قانون الموجبات والعقود
قانون  -صادر في 2931/3/9

اقر مجلس النواب،
ونشر ربٌس الجمهورٌة القانون اآلتً نصه.

القسم االول  -في الموجبات على وجو عام

المادة  -1الموجب هو رابطة قانونٌة تجعل لشخص او لعدة اشخاص حقٌقٌٌن او معنوٌٌن صفة
المدٌون تجاه شخص او عدة اشخاص ٌوصفون بالدابنٌن.

الكتاب االول  -في انواع الموجبات

الباب االول  -في الموجبات المدنية والموجبات الطبيعية

المادة  -2الموجب المدنً هو الذي ٌستطٌع الدابن ان ٌوجب تنفٌذه على المدٌون والموجب
الطبٌعً هو واجب قانونً ال ٌمكن تطلب تنفٌذه ،على ان تنفٌذه االختٌاري ٌكون له من الشؤن
والمفاعٌل ما ٌكون لتنفٌذ الموجب المدنً.
المادة  -3للقاضً عند انتفاء النص ،ان ٌفصل فٌما اذا كان الواجب المعنوي ٌتكون منه موجب
طبٌعً أو ال .وال ٌمكن ان ٌكون الموجب الطبٌعً مخالفا لقاعدة من قواعد الحق العام.
المادة  -4ان ما ٌفعله المرء عن علم لتنفٌذ موجب طبٌعً ال ٌصح استرداده وال ٌعد تبرعا بل
ٌكون له شؤن االٌفاء.

المادة -5

ال ٌسقط الموجب الطبٌعً بحكم المقاصة.

المادة  -6االعتراؾ بموجب طبٌعً ولو صرٌحا ال ٌكون من شؤنه ان ٌحوله الى موجب مدنً،
ومثل هذا التحوٌل ال ٌمكن أن ٌنشؤ اال عن تجدٌد التعاقد.

المادة -7

ال ٌجوز تؤمٌن الدٌن الطبٌعً بكفالة شخصٌة أو برهن ما دام دٌنا طبٌعٌا.

المادة  -8ان العهود المقطوعة لضمان تنفٌذ موجب طبٌعً تخضع من حٌث الشكل واالساس
ألحكام العقود ذات العوض.

الباب الثاني  -الموجبات المختصة بعدة أشخاص  -تعدد الدائنين والمديونين

المادة ٌ -9جوز ان ٌختص الموجب الواحد بعدة أشخاص موجب لهم .أو موجب علٌهم .وتقسم
الموجبات من هذا القبٌل الى موجبات متقارنة وموجبات متضامنة.

الفصل األول  -في الموجبات المتقارنة

المادة  -10ان توزٌع المنافع والتكالٌؾ فً الموجبات المتقارنة ٌتم حتما على قاعدة المساواة بٌن
الدابنٌن والمدٌونٌن ،ما لم ٌكن العقد ٌقضً بخبلؾ ذلك .فٌكون فً الحقٌقة عدد الدٌون بقدر عدد
الدابنٌن أو المدٌونٌن ،وهو االمر الذي ٌجب االعتداد به وال سٌما فً :
 -1ما ٌتعلق بحق المداعاة اذ ال ٌمكن أحد الدابنٌن ان ٌستعمل هذا الحق كما ال ٌمكن استعماله على
أحد المدٌونٌن اال بقدر النصٌب الذي ٌكون للدابن أو النصٌب الذي ٌكون على المدٌون من ذلك
الموجب.
 -2ما ٌختص بؤنذار كل من المدٌونٌن أو بنسبة الخطؤ الٌه فإن اإلنذار ونسبة الخطؤ ٌتمان فً شؤن
كل مدٌون على حدة.
 -3ما ٌتعلق بتقدٌر احوال البطبلن التً ٌمكن أن تكون شخصٌة لكل ذي شؤن فً الموجب.
 -4ما ٌختص باألعمال التً تقطع حكم مرور الزمن و باألسباب التً توقؾ سرٌانه.

الفصل الثاني  -في موجبات التضامن

الجزء األول  -الموجبات المتضامنة بين الدائنين (تضامن الدائنين)

المادة ٌ -11وجد التضامن بٌن الدابنٌن حٌن ٌكون شخصان أو عدة أشخاص أصحابا لدٌن واحد
ٌحق لكل منهم ان ٌطلب دفع هذا الدٌن بجملته كما ٌحق من جهة آخرى للمدٌون أن ٌدفع الدٌن الى
أي كان منهم وهذا ما ٌسمونه تضامن الدابنٌن .على ان الدابن المتضامن ال ٌحق له ان ٌتصرؾ فً
مجموع الدٌن بل ٌعد مفوضا من قبل سابر الدابنٌن فً المحافظة على القسم الذي ٌتجاوز مبلػ
حصته وفً استٌفابه من المدٌونٌن.

المادة  -12ان التضامن بٌن الدابنٌن ال ٌإخذ باالستنتاج بل ٌجب ان ٌنشؤ عن عقد قانونً أوعن
القانون أو عن ماهٌة العمل.
المادة  -13ان موجب التضامن ٌسقط تجاه كل الدابنٌن باالٌفاء او بؤداء العوض او باٌداع الشًء
المستحق او بالمقاصة او بتجدٌد التعاقد تجاه احد الدابنٌن .ان المدٌون الذي ٌوفً احد الدابنٌن
المتضامنٌن حصته فً الموجب ٌبرىء ذمته تجاه اآلخرٌن على قدر هذه الحصة.
المادة  -14ان اسقاط احد الدابنٌن المتضامنٌن للدٌن ال ٌسري على اآلخرٌن وال ٌبرىء المدٌون
اال من حصة ذلك الدابن .وان اجتماع صفتً الدابن والمدٌون فً شخص احد الدابنٌن المتضامنٌن
وفً شخص المدٌون ال ٌسقط الموجب اال بالنظر الى هذا الدابن.
المادة  -15ان مرور الزمن الذي تم على حق احد الدابنٌن المتضامنٌن ال ٌسري على اآلخرٌن
وخطؤ احد الدابنٌن المتضامنٌن او تآخره ال ٌضر ببقٌة الدابنٌن.
المادة  -16اذا انذر احد الدابنٌن المدٌون او اجرى حكم الفابدة على الدٌن فسابر الدابنٌن
ٌستفٌدون من نتٌجة عمله.
المادة  -17ان االعمال التً تقطع مرور الزمن بالنظر الى احد الدابنٌن المتضامنٌن ٌستفٌد منها
اآلخرون .اما االسباب التً تقؾ سرٌان مرور الزمن فتبقى شخصٌة ومختصة بكل من الدابنٌن.
المادة  -18ان الصلح الذي ٌعقد بٌن احد الدابنٌن والمدٌون ٌستفٌد منه الدابنون اآلخرون حٌنما
ٌكون متضمنا االعتراؾ بالحق او بالدٌن .وال ٌسري علٌهم هذا الصلح حٌن ٌتضمن اسقاط الدٌن او
احراج موقفهم اال اذا رضوا به.
المادة  -19اذا منح احد الدابنٌن المتضامنٌن المدٌون مهلة فبل ٌسري ذلك على اآلخرٌن ما لم
ٌستنتج العكس من صك انشاء الموجب او من القانون او من ماهٌة القضٌة.

المادة  -20ما ٌؤخذه كل واحد من الدابنٌن المتضامنٌن سواء اكان باالستٌفاء ام بالصلح ٌصبح
مشتركا بٌنه وبٌن الدابنٌن اآلخرٌن فٌشتركون فٌه على نسبة حصصهم و اذا حصل احد الدابنٌن
على كفالة او حوالة لحصته فٌحق للدابنٌن اآلخرٌن االشتراك فً ما ٌوفٌه الكفٌل او المحال علٌه
هذا كله اذا لم ٌستنتج العكس من العقد او القانون او ماهٌة القضٌة.

المادة -21

بعد االٌفاء ٌقسم مجموع الدٌن حصصا متساوٌة اذا لم ٌشترط العكس.

المادة  -22ان الدابن المتضامن الذي ال ٌتمكن بعد االستٌفاء من تقدٌم المال المستوفً لسبب
ٌسند الى خطؤه هو مسإول تجاه الدابنٌن اآلخرٌن على قدر حصصهم.

الجزء الثاني  -الموجبات المتضامنة بين المديونين (تضامن المديونين)

أحكام عامة  -الفقرة األولى

المادة ٌ -23كون الموجب متضامنا بٌن المدٌونٌن حٌن ٌكون عدة مدٌونٌن ملزمٌن بدٌن واحد و
كل منهم ٌجب اعتباره فً عبلماته بالدابن كمدٌون بمجموع هذا الدٌن فٌقال اذ ذاك (تضامن
المدٌونٌن) .على ان التضامن ال ٌحول دون قسمة الدٌن بٌن ورثة المدٌون المتضامن .
المادة  -24ان التضامن بٌن المدٌونٌن ال ٌإخذ باالستنتاج بل ٌجب ان ٌستفاد صراحة من عقد
انشاء الموجب او من القانون او من ماهٌة القضٌة .على ان التضامن ٌكون حتما فً الموجبات
المعقودة بٌن التجار فً شإون تجارٌة اذا لم ٌتحصل العكس من عقد انشاء الموجب او من القانون.

الفقرة الثانية  -في مفاعيل التضامن

اوالً -مفاعيل التضامن في عالقات الدائن بالمديونين

المادة  -25اذا وجد موجب التضامن بٌن المدٌونٌن فان جمٌع هإالء ملزمون بالشىء ذاته و لكن
بمقتضى روابط متمٌزة ومستقلة بعضها عن بعض و ال سٌما فٌما ٌختص :
 )1بصحة هذه الروابط.
 )2باستحقاقها.
 )3بسقوطها.
المادة ٌ -26حق لكل من المدٌونٌن المتضامنٌن ان ٌدلً باسباب الدفاع المختصة به والمشتركة
بٌن جمٌع المدٌونٌن.
المادة  -27ان اسباب الدفاع المختصة بكل من المدٌونٌن هً التً ٌمكن ان ٌدلً بها واحد او
عدة منهم و اخصها :
 )1االسباب الممكنة من االبطال (االكراه والخداع والؽلط عدم االهلٌة) سواء اكانت مختصة باحد
المدٌونٌن ام ببعضهم.
 )2الشكل (االجل او الشرط) الذي ال ٌشمل ما التزمه الجمٌع.
 )3اسباب سقوط الموجب التً لم تحدث للجمٌع.

المادة -28

اسباب الدفاع المشتركة هً التً ٌمكن ان ٌدلً بها جمٌع المدٌونٌن بالموجب

المتضامن
و هً على الخصوص :
 )1اسباب البطبلن (كموضوع ؼٌر مباح و كفقدان الصٌػ المطلوبة شرعا الخ) التً تشمل ما
التزمه الجمٌع .
 )2الشكل (األجل او الشرط) الشامل لما التزمه الجمٌع.
 )3أسباب االسقاط التً افضت الى سقوط الدٌن عن الجمٌع.

المادة  -29ان االٌفاء او اداء العوض او اٌداع الشىء المستحق او المقاصة التً جرت بٌن احد
المدٌونٌن والدابن .كلها تبرىء ذمة سابر الموجب علٌهم.

المادة -30

ان تآخر الدابن بالنظر الى احد الموجب علٌهم ٌستفٌد من نتابجه اآلخرون.

المادة  -31إن تجدٌد الموجب بٌن الدابن وأحد الموجب علٌهم ٌبرىء ذمة اآلخرٌن إال إذا رضً
هإالء بااللتزام لموجب الجدٌد .أما إذا اشترط الدابن قبول المدٌونٌن وامتنع هإالء فالموجب السابق
ال ٌسقط.
المادة  -32إن إسقاط الدٌن عن أحد المدٌونٌن المتضامنٌن ٌستفٌد منه سابر الموجب علٌهم إال
إذا كان الدابن قد صرح بؤنه ال ٌرٌد إسقاط الدٌن إال عن ذلك المدٌون وعلى قدر حصته منه .فعندبذ
ال ٌستفٌد المدٌونون اآلخرون إال بنسبة حصة المدٌون المبرأة ذمته.
المادة  -33إن الدابن الذي ٌرضى بتجزبة الدٌن لمصلحة أحد المدٌونٌن ٌبقى له حق اإلدعاء
على اآلخرٌن بمجموع الدٌن إذا لم ٌشترط العكس.
المادة  -34إن الصلح الذي ٌعقد بٌن الدابن وأحد الموجب علٌهم ٌستفٌد منه اآلخرون إذا كان
ٌتضمن إسقاط الدٌن أو صٌؽة آخرى لئلبراء وهو ال ٌلزمهم وال ٌحرج موقفهم إذا كانوا لم ٌرضوا
به.
المادة  -35إن إجتماع صفتً الدابن والمدٌون فً شخص الدابن وشخص أحد المدٌونٌن ال ٌسقط
الموجب إال فٌما ٌختص بحصة هذا المدٌون.
المادة  -36لٌس للحكم الصادر على أحد المدٌونٌن المتضامنٌن قوة القضٌة المحكمة بالنظر إلى
المدٌونٌن اآلخرٌن أما الحكم الصادر لمصلحة أحد المدٌونٌن فٌستفٌد منه اآلخرون إال إذا كان مبنٌا
على سبب ٌتعلق بشخص المدٌون الذي حصل على الحكم.
إن األسباب التً توقؾ حكم مرور الزمن ٌمكن إبقاإها شخصٌة ومختصة بؤحد الدابنٌن ولكن
األسباب التً تقطع مرور الزمن بالنظر إلى أحد المدٌونٌن المتضامنٌن تقطعه أٌضا بالنظر إلى
اآلخرٌن.

ثانياً -مفاعيل التضامن في العالقات الكائنة بين المديونين

المادة  -37إذا وجد التضامن بٌن المدٌونٌن أمكن كبل منهم أن ٌبرئ ذمة اآلخرٌن جمٌعا :
 -1بإٌفاء الدٌن كله.
 -2بإجراء المقاصة على دٌن له فً ذمة الدابن مقابل مجموع الدٌن.
 -3بؤن ٌلتزم وحده الموجب بدال من سابر المدٌونٌن.
 -4بؤن ٌحلؾ الٌمٌن عند اإلقتضاء على عدم وجوب دٌن ما.
 -5بؤن ٌنال من الدابن إسقاط مجموع الدٌن.
المادة  -38إن كبل من المدٌونٌن المتضامنٌن مسإول عن عمله فقط فً تنفٌذ الموجب .واإلنذار
الموجه على أحدهم ال ٌسري مفعوله على اآلخرٌن.
المادة  -39إن موجب التضامن ٌنقسم حكما بالنظر إلى عبلقات المدٌونٌن بعضهم ببعض فهم
فٌما بٌنهم ال ٌلزم أحد منهم إال بنسبة حصته.
وإن الحصص التً ٌلزم بها المدٌونون بمقتضى الفقرة السابقة هً متساوٌة إال فٌما ٌلً :
 )1إذا كان العقد ٌصرح بالعكس.
 )2إذا كانت مصالح المدٌونٌن ؼٌر متساوٌة.
وإذا كانت المصلحة فً الدٌن ألحد المدٌونٌن وحده ،وجب إعتبار اآلخرٌن كفبلء فً عبلقتهم به.
المادة  -40إن المدٌون فً موجب التضامن إذا أوفى مجموع الدٌن كان له حق الرجوع على
المدٌونٌن اآلخرٌن بما ٌتجاوز حصته.
وامكنه إذ ذاك أن ٌقٌم الدعوى الشخصٌة أو الدعوى التً كان ٌحق للدابن إقامتها مع ما ٌختص بها
من التؤمٌنات عند اإلقتضاء.
ولكن ،أٌة كانت الدعوى التً ٌقٌمها ،ال ٌحق له أن ٌتطلب من كل مدٌون إال الحصة التً ٌجب
علٌه نهابٌا أن ٌتحملها.
المادة  -41إذا وجد بٌن المدٌونٌن المتضامنٌن شخص أو عدة أشخاص ؼاببٌن أو ؼٌر مقتدرٌن
على الدفع فإن أعباءهم من الدٌن ٌتحملها المدٌونون الحاضرون وذوو اإلقتدار بنسة ما ٌجب على
كل منهم أن ٌتحمله من الدٌن ،ذلك كله إذا لم ٌكن نص مخالؾ.

الفقرة الثالثة  -في زوال التضامن

المادة -42

ٌزول التضامن حٌن ٌسقطه الدابن.

المادة -43

ٌكون إسقاط التضامن إما عاما وشامبل لجمٌع المدٌونٌن وإما شخصٌا مختصا بواحد

أو بعدة منهم.
فإذا شمل اإلسقاط جمٌع المدٌونٌن ٌقسم الموجب فٌما بٌنهم كما ٌقسم الموجب المتقارن.
وإذا كان اإلسقاط شخصٌا مختصا بواحد أو بعدة من المدٌونٌن فإن الدابن ال ٌمكنه أن ٌطالب الذٌن
أسقط التضامن عنهم إال بنصٌبهم وإنما ٌحق له أن ٌقاضً سابر المدٌونٌن على وجه التضامن بمبلػ
الدٌن كله.
وإذا وقع ألحد المدٌونٌن الذٌن لم ٌشملهم إسقاط التضامن أن أصبح ؼٌر ملًء فإن سابر المدٌونٌن،
وفً جملتهم الذٌن إستفادوا من هذا اإلسقاطٌ ،تحملون إٌفاء ما ٌجب علٌه من الدٌن.

الباب الثالث  -في الموجبات المتتابعة وغير المتتابعة

المادة ٌ -44كون الموجب متتابعا إذا كان تنفٌذ موضوعه ال ٌتم بعمل واحد دفعة واحدة بل ٌتم
باإلمتناع أو بعمل مستمر أو بسلسلة من األعمال.

الباب الرابع  -في الموجبات اإليجابية (موجب اآلداء أو الفعل) والسلبية (موجب اإلمتناع)

المادة -45

الموجب اإلٌجابً هو الذي ٌكون فٌه المدٌون ملزما بؤداء شًء أو بفعله.

المادة  -46موجب األداء هو الذي ٌكون موضوعه إما دفع مبلػ من النقود أو أشٌاء آخرى من
المثلٌات ،وإما إنشاء حق عٌنً.

المادة -47

إن موجب اآلداء ٌنقل حتما حق ملكٌة الشًء إذا كان من األعٌان المعٌنة المنقولة.

المادة  -48إذا كان موضوع موجب اآلداء إنشاء حق عٌنً ؼٌر منقول ،كان لصاحبه حق
التسجٌل فً السجل العقاري.
المادة ٌ -49تضمن أٌضا موجب االداء وجوب تسلٌم الشًء والمحافظة علٌه إلى حٌن تسلٌمه إذا
كان من األعٌان المعٌنة.

المادة -50

موجب الفعل هو الذي ٌكون فٌه المدٌون ملزما بإتمام فعل وخصوصا القٌام بتسلٌم

ما.

المادة -51

الموجب السلبً هو الذي ٌكون موضوعه اإلمتناع عن فعل ما.

الباب الخامس  -في الموجبات الشخصية والعينية

المادة  -52إن الموجبات الشخصٌة هً التً ٌلتزمها المدٌون شخصٌا وتكون من ثم مضمونة
بموجب مملوكه .والموجبات العٌنٌة هً التً ال ٌكون فٌها المدٌون ملزما شخصٌا وال ضامنا لها
بمجموع مملوكه بل ملزما بصفة كونه متصرفا فً بعض األشٌاء أو األموال وضامنا للموجب بها
وحدها.

الباب السادس  -في الموجبات ذات المواضيع المتعددة

المادة -53

إن الموجبات ذات المواضٌع المتعددة تكون متبلزمة أو تخٌٌرٌة أو إختٌارٌة.

الفصل األول  -الموجبات المتالزمة

المادة  -54الموجب المتبلزم هو الذي ٌكون موضوعه مشتمبل على جملة أشٌاء تجب معا بحٌث
ال تبرأ ذمة المدٌون إال بؤدابها كلها.

المادة -55

إن الموجبات المتبلزمة خاضعة لؤلحكام المختصة بالموجب البسٌط.

الفصل الثاني  -الموجبات التخييرية

المادة  -56الموجب التخٌٌري هو الذي ٌكون موضوعه مشتمبل على جملة أشٌاء تبرأ ذمة
المدٌون تماما بؤداء واحد منها .وللمدٌون وحده حق اإلختٌار ما لم ٌكن ثمة نص مخالؾ.

المادة -57

ٌتم اإلختٌار بمجرد إخبار الفرٌق اآلخر .وعندما ٌتم ٌعد الشًء المختار كؤنه

موضوع الموجب فً األصل.
المادة  -58أما إذا كان للموجب مواضٌع تخٌٌرٌة تستحق األداء فً آجال موقوتة فإن إختٌار
أحدها فً أجل ال ٌمنع صاحب الحق من إختٌار ؼٌره فً أجل آخر إذا كان ال ٌتحصل العكس من
الصك األساسً أو العادة المؤلوفة أو ما ٌرجح انه مشٌبة الفرٌقٌن.
المادة  -59إذا توفً الفرٌق الذي له حق اإلختٌار قبل أن ٌختار فإن حقه ٌنتقل إلى ورثته ،وإذا
اعلن عجزه ٌصبح حق اإلختٌار لجماعة الدابنٌن.
وإذا لم ٌتفق الوارثون أو الدابنون كان للفرٌق اآلخر أن ٌطلب تحدٌد مهلة لهم حتى إذا إنقضت
أصبح حق اإلختٌار لهذا الفرٌق.
المادة  -60تبرأ ذمة المدٌون بؤداء أحد األشٌاء الموعود بها ،لكنه ال ٌستطٌع إجبار الدابن على
قبول جزء من هذا الشًء وجزء من ذاك.
وال ٌحق للدابن أن ٌطلب إال أداء أحد األشٌاء برمته ،وال ٌستطٌع إجبار المدٌون على التنفٌذ بؤداء
جزء من هذا وجزء من ذاك.

المادة -61

إذا كان أحد المواضٌع وحده قاببل للتنفٌذ فالموجب ٌكون أو ٌصبح من الموجبات

البسٌطة.
المادة ٌ -62سقط الموجب التخٌٌري إذا أصبحت مواضٌع الموجب كلها مستحٌلة فً وقت واحد
بدون خطؤ من المدٌون وقبل تآخره.
المادة  -63إذا أصبحت مواضٌع الموجب كلها مستحٌلة فً وقت واحد بخطؤ من المدٌون أو بعد
تآخره أمكن الدابن أن ٌطالبه بثمن ما ٌختاره من تلك المواضٌع.
المادة  -64إذا إمتنع المدٌون عن اإلختٌار أو كان ثمة عدة مدٌونٌن لم ٌتفقوا على اإلختٌار ،حق
للدابن أن ٌطلب من القاضً تحدٌد مهلة لهم وتعٌٌن الشًء الذي ٌجب آداإه إذا لم ٌختاروا فً خبلل
هذه المهلة.

المادة  -65إذا كان اإلختٌار من حق الدابن وكان متآخرا عنه ،حق للفرٌق اآلخر أن ٌطلب
تعٌٌن مهلة كافٌة للدابن من الجزم فً األمر فإذا إنقضت المهلة قبل وقوع إختٌاره أصبح هذا الحق
للمدٌون.
المادة  -66إذا حدث فً الحالة المشار ألٌها فً المادة السابقة أن تنفٌذ أحد مواضٌع الموجب
أصبح مستحٌبل بخطؤ من المدٌون أو بعد تآخره ،حق للدابن أن ٌطالب بالموضوع الذي بقً ممكنا
أو بؤداء عوض ٌناسب الضرر الناجم عن إستحالة تنفٌذ ذلك الموضوع.
المادة  -67إذا أصبح تنفٌذ أحد مواضٌع الموجب مستحٌبل بخطؤ من الدابن ٌعد كؤنه إختار هذا
الموضوع فبل ٌمكنه أن ٌطالب بما بقً ممكنا من المواضٌع.

الفصل الثالث  -في الموجبات اإلختيارية

المادة ٌ -68كون الموجب إختٌارٌا حٌن ٌجب أداء شًء واحد مع تخوٌل المدٌون الحق فً
إبراء ذمته بؤداء شًء آخر .والشًء الواجب اآلداء هو ،فً نظر الشرع ،موضوع الموجب الذي
تتعٌن به ماهٌته ،ال الشًء اآلخر الذي ٌستطٌع المدٌون أن ٌبرئ ذمته بؤدابه.
المادة ٌ -69سقط الموجب اإلختٌاري إذا هلك الشًء الذي ٌكون موضوعا له بؽٌر خطؤ من
المدٌون وقبل تآخره وال ٌسقط إذا هلك الشًء الذي جعل تسلٌمه إختٌارٌا.

الباب السابع  -في الموجبات التي تتجزأ والموجبات التي ال تتجزأ

الفص األول  -في الموجبات التي ال تتجزأ

المادة ٌ -70كون الموجب ؼٌر قابل للتجزبة :
 )1بسبب ماهٌة الموضوع حٌنما ٌكون شٌبا أو عمبل ؼٌر قابل لتجزبة مادٌة أو معنوٌة.
 )2بمقتضى صك إنشاء الموجب أو بمقتضى القانون حٌنما ٌستفاد من الصك أو من القانون أن تنفٌذ
الموجب ال ٌكون جزبٌا.
المادة  -71إذا تعدد المدٌونون فً موجب ؼٌر قابل للتجزبة ،أمكن إلزام كل منهم بإٌفاء
المجموع على أن ٌكون له حق الرجوع على سابر المدٌونٌن .وٌسري هذا الحكم على ورثة من عقد
مثل هذا الموجب إذ ال تصح فٌه قاعدة التجزبة اإلرثٌة خبلفا لدٌن التضامن.
وٌكون الرجوع على بقٌة المدٌونٌن إما بإقامة دعوى شخصٌة وإما بإقامة الدعوى التً كانت من
حق الدابن مع ما ٌتبعها من وجوه التؤمٌن.
المادة  -72إذا تعدد الدابنون فً موجب ؼٌر قابل للتجزبة ،وال تضامن بٌنهم ،فالمدٌون ال ٌمكنه
أن ٌدفع اال لجمٌع الدابنٌن معا و كل دابن منهم ال ٌمكنه ان ٌطلب التنفٌذ إال بإسم الجمٌع وبتفوٌض
منهم.
على أنه ٌجوز لكل دابن أن ٌطلب لحساب الجمٌع إٌداع الشًء الواجب أو تسلٌمه إلى حارس تعٌنه
المحكمة إذا كان ذلك الشًء ؼٌر قابل لئلٌداع.
المادة  -73إن المدٌون بدٌن ال ٌتجزأ والمدعى علٌه بمجموع الموجب ٌمكنه أن ٌطلب مهلة
إلدخال بقٌة المدٌونٌن فً الدعوى لٌحول دون صدور الحكم علٌه وحده بمجموع الدٌن أما إذا كان
ال ٌمكن إستٌفاء الدٌن إال من المدٌون المدعى علٌه جاز صدور الحكم علٌه وحده وله عندبذ حق
الرجوع على سابر شركاته فً اإلرث أو فً الموجب بما ٌناسب حصة كل منهم.
المادة  -74إن قطع أحد الدابنٌن لمرور الزمن فً موجب ال ٌتجزأ ٌستفٌد منه اآلخرون كما أن
قطعه على المدٌون ٌنفذ حق سابر المدٌونٌن.
وكذلك األسباب الموقفة لمرور الزمن حكمها ٌسري على الجمٌع.

الفصل الثاني  -في الموجبات القابلة للتجزئة

المادة -75

جمٌع الموجبات التً لم تنص علٌها فً الفقرتٌن االولى والثانٌة من المادة السبعٌن

قابلة للتجزبة.
المادة  -76إن الموجب القابل للتجزبة ٌجب تنفٌذه فٌما بٌن الدابن والمدٌون كما لو كان ؼٌر قابل
لها وال ٌلتفت إلى قابلتة التجزبة إال إذا كان هناك عدة دابنٌن ال ٌستطٌع كل منهم أن ٌطالب إال
بحصته من الدٌن القابل للتجزبة أو إذا كان عدة مدٌونٌن ال ٌلزم كل منهم إال بجزء من الدٌن.
وتطبق القاعدة نفسعا على الورثة فبل ٌمكن أن ٌطالبوا أو ٌطالبوا إال بالحصة التً تعود لهم أو
علٌهم من دٌن التركة.
المادة  -77إن الدٌن القابل للتجزبة بٌن المدٌونٌن ال ٌجزأ :
 )1حٌنما ٌكون موضوع الموجب تسلٌم شًء معٌن بذاته موجود فً حوزة أحد المدٌونٌن.
 )2حٌنما ٌكون أحد المدٌونٌن موكبل وحده بتنفٌذ الموجب إما بمقتضى عقد اإلنشاء وإما بمقتضى
عقد الحق له .وفً كلتا الحالتٌن ٌمكن أن ٌطالب بمجموع الدٌن المدٌون الواضع ٌده على الشًء أو
الموكل بالتنفٌذ وٌكون له عند اإلقتضاء حق الرجوع على شركابه فً الدٌن.
المادة  -78إن قطع مرور الزمن ،فً األحوال المبٌنة فً المادة السابقة على المدٌون الذي تمكن
مطالبته بجمٌع الدٌن تسري مفاعٌله على سابر الموجب علٌهم.

الباب الثامن  -في الموجبات األصلية والموجبات اإلضافية

المادة -79

إذا وجد موجبؤن فؤحدهما ٌعد أصلٌا واآلخر إضافٌا إذا كان األول أساسا للثانً وال

سٌما فٌما ٌلً :
 )1حٌنما ٌكون أحد الموجبٌن نتٌجة قانونٌة لآلخر كموجب التعوٌض من ضرر ناجم عن عدم تنفٌذ
موجب سابق.
 )2حٌنما ٌعقد أحد الموجبٌن إعتبارا للموجب اآلخر (كبند جزابً أو كفالة أو رهن).

المادة  -80إن الموجبات اإلضافٌة المبٌنة فً الفقرة الثانٌة من المادة السابقة تسقط مع الموجب
األصلً لكونها مرتبطة به ،ما لم ٌنص على العكس فً القانون أو فً إتفاق الفرٌقٌن.

الباب التاسع  -الموجبات الشرطية

الفصل األول  -أحكام عامة

المادة  -81الشرط عارض مستقبل ؼٌر مإكد ٌتعلق علٌه تولد الموجب أو سقوطه ،وٌكون له
مفعول رجعً إال إذا تحصل العكس من مشٌبة الفرٌقٌن أو من ماهٌة الموجب.
وفً الحالة األولى المشار إلٌها فً الفقرة السابقة ٌقال له شرط التعلٌق ،وفً الحالة الثانٌة ٌسمى
شرط اإللؽاء.
إن العارض الماضً أو الحاضر وإن جهله الفرٌقان ال ٌعد شرطا بالمعنى المقصود فً هذه المادة.
المادة  -82إن إشتراط الشًء المستحٌل أو المخالؾ لآلداب أو للقانون باطل ومبطل لئلتفاق
المعلق علٌه .وإن صٌرورة الشرط ممكنا فٌما بعد من الوجه المادي أو الوجه القانونً ال تجعل
اإلتفاق صحٌحا.
بٌد أن األمر ٌكون خبلؾ ذلك أي أن الشرط المستحٌل أو ؼٌر المباح ٌعد كؤنه لم ٌكتب إذا كان
الفرٌقان لم ٌجعبل له شؤنا جازما ولم ٌكن له فً التعاقد شؤن السبب الدافع الحامل على إنشاء
الموجب.
المادة  -83باطل كل شرط من شؤنه أن ٌقٌد أو ٌمنع إستعمال الحقوق المختصة بكل إنسان
كإستعمال حقوقه فً الزواج أو حقوقه المدنٌة.
ؼٌر أن هذا الحكم ال ٌسري على الحالة التً ٌحبس فٌها أحد الفرٌقٌن نفسه عن ممارسة صناعة أو
مهنة ما فً زمن معٌن أو مكان محدود أما شرط بقاء الترمل فٌكون صحٌحا إذا وجد ما ٌصوبه من

األسباب المشروعة وحق تقدٌرها ٌعود إلى القاضً.
المادة ٌ -84كون الموجب باطبل إذا جعل وجوده موقوفا على إدارة الموجب علٌه وحدها (وهو
الشرط اإلداري المحض).
ؼٌر أنه ٌحق للفرٌقٌن أو ألحدهما أن ٌحفظ لنفسه حق التصرٌح فً مهلة معٌنة بؤنه ٌرٌد البقاء على
العقد أو فسخه.
وهذا التحفظ ال ٌجوز إشتراطه فً اإلعتراؾ بالدٌن وال فً الهبة وال فً إسقاط الدٌن وال فً بٌع
السلم.
المادة  -85إذا لم تعٌن المهلة فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة السابقة فكل فرٌق ٌمكنه أن
ٌوجب على الفرٌق اآلخر التصرٌح بقراره فً مهلة كافٌة.
وإذا إنقضت المهلة ولم ٌصرح ذلك الفرٌق برؼبته فً فسخ العقد أصبح العقد نهابٌا من تارٌخ
إنعقاده.
وإذا صرح جلٌا للفرٌق اآلخر برؼبته فً فسخ العقد ،عد اإلتفاق كؤنه لم ٌكن.
المادة  -86إذا توفً قبل إنقضاء المهلة الفرٌق الذي إحتفظ لنفسه بحق الفسخ ولم ٌكن قد أفصح
عن مشٌبته ،كان لورثته الحق فً إبقاء العقد أو فسخه فً المدة التً كانت باقٌة لمورثهم.
وإذا إختلؾ الورثة فالذٌن ٌرٌدون البقاء على العقد ال ٌمكنهم إجبار اآلخرٌن على قبوله ولكن لهم أن
ٌتخذوا العقد كله لحسابهم الخاص.
المادة  -87إذا جن الفرٌق الذي إحتفظ لنفسه بحق الفسخ أو فقد األهلٌة الشرعٌة بسبب آخر
فالمحكمة بناء على طلب الفرٌق اآلخر أو ؼٌره من ذوي العبلقة تعٌن وصٌا خاصا لهذا الؽرض
فٌقرر بترخٌص من المحكمة ما إذا كان هناك محل لقبول العقد أو لفسخه حسبما تقتضٌه مصلحة
فاقد األهلٌة .أما فً حالة اإلفبلس فٌتولى الوصاٌة حتما وكٌل التفلٌسة أو ؼٌره من ممثلً جماعة
الدابنٌن.

الفصل الثاني  -في أي األحوال يعد الشرط متحققاً أو غير متحقق

المادة  -88إذا عقد موجب وكان معلقا بشرط وقوع حادث ما فً وقت معٌن فإن هذا الشرط ٌعد
ؼٌر متحقق إذا تصرم ذلك الوقت ولم ٌقع الحادث.
وال ٌجوز للمحكمة على اإلطبلق أن تمنح فً هذه الحال تمدٌدا للمهلة.
وإذا لم ٌضرب أجل ما ،فإن تحقق الشرط ممكن فً كل آن وال ٌعد متحقق اال إذا أصبح من المإكد
أن الحادث لم ٌقع.
المادة  -89إذا عقد موجب مباح شرعا على شرط أن ال ٌطرأ حدث ما فً زمن معٌن فٌعد هذا
الشرط متحققا إذا إنقضى هذا الزمن ولم ٌقع الحدث أو أصبح من المإكد قبل األجل المعٌن أنه لن
ٌقع .وإذا لم ٌكن ثمة وقت معٌن فبل ٌتحقق الشرط إال إذا بات من المإكد أن الحدث لن ٌقع.
المادة  -90إن الشرط الموقوؾ تحقٌقه على إشتراك شخص ثالث فً العمل أو على فعل من
الدابنٌ ،عد ؼٌر متحقق إذا نكل الشخص الثالث عن اإلشتراك أو الدابن عن إتمام الفعل المعٌن وأن
ٌكن المانع ؼٌر منوط بمشٌبته.
المادة ٌ -91عد الشرط متحققا حٌنما ٌكون المدٌون الملزم إلزاما شرطٌا قد منع بدون حق وقوع
الحادث أو كان متآخرا عن إتمامه.
المادة  -92ال مفعول للشرط المتحقق إذا وقع الحادث بخدعة من الشخص الذي كان من
مصلحته أن ٌقع هذا الحادث.

الفصل الثالث  -في مفاعيل شرط التعليق

المادة  -93إن الموجب المعقود على شرط التعلٌق ال ٌقبل التنفٌذ اإلختٌاري وال ٌمر علٌه الزمن
ما دام الشرط معلقا.
على أن الدابن ٌمكنه أن ٌقوم بؤعمال إحتٌاطٌة أخصها قٌد الرهن المإمن به دٌنه عند اإلقتضاء
وطلب تطبٌق الخط ووضع األختام وإنشاء المحاضر والجداول.

المادة  -94إن الموجب الذي عقد على شرط التعلٌق وما زال الشرط فٌه معلقا ٌمكن التفرغ عنه
بوجه خاص أو بوجه عام.
المادة  -95أن الموجب علٌه تحت شرط التعلٌق ال ٌمكنه قبل تحقق هذا الشرط أن ٌقوم بؤي
عمل من شؤنه أن ٌمنع إستعمال حقوق الدابن أو ٌزٌده صعوبة فً حالة تحقق الشرط .وبعد أن
ٌتحقق شرط التعلٌق تكون األعمال التً أجراها الموجب علٌه فً خبلل ذلك ملؽاة على قدر ما
ٌكون فٌها من األضرار بالدابن ما عدا الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النٌة.

المادة -96

إذا هلك أو تعٌب موضوع الموجب المعلق على شرط قبل تحقق هذا الشرط فتطبق

القواعد اآلتٌة :
إذا هلك الشًء جمٌعه ولم ٌكن هبلكه ناشبا عن فعل أو خطؤ من المدٌون فٌبقى تحقق الشرط بدون
مفعول وٌعد الموجب كؤنه لم ٌكن.
وإذا كان هذا الموجب ناشبا عن عقد متبادل فإن الشًء ٌهلك على المدٌون بمعنى أنه ال ٌحق له أن
ٌطالب الدابن بتنفٌذ الشًء المقابل.
وإذا تعٌب الشًء أو نقصت قٌمته ببل فعل وال خطؤ من المدٌون ،وجب على الدابن قبوله بحالته
دون تخفٌض من الثمن.
وإذا هلك الشًء جمٌعه بخطؤ أو بفعل من المدٌون ،حق للدابن أن ٌطلب بدل العطل و الضرر.
وإذا تؽٌب الشًء أو نقصت قٌمته بخطؤ أو بفعل من المدٌون كان للدابن أن ٌختار إما قبول الشًء
على حالته وإما إلؽاء العقد .وفً الحالتٌن ال ٌحرم حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند
اإلقتضاء.
كل ذلك اذا لم ٌشترط الفرٌقان خبلفه.

الفصل الرابع  -في مفاعيل شرط اإللغاء

المادة -97

إن شرط اإللؽاء ال ٌوقؾ تنفٌذ الموجب بل ٌقتصر على إلزام الدابن برد ما أخذه عن

تحقق الشرط.
وإذا لم ٌتمكن من رده لسبب هو مسإول عنه لزمه بدل العطل والضرر ،ؼٌر أنه ال ٌلزمه رد
المنتجات والزٌادات .وكل نص ٌقضً علٌه برد المنتجات ٌعد كؤنه لم ٌكن.

المادة  -98إن القاعدة المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة الخامسة والتسعٌن تطبق
على الموجبات المعقودة على شرط اإللؽاء فٌما ٌختص باألعمال التً أجراها ذاك الذي تلؽى حقوقه
بتحقق الشرط ما خبل الحقوق المكتسبة شرعا لشخص ثالث حسن النٌة.
المادة  -99إذا تحقق شر اإللؽاء فإن األعمال التً أجراها الدابن فً خبلل ذلك تصبح لؽوا ،ما
عدا أعمال اإلدارة فإنها تبقى ثابتة على كل حال.

الباب العاشر  -لموجبات ذات األجل

الفصل األول  -أحكام عامة

المادة  -100إن الموجبات ٌمكن تقٌٌدها بؤجل :
واألجل عارض مستقبل مإكد الحدوث من شؤنه أن ٌقؾ إستحقاق الموجب أو سقوطه وال ٌكون له
مفعول رجعً.
وإذا كان الوقت الذي سٌقع فٌه ذاك العارض معروفا من قبل ،كان الموجب ذا أجل أكٌد وإال كان ذا
أجل ؼٌر أكٌد.

الفصل الثاني  -في الموجبات ذات األجل المؤجل

الجزء األول  -عموميات

المادة  -101الموجب المإجل التنفٌذ أو ذو األجل المإجل هو الذي ٌكون تنفٌذه موقوفا إلى أن
ٌحل األجل .وإذا لم ٌكن ثمة أجل منصوص علٌه أو مستنتج من ماهٌة القضٌة فٌمكن طلب التنفٌذ
حاال.
المادة  -102إن مهلة األجل تبتدئ من تارٌخ العقد إذا لم ٌعٌن الفرٌقان أو القانون تارٌخا آخر.
أما فً الموجبات الناشبة عن جرم أو شبه جرم فتبتدئ مهلة األجل من تارٌخ الحكم الذي ٌعٌن
التعوٌض الواجب على المدٌون.
المادة  -103إن الٌوم الذي ٌكون مبدأ مدة األجل ال ٌحسب.
وإن األجل المحسوب باألٌام ٌنتهً بؤنتهاء آخر ٌوم من مدة االجل.
المادة  -104وإذا كان محسوبا باألسابٌع أو باألشهر أو باألعوام فٌكون اإلستحقاق فً الٌوم
المقابل بتسمٌته أو بترتٌبه من األسبوع أو الشهر أو العام ،للٌوم الذي أبرم فٌه العقد.

المادة -105

إذا كان اإلستحقاق واقعا فً ٌوم عطلة قانونٌة أرجا إلى الٌوم التالً الذي ال

عطلة فٌه.
المادة  -106األجل المإجل إما قانونً وإما ممنوح.
فالقانونً هو المثبت فً عقد إنشاء الموجب أو فً عقد الحق له أو المستمد من القانون.
واألجل الممنوح هو الذي ٌمنحه القاضً.
المادة  -107األجل القانونً صرٌح أو ضمنً  :فهو صرٌح إذا كان مشترطا بصراحة،
وضمنً إذا كان مستنتجا من ماهٌة الموجب.
المادة  -108إن األجل المإجل ال ٌقتصرعلى جعل الموجب ؼٌر مستحق اإلٌفاء بل ٌمنع عنه
حكم مرور الزمن ما دام األجل لم ٌحل .أما إذا كان الموجب قد نفذ فبل وجه إلسترداد ما لم ٌجب.

المادة  -109إن األجل المإجل موضوع لمصلحة المدٌون إال إذا إستنتج العكس من األحوال أو
من نص العقد أو ماهٌته أو من القانون.
المادة  -110إذا كان األجل موضوعا لمصلحة الدابن أو لمصلحة الفرٌقٌن المشتركة فهو ٌمنع
المدٌون من لتنفٌذ اإلختٌاري للموجب.
المادة  -111إن الدابن إلى أجل ٌمكنه حتى قبل اإلستحقاق ،أن ٌتوسل بكل الوسابل اإلحتٌاطٌة
لصٌانة حقوقه وأن ٌطلب كفالة أو ؼٌرها من وجوه التؤمٌن أو أن ٌعمد إلى الحجز اإلحتٌاطً حٌن
ٌجد من األسباب الصحٌحٌة ما ٌحمله على الخوؾ من عدم مبلءة المدٌون أو من إفبلسه أو من
هربه.

المادة -112

إن الفرٌق الذي ٌستفٌد وحده من األجل ٌمكنه أن ٌتنازل عنه بمجرد مشٌبته.

المادة  -113إن المدٌون الذي ٌستفٌد من األجل ٌسقط حقه فً اإلستفادة منه :
 )1إذا أفلس أو أصبح ؼٌر ملًء :
 )2إذا أتى فعبل ٌنقص التؤمٌنات الخاصة المعطاة للدابن بمقتضى عقد إنشاء الموجب أو عقد الحق
له أو بمقتضى القانون.أما إذا كان النقص فً تلك التؤمٌنات ناجما عن سبب لم ٌكن المدٌون فٌه
مختارا حق للدابن أن ٌطلب زٌادة التؤمٌن .فإذا لم ٌنلها حق له أن ٌطلب تنفٌذ الموجب حاال.
 )3إذا لم ٌقدم المدٌون للدابن التؤمٌنات التً وعد بها فً العقد.
المادة  -114إن وفاة المدٌون تجعل كل ما علٌه من الموجبات ذات األجل مستحقة اإلٌفاء ما
عدا الدٌون المضمونة بتؤمٌنات عٌنٌة.

الجزء الثاني  -أحكام مختصة باألجل الممنوح

المادة  -115للقاضً أن ٌنظر بعٌن اإلعتبار إلى حالة المدٌون إذا كان حسن النٌة فٌمنحه مع
اإلحتٌاط الشدٌد مهبل معتدلة إلٌفاء الموجب وٌؤمر بتوقٌؾ المداعاة مع إبقاء كل شًء على حاله ،ما
لم ٌكن ثمة نص قانونً مخالؾ.

المادة -116

خبلفا لؤلجل القانونً ال ٌحول االجر الممنوح دون اجراء المقاصة عند االقتضاء.

الفصل الثالث  -الموجبات ذات األجل المسقط

المادة  -117إن الموجبات التً موضوعها إجراء أمر متواصل أو سلسلة أمور متتابعة ٌكون
مفعول األجل فٌها اإلسقاط.
المادة  -118للموجب ذي األجل المسقط مفاعٌل الموجب البسٌط ما دام ذلك األجل لم ٌحل.
وعند حلوله تنقطع مفاعٌل الموجب فٌما ٌختص بالمستقبل فقط.

الكتاب الثاني  -في مصادر الموجبات وشروط صحتها

الباب األول  -أحكام عامة وموجبات قانونية

المادة -119
 )1عن القانون.

تنشؤ الموجبات:

 )2عن األعمال ؼٌر المباحة (كالجرم أوشبه الجرم).
 )3عن الكسب ؼٌر المشروع.
 )4عن األعمال القانونٌة.
المادة  -120الموجبات القانونٌة هً التً تستمد مباشرة من القانون دون سواه كالموجبات
الكابنة بٌن مبلك متجاورٌن أو كدٌون النفقة التً ٌوجبها القانون على بعض األقرباء أو األنسباء.
ولما كانت هذه الموجبات تتولد بمعزل عن مشٌبة ذوي العبلقة فهً ال تستلزم وجود أهلٌة على
اإلطبلق عندهم إال إذا كان القانون ٌنص على العكس.

الباب الثاني  -األعمال غير المباحة (الجرم أو شبو الجرم)

المادة  -121الجرم عمل مضر بمصلحة الؽٌر عن قصد وبدون حق وشبه الجرم عمل ٌنال من
مصلحة الؽٌر بدون حق ولكن عن ؼٌر قصد.

الفصل األول  -في أسباب التبعة الناشئة عن الجرم أو شبو الجرم

الجزء األول  -التبعة الناجمة عن العمل الشخصي

المادة  -122كل عمل من أحد الناس ٌنجم عنه ضرر ؼٌر مشروع بمصلحة الؽٌرٌ ،جبر فاعله
إذا كان ممٌزا على التعوٌض .وفاقد االهلٌة مسإول عن األعمال ؼٌر المباحة التً ٌؤتٌها عن
إدراك.
وإذا صدرت األضرار عن شخص ؼٌر ممٌز ولم ٌستطع المتضرر أن ٌحصل على التعوٌض ممن

نٌط به أمر المحافظة على ذلك الشخص ،فٌحق للقاضً مع مراعاة حالة الفرٌقٌن ،أن ٌحكم على
فاعل الضرر بتعوٌض عادل.
المادة ٌ -123سؤل المرء عن الضرر الناجم عن إهماله أو عدم تبصره كما ٌسؤل عن الضرر
الناشا عن فعل ٌرتكبه.
المادة ٌ -124لزم أٌضا بالتعوٌض من ٌضر الؽٌر بتجاوزه ،فً أثناء إستعمال حقه ،حدود
حسن النٌة أو الؽرض الذي أجله منح هذا الحق.

الجزء الثاني  -التبعة الناجمة عن فعل الغير

المادة  -125إن المرء مسإول حتما عن األضرار التً ٌحدثها أشخاص آخرون هو مسإول
عنهم وعددهم محدود محصور.
المادة  -126األصول واألوصٌاء مسإولون عن كل عمل ؼٌر مباح ٌؤتٌه األوالد القاصرون
المقٌمون معهم والخاضعون لسلطانهم.
والمعلمون وأرباب الصناعات مسإولون عن الضرر الناجم عن األعمال ؼٌر المباحة التً ٌؤتٌها
الطلبة أو المتدرجون الصناعٌون فً أثناء وجودهم تحت مراقبتهم على ان الحكومة هً التً تتحمل
التبعة بدال من أعضاء هٌبة التعلٌم الرسمً.
والتبعة تلحق باألشخاص المشار إلٌهم ما لم ٌثبتوا أنه لم ٌكن فً وسعهم منع الفعل الذي نشؤت عنه.
وتبقى التبعة قابمة وإن كان فاعل الضرر مسإول لعدم إدراكه.
المادة  -127إن السٌد والولً مسإوالن عن ضرر األعمال ؼٌر المباحة التً ٌؤتٌها الخادم أو
المولى فً أثناء العمل ،أو بسبب العمل الذي إستخدماهما فٌه وإن كانا ؼٌر حرٌن فً إختٌارهما،
بشرط أن ٌكون لهما سلطة فعلٌة علٌهما فً المراقبة واإلدارة.
وتلك التبعة تلحق األشخاص المعنوٌٌن كما تلحق األشخاص الحقٌقٌٌن.

المادة  -128وٌمكن ،حتى فً ؼٌر االحوال المتقدم ذكرها ،أن ٌكون أحد األشخاص مسإوال
عن عمل شخص آخر ولكن بشرط أن ٌثبت علٌه إرتكاب خطؤ معٌن ال أن ٌكون مسإوال على وجه
محتم ،فبل ٌكون إذ ذاك مسإوال عن عمل ؼٌره بل عن خطؤه الخاص.

الجزء الثالث  -التبعة الناشئة عن فعل الحيوانات

المادة  -129إن حارس الحٌوان مسإول عن ضرر حٌوانه وإن ٌكن قد ضل أو هرب .وحكم
هذه التبعة ٌجري أٌضا عند إنتقاء النص المخالؾ وإن ٌكن الحارس والمتضرر مرتبطٌن بعقد سابق
كعقد اإلستخدام مثبل.
وال ترتفع التبعة عن الحارس إال إذا قام الدلٌل على قوة قاهرة أو على خطؤ إرتكبه المتضرر.
المادة  -130أما األضرار الناجمة عن فعل الحٌوانات األوابد فإن مالك األرض أو المزارع ال
ٌسؤالن عنها إال إذا قام البرهان على خطؤ معٌن إرتكباه بفعل أو إهمال.

الجزء الرابع  -التبعة الناشئة عن الجوامد

المادة  -131معدلة وفقا للمرسوم اإلشتراعً  51تارٌخ 1932/11/5
إن حارس الجوامد المنقولة وؼٌر المنقولة ٌكون مسإوال عن األضرار التً تحدثها تلك الجوامد
حتى فً الوقت الذي ال تكون فٌه تحت إدارته أو مراقبته الفعلٌة ،كالسٌارة وقت السٌر أو الطٌارة
وقت طٌرانها أو المصعد وقت إستعماله.
وتلك التبعة الوضعٌة ال تزول إال إذا أقام الحارس البرهان على وجود قوة قاهرة أو خطا من
المتضرر .وال ٌكفً أن ٌثبت الحارس أنه لم ٌرتكب خطؤ.
وأن وجود تعاقد سابق بٌن الحارس والمتضرر ال ٌحول دون إجراء حكم التبعة الناشبة عن األشٌاء
إال إذا كان فً القانون نص على العكس.

المادة  -132إذا نجم الضرر عن عدة أشٌاء من الجوامد كتصادم سٌارتٌن مثبل فإن التبعة
الوضعٌة تزول وتحل محلها التبعة العادٌة المبنٌة على الفعل الشخصً.
المادة  -133إن مالك البناء مسإول عن الضرر الذي ٌنشؤ عن هبوطه أو تهدم جانب منه حٌن
ٌكون سبب هذا الحادث نقصا فً صٌانة البناء أو عٌبا فً بنٌانه أو قدما عن عهده.
وتلك التبعة تلحق مالك سطح األرض إذا كانت ملكٌة السطح منفصلة عن ملكٌة األرض.
أما إذا كانت صٌانة البنٌان من واجب شخص ؼٌر المالك فتبقى التبعة ملقاة على هاكل المالك وإنما
ٌحق له أن ٌرجع على ذلك الشخص وٌمكنه أن ٌدخله فً دعوى التبعة.
وجمٌع هذه القواعد ٌجب تطبٌقها وأن ٌكن المالك والمتضرر مرتبطٌن بموجب سابق ،ما لم ٌكن
ثمة نص قانونً على العكس.

الفصل الثاني  -في مبلغ العوض وماىيتو

المادة  -134إن العوض الذي ٌجب للمتضرر من جرم أو شبه جرم ٌجب أن ٌكون فً األساس
معادال للضرر الذي حل به.
والضرر األدبً ٌعتد به كما ٌعتد بالضرر المادي .والقاضً ٌمكنه أن ٌنظر بعٌن اإلعتبار إلى شؤن
المحبة إذا كان هناك ما ٌبررها من صلة القربى الشرعٌة أو صلة الرحم.
وكذلك األضرار ؼٌر المباشرة ٌجب أن ٌنظر إلٌها بعٌن اإلعتبار على شرط أن تكون متصلة
إتصاال واضحا بالجرم أو بشبه الجرم.
وفً األصل إن األضرار الحالٌة الواقعة تدخل وحدها فً حساب العوض ،ؼٌر أنه ٌجوز للقاضً
بوجه اإلستثناء أن ٌنظر بعٌن اإلعتبار إلى األضرار المستقبلة إذا كان وقوعها مإكدا من جهة،
وكان لدٌه من جهة آخرى الوسابل البلزمة لتقدٌر قٌمتها الحقٌقٌة مقدما.
المادة  -135إذا كان المتضرر قد إقترؾ خطؤ من شؤنه أن ٌخفؾ إلى حد ما تبعة خصمه ال أن
ٌزٌلها ،وجب توزٌع التبعة على وجه ٌإدي إلى تخفٌض بدل العوض الذي ٌعطى للمتضرر.
المادة ٌ -136كون التعوٌض فً األصل من النقود ،وٌخصص كبدل عطل وضرر ،ؼٌر أنه
ٌحق للقاضً أن ٌلبسه شكبل ٌكون أكثر موافقة لمصلحة المتضرر فٌجعله حٌنبذ عٌنا .وٌمكن أن

ٌكون على الخصوص بطرٌقة النشر فً الجرابد.
المادة  -137إذا نشؤ الضرر عن عدة أشخاص فالتضامن السلبً ٌكون موجودا بٌنهم :
 )1إذا كان هناك إشتراك فً العمل.
 )2إذا كان من المستحٌل تعٌٌن نسبة ما أحدثه كل شخص من ذلك الضرر.

الفصل الثالث  -في البنود المختصة بالتبعة الجرمية وشبو الجرمية

المادة  -138ما من أحد ٌستطٌع أن ٌبرئ نفسه إبراء كلٌا أو جزبٌا من نتابج إحتٌاله أو خطؤه
الفادح بوضعه بندا ٌنفً عنه التبعة أو ٌخفؾ من وطؤتها وكل بند ٌدرج لهذا الؽرض فً أي عقد
كان ،هو باطل أصبل.
المادة  -139إن البنود النافٌة للتبعة وبنود المجازفة تكون صالحة معموال بها على قدر إبرابها
لذمة واضع البند من نتابج عمله أو خطؤه ؼٌر المقصود ،ولكن هذا اإلبراء ٌنحصر فً األضرار
المادٌة ال فً األضرار التً تصٌب األشخاص إذ أن حٌاة اإلنسان وسبلمته الشخصٌة هما فوق كل
إتفاق.

الباب الثالث  -الكسب غير المشروع

الفصل األول  -أصول عامة

المادة -140

من ٌجتنً ببل سبب مشروع كسبا ٌضر بالؽٌر ٌلزمه الرد.

المادة  -141إن موجب الكاسب تجاه المكتسب منه ال ٌتحقق على هذا الشكل وبناء على هذا
األصل إال إذا توافرت الشروط اآلتٌة :
 )1أن ٌكون قد حصل الكاسب المزعوم على كسب سواء أكان هذا الكسب مباشرا أم ؼٌر مباشر،
مادٌا أم أدبٌا.
 )2أن ٌكون المكتسب منه قد خسر مقابل هذا الكسب فً ملك أو مال تفرغ عنه أو خدمة قام بها.
 )3أن ٌكون الكسب المتحقق والخسارة المقابلة مجردٌن عن سبب قانونً ٌرتكزان علٌه.
 )4أن ال ٌكون للمكتسب منه ،كً ٌنال مطلوبه ،سوى حق المداعاة المبنً على حصول الكسب،
وهذا الحق له صفة ثانوٌة بالنسبة إلى سابر الوسابل القانونٌة.
المادة  -142ال ٌلزم الكاسب بالرد إال بقدر الكسب الذي ٌكون له ٌوم اإلدعاء ،ما لم ٌتضمن
القانون نصا على العكس.
ٌكون األمر بخبلؾ ذلك إذا كان الكاسب سٌا النٌة وقت الكسب ،فعندبذ ٌصبح مسإوال عن كل ما
كسبه أٌة كانت الحوادث التً تقع بعد ذلك من هبلك أو تفرغ أو تعٌب ،وٌتحمل فً هذه الحال جمٌع
المخاطر وٌلزم برد جمٌع النتابج التً جناها أو كان ٌجب ان ٌجنٌها ،وال ٌحق له إال المطالبة
بالنفقات الضرورٌة.

الفصل الثاني  -في إيفاء ما ال يجب

المادة  -143من ٌظن خطؤ أنه مدٌون فٌوفً ما لٌس فً ذمته على أثر خطؤ قانونً أو فعلً
ٌحق له أن ٌطالب الكاسب بالرد.
المادة  -144ال وجه لئلسترداد :
 )1إذا كان الموجب مدنٌا ومعلقا على أجل لم ٌحل وأن ٌكن المدٌون قد ظنه مستحق األداء ،وفً
هذه الحال ال تحق المطالبة بالفابدة عن المدة المتخللة بٌن اإلٌفاء واإلستحقاق.
 )2إذا كان الموجب طبٌعٌا أو أدبٌا مخصا وكان الموفً عالما على األقل بحقٌقة الحال عند اإلٌفاء.
 )3إذا كان الكاسب حسن النٌة وقت اإلٌفاء وقد أتلؾ أو أبطل سنده ،أو حرم نفسه الضمانات
المإمنة لدٌنه ،أو ترك مرور الزمن ٌتم فً مصلحة مدٌونه الحقٌقً.

المادة ٌ -145مكن اإلسترداد :
 )1إذا كان الموجب موقوفا على شرط تعلٌق مجهول من المدٌون وؼٌر متحقق.
 )2إذا كان المدٌون ٌستطٌع أن ٌدفع دعوى الدابن بحجة قاطعة لم ٌكن عالما بوجودها.
 )3إذا ظن نفسه ملزما بموجب مدنً مع أن الموجب المترتب علٌه كان أدبٌا محضا أو طبٌعٌا.

المادة -146

إن القواعد الموضوعة للكسب ؼٌر المشروع على وجه عام ،تسري أحكامها على

إٌفاء ما ال ٌجب.

الباب الرابع  -األعمال القانونية

المادة -147

إن العمل القانونً هو الذي ٌعمل ألحداث مفاعٌل قانونٌة وعلى الخصوص إلنشاء

الموجبات.
وأن العمل القانونً المنشا للموجبات ٌجوز ان ٌكون صادرا عن فرٌق واحد (كتصرٌح فرٌق
بمشٌبته) أو أن ٌكون إتفاقا فٌعبر عنه بالعقد.

