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 (:1019المادة )
 مالك الشيء ميلك كل ما يعد من عناصره اعبوىرية حبيث ال ميكن فصلو عنو دون أن يهلك أو يتلف أو يتغري.  - 6
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 االتفاق بغري ىلك.

 (:1020المادة )
 ال ينزع ملك أحد ببل سبب شرعي.  - 6
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 وال يستملك ملك أحد إال للمنفعة العامة ويف مقابل تعويض عادل حسبما يعني يف القانون.  - 0

 الفرع الثاني
 قيود الملكية

 (:1021المادة )
للمالللك أن يتصللرف يف ملكللو كيللف شللاء مللا م يكللن تصللرفو م للراً بللالغري اللرراً فاحشللاً أو ـبالفللاً للقللوانني اؼبتعلقللة باؼبصللل ة 

 العامة أو اؼبصل ة اػباصة.

 (:1022المادة )
ي اً بعللد تللوفر العقللار األمللريي ال يصللص للمتصللرف فيللو وقفللو وال الوصللاية بللو مللا م تكللن اغبكومللة قللد ملكتللو إيللاه سبليكللاً صلل 

 اؼبسوغات الشرعية.

 (:1023المادة )
 إىا تعلق حق الغري باؼبلك فليس للمالك أن يتصرف فيو تصرفاً ااراً إال بإىن صاحب اغبق.

 (:1024المادة )
 ال رر الفاحش ىو ما يكون سبباً لوىن البناء أو ىدمو أو مينع اغبوائج األصلية أي اؼبنافع اؼبقصودة من البناء.

 (:1025) المادة
حجب ال وء عن اعبلار يعلد الرراً فاحشلاً فلبل يسلوأ ألحلد أن ءلدث بنلاء يسلد بلو نوافلد بيلن جلاره سلداً مينلع ال لوء عنلو 

 وإال جاز للجار أن يطلب رفع البناء دفعاً لل رر.

 (:1026المادة )
قدمي فليس للم لدث أن يلدعي إىا كان ألحد ملك يتصرف فيو تصرفاً مشروعاً فأحدث غريه جبوار بناء ت رر من الواع ال

 الت رر من ىلك وعليو أن يدفع ال رر عن نفسو.

 (:1027المادة )
 على اؼبالك أال يغلو يف استعمال حقو إى حد ي ر دبلك اعبار.  - 6

إىا  وللليس للجلللار أن يرجللع عللللى جللاره يف م لللار اعبلللوار اؼبألوفللة اللللن ال ميكللن ذبنبهلللا وإرلللا لللو أن يطللللب إزالللة ىلللده اؼب لللار  - 0
ذباوزت اغبد اؼبألوف على أن يراعى يف ىلك العرف وطبيعلة العقلارات وموقلع كلل منهملا بالنسلبة إى الغلر والغلر  اللدي 

 غصصن لو وال ءول الرتغي  الصادر من اعبهات اؼبختصة دون استعمال ىدا اغبق.
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 (:1028المادة )
د حقلللوق اؼبتصلللرف إليلللو إال إىا كانلللن ىلللده الشلللرو  لللليس للماللللك أن يشلللرت  يف تصلللرفو عقلللداً كلللان أو وصلللية شلللروطاً تقيللل

 مشروعة وقصد عا ضباية مصل ة مشروعة للمتصرف أو اؼبتصرف إليو أو الغري ؼبدة ؿبددة.

 (:1029المادة )
 يقع باطبًل كل شر  مينع اؼبتصرف إليو من التصرف ما م تتوفر فيو أحكام اؼبادة السابقة.

 الفرع الثالث
 الملكية الشائعة

 (:1030دة )الما
مع مراعاة أحكام اغبص  اإلرثية لكل وارث، إىا سبلك اثنان أو أكثر شيئاً بسبب من أسباب التمللك دون أن تفلرز حصلة  

 كل منهم فيو فهم شركاء على الشيوع وربسب حص  كل منهم متساوية إىا م يقم الدليل على غري ىلك.

 (:1031المادة )
أن يتصرف يف حصتو كيف شاء دون إىن من باقي شركائو بشر  أال يل لق الرراً حبقلوق لكل واحد من الشركاء يف اؼبلك   - 6

 سائر الشركاء.