الفصل األول  -األعمال الصادرة عن فريق واحد الفضول

المادة  -148إن المشٌبة الواحدة وأن تكن معلنة بوضوح وبشكل رسمً ،هً فً األساس
عاجزة عن إنشاء عبلقات إلزامٌة ما دامت لم تقترن بمشٌبة آخرى تتمثل بها مصالح مستقلة أو
مخالفة.
ؼٌر أنه ٌجوز على وجه إستثنابً وفً أحوال محصورة نص علٌها القانون أن تتولد الموجبات من
مشٌبة الفرٌق الواحد كعرض التعاقد (أنظر المادة  )179أو التعاقد لمصلحة الؽٌر (المادة  )227أو
الفضول.

الفقرة األولى  -أصول عامة

المادة ٌ -149كون العمل فضولٌا حٌن ٌقوم المرء من تلقاء نفسه بإدارة شإون الؽٌر عن علم
وببل تفوٌض بقصد العمل لحساب ذلك الؽٌر.
وإذا حدث أن شخصا أدار مصالح شخص آخر عن ؼٌر علم إلعتقاده أنه ٌدٌر ملكه الخاص
فالمسؤلة تكون حٌنبذ خاضعة ألحكام الكسب ببل سبب ال ألحكام الفضول.

المادة -150

ان األعمال القانونٌة كاألعمال المادٌة ٌمكن ان تكون محورا لعمل الفضولً.

المادة ٌ -151ؤتً الفضولً عمله بروح التجرد أو بقصد اإلنتفاع وال سٌما فً أثناء قٌامه
بوظٌفته أو بمهنته.
إن فاقد األهلٌة ال ٌكون فضولٌا .وإذا أتى عمبل فضولٌا فبل ٌضمن تجاه رب المال إال بقدر كسبه.
المادة ٌ -152نتهً عمل الفضولً بوفاته إذ أن موجبات ورثته خاضعة ألحكام المادة 820
المختصة بالوكالة.
المادة  -153إذا كان الفضولً على خطؤ فً من هو رب المال فالحقوق والموجبات الناشبة عن
عمله تترتب بٌنه وبٌن رب المال الحقٌقً.
المادة  -154حٌن ٌجٌز رب المال صراحة أو ضمنا عمل الفضولً تكون الحقوق والموجبات
بٌن الفرٌقٌن خاضعة ألحكام الوكالة منذ بدء العمل فٌما ٌتعلق بالفرٌقٌن نفسهما ،ومنذ اإلجازة فٌما
ٌتعلق بالؽٌر.
وفً حالة عدم اإلجازة أو إلى وقت حصولها ،تكون تلك الحقوق والموجبات خاضعة ألحكام المادة
 161وما ٌلٌها.

المادة ٌ -155خضع الفضولً لؤلحكام المختصة بالوكالة فٌما ٌتعلق باألعمال التً كان حاصبل
على وكالة خاصة بها.

الفقرة الثانية  -واجبات الفضولي

المادة ٌ -156جب على الفضولً أن ٌعنى بعمله عناٌة األب الصالح ،وأن ٌتصرؾ وفقا لمشٌبة
رب المال المعلومة أو المقدرة .وهو مسإول عن كل خطؤ وإن خؾ.
على أنه ال ٌلزم إال بمثل العناٌة التً ٌصرفها إلى أشؽاله الخاصة :
 )1حٌن ٌكون تدخله إلتقاء ضرر جسٌم قرٌب الوقوع كان ٌهدد رب المال.
 )2حٌن ٌكون ورٌثا متمما لعمل بدأ به مورثه.
المادة ٌ -157جب على الفضولً أو ٌواصل العمل الذي بدأ به إلى أن ٌصبح رب المال قادرا
على إتمامه بنفسه ،إال إذا كان إنقطاع الفضول ال ٌضر بمصلحة رب المال.
المادة  -158وهو ملزم بالموجبات التً ٌلزم بها الوكٌل فٌما ٌختص بتقدٌم حساباته وبرد ما
وصل إلٌه عن طرٌق إدارته.
المادة  -159إن الفضولً الذي تدخل فً أشؽال ؼٌره خبلفا لمشٌبة رب المال المعلومة أو
المقدرة أو قام بؤعمال مخالفة لمشٌبته المقدرة ٌلزم ببدل جمٌع األضرار التً تنشؤ عن عمله وإن لم
ٌكن فً الوسع نسبة خطؤ ما إلٌه.
المادة  -160على أنه ال ٌمكن اإلحتجاج بمخالفة مشٌبة رب المال إذا كانت الضرورة الماسة قد
إضطرت الفضولً :
 -1إلى القٌام بموجب على رب المال ناشا عن القانون تستوجب المصلحة العامة القٌام به.
 -2إلى القٌام بموجب قانونً ٌختص بتقدٌم الطعام أو بنفقات مؤتم أو ؼٌر ذلك من الموجبات
الضرورٌة.

الفقرة الثالثة  -موجبات رب المال

اوالً  -أحكام عامة

المادة  -161إن رب المال الذي أدٌرت شإونه على وجه مفٌد ،ملزم تجاه الفضولً وتجاه الؽٌر
بالموجبات المنصوص علٌها فً المادة  163وما ٌلٌها.
وٌجب تطبٌق هذا الحكم وإن ٌكن رب المال ال ٌتمتع باألهلٌة القانونٌة .وتعد إدارة العمل حسنة إذا
كانت عند القٌام به منطبقة على قواعد حسن اإلدارة.
المادة  -162فً جمٌع األحوال التً ٌلزم رب المال فٌها أن ٌعترؾ بالنفقات التً قام بها
الفضولًٌ ،حق لهذا أو ٌنزع ما اجراه من التحسٌنات بشرط أن ال ٌنجم عن نزعه ضرر ما ،وأن
ٌستلم األشٌاء التً إشتراها ولم ٌقبلها رب المال.

ثانياً -موجبات رب المال تجاه الفضولي

المادة ٌ -163جب على رب المال فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة  161أن ٌرفع عن
الفضولً تبعة إدارته وأن ٌعوضه مما أسلفه أو خسره وفاقا لؤلحكام المختصة بالوكالة.
المادة  -164ال ٌلزم رب المال بإرجاع شًء حٌن ٌكون الفضولً قد باشر العمل ولٌس فً
نٌته أن ٌطالب برد ما أسلفه.

وٌقدر وجود تلك النٌة :
 )1إذا كان الفضول قد جرى خبلفا لمشٌبة رب المال فٌما عدا األحوال المنصوص علٌها فً المادة
160.
 )2فً جمٌع األحوال اآلخرى التً ٌتحصل جلٌا من ظروفها أن الفضولً لم ٌكن ٌنوي المطالبة
برد ما أسلؾ.

الفصل الثاني  -في العقود

الجزء األول  -أحكام عامة

المادة  -165اإلتفاق هو كل إلتآم بٌن مشٌبة وآخرى إلنتاج مفاعٌل قانونٌة ،وإذا كان ٌرمً إلى
إنشاء عبلقات إلزامٌة سمً عقدا.
المادة  -166إن قانون العقود خاضع لمبدأ حرٌة التعاقد ،فلؤلفراد أن برتبوا عبلقاتهم القانونٌة
كما ٌشاإون بشرط أن ٌراعوا مقتضى النظام العام واآلداب العامة واألحكام القانونٌة التً لها صفة
إلزامٌة.
المادة  -167تقسم العقود إلى :
 )1عقود متبادلة وعقود ؼٌر متبادلة.
 )2عقود ذات عوض وعقود مجانٌة.
 )3عقود الرضى وعقود رسمٌة.
 )4عقود التراضً وعقود الموافقة.
 )5عقود أفراد وعقود جماعة.
 )6عقود حٌازة وعقود تؤمٌن.
 )7عقود مسماة وعقود ؼٌر مسماة.

المادة  -168العقد الؽٌر متبادل هو الذي ٌلزم فرٌقا أو أكثر تجاه فرٌق آخر أو أكثر ،بدون أن
ٌكون ثمة تبادل فً اإللزام بحٌث ال ٌصبح البعض ال دابنا ،والبعض اآلخر إال مدٌونا.
والعقد المتبادل أو الملزم للفرٌقٌن هو الذي ٌكون فٌه كل فرٌق ملتزما تجاة اآلخر على وجه التبادل
بمقتضى اإلتفاق المعقود بٌنهما.
وإذا كان فرٌق واحد ملزما فً األصل والفرٌق اآلخر معرضا لتحمل بعض الموجبات فٌما بعد من
جراء او عند تنفٌذ العقد فإن العقد ال ٌفقد صفة العقد الؽٌر المتبادل (كما فً االٌداع و عارٌة
االستعمال والرهن.
المادة  -169العقد ذو العوض هو الذي ٌوضع لمصلحة جمٌع المتعاقدٌن فٌنالون منه منافع تعد
متعادلة على وجه محسوس (كالبٌع والمقاٌضة واالٌجار وعقد االستخدام والقرض ذي الفابدة).
والعقد المجانً هو الذي ٌوضع لمصلحة فرٌق واحد بدون ان ٌكون للفرٌق اآلخر امل بنفع ٌعادل
على وجه محسوس التضحٌة التً رضً بها (كالهبة وعارٌة االستعمال واقراض النقود ببل فابدة)
وتبقى للعقد صفته المجانٌة ولو كان الفرٌق المنتفع ملزما ببعض تكالٌؾ او موجبات وان تكن عابدة
الى مصلحة المنتفع منه (كالهبة ذات التكالٌؾ) ،اذ انه ٌجب النظر الى العقد بجملته وبحسب الروح
التً انشًء بها.
وٌجوز ان ٌكون العقد ذو العوض متبادال (كالبٌع والمقاٌضة) او ؼٌر متبادل (كالقرض ذي الفابدة).
وكذلك العقد المجانً ،فٌجوز ان ال ٌلزم اال فرٌقا واحدا (كالهبة العادٌة) او ان ٌلزم الفرٌقٌن (كالهبة
ذات التكالٌؾ).
المادة  -170تقسم العقود ذات العوض الى عقود معاوضة وعقود ؼرر.
فعقد المعاوضة هو الذي تكون فٌه اهمٌة الموجبات معٌنة فً االصل على وجه ثابت بحٌث ٌستطٌع
كل من المتعاقدٌن ان ٌعرؾ ٌوم التعاقد مقدار المنافع التً ٌجنٌها من تعاقده ومبلػ التضحٌة التً
رضً بها.
وعقد الؽرر هو الذي ٌكون فٌه شؤن احد الموجبات او عدة منها او كٌان الموجبات موقوفا على
عارض ٌحول الشك فً وقوعه دون القٌام بتقدٌر من هذا القبٌل (كعقد ضمان او عقد دخل لمدة
الحٌاة).
المادة  -171عقود الرضى هً التً ال ٌكون انعقادها موقوفا على شرط ظاهر خاص بل ٌكفً
ان ٌتجلى فٌها رضى المتعاقدٌن بحرٌة تامة وبؤي شكل كان.
اما اذا اشترط القانون ان ٌتجلى هذا الرضى بشكل خاص كانشاء سند رسمً فالعقد ٌكون رسمٌا.
وفً االساس تتكون العقود بمجرد رضى المتعاقدٌن االختٌاري فبل ٌتحتم ابرازها فً اٌة صٌؽة
رسمٌة اال بمقتضى نص من القانون ٌوجب استعمالها.

المادة -172

عقد التراضً هو الذي تجري المناقشة والمساومة فً شروطه وتوضع بحرٌة بٌن

المتعاقدٌن (كالبٌع العادي واالٌجار والمقاٌضة واالقراض).
وعندما ٌقتصر احد الفرٌقٌن على قبول مشروع نظامً ٌكتفً بعرضه علٌه وال ٌجوز له من الوجه
القانونً او الفعلً ان ٌناقش فً ما تضمنهٌ ،سمى العقد اذ ذاك عقد موافقة (كتعاقد على النقل مع
شركة سكة حدٌدٌة او عقد الضمان).
المادة  -173عقد االفراد هو الذي ٌستوجب قبول المتعاقدٌن باالجماع وان كان ٌهم عددا كبٌرا
من االشخاص الحقٌقٌٌن او المعنوٌٌن.
وعقد الجماعة هو الذي توجبه ؼالبٌة على اقلٌة بحٌث ٌتقٌد به اناس لم ٌقبلوه (كعقد استخدام جماعة
وكالتسوٌة فً حالة االفبلس).
المادة  -174عقود الحٌازة هً التً ٌقصد بها ادخال قٌمة جدٌدة على مملوك المتعاقدٌن او
فرٌق منهم .وعقود التؤمٌن هً التً ٌقصد بها المحافظة على حالة ذلك المملوك بتمامه.

المادة -175

تكون العقود مسماة حسبما ٌكون القانون قد وضع او لم ٌضع لها تسمٌة وشكبل

معٌنٌن.
وتطبق القواعد المقررة فً القسم االول من هذا القانون على العقود المسماة وؼٌر المسماة.
اما القواعد المذكورة فً القسم الثانً فبل تطبق على العقود ؼٌر المسماة اال من قبٌل القٌاس وبالنظر
الى التناسب بٌنها وبٌن العقود المسماة المعٌنة.

الجزء الثاني  -العناصر االساسية للعقود او شروط صحتها

المادة -176

ان رضى المتعاقدٌن هو الصلب والركن لكل عقد بل لكل اتفاق على وجه اعم.

المادة  -177ال مندوحة:
 )1عن وجود الرضى فعبل.
 )2عن شموله لموضوع او لعدة مواضٌع.
 )3عن وجود سبب ٌحمل علٌه.
 )4عن خلوه من بعض العٌوب.

 )5عن ثبوته ،فً بعض االحوال ،بشكل معٌن.

الفقرة االولى  -في الرضى (المدة السابقة للتعاقد وانشاء العقد) ا

المادة  -178ان الرضى فً العقود هو اجتماع مشٌبتٌن او اكثر وتوافقها على انشاء عبلقات
الزمانٌة بٌن المتعاقدٌن وهو ٌتؤلؾ من عنصرٌن:
 )1العرض او االٌجاب.
 )2القبول.
وهو ٌستلزم اٌضا ،فٌما خبل عقود الموافقة ،مساومات قد تكون طوٌلة متعددة الوجوه.

اوالً -العرض او االيجاب

المادة  -179ان االٌجاب الصرٌح او الضمنً ال ٌلزم فً االساس صاحبه ،بمعنى انه ٌستطٌع
اذا شاء ،الرجوع عنه .ووفاته او فقدانه االهلٌة الشرعٌة ٌجعبلن االٌجاب لؽوا.
وٌكون االمر على خبلؾ ذلك عندما ٌتحصل من ماهٌة االٌجاب او من الظروؾ التً صدر فٌها او
من نص القانون ان صاحب االٌجاب كان ٌنوي الزام نفسه ،فٌجب حٌنبذ استمرار االٌجاب فً المدة
المعٌنة من صاحبه او المستندة من العرؾ او القانون بالرؼم من حدوث وفاته او فقدانه االهلٌة
الشرعٌة.
كذلك ٌكون االمر وال سٌما:
 )1اذا كان االٌجاب مقرونا بمهلة على وجه صرٌح.
 )2اذا كان االٌجاب فً امور تجارٌة.
 )3اذا كان االٌجاب بالمراسلة.
 )4اذا كان وعدا بمكافؤة.

ثانياً -في القبول

المادة ٌ -180كون القبول كاإلٌجاب صرٌحا او ضمنٌا.
وٌعد عدم الجواب قبوال حٌنما ٌكون العرض مختصا بتعامل كان موجودا بٌن الفرٌقٌن.
وٌعد سكوت مشتري البضابع بعد استبلمها قبوال للشروط المعٌنة فً بٌان الحساب (الفاتورة).
المادة  -181من ٌوجه الٌه العرض ٌكون فً االساس حرا فً الرفض وال ٌتحمل تبعة ما
بامتناعه عن التعاقد.
بٌد ان االمر ٌكون على خبلؾ ذلك اذا اوجد هو نفسه حالة من شؤنها ان تستدرج للعرض (كالتاجر
تجاه الجمهور او صاحب الفندق وصاحب المطعم ،او رب العمل تجاه العمال) ففً هذه الحالة ٌجب
ان ٌسند امتناعه عن التعاقد الى اسباب حرٌة بالقبول .واال كان امتناعه استبدادٌا وجاز ان تلزمه
التبعة من هذا الوجه.

المادة -182

ال ٌكون القبول فعلٌا منشبا للعقد اال اذا كان مطابقا كل المطابقة للعرض اذ انه

جواب له.
اما الجواب المعلق بشرط او بقٌد فٌعد بمثابة رفض للعرض مع اقتراح عرض جدٌد.

ثالثاً -في وقت حصول الرضى وانعاقد العقد

المادة  -183بٌن االشخاص الحاضرٌن ٌعد الرضى موجودا والعقد منشؤ ،فً الوقت الذي
ٌقترن فٌه القبول باالٌجاب بٌن المتعاقدٌن وهم متفقون على شروط التعاقد ،اال اذا اتفقوا على انشاء
العقد فً صٌؽة معٌنة اختاروها له (المادة  220الفقرة .)3
المادة  -184اذا كانت المساومات جارٌة بالمراسلة او بواسطة رسول بٌن ؼاببٌن فالعقد ٌعد
منشؤ فً الوقت وفً المكان اللذٌن صدر فٌهما القبول ممن وجه الٌه العرض.

المادة -185

ان العقد الذي ٌنشؤ بالمخاطبة التلفونٌة ٌعد بمثابة العقد المنشؤ بٌن اشخاص

حاضرٌن.
وحٌنبذ ٌعٌن محل انشابه اما بمشٌبة المتعاقدٌن واما بواسطة القاضً وبحسب احوال القضٌة

الفقرة الثانية  -في الموضوع

المادة  -186ان الموضوع الحقٌقً لكل عقد هو انشاء الموجبات ،على ان هذا الؽرض ال ٌنال
اال اذا كان للموجبات نفسها مواضٌع توافرت فٌها بعض الصفات.
المادة ٌ -187مكن ان ٌكون الموضوع فعبل (وهذا موجب االمتناع) او انتقاال لملك او انشاء
لحق عٌنً (وهذا موجب االداء).
المادة  -188عدم وجود الموضوع ٌستلزم انتفاء وجود العقد.
ومع ذلك ٌجوز ان ٌكون الموضوع شٌبا مستقببل ولكن ال ٌجوز التنازل عن ارث ؼٌر مستحق ،وال
انشاء اي عقد على هذا االرث او على شًء من اشٌابه ولو رضً المورث واال كان العمل باطبل
اصبل.

المادة -189

ٌجب ان ٌعٌن الموضوع تعٌٌنا كافٌا وان ٌكون ممكنا ومباحا.

المادة ٌ -190جب ان ٌتناول التعٌٌن ماهٌة الموضوع ومقداره.
على انه ٌكفً ان ٌعنٌن نوع الشًء وان ٌتضمن العقد ما ٌمكن معه تعٌٌن المقدار فٌما بعد.

المادة -191

باطل كل عقد ٌوجب شٌبا او فعبل مستحٌبل اذا كانت تلك االستحالة مطلقة ال ٌمكن

تذلٌلها.
اما االستحالة التً ال تكون اال من جهة المدٌون فبل تحول دون صحة العقد .والموجب الذي لم ٌنفذ

ٌتحول حٌنبذ الى بدل عطل وضرر.
المادة  -192باطل كل عقد ٌوجب امرا ال ٌبٌحه القانون وال ٌنطبق على االداب والشًء الذي
ال ٌعد ماال بٌن الناس ال ٌجوز ان ٌكون موضوعا للموجب.
ؼٌر انه ٌجب عند تطبٌق هذه القاعدة ان ٌنظر بعٌن االعتبار الى ان االتجار ذو معنى نسبً،
فبعض االموال مثبل ال ٌصح ان تكون موضوع بعض المعامبلت مع انها تصح كل الصحة ان
تدخل فً معامبلت آخرى.
المادة ٌ -193جوز للمرء ان ٌعد بعمل ؼٌره لكن هذا الوعد ال ٌلزم اال صاحبه وال ٌتناول
مفعوله الشخص الثالث بل تبقى لهذا الشخص حرٌته التامة.

الفقرة الثالثة  -في السبب

المادة -194

ٌمٌز بٌن سبب الموجب وسبب العقد.

اوالً -سبب الموجب

المادة  -195ان سبب الموجب ٌكون فً الدافع الذي ٌحمل علٌه مباشرة على وجه ال ٌتؽٌر وهو
ٌعد جزءا ؼٌر منفصل من العقد كالموجب المقابل فً العقود المتبادلة والقٌام باالداء فً العقود
العٌنٌة ونٌة التبرع فً العقود المجانٌة ،اما فً العقود ذات العوض ؼٌر المتبادلة فالسبب هو
الموجب الموجود من قبل مدنٌا كان او طبٌعٌا.

المادة -196

ان الموجب الذي لٌس له سبب او له سبب ؼٌر صحٌح او ؼٌر مباح ٌعد كؤنه لم

ٌكن وٌإدي الى اعتبار العقد الذي ٌعود الٌه ؼٌر موجود اٌضا .وما دفع ٌمكن استرداده.

المادة -197

ٌكون السبب ؼٌر صحٌح اذا التزم فرٌق امرا بسبب وهمً كان ٌعتقد خطؤ انه

موجود.
ان السبب الظاهري ال ٌكون فً االساس مفسدا بنفسه للعقد بل ٌبقى العقد صحٌحا اذا كان السبب
الحقٌقً للموجب مباحا.

المادة -198

السبب ؼٌر المباح هو الذي ٌخالؾ النظام العام واالداب واحكام القانون االلزامٌة.

المادة  -199كل موجب ٌعد مسندا الى سبب حقٌقً مباح وان لم ٌصرح به فً العقد .والسبب
المصرح به ٌعد صحٌحا الى ان ٌثبت العكس.
واذا اقٌم البرهان على عدم صحة السبب او عدم اباحته فعلى الفرٌق الذي ٌدعً وجود سبب آخر
مباح ان ٌثبت صحة قوله.

ثانياً -في سبب العقد

المادة  -200ان سبب العقد ٌكون فً الدافع الشخصً الذي حمل الفرٌق العاقد على انشاء العقد
وهو ال ٌعد جزءا ؼٌر منفصل عن العقد بل ٌختلؾ فً كل نوع من العقود وان تكن من فبة واحدة.

المادة -201

اذا كان سبب العقد ؼٌر مباح كان العقد باطبل اصبل.

الفقرة الرابعة  -عيوب الرضى

المادة ٌ -202كون الرضى متعٌبا بل معدوما تماما فً بعض االحوال اذا اعطً عن ؼلط او
اخذ بالخدعة او انتزع بالتخوٌؾ او كان ثمة ؼبن فاحش او عدم اهلٌة.

اوالً -الغلط

المادة  -203اذا وقع الؽلط على ماهٌة العقد او على حقٌقة موضوع الموجب فهو ٌحول دون
انشاء العقد نفسه فٌعد العقد كانه لم ٌكن.
المادة ٌ -204عد الرضى متعٌبا فقط والعقد قاببل لبلبطال:
 )1اذا كان الؽلط ٌتناول صفات الشًء الجوهرٌة.
 )2اذا كان الؽلط ٌتناول هوٌة الشخص او صفاته الجوهرٌة فً العقود المنظورة فً انشابها الى
شخص العاقد.
 )3اذا كان الؽلط ٌتناول فاعلٌة سبب الموجب (كانشاء عهد من اجل موجب سابق كان ٌظن انه
مدنً مع انه كان طبٌعٌا فقط).

المادة -205

ال ٌمس الؽلط صحة العقد اذا لم ٌكن هو العامل الدافع الٌه وخصوصا اذا كان هذا

الؽلط ٌتناول:
 )1الصفات العرضٌة او الثانوٌة للشًء او للشخص.
 )2قٌمة الشًء فٌما عدا حالة الؽبن الفاحش (المادة .)214
 )3مجرد البواعث التً حملت فرٌقا من المتعاقدٌن على التعاقد.
 )4ارقاما او حسابا ،وحٌنبذ ٌكون التصحٌح واجبا قانونا ،على ان العقد ٌبقى صالحا.

المادة -206

ان الؽلط القانون ٌعتد به وٌعٌب الرضى كالؽلط العملً.

المادة  -207ان الؽلط الواقع على صفات الشًء الجوهرٌة ال ٌكون هداما للعقد اال اذا كان
صادرا من قبل الفرٌقٌن وداخبل فً االشتراط .اما الؽلط الواقع على الشخص فٌعتد به وان كان

صادرا عن فرٌق واحد فقط.

ثانياً -الخداع

المادة  -208ان الخداع ال ٌنفً على االطبلق وجود الرضى لكنه ٌعٌبه وٌإدي الى ابطال العقد
اذا كان هو العامل الدافع الٌه والحامل للمخدوع على التعاقد.
اما الخداع العارض الذي افضى الى تؽٌٌر بنود العقد ولم ٌكن هو العامل الدافع الى انشابه فٌجعل
للمخدوع سبٌبل الى المطالبة ببدل العطل والضرر فقط.
المادة  -209ان الخداع الذي حمل على انشاء العقد ال ٌإدي الى ابطاله اال اذا كان الفرٌق الذي
ارتكبه قد اضر بمصلحة الفرٌق اآلخر .اما الخداع الذي ٌرتكبه شخص ثالث فٌكون هداما للعقد
اٌضا اذا كان الفرٌق الذي ٌستفٌد منه عالما به عند انشاء العقد .اما اذا كان ؼٌر عالم به فبل ٌحق
للمخدوع اال مداعاة الخادع ببدل العطل والضرر.

ثالثاً -الخوف

المادة  -210باطل كل عقد ٌنشؤ تحت ضؽط الخوؾ الناجم عن عنؾ جسمانً او عن تهدٌد
موجه على شخص المدٌون او على امواله او على زوجه او على احد اصوله او فروعه .وال حاجة
للتمٌٌز بٌن ان ٌكون هذا الضؽط صادرا عن احد المتعاقدٌن او عن شخص ثالث او عن احوال
خارجة عن دابرة التعاقد.
على انه ٌجوز فً الحالتٌن االخٌرتٌن ان ٌلزم المكره الراؼب فً التملص من العقد بؤداء التعوٌض
الى الفرٌق اآلخر اذا كان هذا الفرٌق حسن النٌة .وٌكون هذا التعوٌض على نسبة ما ٌقتضٌه
االنصاؾ.

المادة  -211ان الخوؾ ال ٌفسد الرضى اال اذا كان هو الحامل علٌه .وللوقوؾ على ماهٌته
وتؤثٌره ٌجدر االعتداد بشخصٌة المكره (كالنظر الى سنه او الى كونه امرأة او رجبل و الى درجة
تعلٌمه ومنزلته االجتماعٌة).

المادة -212

ان الخوؾ الناشىء عن احترام االب او االم او ؼٌرهما من االصول ال ٌكفً

الفساد العقد.
وكذلك استعمال الوسابل القانونٌة ما دام هذا االستعمال مشروعا اي ان ٌكون الؽرض منه مجرد
الحصول على ما ٌجب.

رابعاً -الغبن

المادة  -213الؽبن هو التفاوت وانتفاء التوازن بٌن الموجبات التً توضع لمصلحة فرٌق،
والموجبات التً تفرض على الفرٌق اآلخر فً العقود ذات العوض.
المادة  -214ان الؽبن ال ٌفسد فً االساس رضى المؽبون .وٌكون االمر على خبلؾ ذلك
وٌصبح العقد قاببل للبطبلن فً االحوال االتٌة:
 )1اذا كان المؽبون قاصرا.
 )2اذا كان المؽبون راشدا وكان للؽبن خاصتان:
االولى ان ٌكون فاحشا وشاذا عن العادة المؤلوفة.
والثانٌة ان ٌكون المستفٌد قد اراد استثمار ضٌق او طٌش او عدم خبرة فً المؽبون.
وٌمكن ،الى الدرجة المعٌنة فٌما تقدم ،ابطال عقود الؽرر نفسها بسبب الؽبن.

خامساً -في عدم االىلية

المادة -215

كل شخص اتم الثامنة عشرة من عمره هو أهل لبللتزام ،ما لم ٌصرح بعدم اهلٌته

فً نص قانونً.

المادة -216

ان تصرفات الشخص المجرد كل التجرد من قوة التمٌٌز (كالصؽٌر والمجنون)

تعد كؤنها لم تكن.
اما تصرفات االشخاص الذٌن ال اهلٌة لهم لكنهم من ذوي التمٌٌز ،فهً قابلة لبلبطال (كالقصر
الممٌز) .وال ٌجوز لمن تعاقد مع فاقد االهلٌة ان ٌدلً بحجة االبطال فهً من حقوق فاقد االهلٌة
نفسه او وكٌله او ورثته.
واذا كان العقد الذي انشؤه القاصر الممٌز ؼٌر خاضع لصٌؽة خاصة فان القاصر ال ٌمكنه الحصول
على ابطاله اال اذا اقام البرهان على وقوعه تحت الؽبن ،اما اذا كان من الواجب اجراء معاملة
خاصة ،فالبطبلن واقع من جراء ذلك ،دون ان ٌلزم المدعً باثبات وجود الؽبن.
المادة  -217ان القاصر المؤذون له على وجه قانونً فً ممارسة التجارة او الصناعة ال ٌجوز
له االستفادة من االحكام السابقة .ولكنه ٌعامل كمن بلػ سن الرشد فً دابرة تجارته وعلى قدر
حاجتها.

المادة -218

ٌحق لكل ذي شؤن االحتجاج بعدم اهلٌة المحكوم علٌهم الموضوعٌن تحت الحجر

القانونً.

سادساً -احكام عامة لعيوب الرضى

المادة -219

البٌنة على من ٌدعً وجود العٌب ،وسبلمة الرضى مقدرة ،واهلٌة المتعاقدٌن

اٌضا.

الفقرة الخامسة  -في شروط الصيغة

المادة  -220ان القواعد التً تطبق على صٌػ العقود هً معٌنة لكل فبة منها .وحٌث ال ٌوجد
تعٌٌن من هذا النوع ٌتم التعاقد بمجرد اتفاق المتعاقدٌن.
ومع ذلك فقد ٌحدث ان االتفاق ال ٌنتج كل مفاعٌله وال ٌكون نافذا تجاه شخص ثالث اال باتخاذ بعض
وسابل االعبلن وهً ذات شؤن عام ال ٌمكن بدونها ان ٌتجاوز تؤثٌر العقد دابرة المتعاقدٌن او نابلً
حقوقهم على وجه عام.
اما اذا اتفق المتعاقدون من جهة آخرى على وضع العقد فً صٌؽة خاصة ال ٌوجبها القانون
كالصٌؽة الخطٌة مثبل فان العقد ال ٌنعقد وال ٌنتج مفاعٌله ،حتى بٌن المتعاقدٌن ،اال حٌنما ٌوضع فً
تلك الصٌؽة.

الجزء الثالث  -مفاعيل العقود

المادة  -221ان العقود المنشؤة على الوجه القانونً تلزم المتعاقدٌن .وٌجب ان تفهم وتفسر
وتنفذ وفاقا لحسن النٌة واالنصاؾ والعرؾ.
المادة  -222ان العقود تشمل الذٌن نالوا على وجه عام حقوق المتعاقدٌن وتكون مفاعلٌها فً
االساس لهم او علٌهم اما حاال (كالدابنٌن) واما بعد وفاة المتعاقدٌن او احدهم (كالورثة والموصى
لهم بمجموع التركة او بجزء منها على وجه عام).
المادة  -223ان المتعاقدٌن لٌسوا بحكم الضرورة االشخاص الذٌن تظهر اسماإهم فً العقود
والذٌن ٌوقعونها ،اذ ٌجوز ان ٌكون هإالء قد تصرفوا كوكبلء او فضولٌٌن.
وفً مثل هذه الحال ال ٌفعل العقد مفعوله فً شخص الممثل بل فً شخص الممثل فٌصبح هذا دابنا
او مدٌونا دون الوكٌل او الفضولً.
المادة  -224وٌكون االمر على خبلؾ ذلك اذا تصرؾ الوكٌل فً الظاهر باسمه الخاص وكان
اسمه مستعارا ولم ٌبرز وكالته ،فان الذٌن ٌتعاملون معه على هذا الوجه ال ٌمكنهم ان ٌقاضوا ؼٌره
وال ٌجوز لؽٌره ان ٌقاضٌهم .وال تطبق قواعد الوكالة والتمثٌل اال على العبلقات التً بٌن الوكٌل

المتستر والموكل.
المادة  -225ان العقد ال ٌنتج فً االساس مفاعلٌه فً حق شخص ثالث ،بمعنى انه ال ٌمكن ان
ٌكسب هذا الشخص حقوقا او ٌجعله مدٌونا فان للعقد مفعوال نسبٌا ٌنحصر فٌما بٌن المتعاقدٌن او
الذٌن نالوا حقوق هإالء بوجه عام.
المادة  -226على ان هذه القاعدة ال تحتمل شذوذا من الوجه السلبً ،فالوعد عن شخص ثالث
ٌقٌد الواعد اذا تكفل بحمله على الرضى واخذ االمر على نفسه ،وتبقى للشخص الثالث الحرٌة التامة
فً الموافقة او الرفض (المادة .)193
فاالمتناع عن الموافقة اذا ال ٌجعل الشخص مسإوال بشًء على االطبلق لكنه ٌجعل ذلك المتكفل
مستهدفا الداء بدل العطل والضرر لعدم قٌامه بالعمل الذي تكفل به صراحة او ضمنا.
اما الموافقة فمفاعلٌها بٌن المتعاقدٌن تبتدئ من ٌوم العقد ،وال ٌكون لها مفعول تجاه الشخص الثالث
اال من ٌوم حصولها.
المادة  -227ان الصفة النسبٌة فً العقود تحتمل شذوذات من الوجه االٌجابً فٌجوز للمرء ان
ٌعاقد باسمه لمصلحة شخص ثالث بحٌث ٌصبح هذا الشخص دابنا للملتزم بمقتضى العقد نفسه.
وان التعاقد لمصلحة الؽٌر ٌكون صالحا معموال به:
 )1حٌنما ٌكون متعلقا باتفاق ٌنشبه العاقد فً مصلحته الخاصة مالٌة كانت او ادبٌة.
 )2حٌنما ٌكون شرطا او عببا لتبرع بٌن االحٌاء او لتبرع فً االٌصاء رضً به العاقد لمصلحة
شخص آخر (التبرع بشرط).
المادة  -228ان التعاقد لمصلحة الؽٌر ٌمكن ان ٌكون لمصلحة اشخاص مستقبلٌن او الشخاص
ؼٌر معٌنٌن فً الحال ،بشرط ان ٌكون تعٌٌنهم ممكنا عندما ٌنتج االتفاق مفاعلٌه.
المادة  -229ان التعاقد لمصلحة الؽٌر ال ٌستوجب سوى ،االنطباق على قواعد الصٌػ المطلوبة
لصحة االتفاق الذي ادمج فٌه ،فهو اذا ال ٌخضع لصٌػ الهبة بٌن االحٌاء وان ٌكن تبرعا محضا
للشخص الثالث المستفٌد.

المادة -230

ان الشخص الثالث المستفٌد من مثل ذاك التعاقد ٌصبح حاال ومباشرة دابنا للملتزم.

المادة  -231ان المعاقد لمصلحة الؽٌر ٌحق له الرجوع عن تعاقده ما دام الشخص الثالث
المستفٌد لم ٌقبله صراحة او ضمنا.
والرجوع ٌكون اٌضا صرٌحا او ضمنٌا .واستعمال هذا الحق ٌختص بالعاقد نفسه ال بدابنٌه وال
بورثته.
على ان ذلك الرجوع ال ٌبرئ بحكم الضرورة ذمة المدٌون ،فهو ،اذا لم ٌكن ثمة نص مخالؾ او
استحالة قانونٌةٌ ،بقى ملزما تجاه المعاقد الذي ٌكون بهذه الوسٌلة قد احتفظ لنفسه او لورثته بفابدة
عمل نظم لمصلحة شخص ثالث (كعقد ضمان الحٌاة لمصلحة الؽٌر).

الجزء الرابع  -في حل العقود

المادة ٌ -232مكن حل العقد قبل حلول اجله وقبل انفاذه التام اما بسبب عٌب ناله وقت انشابه
واما بسبب احوال تلت انشاءه.
ففً الحالة االولى ٌبطل وفً الثانٌة ٌلؽى او ٌفسخ.

الفقرة االولى  -ابطال العقد

المادة ٌ -233كون ابطال العقد على الدوام من اجل عٌب اصلً لحقه وقت انشابه (كالؽلط
والخداع واالكراه والؽبن وعدم االهلٌة).
وال ٌجوز لؽٌر المحكمة ان تحكم باالبطال وٌكون حٌنبذ ذا مفعول رجعً على ان العقد ٌبقى قابما
وٌستمر على احداث مفاعلٌه العادٌة ما دام االبطال لم ٌكن قضابٌا.
المادة  -234ان الحق فً اقامة دعوى االبطال ال ٌكون اال لبلشخاص الذٌن وضع القانون
البطبلن لمصلحتهم او لحماٌتهم .وٌخرج بوجه خاص عن هذا الحكم ،الذٌن عاقدوا هإالء
االشخاص وٌنتقل هذا الحق الى ورثة صاحبه.

المادة  -235ان الحق فً اقامة هذه الدعوى ٌسقط بحكم مرو الزمن بعد عشر سنوات اال اذا
كان القانون قد عٌن مهلة آخرى لحالة خاصة.
وال تبتدئ المهلة المشار الٌها من ٌوم انشاء العقد الفاسد بل من الٌوم الذي زال فٌه العٌب .ففً
حالتً الؽلط والخداغ مثبل تبتدئ المهلة من الٌوم الذي اكتشفهما فٌه المتضرر .وفً حالة االكراه
تبتدئ من ٌوم الكؾ عنه .وفً حالة فقدان االهلٌة من ٌوم زواله تماما.
واذا كان العاقد مجنونا فان مهلة السنوات العشر ال تبتدئ اال من حٌن ادراكه العقد الذي انشىء
قببل.
وان مرور الزمن المشار الٌه مسند الى تقدٌر تؤٌٌد العقد ضمنا من قبل صاحب دعوى البطبلن فهو
ٌعد كؤنه عدل عن اقامتها.

المادة -236

ان تؤٌٌد العقد ٌمكن ادراجه فً شكل آخر صرٌحا او ضمنٌا فٌبدو حٌنبذ كتؤٌٌد

فعلً ال مقدر.
على ان التؤٌٌد الصرٌح ال ٌكون ذا مفعول اال اذا كانت وثٌقة التؤٌٌد تتضمن جوهر العقد والعٌب
الذي كان فٌه ومشٌبة العدول عن دعوى البطبلن.
والتؤٌٌد الضمنً ٌستفاد من كل حالة وكل مسلك ٌإخذ منهما ان صاحب تلك الدعوى عدل عنها.
المادة  -237ان التؤٌٌد اٌا كان شكله مقدرا كان او صرٌحا او ضمنٌا ٌمحو العٌب الذي كان فً
العقد فبل ٌبقى الحد ان ٌتخذ هذا العٌب حجة لبلعتراض باٌة وسٌلة من الوسابل سواء اكانت دفعا ام
ادعاء.
وان التؤٌٌد ٌتضمن العدول عن كل الوسابل التً كان ٌمكن االعتراض بها على العقد ما خبل الحقوق
التً اكتسبها شخص ثالثا حسن النٌة.

الفقرة الثانية  -حل العقد من جراء احوال جرت بعد انشائو

المادة ٌ -238جوز ان ٌكون للحل مفعول رجعً فٌسمى حٌنبذ الؽاء ،كما ٌجوز ان ٌقتصر
مفعوله على المستقبل وٌقال له حٌنبذ الفسخ.

اوالً -الغاء العقد

المادة  -239ان الؽاء العقد ٌحدث اما بسبب شرط الؽاء مدرج فٌه واما بمقتضى مشٌبة مظنونة
عند المتعاقدٌن (كالبند المبطل الضمنً) واما بسبب سقوط موجب او عدة موجبات الستحالة تنفٌذها
(قواعد ضمان الهبلك).
المادة  -240ان تحقق شرط االلؽاء ٌحل العقد حبل رجعٌا وفاقا الحكام المادة  99فٌما خبل
االعمال االدارٌة فانها تبقى صالحة قابمة ،ومع رعاٌة هذا القٌد تعاد الحالة الى ما كان ٌجب ان
تكون فٌما لو كان العقد الذي انحل لم ٌنعقد بتاتا.
وٌجري هذا الحل حتما بمعزل عن تدخل السلطة القضابٌة.
المادة ٌ -241قدر وجود شرط االلؽاء فً جمٌع العقود المتبادلة اذا لم ٌقم احد المتعاقدٌن بإٌفاء
ما ٌجب علٌه ولم ٌكن فً وسعه ان ٌحتج باستحالة التنفٌذ ما لم ٌكن ثمة استثناء منصوص علٌه فً
القانون.
على ان العقد ال ٌلؽى حتما فً هذه الحالة .فإن الفرٌق الذي لم تنفذ حقوقه ٌكون مخٌرا بٌن التنفٌذ
االجباري على وجه من الوجوه ،والؽاء العقد مع طلب التعوٌض.
وفً االساس ال ٌكون هذا االلؽاء اال بحكم من القاضً فهو ٌبحث عن التنفٌذ الجزبً عما اذا كان
النقص فً هذا التنفٌذ له من الشؤن واالهمٌة ما ٌصوب الؽاء العقد وٌجوز للقاضً ،حتى فً حالة
عدم التنفٌذ ان ٌمنح المدٌون مهلة تلو مهلة بحسب ما ٌراه من حسن نٌته.
وٌحق للمتعاقدٌن ان ٌتفقوا فٌما بٌنهم على ان العقد عند عدم التنفٌذٌ ،لؽى حتما بدون واسطة
القضاء .وهذا الشرط ال ٌؽنً عن انذار ٌقصد به اثبات عدم التنفٌذ على وجه رسمً .وٌمكن اٌضا
االتفاق على عدم وجوب تلك المعاملة وحٌنبذ ٌتحتم ان ٌكون البند الذي ٌعفى من التدخل القضابً
ومن االنذار مصوؼا بعبارة جازمة صرٌحة.
المادة  -242ان االلؽاء لعدم انفاذ الموجب ٌنتج المفاعٌل التً ٌنتجها االلؽاء الناشا عن تحقق
شرط الؽاء صرٌح.
المادة  -243اذا استحال تنفٌذ موجب او عدة موجبات بدون سبب من المدٌون سقط ذلك
الموجب او تلك الموجبات بمجرد االستحالة وفاقا الحكام المادة .341
واذا كان االمر متعلقا بموجبات ناشبة عن عقد متبادل فالموجبات المقابلة تسقط بسقوط ما ٌقابلها

فٌتم االمر كما لو كان العقد منحبل حتما بدون واسطة القضاء او بعبارة آخرى ان المخاطر تلحق
المدٌون بالشًء الذي اصبح مستحٌبل فٌحمل الخسارة دون ان ٌستطٌع الرجوع بوجه من الوجوه
على معاقده.
وٌكون االمر على خبلؾ ذلك اذا كان قد سبق للمدٌون ان نفذ موجباته الجوهرٌة فان العقد ،بالرؼم
من استحالة تنفٌذ الموجبات الثانوٌةٌ ،بقى قابما .والمدٌون الذي ابربت ذمته بقوة قاهرة ٌمكنه مع
ذلك ان ٌطالب الفرٌق اآلخر بتنفٌذ ما ٌجب علٌه على هذا المنوال ٌستطٌع بابع العٌن المعٌنة الذي
تفرغ عن المبٌع للمشتري ان ٌطالبه بالثمن فتكون المخاطر فً هذه الحالة على دابن الموجب الذي
اصبح تنفٌذه مستحٌبل.
المادة  -244اذا انحل العقد الستحالة التنفٌذ ،فبل محل لتعوٌض الفرٌق الخاسر ،فتكون اذا
مخاطر الحادث واقعة علٌه.

ثانياً -فسخ العقد

المادة  -245ال ٌمكن فً االساس ان تفسخ العقود اال بتراضً جمٌع الذٌن انشاإها ما خبل
العقود التً تنتهً بوفاء احد المتعاقدٌن مع قطع النظر عن الفسخ بمعناه الحقٌقً.
وهذا التراضً ٌكون بوجه صرٌح او ضمنً او بحلول االجل المعٌن لسقوط العقد.
المادة ٌ -246صح الفسخ من جانب فرٌق واحد اذا كان منصوصا علٌه فً العقد او فً القانون.
وعلى هذا المنوال ٌصح من جهة ان ٌنشؤ عقد االٌجار لمدة معٌنة وان ٌخول فٌه الفرٌقان او احدهما
حق فسخه قبل االجل المضروب ،كما ٌجوز من جهة آخرى ان ٌكون بعض العقود ،كالوكالة
وشركة االشخاص قاببل للفسخ من جانب فرٌق واحد وبمجرد مشٌبته.
المادة  -247ان العقد المنفسخ ال ٌنتهً حكمه اال من تارٌخ فسخه وال ٌشمل هذا الفسخ ما قبله
فالمفاعٌل التً كان قد انتجها تبقى مكتسبة على وجه نهابً.
المادة  -248ان الفرٌق الذي ٌفسخ العقد ٌستهدؾ الداء بدل العطل والضرر اذا اساء استعمال
حقه فً الفسخ اي اذا استعمله خبلفا لروح القانون او العقد.

الكتاب الثالث  -في مفاعيل الموجب

الباب االول  -تنفيذ الموجب بادائو عينا

المادة ٌ -249جب على قدر المستطاع ان توفى الموجبات عٌنا اذ ان للدابن حقا مكتسبا فً
استٌفاء موضوع الموجب بالذات.

المادة -250

وال تراعى هذه القاعدة فً موجبات االداء فقط بل فً موجبات الفعل وموجبات

االمتناع اٌضا.
وٌحق للدابن ان ٌطلب من المحكمة الترخٌص له فً ان ٌنفذ بنفسه موجب الفعل على حساب
المدٌون كما ٌحق له ان ٌطلب ازاله ما اجري خبلفا لموجب االمتناع ،وذلك على حساب المدٌون.
المادة  -251ؼٌر انه ال ٌمكن تطبٌق هذه المعاملة على الموجبات التً ٌستلزم اٌفاإها عٌنا،
قٌام المدٌون نفسه بالعمل ،فٌحق للدابن حٌنبذ ان ٌطلب الحكم على المدٌون بؽرامة عن كل ٌوم او
كل اسبوع او كل شهر ٌتآخر فٌه او كل نكول ٌرتكبه رؼبة فً اكراه المدٌون المتمرد وآخراجه من
الجمود.
وبعد تنفٌذ الموجب عٌنا ٌحق للمحكمة ان تعفً من الؽرامة او ان تبقً منها ما ٌعوض الدابن من
الضرر الذي لحقه بسبب االمتناع ؼٌر المشروع الذي بدا من المدٌون.

الباب الثاني  -التنفيذ البدلي (اي بأداء بدل العطل والضرر)ا

المادة  -252اذا لم ٌنفذ الموجب بؤداء العٌن تماما وكماال حق للدابن ان ٌؤخذ عوضا ٌقوم مقام
تنفٌذ الموجب عٌنا لعدم حصوله على االفضل.
واذا جعل العوض مقاببل للتخلؾ النهابً عن التنفٌذ جزبٌا كان او كلٌا سمً بدل التعوٌض.
اما اذا كان التنفٌذ عٌنا ال ٌزال ممكنا اذ ان المدٌون لم ٌكن اال متآخرا عن اتمام موجباته ،فالعوض
الذي ٌعطى للدابن ٌسمى بدل التؤخٌر.

الفصل االول  -الشروط الالزمة الستحقاق بدل العطل والضرر

تآخر المديون

المادة ٌ -253جب الستحقاق بدل العطل والضرر:
 )1ان ٌكون قد وقع ضرر.
 )2ان ٌكون الضرر معزوا الى المدٌون.
 )3ان ٌكون قد انذر المدٌون لتآخره فٌما خبل االحوال االستثنابٌة.
المادة  -254فً حالة التعاقد ٌكون المدٌون مسإوال عن عدم تنفٌذ الموجب اال اذا اثبت ان
التنفٌذ اصبح مستحٌبل فً االحوال المبٌن فً المادة .341
ففً هذه الحالة تبرأ ذمته الستحالة التنفٌذ.
المادة  -255فً بعض العقود وعلى وجه االستثناء ،ال ٌكون المدٌون مسإوال لمجرد عدم تنفٌذه
العقد بل ٌكون الحاق التبعة به موقوفا على ارتكابه خطؤ ٌجب على الدابن اثباته وٌعٌن القانون
درجة اهمٌته.

المادة -256

ان شروط نسبة الضر ،فً حالة عدم التعاقد ،معٌنة فً المادة  122وما ٌلٌها.

المادة  -257ان تآخر المدٌون الذي بدونه ال ٌستهدؾ الداء بدل العطل والضرر ،وٌنتج فً
االساس عن انذار ٌرسله الٌه الدابن بطرٌقة ما .وانما ٌجب ان ٌكون خطٌا (ككتاب مضمون او
برقٌة او اخطار او اقامة الدعوى علٌه امام المحكمة وان لم تكن ذات صبلحٌة).
وان هذا االنذار لواجب مع قطع النظر عن ماهٌة الموجب وعن اصله او اصل بدل الضرر.
المادة  -258ال ٌبقى االنذار واجبا:
 )1عندما ٌصبح التنفٌذ مستحٌبل.
 )2عندما ٌكون الموجب ذا اجل حال موضوع لمصلحة المدٌون ولو بوجه جزبً على االقل.
 )3عندما ٌكون موضوع الموجب المطلوب أداإه رد شًء ٌعلم المدٌون انه مسروق او كان
المدٌون قد احرزه عن علم ،بوجه ؼٌر مشروع.
ففً الحاالت الثبلث المتقدم بٌانها ٌكون المدٌون حتما فً حالة التآخر بدون اي تدخل من قبل
الدابن.

الفصل الثاني  -تعيين بدل العطل والضرر

المادة  -259ان تعٌٌن قٌمة بدل الضرر فً االساس بواسطة القاضً وقد ٌكون بنص قانونً او
باتفاق بٌن المتعاقدٌن.

الجزء االول  -التعيين القضائي

المادة -260

ٌجب ان ٌكون بدل العطل والضرر معادال تماما للضرر الواقع او الربح الفابت.

المادة  -261ان االضرار ؼٌر المباشرة ٌنظر الٌها بعٌن االعتبار كاالضرار المباشرة ولكن
بشرط ان تثبت كل الثبوت صلتها بعدم تنفٌذ الموجب.
المادة  -262ان التعوٌض فً حالة التعاقد ال ٌشمل سوى االضرار التً كان ٌمكن توقعها عند
انشاء العقد ما لم ٌكن المدٌون قد ارتكب خداعا.
المادة ٌ -263عتد باالضرار االدبٌة كما ٌعتد باالضرار المادٌة بشرط ان ٌكون تقدٌر قٌمتها
بالنقود ممكنا على وجه معقول.
المادة ٌ -264مكن االعتداد باالضرار المستقبلة على الشروط وعلى القٌاس المنصوص علٌها
للتعوٌض المختص باالجرام فً المادة  134فقرتها السادسة.

الجزء الثاني  -التعيين القانوني

المادة  -265اذا كان موضوع الموجب مبلؽا من النقود فان عوض التؤخٌر ٌكون بؤداء فابدة
المبلػ المستحق محسوبة على المعدل القانونً ما لم ٌكن ثمة نص مخالؾ فً العقد او فً القانون.
ؼٌر انه اذا كان المدٌون سًء النٌة جاز ان ٌعطً عوض اضافً للدابن الذي اضر به امتناع ؼٌر
مشروع.

الجزء الثالث  -التعيين باالتفاق (البند الجزائي) ا

المادة -266

للمتعاقدٌن ان ٌعٌنوا مقدما فً العقد او فً صك الحق ،قٌمة بدل العطل والضرر

فً حالة تخلؾ المدٌون عن تنفٌذ الموجب كله او بعضه.
وقد وضع البند الجزابً لتعوٌض الدابن من االضرار التً تلحق به من عدم تنفٌذ الموجب .فبل ٌحق
له ان ٌطالب باالصل والؽرامة معا ،اال اذا كان البند الجزابً قد وضع لمجرد التؤخٌر او على سبٌل
اكراه المدٌون على االٌفاء .وٌحق للقاضً ان ٌخفض ؼرامة االكراه اذا وجدها فاحشة.
وللقاضً ان ٌنقص البدل المعٌن فً البند الجزابً اذا كان قد نفذ قسم من الموجب االصلً.
المادة  -267ان البند الجزابً صحٌح معمول به وان كان موازٌا فً الواقع لبند ناؾ للتبعة.
وانما تستثنى حالة الخداع الذي ٌرتكبه المدٌون.

الباب الثالث  -الوسائل الممنوحة للدائن كي يتمكن من تنفيذ الموجب المستحق لو
حق الحبس -الدعوى المباشرة  -الدعوى غير المباشرة -الدعوى البوليانية

المادة  -268للدابن حق ارتهان عام على مملوك المدٌون بمجموعة ال على افراد ممتلكاته وهذا
الحق الذي ٌكسب الدابن صفة الخلؾ العام للمدٌون ال ٌمنحه حق التتبع وال حق االفضلٌة فالدابنون
العادٌون هم فً االساس متساوون ال تمٌٌز بٌنهم بسبب التوارٌخ التً نشؤت فٌها حقوقهم اال اذا كان
هناك اسباب افضلٌة مشروعة ناشبة عن القانون او عن االتفاق.
المادة  -269لحق ارتهان الدابن خصابص كل منها وسٌلة موضوعة رهن تصرفه لٌتمكن بها
من الحصول على ما ٌحق له.
وبعض تلك الوسابل احتٌاطً محض وبعضها ٌرمً مباشرة الى التنفٌذ االجباري .وهناك فبة ثالثة
من الوسابل متوسطة بٌن الفبتٌن السابقتٌن وضعت لتمهٌد سبل التنفٌذ االجباري واعداد اسبابه.
المادة  -270ان الوسابل االحتٌاطٌة كوضع االختام وقٌد الرهن وقطع مرور الزمن الجاري
ٌحق لكل دابن ان ٌتذرع بها وان كان حقه معلقا على اجل او على شرط.

المادة -271

اما وسابل التنفٌذ فهً بالعكس ال ٌجوز للدابن استعمالها اال اذا كان حقه مستحق

االداء.
واخص تلك الوسابل الحجز التنفٌذي ومنها اٌضا طرٌقة التؽرٌم (المادة  )251وحق الحبس اي حق
كل شخص دابن ومدٌون معا فً معاملة او حالة واحدة بؤن ٌمتنع عن التنفٌذ ما دام الفرٌق اآلخر لم
ٌعرض القٌام بما ٌجب علٌه.
المادة  -272ان حق الحبس ال ٌنحصر فً من كان دابنا ومدٌونا بموجب عقد متبادل بل ٌوجد
اٌضا فً كل حالة ٌكون فٌها الدٌن متصبل بموضوعه اي حٌث ٌكون التبلزم موجودا بٌن الموجب
المطلوب والدٌن المختص بمن ٌستعمل حق الحبس من اجل ذاك الموجب فهو اي حق الحبس ٌعود
مثبل الى واضع الٌد او الى المستثمر او الى محرز الشًء المرهون بدون ان ٌكون ثمة تمٌٌز بٌن
االموال المنقولة وؼٌر المنقولة وال بٌن الحابس الحسن النٌة وسٌبها.
وانما ٌحرم حق الحبس محرز االشٌاء المفقودة او المسروقة ومحرز االشٌاء التً انتزعت بالعنؾ
من صاحبها الحقٌقً.
المادة  -273ان حق الحبس ٌزول لزوال االحراز النه مبنً علٌه .وانم ٌحق للدابن اذا انتزع
منه الشًء خفٌة او بالعنؾ ان ٌطلب اعادة الحال الى ما كانت علٌه بشرط ان ٌقدم هذا الطلب فً
خبلل ثبلثٌن ٌوما تبتدئ من تارٌخ علمه بذاك االنتزاع.
المادة  -274ان حق الحبس مع مراعاة الحالة الخاصة المتقدم ذكرها ،ال ٌمنح صاحبة حق
التتبع وال حق االفضلٌة وانما ٌمكن االحتجاج به على الجمٌع بمعنى ان الحابس ٌحق له ان ٌرفض
التخلً عن الشًء اٌة كانت شخصٌة المعارض.
المادة  -275ان الوسابل المتوسطة التً تمهد سبٌل التنفٌذ لحق ارتهان الدابن بدون ان تتم ذلك
التنفٌذ هً؛ الدعوى ؼٌر المباشرة والدعوى البولٌانٌة وحق التفرٌق بٌن مملوكٌن.
المادة ٌ -276حق لدابنٌن ان ٌستعملوا باسم مدٌونهم جمٌع الحقوق وان ٌقٌموا جمٌع الدعاوي
المختصة به ما خبل الحقوق والدعاوي المتعلقة بشخصه دون سواه وال سٌما الحقوق والدعاوي التً
ٌخرج موضوعها عن دابرة ارتهانهم.
ؼٌر انهم ال ٌستطٌعون ان ٌتذرعوا بهذا االمتٌاز لٌقوموا مقامه فً ادارة مملوكه فهو ٌبقى متسلما
زمام ادارته بالرؼم من سوء حالة اشؽاله.
وٌجوز للدابنٌن ان ٌداعوا مباشرة عن مدٌونهم بدون ان ٌجروا مقدما اٌة معاملة للحلول محله فً
الحقوق والدعاوي المختصة به وان كانوا ال ٌملكون سندا تنفٌذٌا .ولكنهم ال ٌستطٌعون الشروع فً
تلك المداعاة اال اذا كان دٌنهم مستحق االداء.
وتكون نتابج الدعوى مشتركة بٌن جمٌع الدابنٌن بدون ان ٌترتب للدابن الذي شرع فً الدعوى

امتٌاز ما على اآلخرٌن.
المادة ٌ -277كون االمر على خبلؾ ما تقدم اذا كان القانون ٌمنح الدابنٌن على وجه استثنابً
حق اقامة الدعوى المباشرة فان نتابجها تعود الى المدعً دون سواه ،وال ٌلزمه ان ٌقسم الربح بٌنه
وبٌن سابر الدابنٌن .على ان هذه المعاملة ال ٌمكن اجراإها اال اذا كانت مقررة بنص صرٌح ٌفسر
بمعناه المحصور.
المادة ٌ -278حق للدابنٌن الذٌن اصبح دٌنهم مستحق االداء ان ٌطلبوا باسمابهم الخاصة فسخ
العقود التً عقدها المدٌون لهضم حقوقهم وكانت السبب فً احداث عجزه عن االٌفاء او تفاقم هذا
العجز .اما العقود التً لم ٌكن بها المدٌون اال مهمبل للكسب فبل تنالها دعوى الفسخ.
وهذه الدعوى المسماة "بالدعوى البولٌانٌة" ٌجوز ان تتناول اشخاصا عاقدهم المدٌون خدعة .ؼٌر
انه ال تصح اقامتها على االشخاص الذٌن نالوا حقوقهم مقابل عوض اال اذا ثبت اشتراكهم فً
التواطإ مع المدٌون.
وال ٌستفٌد من نتابج هذه الدعوى اال الشخص او االشخاص الذٌن اقاموها ،وذلك على قدر ما ٌجب
لصٌانة حقوقهم .اما فٌما زاد عنها فٌبقى العقد قابما وٌستمر على انتاج جمٌع مفاعٌله.
وتسقط هذه الدعوى بمرور الزمن بعد عشر سنوات.

الكتاب الرابع  -انتقال الموجبات

المادة  -279تنتقل الموجبات بالوفاة او بٌن االحٌاء ما لم ٌكن ثمة استحالة ناشبة عن نص
قانونً او عن كون الموجب شخصٌا محضا وموضوعا بالنظر الى شخص العاقد .وٌخضع االنتقال
بسبب الوفاة لقواعد االرث بوصٌة او بؽٌر وصٌة.
اما االنتقال بٌن االحٌاء فخاضع للقواعد االتٌة الموضوعة مع التمٌٌز بٌن انتقال الموجبات منظورا
الٌها من الوجهة االٌجابٌة (انتقال دٌن الدابن) وانتقال الموجبات منظورا الٌها من الوجهة السلبٌة
(انتقال دٌن المدٌون).

الباب االول  -انتقال دين الدائن

المادة ٌ -280جوز للدابن ان ٌتفرغ لشخص آخر عن دٌن له اال اذا كان هذا التفرغ ممنوعا
بمقتضى القانون او بمقتضى مشٌبة المتعاقدٌن او لكون الموجب شخصٌا محضا وموضوعا بٌن
شخصٌن معٌنٌن على وجه ال ٌقبل التؽٌٌر.
المادة  -281وٌجوز التفرغ عن حقوق معلقة بظرؾ ما وان تكن استقبالٌة محضة.
وٌصح التفرغ عن حق متنازع علٌه اقٌمت دعوى االساس فً شؤنه بشرط ان ٌرضً المدٌون الذي
تفرغ الدابن عن دٌنه .وتبقى مفاعٌل هذا التفرغ خاضعة من حٌث الصبلحٌة الحكام المادة الثالثة
من القانون الصادر فً  17شباط سنة  1928على انه ال ٌمكن التملص من المتفرغ له حٌن ٌكون
لدٌه سبب مشروع فً احرازه الحقوق المتنازع علٌها ،كؤن ٌكون وارثا مع المتفرغ او شرٌكا له فً
ملك او دابنا له.
المادة ٌ -282تم التفرغ بٌن المتعاقدٌن منذ حصول االتفاق بٌنهم اال اذا كان هذا التفرغ مجانٌا
فحٌنبذ ٌجب ان تراعى قواعد الشكل المختصة بالهبة بٌن االحٌاء.
المادة  -283ان االنتقال ال ٌعد موجودا بالنظر الى شخص ثالث وال سٌما بالنظر الى المدٌون
الذي تفرغ الدابن عن دٌنه اال باببلغ هذا التفرغ الى المدٌون او بتصرٌح المدٌون فً وثٌقة ذات
تارٌخ مسجل بؤنه قبل ذلك التفرغ .وما دامت احدى هاتٌن المعاملتٌن لم تتم ٌصح للمدٌون ان ٌبرئ
ذمته لدى المتفرغ.
واذا كان المتفرغ قد اجرى فراؼٌن متتابعٌن لدٌن واحد فالمتفرغ له الذي سبق الى العمل بمقتضى
القانون ٌفضل على اآلخر حتى ولو كان تارٌخ عقده احدث عهدا.
المادة ٌ -284جب على المتفرغ ان ٌسلم الى المتفرغ له سند الدٌن وان ٌخوله كل ما لدٌه من
الوسابل الثبات الحق المتفرغ عنه والحصول علٌه وهو ٌضمن للمتفرغ له فٌما خبل التفرغ وجود
الحق المتفرغ عنه وقت اجراء هذا التفرغ مع صحة هذا الحق ،ؼٌر انه ال ٌضمن مبلءة المدٌون.
اما اذا كان االتفاق ٌنص على العكس فٌما ٌختص بمبلءة المدٌون فٌجب ان ٌكون النص الراجع
الٌها مقتصرا على المبلءة الحاضرة وان تقتصر التبعة على قٌمة بدل التفرغ ،اال اذا كان هناك
تصرٌح مخالؾ.
المادة  -285ان التفرغ ٌنقل الى المتفرغ له الدٌن مع جمٌع ملحقاته كالكفالة واالمتٌاز والرهن
والتؤمٌنات العٌنٌة ؼٌر المنقولة وفاقا للصٌػ والشروط المنصوص علٌها فً قانون الملكٌة والحقوق

العٌنٌة كما ٌنقل الٌه جمٌع العٌوب الملتصقة بالدٌن والخصابص المبلزمة له.
فٌحق اذا للمدٌون ان ٌدلً باسباب الدفع والدفاع التً كان ٌحق له ان ٌدلً بها تجاه المتفرغ له
وٌجري االمر بالعكس اذا كان المدٌون قد وافق على االنتقال ببل قٌد وال شرط :فهو ٌعد اذ ذاك
عادال عن وسابل الدفاع التً كان ٌملكها الى ذلك الحٌن.
المادة  -286القواعد المتقدم ذكرها ال تطبق على التفرغ عن دٌن الدابن فقط بل تطبق اٌضا
على التفرغ عن الحقوق بوجه عام ،اال اذا كان فً القانون نص مخالؾ او كان فً ماهٌة الحق ما
ٌمنع تطبٌقها.

الباب الثاني  -انتقال دين المديون

المادة  -287انتقال دٌن المدٌون ٌحصل اما باالتفاق بٌن الدابنٌن ومن ٌؤخذ الدٌن على عاتقه
واما باالتفاق بٌن هذا والمدٌون.
وفً الحالة الثانٌة ٌبقى مفعول االنتقال موقوفا على اجازة الدابن وٌستطٌع المتعاقدان ،ما دامت
االجازة لم تعط ،ان ٌعدال اتفاقهما او ٌلؽٌاه.
واذا لم ٌجز الدابن االنتقال بطل .واذا اجازه كان له مفعول رجعً منذ الٌوم الذي تم فٌه االتفاق بٌن
المدٌون ومن انتقل الٌه الدٌن.
وال ٌجوز اعطاء االجازة اال بعد ان ٌبلػ المتعاقدون االنتقال الى الدابن .وٌجب اعطاإها فً خبلل
المهلة المعٌنة فً الببلغ ،واذا لم تعٌن مهلة ففً خبلل المدة التً تعد كافٌة لبلخٌتار.
واذا انقضت المهلة عدت االجازة مرفوضة.
المادة  -288ان التؤمٌنات العٌنٌة تبقى قابمة بعد انتقال الدٌن اما التؤمٌنات الشخصٌة فتسقط اال
اذا وافق المسإولون على االتفاق الذي عقد.
المادة  -289ان اسباب الدفع ووسابل الدفاع المبلزمة للدٌن تنتقل من المدٌون الى من التزم
الدٌن .اما الوسابل المختصة بشخص المدٌون السابق فبل ٌحق للمدٌون الجدٌد ان ٌتذرع بها بل ٌحق
له ان ٌدلً باسباب الدفع ووسابل الدفاع المختصة بشخصة.

الكتاب الخامس  -في سقوط الموجبات

المادة  -290تسقط الموجبات:
 )1بتنفٌذها وهو الوجه الطبٌعً لسقوطها (االٌفاء).
 )2بتدبٌر او حادث ٌضمن للدابن الحصول على منفعة ؼٌر التً ٌحق له ان ٌطلبها (كاالٌفاء بؤداء
العوض ،وتجدٌد الموجب ،والمقاصة ،واتحاد الذمة).
 )3باسباب تسقط الموجب او ٌمكن ان تسقطه مع قطع النظر عن حصول الدابن على منفعة ما
(كاستحالة التنفٌذ ،واالبراء من الدٌن ،ومرور الزمن).
المادة  -291ان سقوط الموجب االصلً ٌإدي الى سقوط الموجبات الفرعٌة والتؤمٌنات المنقولة
التً كانت مختصة بالدٌن .وٌنشؤ عنه حق محو القٌود المختصة بالتؤمٌنات ؼٌر المنقولة.

الباب االول  -سقوط الموجب بتنفيذه (االيفاء) ا

الفصل االول  -على من ولمن يجب االيفاء

المادة ٌ -292جب على المدٌون ان ٌنفذ بنفسه الموجب حٌنما ٌستفاد من نص العقد او من ماهٌة
الدٌن ان من الواجب علٌه ان ٌقوم هو نفسه بالتنفٌذ.
اما فً ؼٌر هذه االحوال فٌصح ان ٌقوم بالتنفٌذ اي شخص كان من ؼٌر علم من المدٌون وبدون ان
ٌحق للدابن االعتراض على هذا التدخل.

المادة ٌ -293جب التنفٌذ بٌن ٌدي الدابن او وكلٌه الحاصل على تفوٌض قانونً او الشخص
الذي عٌنه لهذا الؽرض .على ان التنفٌذ لشخص ؼٌر ذي صبلحٌة ال ٌبرئ ذمة المدٌون اال فً
االحوال االتٌة:
 )1اذا وافق الدابن.
 )2اذا استفاد الدابن من التنفٌذ ؼٌر الصحٌح وتكون براءة المدٌون بقدر استفادة الدابن.
 )3اذا جرى االٌفاء بنٌة حسنة لشخص عد حابزا صفة الدابن كالوارث الظاهري.
المادة  -294ان الدابن الذي ٌرفض لؽٌر سبب مشروع االٌفاء المعروض علٌه بشروط منطبقة
على االصولٌ ،عد من جراء ذلك فً حال التآخر منذ تحقق رفضه بصك رسمً.
ومن ذلك الحٌن ٌصبح خطر هبلك الشًء او تعٌبه على عهدة هذا الدابن وٌنقطع حكم الفابدة عن
الدٌن .وعبلوة على ذلك ٌحق عندبذ للمدٌون اٌداع موضوع الموجب وتحمٌل الدابن عبء النفقة
والمخاطر وتبرأ ذمته على هذا الوجه من الموجب.
المادة  -295اذا كان موضوع الموجب عمبل ما ،ال تسلٌم شًءٌ ،حق للمدٌون منذ وجود الدابن
فً حالة التآخر ان ٌفسخ العقد وفاقا لبلحكام المختصة بتآخر المدٌون.
المادة  -296عندما ٌكون الشًء المستحق قاببل لبلٌداع ٌتم هذا االٌداع فً المكان وعلى
الشروط التً تعٌنها محكمة محل االٌفاء .اما اذا كان الشًء ؼٌر قابل لبلٌداع كؤن ٌكون مثبل قاببل
للتلؾ او ٌكون حفظه مدعاة لنفقات باهظة ،جاز للمدٌون ،بعد استبذان القاضً ،بٌعه علنا واٌداع
الثمن.
المادة  -297للمدٌون ان ٌسترد الشًء المودع ما دام الدابن لم ٌصرح بقبوله االٌداع .وفً هذه
الحالة ٌعود الدٌن بجمٌع ملحقاته.

المادة -298

ان نفقة االٌداع على الدابن حٌنما ٌكون االٌداع مشروعا

الفصل الثاني  -بماذا يتم التنفيذ

المادة ٌ -299جب اٌفاء الشًء المستحق نفسه .وال ٌجبر الدابن على قبول ؼٌره وان كان اعلى
قٌمة منه .واذا كان الشًء لم ٌعٌن اال بنوعه فبل ٌجب على المدٌون تقدٌمه من النوع االعلى ولكن
ال ٌجوز له تقدٌمه من النوع االدنى.
المادة  -300ال ٌجوز للمدٌون اجبار الدابن على قبول االٌفاء مجزءا وان كان الموجب قاببل
للتجزبة الن االٌفاء بهذا المعنى ال ٌتجزأ.
وتجوز مخالفة هذه القاعدة باجراء احكام المقاصة او باستعمال حق التجزبة فٌما ٌختص بالكفبلء.
وٌحق للقاضً ان ٌمنح المدٌون الحسن النٌة مهبل لبلٌفاء فٌجعل اٌفاء الدٌن اقساطا لمدة طوٌلة او
قصٌرة حسب مقتضى الحال.
المادة  -301عندما ٌكون الدٌن مبلؽا من النقودٌ ،جب اٌفاإه من عملة الببلد وفً الزمن
العادي ،حٌن ال ٌكون التعامل اجبارٌا بعملة الورقٌ ،ظل المتعاقدون احرار فً اشتراط االٌفاء نقودا
معدنٌة معٌنة او عمله اجنبٌة.

الفصل الثالث  -مكان التنفيذ وزمانو

المادة ٌ -302جب اٌفاء الدٌن بالمكان المعٌن فً العقد.
واذا لم ٌوضع شرط صرٌح او ضمنً فً هذا الشؤن وجب االٌفاء فً محل اقامة المدٌون.
اما اذا كان موضوع الموجب عٌنا معٌنة فٌجب التنفٌذ حٌث كان الشًء عند انشاء العقد.
المادة  -303ال ٌجوز اجبار الدابن على قبول االٌفاء قبل االجل اال اذا كان االجل موضوعا
لمصلحة المدٌون وحده .واذا لم ٌكن هناك اجل معٌن او مستفاد ضمنا من ماهٌة القضٌة فٌمكن تنفٌذ
الموجب وطلب هذا التنفٌذ ببل تؤخٌر.
وٌجب التنفٌذ فً ٌوم االستحقاق مع مراعاة احكام المادة .105

الفصل الرابع  -في نفقات االيفاء واقامة البينة عليو

المادة -304

تكون نفقات االٌفاء على عاتق المدٌون.

المادة ٌ -305ثبت االٌفاء عادة بسند االٌصال الذي ٌعطٌه الدابن للمدٌون .وهو مثبت لتارٌخه
بنفسه بالنظر الى المتعاقدٌن انفسهم.
واذا لم ٌكن هناك سند اٌصال فٌمكن استخراج البٌنة اما من قٌود سجبلت الدابن واوراقه البٌتٌة،
واما من القٌود التً كتبها الدابن ذٌبل او هامشا على سند الدٌن.
المادة ٌ -306حق للمدٌون الذي قام باالٌفاء التام ان ٌطلب ،عبلوة على سند االٌصال ،تسلٌم
السند نفسه الٌه او اتبلفه .اما اذا كان االٌفاء جزبٌا فٌمكنه ان ٌطلب ،عبلوة على سند االٌصال ،ذكر
ما دفعه على سند الدٌن المحفوظ عند الدابن.

الفصل الخامس  -مفاعيل االيفاء (تعيين جهة االيفاء -االيفاء المقرون باستبدال الدائن) ا

المادة  -307اذا كان على المدٌون الواحد عدة دٌون لدابن واحد ،فللمدٌون ان ٌصرح عند
االٌفاء بالدٌن الذي ٌرٌد اٌفاءه.
واذا لم ٌصرح ،فالخٌار للدابن بشرط ان ٌعمد الٌه ببل تؤخٌر فً سند االٌصال نفسه ،ما لم ٌعترض
علٌه المدٌون.
المادة  -308لخٌار المدٌون بعض القٌود :فهو اذا لم ٌتفق مع الدابن ال ٌمكنه عند االٌفاء الجزبً
ان ٌجعل هذا االٌفاء لرأس المال قبل ان ٌوفً الفوابد وال ان ٌفضل اٌفاء دٌن ؼٌر مستحق االداء
على دٌن مستحق.

المادة  -309اذا لم ٌكن هناك تخصٌص صرٌح من قبل احد المتعاقدٌن ،وجب ان ٌعد االٌفاء
مختصا بالدٌن المستحق االداء ال بالدٌن الذي لم ٌحل اجله .واذا وجدت عدة دٌون مستحقة االداء
فٌخصص االٌفاء بالدٌن الذي ٌكون من مصلحة المدٌون ان ٌوفٌه قبل ؼٌره واال فبالدٌن الذي ٌكون
اثقل عببا من سواه .وعن انتفاء كل سبب آخر للتقدٌر ٌشمل االٌفاء الدٌون على اختبلفها بنسبة
مقادٌرها.
المادة ٌ -310كون االٌفاء مسقطا للدٌن اسقاطا مطلقا نهابٌا بالنظر الى جمٌع اصحاب الشؤن.
وٌجوز ان ٌكون االٌفاء مقتصرا على نقل الدٌن اذا كان مقترنا باستبدال ،فٌقدر عندبذ ان الدٌن
موفى كله او بعضه من قبل شخص ال ٌجب ان ٌتحمل كل العبء بوجه نهابً فٌحل محل الدابن
الذي استوفى حقه لٌتمكن من الرجوع على المدٌون االصلً او على الشركاء فً الموجب.

المادة -311

ان استبدال ٌكون اما بمقتضى القانون واما بمشٌبة الدابن او المدٌون.

المادة ٌ -312كون االستبدال قانونٌا فً االحوال االتٌة:
 )1لمصلحة الدابن العادي او المرتهن او صاحب التؤمٌن الذي ٌوفً حقوق دابن آخر له حق
االولوٌة علٌه .ؼٌر ان االستبدال فٌما ٌختص بالحقوق الخاضعة للقٌد فً السجل العقاري ال ٌكون له
مفعول اال بعد اتمام هذا القٌد.
 )2لمصلحة الملزم باالٌفاء مع اآلخرٌن (كما فً الموجبات المتضامنة او ؼٌر المتجزبة او الملزم
باالٌفاء من اجل آخرٌن (كالكفٌل او الشخص الثالث محرز العقار المرهون) اذا اجبر على االٌفاء
او كان االٌفاء من مصلحته.
 )3لمصلحة الوارث الذي اوفى من ماله دٌون التركة.
المادة  -313ان الدابن الذي قبل االٌفاء من شخص ثالث ٌمكنه ان ٌحله محله فً حقوقه وٌجب
حٌنبذ ان ٌحصل االستبدال صراحة عند االٌفاء على االكثر.
اما تارٌخ سند االٌصال المشتمل على االستبدال فبل ٌعد ثابتا بالنظر الى االشخاص اآلخرٌن فٌما
ٌختص باالستبدال اال من ٌوم صٌرورة هذا التارٌخ صحٌحا.
المادة ٌ -314كون االستبدال صحٌحا عندما ٌقترض المدٌون مبلؽا من المال الٌفاء ما علٌه
فٌمنح مقرضه ،لكً ٌإمن على ماله ،جمٌع الحقوق التً كانت لدابنه االول الذي اوفى دٌنه.
وفً مثل هذه الحالة ٌجب:
 )1ان ٌكون لسند االقتراض ولسند االٌصال تارٌخ صحٌح.
 )2ان ٌصرح فً سند االقتراض بؤن المال انما اقترض بقصد االٌفاء وٌصرح فً سند االٌصال
بؤن االٌفاء انما كان من المال المقترض.

 )3ان ٌصرح بؤن المقرض حل محل الدابن الموفى دٌنه فً ما له من الحقوق .وال ٌشترط رضى
الدابن لصحة هذا التعامل.
المادة  -315ان االستبدال القانونً او االتفاقً ٌجعل الدابن البدٌل ٌحل فً الحقوق محل الدابن
الموفى دٌنه ولكن ال ٌكسبه صفة المتفرغ له وال مركزه.
وال ٌحق له اقامة دعوى الضمان على الدابن الموفى دٌنه.
وال ٌحل محله اال بقدر المال الذي دفعه وبنسبته.
واذا كان ملزما مع ؼٌره ،فبل ٌحق له مقاضاة شركابه فً الموجب اال على قدر حصة كل منهم
ونصٌبه.
وٌحق للدابن البدٌل ،فضبل عن حق اقامة الدعاوى الناجمة عن االستبدال ،ان ٌقٌم الدعوى
الشخصٌة الناشبة عن تدخله بصفة كونه وكٌبل او فضولٌا.
المادة  -316فً حالة االٌفاء الجزبً ٌشترك البدٌل مع الدابن فً استعمال الحقوق المختصة
بكل منهما على نسبة ما ٌجب لكل واحد ،وٌوفى دٌنهما من اموال المدٌون على نسبة حصة كل
منهما.

الفصل السادس  -االيفاء بالتحويل (الشك)

المادة  -317ان االٌفاء بواسطة التحوٌل (الشك) ٌبقى خاضعا الحكام القانون الصادر فً 7
نٌسان سنة  )1914( 1330الذي ال ٌزال مرعً االجراء.

الباب الثاني  -طرق سقوط الموجب التي يحصل بها الدائن على منفعة
غير التي كان يحق لو طلبها

الفصل االول  -في االيفاء بأداء العوض

المادة ٌ -318سقط الدٌن اذا قبل الدابن عوضا عن التنفٌذ اداء شًء ؼٌر الذي كان ٌجب له.
واذا بدا شك ما ولم ٌعترض الدابن او لم ٌبد تحفظا عند االٌفاء بؤداء العوض ،فالدابن ٌعد ،الى ان
ٌقوم برهان على العكس قاببل لذلك االٌفاء ومعترفا بكونه مبربا لذمة المدٌون.
المادة  -319ان قواعد البٌع تطبق مبدبٌا على االٌفاء بؤداء العوض وال سٌما القواعد المختصة
بالضمان وباهلٌة المتعاقدٌن.
على ان قواعد االٌفاء تطبق بالقٌاس وبقدر المستطاع وال سٌما فً ما ٌختص بتعٌٌن جهة االٌفاء.

الفصل الثاني  -في تجديد الموجب

المادة  -320التجدٌد هو استبدال الموجب االول بموجب جدٌد.
وتجدٌد الموجب ال ٌقدر وجوده بل ٌجب ان ٌستفاد من العقد صراحة.

المادة -321

ٌجب ان ٌكون الدابن اهبل للتصرؾ فً حقه والمدٌون اهبل لبللتزام.

المادة  -322ال ٌتم التجدٌد اال اذا كان الموجبؤن القدٌم والحدٌث موجودٌن حقٌقة ولٌس بهما
سبب لبلبطال المطلق.
اما مجرد قابلٌة االبطال لهذا الدٌن او لذاك فبل ٌحول دون التجدٌد بل تبقى مفاعٌله موجودة ما دام
االبطال لم ٌحكم به .وان الدٌن القابل لبلبطال ٌجوز استبداله بموجب صحٌح اذا كان صاحب دعوى
االبطال عالما بالحالة فٌعد حٌنبذ عادال عن حق اقامتها.
والموجب الطبٌعً ٌجوز استبداله بواسطة التجدٌد بموجب مدنً.

المادة  -323ال ٌكون التجدٌد اال بادخال عنصر جدٌد فً الموجب .وٌتناول التبدٌل اما شخص
احد المتعاقدٌن واما موضوع الموجب واما السند القانونً الذي ٌستمد منه الموجب.
المادة  -324ال ٌستنتج التجدٌد من تؽٌٌر صٌؽة الموجب او تؽٌٌر محل االٌفاء وال من وضع
سند قابل للقطع وال من انضمام اشخاص آخرٌن الى الموجب علٌهم ،ما لم ٌكن هناك اتفاق صرٌح
على العكس.
المادة  -325ان التجدٌد ٌسقط الموجب اصبل وفرعا تجاه الجمٌع.
وٌمكن الكفبلء وسابر الموجب علٌهم ان ٌدخلوا برضاهم تحت احكام الموجب الجدٌد.
وٌجوز وضع نص صرٌح ٌشترط به الحاق الرهون والحقوق الممتازة ورهون المنقوالت بالدٌن
الجدٌد على الشروط نفسها التً كانت ضامنة للموجب الساقط وال ٌكون ذلك اال اذا رضً بهذا
االلحاق صاحب الملك المترتب علٌه حق الرهن او االمتٌاز.
المادة  -326ان التفوٌض هو توكٌل ٌعطى من شخص (ٌدعى المفوض) لشخص آخر ٌدعى
المفوض الٌه) لٌعقد التزاما تجاه شخص ثالث (ٌسمى المفوض لدٌه).
وهو ال ٌفٌد بحكم الضرورة وجود موجب سابق بٌن المتعاقدٌن.
وهذا التعامل ال ٌقدر تقدٌرا وال ٌفضً الى تجدٌد موجب سابق كان ٌربط المفوض بالمفوض الٌه او
المفوض بالمفوض لدٌه .واذا لم ٌكن هناك نص خاص فالموجب الجدٌد ٌندمج بجانب الموجبات
السابقة (وهذا ما ٌسمى التفوٌض الناقص).
المادة  -327اذا كان قصد المتعاقدٌن ابدال الموجب او الموجبات السابقة بموجب جدٌد
(تفوٌض كامل) فتبرأ فً الحال ذمة المفوض تجاه المفوض لدٌه على شرط ان ٌكون االلتزام الجدٌد
الذي التزمه المفوض الٌه صحٌحا وان ٌكون المفوض الٌه ملٌا عند التفوٌض.

الفصل الثالث  -في المقاصة

المادة -328

اذا وجد شخصان وكل منهما دابن ومدٌون لآلخر ،حق لكل منهما ان ٌقاص اآلخر

بما له قبله على قدر المبلػ االدنً من الدٌنٌن.
المادة  -329ال تجري المقاصة اال بٌن الدٌون التً ٌكون موضوعها نقودا او اشٌاء ذات نوع
واحد من المثلٌات.
المادة  -330ال ٌدخل فً المقاصة اال الدٌون المحررة والمستحقة باالداء .على ان المهلة
الممنوحة من القاضً ال تحول دون المقاصة.
ولٌس من الضرورة ان ٌكون الدٌنان واجبً االداء فً محل واحد.
على ان االحوال التً تحول دون االٌفاء تحول مبدبٌا دون المقاصة.
المادة  -331تجري المقاصة اٌة كانت اسباب احد الدٌنٌن فٌما خبل االحوال االتٌة:
 )1عند المطالبة برد شًء نزع ببل حق من ٌد مالكه.
 )2عند المطالبة برد ودٌعة او عارٌة استعمال.
 )3اذا كان هناك دٌن ؼٌر قابل للحجز.
 )4اذا عدل المدٌون مقدما عن المقاصة.
المادة  -332ال تجري المقاصة حتما بل بناء على طلب احد الفرٌقٌن وهً تسقط الدٌن فً الٌوم
الذي تتوافر فٌه الشروط البلزمة المكان التذرع بها مع قطع النظر عن االمور التً تكون قد وقعت
فٌما بعد كسقوط احد الموجبٌن بمرور الزمن.
المادة  -333ان المقاصة فً االساس تفعل عند االدالء بها فعل االٌفاء .ولكن بقدر الدٌن االقل.
وهً تسقط ملحقات الموجب (كرهن العقار والمنقول والكفالة الخ) على نسبة اسقاطها للموجب نفسه
على ان سقوط الحقوق الخاضعة للقٌد فً السجل العقاري ال ٌتم اال بمحو ذلك القٌد.
المادة ٌ -334جوز للكفٌل ان ٌطلب المقاصة بما ٌجب على الدابن للمدٌون االصلً ولكن ال
ٌجوز لهذا المدٌون ان ٌطلب المقاصة بما ٌجب على الدابن للكفٌل كما انه ال ٌجوز للمدٌون
المتضامن ان ٌحتج بوجود دٌن آخر الحد شركابه فً الدٌن ،مترتب على الدابن.
اما اذا احتج بالمقاصة الكفٌل او المدٌون المتضامن بعد ان ٌصبحا دابنٌن للدابن فالمقاصة تسقط
الدٌن عن المدٌون االصلً او عن سابر المدٌونٌن .وٌحق لهإالء االدالء بالمقاصة.

المادة -335

ان المقاصة ال تإثر فً حقوق شخص ثالث مكتسبة من قبل.

المادة  -336متى وجدت بٌن شخصٌن عدة دٌون قابلة للمقاصة تطبق القواعد الموضوعة
لتعٌٌن جهة االٌفاء.

الفصل الرابع  -في اتحاد الذمة

المادة  -337عندما تجتمع الصفتان المتعارضتان صفة الدابن وصفة المدٌون فً موجب واحد
وفً شخص واحدٌ ،نشؤ عن اجتماعهما اتحاد ٌسقط الموجب على نسبة هذا االتحاد.
واذا زال سبب االتحاد وكان لزواله مفعول رجعً عاد الدٌن مع كل ملحقاته بالنظر الى الجمٌع وعد
اتحاد الذمة كؤنه لم ٌحصل قط.

الباب الثالث  -سقوط الموجب بأسباب يجري حكمها مع قطع النظر عن كل منفعة للدائن

الفصل االول  -االبراء من الدين

المادة  -338ان االبراء من الدٌن او تنازل الدابن عن حقوقه لمصلحة المدٌون اال بمقتضى
اتفاق اذ ٌفترض فً االبراء اتفاق اصحاب الشؤن.
المادة  -339ان االبراء ال ٌخضع لقواعد الشكل المختصة بالتبرع و لو اجراه الدابن بدون اٌة
منفعة تقابله لكنه ٌخضع فً هذه الحال لقواعد االساس المختصة و خصوصا ما ٌتعلق منها باهلٌة

اصحاب الشؤن.
المادة ٌ -340كون عقد االبراء صرٌحا او ضمنٌا فهو ٌستفاد من كل عمل او كل حال تتبٌن
منهما جلٌا عند الدابن نٌة التنازل عن حقوقه ،وعند المدٌون نٌة االستفادة من هذا التنازل.
ان التسلٌم االختٌاري للسند االصلً الذي كان فً حوزة الدابن ٌقدر معه حصول االبراء الى ان
ٌثبت العكس.
و ال ٌكفً رد الدابن للشًء المودع على سبٌل التؤمٌن لٌبنً علٌه مثل هذا التقدٌر.

الفصل الثاني  -في استحالة التنفيذ

المادة ٌ -341سقط الموجب اذا كان ،بعد نشؤته قد اصبح موضوعه مستحٌبل من الوجه الطبٌعً
او الوجه القانونً بدون فعل او خطؤ من المدٌون.
المادة ٌ -342جب على المدٌون ان ٌقٌم البرهان على وجود القوة القاهرة وٌبقى مع ذلك للدابن
متسع لكً ٌثبت ان الطارئ الذي وقع بمعزل عن المدٌون كان مسبوقا او مصحوبا بخطؤ ارتكبه
المدٌون كابطاء فً التنفٌذ جعله فً حالة التآخر .وفً مثل هذا الموقؾ ٌظل الموجب قابما.
المادة  -343ال تبرأ ذمة المدٌون من اجل القوة القاهرة اال بقدر استحالة التنفٌذ فٌمكن اذا ان ال
ٌكون سقوط الموجب اال جزبٌا.
وفً جمٌع االحوال ،حتى فً حالة سقوط الموجب كلهٌ ،لزم المدٌون ان ٌتنازل للدابن عن الحقوق
والدعاوى المختصة بالتعوٌض مما ٌتعلق بالموجب السابق كما ٌلزمه ان ٌسلم الٌه كل ما بقً من
الشًء الهالك ان كانت هناك بقٌة.

الفصل الثالث  -في مرور الزمن المسقط للموجب او المبرئ للذمة

الجزء االول  -احكام عامة

المادة -344

تسقط الموجبات بتقاعد الدابن الذي ٌتخلؾ عن التذرع بحقوقه سحابة مدة من

الزمان.
المادة  -345ال ٌجري حكم مرور الزمن حتما بل ٌجب ان ٌدلً به من تم فً مصلحته .وٌمكنه
االدالء به فً جمٌع اطوار المحاكمة حتى فً االستثناؾ للمرة االولى ،وال ٌجوز للقاضً ان ٌطبق
من تلقاء نفسه احكام مرور الزمن.
المادة  -346ال ٌجوز للدابن ان ٌعدل مقدما عن حكم مرور الزمن وال ان ٌطٌل او ٌقصر مدته
وانما ٌجوز له ان ٌعدل عنه بعد الحصول علٌه.
وٌكون عدوله صرٌحا او ضمنٌا.
واذا كان لعدوله صفة االحتٌال جاز لدابنٌه ان ٌحصلوا على ابطال ذاك العدول باقامة الدعوى
البولٌانٌة.
المادة ٌ -347حق لكل مدٌون متضامن وللكفٌل االدالء بمرور الزمن تجاه الدابن كما ٌحق لدابن
آخر للمدٌون ان ٌدلً به على الطرٌقة ؼٌر المباشرة.

الجزء الثاني  -مبدأ مرور الزمن ومدتو

المادة  -348ال ٌبتدئ حكم مرور الزمن اال ٌوم ٌصبح الدٌن مستحق االداء.
وتحسب المدة باالٌام ال بالساعات ،وال ٌحسب ٌوم البداءة .وتعد مدة مرور الزمن تامة عند انقضاء
آخر ٌوم منها.

المادة -349

ان مرور الزمن ٌتم فً االساس بعد انقضاء عشر سنوات.

المادة  -350تكون مدة مرور الزمن خمس سنوات فً المستحقات المتآخرة والفوابد وحصص
االسهم من االرباح واجور المبؤنً واالراضً الزراعٌة وبوجه عام فً الموجبات التً تستحق
االداء كل سنة او اقل.
وتكون مدة مرور الزمن خمس سنوات اٌضا فً الدعاوى بٌن الشركاء او بٌن هإالء واشخاص
آخرٌن من اجل الموجبات الناشبة عن عقد الشركة وتبتدئ هذه المدة من ٌوم اعبلن حل الشركة او
اعبلن خروج احد الشركاء.
المادة  -351معدلة وفقا للمرسوم االشتراعً  46تارٌخ 1943/6/12
ٌسقط بحكم مرور الزمن بعد سنتٌن:
 )1حق دعوى الباعة وملتزمً تقدٌم البضابع واصحاب المعامل فٌما ٌختص باالشٌاء التً
ٌقدمونها.
 )2حق دعوى المزارعٌن ومنتجً المواد االولٌة فٌما ٌختص باالشٌاء التً ٌقدمونها اذا استعملت
فً حاجات المدٌون البٌتٌة .وتبتدئ مدة مرور الزمن من ٌوم تقدٌم هذه االشٌاء.
 )3حق دعوى المعلمٌن واالساتذة وارباب معاهد التعلٌم الداخلٌة العامة والخاصة فٌما ٌتعلق
بالمرتبات المستحقة لهم قبل تبلمٌذهم ،وباللوازم التً قدمت لهإالء التبلمٌذ وتبدئ مدة مرور الزمن
منذ حلول االجل المعٌن الستحقاق المرتبات.
 )4حق دعوى الخدم المختصة بما لهم من االجور والمسلفات وسابر الموجبات المستحقة لهم
بمقتضى عقد االستخدام وكذلك حق دعوى السٌد على خدامه فٌما ٌختص بالمال المسلؾ لهم بصفة
كونهم خداما.
 )5حق دعوى العمال والمتدربٌن فٌما ٌختص باجورهم ولوازمهم وٌومٌتهم والمال الذي اسلفوه من
اجل خدمتهم .وكذلك حق دعوى المستخدم (بكسر الدال) او رب العمل فٌما ٌختص بالمال المسلؾ
لعماله بصفة كونهم عماال.
 )6حق دعوى اصحاب الفنادق والمطاعم فٌما ٌختص بتقدٌم السكن والطعام لمعاملٌهم وبالمال
المسلؾ لهم.
 )7حق دعوى مإجري االثاث واالشٌاء المنقولة من اجل بدل اٌجارها.
 )8حق دعوى المعاهد الخاصة والعامة المختصة بمعالجة االمراض او بالسهر على المرضى من
اجل العناٌة التً تصرفها الٌهم وتقدٌم اللوازم والمسلفات لهم .وتبتدئ مدة مرور الزمن من ٌوم
صرؾ العناٌة الٌهم او تقدٌم اللوازم لهم.
 )9حق دعوى العملة المؤجورٌن فٌما ٌختص بالتعوٌضات التً ٌمكنهم ان ٌطالبوا بها حسب المواد
 652و  656من القانون المذكورة.
المادة ٌ -352سقط اٌضا بمرور الزمن بعد سنتٌن:
 )1حق دعوى االطباء والجراحٌن والمولدٌن واطباء االسنان واالطباء البٌطرٌٌن من اجل عٌاداتهم

والعملٌات التً اجروها واللوازم والمسلفات التً قدموها .وتبتدئ مدة مرور الزمن من تارٌخ
العٌادة او العملٌة االخٌرة.
 )2حق دعوى الصٌدلٌٌن من اجل االدوٌة التً قدموها وتبتدئ مدة مرور الزمن من تارٌخ تقدٌمها.
 )3حق دعوى المحامٌن ووكبلء الدعاوى من اجل اجورهم ومسلفاتهم .وتبتدئ المدة المشار الٌها
منذ صدور الحكم النهابً او من تارٌخ عزلهم عن الوكالة.
 )4حق دعوى مهندسً البناء والمساحة وسابر المهندسٌن والخبراء من اجل الخطط التً ٌرسمونها
او االعمال التً ٌجرونها او المسلفات التً ٌقدمونها .وتبتدئ المدة من تارٌخ تسلٌم الخطط او اتمام
االعمال او اداء المسلفات.
 )5حق دعوى الوسطاء فٌما ٌختص بؤداء بدل السمسرة .وتبتدئ المدة من تارٌخ انعقاد االتفاق.
المادة  -353فً االحوال المعٌنة بالمادتٌن  351و ٌ 352جري حكم مرور الزمن وان تواصل
تقدٌم اللوازم او التسلٌم او الخدمة او العمل.

الجزء الثالث  -في توقف مرور الزمن وانقطاعو

المادة  -354ال ٌسري حكم مرور الزمن ،واذا كان سارٌا وقؾ:
 )1بٌن الزوجٌن فً مدة الزواج.
 )2بٌن االب واالم واوالدهما.
 )3بٌن فاقد االهلٌة او الشخص المعنوي من جهة ،والوصً او القٌم او ولً االدارة من جهة آخرى
ما دامت لم تنقطع مهنتهم ولم ٌإدوا حساب ادارتهم على وجه نهابً.
 )4بٌن السٌد والخادم ما دام عقد االستخدام قابما.
المادة  -355ان حكم مرور الزمن فً حق القاصرٌن ؼٌر المحررٌن وسابر فاقدي االهلٌة
الذٌن لٌس لهم وصً او مشرؾ قضابً او ولًٌ ،قؾ الى ما بعد بلوؼهم سن الرشد او تحرٌرهم او
اقامة وكٌل شرعً لهم.
المادة  -356وٌقؾ اٌضا حكم مرور الزمن بوجه عام لمصلحة الدابن الذي استحال علٌه قطعه
لسبب لم ٌكن فٌه مختار.

المادة ٌ -357نقطع حكم مرور الزمن:
 )1بكل مطالبة قضابٌة او ؼٌر قضابٌة ذات تارٌخ صحٌح من شؤنها ان تجعل المدٌون فً حالة
التآخر عن تنفٌذ الموجب ولو قدمت لمحكمة ال صبلحٌة لها او حكم بفسادها شكبل.
 )2بطلب قبول دٌن الدابن فً تفلٌسة المدٌون.
 )3بعمل احتٌاطً ٌتناول امبلك المدٌون او بعرٌضة ترمً الى نٌل االذن فً اجراء عمل من هذا
النوع.

المادة -358

ٌنقطع مرور الزمن باعتراؾ المدٌون بحق الدابن.

المادة  -359اذا انقطع حكم مرور الزمن على وجه قانونً فالوقت الذي تصرم قبل وقوع الفعل
الذي قطعه ال ٌدخل فً حساب المدة البلزمة لمرور الزمن .وهذه المدة الباقٌة على حالها تعود
فتسري مبدبٌا منذ توقؾ العمل القاطع لمرور الزمن ،عن انتاج مفاعلٌه.
واذا جرى االعتراؾ بالدٌن فً صك او اثبت هذا الدٌن بحكم فالمهلة الجدٌدة لمرور الزمن تبقى
عشر سنوات.

الجزء الرابع  -مفاعيل مرور الزمن

المادة  -360ان حكم مرور الزمن ٌعد بمثابة برهان على ابراء ذمة المدٌون .وقرٌنة االبراء
الناشبة عنه ال ترد وال تقبل برهانا على العكس.
المادة  -361ان حكم مرور الزمن ال ٌقتصر على اسقاط حق الدابن فً اقامة الدعوى بل ٌسقط
اٌضا الموجب نفسه فبل ٌمكن بعد ذلك االستفادة منه بوجه من الوجوه ال باقامة دعوى وال بتقدٌم
دفع.
على ان المدٌون الذي ابرأه مرور الزمن من الوجهة المدنٌة ٌظل مقٌدا بموجب طبٌعً ٌمكن اتخاذه
سببا الٌفاء.

الكتاب السادس  -البينات في حقوق الموجبات

المادة  -362من ٌدعً انه دابن تلزمه اقامة البٌنة على وجود حقه.
وبعد اقامته البٌنةٌ ،جب على من ٌدعً سقوط الموجب ان ٌثبت صحة قوله.
المادة  -363ان العقد الخطً الذي ٌكتب عند التعاقد ال ٌكتسب قوة االثبات التامة اال اذا وقعه
المتعاقدون .وحٌنما ٌكون العقد متبادال ٌجب ان ٌكتب منه نسخ على قدر عدد المتعاقدٌن الذٌن لهم
مصالح متعارضة .اما اذا كان االتفاق ؼٌر متبادل فٌجب ان تكتب قبل التوقٌع هاتان الكلمتان
"صالح الجل".
واذا لم تجر هاتان المعاملتان اي تعدد النسخ وذكر كلمتً "صالح الجل" فان االتفاق ٌظل قابما
ولكن الصك الخطً ال ٌعد اال بمثابة بداءة للبٌنة ٌجب اكمالها بالشهادات والقرابن.
بٌد ان تعدد النسخ ال ٌكون الزما اذا اتفق المتعاقدون على اٌداع االصل الواحد لدى شخص ثالث
وقع علٌه اختٌارهم.

المادة -364

اذا كان احد المتعاقدٌن ال ٌعرؾ ان ٌوقع امضاءه ،امكنه ان ٌستبدل التوقٌع بطابع

اصبعه.
المادة  -365ان قواعد البٌنة المختصة بعقد االتفاقات وبتولد الموجبات وبؤنتقالها او سقوطها
مدرجة فً قانون اصول المحاكمات الحقوقٌة.

الكتاب السابع  -في قواعد تفسير االعمال القانونية

المادة  -366على القاضً فً االعمال القانونٌة ان ٌقؾ على نٌة الملتزم الحقٌقٌة (اذا كان
االلتزام من جانب واحد) او على قصد المتعاقدٌن جمٌعا (اذا كان هناك تعاقد) ،ال ان ٌقؾ عند
معنى النص الحرفً.

المادة  -367اذا وجد نص ٌمكن تؤوٌله الى معنٌٌن ،وجب ان ٌإخذ اشدهما انطباقا على روح
العقد والؽرض المقصود منه ،وعلى كل حال ٌفضل المعنى الذي ٌجعل النص ذا مفعول ،على
المعنى الذي ٌبقى معه النص ببل مفعول.

المادة -368

بنود االتفاق الواحد تنسق وتفسر بعضها ببعض بالنظر الى مجمل العقد.

المادة -369

عند قٌام الشك ٌفسر النص لمصلحة المدٌون على الدابن.

المادة  -370اذا وجدت نواقص فً نص العقد ،وجب على القاضً ان ٌسدها اما باالحكام
المدرجة فً القانون اذا كان العقد مسمى واما بالرجوع فً ؼٌر هذا الحال الى القواعد الموضوعة
الكثر العقود تناسبا مع العقد الذي ٌراد تفسٌره.
المادة ٌ -371جب اٌضا على القاضً ان ٌعتد من تلقاء نفسه بالبنود المرعٌة عرفا ،وان كانت
لم تذكر صراحة فً نص العقد.

القسم الثاني  -قواعد مختصة بعض العقود

الكتاب االول  -في البيع

الباب االول  -في شروط البيع

الفصل االول  -احكام عامة

المادة -372

البٌع عقد ٌلتزم فٌه البابع ان ٌتفرغ عن ملكٌة شًء ،وٌلتزم فٌه الشاري ان ٌدفع

ثمنه.
المادة  -373ان صحة البٌع تتوقؾ على اتفاق المتعاقدٌن على ماهٌة العقد وعلى المبٌع والثمن
والشرابط العامة لصحة الموجبات العقدٌة.
المادة ٌ -374كون البٌع:
( )1إما جزافا وهو الذي ٌكون موضوعة مجمل اشٌاء مقابل ثمن واحد مع قطع النظر عن العدد
والوزن والقٌاس ،اال اذا كان المراد منها تعٌٌن مجموع الثمن.
( )2واما بالوزن او بالعد او بالقٌاس.
( )3واما على شرط التجربة.
( )4واما على شرط الذوق.
( )5واما بٌع وفاء.

المادة -375

مصارٌؾ صك البٌع وما ٌتفرع عنه ،هً على المشتري.

المادة -376

ٌجوز ان ٌكون البٌع خطٌا او شفهٌا مع مراعاة القواعد الموضوعة لبٌع االموال

الثابتة.

الفصل الثاني  -من يمكنو ان يكون مشتريا او بائعا

المادة ٌ -377جب ان ٌكون كل من البابع والمشتري اهبل لبللتزام.
وٌجب ان ٌكون البابع اهبل للتفرغ عن الشًء او للتنازل عن الحق الذي ٌعقد علٌه البٌع.
المادة  -378ان االشخاص المشار الٌهم فٌما ٌلً ال ٌجوز لهم الشراء ال بؤنفسهم وال بواسطة
اشخاص مستعارٌن ولو كان الشراء بالمزاٌدة ،اال اذا كان باٌدٌهم ترخٌص من القضاء .واذا فعلوا
كان عقد الشراء باطبل:
 )1ال ٌجوز لوكبلء البٌع شراء االموال التً عهد الٌهم فً بٌعها.
 )2ال ٌجوز لمتولً االدارة العامة شراء اموال الدولة وال اموال القرى وال اموال المعاهد العامة
التً فوض الٌهم امر االعتناء بها.
 )3ال ٌجوز للمؤمورٌن الرسمٌٌن شراء االموال المعهود الٌهم فً بٌعها.
 )4ال ٌجوز لؤلب او االم ،وال للوصً او القٌم او المشرؾ القضابً او الولً الموقت ،شراء اموال
االشخاص الذٌن ٌمثلونهم او ٌشرفون علٌهم.
المادة  -379ال ٌجوز للسماسرة وال للخبراء ان ٌشتروا بؤنفسهم او بواسطة ؼٌرهم االموال
والحقوق والدٌون التً عهد الٌهم فً بٌعها او تخمٌنها وال ان ٌقاٌضوا بها او ٌرتهنوها.
المادة  -380ان القضاة والمحامٌن والكتبة القضابٌٌن ومعاونٌهم ال ٌجوز لهم ان ٌشتروا
بؤنفسهم وال بواسطة ؼٌرهم الحقوق المتنازع علٌها والداخلة فً حٌز اختصاص المحاكم التً
ٌقومون بوظابفهم فً دابرتها.
المادة  -381ان زوجات االشخاص المتقدم ذكرهم واوالدهم وان كانوا راشدٌن ٌعدون اشخاصا
مستعارٌن فً االحوال المنصوص علٌها فً المواد السابقة.

الفصل الثالث  -االشياء الصالحة للبيع

المادة -382

ال ٌنعقد البٌع على االشٌاء التً ال ٌجوز التباٌع فٌها وال االشٌاء التً لٌس لها قٌمة

ٌمكن تخمٌنها وال التً ال ٌمكن تسلٌمها بسبب ماهٌتها.

المادة -383

ٌصح بٌع االموال المادٌة وؼٌر المادٌة.

المادة ٌ -384جوز ان ٌكون المبٌع عٌنا معٌنة او حقا مترتبا علٌها شابعا او محددا.
وٌجوز اٌضا ان ٌكون المبٌع شٌبا معٌنا بنوعه فقط ،على ان البٌع فً هذه الحالة ال ٌصح اال اذا
كان تعٌٌن النوع ٌطلق على االشٌاء من المثلٌات معرفة عددا او وزنا او صنفا او قٌاسا على وجه
كاؾ بحٌث ٌكون المتعاقدان على بصٌرة فٌما رضٌا به.
المادة  -385بٌع مال الؽٌر باطل اال فً االحوال االتٌة:
 )1اذا كان المبٌع شٌبا معٌنا بجنسه او بنوعه فقط.
 )2اذا اجازه المالك.
 )3اذا اكتسب البابع فٌما بعد حق الملكٌة على المبٌع.
اما اذا ابى المالك ان ٌجٌز البٌع فالبابع ٌضمن بدل العطل والضرر للمشتري اذا كان عالما بؤنه ال
ٌملك المبٌع وكان المشتري ٌجهل ذلك.
وال ٌجوز للبابع ان ٌدعً بطبلن العقد بحجة ان البٌع انعقد على ملك الؽٌر.
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الفصل الرابع  -في الثمن

المادة ٌ -386جب ان ٌعٌن المتعاقدون ثمن المبٌع .وٌجوز ان ٌفوض تعٌٌن الثمن الى شخص
ثالث وفً هذه الحالة اذا امتنع او عجز الشخص الثالث عن تقدٌر الثمن فبل ٌنعقد البٌع.

المادة -387
شرط.

اذا لم تذكر فً عقد البٌع مواعٌد دفع الثمن وال شروط هذا الدفع عد البٌع نقدا ببل

الفصل الخامس  -متى يكون البيع تاما

المادة -388

ال ٌكون البٌع تاما اال اذا اتفق المتعاقدون على نوع العقد وعلى المبٌع والثمن.

المادة  -389ان البٌع جزافا ٌعد تاما منذ اتفاق المتعاقدٌن على المبٌع والثمن وان لم ٌحصل
وزن او عد او قٌاس مما هو الزم لتعٌٌن الثمن عند االقتضاء.

المادة  -390اذا كان البٌع بالوزن او بالعد او بالقٌاس فان المبٌع ٌبقى فً ضمان البابع الى ان
ٌتم الوزن او العد او القٌاس.

المادة -391

ان البٌع على شرط التجربة ٌعد فً جمٌع االحوال منعقدا على شرط التعلٌق.

المادة -392

ان البٌع على شرط الذوق ال ٌعد تاما ما دام المشتري لم ٌقبل المبٌع.

المادة  -393ان بٌع العقار او الحقوق العٌنٌة المترتبة على عقار ال ٌكون له مفعول حتى بٌن
المتعاقدٌن ،اال من تارٌخ قٌده فً السجل العقاري.

الباب الثاني  -في مفاعيل البيع

الفصل االول  -احكام عامة  -انتقال الملكية

المادة  -394ان المشتري ٌكتسب حتما ملكٌة المبٌع اذا كان عٌنا معٌنة عندما ٌصبح البٌع تاما
باتفاق المتعاقدٌن ما لم ٌكن ثمة نص قانونً مخالؾ كالنص الوارد فً المادة السابقة.
وٌكون االمر كما تقدم حتى فً الحالتٌن االتٌتٌن:
 )1اذا كان التسلٌم او دفع الثمن مربوطا باجل.
 )2اذا كان البٌع منعقدا على شرط االلؽاء.
المادة ٌ -395حق للمشتري منذ اتمام العقد ،حتى قبل التسلٌم ،ان ٌتفرغ عن المبٌع ما لم ٌكن
ثمة اتفاق او نص قانونً مخالؾ .وٌحق للبابع ان ٌتفرغ عن حقه فً الثمن قبل قبضه.

المادة -396

ٌجب على المشتري منذ صٌرورة العقد تاما -ما لم ٌكن ثمة نص مخالؾ -ان

ٌتحمل:
 )1الضرابب والتكالٌؾ وسابر االعباء المترتبة على المبٌع.
 )2نفقات حفظ المبٌع ومصارٌؾ تحصٌلها.
 )3مخاطر العٌن المعٌنة.
المادة  -397اذا انعقد البٌع على شًء معٌن بنوعه فقط او انعقد على شرط الوزن او العد او
القٌاس او التجربة او الذوق او انعقد بمجرد الوصؾ فالبابع ٌبقى متحمبل مخاطر المبٌع وان كان قد
اصبح بٌن ٌدي المشتري ،الى ان ٌعٌن او ٌوزن او ٌعد او ٌقاس او الى ان ٌقبله الشاري او ممثله.
المادة  -398اذا كان البٌع تخٌٌرٌا وقد عٌنت مهلة لبلختٌار ،فالشاري ال ٌتحمل المخاطر اال
بعد وقوع االختٌار ما لم ٌكن ثمة نص مخالؾ.

المادة -399

ٌتحمل البابع مخاطر المبٌع فً مدة سفره الى ان ٌستلمه المشتري ما لم ٌكن هناك

نص مخالؾ.
المادة  -400اذا بٌع ثمر على شجر او منتجات بستان او محصول لم ٌحن وقت اجتنابه فالثمر
او البقول تبقى فً ضمان البابع الى ان ٌتم النضوج.

الفصل الثاني  -موجبات البائع

الجزء االول  -في التسليم والضمان

المادة  -401على البابع واجبؤن اساسٌان وهما:
اوال) تسلٌم المبٌع.
ثانٌا) ضمان المبٌع

الفقرة االولى  -في التسليم

اوالً -على اي وجو يتم التسليم

المادة  -402التسلٌم هو ان ٌضع البابع او من ٌمثله الشًء المبٌع تحت تصرؾ المشتري بحٌث
ٌستطٌع ان ٌضع ٌده علٌه وان ٌنتفع منه بدون مانع.

المادة -403

ٌتم التسلٌم على االوجه االتٌة:

 )1اذا كان المبٌع عقارا ،فبالتخلً عنه وبتسلٌم مفاتٌحه عند االقتضاء ،بشرط ان ال ٌبلقً المشتري
اذ ذاك ما ٌحول دون وضع ٌده على المبٌع.
 )2اذا كان المبٌع من المنقوالت فبالتسلٌم الفعلً او بتسلٌم مفاتٌح المبؤنً او الصنادٌق المحتوٌة
على تلك المنقوالت او باٌة وسٌلة آخرى مقبولة عرفا.
ٌ )3تم التسلٌم ،حتى بمجرد قبول المتعاقدٌن ،اذا كان احضار المبٌع ؼٌر ممكن فً ساعة البٌع او
كان المبٌع موجودا تحت ٌد المشتري لسبب آخر.
 )4وٌتم اٌضا بتحوٌل او بتسلٌم شهادة االٌداع او سند الشحن او وثٌقة النقل اذا كان المبٌع اشٌاء
مودعة فً المستودعات العامة.
المادة  -404ان تسلٌم المبٌعات ؼٌر المادٌة كحق المرور مثبلٌ ،كون بتسلٌم االسناد التً تثبت
وجود الحق او باجازة البابع للمشتري ان ٌستعمله بشرط ان ال ٌحول حابل دون هذا االستعمال.
واذا كان موضوع الحق ؼٌر مادي وكان استعماله ٌستوجب وضع الٌد على شًء ما ،فعلى البابع
حٌنبذ ان ٌمكن المشتري من وضع ٌده على هذا الشًء بدون مانع.

ثانياً -في اي مكان يجب التسليم

المادة ٌ -405جب تسلٌم المبٌع فً محل وجوده وقت انشاء العقد ما لم ٌشترط العكس.
اذا عٌن فً عقد البٌع محل لوجود المبٌع ؼٌر المحل الذي ٌكون فٌه حقٌقة ،وجب على البابع ان
ٌنقل المبٌع الى المحل المعٌن اذا طلب المشتري نقله.
المادة  -406اذا كان من الواجب ارسال المبٌع من مكان الى آخر ،فالتسلٌم ال ٌتم اال ساعة
وصول المبٌع الى المشتري او الى ممثله.

ثالثاً -في اي وقت يجب التسليم

المادة ٌ -407جب ان ٌكون التسلٌم فً الوقت المعٌن له فً العقد ،واذا لم ٌعٌن وقت ،وجب
التسلٌم على اثر انشاء العقد مع مراعاة المهل التً تقتضٌها ماهٌة المبٌع او العرؾ.
ان البابع الذي لم ٌمنح المشتري مهلة للدفع ،ال ٌلزم بتسلٌم المبٌع ما دام المشتري لم ٌدفع الٌه الثمن.
وال ٌقوم مقام دفع الثمن عرض كفالة او ؼٌرها من وجوه التؤمٌن.
المادة  -408اذا بٌعت عدة اشٌاء جملة فٌحق للبابع ان ٌحبسها كلها لدٌه الى ان ٌقبض مجموع
اثمانها وان كان ثمن كل منها قد عٌن على حدة.

رابعاً -االحوال التي يستطيع او ال يستطيع فيها البائع ان يرفض التسليم

المادة  -409لٌس للبابع ان ٌمتنع عن تسلٌم البٌع:
 )1اذا اجاز لشخص آخر ان ٌقبض الثمن او البقٌة الواجبة منه.
 )2اذا قبل حوالة على شخص آخر فً دفع الثمن او البقٌة الواجبة منه.
 )3اذا منح المشتري بعد العقد مهلة للدفع.
المادة  -410ال ٌلزم البابع بتسلٌم المبٌع وان ٌكن قد منح الشاري مهلة للدفع.
 )1اذا اصبح المشتري بعد انعقاد البٌع فً حالة االعسار.
 )2اذا كان فً حالة االفبلس او التصفٌة القضابٌة عند البٌع مع جهل البابع لحالته.
 )3اذا نقص التؤمٌنات التً قدمها ضمانا للدفع حتى اصبح البابع مستهدفا لخطر هبلك الثمن.
المادة  -411اذا استعمل البابع حق حبس المبٌع بمقتضى المواد المتقدم ذكرها ،كان ضامنا
للمبٌع على الشروط التً ٌضمن بها الدابن المرتهن الشًء المرهون عنده.

خامساً -في تحمل مصاريف التسليم

المادة ٌ -412تحمل البابع -اذا لم ٌكن نص او عرؾ مخالؾ:
 )1مصارٌؾ التسلٌم كؤجرة القٌاس او الوزن او العد او تعٌٌن الحجم.
 )2المصارٌؾ البلزمة النشاء الحق او نقله اذا كان المبٌع ؼٌر مادي.
المادة  -413ان مصارٌؾ اخذ المبٌع واستبلمه (كالتحزٌم والنقل والشحن) ومصارٌؾ اداء
الثمن والقطع والتسجٌل ونفقة الصكوك التً ٌضعها كاتب العدل والطوابع مما ٌلزم لصك الشراء،
كل ذلك ٌدفعه المشتري ما لم ٌكن نص او عرؾ مخالؾ.
وتشمل مصارٌؾ االستبلم رسوم المرور (الترانزٌت) والدخولٌة والجمرك التً تإخذ فً اثناء نقل
المبٌع وعند وصوله.

سادسا" -ما يجب ان يشملو التسليم

المادة -414

ٌجب تسلٌم المبٌع بحالته التً كان علٌها وقت البٌع وال ٌجوز للبابع بعد ذلك ان

ٌؽٌر حالته.
المادة  -415اذا هلك الشًء المعٌن الذي انعقد علٌه البٌع او اصٌب بعٌب قبل التسلٌم بسبب
فعل او خطؤ ارتكبه البابع ،حق للمشتري ان ٌطلب قٌمة ذلك الشًء او عوضا مقاببل لما نقص من
قٌمته ،على الشروط التً بمقتضاها ٌحق له ان ٌداعً اي شخص آخر.
واذا كان المبٌع من المثلٌات ،فعلى البابع ان ٌسلم ما ٌماثله صفة ومقدارا ،كل ذلك مع االحتفاظ
بحق المشتري فً طلب زٌادة بدل العطل والضرر عند االقتضاء.
المادة  -416اذا هلك المبٌع او ناله عٌب قبل التسلٌم بفعل او خطؤ من المشتري ،كان ملزما
باستبلمه على حالته وبدفع ثمنه كامبل.
المادة  -417ان جمٌع منتجات المبٌع وجمٌع زٌاداته المدنٌة والطبٌعٌة تصبح ملكا للمشتري من
تارٌخ اتمام البٌع .وٌجب ان تسلم الٌه مع المبٌع -ما لم ٌكن هناك نص مخالؾ.

المادة -418

موجب تسلٌم الشًء ٌشمل ملحقاته.

المادة -419

ان تسلٌم العقار ٌشمل اٌضا الثوابت الحكمٌة فهً تعد حتما من ملحقات المبٌع.