وإىا كان التصرف منصباً على جلزء مفلرز ملن اؼبلال الشلائع وم يقلع ىلدا اعبلزء عنلد القسلمة يف نصليب اؼبتصلرف انتقلل حلق   - 0
بطريق القسمة وإىا كان اؼبتصرف إليلو ههلل أن اؼبتصلرف اؼبتصرف إليو من وقن التصرف إى اعبزء الدي آل إى اؼبتصرف 

 ال ميلك العني اؼبتصرف فيها مفرزة حني العقد، فلو اغبق يف إبطال التصرف أي اً.

 (:1032المادة )
للشريك على الشيوع بيع حصتو ببل إىن الشريك الغر إال يف صورة اػبلط واالغلتبل  فإنلو ال هلوز البيلع بغلري إىن شلريكو 

 لو أن يتصرف يف حصتو تصرفاً م راً بدون إىن شريكو. وليس

 (:1033المادة )
 تكون إدارة اؼبال الشائع من حق الشركاء ؾبتمعني ما م يتفق على غري ىلك.  - 6

 فإىا توى أحد الشركاء اإلدارة دون اعرتا  من الباقني عد وكيبًل عنهم.  - 0

 (:1034المادة )
 يف إدارة اؼبال ملزماً للجميع وتعترب األغلبية بقيمة األنصبة. يكون رأي أغلبية الشركاء  - 6
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فإن م يتفق الشركاء جاز ؽبم أن خيتلاروا ملديراً وأن ي لعوا إلدارة اؼبلال واالنتفلاع بلو نياملاً يسلري عللى الشلركاء صبيعلاً وعللى   - 0
خد ما يللزم غبفلا اؼبلال وأن تعلني ملديراً غلفائهم سواء أكان اػبلف عاماً أم غاصاً أو أن يطلب أحدىم من احملكمة أن تت

 للمال الشائع.

 (:1035المادة )
للشللركاء الللدين ميلكللون علللى األقللل ثبلثللة أربللاع اؼبللال الشللائع أن يقللرروا يف سللبيل ربسللني االنتفللاع عللدا اؼبللال مللن التغيللريات   - 6

دة علللى أن يبلغلوا قللرارا م إى بللاقي الشللركاء األساسلية والتعللديل يف الغللر  اللدي أعللد لللو. فبلا خيللرج عللن حلدود اإلدارة اؼبعتللا
 باعدار رظبي وؼبن غالف من ىؤالء حق الرجوع إى احملكمة غبلل شهرين من تاريخ التبليغ.

وللم كمللة عنللد الرجللوع إليهللا إىا وافقللن علللى قللرار تلللك األغلبيللة أن تقللرر مللع ىللدا مللا تللراه مناسللباً مللن التللدابري وؽبللا بوجللو   - 0
 اء اؼبخالف من الشركاء كفالة ت من الوفاء دبا قد يست ق من التعوي ات.غاص أن تقرر إعط

 (:1036المادة )
 لكل شريك يف الشيوع اغبق يف أن يتخد من الوسائل ما ءفا اؼبال اؼبشرتك ولو كان ىلك بغري موافقة باقي الشركاء.

 (:1037المادة )
وسلللائر التكلللاليف الناذبلللة علللن الشللليوع أو اؼبقلللررة عللللى اؼبلللال  نفقلللات إدارة اؼبلللال الشلللائع وحفيلللو وال لللرائب اؼبفروالللة عليلللو

 يت ملها صبيع الشركاء كل بقدر حصتو.

 الفرع الرابع
 انقضاء الشيوع بالقسمة

 (:1038المادة )
 القسمة إفراز وتعيني اغبصة الشائعة وقد تتم بالرتااي أو حبكم القااي.

 (:1039المادة )
 قسمة فبلوكة للشركاء عند إجرائها.هب أن يكون اؼبقسوم عيناً قابلة لل

 (:1040المادة )
ملللع مراعلللاة أحكلللام القلللوانني األغلللرا، هلللوز ؼبلللن يريلللد اػبلللروج ملللن الشللليوع وم يتفلللق ملللع بلللاقي شلللركائو عللللى ىللللك أن يطللللب 

 القسمة الق ائية.
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 (:1041المادة )
 سمة الراائية حينئٍد.إىا كان أحد الشركاء غائباً أو فاقداً األىلية أو ناقصها فبل تصص الق  - 6

 يف القسمة الق ائية ميثل الغائب أو فاقد األىلية أو ناقصها الويل أو الوصي.  - 0

 (:1042المادة )
 يشرت  لص ة القسمة ق اًء أن تتم بطلب من أحد أص اب اغبص  اؼبشرتكة.  - 6