المادة ٌ -420شمل بٌع الحٌوان:
 )1صؽٌرة الرضٌع.
 )2الصوؾ او الشعر الذي حل مٌقات جزه.
المادة  -421ان المقومات واالشٌاء الثمٌنة الموجودة ضمن شًء من المنقوالت ال تحسب داخلة
فً البٌع اال اذا نص على العكس.
المادة  -422ان البابع ملزم بتسلٌم محتوى المبٌع كما نص علٌه فً العقد ملزم بتسلٌم محتوى
المبٌع كما نص علٌه فً العقد مع مراعاة التعدٌبلت االتً بٌانها.
المادة  -423اذا بٌع عقار مع تعٌٌن محتواه وسعر الوحدة القٌاسٌة ،وجب على البابع ان ٌسلم
الى المشتري عند تشبثه ،الكمٌة المعٌنة فً العقد .واذا لم ٌتمكن من ذلك او لم ٌتشبث به المشتري،
تحتم على البابع قبول تخفٌض نسبً فً الثمن.
اما اذا وجد المحتوى زابدا عما هو معٌن فً العقد وكانت الزٌادة على المحتوى المعٌن جزءا من
عشرٌن فللمشتري ان ٌختار اما اداء الزٌادة فً الثمن واما الرجوع عن العقد.
المادة  -424اذا كان عقد الشراء فً االحوال المبٌنة فً المادة السابقة ٌقضً بالرجوع الى
مدرجات خرابط المساحة فبل وجه لرفع الثمن او خفضه اال اذا كان الفرق المتحقق بعد القٌاس
ٌتجاوز القدر المتسامح به.
المادة  -425اذا عقد البٌع على عٌن معٌنة محدودة او على عقارات متمٌزة مستقلة سواء بدىء
بتعٌٌن القٌاس او بتعٌٌن المبٌع ثم القٌاس بعده ،فان بٌان القٌاس ال ٌخول البابع حق استزاده الثمن اذا
وجد القٌاس زابدا ،وال المشتري حق تخفٌضه اذا وجد ناقصا.

المادة  -426فً جمٌع االحوال التً ٌستعمل فٌها المشتري حق الرجوع عن العقد ٌجب على
البابع ان ٌرد الٌه الثمن اذا كان قد قبضه ،ونفقات العقد اٌضا.
المادة  -427ان دعوى البابع الستزادة الثمن ودعوى الشاري لتخفٌضه او لفسخ العقد ٌجب ان
تقاما فً خبلل سنة تبتدئ من ٌوم التعاقد ،واال سقط الحق فً اقامتها.

الفقرة الثانية  -في الضمان

المادة  -428ان الضمان الواجب على البابع للمشتري ٌرمً الى ؼرضٌن اولهما ضمان وضع
الٌد على المبٌع ببل معارضة ،والثانً ضمان النقابص والعٌوب الخفٌة فً المبٌع.

اوالً -ضمان وضع اليد بال معارضة

المادة  -429انه وان لم ٌشترط وقت البٌع شًء مختص بالضمان ،فالبابع ملزم بؤن ٌضمن
للمشتري ما ٌصٌبه من استحقاق الؽٌر للمبٌع كله او لقسم منه ،ومن االعباء المدعى بها على المبٌع
التً لم ٌصرح بها عند البٌع.
المادة ٌ -430حق للمتعاقدٌن بمقتضى اتفاق خاص ان ٌزٌدوا او ٌنقصوا مفعول هذا الموجب
القانونً كما ٌحق لهم ان ٌتفقوا على عدم الزام البابع بضمان ما.
المادة  -431ان البابع وان اشترط عدم الزامه بضمان ماٌ ،بقى ملزما بضمان فعله الشخصً.
وكل اتفاق مخالؾ ٌكون باطبل.

المادة  -432فً حالة اشتراط عدم الضمان ٌبقى البابع ملزما عند تمام االستحقاق برد ثمن اال
اذا كان المشتري قد عقد الشراء واخذ على نفسه ما ٌمكن وقوعه من المضار والمخاطر.
المادة  -433اذا كان الوعد بالضمان على وجه مجرد او لم ٌشترط شًء ٌختص بالضمان
فالمشتري الذي نزع منه المبٌع كله بحكم االستحقاق ٌحق له ان ٌطالب البابع.
 )1برد الثمن.
 )2بقٌمة الثمار اذا اجبر المشتري على ردها الى المالك المستحق.
 )3بالمصارٌؾ التً صرفها المشتري فً سبٌل دعوى الضمان وبمصارٌؾ المدعى االصلً.
 )4ببدل العطل والضرر مع النظر بعٌن االعتبار الى قٌمة تحسٌن الملك عند االقتضاء وبمصارٌؾ
العقد ورسومه القانونٌة.
على انه ال ٌحق للمشتري ان ٌطالب ببدل العطل والضرر اذا كان عالما وقت البٌع بخطر
االستحقاق.
المادة  -434اذا وجد المبٌع وقت االستحقاق مصابا بنقص فً قٌمته او بعٌب كبٌر الهمال
ارتكبه المشتري او لحادث نشؤ عن قوة قاهرة فالبابع ٌبقى ملزما برد الثمن.
اما اذا كان المشتري قد جنى نفعا من التعٌب الذي احدثه فً المبٌع فاللبابع ان ٌحسم من الثمن مبلؽا
ٌعادل قٌمة ذلك النفع.
المادة  -435على البابع ان ٌرد بنفسه الى المشتري او ٌحمل المستحق على ان ٌرد الٌه جمٌع
نفقات الترمٌمات والتحسٌنات المفٌدة التً احدثها المشتري فً المبٌع.
المادة ٌ -436جب على بابع مال الؽٌر اذا كان سٌا النٌة ،ان ٌدفع الى المشتري جمٌع ما
صرفه على المبٌع وان ٌكن للكمالٌات والمستحسنات.
المادة  -437اذا لم ٌنزع من المشتري اال جزء من المبٌع وكان هذا الجزء بالنسبة الى المجموع
كبٌر الشؤن الى حد ان المشتري لوال وجوده المتنع عن الشراء ،حق له ان ٌفسخ العقد.
المادة  -438اذا لم ٌفسخ البٌع فً حالة استحقاق جزء من المبٌع فالبابع ٌرد الى المشتري قٌمة
الجزء المستحق بالنسبة الى مجموع الثمن مع بدل العطل والضرر عند االقتضاء.

المادة  -439اذا كان على المبٌع حقوق عٌنٌة ؼٌر ظاهرة لم ٌصرح بها وكانت كبٌرة الشؤن
الى حد ٌمكن معه التقدٌر ان المشتري لو علم بها لما اشترى ،حق له ان ٌفسخ العقد اذا لم ٌفضل
االكتفاء باخذ العوض.
المادة  -440اذا تملص المشتري من االستحقاق بدفعه مبلؽا من المال ،فللبابع ان ٌتملص من
نتابج الضمان برده ذاك المبلػ الى المشتري مع فوابد وجمٌع النفقات.
المادة  -441اذا دعى المشتري الى المحاكمة بناء على طلب شخص ثالث ٌدعً حقوقا على
المبٌع ،وجب علٌه ان ٌدعو بابعه الى المحكمة فان لم ٌفعل وصدر علٌه حكم اكتسب قوة القضٌة
المحكمة ،فقد حقه فً الضمان ،اال اذا اثبت ان البابع وان تدخل فً الدعوى لم ٌكن فً طاقته
استصدار حكم بردها.

ثانياً -ضمان عيوب المبيع

أ -العيوب التي يضمنها البائع

المادة ٌ -442ضمن البابع عٌوب المبٌع التً تنقص قٌمته نقصا محسوسا او تجعله ؼٌر صالح
لبلستعمال فٌما اعد له بحسب ماهٌته او بمقتضى عقد البٌع.
اما العٌوب التً ال تنقص من قٌمة المبٌع او من االنتفاع به اال نقصا خفٌفا ،والعٌوب المتسامح بها
عرفا فبل تستوجب الضمان.
وٌضمن البابع اٌضا وجود الصفات التً ذكرها هو او اشترط الشاري وجودها.
المادة  -443اما اذا كان المبٌع اشٌاء ال تعرؾ حقٌقة حالها اال باحداث تؽٌٌر فٌها كاالثمار ذات
الؽبلؾ الٌابس فالبابع ال ٌضمن عٌوبها الخفٌة اال اذا ضمنها صراحة او كان العرؾ المحلً ٌوجب

علٌه هذا الضمان.
المادة  -444اذا انعقد البٌع بحسب نموذج فالبابع ٌضمن وجود صفات النموذج فً البضاعة
المبٌعة .واذا هلك النموذج او ناله عٌب فعلى المشتري ان ٌثبت عدم انطباق البضاعة علٌه.

ب -في وقت وجود العيوب المضمونة

المادة  -445ال ٌضمن البابع اال العٌوب الموجودة وقت البٌع اذا كان المبٌع عٌنا معٌنة بذاتها،
او وقت التسلٌم اذا كان المبٌع مثلٌا وقد بٌع بالوزن او بالقٌاس او بحسب الوصؾ.
المادة  -446اذا كان المبٌع من منقوالت ؼٌر الحٌوانات ،وجب على المشتري ان ٌنظر فً
حالة المبٌع على اثر استبلمه وان ٌخبر البابع ببل ابطاء فً خبلل السبعة االٌام التً تلً االستبلم
عن كل عٌب ٌجب على البابع ضمانه.
واال فالمبٌع ٌعد مقبوال ما لم تكن العٌوب مما ال ٌعرؾ بفحص عادي او تكن هناك موانع ال عبلقة
لها بمشٌبة المشتري حالت دون النظر فً حالة المبٌع .وفً مثل هذا الموقؾ ٌجب اببلغ عٌوب
المبٌع الى البابع على اثر اكتشافها واال عد المبٌع مقبوال .ؼٌر انه ال ٌحق للبابع السٌا النٌة ان
ٌتذرع بهذا الحكم االخٌر.
المادة ٌ -447جب على المشتري ببل ابطاء ان ٌطلب بعرٌضة معاٌنة المبٌع بواسطة خبٌر
ٌعٌنه ربٌس المحكمة ذات الصبلحٌة .واذا لم تجر المعاٌنة بمقتضى االصول فعلى المشتري ان
ٌثبت وجود العٌب عن االستبلم .وال تطلب المعاٌنة اذا كان البٌع منعقدا بحسب نموذج لم ٌقم خبلؾ
على ماهٌته.
واذا كانت البضاعة واردة من بلد آخر ولم ٌكن للبابع وكٌل فً محل استبلمها ،وجب على المشتري
ان ٌتخذ الحٌطة وللمحافظة على البضاعة موقتا.
واذا خٌؾ من تلؾ سرٌع ،كان من حق المشتري ان ٌطلب بٌع تلك البضاعة بناء على ترخٌص
ٌطلب بعرٌضة من ربٌس محكمة المحل الذي تكون فٌه البضاعة بعد اجراء المعاٌنة المتقدم ذكرها.
واذا كانت مصلحة البابع تقتضً هذا البٌع .كان الواجب المحتم على المشتري ان ٌجرٌه على هذا
المنوال .وٌلزمه ان ٌخبر البابع ببل ابطاء عن كل ما تقدم واال كان ضامنا للعطل والضرر.

المادة -448

فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة السابقة تكون مصارٌؾ ارجاع البضاعة

على البابع.

ثالثاً -ما يترتب على ضمان البائع

المادة  -449اذا وجد ما ٌوجب رد المبٌع اما لوجود عٌوب فٌه واما لخلوه من بعض الصفات،
حق للمشتري ان ٌطلب فسخ البٌع واعادة الثمن.
وٌحق له عبلوة على ما تقدم ان ٌؤخذ بدل العطل والضرر فً االحوال االتٌة:
 )1عندما ٌكون البابع عالما بعٌوب المبٌع او بعدم اتصافه بالصفات التً وعد بها ولم ٌصرح بؤنه
باع بدون ضمان .وٌقدر ان البابع عالم بذلك اذا كان تاجرا او صانعا ٌبٌع منتجات صناعته.
 )2اذا صرح البابع بخلو المبٌع من العٌوب ،ما لم تكن هناك عٌوب لم تظهر اال بعد البٌع او كانت
من العٌوب التً ٌمكن ان ٌجهلها البابع عن حسن نٌة.
 )3اذا كان وجود الصفات التً تبٌن خلو المبٌع منها مشروطا بصراحة او كان العرؾ التجاري
ٌوجب وجودها.
المادة  -450اذا كان البٌع منعقدا على مجموع اشٌاء معٌنة وكان قسم منها متعٌبا ،حق
للمشتري ان ٌتذرع بالحق الممنوح له فً المادة السابقة.
واذا كان المبٌع من المثلٌات فبل ٌحق للمشتري ان ٌطلب اال تسلٌم كمٌة آخرى من النوع نفسه خالٌة
من تلك العٌوب ،ؼٌر انه ٌبقى له حق المطالبة ببدل العطل والضرر عند االقتضاء.
المادة  -451اذا كان المبٌع عدة اشٌاء مختلفة مشتراة جملة بثمن واحد ،حق للمشتري ،حتى بعد
االستبلم ،ان ٌفسخ البٌع فٌما ٌختص بالقسم المتعٌب من تلك االشٌاء وان ٌسترد من الثمن جزءا
مناسبا له .اما اذا كانت االشٌاء مما ال ٌمكن التفرٌق بٌنها بدون ضرر ،كؤن تكون ازواجا ،فبل ٌحق
له اال فسخ البٌع كله.
المادة  -452ان الفسخ بسبب عٌب فً اصل المبٌع ٌتناول فروعه اٌضا وان كان ثمن الفروع
معٌنا على حدة .وعٌب الفرع ال ٌفسخ بٌع االصل.

المادة ٌ -453تم تخفٌض الثمن بتقدٌر قٌمة المبٌع وهو فً حالة السبلمة وقت العقد من جهة ثم
بتقدٌر قٌمته فً حالته الحاضرة من جهة آخرى.
وعندما ٌكون البٌع منعقدا على عدة اشٌاء مشتراة صفقة واحدة فٌبنى تقدٌر قٌمتها على اساس قٌمة
جمٌع االشٌاء التً تتؤلؾ منها الصفقة.
المادة ٌ -454جب على المشتري فً حالة فسخ البٌع ان ٌرد:
 )1الشًء المصاب بالعٌب الموجب للرد كما استلمه مع ما تبعه وما ٌعد جزءا منه وما التحق به
بعد ابرام العقد.
 )2ثمار المبٌع من تارٌخ فسخ البٌع بالتراضً او الحكم به ،وثماره السابقة لهذا التارٌخ .اما اذا
كانت الثمار ؼٌر منعقدة وقت البٌع فٌحق للمشتري ان ٌؤخذها اذا جناها ولو قبل النضوج كما ٌحق
له ان ٌاخذ اٌضا الثمار الناضجة وان كان لم ٌجنها.
وٌلزم البابع من جهة آخرى:
 )1ان ٌدفع الى المشتري نفقات الزرع والري والصٌانة ونفقات الثمار التً ردها المشتري الٌه.
 )2ان ٌرد الثمن الذي قبضه مع نفقات العقد القانونٌة.
 )3ان ٌعوض المشتري من الخسارة التً الحقها المبٌع به اذا كان البابع محتاال.

المادة -455

ال ٌحق للمشتري استرداد شًء وال خفض الثمن اذا كان لم ٌستطع رد المبٌع فً

االحوال االتٌة:
 )1اذا كان المبٌع قد هلك بقوة قاهرة او بخطؤ من المشتري او من اشخاص هو مسإول عنهم.
 )2اذا كان المبٌع قد سرق او انتزع من المشتري.
 )3اذا حول المشتري المبٌع الى شكل لم ٌبق معه صالحا لما اعد له فً االصل.
المادة  -456اذا هلك المبٌع بسبب العٌب الذي كان مصابا به او بقوة قاهرة ناشبة عن هذا
العٌب ،كان هبلكه على البابع ،ولزمه ان ٌرد الثمن .واذا كان سًء النٌة لزمه اٌضا ان ٌإدي بدل
العطل والضرر.
المادة  -457ال سبٌل لفسخ البٌع وال حق للمشتري اال فً المطالبة بتخفٌض الثمن:
 )1اذا تعٌب المبٌع بخطؤ منه او من االشخاص الذٌن ٌكون مسإوال عنهم.
 )2اذا استعمل المشتري المبٌع استعماال ٌإدي الى نقص كبٌر فً قٌمته .وٌسري هذا الحكم اذا
استعمل المبٌع قبل علمه بالعٌب .اما اذا كان االستعمال بعد العلم بالعٌب فتطبق احكام المادة .462

المادة  -458ان تخفٌض الثمن الذي ناله المشتري من اجل عٌب مسلم به ،ال ٌمنعه من طلب
فسخ البٌع او تخفٌض آخر فً الثمن اذا ظهر عٌب آخر.

رابعاً -االحوال التي تسقط فيها دعوى رد المبيع لعيب ما
او ال يكون فيها وجو لهذه الدعوى

المادة  -459تسقط دعوى الرد اذا زال العٌب قبل اقامة دعوى الفسخ او دعوى تخفٌض الثمن
و فً اثنابهما وكان هذا العٌب بطبٌعته موقتا وؼٌر قابل للظهور ثانٌة .وال ٌجري هذا الحكم اذا كان
العٌب قاببل بطبٌعته للرجوع.
المادة  -460ال ٌكون البابع مسإوال عن العٌوب الظاهرة وال عن العٌوب التً سبق للمشتري
ان عرفها او كان من السهل علٌه ان ٌعرفها.
وانما ٌكون مسإوال ،حتى عن العٌوب التً كان من السهل على المشتري ان ٌعرفها ،اذا صرح
البابع بخلو المبٌع منها.
المادة  -461ال ٌسؤل البابع عن عٌوب المبٌع وال عن خلوه من الصفات المطلوبة.
 (1اذا صرح بها.
 )2اذا كان قد اشترط انه ال ٌتحمل ضمانا ما.
المادة ٌ -462سقط حق المشتري فً دعوى الرد:
 )1اذا عدل عنها صراحة بعد وقوفه على عٌب المبٌع.
 )2اذا كان بعد وقوفه على العٌب قد باع الشًء او تصرؾ فٌه على وجه آخر بصفة كونه مالكا.
 )3اذا استعمل المبٌع لمنفعته الخاصة واستمر على هذا االستعمال بعد وقوفه على العٌب .وال
ٌسري حكم هذه القاعدة على البٌوت والمسقفات اآلخرى المماثلة ،فانه ٌمكن االستمرار على سكناها
او استعمالها فً مدة المداعاة بفسخ البٌع.

المادة  -463ان الدعوى الناشبة عن وجود عٌوب موجبة لرد المبٌع او عن خلوه من الصفات
الموعود بها ٌجب ان تقام على الوجه التالً واال سقط الحق فً اقامتها.
 )1تقام من اجل االموال الثابتة فً خبلل ٌ 365وما بعد التسلٌم.
 )2وتقام من اجل المنقوالت والحٌوانات فً خبلل ثبلثٌن ٌوما بعد التسلٌم على شرط ان ٌرسل الى
البابع الببلغ المنصوص علٌه فً المادة .446
وهاتان المهلتان ٌمكن تمدٌدهما او تقصٌرهما باتفاق المتعاقدٌن.

المادة -464

ال وجه القامة دعوى الرد فً البٌوع التً تجرٌها السلطة القضابٌة.

الفصل الثالث  -في موجبات المشتري

المادة -465

على المشتري موجبؤن اساسٌان وهما:

 )1دفع الثمن.
 )2استبلم المبٌع.

الجزء االول  -في موجب دفع الثمن

المادة ٌ -466جب على المشتري ان ٌدفع الثمن فً التارٌخ وعلى الوجه المعٌنٌن فً العقد.
وٌعد البٌع نقدا كما جاء فً المادة  387وٌلزم المشتري بدفع الثمن عند االستبلم ما لم ٌكن ثمة نص
مخالؾ.
وتكون مصارٌؾ الدفع على المشتري.
المادة  -467اذا منحت مهلة ما لدفع الثمن فبل تبتدئ اال من تارٌخ انشاء العقد اذا لم ٌعٌن
الفرٌقان تارٌخا آخر.

المادة -468

اذا اشترط فسخ البٌع لعدم دفع الثمن فالعقد ٌفسخ حتما لمجرد عدم الدفع فً االجل

المضروب.
المادة  -469اذا عقد البٌع ولم تمنح مهلة لدفع الثمن ،فللبابع عند عدم الدفع ان ٌطالب باالشٌاء
المنقولة المبٌعة ما دامت فً حوزة المشتري بشرط ان تكون المطالبة فً خبلل خمسة عشر ٌوما
تبتدئ من تارٌخ التسلٌم وان تكون تلك االشٌاء باقٌة كما كانت وقت تسلٌمها.
وتخضع تلك المطالبة فً حالة االفبلس لبلحكام المختصة به.
المادة  -470ان المشتري الذي تعرض له الؽٌر او كان مستهدفا لخطر قرٌب هام من وقوع هذا
التعرض بسبب سند سابق للبٌعٌ ،حق له حبس الثمن ما دام البابع لم ٌزل عنه التعرض .على انه
ٌحق للبابع ان ٌجبره على الدفع بؤن ٌقدم له كفالة او ضمانا كافٌا لرد الثمن ومصارٌؾ العقد
القانونٌة اذا نزعت ٌده عن المبٌع.
واذا كان التعرض مقصورا على قسم من المبٌع فبل ٌحق للمشتري ان ٌحبس من الثمن اال ما ٌناسب
ذلك القسم وتكون الكفالة مقصورة على القسم المعرض لنزع الملكٌة.
وال ٌحق للمشتري ان ٌستعمل حق الحبس اذا كان الدفع مشترطا علىالرؼم من كل تعرض او اذا
كان المشتري عالما وقت البٌع بخطر نزع الملكٌة منه.

المادة -471

تطبق احكام المادة السابقة فً حالة اكتشاؾ المشتري لعٌب فً المبٌع ٌوجب رده.

الجزء الثاني  -في موجب االستالم

المادة ٌ -472جب على المشتري ان ٌستلم المبٌع فً المكان والزمان المعٌنٌن فً العقد.
واذا لم ٌكن هناك نص مخالؾ ،وجب علٌه ان ٌستلم المبٌع ببل ابطاء مع مراعاة المهلة البلزمة
لبلستبلم.
واذا لم ٌحضر الستبلم المبٌع او حضر بدون ان ٌعرض دفع الثمن فً الوقت نفسه وكان البٌع نقدا،
فتطبق القواعد المختصة بتآخر الدابن.
واذا كان من الواجب تسلٌم االشٌاء المبٌعة دفعات متوالٌة فالتخلؾ عن استبلم الدفعة االولى منها

ٌنتج المفاعٌل التً ٌنتجها عدم استبلم المجموع.
 -ذلك كله ما لم ٌكن اتفاق مخالؾ بٌن الفرٌقٌن.

الباب الثالث  -في بعض انواع خاصة من البيع

الفصل االول  -بيع الوفاء

المادة  -473ان البٌع مع اشتراط حق االسترداد او البٌع الوفابً هو الذي ٌلتزم فٌه المشتري
بعد البٌع التام ان ٌعٌد المبٌع الى البابع مقابل رد الثمن.
وٌجوز ان ٌكون موضوع البٌع الوفابً اشٌاء منقولة وؼٌر منقولة.
المادة  -474ال ٌجوز ان ٌشترط االسترداد المبٌع مٌعاد ٌتجاوز ثبلث سنوات من تارٌخ البٌع.
واذا اشترط مٌعاد ٌزٌد علٌها انزل الى ثبلث سنوات.
المادة  -475ان المٌعاد المذكور متحتم ال ٌجوز للقاضً ان ٌحكم باطالته وان لم ٌتمكن البابع
من استعمال حقه فً االسترداد لسبب لم ٌكن فٌه مختارا.
اما اذا كان عدم استعماله هذا الحق ناشبا عن خطؤ من المشتري فانقضاء المهلة ال ٌحول دون
استعماله.
المادة  -476ان المبٌع وفاء ٌصبح بحكم البٌع ملكا للمشتري تحت شرط الوفاء بمعنى ان
المشتري ٌبقى مالكا له اذا لم ٌقم البابع بالشروط المتفق علٌها السترداده .اما اذا قام بهذه الشروط
فٌعد المبٌع كؤنه لم ٌخرج قط عن ملكٌة البابع.
وفً كل حال ٌتمتع المشتري بالمبٌع كلمالك الى ان تنتهً المهلة او الى ان ٌستعمل البابع حق
االسترداد مع مراعاة احكام المادتٌن  482و  485فٌحق له ان ٌجنً ثمار المبٌع وان ٌقٌم كل
دعوى مختصة به على شرط ان ال ٌرتكب احتٌاال.

المادة ٌ -477جري حق االسترداد بؤن ٌبلػ البابع الى المشتري رؼبته فً استرداد المبٌع،
وٌجب علٌه فً الوقت نفسه ان ٌعرض رد الثمن.
المادة  -478اذا توفً البابع قبل ان ٌستعمل حقه فً االسترداد انتقل هذا الحق الى ورثته
فٌستعملونه فً المدة الباقٌة لمورثهم من المهلة.

المادة -479

ال ٌجوز للورثة ان ٌستعملوا حق االسترداد اال مجتمعٌن وال ان ٌطلبوا سوى رد

المبٌع بجملته.
وٌسري هذا الحكم اٌضا فٌما اذا باع عدة اشخاص بمقتضى عقد واحد شٌبا مشتركا بٌنهم ولم
ٌحفظوا لكل منهم حقه فً استرداد حصته.
المادة ٌ -480جوز ان تقام دعوى استرداد المبٌع على ورثة المشتري مجتمعٌن.
اما اذا جرى توزٌع التركة ودخل المبٌع فً حصة احد الورثة فتقام دعوى االسترداد علٌه وحده
بالمبٌع كله.

المادة -481

اذا اعلن اعسار البابع كان حق االسترداد للدابنٌن.

المادة -482

ٌحق للبابع وفاء ان ٌقٌم دعوى االسترداد على المشتري الثانً.

المادة -483
ان البابع الذي ٌستعمل حق االسترداد ال ٌمكنه ان ٌعود الى وضع ٌده علىالمبٌع ،اال اذا رد:
اوال) الثمن الذي قبضه.
ثانٌا) النفقات المفٌدة المعٌنة بمقدار ما زادته فً قٌمة المبٌع.
اما فٌما ٌختص بالنفقات الكمالٌة فلٌس للمشتري سوى نزع ما ادخله على المبٌع من التحسٌن اذا
استطاع نزعه ببل ضرر .وال ٌمكنه ان ٌطلب استرجاع المصارٌؾ الضرورٌة وال مصارٌؾ
الصٌانة وال نفقة جنً االثمار.
وٌجب على المشتري من جهة آخرى ان ٌرد:
اوال) المبٌع وما ازداد فٌه منذ عقد البٌع.
ثانٌا) الثمار التً جناها منذ الٌوم الذي دفع او اودع فٌه الثمن.
وللمشتري ان ٌستعمل حق الحبس اذا لم ٌرد الٌه ما ٌجب له -ذلك كله مع االحتفاظ بالشروط

المتفق علٌها بٌن الفرٌقٌن.
المادة  -484ان المشتري مسإول من جهة آخرى عما ٌصٌب المبٌع من الضرر او الهبلك
بفعله او بخطؤه او بخطؤ االشخاص الذٌن ٌكون مسإوال عنهم .وكذلك هو مسإول عن التؽٌٌرات
التً ادت الى احداث تبدٌل جوهري فً المبٌع مخالؾ لمصلحة البابع.
ؼٌر انه ال ٌسؤل عما ٌصٌب المبٌع من جراء قوة قاهرة او تؽٌٌر قلٌل الشؤن .وال ٌحق للبابع فً
هذه الحال ان ٌطلب تخفٌض الثمن.
المادة  -485ان البابع الذي ٌسترد ملكه بمقتضى حق االستردادٌ ،كتسب فً الوقت نفسه الحق
فً محو قٌود جمٌع الحقوق العٌنٌة واالعباء والرهون التً انشؤها علٌه المشتري.
ؼٌر انه ملزم بتنفٌذ عقود االٌجار التً عقدها المشتري ببل احتٌال على شرط ان ال تتجاوز مدة
االٌجار المهلة المنصوص علٌها لبلسترداد وان ٌكون عقد االٌجار ذا تارٌخ صحٌح.
المادة  -486اذا كان المبٌع ملكا زراعٌا واستعمل البابع حق االسترداد فً اثناء السنة
الزراعٌة ،حق للمشتري اذا كان قد القى البذار هو او الذٌن اجرهم ان ٌبقى محتبل لبلقسام
المزروعة حتى انتهاء السنة الزراعٌة وانما ٌلزمه ان ٌدفع ما ٌوجبه علٌه العرؾ المحلً عن المدة
الباقٌة من ٌوم االسترداد الى آخر السنة الزراعٌة.

الفصل الثاني  -في بيع السلم

المادة  -487بٌع السلم هو عقد بمقتضاه ٌسلؾ احد الفرٌقٌن اآلخر ،مبلؽا معٌنا من النقود فٌلزم
هذا الفرٌق مقابل ذلك ان ٌسلم الٌه كمٌة معٌنة من المواد الؽذابٌة او ؼٌرها من االشٌاء المنقولة فً
موعد ٌتفق علٌه الفرٌقان .وال ٌثبت هذا العقد اال كتابة.

المادة -488

ٌجب دفع الثمن كله الى البابع وقت انشاء العقد.

المادة -489

اذا لم تعٌن مهلة للتسلٌم فٌعد الفرٌقان متفقٌن على ما ٌقتضٌه عرؾ المحلة.

المادة  -490ان المواد الؽذابٌة او ؼٌرها من االشٌاء التً انعقد علٌها البٌع ٌجب ان تكون معٌنة
بكمٌتها او بصفتها او بوزنها او بكٌلها حسبما تقتضٌه ماهٌتها ،واال كان العقد باطبل .اما اذا كانت
االشٌاء المبٌعة مما ال ٌعد وال ٌوزن فٌكفً ان تعٌن صفتها بتدقٌق.

المادة -491

اذا لم ٌعٌن محل التسلٌم وجب ان ٌكون فً محل العقد.

المادة  -492اذا تعذر على البابع بسبب قوة قاهرة وبدون خطؤ او تآخر منه ان ٌسلم ما وعد به
فللمشتري ان ٌفسخ العقد وٌسترد الثمن الذي اسلفه او ان ٌنتظر الى السنة التالٌة.
واذا عرض البابع فً السنة التالٌة الشًء المعقود علٌه البٌع ،وجب على المشتري استبلمه ولٌس له
ان ٌفسخ العقد .وٌسري هذا الحكم اٌضا اذا كان المشتري قد استلم قسما من المبٌع اما اذا كان
الشًء المتعاقد علٌه ؼٌر موجود فتطبق احكام الفقرة االولى من هذه المادة.

الفصل الثالث  -في الوعد بالبيع او بالشراء

المادة  -493ان الوعد بالبٌع عقد بمقتضاه ٌلتزم المرء بٌع شًء من شخص آخر ال ٌلتزم
شراءه فً الحال .ومن طبٌعة هذا العقد انه ؼٌر متبادل.
وهو ال ٌولد موجبا ما على الموعود بل ٌلزم الواعد بوجه بات ،فبل ٌستطٌع الرجوع عن عرضه بل
ٌجب علٌه انتظار قرار الشخص الموعود.

المادة -494

ان مفاعٌل العقد تنتقل الى ورثة المتعاقدٌن بما توجبه لهم او علٌهم.

المادة  -495اذا تفرغ الواعد لشخص ثالث عن شًء منقول بالرؼم مما التزمه ،فهو ٌملك
المتفرغ له ذلك الشًء لكنه ٌستهدؾ الداء بدل العطل والضرر الى الشخص الموعود لعدم قٌامه
بالموجب الذي التزمه.

المادة  -496عندما ٌصرح الشخص الموعود بعزمه على الشراء ٌتحول الوعد الى بٌع دون ان
ٌكون له مفعول رجعً .وٌتم انتقال الملكٌة فً ٌوم القبول.
على انه ٌرجع فً تعٌٌن مقدار الؽبن الى الٌوم الذي وعد فٌه البابع.
المادة  -497ان الوعد بالشراء الصادر من فرٌق واحد مباح اٌضا وٌجب ان ٌفهم وٌفسر
كالوعد بالبٌع ،مع التعدٌل المقتضى.

المادة -498

ان الوعد بالبٌع فٌما ٌختص باالموال ؼٌر المنقولة خاضع للقوانٌن العقارٌة

المرعٌة االجراء.

الكتاب الثاني  -في المقايضة

المادة -499

المقاٌضة عقد ٌلتزم فٌه كل من المتعاقدٌن ان ٌإدي شٌبا للحصول على شًء

آخر.
المادة  -500تتم المقاٌضة بمجرد رضى الفرٌقٌن.
اما اذا كان موضوع المقاٌضة عقارات او حقوقا عٌنٌة على عقارات فتطبق احكام المادة 393
واحكام القوانٌن العقارٌة المعمول بها.
المادة  -501اذا عقدت المقاٌضة على اشٌاء تتفاوت قٌمة ،فللمتعاقدٌن ان ٌإدٌا الفرق من النقود
او من اشٌاء آخرى.

المادة -502
آخر بٌنهما.

تقسم حتما مصارٌؾ العقد ونفقاته القانونٌة بٌن المتقاٌضٌن ما لم ٌكن هناك اتفاق

المادة  -503تطبق قواعد البٌع على قدر ما تسمح به ماهٌة هذا العقد وخصوصا ما ٌتعلق منها
بضمان االستحقاق وبالعٌوب الخفٌة وببطبلن التعاقد على ملك الؽٌر.

الكتاب الثالث  -في الهبة

الباب االول  -في ماىية الهبة وانشائها

المادة  -504الهبة تصرؾ بٌن االحٌاء بمقتضاه ٌتفرغ المرء لشخص آخر عن كل امواله او
عن بعضها ببل مقابل.
المادة  -505ان الهبات التً تنتج مفعولها بوفاة الواهب تعد من قبٌل االعمال الصادرة عن
مشٌبة المرء االخٌرة وتخضع لقواعد االحوال الشخصٌة المختصة بالمٌراث.
المادة  -506ان الهبات التً تنتج مفاعلٌها بٌن االحٌاء تخضع للضوابط العامة المختصة
بالعقود والموجبات ،مع مراعاة االحكام المخالفة المذكورة فً هذا الكتاب.
المادة  -507تتم الهبة وتنتقل الملكٌة فً االموال الموهوبة سواء اكانت منقولة ام ثابتة ،عندما
ٌقؾ الواهب على قبول الموهوب له مع االحتفاظ بتطبٌق االحكام االتٌة:

المادة -508

ٌبقى للواهب حق الرجوع عن العرض ما دام القبول لم ٌتم.

المادة -509

تتم الهبة الٌدوٌة بؤن ٌسلم الواهب الشًء الى الموهوب له.

المادة -510

ان هبة العقار او الحقوق العٌنٌة العقارٌة ال تتم اال بقٌدها فً السجل العقاري.

المادة  -511ال ٌصح الوعد بالهبة اال اذا كان خطٌا ،وال ٌصح الوعد بهبة عقار او حق
عقاري ،اال بقٌده فً السجل العقاري.

المادة -512

ال ٌصح ان تتجاوز الهبات حد النصاب الذي ٌحق للواهب ان ٌتصرؾ فٌه.

المادة  -513ال ٌجوز فً حال من االحوال ان تشمل الهبة اموال الواهب المستقبلة ،اي االموال
التً ال ٌكون له حق التصرؾ فٌها وقت الهبة.
المادة ٌ -514جوز للواهب ان ٌهب رقبة الملك لشخص وحق استمثارة لشخص او عدة
اشخاص آخرٌن كما ٌمكنه ان ٌحفظ لنفسه هذا االستثمار.

الباب الثاني  -االشخاص الذين يمكنهم ان يهبوا او يقبلوا الهبة

المادة  -515كل شخص ٌستطٌع التعاقد والتصرؾ فً ملكه ٌمكنه ان ٌهب .وال ٌحق للولً ان
ٌتصرؾ ببل بدل فً االموال التً ٌتولى ادارتها.

المادة -516

كل شخص لم ٌصرح القانون تصرٌحا خاصا بعدم اهلٌته لقبول الهبة ٌمكنه ان

ٌقبلها.
وٌحرم اهلٌة القبول حرمانا نسبٌا:
 )1الوصً بالنسبة الى الموصى علٌه.
 )2الطبٌب فً مدة مرض الموت اذا لم ٌكن من اقرباء المرٌض.

المادة  -517االشخاص الذٌن ال ٌستطٌعون التعاقد ال ٌمكنهم قبول هبات مقٌدة بشرط او
بتكلٌؾ ،اال بعد ترخٌص الذٌن ٌمثلونهم شرعا.

المادة -518

الهبات التً تمنح لؤلجنة فً االرحام ٌجوز ان ٌقبلها االشخاص الذٌن ٌمثلونهم.

المادة  -519الهبات التً تمنح الشخاص ٌنص القانون على عدم اهلٌتهم لقبولها ،تعد باطلة وان
جرت تحت مظهر عقد آخر او على ٌد شخص مستعار.

المادة ٌ -520جب على الموهوب له ان ٌقبل الهبة بنفسه او بواسطة شخص آخر حاصل على
وكالة خاصة او وكالة كافٌة (كاالب واالم والوصً) واال كان القبول باطبل.

الباب الثالث  -في مفاعيل الهبة

المادة -521

ان الهبة لعدة اشخاص معا تعد ممنوحة حصصا متساوٌة ،ما لم ٌنص على

العكس.
المادة ٌ -522قوم الموهوب له مقام الواهب فً جمٌع الحقوق والدعاوي المختصة به عند نزع
الٌد باالستحقاق .على ان الواهب ال ٌلزم بضمان االموال الموهوبة اال اذا نص على العكس او
كانت الهبة مقٌدة بتكلٌؾ .وفً الحالة االخٌرة ٌكون الواهب مسإوال عن االستحقاق على قدر قٌمة
التكلٌؾ.
المادة  -523اذا كانت الهبة مقٌدة بشرط اٌفاء دٌون الواهب فبل ٌدخل تحت هذا الشرط اال
الدٌون التً عقدت قبل الهبة ،ما لم ٌنص على العكس.

الباب الرابع  -في الرجوع عن الهبة وفي تخفيضها

الفصل االول  -الرجوع عن الهبة

المادة -524

كل هبة بٌن االحٌاء ٌمنحها شخص لٌس له ولد وال عقب شرعً ٌصح الرجوع

عنها:
اوال -اذا رزق الواهب بعد الهبة اوالدا ولو بعد وفاته.
ثانٌا -اذا كان للواهب ولد ظنه مٌتا وقت الهبة ثم ظهر انه ال ٌزال حٌا.
المادة  -525عند الرجوع عن الهبة فً الحالة التً نصت علٌها المادة السابقة ،تعاد االموال
الموهوبة الى الواهب .واذا كان قد جرى التفرغ عنها فٌعاد الٌه ما ٌساوي قٌمة الكسب المتحقق اذ
ذاك للموهوب له.
اما اذا كانت االموال الموهوبة مرهونة فللواهب ان ٌفك رهنها بدفع المبلػ الذي رهنت لتؤمٌنه.
وانما ٌبقى له حق الرجوع فً هذا المبلػ على الموهوب له.
المادة  -526ان الحق فً اقامة دعوى الرجوع عن الهبة لظهور اوالد بعدهاٌ ،سقط بحكم
مرور الزمن بعد خمس سنوات تبتدئ من تارٌخ والدة الولد االخٌر او من التارٌخ الذي عرؾ فٌه
الواهب ان ابنه الذي حسبه مٌتا ما زال حٌا.
ولٌس بجابز العدول عن حق اقامة تلك الدعوى فهو ٌنتقل لوفاة الواهب الى اوالده واعقابه.
المادة  -527تبطل الهبة بناء على طلب الواهب اذا لم ٌقم الموهوب له او اذا كؾ عن القٌام
باحد الشروط او التكالٌؾ المفروضة علٌه.
وتطبق فً اعادة االموال الى الواهب القواعد المنصوص علٌها فً المادة  525المتقدم ذكرها.
المادة  -528وتبطل الهبة اٌضا بناء على طلب الواهب:
اوال -اذا ارتكب الموهوب له جنحة او جناٌة على شخص الواهب او على شرفه او ماله.

ثانٌا -اذا ارتكب اخبلال هاما بالواجبات التً ٌفرضها علٌه القانون للواهب او لعٌلته.
المادة  -529عند الرجوع عن الهبة بسبب ظهور اوالد او بسبب الجحود ،او عند تخفٌض الهبة
لكونها فاحشة ،ال ٌعٌد الموهوب له الثمار اال ابتداء من ٌوم اقامة الدعوى.
اما اذا كان الرجوع لعدم القٌام بالتكالٌؾ او الشروط ،فٌجب على الموهوب له ان ٌرجع مع المال
الثمار التً جناها منذ كؾ عن القٌام بتلك التكالٌؾ او الشروط او منذ اصبح فً حالة التآخر لعدم
تنفٌذها.
المادة  -530ال ٌجوز العدول مقدما عن دعوى ابطال الهبة بسبب الجحود وتسقط هذه الدعوى
بحكم مرور الزمن بعد سنة واحدة تبتدئ من ٌوم علم الواهب باالمر.
وال ٌنتقل حق الواهب فً اقامة تلك الدعوى الى ورثته اذا كان مقتدرا على اقامتها ولم ٌفعل.
وكذلك ال تصح اقامتها على وارث الموهوب له اذا لم تكن قد اقٌمت على الموهوب له قبل وفاته.

الفصل الثاني  -في تخفيض الهبة

المادة  -531ان الهبة التً تتجاوز -طبقا لما نص علٌه فً المادة  -512حد النصاب المعٌن
بالنسبة الى قٌمة االموال التً تركها الواهب عند وفاتهٌ ،جب ان ٌخفض منها كل ما تجاوز ذلك
النصاب .على ان هذا التخفٌض ال ٌبطل مفاعٌل الهبة ،وال حٌازة الواهب للثمار فً مدة حٌاته.
المادة  -532اذا منحت هبتان او عدة هبات وتعذر اداإها تماما بدون تجاوز حد النصاب،
فالهبات االحدث عهدا تبطل او تخفض بقدر تجاوزها حد النصاب.

الكتاب الرابع  -ايجار االشياء (عقد االيجار) ا

الباب االول  -احكام عامة

الفصل االول  -القواعد المرعية في كل االجارات

المادة  -533اٌجار االشٌاء عقد ٌلتزم به المرء ان ٌولً شخصا آخر ،حق االنتفاع بشًء ثابت
او منقول او بحق ما لمدة معٌنة مقابل بدل ٌلتزم هذا الشخص اداءه الٌه.
واالٌجار على اطبلقه هو اٌجار العقارات التً ال تثمر ثمارا طبٌعٌة واٌجار المنقوالت المادٌة او
الحقوق.
اما االٌجار الزراعً فهو اٌجار االراضً الزراعٌة.
المادة  -534ال ٌجوز عقد االٌجار على شًء ٌفنى باالستعمال اال اذا كان معدا لمجرد االطبلع
او العرض .ؼٌر انه ٌجوز اٌجار اشٌاء تفقد من قٌمتها باالستعمال.

المادة -535

ان االحكام المختصة بموضوع البٌع تطبق مبدبٌا على موضوع اٌجار االشٌاء.

المادة ٌ -536جب ان ٌكون البدل معٌن وٌجوز ان ٌكون اما من النقود واما من المنتجات او
المواد الؽذابٌة وؼٌرها من المنقوالت بشرط ان تعٌن وصفا ومقدار .وٌجوز ان ٌكون اٌضا نصٌبا
او حصة شابعة من منتجات الشًء المؤجور.
وٌجوز فً اٌجار االمبلك الزراعٌة ان ٌشترط على المستؤجر ان ٌقوم باشؽال معٌنة تحسب جزءا
من البدل ،عبلوة على مبلػ ٌإدٌه من النقود او كمٌة تفرض علٌه من الحاصبلت.
المادة  -537اذا لم ٌعٌن المتعاقدان بدل االٌجار ،فٌعدان متفقٌن على البدل الرابج لبلشٌاء التً
من نوع المؤجور فً مكان العقد .واذا كان فً هذا المكان رسم او تعرٌفة فٌعدان متفقٌن على العمل
بمقتضاهما.

المادة -538

ٌتم االٌجار باتفاق الفرٌقٌن على الشًء والبدل وسابر الشروط التً ٌراد ادراجها

فً العقد.
المادة  -539من لٌس له على الشًء سوى حق االستعمال الشخصً او حق السكن او حق
الحبس او حق التؤمٌن ال ٌجوز له ان ٌإجره.

الفصل الثاني  -قواعد مختصة بايجار العقارات

المادة  -540ان القواعد القانونٌة المختصة باٌجار االموال ؼٌر المنقولة التً ٌشٌر الٌها القانون
تطبق بالقٌاس وبالقدر الذي تسمح به ماهٌة االشٌاء على اجور االموال اآلخرى ؼٌر المنقولة وعلى
المنقوالت ما لم ٌكن ثمة شرط او نص قانونً او عرؾ مخالؾ.
المادة  -541ان اٌجار المستثمر الموال ؼٌر منقولة او لحقوق تختص بهذه االموال بدون
رضى مالك الرقبة ٌسقط حكمه بالنظر الى مالك الرقبة بعد مرور ثبلث سنوات على انتهاء
االستثمار.
على ان اٌجار الوصً او الولً الشرعً الموال ؼٌر منقولة او لحقوق مختصة بها ،ال ٌجوز ان
ٌعقد لمدة تتجاوز سنة واحدة اال بحالة وجود الوصاٌة وبترخٌص من المحكمة ذات الصبلحٌة.
المادة  -542ان عقد اٌجار العقارات ؼٌر الخطً ،ال ٌمكن اثباته قبل تنفٌذه اال باعتراؾ
الشخص المدعً علٌه بوجود االٌجار او بحلفه الٌمٌن.
واذا كان هناك بدء تنفٌذ ،فٌعد برهانا على وجود االٌجار ،وٌعٌن البدل عند اختبلؾ المتعاقدٌن
بواسطة احد الخبراء وتحدد مدته بمقتضى عرؾ البلد .واذا بقً المستؤجر فً المؤجور بعد انتهاء
مدة االٌجار وتركه صاحب الشؤن واضعا ٌده علٌه وال سٌما اذا لم ٌطلب منه االخبلء فتعد االجارة
مجددة ضمنا وتكون خاضعة الحكام المادة  592وما ٌلٌها.
المادة  -543معدلة وفقا للقانون  159تارٌخ 1992/7/22
تخضع عقود اٌجار العقارات المبٌنة المعدة للسكن ولؽٌر السكن لحرٌة التعاقد ولمشٌبة المتعاقدٌن

فً كل ما ال ٌتعارض مع االحكام االلزامٌة االتٌة:
اوال :المدة:
اذا كانت المدة المحددة فً العقد اقل من ثبلث سنوات ،تعتبر االجارة معقودة لفترة زمنٌة مدتها
ثبلث سنوات.
اما اذا رؼب المستؤجر المستفٌد من التمدٌد فً ترك المؤجور ،فعلٌه ان ٌعلم المإجر قبل شهرٌن من
نهاٌة السنة الممددة ببطاقة مكشوفة مضمونة مع اشعار باالستبلم او بموجب كتاب موجه بواسطة
الكاتب العدل.
ثانٌا :تستثنى من االحكام السابقة:
أ -عقود االٌجارات الموسمٌة العابدة الماكن االصطٌاؾ واالشتاء.
ب -عقود اٌجار االماكن التً ٌقدمها ارباب العمل الجرابهم مجانا او ببدل.
ثالثا:
اذا كان عقد اٌجار العقار ،مبنٌا كان او ؼٌر مبنً ،تتجاوز مدته ثبلث سنوات فبل ٌعتبر بالنظر الى
شخص ثالث اال اذا سجل العقد فً السجل العقاري ،وٌخضع تسجٌل تجدٌد عقد االٌجار الضمنً
للقاعدة نفسها.

الباب الثاني  -مفاعيل ايجار االشياء

الفصل االول  -في موجبات المؤجر

المادة  -544على المإجر ثبلثة موجبات اساسٌة وهً:
اوال :تسلٌم المؤجور الى المستؤجر.
ثانٌا :صٌانة المؤجور.
ثالثا :الضمان.

الجزء االول -في تسليم المأجور

المادة -545

ان تسلٌم المؤجور خاضع الحكام تسلٌم المبٌع.

المادة  -546ان مصارٌؾ التسلٌم على المإجر.
اما نفقات الصكوك فعلى الفرٌقٌن بمعنى ان كل فرٌق ٌدفع مصارٌؾ الصك الذي ٌسلم الٌه .واما
نفقات قبض المؤجور واستبلمه فهً على المستؤجر.
 -كل ذلك ما لم ٌكن هناك عرؾ او نص مخالؾ.

الجزء الثاني  -في صيانة المأجور

المادة  -547ان المإجر ٌلزمه اال ٌقتصر على تسلٌم المؤجور بحالة ٌتسنى معها للمستؤجر ،ان
ٌستعمله للؽرض المقصود منه بحسب ماهٌته او بحسب التخصٌص الذي اتفق علٌه المتعاقدان بل
ٌلزمه اٌضا ان ٌقوم بصٌانة المؤجور وملحقاته البقابه على الحالة المشار الٌها ،اال فٌما ٌؤتً:
اوال -عند وجود شروط آخرى بٌن المتعاقدٌن.
ثانٌا -اذا كان المؤجور عقارا وكان عرؾ البلد ٌقضً بؤن تكون االصبلحات الصؽرى على
المستؤجر.
واذا تؤخر المإجر عن اجراء االصبلحات الواجبة علٌه فللمستؤجر ان ٌجبره على اجرابها بالطرق
القضابٌة ،واذا لم ٌفعل كان للمستؤجر ان ٌستصدر من المحكمة اذنا فً اجرابها بنفسه على ان
ٌستوفى نفقتها من بدل االٌجار.
المادة  -548على مستؤجر العقار ان ٌقوم باالصبلحات والترمٌمات الصؽرى فً المؤجور اال
اذا كان العقد او العرؾ ٌعفٌانه منها.
اما االصبلحات المشار الٌها فهً:
اصبلح ببلط الؽرؾ اذا كان بعضه فقط مكسرا.
واصبلح زجاج النوافذ ،ما لم ٌكن السبب فً كسرها البرد او طارئ ؼٌر عادي او قوة قاهرة مما ال

ٌعزى الى خطؤ من المستؤجر.
واصبلح االبواب والنوافذ المشبكة واخشاب الحواجز ومؽالق الدكاكٌن والمفصبلت والزلج
واالقفال.
اما تكلٌس جدران الؽرؾ وتجدٌد التلوٌن واستبدال االوراق وترمٌم السطوح فنفقتها على المإجر
وان كانت مقصورة على اشؽال بسٌطة من تكلٌس او ترمٌم.
المادة  -549ال ٌلزم المستؤجر بشًء من االصبلحات الصؽرى اذا كان السبب فٌها قدم المعهد
او قوة قاهرة او عٌب فً البناء او فعل اتاه المإجر.
المادة  -550ان نفقة تنظٌؾ االبار وحفابر المراحٌض ومصارؾ المٌاه هً على المإجر ما لم
ٌكن نص او عرؾ مخالؾ.
المادة  -551على المإجر ان ٌدفع الضرابب والتكالٌؾ المختصة بالمؤجور ،ما لم ٌكن هناك
نص او عرؾ مخالؾ.

الجزء الثالث  -الضمان الواجب للمستاجر

الفقرة االولى  -احكام عامة

المادة  -552ان الضمان الواجب على المإجر للمستؤجر ،له موضوعان:
اوال -االنتفاع بالمؤجور والتصرؾ فٌه دون معارضة.
ثانٌا -عٌوب المؤجور.
وهذا الضمان واجب حتما وان لم ٌشترط فً العقد.
وحسن نٌة المإجر ال تعفٌه من موجب الضمان.

الفقرة الثانية  -ضمان وضع اليد على المأجور واالنتفاع بو
وضمان نزع اليد باالستحقاق

اوالً -ضمان فعل المؤجر

المادة ٌ -553تضمن موجب الضمان وجوب امتناع المإجر عن كل امر من شؤنه ان ٌحول
دون وضع ٌد المستؤجر على المؤجور او ٌحرمه المنافع التً كان ٌحق له ان ٌعول علٌها بحسب
الؽرض الذي اعد له المؤجور وبحسب الحالة التً كان علٌها وقت انشاء العقد.
وال ٌكون المإجر مسإوال من هذا الوجه عن عمله فقط بل ٌسؤل اٌضا عن اعمال عماله وسابر
المتسؤجرٌن واصحاب الحقوق المستمدة منه.
المادة  -554وانما ٌحق للمإجر ان ٌجري ،بالرؼم من معارضة المستؤجر ،جمٌع االصبلحات
المستعجلة التً ال ٌمكن تؤجٌلها الى وقت انتهاء العقد.
ؼٌر انه اذا حرم المستؤجر بسبب تلك االصبلحات االنتفاع بالمؤجور كله او بعضه مدة تتجاوز
سبعة اٌام ،فله ان ٌطلب فسخ العقد او تخفٌض البدل على نسبة الوقت الذي حرم فٌه استعمال
المؤجور.
وٌجب على المإجر ان ٌسهر على االصبلحات المستعجلة وان ٌنبه المستؤجر قبل اجرابها بمدة
كافٌة.
واذا لم ٌقم بذاك التنبٌه عد مسإوال ،ما لم ٌكن هناك مانع قاهر لم ٌنشؤ عن اهماله.

ثانياً -ضمان فعل الغير

أ -ضمان التعرض القانوني

المادة ٌ -555لزم المإجر اٌضا بحكم القانون ان ٌضمن للمستؤجر ما ٌنال المؤجور كله او
بعضه من التعرض واالستحقاق الناشبٌن عن دعوى تختص بالملكٌة او بحق عٌنً على المؤجور.
ان االحكام المختصة بنزع ٌد المشتري بسبب االستحقاق تطبق مبدبٌا على نزع ٌد المستاجر.
المادة  -556اذا دعى المستؤجر للمحكمة من اجل دعوى قد طلب فٌها الحكم علٌه بتخلٌة
المؤجور كله او بعضه او بتنفٌذ بعض حقوق االرتفاق فٌلزمه ان ٌبلػ المإجر ببل ابطاء .وال ٌجب
علٌه فً اثناء ذلك ان ٌتنازل عن اي جزء من المؤجور.
وٌجب آخراج المستؤجر من الدعوى على كل حال عندما ٌعٌن الشخص الذي من قبله وضع ٌده
على المؤجور .وال ٌجوز تتبع الدعوى فً مثل هذه الحالة اال على المإجر وانما ٌجوز للمستؤجر ان
ٌتدخل فٌها.

ب -التعرض الفعلي

المادة  -557ال ٌلزم المإجر ان ٌضمن للمستؤجر ما ٌؤتٌه شخص ثالث من الشدة والعنؾ
تعرضا النتفاعه بدون ان ٌدعً هذا الشخص حقا ما على المؤجور وبدون ان ٌكون المإجر قد فعل
ما ادى الى ذاك التعرض .وانما ٌحق للمستؤجر ان ٌداعً باسمه الخاص ذلك الشخص.
المادة  -558ؼٌر انه اذا كان لذاك التعرض الفعلً من الشؤن ما ٌحرم المستؤجر االنتفاع
بالمؤجور ،جاز له ان ٌطلب فسخ العقد او تخفٌضا نسبٌا فً البدل.
وانما ٌلزمه فً هذه الحالة ان ٌثبت:
اوال -وقوع التعرض.
ثانٌا -كون هذا التعرض ٌحول دون مواصلة االنتفاع.

الفقرة الثالثة  -ضمان عيوب المأجور

المادة ٌ -559ضمن المإجر للمستؤجر جمٌع عٌوب المؤجور التً تنقص االنتفاع به نقصا
محسوسا او تجعله ؼٌر صالح لبلستعمال المقصود منه بحسب ماهٌته او بحسب العقد.
وٌكون مسإوال اٌضا عن خلو المؤجور من الصفات التً وعد بها صراحة او التً ٌقتضٌها الؽرض
المقصود من المؤجور.
اما العٌوب التً ال تحول دون االنتفاع او ال تنقص منه اال شٌبا طفٌفا فبل ٌحق للمستؤجر ان ٌرجع
من اجلها على المإجر ،وهذا هو اٌضا شؤن العٌوب المتسامح بها عرفا.
المادة  -560اذا وقع ما ٌوجب الضمان ،فللمستؤجر ان ٌطالب بفسخ العقد او بتخفٌض البدل.
وله اٌضا حق المطالبة ببدل العطل والضرر فً االحوال المنصوص علٌها فً المادة  449وتطبق
حٌنبذ احكام المواد  451و  452و  453المختصة بالبٌع.
المادة  -561ال ٌضمن المإجر عٌوب المؤجور التً كان من السهل تحققها ،اال اذا كان قد
صرح بؤنها ؼٌر موجودة.
وال ٌلزم بضمان ما اٌضا:
اوال -اذا كانت العٌوب قد اعلنت للمستؤجر.
ثانٌا -اذا كان المستؤجر عالما فً وقت انشاء العقد بعٌوب المؤجور او بخلوه من الصفات المطلوبة.
ثالثا -اذا كان المإجر قد اشترط ان ال ٌتحمل ضمانا ما.

الفصل الثاني  -في ىالك المأجور وتعيبو

المادة -562

اذا هلك المؤجور او تعٌب او تؽٌر او حرم المستؤجر االنتفاع به او ببعضه حتى

اصبح ؼٌر صالح لبلستعمال المعد له ،ولم ٌكن ذلك من خطؤ احد المتعاقدٌنٌ ،فسخ عقد االٌجار
بدون تعوٌض الحدهما وال ٌجب على المستؤجر ان ٌدفع من البدل اال بقدر انتفاعه.
وكل بند ٌخالؾ ما تقدم ٌكون لؽوا.
المادة  -563اذا لم ٌخرب او ٌتعٌب اال جزء من المؤجور ولم ٌصبح من جراء ذلك ؼٌر صالح
لبلستعمال الذي اجر من اجله ،او اصبح جزء منه فقط ؼٌر صالح ،فبل ٌحق للمستؤجر حٌنبذ اال
تخفٌض البدل على نسبة الضرر.
المادة  -564تطبق احكام المادتٌن  562و  563عندما ٌخلو المؤجور كله او بعضه بدون خطا
اتاه احد المتعاقدٌن ،من الصفة التً وعد بها المإجر او تطلبها الؽرض المقصود من المؤجور.
المادة  -565ال ٌجوز للمستؤجر اقامة الدعاوي بمقتضى احكام المواد  562و  563و 564
بعد انتهاء مدة العقد.
المادة  -566المستؤجر مسإول عن الحرٌق ما لم ٌثبت انه حدث بسبب قوة قارهة او عٌب فً
البناء او اندالع اللهٌب من بٌت مجاور.
المادة  -567اذا كان هناك عدة مستؤجرٌن فكل مستؤجر منهم ٌكون مسإوال عن الحرٌق بنسبة
قٌمة الجزء الذي ٌحتله ،اال اذا اثبتوا ان النار ابتدأ شبوبها فً منزل احدهم ،فعندبذ ٌكون هو وحده
مسإوال ،او اذا اثبت بعضهم انه لم ٌكن شبوب النار ممكنا عندهم فهإالء ٌكونون ؼٌر مسإولٌن.

الفصل الثالث  -في موجبات المستأجر

الجزء االول  -احكام عامة

المادة  -568على المستؤجر واجبؤن اساسٌان:
 -1اداء بدل االٌجار
 -2المحافظة على المؤجور واستعماله بحسب الؽرض الذي اعد له او الؽرض الذي عٌن فً العقد.
مع اجتناب االفراط وسوء االستعمال.

الجزء الثاني  -في اداء بدل االيجار

المادة ٌ -569جب على المستؤجر ان ٌدفع االجرة فً االجل المعٌن فً العقد .واذا لم ٌكن فٌه
تعٌٌن فبحسب العرؾ المحلً .واذا لم ٌكن عرؾ فعند نهاٌة مدة االنتفاع.
وٌجوز ان ٌشترط دفع االجرة مقدما.
وتكون مصارٌؾ الدفع فً كل حال على المستؤجر.
المادة  -570تدفع اجرة العقارات فً مكان وجودها ،واجرة المنقوالت فً مكان انشاء العقد ،ما
لم ٌكن هناك نص مخالؾ.
المادة ٌ -571حق للمإجر ان ٌحبس االثاث وسابر المنقوالت الموجودة فً المحل المؤجور
سواء اكانت ملكا للمستاجر او لمن تنازل له عن االٌجار ،وٌحق له حبسها اٌضا وان كانت لشخص
ثالث ،لتؤمٌن االجرة المستحقة واجرة السنة الجارٌة.
كذلك ٌحق له ان ٌلجؤ الى السلطة ذات الصبلحٌة لمنع نقل تلك االشٌاء .واذا نقلت بؽٌر علم منه او
بالرؼم من اعتراضه ،فله ان ٌطالب بها الرجاعها الى حٌث كانت او لوضعها فً مستودع آخر.
على انه ال ٌستطٌع ان ٌستعمل حق الحبس او المطالبة اال بقدر القٌمة البلزمة لتؤمٌنه ،وال ٌحق له
تتبع ما نقل اذا كانت االشٌاء الباقٌة فً المكان المؤجور كافٌة لصون حقوقه.
المادة  -572ال ٌجوز استعمال حق المطالبة بعد انقضاء خمسة عشر ٌوما تبتدئ من الٌوم الذي
علم فٌه المإجر بنقل االشٌاء.

المادة  -573ال ٌجوز استعمال حق الحبس او المطالبة.
اوال -فً االشٌاء التً ال ٌمكن ان تكون موضوع التنفٌذ المختص بالمنقوالت.
ثانٌا -فً االشٌاء المسورقة او المفقودة.
ثالثا -فً االشٌاء التً ٌملكها شخص ثالث اذا كان المإجر عالما وقت ادخالها الى المؤجور انها ملك
له.
المادة  -574ان حق المإجر فً الحبس ٌمتد الى ما ٌدخله المستؤجر الثانً فً المؤجور بقدر ما
ٌكون للمستؤجر االول من الحقوق على المستؤجر الثانً .وال ٌحق له ان ٌحتج بما دفعه مقدما الى
المستؤجر االصلً .وانما ٌجب ان تراعى اوجه االستثناء المنصوص علٌها فً المادة .587

الجزء الثالث  -حفظ المأجور واعادتو

المادة ٌ -575جب على المستؤجر ان ٌنبه المالك ببل ابطاء الى جمٌع االعمال التً تستوجب
تدخله كاصبلحات مستعجلة او اكتشاؾ عٌوب ؼٌر متوقعة او اعتداء على حقوق او اعتراضات
مختصة بالملكٌة او بحق عٌنً او بضرر احدثه شخص ثالث ،واال كان مسإوال مدنٌا.
المادة  -576على المستؤجر ان ٌعٌد المؤجور فً نهاٌة المدة المعٌنة.
فاذا ابقاه الى ما بعد نهاٌتها ،بالرؼم من طلب التخلٌة او اي عمل من هذا النوع ٌدل على عدم
رضى المإجر ،كان ملزما بتؤدٌة عوض الٌه.
وٌعٌن مبلػ هذا العوض على نسبة القٌمة االٌجارٌة مع مراعاة الضرر الذي اصاب المإجر.
المادة  -577اذا وضع بٌان او وصؾ للمؤجور فٌما بٌن المإجر والمستؤجر ،وجب على هذا ان
ٌعٌد المؤجور كما استلمه.
المادة  -578اذا لم ٌوضع بٌان او وصؾ للمؤجور فٌقدر ان المستاجر استلم المؤجور على حالة
حسنة وٌجب علٌه رده وهو على تلك الحالة.

المادة ٌ -579كون المستاجر مسإوال عن هبلك المؤجور او تعٌبه اذا كان ناشبا عن فعله.
وٌكون مستاجر الفندق او ؼٌره من المحال المفتوحة للجمهور ،مسإوال عن فعل المسافرٌن او
النزالء الذٌن ٌستقبلهم فً المحل.
المادة  -580ال ٌكون المستؤجر مسإوال عن الهبلك او التعٌب الناشا.
اوال -عن استعمال المؤجور استعماال عادٌا مؤلوفا ،مع مراعاة االحكام السابقة المختصة
باالصبلحات الصؽرى المطلوبة من المستؤجر.
ثانٌا -عن القوة القاهرة اذا لم تكن معزوة الى خطبه.
ثالثا -عن قدم عهد البناء او عٌب فٌه او عدم اجراء االصبلحات المطلوبة من المإجر.
المادة ٌ -581جب ان ٌعاد الشًء المؤجور فً محل العقد وتكون نفقات اعادته على المستؤجر،
ما لم ٌكن هناك اتفاق او عرؾ مخالؾ.
المادة ٌ -582حق للمستاجر ان ٌحبس المؤجور من اجل الدٌون المترتبة له على المإجر
والمختصة بالمؤجور.
المادة  -583اذا انشؤ المستؤجر بناٌات او اؼراسا او ؼٌرها من التحسٌنات التً زادت فً قٌمة
المؤجور ،وجب على المإجر ان ٌعٌد الٌه فً نهاٌة االجارة اما قٌمة النفقات واما قٌمة التحسٌن على
شرط ان تكون تلك التحسٌنات قد اجرٌت مع علمه وبدون معارضته.
واال فٌحق للمإجر بعد اقامته البرهان على ان تلك التحسٌنات ال تعود علٌه بفابدة ما ،ان ٌطلب من
المستاجر نزعها وتعوٌضه عند االقتضاء من االضرار التً تصٌب العقار من هذا النزع.
اما اذا اثر المإجر ان ٌحتفظ بالتسحٌنات وٌدفع احدى القٌمتٌن المتقدم ذكرهما ،فٌجوز للقاضً ان
ٌعٌن له مهبل الدابها.

الجزء الرابع  -في حق التنازل عن االجارة وحق المستاجر في االيجار

المادة ٌ -584حق للمستؤجر ان ٌإجر كل المؤجور او جزءا منه وان ٌتناول عن االجارة لؽٌره،
ما لم ٌكن قد نص فً العقد على منعه من االٌجار او التنازل ،او كان هذا المنع مستفادا من ماهٌة

الشًء المؤجور.
ان منع التنازل عن االجارة ال ٌفٌد منع المستؤجر من االٌجار ما لم ٌكن مصرحا به.
على ان منع المستؤجر من االٌجار ٌفٌد منعه من التنازل لؽٌره ولو مجانا وان لم ٌصرح بهذا المنع.
ومنع المستؤجر من االٌجار ٌجب ان ٌفهم بمعناه المطلق فهو ٌستلزم منعه من االٌجار حتى ولو كان
مختصا بجزء من المؤجور او كان الؽرض منه احبلل شخص آخر ولو مجانا.
واذا شرط ان للمستؤجر حق االٌجار او التنازل برضى المإجر ،فلٌس للمإجر ان ٌرفض االٌجار
او التنازل لؽٌر سبب مشروع.
المادة  -585وفً كل حال ال ٌجوز للمستؤجر ان ٌتنازل او ٌإجر الشًء الستعمال ٌختلؾ عن
االستعمال المعٌن فً العقد او المستفاد من ماهٌة الشًء او الستعمال ٌكون اثقل عببا.
المادة ٌ -586كفل المستؤجر االصلً من ٌإجره او ٌتنازل له عن االجارة وٌبقى ملزما تجاه
المإجر بجمٌع الموجبات الناشبة عن العقد.
وٌزول هذا االلزام:
اوال -اذا استوفى المإجر مباشرة بدل االٌجار من ٌد المستؤجر الثانً او المتنازل له بدون ان ٌبدي
اي تحفظ فً شؤن حقه على المستؤجر االصلً.
ثانٌا -اذا رضً المإجر صراحة باٌجار المستاجر لشخص آخر او بتنازله عن االجارة له بدون ان
ٌبدي اي تحفظ فً شؤن حقه على المستؤجر االصلً.
المادة  -587ان المستاجر الثانً او المتنازل له عن االجارةٌ ،كون ملزما مباشرة تجاه المإجر
بقدر ما ٌكون للمستاجر االصلً فً ذمته من الدٌن وقت االنذار المرسل الٌه .وال ٌمكنه ان ٌحتج
بما دفعه مقدما للمستؤجر االصلً اال فً الحالتٌن االتٌتٌن:
اوال -اذا كان الدفع منطبقا على العرؾ المحلً.
ثانٌا -اذا كان مثبتا بسند ذي تارٌخ صحٌح.
المادة  -588للمإجر ،فً جمٌع االحوال التً ٌحق له فٌها مقاضاة المستؤجر االصلً ،ان ٌقٌم
الدعوى مباشرة على المستؤجر الثانً وعلى المتنازل له مع بقاء حقه فً مقاضاة المستاجر
االصلً .وٌحق للمستؤجر االصلً دابما ان ٌتدخل فً الدعوى.
المادة  -589ان التنازل عن االٌجار ٌخضع لبلحكام المختصة بالتنازل عن دٌن الدابن وٌكون
من الزمه ان ٌقوم المتنازل له مقام المتنازل فً الحقوق والموجبات الناشبة عن العقد مع مراعاة
احكام المادة .586

الباب الثالث  -في انتهاء اجارة االشياء

الفصل االول  -في حلول االجل

المادة  -590ان اجارة االشٌاء تنتهً حتما عند حلول االجل المتفق علٌه بٌن المتعاقدٌن بدون
حاجة الى طلب التخلٌة ،مع مراعاة االتفاق المخالؾ اذا وجد ،ومراعاة االحكام المختصة باٌجار
االراضً الزراعٌة.
المادة  -591اذا لم ٌعٌن االجل ،عدت االجارة معقودة لمدة سنة او ستة اشهر او شهر او اسبوع
او ٌوم حسبما ٌكون البدل معٌنا لسنة او نصؾ سنة او لشهر الخ ..وٌنتهً عقد االٌجار بحلول احد
هذه االجال بدون حاجة الى طلب التخلٌة ،ما لم ٌكن هناك عرؾ مخالؾ.
المادة  -592اذا انتهى عقد االٌجار وبقً المستؤجر واضعا ٌده على المؤجور عد االٌجار مجددا
بالشروط عٌنها وللمدة نفسها اذا كان االٌجار معقودا لمدة معٌنة .واذا لم تكن المدة معٌنة ،حق لكل
من المتعاقدٌن ان ٌفسخ العقد ،ؼٌر انه ٌحق للمستؤجر ان ٌستفٌد من المهلة المعٌنة بمقتضى العرؾ
المحلً الخبلء المكان.
المادة  -593ان االستمرار على االنتفاع بالمؤجور ال ٌفٌد تجدٌد العقد ضمنا اذا كانت التخلٌة قد
طلب او كان احد الفرٌقٌن قد اتى فعبل آخر من هذا القبٌل ٌستفاد منه عدم رؼبته فً تجدٌد العقد.
المادة  -594فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة  592ال ٌمتد حكم الكفاالت المعطاة للعقد
االول ،الى الموجبات الناشبة عن تجدٌد العقد الضمنً ،اما الرهون وؼٌرها من وجوه التؤمٌن فتظل
قابمة.

الفصل الثاني  -في فسخ االجارة

المادة -595

تفسخ االجارة لمصلحة المإجر مع االحتفاظ له ببدل العطل والضرر عند

االقتضاء:
اوال -اذا استعمل المستؤجر الشًء المؤجور لمنفعة ؼٌر التً اعد الجلها بحسب ماهٌته او بمقتضى
االتفاق.
ثانٌا -اذا اهمل المستاجر المؤجور على وجه ٌفضً الى الحاق ضرر هام به.
ثالثا -اذا لم ٌدفع ما استحق من بدل االٌجار.

المادة -596

ال ٌجوز للمإجر فسخ االجارة بحجة انه ٌرٌد احتبلل البٌت المؤجور بنفسه.

المادة  -597ال ٌفسخ عقد االٌجار بالتفرغ عن المؤجور سواء اكان التفرغ اختٌارٌا ام اجبارٌا.
وٌقوم المالك الجدٌد مقام المتفرغ فً جمٌع حقوقه وواجباته الناشبة عن االجارات والعقود التً لم
تحل اجالها اذا كانت خالٌة من الؽش وذات تارٌخ صحٌح سابق لوقت التفرغ.
المادة  -598اذا لم ٌكن هناك عقد خطً ذو تارٌخ صحٌح فٌحق للمالك الجدٌد ان ٌخرج
المستاجر من المؤجور وانما ٌجب علٌه ان ٌمنحه المهلة المقررة عرفا.
المادة  -599اذا نزعت ملكٌة المؤجور بدعوى االستحقاق ،فالمستحق ٌكون مخٌرا بٌن ان ٌبقى
االجارات الجارٌة وان ٌفسخ العقد وانما ٌلزمه فً الحالة الثانٌة اعطاء المهلة المقررة اذا كان
المستاجر حسن النٌة.
وال ٌحق للمستؤجر ان ٌرجع على ؼٌر المإجر بطلب االجور والتعوٌضات الواجبة له عند
االقتضاء.

المادة -600

ال ٌنفسخ عقد االٌجار بموت المستؤجر وال بموت المإجر.

المادة  -601ان فسخ االجارة االصلٌة ٌإدي الى فسخ االجارات الثانٌة التً عقدها المستؤجر
فٌما خبل االحوال المنصوص علٌها فً الفقرتٌن االولى والثانٌة من المادة .586

الباب الرابع  -في ايجار االراضي الزراعية

المادة ٌ -602خضع اٌجار االراضً الزراعٌة للقواعد العامة المبٌنة انفا وللقواعد الخاصة
المنصوص علٌها فً المواد االتٌة.
المادة ٌ -603مكن عقد االٌجار على االراضً الزراعٌة لمدة اربعٌن سنة على االكثر .واذا
عقدت االجارة لمدة تتجاوز هذا الحد كان لكل من المتعاقدٌن ان ٌفسخ العقد عند انقضاء االربعٌن
سنة.
المادة ٌ -604جب ان ٌعٌن فً عقد االٌجار نوع المزروعات او الحاصبلت التً تكون
موضوع االستثمار.
واذا لم تعٌن ،عد المستؤجر مؤذونا فً زرع كل ما ٌمكن زرعه فً االراضً المماثلة للمؤجور.
المادة  -605اذا كان عقد االٌجار مشتمبل على االت زراعٌة او مواش او ذخٌرة كالعلؾ والتبن
والسماد ،وجب على المتعاقدٌن ان ٌسلم كل منهما الى اآلخر بٌانا صحٌحا موقعا منه لتلك
الموجودات ،وان ٌشتركا فً تقدٌر قٌمتها.
المادة ٌ -606جب على المستؤجر ان ٌنتفع بالمؤجور وفقا للشروط المعٌنة فً العقد.
وال ٌجوز له االنتفاع على وجه ٌضر بالمالك.
وال ٌحق له ان ٌحدث فً طرٌقة استثمار المؤجور تؽٌٌرا قد ٌكون له تؤثٌرا مضر ولو بعد انتهاء
االٌجار ،اال اذا كان مفوضا بوجه صرٌح.

المادة -607
العقد.

ال ٌحق للمستؤجر فً نتاج الحٌوانات وال فً الزٌادات التً تلحق المؤجور مدة

المادة  -608ان جمٌع االشؽال البلزمة لبلنتفاع بالمؤجور كحفر المساٌل وصٌانتها وتنظٌؾ
االقنٌة واصبلح الطرق والسبل والسٌاجات واجراء االصبلحات الصؽرى فً االبنٌة الرٌفٌة
والمطامٌر ،تكون على عاتق المستؤجر اذا لم ٌكن هناك نص مخالؾ .وٌجب علٌه ان ٌقوم بها على
نفقته بدون تعوٌض ما .وٌكون مسإوال تجاه المإجر عن االضرار التً تنجم عن عدم اتمام هذه
الموجبات.
اما اشؽال البناء واالصبلحات الكبرى فً االبنٌة وؼٌرها من توابع المزرعة .فتعود على المإجر،
وكذلك اصبلح االبار واالقنٌة والمجاري واالحواض.
وفً حالة تؤخر المإجر تطبق احكام المادة .547
المادة  -609اذا تضمن عقد االٌجار المختص باالرض الزراعٌة ما ٌزٌد او ٌنقص عن حقٌقة
ما ٌتضمنه المؤجور فٌزاد البدل او ٌخفض او ٌفسخ العقد فً االحوال المنصوص علٌها فً كتاب
البٌع ،بحسب القواعد المدرجة فٌه.
وٌسقط حق المداعاة بهذا الشؤن بعد مضً سنة من تارٌخ العقد ما لم ٌكن هناك تارٌخ آخر معٌن
للشروع فً االنتفاع فٌبتدئ مرور الزمن من هذا التارٌخ.
المادة  -610اذا منع المستؤجر من فبلحة ارضه او زراعتها بسبب قوة قاهرة ،حق له ان
ٌطالب باسقاط بدل االٌجار عنه باسترداد ما اسلفه.
المادة ٌ -611حق للمستؤجر ان ٌطالب باسقاط بدل االٌجار عنه او باسترداده اذا هلك محصولة
تماما بعد الزرع بسبب قوة قاهرة ال تعزى الى خطؤ منه.
واذا هلك جزء من المحصول فبل محل لتخفٌض البدل او لرده على نسبة هذا الجزء ،اال اذا تجاوز
النصؾ.
وال سبٌل السقاط البدل او تخفٌضه اذا كان المستؤجر قد نال من محدث الضرر او من شركة
ضمان ،تعوٌضا من الضرر الذي اصابه.
المادة  -612ان المستؤجر االرض ال ٌمكنه ان ٌحصل على اسقاط بدل االٌجار اذا كان هبلك
الثمار قد حدث بعد فصلها عن االرض ما لم ٌكن عقد االٌجار ٌقضً باعطاء المالك مقدارا عٌنا من
الحاصبلت .ففً هذه الحالة ٌجب ان ٌحمل المالك نصٌبه من الخسارة بشرط ان ال ٌكون المستاجر
مخطبا او متآخرا عن تسلٌم حصة المالك من الثمار.
وال ٌجوز للمستؤجر اٌضا ان ٌطلب اسقاط بدل االٌجار اذا كان سبب الضرر موجودا ومعروفا وقت
انشاء العقد.

المادة ٌ -613جوز بمقتضى نص خاص ان ٌلقً على عاتق المستاجر ما ٌقع من الطوارئ.
على ان هذا النص ال ٌوضع اال للطوارئ العادٌة كسقوط البرد او الصواعق او حدوث الجمد .اما
اذا وضع هذا النص لطوارئ ؼٌر عادٌة ،كالدمار الذي ٌنجم عن الحروب فً انحاء ؼٌر مستهدفة
له ،فٌعد باطبل.
المادة ٌ -614فسخ العقد لمصلحة مإجر االرض الزراعٌة.
اوال -اذا اعرض المستاجر عن حراثة االرض او لم ٌعتن بحراثتها اعتناء االب الصالح.
ثانٌا -اذا لم ٌضع المحصول فً االماكن المعدة له بمقتضى العقد.
ثالثا -اذا استعمل المؤجور لمنفعة ؼٌر التً اعد لها بحسب ماهٌته او بمقتضى عقد االٌجار ،وبوجه
عام اذا لم ٌقم بشروط االٌجار فنجم عن عدم قٌامه بها ضرر للمإجر.
 وتراعى جمٌع القواعد المتقدم ذكرها ،مع االحتفاظ بحق المإجر فً طلب العطل والضرر عنداالقتضاء.
المادة  -615ان اٌجار االرض الزراعٌة ٌنتهً حتما عند حلول المدة المعٌنة له.
واذا لم تعٌن المدة ،عد االٌجار معقودا للمدة البلزمة للمستؤجر لٌجنً جمٌع ثمار االرض المؤجورة.
وٌجب ان ٌبلػ طلب التخلٌة قبل انتهاء السنة الجارٌة بستة اشهر على االقل.
ان االراضً الصالحة للحرث اذا كانت مقسومة بحسب المواسم والفصول ٌنتهً اٌجارها فً نهاٌة
الموسم االخٌر.
المادة  -616اذا بقً المستؤجر بعد انقضاء االجل المتفق علٌه وتركه المإجر واضعا ٌده على
المؤجور ،عدت االجارة مجددة للمدة نفسها اذا كان هناك مدة محدودة ،واال عدت االجارة مجددة الى
موعد جنً المحصول المقبل.
المادة  -617ان المستاجر الرض زراعٌة ،اذا لم تكن قد نمت ؼلته عند نهاٌة االٌجار بسبب
حادث ال ٌعزى الى خداعه او خطؤهٌ ،حق له ان ٌبقى فً المؤجور بشرط ان ٌدفع للمإجر بدال
ٌعادل البدل المعٌن فً العقد انما ٌلزمه ان ٌثبت حالة الزرع عند نهاٌة اجارته.
المادة  -618ال ٌجوز للمستؤجر الذي ٌخلً االرض الزراعٌة ان ٌؤتً عمبل من شؤنه ان ٌنقص
او ٌإخر انتفاع من سٌخلفه.

المادة -619

على المستاجر الذي ٌخلً المؤجور ان ٌترك لخلفه قبل شروعه فً االنتفاع بمدة

من الزمن ،مساكن صالحة مع سابر التسهٌبلت البلزمة الشؽال السنة المقبلة.
كذلك على المستؤجر الجدٌد ان ٌترك لسلفه مساكن صالحة مع سابر التسهٌبلت البلزمة الستهبلك
العلؾ وحصاد ما بقً من الزرع.
وفً كبل الحالٌن ٌراعى عرؾ المحلة.
المادة  -620على المستؤجر ان ٌترك عند اخبلبه المؤجور ،من العلؾ والتبن والسماد من
محصول السنة الجارٌة ،كمٌة تعادل ما استلمه عند دخول المؤجور .ولٌس له ان ٌتملص من هذا
الواجب بادعابه االحتٌاج .واذا كان المستؤجر لم ٌستلم شٌبا من تلك المواد ،فللمإجر ان ٌحتفظ بكمٌة
كافٌة منها بعد تخمٌنها بحسب سعرها المتداول وقتبذ .وٌتبع عرؾ المحلة اٌضا فً هذا الموضوع.
المادة  -621على المستؤجر ان ٌرد فً نهاٌة العقد االشٌاء التً استلمها بحسب البٌان ،وهو
مسإوال عنها فٌما خبل االحوال التً تنشؤ عن قوة قاهرة وال تعزى الى خطؤ منه ،وفٌما خبل التعٌب
الناتج عن استعمال تلك االشٌاء استعماال مؤلوفا عادٌا.
واذا كان فً مدة العقد قد تسد ما نقص من هذه االشٌاء او اصلح ما تعٌب ،حق له ان ٌسترد المال
الذي انفقه فً هذا السبٌل ما لم ٌكن هناك خطؤ ٌعزى الٌه.
المادة  -622اذا كان المستؤجر قد اكمل من ماله عدة استثمار المؤجور وزاد علٌها ادوات لم
تذكر فً البٌان ،فللمالك الخٌار عند نهاٌة االٌجار بٌن ان ٌدفع له قٌمتها بعد التخمٌن او ان ٌعٌدها
الٌه على حالتها.
المادة  -623ان سابر العقود الزراعٌة كالمزارعة والمساقاة والمؽارسة تبقى خاضعة الحكام
النصوص المرعٌة االجراء وللعرؾ المحلً.

الكتاب الخامس  -في اجارة الخدمة او عقد االستخدام
وفي اجارة الصناعة او عقد المقاوالت

الباب االول  -احكام عامة

الفصل االول  -تحديد

المادة  -624اجارة العمل او الخدمة ،عقد ٌلتزم بمقتضاه احد المتعاقدٌن ان ٌجعل عمله رهٌن
خدمة الفرٌق اآلخر وتحت ادارته ،مقابل اجر ٌلتزم هذا الفرٌق اداءه له.
وعقد المقاولة او اجارة الصناعة هو عقد ٌلتزم المرء بمقتضاه اتمام عمل معٌن لشخص آخر مقابل
بدل مناسب الهمٌة العمل.
والعقد الذي بموجبه ٌلتزم صاحب حرفة او مهنة حرة تقدٌم خدماته لمن ٌتعاقدون معه ،وكذلك
العقود التً بموجبها ٌلتزم االساتذة القٌام بمهنتهم لمصلحة معهد او شخص ما ،تعد من قبٌل اجارة
الصناعة .ومن هذا القبٌل اٌضا عقد النقل.

الفصل الثاني  -في الرضى

المادة -625

تتم العقود المبٌنة فً المادة السابقة بمجرد تراضً الفرٌقٌن.

المادة  -626وال ٌكون هذا التراضً صحٌحا اال اذا كان المتعاقدون اهبل لبللتزام.
اما المحجور والقاصر فٌلزمهما ان ٌعمبل تحت اشراؾ الذٌن وضعوا تحت والٌتهم ،او ان ٌحصبل
على اجازة منهم.

الفصل الثالث  -في موضوع اجارة االستخدام

المادة  -627كل اتفاق ٌعد فٌه االنسان بالخدمة سحابة حٌاته او مدة مدٌدة تجعله مقٌدا الى ٌوم
وفاته ،هو باطل على وجه مطلق.
المادة  -628وٌكون باطبل على وجه مطلق اٌضا ،كل اتفاق موضوعه:
اوال -االمور المستحٌلة مادٌا.
ثانٌا -تعلٌم االعمال السحرٌة الخفٌة واالعمال المخالفة للقانون او االداب او النظام العام او اجراء
االعمال المذكورة.
المادة  -629ال ٌجوز للمحامٌن او لؽٌرهم من الذٌن ٌشتؽلون بالمنازعات القضابٌة ان ٌعقدوا
مع موكلٌهم ،ال بؤنفسهم وال باسم شخص مستعار ،اي اتفاق ٌشركهم فً نتٌجة الدعوى بجعل
اجرتهم قسما مما ٌمكن الحصول علٌه.

الفصل الرابع  -في بدل اجارة االستخدام

المادة -630

ٌجب ان ٌكون البدل معٌنا او قاببل للتعٌٌن.

المادة ٌ -631قدر اشتراط االجر او البدل فً االحوال االتٌة:
ما لم ٌقم دلٌل على العكس.
اوال -عند اتمام عمل لٌس من المعتاد اجراإه ببل مقابل.
ثانٌا -اذا كان العمل داخبل فً مهنة من ٌقوم به.
ثالثا -اذا كان العمل تجارٌا او قام به تاجر فً اثناء ممارسة تجارته.

المادة -632

اذا لم ٌعقد اتفاق على تعٌٌن االجر او بدل العمل ،فٌعٌن بحسب العرؾ.

واذا كانت هناك تعرٌفة او رسم ،وجب تطبٌقها.

المادة -633

ان السٌد او المولً ٌلزمه ان ٌدفع االجر او البدل وفاقا لشروط العقد او لعرؾ

المحلة.
واذا لم ٌكن اتفاق وال عرؾ فبل ٌستحق اداء البدل اال بعد القٌام بالخدمة او اٌفاء العمل.
المادة  -634من التزم القٌام بعمل او بخدمة ولم ٌتمكن من اتمامها لسبب ٌتعلق بمستؤجرهٌ ،حق
له ان ٌتقاضى كل االجر الذي وعد به اذا كان قد بقً على الدوام قٌد تصرؾ المستؤجر ولم ٌإجر
خدمته لشخص آخر -على انه ٌجوز للمحكمة ان تخفض االجر المعٌن بحسب مقتضى الحال.

الفصل الخامس  -في اجراء العمل

الجزء االول  -في كيفية اجراء العمل

المادة  -635من ٌإجر عمله او خدمته ال ٌجوز له ان ٌعهد فً االجراء الى شخص آخر اذا
كان ٌستنتج من نوع العمل او من مشٌبة المتعاقدٌن ان من مصلحة المستؤجر ان ٌقوم المإجر نفسه
بالعمل.
المادة  -636ان مإجر العمل او الخدمة ال ٌكون مسإوال عن خطبه فقط بل ٌسؤل اٌضا عن
اهماله وقلة تبصره وعدم جدارته.
وال مفعول لكل اتفاق مخالؾ.

المادة  -637ان المإجر ٌكون مسإوال اٌضا عن الضرر الذي ٌنجم عن اخبلله بتنفٌذ التعلٌمات
التً تلقاها اذا كانت صرٌحة ولم ٌكن لدٌه سبب كاؾ فً عدم مراعاتها .اما اذا كان لدٌه مثل هذا

السبب ولم ٌكن ثمة خطر فً التؤجٌر ،فٌلزمه ان ٌنبه صاحب االمر وٌنتظر منه تعلٌمات جدٌدة.

المادة ٌ -638كون المإجر مسإوال عن عمل الشخص الذي ٌقٌمه مقامه او ٌستعمله او ٌستعٌن
به كما ٌسؤل عن عمل نفسه.
ؼٌر انه اذا اضطر بسبب ماهٌة العمل الى االستعانة بؤشخاص آخرٌن فهو ال ٌتحمل تبعة ما ،على
شرط ان ٌقٌم البرهان:
اوال -على انه بذل كل العناٌة البلزمة فً اختٌار عماله وفً مراقبتهم.
ثانٌا -على انه استنفذ ما فً وسعه لٌحول دون التخلؾ عن اجراء الموجب وٌتبلفى نتابجه المضرة.

الجزء الثاني  -في المخاطر

المادة  -639ان المإجر الذي ال ٌقدم اال عمله ٌلزمه ان ٌسهر على حفظ االشٌاء التً سلمت
الٌه لتنفٌذ العمل او االستصناع.
وٌجب علٌه ان ٌردها بعد التنفٌذ وهو مسإول عن هبلكها او تعٌبها اذا لم ٌكن ناجما عن قوة قاهرة
ولم ٌكن هو فً حالة التآخر.
وٌعد من قبٌل القوة القاهرة وجود عٌب فً الشًء او كونه سرٌع العطب الى حد ٌفضً الى هبلكه.
اما اقامة البٌنة الثبات القوة القاهرة فعلى المإجر.
واذا كانت االشٌاء ؼٌر الزمه الجراء العمل فبل ٌسؤل عنها اال كما ٌسؤل الودٌع عن الودٌعة.
المادة  -640ان االشٌاء التً ٌجب ارجاعها الى السٌد او المولً ،اذا اختلست او هلكت او
تعٌبت بسبب حرٌق ،ال ٌعد ما اصابها من طوارئ القوة القاهرة التً ترفع التبعة عن المإجر ،اال
اذا اثبت انه صرؾ كل عناٌة لتبلفً الطوارئ.
المادة  -641ان اصحاب الفنادق والخانات مسإولون عن كل تعٌب او هبلك او سرقة تصٌب
حوابج المسافرٌن النازلٌن عندهم ،ما لم ٌثبتوا ان الضرر ٌعزى الى المسافر نفسه او الى اشخاص
ٌزورونه او ٌرافقونه او ٌخدمونه ،او انه ناتج عن قوة قاهرة او عن ماهٌة الشًء المودع.

المادة -642

ان اصحاب الفنادق والخانات ؼٌر مسإولٌن عن الوثابق او االسناد او االوراق

المالٌة او االشٌاء الثمٌنة ،التً لم تسلم الى اٌدٌهم او اٌدي عمالهم.

الفصل السادس  -في انتهاء اجارة الخدمة او الصناعة

المادة  -643تنتهً اجارة الخدمة او الصناعة:
اوال -بؤنقضاء المدة المتفق علٌها او باتمام العمل.
ثانٌا -بصدور حكم من القاضً بفسخ العقد فً احوال معٌنة فً القانون.
ثالثا -باستحالة اجراء العمل لسبب قوة قاهرة او لوفاة المستخدم او المستصنع .وتراعى فً هذه
الحالة االخٌرة االحكام االستثنابٌة المنصوص علٌها فً القانون.
وال تنتهً اجارة الخدمة او الصناعة بوفاة السٌد او المولً.

الباب الثاني  -في عقد االستخدام او اجارة الخدمة

المادة  -644ان عقد االستخدام او اٌجار الخدمة ٌخضع لبلحكام العامة المنصوص علٌها فً
المادة  624وما ٌلٌها والحكام المواد االتٌة:

المادة  -645اذا كان االجٌر ٌعٌش فً منزل السٌد ،وجب على هذا ان ٌقدم نفقات العناٌة به
سحابه عشرٌن ٌوما اذا اصٌب بمرض او بحادث لم ٌكن ناتجا عن خطؤ االجٌر نفسه.
المادة ٌ -646كون السٌد فً حل من الموجب المعٌن فً المادة السابقة اذا كان االجٌر ٌستطٌع
الحصول على تلك العناٌة من احدى جمٌعات التعاون التً اندمج عضوا فٌها او من شركة ضمان
كان مضمونا لدٌها او من دابرة االسعاؾ العام.

المادة  -647على رب العمل او السٌد وباالجمال على كل من ٌستخدم العمال:
 -1ان ٌسهر على توفٌر ما ٌلزم من شروط السبلمة او الصحة فً المصانع والؽرؾ ،وباالجمال
فً جمٌع االماكن التً ٌقدمها للعملة او المستخدمٌن او الخدم لٌتمكنوا من تنفٌذ اجارة العمل.
 -2ان ٌسهر على العدد واالالت واالدوات وباالجمال جمٌع االشٌاء التً ٌقدمها للعملة والمستخدمٌن
او الخدم لتنفٌذ اجارة العمل حتى ال ٌنجم عنها اي خطر على صحتهم وحٌاتهم ؼٌر الخطر المبلزم
الجراء العمل على منوال عادي.
 -3ان ٌقوم بكل تدبٌر واجب تستلزمه ماهٌة العمل واالحوال التً ٌتمم فٌها ،لحماٌة حٌاة العملة
والمستخدمٌن او الخدم ولصٌانة صحتهم فً اثناء االعمال التً ٌقومون بها تحت ادارته لحسابه.
وٌكون رب العمل او السٌد مسإوال عن كل مخالفة الحكام هذه المادة.
المادة  -648ان رب لعمل او السٌد ٌكون مسإوال اٌضا عن الحوادث والنكبات التً ٌصاب بها
االجٌر فً اثناء قٌامه بالعمل الذي وكل الٌه اذا كانت الحوادث والنكبات ناشبة عن مخالفة مستؤجرة
لبلنظمة الخاصة المتعلقة بممارسة تجارته او صناعته او مهنته او عن عدم محافظته على تلك
االنظمة.
المادة ٌ -649جوز فً االحوال المنصوص علٌها فً المادتٌن السابقٌتن ان تخفض قٌمة
التعوٌض اذا كان سبب الحادث خطؤ المصاب او عدم تبصره.
المادة  -650كل اتفاق او نص ٌراد به نفً او تخفٌؾ التبعة المنصوص علٌها فً المواد السابقة
عن السٌد او رب العمل او المستؤجر ٌكون باطبل على وجه مطلق.
المادة  -651تنتهً اجارة العمل او الخدمة بؤنقضاء المدة التً عٌنها المتعاقدان.
واذا بقً االجٌر عند انتهاء االجارة ٌواصل العمل او الخدمة ببل معارضة من الفرٌق اآلخر وكانت
مدة العقد سنة على االكثر او اقل من سنة ،عد هذا العقد مجددا للمدة نفسها تجدٌدا ضمنٌا ،واذا كان
العقد لمدة اطول من سنة عد مجددا لسنة واحدة .واذا كان بالمشاهرة فبل ٌعد مجددا اال لشهر واحد.
اما اذا كان ثمة صرؾ صرٌح من الخدمة فان مواصلة العمل او الخدمة ال ٌستفاد منها التجدٌد
الضمنً.
المادة  -652معدلة وفقا للقانون تارٌخ 1937/5/27
اذا كانت مدة االٌجار ؼٌر معٌنة فً العقد وال مستفادة من ماهٌة العمل الذي ٌراد القٌام به جاز لكل
من الفرٌقٌن ان ٌطلب الكؾ عن العمل بشرط ان ٌنبه مقدما الفرٌق اآلخر .وتكون مهلة التنبٌه شهرا
واحدا اذا كان عقد العمل قد تنفذ لمدة ثبلث سنوات او اقل وشهرٌن اذا كان العقد قد تنفذ لمدة تزٌد
عن ثبلث سنوات.

المادة  -653اذا قطع االجٌر عهدا بؤن ٌشتؽل كعامل او كخادم او مستخدم فً مخزن او فً
دكان او فً محل عام فان الخمسة عشر ٌوما االولى تعد كزمن تجربة ٌحق فٌها لكل من الفرٌقٌن
ان ٌلؽً العقد اذا شاء من ؼٌر ان ٌدفع تعوٌضا وانما ٌجب اداء االجر المستحق لبلجٌر واببلؼه
الصرؾ من الخدمة قبل الفسخ بٌومٌن.
 ذلك كله ما لم ٌكن عرؾ المحل او االتفاق ٌقضً بؽٌر ما تقدم.المادة  -654فً اجارة العمل او الخدمة ٌكون حتما لكل من الفرٌقٌن الحق فً فسخ العقد اذا لم
ٌقم الفرٌق اآلخر بما ٌجب علٌه.
وٌجوز اٌضا ان ٌحكم القاضً بالفسخ بناء على طلب احد الفرٌقٌن السباب آخرى هامة.
المادة ٌ -655حق لرب العمل او السٌد ان ٌفسخ عقد االجارة لمرض او جرح ٌصٌب االجٌر
فٌمنعه من القٌام بموجباته على وجه مرض ،بعد ان ٌدفع الٌه ما استحقه عن مدة خدمته.
المادة  -656معدلة وفقا للقانون تارٌخ 1937/5/27
اذا كان فسخ العقد صادرا عن رب العمل ولم ٌكن مسببا عن مخالفات لموجب العقد او خطؤ ارتكبه
االجٌر ٌستحق عند ذلك لهذا االجٌر تعوٌض قدره راتب او اجرة شهر واحد عن كل سنة مبتدبة من
الخمس سنوات االولى وراتب او اجرة نصؾ شهر عن كل سنة مبتدبه من السنٌن الباقٌة والراتب
او المعاش الذي ٌتخذ اساسا لهذا التعوٌض هو آخر راتب او اجرة كان ٌتناولها االجٌر حٌن فسخ
العقد.
واذا لم ٌراع رب العمل المهلة المنصوص علٌها فً المادة السابقة ٌلزمه ان ٌدفع لبلجٌر تعوٌضا
آخر ٌساوي راتب او اجرة المهلة الواجب مرورها او المدة الباقٌة من المهلة وكل تنازل سابق عن
حق التعوٌض ٌكون باطبل ال ٌعتد به.
اما اذا كان فسخ العقد صادرا عن االجٌر بدون سبب مشروع ولم ٌراع المهلة المنصوص علٌها انفا
ٌلزمه ان ٌدفع قٌمة الضرر الذي لحق برب العمل.
واذا تعاقد احد األجراء على القٌام مجددا بخدمة بعد فسخ عقد العمل االول خبلفا لبلصول فان رب
العمل الجدٌد ٌكون مسإوال بوجه التضامن عن الضرر الذي لحق برب العمل االول وذلك فً
الحالتٌن االتٌتٌن:
 )1اذا استخدم عامبل كان عالما بؤنه مرتبط بعقد عمل.
 )2اذا استمر على تشؽٌل عامل بعد علمه ان هذا العامل ما زال مرتبطا مع رب عمل آخر بعقد
عمل ،وفً هذه الحالة الثانٌة ترتفع التبعة عن رب العمل الثانً اذا تبٌن عند علمه بوجود عقد
االستخدام الذي فسخه االجٌر خبلفا لبلصول -ان هذا العقد قد انتهى حكما بحلول اجله اذا كان من
العقود المنظمة لمدة معٌنة او بؤنتهاء المهلة اذا كان من العقود المنظمة لمدة ؼٌر معٌنة واذا كانت
مضت مدة ٌ 15وما على فسخ العقد المشار الٌه.
ان الكؾ عن المشروع ال ٌجعل رب العمل فً حل من احترام موجباته ما لم تكن هناك قوة قاهرة.

اما اذا طرأ تؽٌٌر فً حالة رب العمل من الوجهة القانونٌة خصوصا اذا كان بسبب ارث او بٌع او
ادؼام فً شكل المإسسة او تحوٌل الى شركة فان جمٌع عقود العمل التً تكون جارٌة ٌوم حدوث
التؽٌٌر تبقى قابمة بٌن رب العمل الجدٌد ومستخدمً المإسسة.

الباب الثالث  -في اجارة الصناعة (االستصناع) او عقد التزام المشاريع

الفصل االول  -احكام عامة

المادة  -657ان اٌجار الصناعة او عقد التزام المشارٌع ٌخضع لبلحكام العامة المنصوص
علٌها فً المادة  624وما ٌلٌها الى ؼاٌة المادة  628ولبلحكام المبٌنة فً المواد االتٌة:
المادة ٌ -658جوز فً االستصناع ان ٌقتصر الصانع على تقدٌم عمله فقط فٌقدم صاحب االمر
المواد عند االقتضاء كما ٌجوز له اٌضا ان ٌقدم المواد مع عمله .على انه اذا كانت المواد التً
ٌقدمها الصانع هً الموضوع االصلً فً العقد ولم ٌكن العمل اال فرعا ،كان هناك بٌع ال
استصناع.
المادة ٌ -659جب على الصانع ان ٌقدم العدد واالدوات البلزمة التمام العمل ما لم ٌكن هناك
عرؾ او اتفاق مخالؾ.
المادة  -660اذا كان من الضرورة التمام العمل ان ٌقوم صاحب االمر بشًء ما فٌحق لصانع
ان ٌدعوه صراحة للقٌام به.
واذا لم ٌقم صاحب االمر بواجبه بعد المهلة الكافٌة ،فالصانع ٌصبح مخٌرا بٌن ان ٌبقى على العقد
وان ٌطلب حله .وٌمكنه فً الحالٌن ان ٌنال عند االقتضاء تعوٌضا من الضرر الذي اصابه.

المادة ٌ -661حق لصاحب االمر ان ٌطلب حل العقد بعد انذار الصانع:
اوال -اذا تمادى الصانع فً تؤجٌل االبتداء بالعمل لؽٌر سبب مشروع.
ثانٌا -اذا كان الصانع فً حالة التآخر عن التسلٌم ،ما لم ٌكن السبب فً عدم اتمام العمل او فً
تؤخٌره او فً تؤخٌر التسلٌم ٌعزى الى خطؤ من صاحب االمر.

الفصل الثاني  -في ما يجب من الضمان على الصانع

المادة  -662اذا حدث فً اثناء القٌام بالعمل ان فً المواد التً قدمها صاحب االمر او فً
االرض التً ٌراد اقامة بنٌان او ؼٌره علٌها ،عٌوبا او نقابص من شؤنها ان تحول دون اجراء
العمل على ما ٌرام ،وجب على الصانع ان ٌخبر عنها صاحب االمر ببل ابطاء .واذا لم ٌفعل كان
مسإوال عن الضرر الذي ٌنجم عنها ما لم تكن من نوع ال ٌتسنى معه لعامل مثله ان ٌعرفها.
المادة  -663ان الصانع الذي ٌقدم المواد ٌكون ضامنا لنوعها.
اما اذا كان صاحب االمر هو الذي قدمها فٌجب على الصانع ان ٌستعملها بحسب القواعد الفنٌة
وبدون اهمال وان ٌوقؾ صاحب االمر على كفٌة استعماله اٌاها وان ٌرد الٌه ما لم ٌستعمله منها.

المادة -664

ٌجب على الصانع فً جمٌع االحوال ان ٌضمن العٌوب والنقابص التً تنجم عن

عمله.
وتطبق على هذا الضمان احكام المواد  442و  446و .449
المادة ٌ -665جوز لصاحب االمر فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة السابقة ان ٌرفض
المصنوع ،واذا كان قد سلم الٌه فٌمكنه ان ٌرده فً االسبوع الذي ٌلً التسلٌم وان ٌحدد للصناع
مهلة كافٌة الصبلح العٌب او لسد نقصان بعض الصفات ان كان هذا االصبلح مستطاعا .واذا
مضت المهلة ولم ٌقم الصانع بواجبه كان صاحب االمر ان ٌختار احد االمور االتٌة:
 -1ان ٌصلح المصنوع على ٌد شخص آخر وعلى حساب الصانع اذا كان االصبلح ال ٌزال ممكنا.
 -2ان ٌطلب تخفٌض االجرة.
 -3او ان ٌطالب بفسخ العقد وٌترك الشًء لحساب من صنعه.
ذلك كله مع االحتفاظ بما ٌجب اداإه عند االقتضاء من بدل العطل والضرر.
واذا كان صاحب االمر هو الذي قدم المواد ،حق له ان ٌسترجع قٌمتها.

ان احكام المواد  453و  454و  455تطبق على االحوال المنصوص علٌها تحت الرقمٌن  2و 3
المتقدمٌن.
المادة  -666اذا استلم صاحب االمر مصنوعا ٌشتمل على عٌب او تعوزه احدى الصفات
المطلوبة وكان مع ذلك عالما بما فٌه من العٌوب ولم ٌرده او لم ٌحتفظ بحقوقه طبقا الحكام المادة
السابقة ،فٌصبح عندبذ تطبٌق المادة  463فً ما ٌختص بالمهلة التً ٌجوز له فٌها تقدٌم االعتراض
اذا لم ٌثبت انه كان عالما بتلك العٌوب.
المادة ٌ -667نتفً الضمان المنصوص علٌه فً المادة  663وما ٌلٌها الى المادة  ،665اذا
كان سبب العٌب تنفٌذ تعلٌمات صرٌحة من صاحب االمر خبلفا لرأي المقاول او الصانع.
المادة  -668ان المهندس او مهندس البناء او المقاول الذٌن ٌستخدمهم صاحب االمر مباشرة
ٌكونون مسإولٌن فً مدة السنوات الخمس التً تلً اتمام البناء او المنشؤ اآلخر الذي اداروا اعماله
او قاموا بها اذا تهدم ذلك البناء او المنشؤ كله او بعضه او تداعى بوجه واضح للسقوط من جراء
نقص فً اللوازم او عٌب فً البناء او فً االرض.
واذا كان مهندس البناء لم ٌدر االعمال ،فبل ٌكون مسإوال اال عن العٌب الذي ٌظهر فً الرسم
الهندسً الذي وضعه.
وتبتدئ مهلة السنوات الخمس المتقدم ذكرها من ٌوم استبلم العمل.
وٌجب ان تقام الدعوى فً خبلل ثبلثٌن ٌوما تبتدئ من ٌوم تحقق االمر الذي ٌستلزم الضمان ،واال
كانت مردودة.

المادة -669

كل نص ٌرمً الى نفً الضمان المنصوص علٌه فً المواد السابقة او الى تخفٌفه،

ٌكون باطبل.
المادة ٌ -670جب على صاحب االمر ان ٌستلم المصنوع اذا كان منطبقا على شروط العقد وان
ٌنقله على حسابه اذا كان قاببل للنقل.

الفصل الثالث  -في خطر التلف او العيب

المادة  -671فً جمٌع االحوال التً ٌقدم فٌها الصانع المواد ،ال ٌكون مسإوال عن هبلك المنشؤ
كله او بعضه بسبب قوة قاهرة.
ولكنه ال ٌستطٌع المطالبة بالبدل اذا كان الهبلك قد حدث قبل التسلٌم ولم ٌكن صاحب االمر متآخرا
فً االستبلم ،فتكون المخاطر اذا على الصانع.
وفً هذه الحال ٌجب على الصانع ان ٌقٌم البرهان على حدوث الهبلك بسبب قوة قاهرة اذا كان
الهبلك قد حدث قبل استبلم صاحب االمر للشًء.
المادة  -672فً الحالة التً ال ٌقدم فٌها الصانع اال عمله او صنعته ،ال ٌكون مسإوال عن
الهبلك بسبب قوة قاهرة .وٌمكنه ان ٌطلب اجره اذا كان الشًء قد هلك لعٌب فً المواد او كان
صاحب االمر قد استلمه او كان متآخرا عن استبلمه.

الفصل الرابع  -في اداء االجرة

المادة  -673ال تستحق االجرة اال بعد اتمام المنشإ او العمل.
واذا كانت االجرة معٌنة اجزاء على شرط ان ٌدفع الجزء منها كلما انقضى شطر من الزمن او تم
قسم من العمل ،فان الدفع ٌستحق عند انقضاء كل شطر او اتمام كل قسم.
المادة  -674اذا انقطع العمل لسبب لٌس له عبلقة بمشٌبة الفرٌقٌن فبل ٌحق للصانع ان ٌقبض
من االجرة اال ما ٌناسب العمل الذي اتمه ،مع االحتفاظ بتطبٌق المادة  671المتعلقة بهبلك المواد
التً قدمها.
المادة  -675من ٌقوم بعمل مقابل بدل معٌن بناء على رسم او تقوٌم وضعه بنفسه او وافق
علٌه ،ال ٌجوز له ان ٌطلب زٌادة على البدل بحجة ان النفقات تجاوزت المبلػ المقدر فً الرسم او
فً التقوٌم اال اذا كان صاحب االمر هو الذي سمح له صراحة بتجاوز المبلػ ،او كان هناك نص
على العكس.

المادة -676

ٌجب الدفع فً المكان الذي ٌجب فٌه تسلٌم المصنوع.

المادة ٌ -677حق للصانع ان ٌحبس المنشؤ وسابر االشٌاء التً استلمها من صاحب االمر للقٌام
بالعمل ،الى ان ٌدفع له البدل او االجر وما ٌكون قد اسلفه عند االقتضاء ،ما لم ٌكن العقد ٌقضً
بالدفع فً اجل معٌن.
وفً هذه الحال ٌكون الصانع مسإوال عن الشًء الذي ٌحبسه ،وفاقا للقواعد المختصة بالمرتهن.
المادة  -678ان جمٌع الذٌن استخدموا فً اقامة المنشؤ ٌحق لهم ان ٌداعوا صاحب المال
مباشرة بقدر المبلػ الذي ٌكون مدٌونا به للمقاول وقت اقامة الدعوى.

الفصل الخامس  -في النقل

المادة  -679ان اسم النقل مختص بالعقد المتبادل الذي ٌكون الؽرض االساسً منه تؤمٌن انتقال
شخص او شًء من موضع الى آخر.
المادة  -680لٌس النقل اال نوع من اجارة العمل او من التزام المشارٌع وله بحكم الضرورة
صفة العقود ذات العوض .والشخص الذي ٌتعاطاه ٌسمى ناقبل وٌقال له باالخص "ملتزم النقل" اذا
جعل هذا العمل مهنته العادٌة.
المادة ٌ -681تم عقد النقل حٌنما ٌتفق الفرٌقان على عناصره وشروطه ،حتى قبل تسلٌم الشًء
الى الناقل من قبل المرسل ،اال اذا اتفق الفرٌقان صراحة او ضمنا على تؤخٌر ابرام العقد الى ما بعد
التسلٌم.
المادة  -682اذا كان المنقول اشٌاء ،وجب على المرسل ان ٌعٌن بوضوح للناقل عنوان
الشخص المرسل الٌه ومكان التسلٌم وعدد الطرود ووزنها ومحتوٌاتها ومهلة التسلٌم والطرٌق التً
ٌلزم اتباعها واذا وجد فً الطرود اشٌاء ثمٌنة ،وجب علٌه ان ٌعلم الناقل بوجودها وبقٌمتها.

المادة ٌ -683كون الناقل مسإوال عن هبلك االشٌاء وعن تعٌبها او نقصانها فٌما خبل االحوال
الناشبة عن القوة القاهرة او عن عٌب فً المنقول او عن خطؤ المرسل.
ان اقامة البٌنة على هذه االحوال المبربة من التبعة تطلب من الناقل اال اذا تحفظ عند االستبلم من
جراء عٌب فً حزم البضاعة ،وهذا التحفظ ٌولد لمصلحة الناقل قرٌنة ٌحق للمرسل او المرسل الٌه
ان ٌطعنا فٌها عند االقتضاء.
المادة  -684للمرسل الٌه حق فً اقامة الدعوى مباشرة على الناقل من اجل العقد الذي عقده
الناقل مع المرسل ،وبهذه الدعوى ٌتسنى له ان ٌطالبه بالتسلٌم او بؤداء بدل العطل والضرر عند
االقتضاء ،لعدم اتمام العمل كله او بضعه.

المادة -685

على الناقل ان ٌعلم المرسل الٌه حاال بعد وصول البضاعة.

المادة -686

للناقل امتٌاز على االشٌاء المنقولة الستٌفاء بدل النقل وتفرعاته وله اٌضا الحق فً

حبسها.
المادة  -687ان الحق فً اقامة الدعوى على الناقل ٌسقط بمرور الزمن بعد سنة تبتدئ من ٌوم
التسلٌم فً حالة وجود التعٌب ،ومن الٌوم الذي كان ٌجب فٌه التسلٌم فً حالة هبلك الشًء او
التآخر عن تسلٌمه.

المادة -688

ان التعاقد على نقل االشخاص كالتعاقد على نقل االشٌاء ٌتم بمجرد حصول

الرضى.
وهو ٌوجب على الناقل اٌصال المسافر سالما الى المحل المعٌن وفً المدة المتفق علٌها ،واذا وقع
طارئ ما ،فان التبعة الناشبة عن العقد تنتفً عن الناقل باقامته البٌنة على وجود قوة قاهرة او خطؤ
من قبل المتضرر.
المادة  -689ان االمتعة التً جرى قٌدها تكون موضوعا لعقد نقل ٌضاؾ الى عقد نقل
المسافر ،اما االمتعة الٌدوٌة فبل تدخل فً العقد وال ٌكون الناقل مسإوال عنها اال اذا اقام المتضرر
البٌنة على ارتكاب الناقل خطؤ معٌنا.

الكتاب السادس  -في الوديعة والحراسة

الباب االول  -في الوديعة العادية

الفصل االول  -احكام عامة

المادة  -690االٌداع عقد بمقتضاه ٌستلم الودٌع من المودع شٌبا منقوال وٌلتزم حفظه ورده.
وال ٌحق للودٌع اجر ما على حفط الودٌعة اال اذا اتفق الفرٌقان على العكس.
المادة  -691اذا كانت الودٌعة مبلؽا من النقود او اشٌاء من المثلٌات ،واذن للدوٌع فً
استعمالها ،عد العقد بمثابة عارٌة استهبلك.
المادة  -692ان االٌداع وقبول الودٌعة ٌستوجبؤن اهلٌة االلتزام عند المودع والودٌع.
على انه اذا قبل شخص ذو اهلٌة من شخص ال اهلٌة له اٌداع شًء ما لزمه ان ٌقوم بجمٌع
موجبات الودٌع.
المادة  -693اذا اودع شخص من ذوي االهلٌة ودٌعة عند شخص ال ٌتمتع باالهلٌة جاز له ان
ٌطلب ارجاعها الٌه اذا كانت ال تزال بٌن ٌدي الودٌع.
اما اذا كانت الودٌعة قد انتقلت الى ٌد آخرى فبل ٌجوز له اقامة دعوى االسترداد اال بما ٌساوي قٌمة
الكسب الذي احرزه فاقد االهلٌة ،وتطبق عند االقتضاء القواعد المختصة بتبعة فاقدي االهلٌة عند
ارتكابهم جرما او شبه جرم.

المادة  -694لٌس من الضرورة لصحة االٌداع بٌن الفرٌقٌن ان ٌكون المودع مالكا للودٌعة او
واضعا ٌده علٌها بوجه شرعً.
المادة ٌ -695تم عقد االٌداع بقبول الفرٌقٌن وتسلٌم الشًء.
وٌكفً التسلٌم الحكمً عندما ٌكون الشًء المراد اٌداعه موجودا من قبل فً حوزة الودٌع لسبب
آخر.

الفصل الثاني  -موجبات الوديع

المادة ٌ -696جب على الودٌع ان ٌسهر على صٌانة الودٌعة كما ٌسهر على صٌانة اشٌابه
الخاصة ،مع االحتفاظ بتطبٌق احكام المادة .713

المادة -697

ال ٌحق للودٌع ان ٌنٌب عنه شخصا آخر فً المحافظة على الودٌعة اال فً احدى

الحالتٌن االتٌتٌن.
 -1اذا اجاز له المودع صراحة.
 -2اذا قضت بهذا االحتفاظ ضرورة ماسة جدا.
المادة  -698ان الودٌع ٌكون ،فً ما خبل الحالة المنصوص علٌها فً العدد  2من المادة
السابقة ،مسإوال عن الشخص الذي ٌنٌبه منابه ،ما لم ٌقم برهان على ان الودٌعة لو بقٌت بٌن ٌدٌه
لنابها اٌضا الهبلك او التعٌب بدون ان ٌرتكب خطؤ.
اما اذا كان ٌحق للودٌع ان ٌنٌب منابه شخصا آخر فبل ٌلزمه الضمان اال فً الحالتٌن االتٌتٌن:
 -1اذا اختار شخصا ؼٌر حابز للصفات التً تإهله لحفظ الودٌعة.
 -2اذا استبدل التعلٌمات التً كانت لدٌه او اصدر الى الشخص الذي انابه تعلٌمات نشؤ عنها الضرر
وان ٌكن قد احسن اختٌاره.

المادة -699
نفسه.

ٌحق للمودع ان ٌقٌم الدعوى مباشرة على نابب الودٌع كما لو كانت على الودٌع

المادة  -700اذا استعمل الودٌع الودٌعة او تصرؾ فٌها ببل اذن من المودع كان مسإوال عن
هبلكها او تعٌبها ولو كان السبب فٌها حادث خارجً.
وكذلك ٌكون فً جمٌع االحوال مسإوال عن الهبلك او التعٌب ولو نجم عن طارئ ؼٌر متوقع ،اذا
اتجر بالودٌعة ،ؼٌر انه ٌحتفظ بما ٌكون قد ربحه حٌنبذ من هذا الوجه.
واذا لم ٌستعمل اال جزءا من الودٌعة او لم ٌتصرؾ اال فً جزء منها فبل ٌكون مسإوال اال عن هذا
الجزء.
المادة  -701ال ٌجوز للودٌع ان ٌجبر المودع على استرداد ودٌعته قبل االجل المتفق علٌه اال
لسبب مشروع وانما ٌجب علٌه ان ٌرد الودٌعة حٌنما ٌطلبها المودع وان ٌكن الموعد المضروب
لردها لم ٌحل بعد.
المادة  -702ان الودٌع الذي ٌطلب منه المودع رد الودٌعة ٌعد فً حالة التآخر لمجرد تؤخٌره
منه ال ٌبرره سبب مشروع.
واذا كان االٌداع لمصلحة شخص ثالث فٌجب علٌه ان ال ٌرد الودٌعة اال بترخٌص منه.
المادة  -703اذا لم ٌضرب موعد للرد فللودٌع ان ٌرد الودٌعة فً اي وقت شاء بشرط ان ال
ٌردها فً وقت ؼٌر مناسب ،وان ٌمنح المودع مهلة كافٌة لبلسترداد او العداد ما تقتضٌه الظروؾ.
المادة ٌ -704جب رد الودٌعة فً مكان اٌداعها ما لم ٌكن ثمة نص مخالؾ .واذا كان من
المتفق علٌه ان ترد فً مكان ؼٌر المكان الذي اودعت فٌه ،فعلى المودع ان ٌقوم بنفقة ردها ونقلها.
المادة ٌ -705جب على الودٌع ان ٌسلم الودٌعة الى المودع او الى الذي اودعت باسمه او الى
الشخص المعٌن الستبلمها .وال ٌمكنه ان ٌوجب على المودع اثبات ملكٌته للودٌعة.
وٌحق للشخص المعٌن الستبلم الودٌعة ان ٌقٌم الدعوى مباشرة على الودٌع الجباره على رد
الودٌعة الٌه.
المادة  -706اذا كان المودع شخصا ؼٌر متمتع باالهلٌة او شخصا اعلن القضاء عدم مبلءته،
فبل ٌجوز رد الودٌعة اال لمن ٌمثله على وجه قانونً وان ٌكن فقدان االهلٌة او فقدان المبلءة قد
حدث بعد االٌداع.