 وتتم قسمة الق اء ولو امتنع أحد الشركاء أو تغيب.  - 0

 (:1043المادة )
 أن يكون اؼبال قاببلً للقسمة حبيث ال تفوت اؼبنفعة اؼبقصودة منو بالقسمة.هب 

 (:1044المادة )
إىا تعدرت القسمة عيناً أو كان من شأهنا إحداث ارر أو نق  كبري يف قيمة العني اؼبراد قسمتها جلاز ألي ملن الشلريكني 

 القانون.بيع حصتو لآلغر أو أن يطلب من احملكمة بيعها بالطرق اؼببينة يف 

 (:1045المادة )
رالللائية كانلللن أو ق لللائية وىللللك بإنلللدار يبللللغ إى صبيلللع الشلللركاء إىا كانلللن  -للللدائل كلللل شلللريك االعلللرتا  عللللى القسلللمة   - 6

 راائية أو بالتدغل أمام احملكمة إىا كانن ق ائية.

 وال تنفد القسمة يف حق الدائنني إىا م يدغلهم الشركاء يف صبيع اإلجراءات.  - 0

 فإىا سبن القسمة فليس للدائن الدي م يتدغل أن يطعن عليها إال يف حالة الغش.  - 0

 (:1046المادة )
إىا ظهللر ديللن علللى اؼبيللن بعللد تقسلليم الللرتك تفسللخ القسللمة إال إىا أدا الورثللة الللدين أو أبللرأىم الللدائنون منللو أو تللرك اؼبيللن 

 مااًل آغر غري اؼبقسوم وسدد منو الدين.

 :(1047المادة )
 يعترب اؼبتقاسم مالكاً على وجو االستقبلل لنصيبو الدي آل إليو بعد القسمة.

 (:1048المادة )
ال يسوأ الرجوع عن القسمة بعد سبامها إال أنو هوز عبميع الشركاء فسخ القسمة وإقالتهلا برالائهم وإعلادة اؼبقسلوم مشلرتكاً 
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 بينهم كما كان.

 (:1049المادة )
نب وغيار االسلت قاق وغيلار إجلازة قسلمة الف لويل كملا هلري يف تقسليم األجنلاس اؼبختلفلة أي لاً هرا يف القسمة غيار الغ

ويف القيميات اؼبت دة اعبنس، غيار الشر ، وغيار الرؤية وغيار العيلب. أملا اؼبثليلات فيجلري فيهلا غيلار العيلب دون غيلار الرؤيلة 
 والشر .

 (:1050المادة )
 قسمة الراا أن يطلب من احملكمة فسخ القسمة وإعاد ا عادلة.هوز ؼبن غبقو غنب فاحش يف   - 6

 وتكون العربة يف تقدير الغنب بقيمة اؼبقسوم وقن القسمة.  - 0

 (:1051المادة )
 ال تسمع دعوا الفسخ وإعادة القسمة إىا م ترفع غبلل سنة من تاريخ القسمة.

 (:1052المادة )
 ء شائع منو ويتعني حينئٍد إعادة القسمة فيما بقي منو.تبطل القسمة إىا است ق اؼبقسوم كلو أو جز 

 (:1053المادة )
 قسمة الف ويل موقوفة على إجازة الشركاء يف اؼبال اؼبقسوم قواًل أو فعبًل.

 قسمة المهايأة  - 1
 (:1054المادة )

ميلع اؼبلال اؼبشلرتك ملدة تتناسلب ملع اؼبهايأة قسمة اؼبنافع وقد تكون زمانية أو مكانية ففي األوى يتناوب الشركاء االنتفلاع جب
 حصة كل منهم ويف الثانية ينتفع كل منهم جبزء معني من العني اؼبشرتكة.

 (:1055المادة )
 هب تعيني اؼبدة يف اؼبهايأة زماناً وال يلزم يف اؼبهايأة مكاناً.  - 6

ة اللللن تراىلللا مناسلللبة حسلللب طبيعلللة النلللزاع واؼبلللال يتفلللق الشلللركاء عللللى ملللدة اؼبهايلللأة، وإىا م يتفقلللوا فللم كملللة أن تعلللني اؼبلللد  - 0
 اؼبشرتك. وذبرا القرعة لتعيني البدء يف اؼبهايأة زماناً وتعيني احملل يف اؼبهايأة مكاناً.

 (:1056المادة )
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زب للع أحكللام قسللمة اؼبهايللأة مللن حيللث جللواز االحتجللاج عللا علللى الغللري ومللن حيللث أىليللة اؼبتقللاظبني وحقللوقهم والتزامللا م 
 اإلثبات ألحكام عقد اإلهار إىا م تتعار  مع طبيعة ىده القسمة.وطرق 

 (:1057المادة )
 للشركاء أن يتفقوا أثناء إجراءات القسمة النهائية على أن يقسم اؼبال الشائع مهايأة بينهم حىت تتم القسمة النهائية.  - 6

على طلب أحد الشلركاء أن تلأمر علا وؽبلا االسلتعانة بأىلل  فإىا تعدر اتفاق الشركاء على قسمة اؼبهايأة جاز للم كمة بناءً   - 0
 اػبربة إىا اقت ى األمر ىلك.

 (:1058المادة )
 إىا طلب القسمة أحد أص اب اؼبال اؼبشرتك القابل للقسمة والغر اؼبهايأة تقبل دعوا القسمة.  - 6

 ر هرب على اؼبهايأة.وإىا طلب أحدمها اؼبهايأة دون أن يطلب إليهما القسمة وامتنع الغ  - 0

 وإىا طلب أحد الشريكني اؼبهايأة يف العني اؼبشرتكة الن ال تقبل القسمة وامتنع الغر هرب على اؼبهايأة.  - 0

 (:1059المادة )
 ال تبطل اؼبهايأة دبوت أحد أص اب اغبص  أو دبو م صبيعاً وءل ورثة من مات ؿبلو.

 الشيوع اإلجباري  - 2
 (:1060المادة )

مللن ىللدا القللانون للليس للشللركاء يف مللاٍل شللائع أن يطلبللوا قسللمتو إىا تبللني  6111و  6110مللع مراعللاة مللا جللاء يف اؼبللادتني 
 من الغر  الدي غص  لو ىدا اؼبال أنو هب أن يبقى دائماً على الشيوع.

 الفرع الخامس
 ملكية األسرة
ن يتفقللوا كتابللًة علللى إنشللاء ملكيللة األسللرة وتتكللون ىللده ألع للاء األسللرة الواحللدة الللدين ذبمعهللم وحللدة العمللل أو اؼبصللل ة أ

اؼبلكية إما من تركة ورثوىا واتفقوا على جعلها كلها أو بع لها ملكلاً لؤلسلرة وإملا ملن أي ملال آغلر فبللوك ؽبلم اتفقلوا عللى إدغاللو 
 يف ىده اؼبلكية.

 (:1062المادة )
ى طبللس عشللرة سلللنة علللى أنللو هللوز لكلللل شللريك أن يطلللب ملللن هللوز االتفللاق علللى إنشلللاء ملكيللة األسللرة ؼبللدة ال تزيلللد عللل  - 6

 احملكمة اإلىن لو يف إغراج نصيبو من اؼبلكية قبل انق اء األجل اؼبتفق عليو إىا وجد مربر قوي لدلك.
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وإىا م يكللن للملكيللة اؼبللدكورة أجللل ؿبللدد كللان لكللل شللريك أن خيللرج نصلليبو منهللا بعللد سللتة أشللهر مللن يللوم إعللبلن الشللركاء   - 0
 تو يف إغراج نصيبو.برغب

 (:1063المادة )
لللليس للشلللركاء أن يطلبلللوا القسلللمة ماداملللن ملكيلللة األسلللرة قائملللة وال هلللوز ألي شلللريك أن يتصلللرف يف نصللليبو ألجنللل  علللن   - 6

 األسرة إال دبوافقة الشركاء صبيعاً.

اً يف ملكيلة األسلرة إال برالائو ورالاء وإىا سبلك أجن  عن األسرة حصة أحد الشركاء براائو أو جرباً عليو فبل يكون شريك  - 0
 باقي الشركاء.

 (:1064المادة )
ألصلل اب أغلبيللة اغبصلل  يف ملكيللة األسللرة أن يعينللوا مللن بيللنهم واحللداً أو أكثللر إلدارة اؼبللال اؼبشللرتك وللمللدير أن يللدغل   - 6

النتفلاع علدا اؼبلال ملا م يكلن ىنلاك على ملكية األسرة من التغيري يف الغر  الدي أعد لو اؼبال اؼبشرتك ما ءسن بلو طلرق ا
 اتفاق على غري ىلك.

وهوز عزل اؼبدير بالطريقة الن عني عا كما هوز للم كمة عزلو بناًء على طلب أي شلريك إىا وجلد سلبب قلوي يلربر ىلدا   - 0
 العزل.