المادة -707

اذا توفً المودع فبل ٌجوز للودٌع ان ٌرد الودٌعة الى ؼٌر وارثه او من ٌمثله على

وجه قانونً.
واذا وجد عدة ورثة ،جاز للودٌع ان ٌختار احد وجهٌن :فاما ان ٌعرض القضٌة على القاضً ثم
ٌعمل بمقتضى قراره فٌرفع التبعة عن عاتقه ،واما ان ٌرد الى كل من الورثة ما ٌعادل نصٌبه .وفً
هذه الحالة ٌبقى مسإوال.
واذا كانت الودٌعة ؼٌر قابلة للتجزبة ،وجب على الورثة ان ٌتفقوا لٌتمكنوا من استبلمها.
واذا وجد بٌنهم قصر او ؼاببون فبل ٌمكن رد الودٌعة اال باذن من القاضً.
واذا لم ٌتفق الورثة او لم ٌحصلوا على ذلك االذن فالودٌع تبرأ ذمته باٌداع الودٌعة وفاقا الحكام
االٌداع ،اما من تلقاء نفسه واما بموجب حكم من القاضً ٌصدره بناء على طلب اي كان من ذوي
الشؤن.
اما اذا كانت التركة ؼرقة او كان هناك اشخاص موصى لهم فٌجب على الودٌع فً كل حال ان
ٌرفع االمر الى القاضً.
المادة  -708ان احكام المادة السابقة تطبق اٌضا على الحالة التً ٌكون فٌها عقد االٌداع صادرا
من قبل عدة اشخاص معا ،ما لم ٌكن هناك اتفاق صرٌح على ان الودٌعة ٌمكن ردها الى احدهم او
الى الجمٌع.
المادة  -709اذا قام باالٌداع وصً او ولً بصفة كونه وصٌا او ولٌا ولم تبق له هذه الصفة فً
وقت االسترداد فبل ٌجوز ان ترد الودٌعة اال الى الشخص الذي كان المودع ٌمثله اذا كان هذا
الشخص اهبل لبلستبلم ،او الى الشخص الذي خلؾ الوصً او الولً.
المادة ٌ -710جب على الودٌع ان ٌرد الودٌعة الى المودع وان ٌكن هناك شخص آخر ٌدعٌها
لنفسه ،ما لم تحجز او تقم فً شؤنها دعوى االستحقاق لدى القضاء.
فعندبذ ٌجب على الودٌع ان ٌخبر المودع ببل ابطاء عن الحجز او دعوى االستحقاق .وٌصبح الودٌع
بمعزل عن الدعوى منذ الساعة التً ٌثبت فٌها انه ودٌع ال ؼٌر.
واذا طالت مدة النزاع الى ما بعد التارٌخ المعٌن لرد الودٌعة فللودٌع ان ٌستصدر اذنا فً اٌداعها
لحساب صاحب الحق.
المادة ٌ -711جب على الودٌع ان ٌرد الودٌعة عٌنها والملحقات التً سلمت الٌه معها بالحالة
التً تكون علٌها مع االحتفاظ بتطبٌق احكام المادة .714

المادة -712

ٌجب على الودٌع ان ٌرد مع الودٌعة ما جناه من منتجاتها الطبٌعٌة والمدنٌة.

المادة  -713ان الودٌع مسإول عن سبب كل هبلك او تعٌب كان فً الوسع اتقاإه.
اوال -اذا كان ٌتلقى اجرا لحراسة الودٌعة.
ثانٌا -اذا كان ٌقبل الودابع بمقتضى مهنته او وظٌفته.
المادة  -714ال ٌكون الودٌع مسإوال عن هبلك الودٌعة او عن تعٌبها اذا نجم:
 -1عن ماهٌة الشًء المودع او عن وجود عٌب فٌه او عن فعل المودع.
 -2عن قوة قاهرة ،ما لم ٌكن فً حالة التآخر عن رد الودٌعة.
اما اقامة البرهان على وجود االحوال المبٌنة فً الفقرتٌن  1و  2المتقدم ذكرهما فهً على الودٌع
اذا كان ٌتناول اجرا او ٌقبل الودابع بمقتضى مهنته او وظٌفته.
المادة  -715ان الودٌع الذي انتزعت الودٌعة منه بقوة قاهرة واخذ مبلؽا من المال او شٌبا آخر
بدال منهاٌ ،لزمه رد ما اخذه.
المادة  -716اذا وجد جملة ودابع ،كانوا متضامنٌن فٌما ٌختص بالموجبات والحقوق الناشبة
عن االٌداع ،ما لم ٌكن هناك نص مخالؾ.

الفصل الثالث  -موجبات المودع

المادة  -717على المودع ان ٌدفع الى الودٌع نفقات حفظ الودٌعة وان ٌعوضه من الخسابر التً
اصابته بسبب االٌداع.

المادة -718

للودٌع ان ٌحبس الودٌعة الى ان ٌستوفى كل ما وجب له بسب االٌداع.

الباب الثاني  -الحبس في يد حارس

الفصل االول  -احكام عامة

المادة  -719الحراسة هً اٌداع شًء متنازع علٌه بٌن ٌدي شخص ،ثالث ،وٌجوز ان ٌكون
موضوع الحراسة امواال منقولة او ثابتة وهً تخضع لبلحكام المختصة بالودٌعة العادٌة ولبلحكام
االتٌة.
المادة ٌ -720عهد فً الحراسة الى شخص ٌتفق جمٌع ذوي الشؤن على تعٌٌنه وٌمكن اٌضا
تعٌٌنه من قبل القاضً.
وللقاضً ان ٌقرر تعٌٌن حارس:
 -1للشًء الذي ٌكون موضوع نزاع او موضوع عبلقات قانونٌة مشكوك فٌها ،الى ان ٌزول
النزاع او الشك -او للشًء الذي ٌعرضه المدٌون البراء ذمته.
 -2لبلموال المنقولة وؼٌر المنقولة التً ٌخشى صاحب الشؤن السباب مشروعة ،ان ٌختلسها واضع
الٌد علٌها او ٌتلفها او ٌعٌبها.
 -3لبلموال المنقولة المإمنة لحق الدابن اذا اثبت الدابن عجز مدٌونه او كان لدٌه من االسباب
المشروعة ما ٌحمله على الخوؾ من هربه او اختبلسه لتلك االشٌاء او تعٌبها.
ان حقوق الحارس وموجباته تحدد فً قرار المحكمة القاضً بتعٌٌنه ،واال فهً تخضع للقواعد
المختصة بالحارس االتفاقً.

المادة -721

ٌجوز ان ال تكون الحراسة مجانٌة.

الفصل الثاني  -موجبات الحارس

المادة ٌ -722قوم الحارس بحفظ الشًء وبادارة شإونه.
وٌلزمه ان ٌنتج كل ما ٌمكن انتاجه منه.
المادة  -723ال ٌجوز للحارس ان ٌقوم باي عمل من اعمال التفرغ او االنتقال ما خبل االعمال
الضرورٌة منها لمصلحة الشًء المحبوس.
واذا كانت الحراسة واقعة على اشٌاء قابلة للتلؾ ،جاز ان تباع بترخٌص من القاضً فٌكون حٌنبذ
موضوع الحراسة بدل البٌع.
المادة ٌ -724جب على الحارس ان ٌعٌد الشًء المحبوس ببل ابطاء الى الشخص الذي ٌعٌنه له
الفرٌقان او القضاء.
وٌترتب علٌه من الموجبات فٌما ٌختص بردها ما ٌترتب على الودٌع المؤجور.
المادة  -725اذا كانت الحراسة ؼٌر مجانٌة ،فالحارس مسإول عن كل خطؤ فً ادارته وفاقا
للقواعد المختصة بالوكالة.
المادة  -726اذا نٌطت الحراسة بعدة اشخاص ،فالتضامن ٌوجد حتما بٌنهم طبقا للقواعد
المختصة بالوكالة.

الفصل الثالث  -موجبات الفريق الذي يرد اليو الشيء

المادة ٌ -727جب على الفرٌق الذي ٌرد الٌه الشًء ان ٌدفع الى الحارس النفقات الضرورٌة
والنفقات المفٌدة التً انفقها بنٌة حسنة وببل افراط ،وان ٌنقده االجر المتفق علٌه او الذي عٌنه
القاضً.
واذا كان االٌداع اختٌارٌا ،فللحارس ان ٌقٌم الدعوى على جمٌع المودعٌن لٌحملهم على اداء النفقات
واٌفاء االجر له مع مراعاة النسبة بٌن مصالحهم فً القضٌة.

الكتاب السابع  -في القرض

المادة -728

القرض نوعان :قرض االستعمال او االعارة ،وقرض االستهبلك.

الباب االول  -قرض استعمال

الفصل االول  -احكام عامة

المادة  -729قرض االستعمال او االعارة هو عقد بمقتضاه ٌسلم شخص (ٌسمى المعٌر) شٌبا
الى شخص آخر (ٌقال له المستعٌر) كً ٌستعمله لحٌن من الزمن او لوجه معٌن بشرط ان ٌرد الٌه
ذلك الشًء نفسه.
وفً االعارة ٌبقى المعٌر مالكا للعارٌة وواضعا الٌد علٌها فً نظر القانون ولٌس للمستعٌر سوى
الحٌازة واالستعمال.

المادة -730

االعارة فً االساس مجانٌة.

المادة -731

ٌجوز ان ٌكون موضوع االعارة امواال منقولة او ثابتة.

المادة -732

تتم االعارة برضى الفرٌقٌن وبتسلٌم العارٌة الى المستعٌر.

المادة ٌ -733جب فً االعارة ان ٌكون المعٌر اهبل للتفرغ عنها ببل مقابل.
فبل ٌجوز للوصً او القٌم او الوالً على مال الؽٌر ان ٌعٌروا االشٌاء التً عهد الٌهم فً ادارتها.

الفصل الثاني  -موجبات المستعير

الجزء االول  -احكام عامة

المادة ٌ -734جب على المستعٌر ان ٌسهر باهتمام على حفظ العارٌة.
وال ٌجوز له ان ٌعهد فً حفظها الى شخص آخر اال عند الضرورة الماسة.
واذا خالؾ حكم الفقرة السابقة فهو ال ٌضمن خطؤ هذا الشخص فقط بل ٌضمن اٌضا الطوارئ
الناجمة عن القوة القاهرة.
المادة  -735ال ٌجوز للمستعٌر ان ٌخرج فً استعمال العارٌة عن الوجه والحد المنصوص
علٌهما فً العقد او المستفدٌن من العرؾ.
المادة ٌ -736جوز للمستعٌر ان ٌستعمل العارٌة بنفسه وان ٌعٌرها او ٌتنازل عن استعمالها
لشخص آخر ببل مقابل ،ما لم تكن االعارة معقودة العتبار ٌرجع الى شخص المستعٌر او الستعمال
معٌن خاص ٌحول دون تصرفه على هذا المنوال.

المادة -737

ال ٌجوز للمستعٌر ان ٌإجر او ٌرهن العارٌة او ٌتصرؾ فٌها اال باذن من المعٌر.

المادة -738

ٌجب على المستعٌر ان ٌتحمل:

 -1النفقات العادٌة لصٌانة العارٌة.
 -2النفقات البلزمة الستعمال العارٌة.

المادة -739

اذا استعار الشًء جملة اشخاص معا ،كانوا مسإولٌن عنه بالتضامن.

الجزء الثاني  -موجب الرد

المادة ٌ -740جب على المستعٌر ان ٌرد فً االجل المتفق علٌه العارٌة نفسها وجمٌع التوابع
والزٌادات التً لحقت بها منذ تارٌخ االعارة.
المادة  -741اذا كانت االعارة الجل ؼٌر معٌن ،وجب على المستعٌر ان ٌرد العارٌة بعد
استعمالها وفاقا للؽاٌة المتفق علٌها او للعرؾ.
واذا كان الؽرض المقصود منها لم ٌعٌن ،فللمعٌر ان ٌطلبها فً كل ان ،ما لم ٌكن هناك عرؾ
مخالؾ.
المادة ٌ -742جوز للمعٌر ان ٌطلب رد العارٌة الٌه ،حتى قبل انتهاء المدة او قبل االستعمال
المتفق علٌهما وذلك فً االحوال االتٌة:
اوال -اذا احتاج هو الى العارٌة احتٌاجا شدٌدا وؼٌر منتظر.
ثانٌا -اذا اساء المستعٌر استعمالها او استعملها لؽٌر الؽرض المنصوص علٌه فً العقد.
ثالثا -اذا لم ٌصرؾ الٌها العناٌة البلزمة.
المادة  -743اذا تنازل المستعٌر عن استعمال العارٌة او تصرؾ فٌها على وجه آخر لمصلحة
شخص ما ،فللمعٌر ان ٌقٌم على هذا الشخص مباشرة الدعوى التً كان ٌحق له ان ٌقٌمها على
المستعٌر.

المادة -744
مخالؾ.

على المستعٌر ان ٌرد العارٌة فً المكان الذي استلمها فٌه ،ما لم ٌكن هناك نص

المادة -745

على المستعٌر ان ٌقوم بنفقات استبلم العارٌة وردها.

الجزء الثالث  -تبعة ىالك العارية او تعيبها

المادة  -746ال ٌكون المستعٌر مسإوال عن هبلك العارٌة او تعٌبها اذا كانا ناشبٌن عن
استعمالها اٌاها استعماال عادٌا منطبقا على االتفاق المعقود بٌن الفرٌقٌن.
واذا ادعى المعٌر ان المستعٌر اساء استعمالها ،لزمه ان ٌقٌم البٌنة.
المادة ٌ -747كون المستعٌر مسإوال عن تعٌب العارٌة وعن هبلكها الناجمٌن عن قوة قاهرة.
اوال -اذا اساء استعمالها.
ثانٌا -اذا استخدمها لؽٌر ما عٌنت له بطبٌعتها او بمقتضى االتفاق.
ثالثا -اذا كان فً حالة التآخر عن الرد.
رابعا -اذا اهمل اتخاذ الحٌطة البلزمة لصٌانة العارٌة او تصرؾ فٌها لمصلحة شخص آخر ببل اذن
من المعٌر فً حٌن االعارة عقدت العتبار ٌرجع الى شخصه.
المادة  -748كل اتفاق ٌلقً على المستعٌر تبعة الطوارئ الناجمة عن قوة قاهرة ،فً ما خبل
الحاالت المنصوص علٌها فً المادة السابقةٌ ،كون باطبل.
وٌكون باطبل اٌضا كل اتفاق ٌقضً باعفابه مقدما من تبعة خطؤه او اهماله.

الفصل الثالث  -في موجبات المعير

المادة -749

ٌحق للمستعٌر ان ٌقٌم دعوى العطل والضرر على المعٌر فً الحالتٌن االتٌتٌن:

اوال -اذا انفق نفقات ضرورٌة الجل صٌانة العارٌة.
ثانٌا -اذا كانت العارٌة ذات عٌوب افضت الى االضرار بمستعملها.
المادة  -750على ان المعٌر ال ٌكون مسإوال:
اوال -اذا كان جاهبل السبب الذي ادى الى انتزاع العارٌة بدعوى االستحقاق او جاهبل عٌوبها
الخفٌة.
ثانٌا -اذا كانت العٌوب او المخاطر ظاهرة الى حد انه كان ٌسهل على المستعٌر ان ٌعرفها.
ثالثا -اذا كان المعٌر قد نبه المستعٌر الى وجود تلك العٌوب و المخاطر او الى خطر انتزاعها
بدعوى االستحقاق.
رابعا -اذا كان الضرر لم ٌنجم اال عن خطؤ المستعٌر او اهماله.

المادة -751

للمستعٌر ان ٌحبس العارٌة الى ان ٌستوفً من المعٌر التعوٌضات الواجبة له.

الفصل الرابع  -فسخ عقد االعارة بوفاة المستعير

المادة -752

ٌنحل عقد االعارة بوفاة المستعٌر ،على ان الموجبات الناشبة عنه تنتقل الى

ورثته.

الفصل الخامس  -في مرور الزمن على حق اقامة الدعوى بين المعير والمستعير

المادة  -753ان حق المعٌر فً مقاضاة المستعٌر وحق المستعٌر فً مقاضاة المعٌر فً
الدعاوى الناشبة عن احكام المواد  734و  735و ٌ 737سقطان بحكم مرور الزمن بعد انقضاء
ستة اشهر.
وتبتدئ هذه المهلة فً ما ٌختص بالمعٌر من ٌوم رد العارٌة الٌه ،وفً ما ٌختص بالمستعٌر من ٌوم

انتهاء العقد.

الباب الثاني  -قرض االستهالك

الفصل االول  -في ماىية قرض االستهالك

المادة  -754قرض االستهبلك عقد بمقتضاه ٌسلم احد الفرٌقٌن الى الفرٌق اآلخر نقودا او
ؼٌرها من المثلٌات بشرط ان ٌرد الٌه المقترض فً االجل المتفق علٌه مقدارا ٌماثلها نوعا وصفه.
المادة ٌ -755نعقد اٌضا قرض االستهبلك اذا كان لدابن فً ذمة شخص آخر على سبٌل الودٌعة
او ؼٌرها ،مبلػ من النقود او مقدار من المثلٌات فاجاز لمدٌونه ان ٌبقى لدٌه تلك النقود او االشٌاء
على سبٌل االقراض.

الفصل الثاني  -في شروط قرض االستهالك

المادة -756

ٌجب ان ٌكون المقرض حاصبل على االهلٌة البلزمة للتفرغ عن االشٌاء التً ٌرٌد

اقراضها.
المادة ٌ -757جوز ان ٌعقد قرض االستهبلك على جمٌع االشٌاء المنقولة من المثلٌات سواء
اكانت تستهلك باالستعمال االول ام ال.

المادة  -758اذا استلم المقترض اسناد دخل او اوراقا مالٌة آخرى او بضابع بدال من النقود
المتفق علٌها ،فان قٌمة القرض تحسب بناء على سعر االسناد او ثمن البضابع فً الزمان والمكان
اللذٌن جرى فٌهما التسلٌم .وٌكون باطبل كل نص مخالؾ.

الفصل الثالث  -مفاعيل قرض االستهالك

المادة -759

االشٌاء المقرضة تصبح ملكا للمقترض ،وتكون مخاطرها علٌه.

المادة  -760المقرض مسإول عن العٌوب الخفٌة االشٌاء المقرضة وعن نزع ملكٌتها بدعوى
االستحقاق ،وذلك وفاقا للقواعد الموضوعة فً باب البٌع.

المادة -761

على المقترض ان ٌرجع ما ٌضارع الشًء المقرض نوعا وصفة.

المادة  -762ال ٌجوز اجبار المقترض على رد ما ٌجب علٌه قبل حلول االجل المعٌن بمقتضى
العقد او العرؾ .وانما ٌجوز له ان ٌرده قبل االجل ،ما لم ٌكن هذا الرد مضرار بمصلحة المقرض.
المادة  -763واذا لم ٌعٌن اجل كان المقترض ملزما بالرد عند اي طلب ٌؤتٌه من المقرض.
واذا اتفق الفرٌقان على المقترض ال ٌوفى اال عند تمكنه من االٌفاء او حٌن تتسنى له الوسابل،
فللمعترض عندبذ ان ٌطلب من القاضً تعٌٌن موعد لبلٌفاء.
المادة ٌ -764جب على ان المقترض ان ٌرد الشًء المقرض فً المكان الذي عقد فٌه القرض
اذا لم ٌكن هناك اتفاق مخالؾ.

المادة -765

ان نفقات االستبلم والرد هً على المقترض.

الباب الثالث  -القرض ذو الفائدة

المادة  -766ال تجب الفابدة فً قرض االستهبلك اال اذا نص علٌها.
واذا دفع المقترض من تلقاء نفسه فوابد ؼٌر منصوص علٌها او زابدة عن الفوابد المشترطة ،فبل
ٌحق له استردادها وال حسمها من رأس المال.

المادة -767

اذا اشترط الفرٌقان اداء فابدة ولم ٌعٌنا معدلها ،وجب على المقترض ان ٌدفع

الفابدة القانونٌة.
وفً المواد المدنٌة ٌجب ان ٌعٌن خطؤ معدل الفابدة المتفق علٌها حٌنما ٌكون زابدة عن الفابدة
القانونٌة .واذا لم ٌعٌن خطؤ فبل تجب الفابدة اال على المعدل القانونً.
المادة ٌ -768جوز ان تإخذ فابدة عن فوابد رأس المال اما باقامة دعوى واما بمقتضى عقد
خاص منشؤ بعد االستحقاق .وفً كبل الحالٌن ٌشترط ان تكون الفوابد المستحقة عابدة الى مدة ال تقل
عن ستة اشهر ،ذلك مع االحتفاظ بالقواعد والعادات المختصة بالتجارة.

الكتاب الثامن  -في الوكالة

الباب االول  -في الوكالة على وجو عام

المادة  -769الوكالة عقد بمقتضاه ٌفوض الموكل الى الوكٌل القٌام بقضٌة او بعدة قضاٌا او
باتمام عمل او فعل او جملة اعمال او افعال .وٌشترط قبول الوكٌل.
وٌجوز ان ٌكون قبول الوكالة ضمنٌا وان ٌستفاد من قٌام الوكٌل بها.
المادة  -770تكون الوكالة فً االصل ببل مقابل ولٌس ما ٌمنع اشتراط االجر.
وال ٌقدر كونها مجانٌة فً االحوال االتٌة:
اوال -اذا كان الوكٌل ٌقوم ٌمقتضى مهنته او صنعته بالخدمات المعقودة علٌها وكالته.
ثانٌا -اذا كانت الوكالة بٌن تجار العمال تجارٌة.
ثالثا -اذا كان العرؾ ٌقضً بدفع اجر عن االعمال المعقودة علٌها الوكالة.

المادة -771

ٌجوز ان تكون الوكالة مقٌدة بشرط وان ٌعمل بها ابتداء من اجل معٌن او الى اجل

معٌن.
المادة  -772ال تصح الوكالة اال اذا كان الموكل نفسه اهبل للقٌام بموضوعها .وال تطلب هذه
االهلٌة من الوكٌل بل ٌكفً ان ٌكون من ذوي التمٌٌز.
المادة  -773تكون الوكالة باطلة:
اوال -اذا كان موضوعها مستحٌبل او ؼٌر معٌن تعٌٌنا كافٌا.
ثانٌا -اذا كان موضوعها اجراء اعمال مخالفة للنظام العام او لبلداب او للقوانٌن.

المادة -774

ال تصح الوكالة اذا كان موضوعها اجراء عمل ال ٌجوز اتمامه بواسطة الؽٌر

كحلؾ الٌمٌن.
المادة  -775ال ٌجوز اعطاء الوكالة اال بالصٌؽة المقتضاة للعمل الذي ٌكون موضوع التوكٌل،
ما لم ٌكن هناك نص قانونً مخالؾ.

الباب الثاني  -مفاعيل الوكالة بين الموكل والوكيل

الفصل االول -في حقوق الوكيل وموجباتو

الجزء االول  -في حقوق الوكيل

المادة -776

ٌجوز ان تكون الوكالة خاصة او عامة.

المادة  -777ان الوكالة الخاصة هً التً تعطى للوكٌل فً مسؤلة اوعدة مسابل معٌنة او التً
تمنحه سلطة خاصة محدودة.
وهً ال تخوله حق التصرؾ اال فً ما عٌنته من المسابل او االعمال وتوابعها الضرورٌة حسبما
ٌقتضٌه نوع العمل او العرؾ.

المادة -778

ان الوكالة العامة بادارة شإون الموكل ،ال تجٌز للوكٌل سوى القٌام باالعمال

االدارٌة.
اما اعمال التفرغ والمصالحة والتحكٌم فتقتضً على الدوام وكالة خاصة.
المادة  -779ال ٌحق للوكٌل ان ٌتجاوز الحدود المعٌنة فً الوكالة.
ؼٌر انه ٌستطٌع الحٌد عن التعلٌمات المعطاة له اذا تعذر علٌه ان ٌعلم الموكل قبل ذلك وكانت هناك
ظروؾ تقدر معها موافقة الموكل .وفً هذه الحال ٌجب على الوكٌل ان ٌخبر الموكل ببل ابطاء عما
اجراه من التعدٌل فً تنفٌذ الوكالة.
المادة  -780اذا تمكن الوكٌل من القٌام بالعمل الموكول الٌه على شروط اكثر فابدة وجدوى من
الشروط المعٌنة فً الوكالة ،فان الفرق ٌعود الى الموكل.

المادة  -781اذا عٌن عدة وكبلء بوكالة واحدة والجل مسؤلة واحدة فبل ٌجوز ان ٌعملوا
منفردٌن اال بترخٌص صرٌح فً هذا الشؤن .فبل ٌمكن ممثبل واحدا منهم ان ٌقوم بعمل اداري فً
ؼٌاب اآلخر وان كان من المستحٌل على الؽابب ان ٌعاونه فً هذا العمل.
على ان الحكم السابق ال ٌطبق فً الحالتٌن اآلتٌتٌن:
اوال -فً الدفاع لدى القضاء او رد الودٌعة او دفع دٌن محرر مستحق او القٌام بتدبٌر احتٌاطً فً
مصلحة الموكل او بؤمر آخر مستعجل ٌعود اهماله بالضرر على الموكل.
ثانٌا -فً الوكالة المعقودة بٌن تجار على اشؽال تجارٌة.
ففً هاتٌن الحالتٌن ٌمكن احد الوكبلء ان ٌعمل وحده عمبل صحٌحا ،ما لم ٌكن هناك نص مخالؾ.
المادة  -782ال ٌجوز للوكٌل ان ٌنٌب عنه شخصا آخر فً تنفٌذ الوكالة اال فً االحوال االتٌة:
اوال -اذا كان الموكل قد خوله هذا الحق صراحة.
ثانٌا -اذا كان تخوٌله هذا الحق ناجما عن ماهٌة العمل او عن الظروؾ.
ثالثا -اذا كانت الوكالة عامة مطلقة.

المادة -783

الوكٌل الذي ال ٌملك التوكٌلٌ ،كون مسإوال عمن ٌنٌبه منابه كما ٌسؤل عن اعمال

نفسه.
واذا كان التوكٌل مباحا له فبل ٌكون مسإوال اال اذا اختار شخصا لم تتوافر فٌه الصفات المطلوبة
للوكالة او اذا كان ،مع احسان االختٌار ،قد اعطى ناببه تعلٌمات كانت سببا فً الضرر او اؼفل
السهر علٌه عندما كانت تقتضٌه الضرورة.
المادة  -784فً جمٌع االحوال ٌكون نابب الوكٌل مسإوال لدى الموكل مباشرة كالوكٌل نفسه،
وتكون له حقوق الوكٌل نفسها.

الجزء الثاني  -موجبات الوكيل

المادة -785

على الوكٌل ان ٌعنً بتنفٌذ الوكالة ،عناٌة االب الصالح.

المادة ٌ -786جب التشدد فً تفسٌر الموجبات المنصوص علٌها فً المادة السابقة.
اوال -اذا كانت الوكالة مقابل اجر.
ثانٌا -اذا كانت فً مصلحة قاصر او فاقد االهلٌة او فً مصلحة شخص معنوي.
المادة ٌ -787جب على الوكٌل ان ٌخبر الموكل عن جمٌع الظروؾ التً ٌمكن ان تحمله على
تعدٌل الوكالة او الرجوع عنها.

المادة ٌ -788لزم الوكٌل على اثر اتمامه الوكالة ان ٌبادر الى اعبلم الموكل على وجه ٌمكنه
من الوقوؾ التام على كٌفٌة اتمامها.
واذا تآخر الموكل عن الجواب بعد استبلم الببلغ اكثر مما تقتضٌه ماهٌة العمل او العادة المرعٌة،
عد موافقا على ما اجراه الوكٌل حتى لو كان متجاوزا حدود سلطته.
المادة ٌ -789جب على الوكٌل ان ٌقدم للموكل عند طلبه فً كل وقت ،بٌانا عن ادارته وان
ٌسلم الٌه كل ما دخل علٌه من طرٌق الوكالة باي وجه من الوجوه.
وٌجب علٌه اداء فابدة االموال التً تآخر عن دفعها.
المادة  -790ان الوكٌل مسإول عن االشٌاء التً استلمها من طرٌق الوكالة ،وفاقا للشروط
المنصوص علٌها فً المواد 696و  697و  711و  712و  714و .715
واذا كانت الوكالة مقابل اجر فان تبعه الوكٌل تخضع الحكام المادة .713
المادة  -791اذا وجد عدة وكبلء فبل ٌكون التضامن بٌنهم اال اذا نص علٌه.
على ان تضامن الوكبلء ٌوجد حتما.
اوال -عندما ٌكون الضرر الذي اصاب الموكل ناشبا عن خطؤ مشترك جرى علٌه تواطإ بٌنهم.
ثانٌا -عندما تكون الوكالة ؼٌر قابلة للتجزبة.
ثالثا -عندما تكون الوكالة منعقدة على اشؽال تجارٌة بٌن تجار ،ولٌس ثمة نص مخالؾ.
على ان الوكٌل وان كان متضامنا مع سابر الوكبلء ،ال ٌسؤل فً اي حال من االحوال عما فعله
احدهم مما ٌخرج عن حٌز الوكالة او ٌتجاوز حدودها.

الفصل الثاني  -موجبات الموكل

المادة  -792على الموكل ان ٌقدم للوكٌل االموال وسابر الوسابل البلزمة لتنفٌذ وكالته ،ما لم
ٌكن ثمة اتفاق او عرؾ مخالؾ.
المادة ٌ -793جب على الموكل:
اوال -ان ٌدفع الى الوكٌل كل ما اسلفه من المال وما قام به من النفقات فً سبٌل تنفٌذ الوكالة مما ال
ٌخرج عن حٌز البلزم لهذا الؽرض .واذا كان ٌحق له اجر ،وجب اداإه مع قطع النظر عن نتٌجة
العمل ،ما لم ٌكن هناك خطؤ ٌعزى الى الوكٌل.
ثانٌا -ان ٌرفع عن عاتق الوكٌل الموجبات التً ارتبط بها من جراء تنفٌذ الوكالة.
على ان الموكل ال ٌلزم بالموجبات التً ارتبط بها الوكٌل وال بالخسابر التً تحملها لخطا ارتكبه او
السباب خارجة عن الوكالة.
المادة  -794ال ٌحق للوكٌل االجر المتفق علٌه.
اوال -اذا منعته قوة قاهرة عن الشروع فً تنفٌذ الوكالة.
ثانٌا -اذا كانت القضٌة التً وكل بها قد انتهت قبل تمكنه من الشروع فٌها.
ثالثا -اذا لم تتم القضٌة التً من اجلها اعطٌت الوكالة ،وٌراعى فً هذه الحالة االخٌرة العرؾ
التجاري او المحلً.
على انه ٌحق للقاضً ان ٌنظر فٌما اذا كان ٌجب اعطاء الوكٌل تعوٌضا ،مراعاة لمقتضى الحال.
المادة  -795اذا لم ٌكن االجر مسمى فانه ٌعٌن بناء على العادة المرعٌة فً المكان الذي
انعقدت فٌه الوكالة واال فبحسب الظروؾ.
المادة  -796اذا تفرغ الموكل عن القضٌة لشخص آخر فهو ٌبقى مسإوال لدى الوكٌل عن جمٌع
نتابج الوكالة طبقا لمقتضى المادة  ،793ما لم ٌكن ثمة نص مخالؾ رضً به الوكٌل.
المادة  -797اذا كانت الوكالة صادرة عن جملة اشخاص فً قضٌة مشتركة بٌنهم ،فكل شخص
منهم ٌكون مسإوال تجاه الوكٌل على نسبة مصلحته فً القضٌة ،ما لم ٌكن هناك نص مخالؾ.

المادة ٌ -798حق للوكٌل ان ٌحبس عنده منقوالت الموكل او بضابعه التً سلمت او ارسلت
الٌه حتى ٌستوفً ما حق له علٌه وفاقا الحكام المادة .793

الباب الثالث  -مفاعيل الوكالة بالنظر الى الغير

المادة  -799اذا عاقد الوكٌل باسمه وباالصالة عن نفسه ،كانت له الحقوق الناشبة عن العقد،
وٌبقى مرتبطا مباشرة تجاه الذٌن عاقدهم كما لو كان العمل ٌهمه وحده دون الموكل وان ٌكن الذٌن
عاقدهم قد عرفوه شخصا مستعارا او وسٌطا ٌشتؽل بالعمالة (العمولة).
المادة  -800ان الوكٌل الذي ٌعمل بصفة كونه وكٌبل وال ٌتعدى حدود سلطته ال ٌترتب علٌه
موجب شخصً على االطبلق لبلشخاص اآلخرٌن الذٌن عاقدهم .وال ٌجوز لهإالء ان ٌطالبوا ؼٌر
الموكل.
المادة  -801ال ٌحق لشخص ثالث ان ٌقٌم الدعوى على الوكٌل الجباره على تنفٌذ الوكالة اال
اذا كانت معقودة لمصلحة ذلك الشخص اٌضا.
المادة ٌ -802حق للؽٌر ان ٌقٌم الدعوى على الوكٌل الجباره على قبول تنفٌذ العقد حٌن ٌكون
تنفٌذه داخبل حتما فً وكالته.
المادة  -803عند وجود وكالة خاصة ٌحق على الدوام لمن ٌعامل الوكٌل بصفة كونه وكٌبل ،ان
ٌطلب منه ابراز صك الوكالة وان ٌاخذ عند الحاجة نسخة رسمٌة عن هذا الصك ،على ان ٌدفع
نفقتها.
المادة  -804ان االعمال التً ٌقوم بها الوكٌل باسم الموكل على وجه صحٌح وضمن حدود
سلطتهٌ ،جري مفعوله فً ما ٌنفع الموكل وما ٌضره كما لو كان الموكل نفسه قد اجراها.

المادة ٌ -805لزم الموكل ان ٌفً مباشرة بالعهود التً قطعها الوكٌل لحسابه ضمن حدود
السلطة الممنوحة له فً الوكالة.
اما الشروط التحفظٌة واالتفاقات السرٌة التً تعقد بٌن الموكل والوكٌل وال تستفاد من الوكالة نفسها،
فبل ٌمكن االحتجاج بها على شخص ثالث اال اذا قام البرهان على ان هذا الشخص علم بها وقت
العقد.
المادة  -806ال ٌلزم الموكل بما ٌفعله الوكٌل مما ٌخرج عن حٌز سلطته او ٌتجاوز حدها اال
فً االحوال االتٌة:
اوال -اذا وافق علٌه ولو بوجه ضمنً.
ثانٌا -اذا استفاد منه.
ثالثا -اذا عاقد الوكٌل بشروط اجزل فابدة من الشروط المعٌنة فً التعلٌمات التً تلقاها.
رابعا -اذا عاقد الوكٌل بشروط ادعى الى النفقة من الشروط التً عٌنت له فً التعلٌمات التً تلقاها،
وذلك فً الحالتٌن االتٌتٌن.
 -1اذا كان الفرق قلٌل الشؤن.
 -2اذا كان منطبقا على التسامح المعتاد فً التجارة او فً المكان الذي ابرم فٌه العقد.
المادة  -807ان الوكٌل الذي ٌعمل ببل وكالة او ٌتجاوز حد وكالته ٌلزمه ان ٌإدي بدل العطل
والضرر لبلشخاص الذي عاقدهم اذا كان العقد ال ٌمكن تنفٌذه.
وال ٌلزم الوكٌل بضمان ما ،اذا امكن معاقدة من االطبلع الكافً على سلطته -ما لم ٌكن الوكٌل قد
اخذ على نفسه تنفٌذ الموجب.

الباب الرابع  -في انتهاء الوكالة

المادة  -808تنتهً الوكالة:
اوال -بؤنتهاء العمل الذي اعطٌت الجله.
ثانٌا -بتحقق شرط االلؽاء او بحلول االجل المعٌن للوكالة.
ثالثا -بعزل الموكل للوكٌل.
رابعا -بعدول الوكٌل عن الوكالة.
خامسا -بوفاة الموكل او الوكٌل.
سادسا -بحدوث تؽٌٌر فً حالة الموكل او الوكٌل ٌفضً الى فقدانه االهلٌة الشرعٌة الستعمال

حقوقه ،مثل الحجر واعبلن االفبلس ،ما لم ٌكن موضوع الوكالة من االعمال التً ٌمكن اتمامها
بالرؼم من ذلك التؽٌٌر.
سابعا -باستحالة التنفٌذ الناشبة عن سبب لٌس له عبلقة بمشٌبة الفرٌقٌن المتعاقدٌن.

المادة -809

ان الوكالة المعطاة من شخص معنوي او شركة تنتهً بزوال هذه الشركة او ذاك

الشخص.
المادة  -810للموكل ان ٌعزل الوكٌل متى شاء.
وكل نص مخالؾ ال ٌعمل به سواء اكان بالنظر الى الفرٌقٌن المتعاقدٌن ام بالنظر الى الؽٌر
واشتراط االجر ال ٌمنع الموكل من استعمال هذا الحق.
ؼٌر انه اذا كانت الوكالة منعقدة فً مصلحة الوكٌل او شخص آخر فبل ٌحق للموكل ان ٌرجع عن
الوكالة اال برضى الفرٌق الذي انعقدت الجله.
المادة ٌ -811جوز ان ٌكون العزل صرٌحا او ضمنٌا.
واذا جرى العزل بكتاب او برقٌة فبل ٌنفذ اال من تارٌخ استبلم الوكٌل ببلغ عزله.

المادة -812

اذا كانت الوكالة من قبل عدة اشخاص فً قضٌة واحدة فبل ٌجوز العزل اال باتفاق

جمٌع الموكلٌن.
اما اذا كانت القضٌة قابلة للتجزبة فان العزل الصادر عن احد الموكلٌن ٌزٌل الوكالة بالجزء
المختص بهذا الموكل وحده.
اما فً شركات التضامن (كولكتٌؾ) وسابر الشركات فٌحق لكل شرٌك ٌملك حق التوكٌل باسم
الشركة ان ٌرجع عن الوكالة.
المادة  -813ان العزل عن الوكالة كلها او بعضها ال ٌكون نافذا فً حق شخص ثالث حسن
النٌة اذا عاقد الوكٌل قبل ان ٌعلم بعزله .على انه ٌبقى للموكل حق الرجوع على وكٌله.

المادة -814

عندما ٌوجب القانون صٌؽة معٌنة النشاء الوكالة ٌجب استعمالها الصٌؽة نفسها

للرجوع عنها.
المادة  -815ال ٌجوز للوكٌل ان ٌعدل عن الوكالة ،اال اذا ابلػ عدوله الى الموكل.
وٌكون الوكٌل ضامنا لكل ما ٌمكن ان ٌحدثه هذا العدول من العطل والضرر للموكل اذا لم ٌقم بما

ٌجب من التدابٌر لصون مصالح موكله صٌانة تامة الى ان ٌتمكن الموكل نفسه من القٌام بما ٌجب.
المادة  -816ال ٌجوز للوكٌل ان ٌعدل عن وكالته اذا كانت منعقدة فً مصلحة شخص ثالث ،اال
فً حالة المرض او مانع آخر مشروع.
وٌلزم الوكٌل فً الحالة المذكورة ان ٌنبه الشخص الذي اعطٌت الوكالة فً مصلحته ،وان ٌمنحه
مهلة كافٌة لٌقوم بما تقتضٌه الظروؾ.

المادة -817

ان عزل الوكٌل االصلً او وفاته ٌإدٌان الى عزل من وكله فٌما خبل الحالتٌن

االتٌتٌن:
اوال -متى كان وكٌل الوكٌل معٌنا بترخٌص من الموكل.
ثانٌا -متى كان الوكٌل االصلً ذا سلطة مطلقة فً التصرؾ او كان له الحق فً التوكٌل.

المادة -818

ان موت الموكل او تبدل حالته ٌسقط وكالة الوكٌل االصلً ووكالة وكٌله فٌما خبل

الحالتٌن االتٌتٌن:
اوال -متى كانت الوكالة معطاة فً مصلحة الوكٌل او مصلحة شخص ثالث.
ثانٌا -متى كان موضوع الوكالة عمبل ٌراد اتمامه بعد وفاة الموكل بحٌث ٌصبح الوكٌل عندبذ فً
مقام منفذ الوصٌة.

المادة  -819ان االعمال التً ٌجرٌها الوكٌل باسم الموكل قبل ان ٌعلم بوفاته او باحد االسباب
التً ادت الى انتهاء الوكالة ،تعد صحٌحة بشرط ان ٌكون الشخص الثالث الذي تعاقد معه جاهبل
اٌضا هذا السبب.
المادة  -820اذا انتهت الوكالة بوفاة الموكل او بافبلسه او بفقدانه االهلٌة ،وجب على الوكٌل اذا
كان فً التؤخر خطر ،ان ٌتم ما ابتدأ به حسبما تستلزمه الضرورة وان ٌقوم بكل ما تقتضٌه
الظروؾ لمصلحة الموكل اذ لم ٌكن ثمة وارث ذو اهلٌة او ممثل شرعً للموكل او للوارث.
وٌحق للوكٌل من جهة آخرى ان ٌسترد ما ٌكون قد اسلفه او انفقه لتنفٌذ الوكالة طبقا للقواعد
المختصة بالفضول.
المادة  -821اذا توفً الوكٌل وكان الورثة عالمٌن بوجود الوكالة ،وجب علٌهم ان ٌبلؽوا
الموكل ببل ابطاء خبر الوفاة.
وعلٌهم اٌضا ان ٌحتفظوا بالوثابق وؼٌرها من االوراق المختصة بالموكل وان ٌتخذوا جمٌع
الوسابل البلزمة لصٌانة مصالحه.

على ان احكام هذه المادة ال تسري على الورثة القصر ما داموا ببل وصً.
المادة  -822اذا فسخ الموكل او الوكٌل عقد الوكالة فجؤة فً وقت ؼٌر مناسب وببل سبب
مقبول ،جاز ان ٌلزم بضمان العطل والضرر للفرٌق اآلخر بسبب اساءة استعماله هذا الحق.
اما وجود الضرر ومبلؽه فٌقدرهما القاضً بحسب ماهٌة الوكالة وظروؾ القضٌة والعرؾ المحلً.

الكتاب التاسع  -في الشركات

المادة  -823الشركات نوعان:
اوال -شركات الملك او اشباه الشركات.
ثانٌا -شركات العقد او الشركات بمعناها الصحٌح.

الباب االول  -شركة الملك او شبو الشركة

الفصل االول  -حقوق الشركاء في الملك وموجباتهم

المادة  -824عندما ٌكون شًء او حق ما ملكا شابعا ومشتركا بٌن عدة اشخاص ٌنشؤ عن ذلك
كٌان قانونً ٌسمى شركة ملك او شبه شركة وهً تكون اختٌارٌة او اضطرارٌة.

المادة -825

اذا قام الشك ،عدت انصبة الشركاء متساوٌة.

المادة  -826كل شرٌك ٌمكنه ان ٌستعمل الشًء المشترك على نسبة ما له من الحق بشرط ان
ال ٌستعمله على وجه ٌخالؾ ماهٌة ذلك الشً او الؽاٌة المعد لها ،او ٌناقض مصلحة الشركة ،او
على وجه ٌحول دون استعمال الشركاء اآلخرٌن لحقوقهم.
المادة  -827ال ٌجوز لشرٌك ان ٌحدث تؽٌٌرا فً الشًء المشترك ببل رضى شركابه الصرٌح
او الضمنً .فان لم تراع احكام الفقرة السابقة تطبق القواعد االتٌة:
اوال -تجري القسمة عندما ٌكون الشًء قاببل للتجزبه.
واذا كان الجزء الذي حدث فٌه التؽٌر واقعا فً حصة الشرٌك الذي احدثه فبل سبٌل الي فرٌق منهم
الى االعتراض.
اما اذا كان التؽٌر واقعا فً حصة شرٌك آخر فٌمكن هذا الشرٌك ان ٌختار اما اداء بدل التؽٌٌر واما
اجبار شرٌكه على ارجاع الشًء الى حالته االصلٌة.
ثانٌا -عندما ٌكون الشًء ؼٌر قابل للتجزبة ٌجوز للشركاء ان ٌجبروا محدث التؽٌٌر على اعادة
الشًء الى حالته االصلٌة وعلى تحمً النفقة مع اداء بدل العطل والضرر عند االقتضاء.
المادة  -828عندما ٌكون الشًء بطبٌعته ؼٌر قابل للتجزبة ال ٌحق للشرٌك ان ٌاخذ اال ما
ٌناسب حصته من منتجاته .وٌجب ان ٌإجر لحساب الشركاء جمٌعا ولو عارض فً ذلك احدهم.
المادة ٌ -829جب على كل شرٌك ان ٌقدم لشركابه حسابا عن كل ما استلمه زٌادة عن حصته
من منتجات الشًء المشترك.
المادة ٌ -830جوز ان ٌتفق الشركاء على ان ٌتمتع كل منهم على انفراد بالشًء او بالحق
المشترك على طرٌقة المناوبة.
وفً هذه الحالة ٌمكن كبل منهم ان ٌتصرؾ فً حقه الخاص الذي ٌتمتع به سحابه المدة المعٌنة لهذا
التمتع سواء اكان ببدل ام ببل بدل ،وال ٌلزمه حٌنبذ ان ٌقدم لشركابه حسابا عما استوفاه.
ؼٌر انه ال ٌستطٌع ان ٌؤتً امرا من شؤنه ان ٌنقص او ٌمنع حقوق بقٌة الشركاء عندما تؤتً نوبتهم
فً التمتع.

المادة -831
الخاصة.

ٌجب على كل شرٌك ان ٌسهر على صٌانة الشًء المشترك كما ٌسهر على اشٌابه

المادة ٌ -832حق لكل شرٌك ان ٌجبر بقٌة الشركاء على تقدٌم ما ٌناسب حصصهم من النفقات
الضرورٌة لصٌانة الشًء المشترك صالحا لبلستعمال الذي اعد له.
على ان كل منهم ٌستطٌع ان ٌكون فً حل من هذا الموجب:
اوال -ببٌع حصته -مع االحتفاظ بحق االولوٌة المختص بالشٌوع للشرٌك الذي قام بالنفقة او عرض
ان ٌقوم بها.
ثانٌا -بؤن ٌترك للشرٌك المشار الٌه حق التمتع بالشًء المشترك مع منتجاته الى ان ٌسترد ما دفعه
لحساب الشركاء.
ثالثا -بطلب القسمة اذا كانت مستطاعة.
اما اذا كانت النفقة قد دفعت فٌلزم الشركاء بها على نسبة حصصهم.

المادة -833

كل شرٌك ملزم تجاه اآلخرٌن بتحمل اعباء الشًء المشترك ونفقات االدارة

واالستثمار.
وٌعٌن نصٌب كل شرٌك من تلك االعباء والنفقات بحسب حصته فً ذلك الشًء.
المادة  -834ان النفقات النافعة والنفقات الكمالٌة التً ٌقوم بها احد الشركاء ال تخوله الحق فً
مطالبة شركابه بشًء منها اال اذا كانوا قد اجازوا له انفاقها صراحة او ضمنا.
المادة  -835ان االقلٌة من الشركاء مجبرة على قبول القرارات التً تتخذها الؽالبٌة فٌما ٌختص
بادارة الشًء المشترك وكٌفٌة االنتفاع به ،بشرط ان ٌكون للؽالبٌة ثبلثة ارباع المصالح التً ٌتكون
منها موضوع الشركة.
واذا لم ٌكن للؽالبٌة ثبلثة ارباعها فللشركاء ان ٌلجؤوا الى القاضً فٌقرر ما ٌراه اكثر انطباقا على
مصلحة الشركة العامة وٌمكنه ان ٌعٌن لها مدٌرا عند االقتضاء او ٌؤمر بقسمتها.
المادة  -836ال تجبر االقلٌة على قبول قرارات الؽالبٌة اذا كانت تختص:
اوال -باعمال التصرؾ ،وباالعمال االدارٌة اٌضا اذا كانت تمس الملكٌة مباشرة.
ثانٌا -بتعدٌبلت جدٌدة فً عقد الشركة او الشًء المشترك.
ثالثا -بعقد موجبات جدٌدة.
ففً االحوال المتقدم ذكرها ٌجب ان ٌتؽلب رأي المعارضٌن .على انه ٌجوز للشركاء اآلخرٌن ان
ٌستعملوا عند االقتضاء الحق المنصوص علٌه فً المادة .86
المادة  -837لكل شرٌك حصة شابعة فً ملكٌة الشًء المشترك وفً منتجاته.
وٌجوز له ان ٌبٌع تلك الحصة او ٌتفرغ عنها او ٌرهنها وان ٌنٌب ؼٌره فً التمتع بها وان ٌتصرؾ
فٌها على اي وجه آخر سواء اكان ببدل ام ببل بدل ،اال اذا كان ال ٌملك سوى حق مختص بشخصه.

المادة  -838اذا باع احد الشركاء حصته الشابعة من شخص آخر فلسابر الشركاء ان ٌتذرعوا
بحق الشفعة وفاقا لبلحكام القانونٌة المختصة بها.

الفصل الثاني  -كيف تنتهي شركة الملك

المادة  -839ان الشركة الملك او شبه الشركة تنتهً:
اوال -بهبلك جمٌع الملك المشترك.
ثانٌا -بتفرغ الشركاء عن حصصهم الحدهم او بتركها له.
ثالثا -بالقسمة.
المادة  -840معدلة وفقا للقانون تارٌخ 1954/12/21
ال ٌجبر احد على البقاء فً الشٌوع فلكل شرٌك ان ٌطلب القسمة انما للمحكمة ان توقؾ دعوى
القسمة موقتا اذا تحقق لدٌها عدم مبلءمة الظروؾ الجرابها.
المادة  -841معدلة وفقا للقانون تارٌخ 1954/12/21
ٌجوز االتفاق على البقاء فً الشٌوع لمدة معٌنة اقصاها خمس سنوات وال عبرة الٌة زٌادة على هذا
الحد.
وللمحكمة ان تقضً حتى اثناء المدة المعٌنة بازالة الشٌوع اذا بدت لها اسباب قوٌة طاربة تبرر
ذلك.
على ان المحكمة ٌجوز لها حتى فً هذه الحالة .ان تؤمر بحل الشركة وبالقسمة فً اثناء المدة
المتفق علٌها الستمرار الشٌوع.
المادة  -842ال ٌجوز طلب القسمة اذا كان موضوع الشركة اشٌاء ال تبقى بعد قسمتها صالحة
لبلستعمال المعدة له.

المادة -843

ال ٌسري حكم مرور الزمن على دعوى طلب القسمة.

الباب الثاني  -شركات العقد

الفصل االول  -احكام عامة
مشتركة بين الشركات المدنية والشركات التجارية

المادة  -844الشركة عقد متبادل بمقتضاه ٌشترك شخصان او عدة اشخاص فً شًء بقصد ان
ٌقتسموا ما ٌنتج عنه من الربح.
المادة  -845ان اشراك المستخدمٌن او ممثلً االشخاص المعنوٌٌن او الشركات فً جزء من
االرباح كؤجر كلً او جزبً ٌعطً لهم لما ٌقومون به من الخدمات ،ال ٌكفً لمنحهم صفة الشرٌك.
المادة  -846ال ٌجوز ان تعقد الشركة:
اوال -بٌن االب واالبن الذي ال ٌزال خاضعا للسلطة االبوٌة.
ثانٌا -بٌن الوصً والقاصر الى ان ٌبلػ القاصر سن الرشد وٌقدم الوصً حساب الوصاٌة وتتم
الموافقة النهابٌة علٌه.
ثالثا -بٌن ولً فاقد االهلٌة او متولً ادارة احدى المنشآت الدٌنٌة ،وبٌن االشخاص الذٌن ٌدٌران
اموالهم .ان ترخٌص االب او الولً للقاصر او لفاقد االهلٌة ،فً تعاطً التجارة ال ٌكفً لجعلها اهبل
للتعاقد معهما على انشاء شركة.
المادة ٌ -847جب ان ٌكون لكل شركة ؼرض مباح.
فكل شركة ٌكون ؼرضها مخالفا لآلداب او للنظام العام او للقانون ،باطلة حتما.
وباطلة اٌضا حتما كل شركة ٌكون موضوعها اشٌاء ال تعد ماال بٌن الناس.

المادة  -848تتم الشركة بموافقة المتعاقدٌن على تؤسٌسها وعلى سابر بنود العقد ،فٌما خبل
الحالة التً ٌوجب فٌها القانون صٌؽة خاصة.
ؼٌر انه اذا كان موضوع الشركة امبلكا ثابتة او ؼٌرها من االمبلك القابلة للرهن العقاري وكانت
لمدة تتجاوز ثبلث سنوات ،وجب ان ٌوضع عقدها خطٌا وان ٌسجل بالصٌؽة القانونٌة .وٌجب
عبلوة على ذلك اتمام المعامبلت المنصوص علٌها فً القرار رقم  188الصادر من المفوض
السامً فً  15اذار .1926
المادة ٌ -849جوز ان تكون حصص الشركاء فً رأس المال نقودا او امواال منقولة او ثابتة او
حقوقا معنوٌة كما ٌجوز ان تكون صناعة احد الشركاء او صناعاتهم جمٌعا.

المادة -850

ٌجوز اٌضا ان ٌكون ما ٌقدمه احد الشركاء الثقة التجارٌة التً ٌتمتع بها.

المادة ٌ -851جوز ان تختلؾ االشٌاء التً ٌقدمها الشركاء قٌمة ونوعا .واذا وقع الشك ،حسبوا
متساوٌن فً ما قدموه.
المادة ٌ -852جب تعٌٌن حصة كل شرٌك فً رأس المال مع بٌان نوعها .واذا كانت تتؤلؾ من
جمٌع االموال الحاضرة التً ٌملكها احد الشركاء ،وجب ان تنظم لها قابمة جرد .واذا كانت اشٌاء
ؼٌر النقود ،وجب تخمٌنها بحسب القٌمة التً تكون لها ٌوم ادخالها فً مال الشركة ،واال عد
الشركاء راضٌن بؤن ٌكون سعرها المتداول فً ٌوم تقدٌمها اساسا للتخمٌن .وان لم ٌكن سعر
فبحسب القٌمة التً ٌعٌنها اهل الخبرة.
المادة ٌ -853تؤلؾ المال المشترك او رأس مال الشركة من مجموع الحصص التً ٌقدمها
الشركاء ومن االشٌاء المشتراة بها للقٌام باعمال الشركة.
وٌدخل فً رأس مال الشركة اٌضا العوض الذي ٌإخذ عن هبلك الشًء التابع لرأس المال او عن
تعٌبه او عن نزع ملكٌته .ؼٌر انه ال ٌضم الى ملك الشركة من هذا العوض اال ما ٌعادل القٌمة التً
عٌنت لذاك الشًء عند وضعه فً الشركة بمقتضى العقد.
وٌكون رأس مال الشركة ملكا مشتركا بٌن الشركاء لكل منهم حصة شابعة فٌه على نسبة ما قدمه
من رأس المال.

المادة -854

ٌجوز ان تإلؾ الشركة الى اجل او لمدة ؼٌر معٌنة ،واذا كان موضوعها عمبل له

مدة معٌنة ،عدت مإلفة للمدة التً ٌستمر فٌها هذا العمل.

المادة -855

تبتدئ الشركة منذ ابرام العقد ،ما لم ٌتفق الشركاء على تعٌٌن موعد آخر.

الفصل الثاني  -مفاعيل الشركة فيما بين الشركاء وبالنظر الى الغير

الجزء االول  -مفاعيل الشركة بين الشركاء

الفقرة االولى  -في موجبات الشركاء

اوالً -حصص الشركاء في رأس المال

المادة  -856كل شرٌك مدٌون لسابر الشركاء بجمٌع ما وعد بتقدٌمه للشركة .وعند قٌام الشك
ٌعد الشركاء ملزمٌن بتقدٌم حصص متساوٌة.
المادة  -857على كل شرٌك ان ٌسلم ما ٌجب علٌه تقدٌمه فً الموعد المضروب ،واذا لم ٌكن
ثمة موعد معٌن فعلى اثر ابرام العقد.
وتراعى فً ذلك المهل التً تستلزمها ماهٌة الشًء او المسافة.

واذا كان احد الشركاء متآخرا عن تقدٌم حصته فً رأس المال ،كان لسابر الشركاء ان ٌطلبوا
آخراجه من الشركة او اجباره على القٌام بما التزمه ،مع االحتفاظ بما لهم من حق المطالبة ببدل
العطل والضرر فً الحالتٌن.
المادة  -858اذا كانت حصة احد الشركاء فً رأس المال دٌنا له فً ذمة شخص آخر فبل تبرأ
ذمة هذا الشرٌك اال فً الٌوم الذي تقبض فٌه الشركة المبلػ الذي قدم ذلك الدٌن بدال منه ،وٌكون
الشرٌك ضامنا للعطل والضرر اذا لم ٌدفع المبلػ فً موعد االستحقاق.
المادة  -859اذا كانت الحصة المقدمة ملكٌة عٌن معٌنة ،كان الشرٌك الذي قدمها ملزما
بالضمان المترتب على البابع فٌما ٌختص بالعٌوب الخفٌة وانتزاع الملكٌة باالستحقاق .واذا كان ما
قدمه مقصورا على حق االنتفاع ،كان الشرٌك ملزما بالضمان المترتب على المإجر ولزمه ان
ٌضمن اٌضا محتوى ذلك الشًء على الشروط نفسها.
المادة  -860ان الشرٌك الذي التزم تقدٌم صنعتهٌ ،لزمه ان ٌقوم باالعمال التً وعد بها وان
ٌقدم حسابا عن جمٌع االرباح التً جناها من تارٌخ ابرام العقد بواسطة تلك الصنعة التً هً
موضوع الشركة.
على انه ال ٌلزم بؤن ٌدخل فً الشركة شهادات االختراعات التً حصل علٌها ،ما لم ٌكن ثمة اتفاق
مخالؾ.
المادة  -861اذا هلكت حصة شرٌك او تعٌبت بسبب قوة قاهرة بعد العقد وقبل اجراء التسلٌم
فعبل او حكما ،تطبق القواعد االتٌة:
اوال -اذا كان ما ٌقدمه الشرٌك نقودا او ؼٌرها من المثلٌات او كان حق االنتفاع بشًء معٌن فان
خطر الهبلك او التعٌب ٌتحمله الشرٌك المالك.
ثانٌا -اما اذا كان شٌبا معٌنا ادخلت ملكٌته فً الشركة ،فجمٌع الشركاء ٌتحملون الخطر.
المادة  -862ال ٌلزم احد من الشركاء بتجدٌد حصته فً رأس المال اذا هلكت فٌما خبل الحالة
المذكورة فً المادة  ،911كما انه ال ٌلزم بؤن ٌزٌدها اكثر مما حدد فً العقد.

ثانياً -موجبات آخرى على الشركاء

المادة  -863ال ٌجوز لشرٌك ان ٌتذرع بالمقاصة بٌن اضرار ٌكون مسإوال عنها وارباح نالتها
الشركة على ٌده من قضٌة آخرى.
المادة  -864ال ٌجوز للشرٌك ان ٌنٌب ؼٌره فً تنفٌذ ما التزمه تجاه الشركة .وهو مسإول فً
كل حال عما ٌفعله االشخاص الذٌن ٌقٌمهم مقامه او ٌستعٌن بهم ،وعما ٌرتكبونه من خطؤ.
المادة  -865ال ٌجوز للشرٌك ،بدون موافقة شركابه ،ان ٌقوم لحسابه او لحساب الؽٌر باعمال
شبٌهة باعمال الشركة اذا كانت هذه المنافسة تضر بمصالح الشركة .وعند المخالفةٌ ،حق للشركاء
االختٌار بٌن ان ٌطالبوه ببدل العطل والضرر ،وان ٌتخذوا لحسابهم االعمال التً ارتبط بها وٌطلبوا
قبض االرباح التً جناها .هذا كله مع االحتفاظ بحق العمل على آخراجه من الشركة .واذا مضت
ثبلثة اشهر ولم ٌختاروا احد االوجه المذكورة ،فقدوا حق االختٌار ولم ٌبق لهم سوى حق الحصول
على بدل العطل والضرر عند االقتضاء.
المادة  -866ال ٌطبق حكم المادة السابقة اذا كان للشرٌك قبل اندماجه فً الشركة مصلحة فً
مشارٌع مضارعة لها او كان ٌقوم باعمال مشابهة العمالها على علم من شركابه ولم ٌشترط علٌه
تركها.
وال ٌجوز للشرٌك الموما الٌه ان ٌلجؤ الى المحاكم الجبار شركابه على موافقته.
المادة  -867كل شرٌك ٌلزمه ان ٌظهر من العناٌة واالجتهاد فً القٌام بواجباته للشركة ما
ٌظهره فً اتمام امور الخاصة ،وكل تقصٌر من هذا القبٌل ٌعد خطؤ ٌسؤل عنه لدى بقٌة الشركاء،
كما ٌسؤل عن عدم القٌام بالواجبات الناشبة عن عقد الشركة وعن سوء استعماله السلطة الممنوحة
له .وال ٌكون مسإوال عن القوة القاهرة اذا لم تنجم عن خطؤ منه.
المادة  -868كل شرٌك ٌلزمه ،على الشروط التً ٌلزم بها الوكٌل ،ان ٌقدم حسابا عن:
اوال -كل المبالػ والمقومات التً ٌؤخذها من رأس مال الشركة الجل االعمال المشتركة.
ثانٌا -كل ما استلمه على الحساب المشترك او من طرٌق االعمال التً تكون موضوع الشركة.
ثالثا -وباالجمال عن كل عمل ٌقوم به لحساب الشركة .وكل نص على اعفاء احد الشركاء من
واجب تقدٌم الحساب ٌكون لؽوا.