 (:1065المادة )
 أحكام الرتكة على ملكية األسرة.فيما عدا القواعد السابقة تطبق قواعد اؼبلكية الشائعة وقواعد الوكالة و 

 الفرع السادس
 ملكية الطوابق والشقق

 (:1066المادة )
إىا تعللللدد مللللبلك طبقللللات البنايللللة أو شللللققها اؼبختلفللللة فللللإهنم يعللللدون شللللركاء يف ملكيللللة األر  وملكيللللة أجللللزاء البنللللاء اؼبعللللدة 

يعلة البنلاء أن يكلون مشلرتكاً فيلو وتشلمل بوجلو لبلستعمال اؼبشرتك بني اعبميع أو أي جزء آغر تسلجل علدا الوصلل أو تقت لي طب
 غاص ما يلي:

 األساسات واعبدران الرئيسية.  - 6

 اعبدران الفاصلة اؼبشرتكة واعبدران اؼبعدة للمداغن وغبمل السقف.  - 0

 ؾباري التهوية للمنافع.  - 0
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مللرات والللدىاليز وقواعللد األرالليات واؼبصللاعد ركللائز السللقوف والقنللاطر واؼبللداغل واألقنيللة واألسللطص والسللبلم وأقفاصللها واؼب  - 1
 وغرف البوابني.

أجهلللزة التدفئلللة والتربيلللد وسلللائر أنلللواع األنابيلللب والقسلللاطل واؼبزاريلللب واجمللللاري والرتكيبلللات والتمديلللدات اؼبشلللرتكة كتجهيلللزات   - 2
الشلللقة. كللل ىلللك مللا م يوجلللد يف اإلنللارة واؼبيللاه ومل قا للا وكللل ملللا يكللون تابعللاً للبنللاء إال ملللا كللان منهللا داغللل الطبقللة أو 

 سندات اؼبلك أو القانون اػباص ما خيالفو.

 (:1067المادة )
األجزاء اؼبشرتكة من اؼببل  واؼبنصلوص عليهلا يف اؼبلادة السلابقة ال تقبلل القسلمة ويكلون نصليب كلل ماللك فيهلا بنسلبة نصليبو 

 ميلكو. يف الدار وليس ألي مالك أن يتصرف يف نصيبو مستقبًل عن اعبزء الدي

 (:1068المادة )
 اغبوائط اؼبشرتكة بني شقتني تكون ملكيتها مشرتكة بني أص اب ىاتني الشقتني إىا م تكن يف عداد القسم اؼبشرتك.

 (:1069المادة )
 لكل مالك أن ينتفع باألجزاء اؼبشرتكة فيما أعدت لو على أال ءول ىلك دون استعمال باقي الشركاء غبقوقهم.

 :(1070المادة )
على كل مالك أن يشرتك يف تكاليف حفا األجزاء اؼبشرتكة وصيانتها وإدار لا ويكلون نصليبو يف التكلاليف بنسلبة قيملة ملا   - 6

 ميلك يف العقار طبقاً ؼبا ىو مبني يف نيام إدارة البناء وكل مالك يتسبب يف زيادة نفقات البناء يكون مسئواًل عنها.

 نصيبو يف األجزاء اؼبشرتكة للتخل  من االشرتاك يف التكاليف.وال ءق ؼبالك أن يتخلى عن   - 0

 (:1071المادة )
ال هوز ألي مالك إحداث تعلديل يف األجلزاء اؼبشلرتكة بغلري موافقلة صبيلع اؼبلبلك حلىت عنلد ذبديلد البنلاء إال إىا كلان التعلديل 

 صيصها أو يل ق ال رر باؼببلك الغرين.الدي يقوم بو من شأنو أن يعود بالنفع على تلك األجزاء ودون أن يغري من زب

 (:1072المادة )
 على صاحب السفل أن يقوم باألعمال والرتميمات البلزمة ؼبنع سقو  العلو.  - 6

فللإىا امتنللع عللن القيللام عللده الرتميمللات فللم كمللة بنللاًء علللى طلللب اؼبت للرر أن تللأمر بللإجراء الرتميمللات البلزمللة وللمت للرر   - 0
 السفل دبا يصيبو من النفقات.الرجوع على صاحب 

 (:1073المادة )
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إىا اهنللدم البنللاء وجللب علللى صللاحب السللفل أن يعيللد بنللاء سللفلو كمللا يف السللابق فللإىا امتنللع وعمللره صللاحب العلللو بإىنللو أو   - 6
 إىن احملكمة فلو الرجوع حبصة صاحب السفل فبا أنفق.

ن احملكمة أو إىن صاحب السفل فلو أن يرجلع عللى صلاحب وإىا امتنع صاحب السفل وعمره صاحب العلو بدون إىن م  - 0
 السفل بنصيبو من قيمة البناء وقن التعمري.

وأمللا إىا عمللر صللاحب العلللو السللفل بللدون مراجعللة صللاحب السللفل وثبللوت امتناعللو فيعتللرب صللاحب العلللو متربعللاً وللليس لللو   - 0
 الرجوع بشيء.

مينع صاحب السفل من التصرف واالنتفاع حىت يوفيو حقلو وهلوز للو أي لاً أن وهوز لصاحب العلو يف اغبالتني األوليني أن   - 1
 يؤجره بإىن احملكمة ويستخل  حقو من أجرتو.

 (:1074المادة )
 ال هوز لصاحب العلو أن يزيد يف ارتفاع البناء حبيث ي ر بصاحب السفل.

 اتحاد مالك الطبقات والشقق
 (:1075المادة )

رتكة لعقار مقسم إى طبقات أو شلقق جلاز للملبلك أن يكونلوا اربلاداً فيملا بيلنهم إلدارتلو والمان حيثما وجدت ملكية مش  - 6
 حسن االنتفاع بو.

 وهوز أن يكون الغر  من تكوين االرباد بناء العقارات أو مشرتاىا لتوزيع ملكية أجزائها على أع ائو.  - 0

 وما يتعلق بو ألحكام القوانني اػباصة بدلك.خي ع االرباد يف تأليفو ونيامو وإدارتو وصبلحيتو   - 0

 الفصل الثاني
 أسـباب كسب الملكية

 الفرع األول
 إحراز المباحات

 المنقول  - 1
 (:1076المادة )

 من أحرز منقواًل مباحاً ال مالك لو بنية سبلكو ملكو.



 
 + ( .  962 - 6 - 5627887(، تلفاكس )  405عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.13710(، الرمز البريدي )307ص. ب ) +(، 962 - 5 - 3740095(، تلفاكس: )1الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

651 

 (:1077المادة )
 ملكيتو. يصبص اؼبنقول بغري مالك إىا زبلى عنو مالكو بقصد التخلي عن  - 6

وتعتللرب اغبيوانللات غللري األليفللة بغللري مالللك مللا دامللن طليقللة ومللا رو  مللن اغبيوانللات وألللف الرجللوع إى مكانللو اؼبخصلل      - 0
 فقد ىده العادة صار بغري مالك.

 (:1078المادة )
 مس للدولة.الكنوز واؼبعادن وغريىا الن يعثر عليها يف أر  فبلوكة لشخ  معني تكون فبلوكة لو وعليو اػب  - 6

 الكنوز واؼبعادن الن تكتشف يف أر  فبلوكة للدولة تكون فبلوكة ؽبا كلها.  - 0

 أما إن كانن األر  موقوفة وقفاً ص ي اً فإن ما يكتشف يكون عبهة الوقف.  - 0

 تنييم القوانني اػباصة األمور اؼبتعلقة دبا ىكر.  - 1

 (:1079المادة )
 طة واألشياء األثرية تنيمو القوانني اػباصة.اغبق يف صيد الرب والب ر واللق

 العقــار  - 2
 (:1080المادة )

 األرااي اؼبوات والن ال مالك ؽبا تكون ملكاً للدولة.  - 6

 وال هوز سبلك ىده األرااي أو واع اليد عليها بغري إىن من اغبكومة وفقاً للقوانني.  - 0

 (:1081المادة )
 ن األرااي اؼبوات بإىن من السلطة اؼبختصة كان مالكاً ؽبا.من أحىي أو عمر أرااً م  - 6

 وللسلطة اؼبختصة أن تأىن بإحياء األر  على أن ينتفع عا فقط دون سبلكها.  - 0

 (:1082المادة )
ك وسلط إىا أحىي أحد جزءاً من أر  أىن لو بإحيائهلا وتلرك باقيهلا كلان مالكلاً ؼبلا أحيلاه دون البلاقي إال إىا كلان اعبلزء اؼبلرتو 

 األرااي الن أحياىا.

 (:1083المادة )
 ربجري األر  اؼبوات ال يعترب إحياًء ؽبا.  - 6
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وملللن قلللام بت جلللري أر  ال ميلكهلللا إال بانق لللاء ثلللبلث سلللنوات عللللى ىلللدا الت جلللري وقياملللو بإحيائهلللا وحصلللولو عللللى إىن   - 0
 بالتملك من السلطة اؼبختصة.