الفقرة الثانية  -في حقوق الشريك

المادة  -869لكل شرٌك ان ٌؤخذ من المال المشترك المبلػ الذي عٌن فً العقد لنفقاته الخاصة.
وال ٌحق له ان ٌتجاوز هذا المبلػ.
المادة  -870كل شرٌك ٌستعمل ببل ترخٌص من بقٌة الشركاء االموال او االشٌاء المشتركة،
فً مصلحته او فً مصلحة شخص ثالثٌ ،لزمه ان ٌعٌد المبالػ التً اخذها وان ٌضم الى مال
الشركة االرباح التً جناها .وٌحتفظ مع ذلك بحق الشركاء فً بدل العطل والضرر وفً اقامة
دعوى جزابٌة علٌه عند االقتضاء.
المادة  -871ان الشرٌك ،وان ٌكن مدٌرا ،ال ٌجوز له بدون موافقة سابر الشركاء ،ان ٌشرك
شخصا آخر فً اعمال الشركة ،اال اذا كان العقد ٌمنحه هذا الحق .وانما ٌجوز له ان ٌجعل للؽٌر
مصلحة فً حصته الخاصة او ٌتفرغ له عنها ،كما ٌجوز له ان ٌتفرغ عن نصٌبه فً رأس المال
عند القسمة -كل ذلك ما لم ٌكن هناك اتفاق مخالؾ.
واذا استعمل الشرٌك حقا من الحقوق المعترؾ له بها فً الفقرة السابقة فبل ٌترتب على ذلك رابطة
قانونٌة بٌن الشركة والشخص الثالث صاحب الشؤن او الشخص الذي تنازل له الشرٌك ،اذ لٌس
لهذٌن الشخصٌن من حق فً ؼٌر االرباح والخسابر العابدة الى ذلك الشرٌك بناء على الموازنة .وال
ٌجوز لهما ان ٌقٌما اٌة دعوى على الشركة ولو بطرٌقة النٌابة عن الشرٌك الذي انتقلت الٌهما
حقوقه.
المادة  -872ان الشخص الذي ٌحل محل الشرٌك الخارج ،برضى سابر الشركاء او بمقتضى
نص فً عقد الشركةٌ ،قوم مقامه فً جمٌع الحقوق والموجبات بحسب الشروط المستفادة من ماهٌة
الشركة.
المادة  -873لكل شرٌك حق االدعاء على بقٌة الشركاء فً ما ٌعادل حصصهم فً الشركة:
اوال -من اجل المبالػ التً صرفها لحفظ االشٌاء المشتركة ،والنفقات التً قام بها لمصلحة الجمٌع
عن روٌة وبدون اسراؾ.
ثانٌا -من اجل الموجبات التً ارتبط بها لمصلحة الجمٌع عن روٌة وبدون اسراؾ.

المادة  -874ال ٌحق للشرٌك القابم باالدارة ان ٌتناول اجرا خاصا من اجل ادارته اال اذا نص
صراحة على ذلك .وٌطبق هذا الحكم على بقٌة الشركاء فً ما ٌختص بالعمل الذي ٌعملونه
للمصلحة المشتركة او بالخدمات الخاصة التً ٌقومون بها للشركة والتً ال تدخل فً موجباتهم
كشركاء.

المادة -875

ان موجبات الشركة بالنظر الى الشركاء تقسم فٌما بٌنهم على نسبة ما وضعه كل

منهم فٌها.

الفقرة الثالثة  -في ادارة الشركة

اوالً -حكام عامة

المادة  -876ان حق ادارة اشؽال الشركة هو لجمٌع الشركاء معا فبل ٌحق الحد منهم ان
ٌستعمله منفردا اذا لم ٌرخص له بقٌة الشركاء.

المادة -877

ان الحق فً ادارة الشركة ٌشمل حق تمثٌلها تجاه الؽٌر اذا لم ٌنص على العكس.

ثانياً -شركة التفويض او التوكيل العام

المادة  -878عندما ٌتفق الشركاء على اعطاء كل منهم وكالة بادارة شإون الشركة وٌوضحون
ان كل شرٌك ٌمكنه ان ٌعمل من ؼٌر ان ٌشاور اآلخرٌن ،تسمى شركتهم عندبذ شركة تفوٌض او
توكٌل عام.
المادة  -879فً شركة التفوٌض العام ٌجوز لكل شرٌك ان ٌقوم منفردا بجمٌع اعمال االدارة
التً تدخل فً موضوع الشركة حتى اعمال التفرغ.
وٌجوز له على الخصوص:
اوال -ان ٌعقد لحساب الشركة خاصة مع الؽٌر ٌكون المراد منها عمبل او جملة اعمال ادارٌة.
ثانٌا -ان ٌقدم ماال لشخص ثالث للقٌام بمشروع لحساب الشركة.
ثالثا -ان ٌعٌن عماال ومندوبٌن.
رابعا -ان ٌوكل وٌعزل الوكبلء.
خامسا -ان ٌقبض مال وان ٌفسخ المقاوالت وان ٌبٌع نقدا او دٌنا او الى اجل او على التسلٌم-
االشٌاء الداخلة فً موضوع الشركة ،وان ٌعترؾ بالدٌون وٌربط الشركة بموجبات على قدر ما
تقتضٌه حاجات االدارة ،وٌعقد الرهن او ؼٌره من وجوه التؤمٌن على القدر نفسه وان ٌقبل مثل هذا
الرهن او التؤمٌن ،وان ٌصدر او ٌظهر سندات -لبلمر ،او سفاتج ،وان ٌقبل رد المبٌع من اجل عٌب
موجب للرد حٌنما ٌكون الشرٌك الذي عقده ؼاببا ،وان ٌمثل الشركة فً الدعاوي سواء اكانت
مدعٌة او مدعى علٌها ،وان ٌعقد الصلح بشرط ان ٌكون مفٌدا.
 ذلك كله ما لم ٌكن هناك خداع او قٌود خاصة موضحة فً عقد الشركة.المادة  -880ان الشرٌك فً شركة التفوٌض العام ال ٌجوز له بدون ترخٌص خاص مبٌن فً
عقد الشركة او فً عقد الحق.
اوال -ان ٌتفرغ ببل بدل ،وتستثنى الهداٌا والمكافآت المعتادة.
ثانٌا -ان ٌكفل الؽٌر.
ثالثا -ان ٌقرض ببل بدل.
رابعا -ان ٌجري التحكٌم.
خامسا -ان ٌتنازل عن المإسس او المحل التجاري او عن شهادة االختراع التً عقدت علٌها
الشركة.
سادسا -ان ٌعدل عن ضمانات ،ما لم ٌكن العدول مقابل بدل.

ثالثاَ ًً -الشركة ذات الوكالة المحدودة

المادة  -881اذا كان عقد الشركة ٌوضح ان جمٌع الشركاء ٌحق لهم تولً االدارة ولكن ال
ٌجوز الحدهم ان ٌعمل منفردا عن اآلخرٌن ،فالشركة توصؾ حٌنبذ بالمحدودة او بذات الوكالة
المحدودة.
واذا لم ٌكن نص او عرؾ خاص ،فكل شرٌك فً الشركة المحدودة ٌجوز له ان ٌقوم باالعمال
االدارٌة بشرط الحصول على موافقة شركابه ،ما لم ٌكن هناك امر ٌستوجب التعجٌل وٌقضً
اؼفاله الى االضرار بالشركة.
المادة  -882اذا نص فً عقد الشركة على ان قراراتها تتخذ بالؽالبٌة ،وجب ان ٌفهم من هذا
النص ،عند قٌام الشك ،ان المراد ؼالبٌة العدد.
واذا انقسمت االصوات قسمٌن متساوٌٌن ،فالؽلبة للفرٌق المعارض.
واذا اختلؾ الفرٌقان فً شؤن القرار الذي ٌراد اتخاذه ،فٌرفع الى المحكمة لتقرر ما ٌتفق مع
مصلحة الشركة العامة.

رابعاً -في ادارة المديرين

المادة ٌ -883جوز ان ٌعهد فً االدارة الى مدٌر او عدة مدٌرٌن وان ٌعٌنوا من ؼٌر اعضاء
الشركة ؼٌر انه ال ٌجوز تعٌٌنهم اال بالؽالبٌة التً ٌوجبها عقد الشركة لقراراتها.
المادة ٌ -884جوز للشرٌك الذي عهد الٌه فً ادارة الشركة بمقتضى العقد ان ٌقوم ،على الرؼم
من معارضة بقٌة الشركاء ،بجمٌع االعمال االدارٌة حتى اعمال التصرؾ الداخله فً موضوع
الشركة ،وفاقا لما نص علٌه فً المادة  -887بشرط ان ال ٌكون ثمة ؼش وان تراعى القٌود
الموضحة فً العقد الذي منح السلطة بمقتضاه.
المادة  -885ان المدٌر الذي ٌعٌن من ؼٌر الشركاء تكون له الحقوق المعطاة للوكٌل بمقتضى
المادة  ،777ما لم ٌكن هناك نص مخالؾ.
المادة  -886اذا كان للشركة عدة مدٌرٌن فبل ٌجوز لواحد منهم ،ما لم ٌكن ثمة نص مخالؾ ان
ٌعمل بدون معاونة اآلخرٌن اال فً االحوال التً تستوجب االستعجال والتً ٌكون التؤجٌل فٌها

مدعاة لضرر هام على الشركة .واذا قام خبلؾ ،وجب اتباع رأي الؽالبٌة ،واذا انقسمت االصوات
قسمٌن متساوٌٌن فالؽلبة للمعارضٌن .اما اذا كان الخبلؾ مقصورا على الطرٌقة التً ٌجب اتباعها
فٌرجع فً هذا الشؤن الى ما ٌقرره جمٌع الشركاء .واذا كانت فروع االدارة موزعة بٌن المدٌرٌن،
فلكل واحد منهم ان ٌقوم باالعمال الداخل فً ادارة فرعه وال ٌحق له على االطبلق ان ٌتجاوزها.
المادة  -887ال ٌجوز للمدٌرٌن وان اجمعوا رأٌا وال للشركاء وان قررت ؼالبٌتهم ان ٌقوموا
بؽٌر االعمال التً تدخل فً موضوع الشركة بحسب ماهٌتها والعرؾ التجاري.
وٌجب اجماع الشركاء:
اوال -لتفرغ ببل بدل عن الملك المشترك او عن احد اجزابه.
ثانٌا -لتعدٌل عقد الشركة او للحٌد عن مقتضاه.
ثالثا -للقٌام باعمال خارجة عن موضوع الشركة.
وكل نص ٌجٌز مقدما للمدٌرٌن او للؽالبٌة اتخاذ قرارات من هذا النوع بدون استشارة اآلخرٌن
ٌكون لؽوا .وفً هذه الحالة ٌحق ،حتى للشركاء الذٌن لٌسوا مدٌرٌن ،ان ٌشتركوا فً المناقشات.
واذا قام خبلؾ ،وجب اتباع رأي المعارضٌن.
المادة  -888ال ٌجوز للشركاء ؼٌر المدٌرٌن ان ٌشتركوا فً شًء من اعمال االدارة وال ان
ٌعترضوا على االعمال التً ٌقوم بها المدٌرون المعٌنون بمقتضى العقد اال اذا كانت تتجاوز حدود
االعمال التً هً موضوع الشركة او كانت تخالؾ العقد او القانون مخالفة صرٌحة.
المادة ٌ -889حق للشركاء ؼٌر المدٌرٌن آن ٌطلبوا فً كل ان حسابا عن ادارة اعمال الشركة
وعن حالة الملك المشترك وان ٌطلعوا على دفاتر الشركة واوراقها وان ٌبحثوا فٌها .وكل نص
مخالؾ ٌعد لؽوا .وهذا الحق شخصً ال ٌجوز ان ٌقوم به وكٌل او ممثل آخر اال عند وجود فاقدي
االهلٌة ،فهإالء ٌصح ان ٌنوب عنهم وكبلإهم الشرعٌون -او عند وجود مانع مقبول مثبت بحسب
االصول.
المادة  -890من ال ٌكون اال شرٌك محاصة ال ٌحق له ان ٌطلع على دفاتر الشركة واوراقها اال
لسبب هام و باذن القاضً.
المادة  -891ال ٌجوز عزل المدٌرٌن المعٌنٌن بمقتضى عقد الشركة اال السباب مشروعة
وبقرار ٌتخذ باتفاق جمٌع الشركاء.
ؼٌر انه ٌجوز ان ٌمنح عقد الشركة هذا الحق للؽالبٌة او ٌنص على ان المدٌرٌن المعٌنٌن بمقتضى
العقد ٌمكن عزلهم كما ٌعزل الوكٌل.
وٌعد من االسباب المشروعة سوء االدارة ،وقٌام خبلؾ شدٌد بٌن المدٌرٌن ،وارتكاب واحد او جملة

منهم مخالفة هام لموجبات وظٌفتهم ،واستحالة قٌامهم بها.
وال ٌجوز من جهة آخرى للمدٌرٌن المعٌنٌن بمقتضى عقد الشركة ان ٌعدلوا عن وظابفهم لؽٌر مانع
مقبول شرعا .واال كانوا ملزمٌن بؤداء بدل العطل والضرر للشركاء اما اذا كان عزل المدٌرٌن
منوطا بمشٌبة الشركاء فٌمكنهم ان ٌعدلوا عن وظابفهم على الشروط الموضوعة للوكٌل.
المادة  -892ان المدٌرٌن الشركاء اذا لم ٌعٌنوا بمقتضى عقد الشركة كانوا قابلٌن للعزل
كالوكبلء ؼٌر انه ال ٌمكن تقرٌر عزلهم اال بالؽالبٌة البلزمة للتعٌٌن.
وٌحق لهم من جهة آخرى ان ٌعدلوا عن القٌام بوظابفهم على الشروط الموضوعة للوكبلء.
وتطبق احكام هذه المادة على المدٌرٌن ؼٌر الشركاء.
المادة  -893اذا لم ٌقرر شًء فٌما ٌختص بادارة اعمال الشركة ،عدت "شركة محدودة"
وكانت عبلقات الشركاء من هذا الوجه خاضعة الحكام المادة .891

الفقرة الرابعة  -قواعد مختصة بتعيين انصبة الشركاء من االرباح والخسائر

المادة  -894اذا لم ٌعٌن فً عقد الشركة نصٌب كل شرٌك من االرباح والخسابر ،فٌكون
نصٌب كل منهم مناسبا لما وضعه فً رأس مال الشركة.
واذا لم ٌعٌن فً العقد اال النصٌب من االرباح فان هذا التعٌٌن ٌطلق على الخسابر والعكس بالعكس.
اما الشرٌك الذي لم ٌقدم سوى صناعته فتعٌن حصته على نسبة ما ٌكون لهذه الصناعة من االهمٌة
بالنظر الى الشركة.
والشرٌك الذي قدم عبلوة على صناعته ،نقودا او ؼٌرها من المقومات ٌحق له ان ٌتناول حصة
مناسبة لما قدمه من هذٌن الوجهٌن.
المادة  -895اذا قضى العقد بمنح احد الشركاء مجموع االرباح كانت الشركة باطلة.
وكل نص ٌعفً احد الشركاء من االشتراك فً دفع الخسابر ٌإدي الى بطبلن الشركة.
المادة  -896تجري تصفٌة ارباح الشركة وخسابرها بناء على الموازنة التً ٌجب تنظٌمها مع
قابمة الجرد ،فً آخر كل عام او فً آخر كل سنة للشركة.

الفقرة الخامسة  -في تكوين المال االحتياطي

المادة ٌ -897قتطع قبل كل قسمة جزء من عشرٌن من االرباح الصافٌة فً آخر السنة لتكوٌن
المال االحتٌاطً حتى ٌبلػ خمس رأس المال.
واذا نقص رأس المال ،وجب ان ٌستكمل على قدر الخسارة بما ٌجنً من االرباح فٌما بعد.
وتنقطع الشركة عن توزٌع كل ربح على الشركاء الى ان ٌعود رأس المال الى اصله تماما ،ما لم
ٌقرر الشركاء انزال رأس مال الشركة الى المبلػ الموجود حقٌقة.
المادة  -898بعد اقتطاع ما توجبه المادة السابقة تصفى حصة كل شرٌك من االرباح وٌحق له
عندبذ ان ٌؤخذها .فاذا تخلؾ عن اخذها ،ابقٌت كودٌعة له دون ان تزداد بها حصته فً رأس مال
الشركة ،ما لم ٌوافق بقٌة الشركاء موافقة صرٌحة على اضافتها الى حصته ذلك كله ما لم ٌكن نص
مخالؾ.

الفقرة السادسة  -احكام خاصة

المادة  -899ال ٌلزم الشرٌك فً حالة الخسارة ان ٌعٌد الى مال الشركة الحصة التً قبضها من
ارباح سنة ماضٌة اذا كان قد اخذها بحسن نٌة بناء على موازنة قانونٌة منظمة بحسن نٌة اٌضا.
اما اذا كانت الموازنة لم تنظم بحسن نٌة فان الشرٌك الذي قبض االرباح عن نٌة حسنة ثم اجبر
على ارجاعها الى الشركةٌ ،حق له ان ٌقٌم دعوى العطل والضرر على مدٌري الشركة.
المادة  -900اذا اسست الشركة الجل قضٌة معٌنة فان تصفٌة الحساب النهابٌة وتوزٌع االرباح
ال ٌكونان اال بعد انتهاء تلك القضٌة.

الجزء الثاني  -مفاعيل الشركة بالنظر الى الغير

المادة  -901اذا لم ٌكن عقد الشركة موجبا للتضامن ،كان الشركاء مسإولٌن تجاه الدابنٌن على
نسبة ما وضعه كل منهم فً الشركة.
المادة  -902فً شركة التفوٌض العام ٌكون الشركاء مسإولٌن بالتضامن عن الموجبات التً
ٌرتبط بها احدهم على وجه صحٌح ،ما لم ٌكن ثمة خداع.
المادة  -903ان الشرٌك الذي ٌرتبط بموجبات خارجة عن دابرة سلطته او عن الؽاٌة التً من
اجلها انشبت الشركةٌ ،كون ملزما وحده بتلك الموجبات.
المادة  -904ان ما ٌقوم به احد الشركاء من االعمال الخارجة عن حد سلطته ٌكون ملزما
للشركة تجاه الؽٌر على قدر ما استفادته من عمله.

المادة  -905ان الشركاء مسإولون تجاه الؽٌر -اذا كان حسن النٌة -عما ٌرتكبه ربٌس االدارة
الممثل للشركة من اعمال الخداع والؽش ،وملزمون بتعوٌضه من الضرر الذي نشؤ عن تلك
االعمال ،مع االحتفاظ بحقهم فً اقامة الدعوى على الشخص الذي احدث الضرر.
المادة  -906من ٌدخل فً شركة مإسسةٌ ،رتبط على القدر الذي ٌستلزمه نوعها بالموجبات
التً عقدت قبل دخوله فٌها وان ٌكن اسم الشركة او عنوانها قد تؽٌر.
وكل اتفاق مخالؾ ٌكون لؽوا بالنظر الى الؽٌر.
المادة  -907لدابنً الشركة ان ٌقٌموا الدعاوى على الشركة الممثلة فً اشخاص مدٌرٌها وعلى
الشركاء انفسهم ،على ان تنفٌذ الحكم الذي ٌصدر فً مصلحتهم ٌجب ان ٌتناول اوال مملوكات
الشركة .وتكون لهم االولوٌة فً هذه االموال على دابنً الشركاء الخصوصٌٌن.

المادة  -908اذا لم تكؾ اموال الشركة ،امكنهم ان ٌرجعوا على الشركاء الستٌفاء ما بقً لهم
من الدٌن على الشروط التً ٌقتضٌها نوع الشركة.
وٌجوز حٌنبذ لكل من الشركاء ان ٌدلً ،تجاه دابنً الشركة ،باوجه الدفاع المختصة به وبالشركة
اٌضا ،وتدخل المقاصة فً ذلك.
المادة  -909ال ٌجوز لدابنً احد الشركاء الخصوصٌٌن ان ٌستعملوا حقوقهم مدة قٌام الشركة،
اال فً قسم هذا الشرٌك من االرباح المتحققة بحسب الموازنة ،ال فً حصته من رأس المال.
وبعد انتهاء الشركة او حلها ٌحق لهم ان ٌستعملوا تلك الحقوق فً حصته من ممتلكات الشركة بعد
اسقاط الدٌون .بٌد انه ٌجوز لهم ان ٌلقوا حجزا احتٌاطٌا على هذه الحصة قبل كل تصفٌة.

الفصل الثالث  -في حل الشركة وآخراج الشركاء

المادة  -910تنتهً الشركة:
اوال -بحلول االجل المعٌن لها او بتحقق شرط االلؽاء.
ثانٌا -باتمام الموضوع الذي عقدت الجله او باستحالة اتمامه.
ثالثا -بهبلك المال المشترك او بهبلك قسم وافر منه ال ٌتسنى بعده القٌام باستثمار مفٌد.
رابعا -بوفاة احد الشركاء او باعبلن ؼٌبته او بالحجر علٌه لعلة عقلٌة ،ما لم ٌكن هناك اتفاق على
استمرار الشركة مع ورثته او من ٌقوم مقامه او على استمرارها بٌن االحٌاء من الشركاء.
خامسا -باعبلن افبلس احد الشركاء او تصفٌته القضابٌة.
سادسا -باتفاق الشركاء.
سابعا -بعدول شرٌك او اكثر ،اذا كانت مدة الشركة ؼٌر معٌنة بمقتضى العقد او بحسب ماهٌة
العمل الذي جعل موضوعا للشركة.
ثامنا -بحكم من المحكمة فً االحوال المنصوص علٌها فً القانون.
المادة  -911اذا قدم احد الشركاء للشركة حق االنتفاع بشًء معٌن ،فهبلك هذا الشًء قبل
تسلٌمه او بعده ٌقضً بحل الشركة بٌن الشركاء.
وٌجري حكم هذه القاعدة عندما ٌستحٌل على الشرٌك الذي وعد بتقدٌم صنعته ان ٌقوم بالعمل.

المادة  -912ان الشركة المنحلة حتما بؤنقضاء المدة المعٌنة لها او باتمام الؽرض الذي عقدت
الجلهٌ ،عد اجلها ممددا تمدٌدا ضمنٌا اذا داوم الشركاء على االعمال التً كانت موضوع الشركة
بعد حلول االجل المتفق علٌه او اتمام العمل المعقودة الجله .وٌكون هذا التمدٌد الضمنً سنة فسنة.
المادة ٌ -913حق لدابنً احد الشركاء الخصوصٌٌن ان ٌعترضوا على تمدٌد اجل الشركة.
على انه ال ٌكون لهم هذا الحق اال اذا كان مبلػ دٌنهم معٌنا بموجب حكم اكتسب صفة القضٌة
المحكمة.
وهذا االعتراض ٌوقؾ حكم تمدٌد الشركة بالنظر الى المعترضٌن.
وٌجوز لسابر الشركاء ان ٌقرروا آخراج الشرٌك الذي من اجله وقع االعتراض.
وقد عٌنت المادة  918مفاعٌل هذا اآلخراج.
المادة ٌ -914حق لكل من الشركاء ان ٌطلب حل الشركة حتى قبل االجل المعٌن ،اذا كانت
هناك اسباب مشروعة كقٌام اختبلفات هامة بٌن الشركاء ،او عدم اتمام احدهم او عدة منهم
للموجبات الناشبة عن العقد ،او استحالة قٌامهم بها.
وال ٌجوز للشركاء ان ٌعدلو مقدما عن حقهم فً طلب حل الشركة فً االحوال المنصوص علٌها
فً هذه المادة.
المادة  -915اذا لم تكن مدة الشركة معٌنة بمقتضى العقد او بحسب ماهٌة العمل ،كان لكل من
الشركاء ان ٌعدل عن الشركة باببلؼه هذا العدول الى سابر الشركاء ،بشرط ان ٌكون صادرا عن
نٌة حسنة وان ال ٌقع فً وقت ؼٌر مناسب.
ال ٌعتبر العدول صادرا عن نٌة حسنة اذا كان الشرٌك الذي عدل ٌقصد االستبثار بالمنفعة التً كان
الشركاءعازمٌن على اجتنابها باالشتراك.
وٌكون العدول واقعا فً وقت ؼٌر مناسب اذا حصل بعد الشروع فً االعمال ،فؤصبح من مصلحة
الشركة ان ٌإجل انحبللها.
وفً جمٌع االحوال ال ٌكون للعدول مفعول اال منذ انتهاء سنة الشركة .وٌجب ان ٌصرح به قبل هذا
التارٌخ بثبلثة اشهر على االقل ،ما لم ٌكن ثمة اسباب هامة.
المادة  -916اذا نص على ان الشركة تداوم بعد وفاة احد الشركاء ،على اعمالها مع ورثته ،فبل
ٌكون لهذا النص مفعول اذا كان الوارث فاقد االهلٌة.
على انه ٌحق للقاضً ذي الصبلحٌة ان ٌؤذن للقاصرٌن او لفاقدي االهلٌة فً مواصلة الشركة اذا
كان لهم فً ذلك مصلحة ذات شؤن وان ٌؤمر فً هذه الحالة بجمٌع التدابٌر التً تقتضٌها الظروؾ
لصٌانة حقوقهم.

المادة  -917ان الشركات التجارٌة ال تعد منحلة بالنظر الى الؽٌر قبل انقضاء المدة المعٌنة لها،
اال بعد مرور شهر على اعبلن الحكم او ؼٌره من االسناد التً ٌستفاد منها انحبلل الشركة.
المادة  -918فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة  914وفً جمٌع االحوال التً تنحل فٌها
الشركة بسبب وفاة احد الشركاء او ؼٌبته او الحجر علٌه او اعبلن عدم مبلءته او بسبب قصور احد
الورثةٌ ،جوز لسابر الشركاء ان ٌداوموا على الشركة فٌما بٌنهم باستصدار حكم من المحكمة
ٌقضً بآخراج الشرٌك الذي كان السبب فً حل الشركة.
وفً هذه الحالة ٌحق للشرٌك المخرج او لورثة المتوفى او ؼٌرهم من الممثلٌن القانونٌٌن للمتوفى
او المحجور علٌه او الؽابب او المعسر ،ان ٌستوفوا نصٌب هذا الشرٌك من مال الشركة ومن
االرباح بعد ان تجري تصفٌتها فً الٌوم الذي تقرر فٌه اآلخراج .وال ٌشتركون فً االرباح
والخسابر التً تحصل بعد هذا التارٌخ اال بقدر ما تكون ،اي االرباح والخسابر ،نتٌجة ضرورٌة
مباشرة لبلعمال التً سبقت آخراج الشرٌك الذي ٌخلفونه ،او ؼٌبته او وفاته او اعساره .وال ٌحق
لهم المطالبة بؤداء نصٌبهم اال فً التارٌخ المعٌن للتوزٌع بمقتضى عقد الشركة.
المادة  -919اذا كانت الشركة مإلفة من اثنٌن ،جاز للشرٌك الذي لم ٌتسبب بؤنحبللها فً
االحوال المنصوص علٌها فً المادتٌن  ،915 -914ان ٌحصل على اذن من القاضً فً اٌفاء
الشرٌك اآلخر والمداومة على استثمار الشركة اخذ لنفسه ما لها وما علٌها.

المادة -920

ان ورثة الشرٌك المتوفً ملزمون بالموجبات التً تترتب على ورثة الوكٌل.

المادة  -921ال ٌجوز للمدٌرٌن بعد انحبلل الشركة ان ٌشرعوا فً عمل جدٌد ؼٌر االعمال
البلزمة التمام االشؽال التً بدئ بها .واذا فعلوا ،كانوا مسإولٌن شخصٌا بوجه التضامن عن
االعمال التً شرعوا فٌها.
وٌجري حكم هذا المنع من تارٌخ انقضاء مدة الشركة او من تارٌخ اتمام الؽرض الذي من اجله
عقدت او تارٌخ وقوع الحادث الذي ادى الى انحبلل الشركة بمقتضى القانون.

الفصل الرابع  -في التصفية والقسمة

المادة  -922تجري القسمة بٌن الشركاء فً الشركات العقد او الملك اذا كانوا راشدٌن ومالكٌن
حق التصرؾ فً حقوقهم ،وفاقا للطرٌقة المعٌنة فً عقد انشاء الشركة او الطرٌقة التً ٌتفقون
علٌها ،اال اذا قرروا باالجماع اجراء التصفٌة قبل كل قسمة.

الجزء االول  -في التصفية

المادة ٌ -923حق لجمٌع الشركاء ،حتى الذٌن لٌس لهم ٌد فً االدارة ،ان ٌشرتكوا فً التصفٌة.
وتجري التصفٌة بواسطة جمٌع الشركاء او بواسطة مصؾ ٌعٌنونه باالجماع اذا لم ٌكن قد سبق
تعٌٌنه بمقتضى عقد الشركة.
اذا لم ٌتفق ذوي الشؤن على اختٌار المصفً او اذا كان ثمة اسباب مشروعة تحول دون تسلٌم
التصفٌة الى االشخاص المعٌنٌن فً عقد الشركة تجري التصفٌة بواسطة القضاء بناء على اول
طلب ٌقدمه احد الشركاء.
المادة ٌ -924عد المدٌرون -رٌثما ٌتم تعٌٌن المصفً -امناء على اموال الشركة ،وٌجب علٌهم
اجراء المسابل المستعلجة.
المادة ٌ -925جب ان ٌذكر فً جمٌع االعمال التً تباشرها الشركة المنحلة انها "قٌد التصفٌة".
ان بنود العقد واحكام القانون المختصة بالشركات العاملة ،تطبق على الشركة الموضوعة تحت
التصفٌة سواء اكان فٌما ٌختص بعبلقات الشركاء بعضهم ببعض او فٌما ٌختص بعبلقاتهم بالؽٌر
وذلك بقدر ما تنطبق تلك البنود واالحكام على شركة هً قٌد التصفٌة ومع مراعاة االحكام الواردة
فً هذا الباب.

المادة -926

اذا وجد عدة مصفٌن فبل ٌحق لهم العمل منفردٌن ،اال اذا اجٌز لهم ذلك بوجه

صحٌح.
المادة  -927على المصفً القضابً وؼٌر القضابً عند مباشرته العمل ان ٌنظم باالشتراك مع
مدٌري الشركة قابمة الجرد وموازنة الحسابات بما لها وما علٌها.
وعلٌه ان ٌستلم وٌحفظ دفاتر الشركة واوراقها ومقوماتها التً ٌسلمها الٌه المدٌرون وان ٌؤخذ علما

بجمٌع االعمال المتعلقة بالتصفٌة على دفتر ٌومً وبحسب ترتٌب توارٌخها وفاقا لقواعد المحاسبة
المستعملة فً التجارة وان ٌحتفظ بجمٌع االسناد المثبتة وؼٌرها من االوراق المختصة بالتصفٌة.
المادة  -928ان المصفً ٌمثل الشركة الموضوعة تحت التصفٌة وٌدٌر شإونها.
وتشمل وكالته جمٌع االعمال الضرورٌة لتصفٌة ما لها واٌفاء ما علٌها ،وتشمل خصوصا صبلحٌة
استٌفاء الدٌون واتمام القضاٌا التً ال تزال معلقه ،واتخاذ جمٌع الوسابل االحتٌاطٌة التً تقتضٌها
المصلحة المشتركة ،ونشر االعبلنات البلزمة لدعوة الدابنٌن الى ابراز اسنادهم ،واٌفاء الدٌون
المحررة والمستحقة على الشركة ،والبٌع القضابً الموال الشركة ؼٌر المنقولة التً ال تتسنى
قسمتها بسهولة ،وبٌع البضابع الموجودة فً المستودع وبٌع االدوات -كل ذلك مع مراعاة القٌود
الموضحة فً الصك الذي اقامه مصفٌا ،ومراعاة القرارات التً ٌتخذها الشركاء باالجماع فً اثناء
التصفٌة.
المادة  -929اذا لم ٌحضر احد الدابنٌن المعروفٌن ،حق للمصفً اٌداع المبلػ المستحق له اذا
كان االٌداع متحتما.
اما الدٌون ؼٌر المستحقة او المتنازع علٌها ،فٌجب علٌه ان ٌحتفظ لها بمبلػ من النقود كاؾ الٌفابها
وان ٌضعه فً محل امٌن.
المادة  -930اذا لم تكن اموال الشركة كافٌة الٌفاء الدٌون المستحقة ،وجب على المصفً ان
ٌطلب من الشركاء المبالػ البلزمة اذا كان هإالء ملزمٌن بتقدٌمها بمقتضى نوع الشركة او اذا كانوا
ال ٌزالون مدٌونٌن بجمٌع حصتهم فً رأس المال او بقسم منها .وتوزع حصص الشركاء
المعسرٌن على سابر الشركاء بنسبة ما ٌجب علٌهم التزامه من الخسابر.
المادة  -931للمصفً ان ٌقترض وٌرتبط بموجبات آخرى حتى عن طرٌق التحوٌل التجاري،
وان ٌظهر االسناد التجارٌة وٌمنح المهل وٌفوض وٌقبل التفوٌض وٌرهن اموال الشركة ،كل ذلك
على قدر ما تقتضٌه مصلحة التصفٌة ،ما لم ٌصرح بالعكس فً صك توكٌله.
المادة  -932ال ٌجوز لمصفً عقد الصلح وال التحكٌم وال التخلً عن التؤمٌنات اال مقابل بدل
او تامٌنات آخرى معادلة لها .كذلك ال ٌجوز له ان ٌبٌع جزافا المحل التجاري الذي فوضت الٌه
تصفٌته وال ان ٌجري تفرؼا ببل عوض وال ان ٌشرع فً اعمال جدٌدة ما لم ٌرخص له فً ذلك
صراحة .وانما ٌحق له ان ٌقوم باعمال جدٌدة على قدر ما تقتضٌه الضرورة لتصفٌة االشؽال
المعلقة .فان خالؾ هذه االحكام ،كان مسإوال شخصٌا عن االعمال التً شرع فٌها .واذا كان هناك
عدة مصفٌن كانوا متضامنٌن فً التبعة.

المادة ٌ -933حق للمصفً ان ٌستنٌب ؼٌره فً اجراء امر او عدة امور معٌنة وٌكون مسإوال
عن االشخاص الذٌن ٌستنٌبهم ،وفاقا للقواعد المختصة بالوكالة.
المادة  -934ال ٌجوز للمصفً وان كان قضابٌا ان ٌخالؾ القرارات التً اتخذها ذوو الشؤن
باالجماع فٌما ٌختص بادارة شإون المال المشترك.
المادة ٌ -935جب على المصفً عند كل طلب ،ان ٌقدم للشركاء او الصحاب الحقوق الشابعة،
المعلومات الوافٌة عن حالة التصفٌة ،وان ٌضع تحت تصرفهم الدفاتر واالوراق المختصة باعمال
التصفٌة.
المادة  -936ان المصفً ملزم بالموجبات التً تترتب علىالوكٌل المؤجور فٌما ٌختص بتقدٌم
حساباته واعادة المال الذي قبضه عن طرٌق وكالته.
وعلٌه ان ٌنظم عند نهاٌة التصفٌة قابمة الجرد وموازنة الموجودات والدٌون وٌلخص فٌها جمٌع
االعمال التً اجراها والحالة النهابٌة التً نتجت عنها.
المادة  -937ال تعد وكالة المصفً بدون مقابل ،واذا لم تعٌن اجرته فللقاضً ان ٌحدد مقدارها.
وٌبقى الصحاب الشؤن حق االعتراض على القٌمة المقررة.
المادة  -938لٌس للمصفً الذي دفع من ماله دٌونا مشتركة اال حق اقامة الدعاوي المختصة
بالدابنٌن الذٌن او فً دٌنهم .ولٌس له حق الرجوع على الشركاء او على اصحاب الحقوق الشابعة
اال بنسبة حصصهم.

المادة  -939بعد نهاٌة التصفٌة وتسلٌم الحسابات ٌودع المصفً دفاتر الشركة المنلحة واوراقها
ومستنداتها ،قلم المحكمة او محبل آخر امٌنا تعٌنة المحكمة ،ما لم تعٌن ؼالبٌة الشركاء شخصا
الستبلمها وٌجب ان تبقى محفوظة فً المحل المذكور مدة خمس عشرة سنة من تارٌخ االٌداع.
وٌحق لذوي الشؤن ولورثتهم او خلفابهم فً الحقوق او للمصفٌن ان ٌراجعوا المستندات وٌدققوا
فٌها.

المادة -940

اذا خبل مركز احد المصفٌن او مراكز عدة منهم بسبب الوفاة او االفبلس او

الحجر او العدول او العزل ،عٌن الخلؾ على الطرٌقة الموضوعة لتعٌٌنهم.

الجزء الثاني  -في القسمة

المادة  -941معدلة وفقا للقانون تارٌخ 1954/12/21
للشركاء ان ٌتفقوا على القسمة بالطرٌقة التً ٌرونها.
واذا كان بٌنهم ؼٌر ذي اهلٌة ؼابب ؼٌبة متقطعة .فبل تكفً موافقة ممثله الشرعً بل ٌجب ان ٌحكم
القاضً المدنً المختص بالتصدٌق على القسمة لتصبح نافذة.
المادة  -942معدلة وفقا للقانون تارٌخ 1954/12/21
اذا اختلؾ الشركاء على القسمة او كان بٌنهم ؼٌر ذي اهلٌة او ؼابب ؼٌبة متقطعة ولم ٌصادق
القاضً على القسمة الرضابٌة كان لكل من الشركاء ان ٌقٌم الدعوى امام المحكمة بوجه جمٌع
الشركاء واصحاب الحقوق العٌنٌة المدرجة اسماإهم فً السجل العقاري او فً كشؾ المختار فً
العقارات ؼٌر المحررة والمحددة.
وعلى المحكمة ان تستعٌن باهل الخبرة لتقوٌم المال الشابع وقسمته عٌنا دون ان تفوت على احد
الشركاء المنفعة المقصودة منه قبل القسمة مع مراعاة خصابص كل قسم وتامٌن استقبلله بقدر
االمكان بحقوق االرتفاق.
وٌجب ان تراعى اٌضا القواعد االتٌة:
 -1فً العقارات المتبلصقة -تعٌن انصبة الشركاء بطرٌقة الضم والفرز.
 -2فً العقارات ؼٌر المتبلصقةٌ -نظر الٌها كؤنها مجتمعة وتعٌن االنصبة على اساس قٌمتها
وبصورة ٌمكن معها ان ٌختص واحد او اكثر من الشركاء بقطة او عدة قطع.
 -3فً حالة ضآلة الحصص -واستحالة تعٌٌن االنصبة على اساس اصؽرها ٌمكن الجمع بٌن
الحصص الضبٌلة وضمها الى نصٌب واحد او اكثر.
 -4فً حال التفاوت بٌن االنصبةٌ -جري تعدٌلها بالنقد لؽاٌة الخمس من قٌمتها.
ٌ -5جري اختٌار االنصبة -بطرٌقة القرعة ما لم ٌكن الحد الشركاء عقار مبلصق للعقار المشترك
فٌعطى نصٌبه من القسم المبلصق.
وعلى القاضً ان ٌعٌن طرٌقة القرعة مراعٌا مصلحة الشركاء فٌما تستلزمه من جمع انصبة كل
منهم او تفرٌقها.
 -6اذا استحالت القسمة عٌناٌ -صار الى بٌع المال بالمزاد العلنً وفاقا الحكام قانون التنفٌذ بواسطة
دابرة االجراء على ان ٌتخذ بدل التخمٌن اساسا للمزاٌدة االولى .وٌمكن حصر المزاٌدة بٌن الشركاء
اذا اتفقوا على ذلك.

المادة ٌ -943حق لدابنً الشركة او لدابنً احد الشركاء المتقاسمٌن ،المصاب باعسار ،ان
ٌعارضوا فً اجراء القسمة او بٌع المال المشترك بالمزاد فً ؼٌابهم .وٌمكنهم التدخل على نفقتهم،
وٌحق لهم اٌضا طلب ابطال القسمة اذا كانت قد اجرٌت بالرؼم من اعتراضهم.
المادة  -944للشركاء المتقاسمٌن او الحدهم ان ٌوقفوا دعوى ابطال القسمة باٌفاء الدابن او
باٌداع المبلػ الذي ٌدعٌه.
المادة  -945ان الدابنٌن الذٌن ارسلت الٌهم الدعوة حسب االصول ولم ٌحضروا اال بعد الفراغ
من القسمة ال ٌحق لهم ان ٌطالبوا بابطالها .على انه اذا لم ٌترك مبلػ كاؾ الٌفاء دٌونهم ،حق لهم
ان ٌستوفوا حقوقهم من الملك المشترك اذا كان قد بقً منه جزء لم تجر علٌه القسمة ،واال جاز لهم
مدعاة الشركاء المتقاسمٌن على القدر المعٌن بمقتضى نوع الشركة سواء اكانت شركة عقد ام شركة
ملك.

المادة ٌ -946عد كل متقاسم كانه مالك فً االصل لبلشٌاء التً خرجت فً نصٌبه او التً
اشتراها بالمزاد عند بٌع المال المشترك ،وكانه لم ٌكن مالكا قط لسابر االشٌاء.
المادة  -947ال ٌجوز ابطال القسمة سواء اكانت اتفاقٌة ام قانونٌة ام قضابٌة اال بسبب الؽلط او
االكراه او الخداع او الؽبن.
المادة  -948معدلة وفقا للقانون تارٌخ 1954/12/21
ٌضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد ٌقع من تعرض او استحقاق لسبب سابق للقسمة وٌكون كل
منهم ملزما بنسبة حصته بالتعوٌض على مستحقً الضمان على اساس قٌمة الشًء وقت القسمة.
واذا كان احد المتقاسمٌن معسرا ٌوزع ما ٌترتب علٌه لمستحق الضمان على جمٌع المتقاسمٌن
اآلخرٌن بنسبة مقدار نصٌب كل منهم.
المادة  -949ان ابطال القسمة لبلسباب التً عٌنها القانون ٌرجع كبل من المتقاسمٌن الى الحال
التً كان علٌها من الوجهة القانونٌة والعملٌة عند حصول القسمة مع مراعاة الحقوق التً اكتسبها
شخص ثالث حسن النٌة وفاقا لبلصول ومقابل بدل.
وٌجب ان تقام دعوى االبطال فً السنة التً تلً القسمة وال تقبل بعد انقضابها.

الكتاب العاشر  -في عقود الغرر

الباب االول  -في الضمان

الفصل االول  -في الضمان بوجو عام

الجزء االول  -احكام عامة

المادة  -950الضمان هو عقد بمقتضاه ٌلتزم شخص (ٌقال له الضامن) بعض الموجبات عند
نزول بعض الطوارئ بشخص المضمون او بامواله ،مقابل دفع بدل ٌسمى القسط او الفرٌضة.
المادة  -951تطبق احكام هذا الباب على الضمان ذي االقساط ولكنها ال تطبق على شركات
الضمان المتبادل ونقابات الضمان اذا كانت مخالفة للقوانٌن او لبلنظمة الموضوعة لتلك الشركات
او النقابات.

المادة -952

تبقى الضمانات البحرٌة خاضعة لقانون التجارة وللقوانٌن المختصة بها.

المادة -953

جمٌع احكام هذا الباب التً لم ٌصرح على وجه خاص بؤنها مرعٌة االجراء

بالرؼم من كل اتفاق مخالؾ او بؤن عدم رعاٌتها موجب للبطبلن ،ال تكون اال بمثابة تؤوٌل لمشٌبة
المتعاقدٌن وٌجوز الحٌد عنها بمقتضى نص صرٌح.
المادة ٌ -954جوز للضامن ان ٌضمن عند الؽٌر المخاطر التً ضمنها وٌجوز ان ٌشمل هذا
التضمٌن عقد ضمان معٌن او عدة عقود او جٌمع العقود التً عقدها الضامن.
وفً جمٌع االحوال ٌكون الضامن وحده مسإوال تجاه المضمون.
المادة  -955ان الضمان المختص باالموال ال ٌكون اال عقد تعوٌض وال ٌجوز ان ٌجعل
الشخص المضمون .بعد وقوع الطوارىء ،فً حالة مالٌة احسن من التً كان علٌها لو لم ٌقع
الطارىء.
المادة  -956اذا عقد الضمان على مبلػ من المال ٌتجاوز قٌمة الشًء المضمون ووجد هناك
ؼش او خداع من قبل احد المتعاقدٌن ،كان العقد باطبل بالنظر الى هذا الفرٌق ،وجاز فوق ذلك
اعطاء بدل العطل والضرر للفرٌق الذي تقرر االبطال لمصلحته من اجل هذا السبب.
واذا لم ٌكن ؼش وال خداع ،فالعقد ٌعد صحٌحا على قدر قٌمة الشًء المضمون الحقٌقٌة ال ؼٌر.
وال ٌحق للضامن استٌفاء االقساط عن المقدار الزابد .على ان االقساط المستحقة واقساط السنة
الجارٌة فقط تبقى مكتسبة للضامن على وجه قطعً.
المادة  -957ان المبالػ المضمونة فً عقود ضمان الحٌاة (الضمان فً حالة الوفاة والضمان
فً حالة الحٌاة) تعٌن على وجه قطعً فً البحة الشروط.
وعندما ٌكون الضمان معقودا على الحوادث التً تصٌب االشخاص ال ٌجوز اٌضا ان ٌكون المبلػ
المضمون الذي عٌن فً البحة الشروط موضوعا للنزاع.
المادة  -958ال ٌجوز لشخص واحد ان ٌعقد عدة ضمانات مختصة بشًء واحد وباالخطار
نفسها مقابل مبلػ اجمالً ٌتجاوز قٌمة الشًء المضمون.
واذا عقدت ضمانات مختلفة ببل احتٌال فً تارٌخ واحد او فً توارٌخ مختلفة ،مقابل مبلػ اجمالً
ٌتجاوز قٌمة الشًء المضمون فتكون تلك العقود كلها صحٌحة ،وٌنتج كل واحد منها مفعولة على
نسبة القٌمة المعٌنة له بشرط ان ال تتجاوز قٌمة الشًء المضمون بتمامها.
وٌجوز التخلص من احكام هذه المادة بوضع بند فً البحة الشروط ٌقضً باتباع قاعدة ترتٌب
التوارٌخ او ٌوجب التضامن بٌن الضامنٌن.

المادة -959

اذا كان عقد الضمان ال ٌشمل سوى قسم من قٌمة الشًء المضمون ،عد الشخص

المضمون كانه ما زال ضامنا لنفسه القسم الباقً فٌتحمل من ثم قسما ٌناسبه من الضرر اال اذا نص
صرٌحا على انه ٌحق للشخص المضمون -ضمن حدود مبلػ الضمان -ان ٌتناول تعوٌضا كامبل اذا
لم ٌتجاوز الضرر القٌمة المضمونة.
المادة  -960كل شخص له مصلحة فً المحافظة على شًءٌ ،مكنه ان ٌعقد له ضمانا.
وٌكون هذا الحق خصوصا للمالك والمستثمر والدابن المرتهن او الممتاز او مرتهن الرٌع العقاري
ولكل شخص معرض الن ٌكون مسإوال عن هبلك الشًء الموجود فً حٌازته او عن تعٌبه.
المادة ٌ -961جوز عقد الضمان بمقتضى وكالة عامة او خاصة او ببل وكالة ،لمصلحة شخص
معٌن .وفً هذه الحالة ٌستفٌد من الضمان الشخص الذي عقد لمصلحتة وان لم ٌوافق علٌه اال بعد
وقوع الطارىء.
ٌجوز اٌضا عقد الضمان لمصلحة شخص ؼٌر معٌن.
وٌكون هذا البند بمثابه عقد ضمان فً مصلحة الشخص الذي ٌوقع الحبة الشروط وبمثابة تعاقد
للؽٌر فً مصلحة الشخص الذي ٌستفٌد من هذا البند ،معروفا كان او مستقببل.
ان موقع البحة الشروط المختصة بالضمان المعقود لمصلحة شخص ؼٌر معٌن ملزم وحده تجاه
الضامن بدفع القسط ولكن االعتراضات التً ٌمكن الضامن ان ٌتذرع بها تجاه الموقع ٌمكن اٌضا
االحتجاج بها تجاه الشخص الذي ٌستفٌد من الضمان اٌا كان هذا الشخص.
المادة  -962تعٌن مدة العقد فً البحة الشروط .وٌجوز االشتراط بؤن العقد ٌتجدد حتما تجددا
ضمنٌا اذا لم ٌصرح المضمون برؼبته قبل نهاٌة المدة المعٌنة فً البحة الشروط الحالٌة .وال ٌجري
مفعول هذا التجدٌد اال سنة فسنة اذ ٌبقى للمضمون الحق فً فسخ العقد فً اي وقت شاء بالرؼم من
كل نص مخالؾ.

الجزء الثاني  -اثبات عقد الضمان وصيغة الئحة الشروط وكيفية تحويلها

المادة ٌ -963نظم عقد الضمان خطؤ فً سند مسجل لدى كاتب العدل او سند عادي.
فاذا كان السند عادٌا ،وجب ان ٌنظم منه عدد من النسخ االصلٌة بقدر ما ٌكون هناك متعاقدون ذوو
مصالح متمٌزة ،وٌجب ان ٌذكر فً كل نسخة عدد النسخ االصلٌة التً نظمت.
ولك اضافة الى عقد الضمان االصلً وكل تعدٌل فٌه ٌجب اثباتهما فً ذٌل ٌوقعه المتعاقدون.

وهذه االحكام ال تمنع ان ٌكون الضامن ملزما تجاه المضمون ،حتى قبل تسلٌم البحة الشروط او
الذٌل االضافً ،اذا اثبت المضمون ان الضامن قبل العقد بمقتضى مذكرة وقتٌه.
المادة ٌ -964إرخ عقد الضمان فً ٌوم ابرامه وٌبٌن فٌه:
 -1الشًء المضمون.
 -2اسما الضامن والمضمون ومحل اقامتهما.
 -3نوع االخطار المضمونة.
 -4تارٌخ ابتداء االخطار وتارٌخ انتهابها.
 -5القٌمة المضمونة.
 -6القسط او بدل الضمان.
 -7خضوع المتعاقدٌن لحكم محكمٌن عند قٌام التنازع اذا كانوا قد اتفقوا على ذلك.
وٌجوز ان تكون البحة الشروط لشخص مسمى او "لبلمر" او لحاملها.
وتحول البحة الشروط المحررة "لبلمر" بطرٌقة التظهٌر ولو على بٌاض.
ال تسري احكام هذه المادة على عقود ضمان الحٌاة اال وفاقا للشروط المنصوص علٌها فً المادة
.999
المادة ٌ -965حق للضامن ان ٌتذرع تجاه حامل البحة الشروط -وان تكن محررة لبلمر او
لحاملها -باالعتراضات المختصة بها التً كان فً وسعه االحتجاج بها على المضمون االول فٌما لو
كان التحوٌل لم ٌحصل.

الجزء الثالث  -في موجبات الضامن والمضمون وفي البطالن والفسخ

الفقرة االول  -في موجبات الضامن وحقوقو في االدعاء

المادة ٌ -966كون الضامن مسإوال عن الهبلك او الضرر اللذٌن ٌقعان بقوة قارهة او بحادث
ؼٌر متوقع او ٌنجمان عن خطا من المضمون.
على ان الضامن ال ٌكون مسإوال عن الهبلك او الضرر الذي ٌقع بسبب خطؤ اقترفه المضمون عن

قصد وان ٌكن هناك اتفاق على العكس.
المادة ٌ -967ضمن الضامن الهبلك والضرر اللذٌن ٌقعان حتى من الذٌن ٌكون المضمون
مسإوال عنهم مدنٌا ،اٌا كان نوع خطؤهم واٌة كانت اهمٌته.
المادة  -968ال ٌكون الضامن مسإوال عن التعٌب او العطل او النقصان الذي ٌصٌب الشًء
المضمون من جراء عٌب مبلزم له.
المادة  -969ال ٌكون الضامن مسإوال عن الهبلك او الضرر الذي تحدثه حرب خارجٌة او
حرب اهلٌة او فتنة او حركة قومٌة ،ما لم ٌكن هناك اتفاق على العكس.
وعلى الضامن اقامة البٌنة على ان الهبلك او الضرر ناشا عن احد هذه االسباب .وكل نص ٌوجب
على المضمون اقامة البرهان على ان الضرر او الهبلك ؼٌر ناشىء عن احد االسباب ٌكون باطبل.
المادة  -970ال ٌلزم الضامن بما ٌزٌد عن القٌمة المضمونة.
ولكن ٌجب علٌه ،ضمن تلك القٌمة ،ان ٌدفع للمضمون ما انفقه فً سبٌل تخفٌؾ الضرر عند تحقق
الخطر وٌلزم الضامن بهذا الموجب مع قطع النظر عن النتٌجة الحاصلة ،وللقاضً ان ٌقرر رفض
المصارٌؾ او تخفٌضها اذا رأى انها مصروفة بدون سبب كاؾ او مبالػ فٌها.
المادة  -971عندما ٌهلك جمٌع الشًء المضمون ٌنتهً عقد الضمان حتما وال ٌحق للمضمون
ان ٌطالب باستراجاع شًء من قسط السنة الجارٌة.
المادة  -972ان الضامن الذي دفع تعوٌض الضمان ٌحل حتما محل المضمون فً جمٌع
الحقوق والدعاوي المترتبة له على االشخاص اآلخرٌن الذٌن اوقعوا بفعلهم الضرر الذي ادى الى
اٌجاب التبعة على الضامن.
وٌجوز للضامن ان ٌتملص من التبعة كلها او بعضها تجاه المضمون اذا استحال علٌه الحلول محله
فً تلك الحقوق والدعاوى بسبب فعل من المضمون.
ال ٌحق للضامن ،خبلفا لبلحكام السابقة ،مداعاة اوالد المضمون او فروعه او اصوله او مصارهٌة
مباشرة او مؤمورٌة او مستخدمٌه او عماله او خدمه ،وبوجه عام جمٌع االشخاص الذي ٌسكنون
عادة فً بٌت المضمون ،ما لم ٌكن هناك ؼش اقترفه احد هإالء االشخاص.

الفقرة الثانية  -في موجبات المضمون

المادة -973

ال ٌجوز للمضمون على االطبلق ان ٌتنازل عن االشٌاء المضمونة.

المادة ٌ -974جب على المضمون:
اوال -ان ٌدفع االقساط فً المواعٌد المعٌنة
ثانٌا -ان ٌطلع الضامن بوضوح عند اتمام العقد ،على جمٌع االحوال التً من شؤنها ان تمكنه من
تقدٌر االخطار التً ٌضمنها.
ثالثا -ان ٌعلم الضامن وفقا الحكام المادة  977بما ٌجد من االحوال التً من شؤنها ان تزٌد
االخطار.
رابعا -ان ٌعلم الضامن بكل طارئ ٌإدي الى القاء التبعة علٌه ،وذلك فً ظرؾ ثبلثة اٌام من تارٌخ
عمله به.
ال تطبق احكام الفقرتٌن الثالثة والرابعة المتقدم ذكرهما على ضمان الحٌاة.
المادة  -975معدلة وفقا للقانون تارٌخ 1946/12/3
تدفع االقساط فً محل اقامة المضمون ما عدا القسط االول.
وسواء اكان القسط واجب الدفع فً محل اقامة الضامن ام فً محل اقامة المضمون ،فان حكم عقد
الضمان ٌقؾ بعد مرور عشرة اٌام ابتداء من تارٌخ انذار المضمون لتآخره عن دفع احد االقساط
فً مٌعاده .وٌتم االنذار بارسال كتاب مضمون باسم الشخص المضمون او باسم الشخص الموكل
بدفع االقساط الى محل اقامتهما االخٌر المعروؾ من الضامن .وٌجب ان ٌصرح فً هذا الكتاب
بؤنه مرسل فً سبٌل االنذار وان ٌذكر فٌه تارٌخ استحقاق القسط ونص هذه المادة.
وٌحق للضامن بعد مرور عشرٌن ٌوما من تارٌخ انقضاء المهلة المعٌنة فً الفقرة السابقة ان ٌفسخ
العقد او ان ٌطالب بتنفٌذه لدى القضاء .اما الفسخ فٌمكن ان ٌتم بتصرٌح من الضامن فً كتاب
مضمون ٌرسله الى الشخص المضمون.
اما فً العقود التً تنص على عدم سقوط العقد عند تؤخر المضمون عن دفع القسط المستحق فٌعفى
الضامن من ارسال االنذار وٌستوفى القسط المستحق عفوا من االحتٌاطً وٌرسل الى المضمون
كتابا مضمونا بذلك.
ان عقد الضمان الذي لم ٌفسخٌ ،عود الى انتاج مفاعلٌه للمستقبل ،فً ساعة الظهر من الٌوم الذي
ٌلً دفع القسط المتآخر الى الضامن واداء المصارٌؾ عند االقتضاء.
وان المهل المعٌنة فً هذه المادة ال ٌدخل فٌها ٌوم ارسال الكتاب المضمون ،واذا كان الٌوم االخٌر
من احدى هذه المهل ٌوم عطلة تمدد المهلة الى الٌوم التالً:
وال تطال تلك المهل بسبب المسافة ،على انه اذا كان االنذار موجها الى محل خارج عن االراضً
اللبنانٌة فبل تسري مهلة العشرة اٌام المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من هذه المادة اال من ٌوم

تقدٌم الكتاب المضمون المثبت بدفاتر ادارة البرٌد.
وكل بند ٌتضمن تقصٌر المهل المعٌنة بمقتضى االحكام السابقة او اعفاء الضامن من االنذار ٌكون
باطبل.
المادة  -976للضامن حق امتٌاز على الشًء المضمون الستٌفاء دٌن القسط.
واذا كان هذا االمتٌاز جارٌا على مال ؼٌر منقول ،وجب ان ٌقٌد فً صٌؽة الرهن االجباري وهو
ٌلً فً الترتٌب امتٌاز المصارٌؾ القضابٌة ومفعوله ال ٌشمل اال قٌمة تعادل اقساط السنتٌن
االخٌرتٌن .وال ٌسري اال اذا كان عقد الضمان لم ٌفسخ.
المادة  -977اذا نوى المضمون ان ٌؤتً فعبل من شؤنه ان ٌزٌد المخاطر الى حد ان الضامن لو
كان عالما بتلك الزٌادة لم تعاقد معه او لما تعاقد اال على قسط اكبر كان من الواجب علٌه قبل اتٌان
ذلك الفعل ان ٌعلنه للضامن بكتاب مضمون.
واذا تفاقمت االخطار بدون فعل من المضون ،وجب علٌه اعبلم الضامن فً خبلل ثمانٌة اٌام على
االكثر من تارٌخ علمه بتفاقم االخطار.
وفً كبل الحالٌن ٌحق للضامن فسخ العقد ،اال اذا رضً المضمون بزٌادة القسط بناء على اقتراح
الضامن.
على انه ال ٌحق للضامن ان ٌتذرع بتفاقم االخطار اذا كان ،بعد علمه بها على وجه ما ،قد اظهر
رؼبته فً بقاء الضمان وال سٌما اذا داوم على استٌفاء االقساط او دفع التعوٌض بعد وقوع الطارئ.
المادة  -978اذا كانت البحة الشروط تشٌر الى احوال خاصة قد نظر الٌها بعٌن االعتبار عند
تعٌٌن مقدار القسط ،وكان من شؤنها ان تزٌد االخطار ،حق للمضمون اذا زالت تلك االحوال فً
اثناء الضمان ،ان ٌطلب فسخ العقد اذا لم ٌرض الضامن بتخفٌض ما ٌقابلها من القسط وان ٌكن
هناك اتفاق على العكس.
المادة  -979اذا توفً المضمون او تفرغ عن الشًء المعقود علٌه الضمان ،فان عقد الضمان
ٌستمر لمصلحة الوارث او المشتري بشرط ان ٌقوم بالموجبات التً كان المضمون ملزما بها تجاه
الضامن بمقتضى العقد.
على انه ٌحق فً الحالة المتقدم ذكرها للضامن او للوارث او للمشتري ان ٌفسخ العقد الذي عقده
المورث او البابع باببلغ رؼبته للفرٌق اآلخر.
باطل كل اتفاق ٌشترط فٌه اداء مبلػ ٌتجاوز القسط السنوي على سبٌل تعوٌض العطل والضرر
للضامن اذا بٌع الشًء المعقود علٌه الضمان او توفً المضمون واختار المشتري او الوارث فسخ
العقد حسبما تقدم فً الفقرة الثانٌة من هذه المادة.
عندما ٌباع الشًء المضمون ٌبقى البابع ملزما تجاه الضامن بدفع االقساط المستحقة ولكنه ٌبرأ من
كل موجب ،حتى على سبٌل الكفالة ،فٌما ٌختص باالقساط التً لم تستحق بعد ،وذلك من تارٌخ
اببلؼه الضامن عقد البٌع بموجب كتاب مضمون.