 (:1084المادة )
   موات بإىن من السلطة اؼبختصة فهو ملكو.من حفر بئراً تامة يف أر 

 الفرع الثاني
 كسب الملكية بالخلفية

 الضمان  - 1
 (:1085المادة )

 اؼب مونات سبلك بال مان ملكاً مستنداً إى وقن سببو، وبشر  أن يكون احملل قاببًل لثبوت اؼبلك فيو ابتداًء.

 الميراث  - 2
 (:1086المادة )

 ؼبرياث العقارات واؼبنقوالت واغبقوق اؼبوجودة يف الرتكة.يكسب الوارث بطريق ا  - 6

 تعيني الورثة وربديد أنصبتهم يف اإلرث وانتقال الرتكة خي ع ألحكام الشريعة اإلسبلمية.  - 0

 حق االنتقال يف األرااي األمريية وما يتعلق عا ينيمو قانون االنتقال.  - 0

 التركة  - 3
 أحكام التركة

 التركةتعيين وصي   - 1
 (:1087المادة )

إىا م يعني اؼبورث وصياً لرتكتو جاز ألحد أص اب الشأن أن يطلب من احملكمة تعيني وصي همع الورثلة عللى اغتيلاره ملن 
 بينهم أو من غريىم فإىا م همع الورثة على اغتيار أحد تولن احملكمة اغتياره بعد ظباع أقواؽبم.

 (:1088المادة )
 اً للرتكة وجب على احملكمة بناًء على طلب أحد أص اب الشأن تثبين ىدا التعيني.إىا عني اؼبورث وصي
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 (:1089المادة )
 ؼبن عني وصياً للرتكة أن يتن ى عن مهمتو وىلك طبقاً ألحكام الوكالة.  - 6

  ثبن ما يربره.وللم كمة بناًء على طلب أحد ىوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب عزل الوصي وتعيني غريه مىت  - 0

 
 (:1090المادة )

علللى احملكمللة أن تقيللد يف سللجل غللاص األوامللر الصللادرة بتعيللني أوصللياء الرتكللة. أو تثبيللتهم إىا عيللنهم اؼبللورث أو بعللزؽبم أو   - 6
 تنازؽبم.

 ويكون ؽبدا القيد أثره بالنسبة ؼبن يتعامل من الغري مع الورثة بشأن عقارات الرتكة.  - 0

 (:1091المادة )
 يتسلم وصي الرتكة أمواؽبا بعد تعيينو ويقوم بتصفيتها برقابة احملكمة ولو أن يطلب أجراً ؼبهمتو تقدره احملكمة.  - 6

 وتت مل الرتكة نفقات التصفية ويكون ؽبده النفقات امتياز اؼبصروفات الق ائية.  - 0

 (:1092المادة )
فية على الرتكة وؽبا أن تلأمر بإيلداع النقلود واألوراق اؼباليلة واألشلياء على احملكمة أن تتخد عند االقت اء صبيع ما يلزم للم ا

 ىات القيمة غزينة احملكمة الكائن يف دائر ا أموال الرتكة حىت تتم التصفية.

 (:1093المادة )
 على وصي الرتكة أن يصرف من مال الرتكة:

 نفقات ذبهيز اؼبين ونفقات مأسبو.  - 6

مة بصرف نفقة كافية إى الوارث احملتاج على أن ال تتجاوز مقدار ما يصيبو من الرتكلة وحباللة ملا إىا  استصدار أمر من احملك  - 0
كللان الللدين جللزءاً منهللا حللىت تنتهللي التصللفية علللى أن ربسللم النفقللة مللن نصلليبو يف الرتكللة وتفصللل احملكمللة يف كللل نللزاع يتعلللق 

 عدا اػبصوص.

 (:1094المادة )
قللن تعيللني وصللي الرتكللة أن يتخللدوا أي إجللراء علللى الرتكللة وال االسللتمرار يف أي إجللراء ازبللدوه إال يف ال هللوز للللدائنني مللن و   - 6

 مواجهة وصي الرتكة.

 وتقف صبيع اإلجراءات الن ازبدت اد اؼبورث حىت تتم تسوية صبيع ديون الرتكة مىت طلب أحد ىوي الشأن ىلك.  - 0
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 (:1095المادة )
حجللة ببيللان نصلليبو يف صللايف الرتكللة أن يتصللرف يف مللال الرتكللة وال هللوز لللو أن يسللتأدي مللا ال هللوز للللوارث قبللل أن يتسلللم 

 للرتكة من ديون أو أن هعل ديناً عليو قصاصاً بدين عليها.