واذا وجد عدة ورثة او عدة مشترٌن واستمر عقد الضمان ،كانوا ملزمٌن على وجه التضامن بدفع
االقساط.
المادة  -980اذا وقع المضمون فً االفبلس او التصفٌة القضابٌة قبل انتهاء مدة الضمان حق
للضامن ان ٌفسخ العقد بعد انذار المضمون فً محل اقامته بوجوب تقدٌم كفٌل ملً فً ظرؾ ثمانٌة
اٌام ،اذا بقً االنذار ببل جدوى .وٌتم االنذار والفسخ بارسال كتاب مضمون.
وللمضمون الحقوق نفسها اذا وقع الضامن فً االفبلس او التصفٌة القضابٌة قبل تارٌخ انقضاء
االخطار.
المادة  -981اذا كان الشًء الذي عقد علٌه الضمان هالكا وقت اتمام العقد او اصبح ؼٌر
معرض لبلخطار ،كان عقد الضمان باطبل.
وفً هذه الحالة ٌجب على المضمون السٌا النٌة ان ٌإدي الى الضامن ضعفً القسط السنوي واذا
اقٌم البرهان على سوء نٌة الضامن ،وجب علٌه ان ٌدفع للمضمون القٌمة نفسها.
المادة ٌ -982جوز ،بقطع النظر عن اسباب االبطال العادٌة ،ان ٌبطل العقد بسبب تكتم
الشخص المضمون او تقدٌمه عن قصد تصرٌحا كاذابا اذا كان هذا التكتم او الكذب من شؤنهما ان
ٌؽٌرا موضوع الخطر او ٌخففاه فً نظر الضامن.
واذا وقع الطارئ فان حكم هذا االبطال الخاص ٌبقى مرعٌا.
وان كان الخطر الذي كتمه المضمون او قدم فً شؤنه تصرٌحا كاذبا لم ٌإثر فً وقوعه.
اما االقساط المدفوعة فتبقى للضامن ،وٌحق له استٌفاء جمٌع االقساط المستحقة بمثابة بدل للعطل
والضرر.
على ان كتمان المضمون او تصرٌحه الكاذب ال ٌإدٌان الى بطبلن عقد الضمان اذا لم ٌقم البرهان
على سوء نٌة المضمون.
اذا ظهر الكتمان او الكذب قبل وقوع طارئ ما ،فٌحق للضامن ان ٌفسخ العقد بعد مرور عشرة اٌام
من تارٌخ تبلٌػ االنذار الذي ٌرسله الى الشخص المضمون بكتاب مضمون ،اال اذا رضً الضامن
بؤن ٌبقى العقد مقابل زٌادة على القسط ٌرضى بها المضمون.
واذا لم ٌظهر الكتمان او الكذب اال بعد وقوع الطارئ فٌخفض التعوٌض بنسبة الفرق بٌن معدل
االقساط التً دفعت ومعدل االقساط التً كان ٌجب ان تدفع فٌما لو كانت المخاطر قد اعلنت على
وجه صحٌح تام.
المادة  -983تكون باطلة:
اوال -جمٌع البنود العامة التً تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمخالفته القوانٌن واالنظمة اال اذا
كانت تلك المخالفة عبارة عن خطؤ فاحش ال ٌعذر علٌه.
ثانٌا -جمٌع البنود التً تتضمن اسقاط حقوق المضمون لمجرد تآخره عن اعبلم السلطة بوقوع
الطارئ او عن ابراز بعض المستندات ،وذلك مع مراعاة حق الضامن فً طلب التعوٌض المتناسب

مع الضرر الناشا عن التؤخٌر.
ان احكام الفقرة االولى من هذه المادة ال تحول دون وضع نص ٌقضً بسقوط حقوق المضمون
لمخالفته القوانٌن او االنظمة المدرج نصها الكامل فً البحة الشروط.
المادة  -984على الضامن ان ٌسلم الٌها المضمون او اي شخص ٌبرز وكالة منه ،علما
بوصول الطلب المقدم له الجل عقد ضمان جدٌد او تعدٌل عقد ضمان سابق.
وعلٌه اٌضا ان ٌبلػ المضمون جوابه االٌجابً او السلبً على ذلك الطلب فً خبلل خمسة عشر
ٌوما على االكثر.
واذا خالؾ الضامن احكام هذه المادة ،جاز الحكم علٌه بؤداء بدل العطل والضرر للمضمون اذا اثبت
المضمون وقوع الضرر علٌه بسب هذه المخالفة.

الجزء الرابع  -في مرور الزمن

المادة  -985جمٌع حقوق االدعاء الناشبة عن عقد الضمان تسقط بحكم مرور الزمن بعد
انقضاء سنتٌن على الحادث الذي تتولد عنه.
اال ان هذه المهلة ال تسري:
اوال -فً حالة كتمان الخطر المضمون او اؼفالة او التصرٌح الكاذب او ؼٌر الصحٌح -اال من ٌوم
علم الضامن به.
ثانٌا -وال تسري فً حالة وقوع الطارئ اال من ٌوم علم ذوي الشؤن به اذا اثبتوا جهلهم اٌاه حتى
هذا الٌوم.
وعندما تكون الدعوى المقامة من المضمون على الضامن ناشبة عن مداعاة شخص ثالث ،ال تسري
مدة مرور الزمن اال من ٌوم تقدٌم هذا الشخص لدعواه على المضمون او من ٌوم استٌفابه التعوٌض
من المضمون.

المادة -986

ال ٌجوز تقصٌر مدة مرور الزمن مقتضى بند ٌوضع فً البحة الشروط.

المادة  -987تسري مدة مرور الزمن ذات السنتٌن حتى على القاصرٌن والمحجور علٌهم
وؼٌرهم من فاقدي االهلٌة.
وٌجوز قطع سرٌانها باحد االسباب العادٌة القاطعة لمرور الزمن وٌمكن من جهة آخرى قطع مرور

الزمن المختص بدعوى استٌفاء القسط ،بارسال الضامن كتابا مضمونا الى الشخص المضمون.

الفصل الثاني  -في ضمان الحريق

المادة  -988ان ضامن الحرٌؾ مسإول عن جمٌع االضرار الناجمة عن اضطرام او اشتعال
او احتراق بسٌط ولكنه ؼٌر مسإول عن االضرار الناشبة عن مجرد فعل الحرارة او مساس النار
مباشرة او مساس مادة حامٌة ،اذا لم ٌحصل حرٌق او بداءة حرٌق ٌمكن ان تتحول الى حرٌق
فعلً.

المادة -989

ال ٌضمن الضامن سوى االضرار المادٌة الناجمة مباشرة عن الحرٌق او بداءة

الحرٌق.
المادة  -990وتعد من االضرار المادٌة المباشرة االضرار المادٌة التً تلحق باالشٌاء
المضمونة بسبب اعمال االسعا ووسابل النجاة.
المادة ٌ -991كون الضامن مسإوال ،بالرؼم من كل اتفاق مخالؾ ،عن ضٌاع االشٌاء
المضمونة او فقدها فً اثناء الحرٌق ،ما لم ٌثبت ان الضٌاع او الفقدان كانا نتٌجة السرقة.

المادة  -992ان الضامن ؼٌر مسإول عن هبلك الشًء المضمون او تعٌبه الناشبٌن عن عٌب
الزم له ،وفاقا الحكام المادة  ،968لكنه ٌضمن اضرار الحرٌق الناجمةعن ذاك العٌب ،ما لم ٌكن
من حقه ان ٌطلب فسخ عقد الضمان وفاقا الحكام الفقرة االولى من المادة .982
المادة  -993ان الضمان ال ٌشمل الحرٌق الناجم عن تفجر البراكٌن وعن الزالزل والعواصؾ
واالعاصٌر وؼٌرها من االفات .لكنه ٌشمل الحرٌق الناجم عن الصواعق.

الفصل الثالث  -في ضمان الحياة

المادة -994

ٌمكن ان ٌعقد الضمان على حٌاة شخص بواسطة هذا الشخص او بواسطة الؽٌر.

المادة  -995ان الضمان الموقوؾ على الوفاة الذي ٌعقده شخص ثالث فً مصلحة المضمون،
ٌكون باطبل اذا لم ٌصرح المضمون خطا بقبوله مع ذكر قٌمة الضمان.
كذلك ٌجب ان ٌصرح المضمون خطا بقبوله عند كل تفرغ عن حق االستفادة من العقد الذي عقده
شخص ثالث لمصلحته.
المادة  -996ال ٌجوز النسان ان ٌعقد ضمانا موقوفا على وفاة قاصر لم ٌتم الخامسة عشرة من
سنة ،او محجور علٌه او اي شخص آخر موضوع فً دار المجانٌن.
وكل عقد مخالؾ لهذا المنع ٌكون باطبل.
وٌحكم باالبطال بناء على طلب الضامن او الشخص الذي وقع البحة الشروط او وكٌل فاقد االهلٌة.
وٌجب ان تعاد جمٌع االقساط المدفوعة بتمامها.
وفضبل عن ذلك ،فان الضامن وموقع البحة الشروط ٌستهدفان لجزاء نقدي من خمس لٌرات الى
مبتٌن وخمسٌن لٌرة لبنانٌة سورٌة عن كل ضمان عقداه عن علم خبلفا لهذا المنع.
على ان احكام هذه المادة ال تحول دون ابرام عقد ٌضمن ،عند وفاة احد االشخاص المعٌنٌن فً
الفقرة االولى من هذه المادة ،اعادة االقساط التً دفعت تنفٌذا لعقد ضمان للحٌاة ،معقود الحد اولبك
االشخاص.
المادة  -997معدلة وفقا للقانون  483تارٌخ 1995/12/8
ال ٌجوز لشخص ثالث ان ٌعقد ضمانا موقوفا على وفاة شخص وضع تحت االشراؾ القضابً
بدون اجازة المشرؾ.
على ان هذه االجازة ال تؽنً عن رضى فاقد االهلٌة نفسه ،عند االقتضاء.
وعند عدم الحصول على تلك االجازة او هذا الرضى ٌحكم بابطال العقد بناء على طلب المشرؾ او
طلب موقع البحة الشروط او طلب الضامن ،حسب مقتضى الحال.
المادة  -998ان البحة الشروط المختصة بضمان الحٌاة ٌجب ان تشمل ،فضبل عن االمور
المبٌنة فً المادة :964

اوال -على اسم المضمون وكنٌته وتارٌخ والدته.
ثانٌا -على اسم المستحق وكنٌته اذا كان هناك مستحق معٌن.
ثالثا -على الحادث او االجل الذي ٌتوقؾ على حلوله استحقاق مبلػ الضمان.
رابعا -على شروط التخفٌض اذا نص علٌه فً العقد وفاقا الحكام المادة  1012والمادة .1013
المادة ٌ -999جوز ان تكون البحة الشروط المختصة بضمان الحٌاة محررة "المر" ولكن ال
ٌجوز ان تكون لحاملها.
ان تظهٌر البحة الشروط المختصة بضمان الحٌاة والمحررة "المر" ٌجب ان ٌشتمل على التارٌخ
وعلى اسم المحال الٌه وعلى توقٌع المحٌل واال كان باطبل .اما تعٌٌن القٌمة المدفوعة فلٌس واجبا.
وال ٌكون التحوٌل نافذا فً حق الضامن اال اذا ابلػ الٌه بكتاب مضمون او اذا اعترؾ الضامن
خطٌا لحامل البحة الشروط بحق االستفادة منها.
المادة  -1000معدلة وفقا للقانون  483تارٌخ 1995/12/8
ٌجوز للضامن ان ٌتعهد بموجب بند خاص دفع مبالػ الضمان فً حالة انتحار الشخص المضمون
قصدا او اختٌارا او فً حالة تنفٌذ الحكم علٌه باالعدام.
ؼٌر ان هذا البند ال ٌكون له مفعول اال بعد انقضاء مهلة سنتٌن من انشاء العقد فً حالة تنفٌذ عقوبة
االعدام ٌراعى الجل حساب المهلة تارٌخ ارتكاب الجرم.
المادة  -1001معدلة وفقا للقانون  483تارٌخ 1995/12/8
اذا كان العقد ال ٌتضمن البند المنصوص علٌه فً المادة السابقة او اذا كان االنتحار او الجرم الذي
سبب الحكم باالعدام قد حدث قبل انقضاء مهلة السنتٌن المشار الٌها فٌجب على الضامن ان ٌدفع
الى ذوي االستحقاق قٌمة تساوي مقدار المبلػ االحتٌاطً.
المادة ٌ -1002جوز اشتراط دفع المبالػ المضمونة:
اوال -فً حالة بقاء الشخص المضمون حٌا فً تارٌخ معٌن.
ثانٌا -فً حالة وفاته.
ثالثا -اما فً تارٌخ معٌن اذا بقً المضمون حٌا ،واما فً حالة وفاته اذا وقعت قبل ذلك التارٌخ.
ٌجوز دفع رأس المال او الدخل المضمون عند وفاة الشخص المضمون اما لورثته او خلفابه فً
الحقوق ،واما لمستحق او عدة مستحقٌن معٌنٌن.
وٌعد الضمان معقودا لمصلحة مستحقٌن معٌنٌن عندما ٌمنح المضمون حق االستفادة لزوجته بدون
تعٌٌن اسم او الوالده وفروعه المولودٌن او الذٌن سٌولدون .ولٌس من الضرورة ان تقٌد اسماءهم
فً البحة الشروط او صك الحق لها مشتمل على تعٌٌن من ٌستحق رأس المال المضمون.
فاالوالد والفروع المعٌنون على الوجه المتقدم ٌستفٌدون من الضمان بنسبة حصصهم االرثٌة وٌبقى
لهم هذا الحق ولو عدلوا عن االرث.
واذا لم ٌذكر مستحق معٌن فً البحة الشروط او اذا رفض المستحق المعٌن فٌها ،كان لموقع البحة

الحق فً تعٌٌن المستحق او ابداله بؽٌره ،وٌتم هذا التعٌٌن او هذا االستبدال اما بٌن االحٌاء باضافة
ذٌل الى العقد او بالتظهٌر اذا كانت البحة الشروط محررة "المر -واما بطرٌقة االٌصاء.
المادة  -1003عندما ٌكون الضمان معقودا لمصلحة شخص معٌنٌ ،صبح بقبول المستحق
مبرما ال ٌصح الرجوع عنه.
وٌكون هذا القبول صرٌحا او ضمنٌا.
وما دام القبول لم ٌقع فان حق الرجوع ٌنحصر فً عاقد الضمان دون دابنٌة او وكبلبه الشرعٌٌن
ودون ورثته بعد وفاته او الذٌن اوصى لهم.
ان قبول المستحق للضمان المقعود لمصلحته او الرجوع عنه ال ٌنفذان فً حق الضامن اال من
تارٌخ علمه بهما.
ان تخصٌص االستفادة من الضمان بشخص معٌنٌ ،عد موقوفا على شرط وجود هذا الشخص عند
تارٌخ استحقاق رأس المال او الدخل المضمون ،ما لم ٌستفٌد العكس من نص العقد او من الظروؾ.
المادة ٌ -1004جوز ان ٌرهن حق االستفادة من الضمان لمصلحة دابن المضمون بمقتضى
ذٌل للعقد او بمقتضى صك خطً ٌبلػ الى الضامن.
واذا كانت البحة الشروط محررة "المر" فان الرهن المعقود لتؤمٌن دٌن ،وان كان هذا الدٌن ؼٌر
تجاريٌ ،مكن انشاإه بمقتضى تظهٌر ٌصرح فٌه بؤن البحة الشروط سلمت على سبٌل التؤمٌن.
المادة  -1005عندما ٌعقد ضمان موقوؾ على الوفاة بدون تعٌٌن مستحق او لمصلحة ورثة
المضمون او خلفابه فً الحقوق المعٌنٌن بصفتهم ٌعد رأس المال المضمون قسما من تركته.
المادة  -1006ان القٌمة المشترط دفعها عند وفاة المضمون لمستحق معٌن ال تدخل فً تركته.
وٌعد المستحق ،اٌا كان شكل تعٌٌنه وتارٌخ هذا التعٌٌن ،كؤنه استحق تلك القٌمة وحده من ٌوم العقد
ولو كان قبوله بعد وفاة المضمون.
المادة  -1007ان المبالػ التً تدفع عند وفاة المضمون لمستحق مٌعن ال تخضع عند االتقضاء
لقواعد التخفٌض بسبب تجاوزها حد النصاب االرثً المختص بورثة المضمون.
وال تطبق هذه القواعد اٌضا على المبالػ التً دفعها المضمون بمثابة اقساط الضمان ،اال اذا كانت
باهظة على وجه ظاهر بالنسبة الى مقدرته المالٌة او بالنسبة الى دخله خصوصا.
المادة  -1008ال ٌحق لدابنً المضمون ان ٌطالبوا برأس المال المعقود علٌه الضمان لمصلحة
شخص معٌن ،ولٌس لهم سوى استعادة االقساط فً االحوال المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من
المادة السابقة.

المادة  -1009كل مستحق ٌمكنه بعد قبول الضمان المعقود لمصلحته ،ان ٌنقل حق االستفادة
من العقد اما بطرٌقة البٌع واما بطرٌقة التظهٌر اذا كانت البحة الشروط محررة "المر" وكل انتقال،
اٌة كانت صورتهٌ ،عد باطبل اذا لم ٌقبل خطٌا الشخص الذي عقد الضمان على حٌاته.

المادة -1010

ٌجوز ان ٌعقد كل من الزوجٌن ضمانا لمصلحة اآلخر بوجه التبادل وبمقتضى

صك واحد.

المادة -1011

ٌحق للمضمون وحده دون دابنٌه اما البقاء على العقد واما اختٌار التخفٌض او

االقالة.
فاذا ابقً العقد ،استمر قابما بجمٌع مفاعلٌه لمصلحة المستحق المعٌن فً البحة الشروط او فً ذٌل
العقد.
واذا لم ٌكن هناك مستحق معٌن ،حق لكل شخص ان ٌبقى العقد لمصلحته اذا رضً المضمون
بشرط ان ٌدفع هذا الشخص لدابنً المضمون بدل االقالة.
المادة  -1012معدلة وفقا للقانون الصادر تارٌخ 1946/12/3
ال حق للضامن فً المداعاة لطلب دفع االقساط.
وال ٌإدي عدم دفع احد االقساط اال الى فسخ عقد الضمان او تخفٌض مفاعلٌه بعد اتمام الشروط
المعٌنة فً المادة .975
فً عقود الضمان الموقوفة على الوفاة والمعقودة لمدة حٌاة المضمون كلها بدون اشتراط بقابه حٌا
بعد تارٌخ معلوم ،وفً جمٌع العقود التً ٌتفق فٌها على دفع المبلػ او الدخل المضمون بعد عدد
معٌن من السنٌن ،ال ٌكون لعدم الدفع من مفعول سوى التخفٌض بالرؼم من كل اتفاق مخالؾ ،اذا
كان المدفوع من االقساط ثبلثة او اكثر.
وٌتناول هذا التخفٌض على االخص اما مقدار المبلػ او الدخل المضمون ،واما مدة عقد الضمان.
اما العقود التً تنص على عدم سقوط العقد عند تآخر المضمون عن دفع القسط المستحق فبل
ٌتناولها االسقاط وال التخفٌض المنصوص علٌهما فً الفقرات السابقة.
المادة  -1013معدلة وفقا للقانون الصادر تارٌخ 1946/12/3
بالرؼم من كل نص مخالؾ على الضامن ان ٌضع فً العقود جدوال مفصبل صرٌحا بارقام المبالػ
التً ٌنص علٌها العقد كاالحتٌاطً النقدي والضمان المخفض والمبلػ الذي ٌحق للمضمون ان
ٌستقرضه على عقدة وذلك فً كل سنة من سنً العقد.
وعلٌه ان ٌذكر اٌضا انه ٌضمن هذه المبالػ وٌلتزم بها وٌإدي ما ٌجب تؤدٌته منها لدى الطلب
المقدم الٌه او الى وكٌل الشركة فً لبنان بدون الحاجة الى اجراء اٌة معاملة.

المادة  -1014معدلة وفقا للقانون الصادر تارٌخ 1946/12/3
تكون اقالة العقد اختٌارٌة فٌما خبل االحوال المنصوص علٌها فً المادتٌن  1001و 1015
واالحوال التً ٌجبر فٌها الضامن المضمون على الفسخ .وٌكون اختٌارٌا اٌضا اسبلؾ الضامن
للمضمون.
المادة ٌ -1015نتهً مفعول عقد الضمان بحكم الضرورة ااذ تسبب المستحق بقتل المضمون
عند قصد او بفعل منه ،ما لم ٌكن هناك مجرد خطؤ.
وٌجب على الضامن ان ٌدفع قٌمة االحتٌاطً لورثة المضمون او لخلفابه فً الحقوق اذا كانت
االقساط قد دفعت عن ثبلث سنوات او اكثر.
واذا لم ٌكن هناك اال محاولة قتل ،حق للمضمون ان ٌرجع عن تعٌٌن مستحق الضمان وان كان
مرتكب المحاولة قد قبل الضمان المعقود لمصلحته.
المادة  -1016اذا عٌن مستحق الضمان بطرٌقة االٌصاء ودفع الضامن المبلػ المضمون الى
شخص ،لوال وجود التعٌٌن لكان هو المستحق ،فان الدفع مبرئ لذمة الضامن على شرط ان ٌكون
حسن النٌة.
المادة  -1017اذا فقدت البحة الشروط المختصة بضمان الحٌاة تطبق القواعد االتٌة:
اذا لم تكن البلبحة "المر" فعلى الضامن ان ٌسلم المضمون نسخة ثانٌة عنها مقابل تصرٌحه بؤنه لم
ٌمنح حقا ما على الضامن -وتقوم النسخة الثانٌة مقام السند المفقود.
واذا كانت البلبحة "المر" فالذي ٌدعً انتزاعها منه ٌلزمه ان ٌقدم ؼبلؾ مضمون بٌانا مشتمبل
على ملخص الظروؾ التً فقد فٌها تلك البلبحة .وهذا البٌان ٌكون بمثابة اعتراض ٌوقؾ اداء رأس
المال وملحقاته.
اذا ظهر شخص ثالث وهو ٌحمل البلبحة المعترض علٌها ،فالمحل الضامن ٌخبر المعترض بكتاب
مضمون ،وٌضع ٌده موقتا على هذه البلبحة .وٌجب على المعترض ان ٌرفع االمر فً خبلل الشهر
الذي ٌلً استبلم ذاك الكتاب الى المحكمة ذات االختصاص لتفصل فً شؤن ملكٌة البلبحة .واذا لم
ٌقم دعواه فً المهلة المذكورة ،بطل حكم االعتراض حتما ،اال اذا كان هناك خداع او مانع مقبول.
واذا مضت سنتان من تارٌخ االعتراض على البلبحة ولم ٌظهر شخص ثالث ٌحملها ،حق
للمعترض ان ٌقدم عرٌضة لربٌس المحكمة ٌطلب بها الترخٌص له فً الحصول على نسخة ثانٌة
من البلبحة .وتقوم هذه النسخة فً نظر المحل الضامن مقام البلبحة االصلٌة التً تصبح ؼٌر نافذة
فً حقه .وٌبقى للشخص الذي انتزعت منه حق الرجوع على اي كان بالطرق القانونٌة العادٌة.
المادة  -1018ان الخطؤ فً عمر المضمون ال ٌإدي الى بطبلن عقد الضمان اال اذا كان عمر
المضمون الحقٌقً متجاوزا الحد المعٌن لعقد الضمان بمقتضى تعرٌفه الضامن.
اما فً سابر االحوال ،فاذا كان القسط المدفوع على اثر خطؤ من هذا النوع دون القسط الذي كان

ٌجب اداإه ،فٌخفض رأس المال او الدخل المضمون على نسبة القسط المدفوع .والقسط المناسب
لعمر المضمون الحقٌقً .واذا كان االمر بالعكس اي ان القسط الذي دفع على اثر خطؤ فً سن
المضمون كان زابدا جدا لزم الضامن ان ٌرد الزٌادة بدون ان تحسب لها فابدة.
المادة  -1019اذا افلس دٌن الضامن او اصبح فً حالة التصفٌة القضابٌة واذا لم ٌقدم كفٌبل
ملٌا وفقا الحكام المادة  980فان ٌدن كل من مستحقً عقود الضمان الجارٌة ٌحدد ٌوم الحكم
باالفبلس او بالتصفٌة القضابٌة بما ٌعادل قٌمة احتٌاطً كل عقد محسوبة بدون اٌة زٌادة على اساس
تعرٌفه االقساط االصطبلحٌة التً كانت مرعٌة وقت اتمام العقد.

الفصل الرابع  -في ضمان الحوادث

المادة  -1020ضمان الحوادث عقد بمقتضاه ٌلتزم الضامن مقابل قسط ما ان ٌدفع رأس مال
معٌن او دخبل معلوما للمضمون نفسه او لورثته او لخلفابه فً الحقوق او الشخاص معٌنٌن ،وذلك
عند موت المضمون او عجزه عن العمل على وجه دابم او موقت ،اذا كان الموت او العجز ناجما
عن حادث ما او عن حادث من نوع معلوما نزل بشخص المضمون .وٌجوز ان ٌكون المضمون
هو الموقع لبلبحة الشروط ،كما ٌجوز ان ٌكون شخصا او عدة اشخاص عقد موقع البلبحة الضمان
لمصلحتهم.
ان احكام هذا الباب المختصة بضمان الحٌاة تطبق على ضمان الحوادث فٌما خبل االحكام
االستثنابٌة والتعدٌبلت المبٌنة فً المواد التالٌة:

المادة -1021

ان دفع االقساط اجباري فً ضمان الحوادث.

المادة  -1022ان احكام هذا الباب المختصة بالتخفٌض او باالقالة فً ضمان الحٌاة ال تطبق
على ضمان الحوادث.
المادة  -1023عندما ٌكون المضمون ؼٌر الشخص الذي وقع البحة الشروط ٌجوز ان ٌكتفً
بتعٌٌن مهنته او وظٌفته خبلفا الحكام المادة .998
وفً هذه الحالة ال تطبق احكام المادة  -996التً تنهً عن عقد الضمان على قاصر لم ٌبلػ
الخامسة عشرة من سنة.

الباب الثاني  -في المقامرة والمراىنة

المادة -1024

ان القانون ال ٌخول حق المداعاة فً شؤن دٌن المقامرة او اداء بدل المراهنة.

المادة  -1025وتستثنى من حكم المادة السابقة المراهنات المعقودة بٌن االشخاص الذٌن
ٌشتركون فً االلعاب المختصة بالتمرن على االسلحة وبؤنواع السباق وااللعاب الرٌاضٌة.
على انه ٌحق للقاضً ان ٌرد الدعوى اذا رأى القٌمة فاحشة.
وفً االحوال المنصوص علٌها فً الفقرة االولى من هذه المادة ،ال ٌحق للوسطاء المرخص لهم
على وجه قانونً فً جمع بدالت المراهنة من االشخاص ؼٌر المشتركٌن فً االلعاب ان ٌتذرعوا
بحكم المادة السابقة.
المادة  -1026ال ٌحق للخاسر ان ٌسترد ما دفعه اختٌارا فً لعب او مراهنة خالٌٌن من كل ؼش.

المادة -1027

ان لعبة "الٌانصٌب" ال تخول حق المداعاة ،اال اذا كانت مجازة على وجه

قانونً.

الباب الثالث  -الدخل مدى الحياة

المادة  -1028ان عقد الدخل مدى الحٌاة هو عقد بمقتضاه ٌلتزم شخص (ٌقال له المدٌون
بالدخل) ان ٌدفع لشخص آخر (ٌقال له دابن الدخل) مدى حٌاته او حٌاة شخص آخر او عدة
اشخاص مرتبا او دخبل سنوٌا مقابل بعض اموال منقولة او ؼٌر منقولة ٌجري التفرغ عنها وقت
انشاء موجب الدخل.
واذا كانت االموال المتفرغ عنها ؼٌر منقولة ،فبل ٌكون النشاء الدخل مفعول ،حتى بٌن الفرٌقٌن،

اال بعد تسجٌله فً السجل العقاري.
المادة ٌ -1029جوز انشاء عقد الدخل على حٌاة الشخص الذي اعطى رأس المال او على حٌاة
شخص ثالث او عدة اشخاص .وكذلك ٌجوز انشاإه لمصلحة الشخص او االشخاص الذٌن علق العقد
على حٌاتهم او لمصلحة شخص او عدة اشخاص آخرٌن.
المادة ٌ -1030كون عقد الدخل باطبل اذا انشا على حٌاة شخص كان مٌتا وقت انشابه او كان
فً هذا التارٌخ مصابا بمرض ادى الى وفاته بعد عشرٌن ٌوما من التارٌخ المذكور.
المادة  -1031ان عدم دفع االقساط المستحقة ال ٌخول دابن الدخل حق المطالبة باسترجاع
رأس المال او االموال المتفرغ عنها .فبل ٌحق له فً هذه الحالة اال المطالبة بدفع االقساط المستحقة
وبتؤمٌن االقساط المستقبلة.
المادة  -1032ان قسط السنة الذي توفى فٌها دابن الدخل ٌدفع بنسبة عدد اٌام حٌاته من هذه
السنة .اما اذا كان االتفاق على الدفع مقدما فالقسط الذي ابتدأت مدته فً اثناء حٌاة الدابن ٌجب دفعه
بتمامه.
المادة  -1033ان الشخص الذي ٌنشا على امبلكه بدون عوض دخبل لمصلحة شخص آخر
مدى حٌاتهٌ ،حق له ان ٌشترط عند انشابه انه ؼٌر قابل للحجز الٌفاء الدٌون المترتبة على ذمة دابن
الدخل.

المادة -1034

ال تجوز المطالبة بالدخل اذا لم ٌثبت وجود الشخص الذي علق العقد على

حٌاته.

الكتاب الحادي عشر  -في الصلح

الباب االول  -في شروط الصلح

المادة -1035

الصلح عقد ٌحسم به الفرٌقان النزاع القابم بٌنهما او ٌمنعان حصوله بالتساهل

المتبادل.
المادة ٌ -1036جب على من ٌعقد الصلح ان ٌكون اهبل للتفرغ ،مقابل عوض ،عن االموال
التً تشملها المصالحة.
المادة  -1037ال تجوز المصالحة على االمور المختصة باالحوال الشخصٌة او بالنظام العام
وال على الحقوق الشخصٌة التً ال تعد ماال بٌن الناس .وانما تجوز على مصلحة مالٌة ناشبة عن
امر ٌتعلق باالحوال الشخصٌة او عن احدى الجرابم.

المادة -1038

ٌجوز للفرٌقٌن ان ٌتصالحا على حقوق او اشٌاء وان تكون قٌمتها ؼٌر معلومة

لدٌهما.
المادة  -1039ال تجوز المصالحة على حق الطعام ولكنها تجوز على كٌفٌة اداء الطعام او
كٌفٌة اٌفاء االقساط المستحقة.
المادة  -1040تجوز المصالحة على الحقوق االرثٌة المكتسبة مقابل بدل ٌكون اقل من الحصة
الشرعٌة المقررة فً القانون ،بشرط ان ٌكون ذوو العبلقة عالمٌن بمقدار التركة.
المادة  -1041عندما تتضمن المصالحة انشاء حقوق على اموال عقارٌة او ؼٌرها من االموال
القابلة للرهن العقاري ،او التفرغ عن هذه الحقوق او اجراء تعدٌل فٌهاٌ ،جب ان تعقد خطا .وال
ٌكون لها مفعول اال اذا سجلت فً السجل العقاري.

الباب الثاني  -في مفاعيل الصلح

الفصل االول  -احكام عامة

المادة  -1042من شؤن الصلح ان ٌسقط على وجه بات الحقوق والمطالٌب التً جرت علٌها
المصالحة وان ٌإمن لكل من الفرٌقٌن ملكٌة االشٌاء التً سلمها الٌه الفرٌق اآلخر او الحقوق التً
اعترؾ له بها.
ان المصالحة على دٌن مقابل دفع قسم من القٌمة المستحقة تسقط القسم الباقً من الدٌن وتبرئ ذمة
المدٌون.

المادة -1043

ٌجب على كل من المتعاقدٌن ان ٌضمن لآلخر االشٌاء التً ٌعطٌه اٌاها على

سبٌل المصالحة.
واذا استلم احد الفرٌقٌن بحكم المصالحة الشًء المتنازع علٌه ،ثم نزع هذا الشًء منه بدعوى
االستحقاق او وجد فٌه عٌبا موجبا للرد ،كان ثمة وجه لفسخ عقد المصالحة كله او بعضه او لخفض
البدل وفاقا للشروط الموضوعة للبٌع.
واذا كانت المصالحة واقعة على منح حق االنتفاع بشًء لمدة من الزمن ،كان الضمان الواجب على
كل من الفرٌقٌن لآلخر نفس الضمان الواجب فً اجارة االشٌاء.
المادة ٌ -1044جب تفسٌر عقد المصالحة بمعناه الضٌق وال ٌجوز ،اٌا كان نصه ،ان ٌطبق اال
على المنازعات والحقوق التً جرى علٌها الصلح.
المادة  -1045من صالح على حق كان له او تلقاه بناء على سبب معٌن ،ثم اكتسب هذا الحق
نفسه من شخص آخر او بناء على سب آخر ،ال ٌكون مقٌدا باحكام عقد المصالحة السابق فٌما ٌتعلق
بالحق الذي اكتسبه مجددا.
المادة  -1046اذا امتنع احد الفرٌقٌن عن القٌام بالعهود التً قطعها فً عقد المصالحة ،حق
للفرٌق اآلخر المطالبة بتفٌذ العقد اذا كان ممكنا واال حق له ان ٌطلب الفسخ مع مراعاة حقه فً
طلب بدل العطل والضرر فً الحالتٌن.

الفصل الثاني  -في االسباب الموجبة البطال عقد الصلح او لحو

المادة ٌ -1047مكن الطعن فً عقد المصالحة:
اوال -لوقوع االكراه او الخداع.
ثانٌا -لحدوث ؼلط مادي ٌقع على شخص الفرٌق اآلخر او على صفته او على الشًء الذي كان
موضوعا للنزاع.
ثالثا -لفقدان السبب عندما تكون المصالحة واقعة:
 -1على سند مزور.
 -2او على سبب ؼٌر موجود.
 -3او على قضٌة انتهت بصلح صحٌح او بحكم ؼٌر قابل لبلستبناؾ وال العادة المحاكمة ،وكان
احد الفرٌقٌن او كبلهما ؼٌر عالم بوجوده.
وال ٌجوز طلب االبطال من اجل االسباب المتقدم بٌانها اال للفرٌق الذي كان حسن النٌة.

المادة -1048

ال ٌجوز الطعن فً المصالحة بسبب ؼلط قانونً او بسبب الؽبن.

المادة  -1049عندما تعقد المصالحة بوجه عام على جمٌع االمور التً كانت قابمة بٌن
المتعاقدٌن ال ٌكون اكتشاؾ االسناد التً كانوا ٌجهلونها وقت العقد ثم وقفوا علٌها بعده ،سببا البطال
العقد ،ما لم ٌكن هناك خداع من الفرٌق اآلخر.
وال تطبق هذه القاعدة على المصالحة التً عقدها وكٌل فاقد االهلٌة وكان الدافع الٌها فقدان سند وجد
فٌما بعد.
المادة  -1050الصلح ؼٌر قابل للتجزبة ،فبطبلن جزء منه او ابطاله ٌإدي الى بطبلن العقد او
ابطاله كله .على ان هذه القاعدة ال محل بها.
اوال -عندما ٌستفاد من عبارة العقد وماهٌة االتفاق ان المتعاقدٌن ٌعتبرون بنود العقد بمثابة اقسام
مستقلة ومنفصلة بعضها عن بعض.
ثانٌا -عندما ٌكون البطبلن ناتجا عن عدم اهلٌة احد المتعاقدٌن.
ففً هذه الحالة االخٌرة ال ٌستفٌد من البطبلن اال فاقد االهلٌة الذي وضع البطبلن لمصلحته ما لم
ٌكن هناك نص صرٌح مخالؾ.

المادة  -1051ان البطبلن او الحل ٌرجعان المتعاقدٌن الى الحالة القانونٌة نفسها التً كانوا
علٌه وقت العقد وٌجعبلن لكل من المتعاقدٌن سبٌبل الى استرداد ما اعطاه لتنفٌذ المصالحة مع
استثناء الحقوق التً اكتسبها شخص ثالث حسن النٌة بوجه قانونً ومقابل عوض.
واذا اصبح استعمال الحق المتنازل عنه ؼٌر ممكن فتسترد قٌمة هذا الحق.
المادة  -1052اذا كان العقد الذي سمً مصالحة ٌنطوي فً الحقٌقة على هبة او بٌع او ؼٌر
ذلك من العقود خبلفا لما ٌإخذ من عبارته ،فان صحته ومفاعٌله تقدر وفاقا لبلحكام التً ٌضخع لها
العقد الذي تنطوي علٌه المصالحة.

الكتاب الثاني عشر  -في الكفالة

الباب االول  -شروط الكفالة

المادة -1053

الكفالة عقد بمقتضاه ٌلتزم شخص تجاه الدابن تنفٌذ موجب مدٌونه اذا لم ٌقم هذا

المدٌون بتفٌذه.
المادة  -1054من كلؾ شخصا فتح اعتماد مالً لشخص ثالث اخذا على نفسه ان ٌكون
مسإوال عنهٌ ،لزم بصفة كونه كفٌبل بالموجبات التً عقدها الشخص الثالث على قدر القٌمة التً
عٌنها له.
واذا لم ٌعٌن الكفٌل قٌمة ما ،كان مسإوال الى الحد المعقول الذي ٌتفق مع حالة الشخص الذي فتح له
االعتماد.
وٌصح الرجوع عن االلتزام المنصوص علٌه فً الفقرة االولى من هذه المادة ،ما دام الشخص الذي
كلؾ فتح االعتماد لم ٌشرع فً تنفٌذه .وال ٌمكن اثبات ذلك االلتزام اال خطا.
المادة  -1055ال ٌجوز اال لمن له اهلٌة التفرغ ٌدون عوض ان ٌقٌم نفسه كفٌبل.
وال تصح الكفالة من القاصر ولو باذن ابٌه او وصٌة اذا لم ٌكن له مصلحة فً القضٌة التً ٌكفلها.

المادة -1056

ال تصح الكفالة اال لموجب صحٌح.

المادة ٌ -1057جوز ان ٌكون موضوع الكفالة موجبا ممكن الحدوث (كضمان نزع الملكٌة
بدعوى االستحقاق) او موجبا مستقببل او ؼٌر معٌن بشرط ان ٌكون التعٌٌن ممكنا فٌما بعد (مثل
كفالة مبلػ سٌحكم به على شخص ما) ففً هذه الحالة ٌحدد موجب الكفٌل بما ٌجب على المدٌون
االصلً.

المادة -1058

ال تصح كفالة الموجب الذي ال ٌستطٌع الكفٌل ان ٌقوم فٌه مقام المدٌون االصلً

كالعقوبة البدنٌة.

المادة -1059

ان الكفالة ال تقدر تقدٌرا بل ٌجب ان تتجلى ارادة التكفل من الصك صراحة.

المادة  -1060ان التعهد بكفالة شخص لٌس بكفالة ،على انه ٌحق للمتعهد له ان ٌطالب باتمام
الكفالة ،واال كان له ان ٌطالب ببدل العطل والضرر.

المادة -1061

ٌجب ان تكون الكفالة مقبولة من الدابن على وجه صرٌح.

المادة  -1062تجوز كفالة الموجب بدون علم من المدٌون االصلً وبالرؼم من مشٌبته .اما
الكفالة المعطاة بالرؼم من منع المدٌون الصرٌح فلٌس من شؤنها ان تنشًء رابطة قانونٌة بٌنه وبٌن
الكفٌل بل ٌكون الكفٌل ملزما تجاه الدابن فقط.

المادة -1063

تصح كفالة الكفٌل كما تصح كفالة المدٌون االصلً.

المادة -1064

ال ٌمكن ان تتجاوز الكفالة ما هو واجب على المدٌون االصلً اال فٌما ٌختص

باالجل.
المادة ٌ -1065جوز ان تعلق الكفالة على اجل اي ان تكون لوقت معٌن او ابتداء من تارٌخ
معٌن .وٌجوز ان تعقد على قسم من الدٌن فقط او على شروط اخؾ عببا.ذ

المادة  -1066اذا لم تكن الكفالة محددة صراحة بمبلػ معٌن او بجزء معلوم من الدٌن ،فان
الكفٌل ٌضمن اٌضا بدل العطل والضرر والمصارٌؾ التً حكم بها على المدٌون االصلً لعدم
تنفٌذه الموجب.
وال ٌكون الكفٌل مسإوال عن الموجبات الجدٌدة التً عقدها المدٌون االصلً بعد انشاء االلتزام
المكفول.
ؼٌر انه اذا كان الكفٌل قد كفل صراحة تنفٌذ كل ما التزمه المدٌون بسبب العقد كان مسإوال
كالمدٌون االصلً عن جمٌع الموجبات التً ٌمكن ان ٌكون هذا المدٌون مسإوال عنها بمقتضى
العقد.

المادة -1067

الكفالة مجانٌة بطبٌعتها ،ما لم ٌكن هناك نص مخالؾ.

المادة  -1068اذا اصبح الكفٌل الذي قبله الدابن بمقتضى العقد ؼٌر ملً ،وجب ان ٌقدم له
كفٌل آخر او ان ٌعطى تامٌنا آخر معادال للكفالة.
واال حق للدابن ان ٌطالب باٌفاء دٌنه حاال او ان ٌفسخ العقد الذي عقده على هذا الشرط.
اما اذا اصبحت مبلءة الكفٌل ؼٌر كافٌة فٌجب تقدٌم كفالة او تامٌن اضافٌٌن.
وال تسري هذه االحكام.
اوال -اذا كانت الكفالة قد اعطٌت على ؼٌر علم من المدٌون او بالرؼم منه.
ثانٌا -اذا كانت الكفالة قد اعطٌت بمقتضى اتفاق عٌن فٌه الدابن شخص الكفٌل.

الباب الثاني  -في مفاعيل الكفالة

الفصل االول  -في مفاعيل الكفالة بوجو عام

المادة  -1069ان الكفالة ال تتضمن التكافل بدون اتفاق صرٌح.
فاذا اشترط التكافل او كانت الكفالة تعد عمبل تجارٌا من الكفٌل ،كانت مفاعلٌها خاضعة لبلحكام

المختصة بالموجبات المتضامنة بٌن المدٌونٌن.

المادة -1070

ال دعوى للدابن على الكفٌل اال اذا كان المدٌون االصلً فً حالة التآخر عن

تنفٌذ الموجب.
المادة  -1071وانما تجب مراعاة االحكام االتٌة:
 -1اذا مات الكفٌل قبل استحقاق الدٌن ،حق للدابن ان ٌداعً ورثته حاال بدون انتظار موعد
االستحقاق .واذا دفع الورثة الدٌن فً هذه الحالة ،حق لهم الرجوع على المدٌون عند استحقاق الدٌن
االصلً.
 -2ان اعبلن عدم مبلءة الكفٌل ٌجعل الدٌن مستحق االداء علٌه حتى قبل موعد استحقاق الدٌن
االصلً ،وللدابن فً هذه الحالة ان ٌطلب ادخال دٌنه فً دٌون جماعة الدابنٌن.
 -3وال ٌحق للدابن فً الحالة المنصوص علٌها فً المادة  ،114ان ٌداعً الكفٌل اال عند حلول
االجل المتفق علٌه.

الفصل الثاني  -وجو الدفع بطلب مقاضاة المديون اوال

المادة ٌ -1072حق للكفٌل ان ٌطلب من الدابن فً بدء المحاكمة وقبل كل دفاع فً االساس ان
ٌداعً اوال المدٌون االصلً فً امواله المنقولة وؼٌر المنقولة ،وان ٌعٌن له منها ما ٌصح فٌه
التنفٌذ ،على شرط ان ٌكون موقعها فً المناطق الخاضعة لصبلحٌة محاكم الدول المشمولة
باالنتداب االفرنسً.
وفً هذه الحالة تقؾ مدعاة الكفٌل الى ان ٌتم التقاضً فً اموال المدٌون ولكن ذلك ال ٌمنع
الترخٌص للدابن فً اتخاذ الوسابل االحتٌاطٌة فً حق الكفٌل ،واذا كان للدابن رهن او حق فً
الحبس على بعض اموال المدٌون المنقولة ،وجب علٌه استٌفاء دٌنه منه ،اال اذا كان هذا المال
موضوعا لتؤمٌن موجبات آخرى على المدٌون وكان ؼٌر كاؾ الٌفابها جمٌعها.
المادة  -1073ال ٌجوز للكفٌل ان ٌتشبث بتقٌدم مداعاة المدٌون االصلً:
اوال -اذا كان قد عدل صراحة عن هذا الحق وال سٌما اذا كان قد التزم الموجب بالتضامن مع
المدٌون االصلً.
ثانٌا -اذا اصبح المدٌون االصلً فً حالة اعسار مشهور او اعلن عجزه.

ثالثا -اذا كانت االموال التً تصح فٌها المدعاة موضوعا للنزاع او مرهونة تامٌنا لدٌون تستؽرق
قسما كبٌرا من قٌمتها او كانت ؼٌر كافٌة بوجه واضح الٌفاء الدابن -او اذا لم ٌكن للمدٌون على
هذه االموال اال حق قابل لبللؽاء.
المادة  -1074ان الكفٌل الذي ٌتشبث بتقدٌم مداعاة المدٌون ٌجب علٌه ان ٌبٌن للدابن اموال
المدٌون االصلً وان ٌتكفل بالمصارٌؾ البلزمة للتنفٌذ.

الفصل الثالث  -في تعدد الكفالء

المادة  -1075اذا كفل عدة اشخاص دٌنا واحدا بصك واحد ،فبل ٌلزم كل منهم اال بقدر حصته
ونصٌبه ،وٌحق له التشبث تجاه الدابن بتجزبة المداعاة.
ال تضامن بٌن الكفبلء اال اذا نص علٌه او اذا كان كل منهم قد عقد الكفالة على حدة للدٌن بكامله ،او
عندما تعد الكفالة عمبل تجارٌا من الكفبلء.
المادة  -1076ال ٌلزم كفٌل الكفٌل تجاه الدابن ،اال اذا اصبح المدٌون االصلً وجمٌع الكفبلء
فً حالة العجز ،او اذا بربت ذمتهم بناء على اسباب شخصٌة مختصة بالمدٌون او بالكفبلء.

الفصل الرابع  -في بعض وجوه الدفع التي يحق للكفيل التذرع بها تجاه الدائنين

المادة ٌ -1077حق للكفٌل ان ٌدلً بجمٌع اسباب الدفع المختصة بالمدٌون االصلً شخصٌة
كانت او عٌنٌة ،ومن جملتها االسباب المبٌنة على عدم اهلٌة المدٌون االصلً.
وٌكون له هذا الحق بالرؼم من معارضة المدٌون االصلً او عدوله عن تلك االسباب ،وله كذلك
حق االدالء باسباب الدفع المختصة بشخص المدٌون دون سواه كاسقاط الدٌن الذي تم لشخص
المدٌون.

المادة ٌ -1078حق للكفٌل مداعاة المدٌون االصلً لٌبرأ من موجب الكفالة:
اوال -عندما ٌداعى الكفٌل قضابٌا الجل اٌفاء الدٌن ،او قبل كل مداعاة عندما ٌصبح المدٌون فً
حالة التآخر عن تنفٌذ الموجب.
ثانٌا -عندما ٌكون المدٌون قد اخذ على نفسه ان ٌجلب للكفٌل سند االبراء من الدابن فً اجل معٌن
اذا كان االجل قد حل .واذا لم ٌتمكن المدٌون من االتٌان بسند االبراء ،وجب علٌه دفع الدٌن او
اعطاء الكفٌل رهنا او تؤمٌنا كافٌا.
ال ٌحق للكفٌل الذي وجد فً احدى الحاالت المنصوص علٌها فً المادة  1073ان ٌتذرع بحق
االستفادة من االحكام السابقة.
المادة ٌ -1079حق للكفٌل ،لكً ٌبرأ من الدٌن ،ان ٌداعً الدابن اذا تآخر عن المطالبة بتنفٌذ
الموجب الذي اصبح مستحق االداء.

الفصل الخامس  -حق الكفيل في الرجوع على المديون

المادة  -1080للكفٌل الذي اوفى الموجب االصلً ان ٌرجع على المدٌون بجمٌع ما دفعه ولو
كانت الكفالة قد اعطٌت على ؼٌر علم من المدٌون.
وله حق الرجوع علٌه اٌضا بالمصارٌؾ واالضرار الناشبة بحكم الضرورة عن الكفالة
وكل عمل من الكفٌل -ؼٌر االٌفاء الحقٌقً -من شؤنه ان ٌسقط الموجب االصلً وٌبرئ ذمة
المدٌونٌ ،عد بمثابة االٌفاء وٌفتح للكفٌل سبٌل الرجوع على المدٌون باصل الدٌن والمصارٌؾ
المختصة به.
المادة  -1081ال ٌحق للكفٌل الذي اوفى للدٌن ان ٌرجع على المدٌون االصلً اال اذا ابرز سند
اٌصال من الدابن او ؼٌره من الوثابق التً تثبت سقوط الدٌن.
ولٌس للكفٌل الذي دفع قبل االستحقاق ان ٌرجع على المدٌون اال فً موعد استحقاق الموجب
االصلً.

المادة -1082

اذا وجد عدة كفبلء متضامنٌن ودفع احدهم جمٌع الدٌن فً موعد االستحقاق،

حق له الرجوع على الكفبلء اآلخرٌن بحسب حصة كل منهم ونصٌبه ،كما ٌحق له الرجوع علٌهم
بحصة من فقد المبلءة منهم.
المادة  -1083اذا تصالح الكفٌل والدابن ،فلٌس للكفٌل حق الرجوع على المدٌون وسابر الكفبلء
اال بما دفعه فعبل او بما ٌعادل قٌمته اذا كان هناك مبلػ معٌن.
المادة  -1084ان الكفٌل الذي اوفى الدٌن على وجه صحٌح ٌحل محل الدابن فً جمٌع حقوقه
وامتٌازاته على المدٌون االصلً بقدر المبلػ الذي دفعه ،وعلى سابر الكفبلء بقدر حصصهم
وانصبتهم .على ان ذلك الحلول محل الدابن لٌس من شؤنه ان ٌعدل االتفاقات الخاصة المعقودة بٌن
المدٌون االصلً والكفٌل.
المادة  -1085ال حق للكفٌل فً الرجوع على المدٌون:
اوال -حٌنما ٌدفع دٌنا ٌختص به شخصٌا ولو كان فً الظاهر باسم ؼٌره.
ثانٌا -عندما تكون الكفالة قد اعطٌت بالرؼم من منع المدٌون.
ثالثا -عندما ٌستفاد من اعتراؾ الكفٌل الصرٌح او من الظروؾ ان الكفالة اعطٌت على سبٌل
التبرع وبدون ان ٌنظر فٌها الى حق الرجوع على المدٌون االصلً.
المادة  -1086ال ٌحق للكفٌل ان ٌرجع على المدٌون االصلً اذا كان قد دفع الدٌن او حكم
علٌه فً الدرجة االخٌرة بدون ان ٌعلم المدٌون ،بشرط ان ٌثبت المدٌون انه قد اوفى الدٌن او ان
لدٌه اسبابا تثبت بطبلن الدٌن او سقوطه .على ان هذه القاعدة ال تطبق عندما ٌستحٌل على الكفٌل
اعبلم المدٌون ،كما لو كان المدٌون ؼاببا.

الباب الثالث  -في سقوط الكفالة

المادة -1087

جمٌع اسباب البطبلن او السقوط المختصة بالموجب االصلً تسقط الكفالة.

المادة -1088

ان موجب الكفالة ٌسقط باالسباب نفسها التً تسقط سابر الموجبات وان لم ٌكن

لتلك االسباب عبلقة بالموجب االصلً.

المادة -1089

تبرأ ذمة الكفٌل اذا اصبح حلوله محل الدابن فً الحقوق ؼٌر ممكن بسبب فعل

من الدابن.
المادة  -1090ان اٌفاء الكفٌل للدٌن ٌبرئ ذمة الكفٌل والمدٌون االصلً معا وكذلك احالة
الكفٌل للدابن على شخص ثالث اذا قبل الدابن والشخص الثالث هذه االحالة -واٌداع الشًء الواجب
اذا تم على وجه صحٌح ،واالٌفاء بؤداء العوض ،وتجدٌد الدٌن بٌن الدابن والكفٌل.
المادة  -1091ان ابراء المدٌون من الدٌن ٌبرئ ذمة الكفٌل ،ولكن ابراء الكفٌل ال ٌبرئ ذمة
المدٌون وابراء احد الكفبلء بدون رضى اآلخرٌن ٌبرئ هإالء بقدر حصة الكفٌل الذي ابربت ذمته.

المادة -1092

ان تجدٌد الدٌن بٌن الدابن والمدٌون االصلً ٌبرئ الكفبلء ما لم ٌكونوا قد قبلوا

بكفالة الدٌن الجدٌد.
على انه اذا اشترط الدابن ضم الكفبلء الى الموجب الجدٌد ولم ٌقبل هإالء فالموجب السابق ال
ٌسقط.
المادة  -1093ان اجتماع صفتً الدابن والمدٌون االصلً فً شخص واحد ٌبرئ ذمة الكفٌل.
واذا حصل هذا االجتماع فً شخص المدٌون االصلً بسبب وفاة الدابن وكان المدٌون االصلً
وارثا له مع آخرٌن ،بربت ذمة الكفٌل بقدر حصة المدٌون.
اما اجتماع صفتً الدابن والكفٌل فً شخص واحد فبل ٌبرئ ذمة المدٌون االصلً.
واما اجتماع صفتً المدٌون االصلً والكفٌل عندما ٌصبح احدهما وارثا لآلخر ،فهو ٌسقط الكفالة
وال ٌبقى اال الدٌن االصلً .وانما ٌبقى للدابن حقه فً مداعاة من كفل الكفٌل ،وٌحتفظ بالتؤمٌنات
التً اتخذها لكفالة موجب الكفٌل.

المادة -1094

ان تمدٌد االجل الذي ٌمنحه الدابن للمدٌون االصلً ٌستفٌد منه الكفٌل ،ما لم ٌكن

سببه عسر المدٌون.
اما التمدٌد الذي ٌمنحه الدابن للكفٌل فبل ٌستفٌد منه المدٌون االصلً ،ما لم ٌصرح الدابن بالعكس.
المادة  -1095ان انقطاع حكم مرور الزمن على المدٌون االصلً ٌجري مفعوله على الكفٌل.
ومرور الزمن الذي تم لمصلحة المدٌون االصلً ٌستفٌد منه الكفٌل.

المادة  -1096عندما ٌقبل الدابن مختارا شٌبا ؼٌر الشًء الواجب اٌفاء لدٌنه ،فان الكفٌل وان
كان متضامنا مع المدٌون تبرأ ذمته ولو نزع ذلك الشًء من الدابن بدعوى االستحقاق او رده الدابن
بسبب عٌوبه الخفٌة.

المادة -1097

وفاة الكفٌل ال تسقط الكفالة بل ٌنتقل موجب الكفٌل الى ورثته.

الباب الرابع  -في كفالة الحضور

المادة  -1098كفالة الحضور عهد ٌلتزم به شخص ان ٌقدم شخصا آخر لدى القضاء او ان
ٌحضره عند استحقاق الموجب او عند الحاجة.

المادة -1099

ال تصح كفالة الحضور ممن ال ٌملك حق التفرغ بدون عوض.

المادة -1100

ال تتم كفالة الحضور اال بالتصرٌح.

المادة ٌ -1101جب على الكفٌل ان ٌحضر المكفول الى المحل المعٌن فً العقد ،وان لم ٌعٌن
محل فٌحضر المكفول الى محل اتمام العقد.
المادة ٌ -1102برأ الكفٌل اذا احضر المكفول او حضر المكفول نفسه مختارا فً الٌوم والمحل
المعٌنٌن .وال ٌكفً البراء الكفٌل احضار المكفول قبل الٌوم المعٌن.
المادة ٌ -1103برأ الكفٌل اذا كان المكفول ٌوم االستحقاق فً حوزة السلطة العدلٌة السباب
ؼٌر الكفالة وابلػ ذلك الى الدابن.

المادة ٌ -1104لزم الكفٌل بالدٌن االصلً اذا لم ٌحضر المكفول فً الٌوم المعٌن ،وٌبرأ اذا
حضر المكفول بعد هذا التارٌخ .اما اذا كان قد صدر حكم على الكفٌل ،فحضور المكفول ال ٌكفً
للرجوع عن هذا الحكم.
ان وفاة المكفول واعساره المشهور واعبلن عجزه ،كلها تبرئ الكفٌل.
المادة  -1105ان الكفٌل الذي حكم علٌه بالدفع لعدم احضاره المدٌونٌ ،حق له ان ٌطلب
الرجوع عن الحكم اذا اثبت ان المكفول كان فً تارٌخ صدور الحكم مٌتا او ؼٌر ملً .واذا كان
الكفٌل قد نفذ الحكم الذي صدر علٌه ،حق له ان ٌرجع على الدابن بقٌمة المبلػ الذي دفعه وفاقا
للشروط الموضوعة الستراداد ما لم ٌجب.
المادة  -1106الؽٌت وتبقى ملؽاة جمٌع احكام "المجلة" وؼٌرها من النصوص االشتراعٌة التً
تخالؾ قانون الموجبات والعقود او ال تتفق مع احكامه.

المادة -1107

ٌعمل بهذا القانون بعد ان ٌتم نشره فً الجرٌدة الرسمٌة بثبلثٌن شهرا.
بٌروت فً  9اذار سنة 1932
ربٌس الجمهورٌة
االمضاء :شارل دباس

صدر عن ربٌس الجمهورٌة
ربٌس مجلس الوزراء وزٌر العدلٌة
االمضاء :اوؼست ادٌب