 
 (:1096المادة )

وب عللن علللى وصللي الرتكللة أن يتخللد صبيللع اإلجللراءات للم افيللة علللى أمواؽبللا وأن يقللوم دبللا يلللزم مللن أعمللال اإلدارة وأن ينلل  - 6
 الرتكة يف الدعاوا وأن يستويف ما ؽبا من ديون.

ويكللون وصللي الرتكللة مسللئوالً مسللئولية الوكيللل اؼبللأجور حللىت إىا م يكللن مللأجوراً وللم كمللة أن تطالبللو بتقللدمي حسللاب عللن   - 0
 إدارتو يف مواعيد ؿبددة.

 (:1097المادة )
 بيللان دبللا ؽبللم مللن حقللوق ومللا عللليهم مللن ديللون غللبلل شللهر مللن علللى وصللي الرتكللة أن يوجللو لللدائنيها ومللدينيها دعللوة بتقللدمي  - 6

 تاريخ نشر ىدا التكليف.

وجيللب أن يلصللق التكليللف علللى لوحللة احملكمللة الكللائن يف دائر للا آغللر مللوطن للمللورث واحملكمللة الللن تقللع يف دائر للا أعيللان   - 0
 الرتكة وأن ينشر يف إحدا الص ف اليومية.

 (:1098المادة )
لرتكة أن يودع احملكمة الن صدر منها قرار تعينو غبلل ثبلثة أشهر من تلاريخ التعيلني بيانلاً دبلا للرتكلة وملا عليهلا على وصي ا  - 6

 وتقدير قيمة ىده األموال وعليو إغطار ىوي الشأن عدا اإليداع بكتاب م مون.

 وهوز لو أن يطلب من احملكمة مد ىدا اؼبيعاد إىا وجد ما يربر ىلك.  - 0

 (:1099)المادة 
لوصلي الرتكلة أن يسللتعني يف تقلدير أمللوال الرتكلة وجودىللا خببلري وأن يثبلن مللا تكشلف عنللو أوراق اؼبلورث ومللا يصلل إى علمللو 

 عنها وعلى الورثة أن يبلغوه بكل ما يعرفونو من ديون الرتكة وحقوقها.

 (:1100المادة )
 الرتكة ولو كان وارثاً. يعاقب بعقوبة إساءة األمانة كل من استوى غشاً على شيء من مال

 (:1101المادة )
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 كل منازعة يف ص ة اعبرد ترفع بدعوا أمام احملكمة اؼبختصة غبلل ثبلثني يوماً من تاريخ إيداع البيان.

 تسوية ديون التركة  - 2
 (:1102المادة )

 بوفاء الديون الن م يقم يف شأهنا نزاع. بعد انق اء اؼبيعاد احملدد للمنازعة يف بيان وصي الرتكة يقوم بعد استئدان احملكمة  - 6

 أما الديون اؼبتنازع فيها فتسوا بعد الفصل يف ص تها هنائياً.  - 0

 (:1103المادة )
على وصي الرتكة يف حالة إعسار الرتكة أو احتمال إعسارىا أن يقف بتسوية أي دين ولو م يقم يف شلأنو نلزاع حلىت يفصلل 

 تعلقة بديون الرتكة.هنائياً يف صبيع اؼبنازعات اؼب

 (:1104المادة )
يقوم وصي الرتكة بوفاء ديوهنلا فبلا ءصللو ملن حقوقهلا وملا تشلتمل عليلو ملن نقلود وملن شبلن ملا فيهلا ملن منقلول فلإن م يلف    - 6

 فمن شبن ما فيها من عقار.

هللا يف البيلوع اعبربيللة ملن قللانون اإلجللراء إال وتبلاع منقللوالت الرتكلة وعقارا للا بللاؼبزاد وطبقلاً لئلجللراءات واؼبواعيلد اؼبنصللوص علي  - 0
 إىا اتفق الورثة على طريقة أغرا.

 فإىا كانن الرتكة معسرة فإنو هب موافقة صبيع الدائنني، وللورثة يف صبيع األحوال حق دغول اؼبزاد.  - 0

 (:1105المادة )
 اؼببلغ الدي يست قو الدائن. للم كمة بناًء على طلب صبيع الورثة أن ربكم حبلول الدين اؼبؤجل وبتعيني

 (:1106المادة )
 هوز لكل وارث بعد توزيع الديون اؼبؤجلة أن يدفع القدر الدي اغت  بو قبل حلول األجل.

 (:1107المادة )
ال هوز للدائنني الدين م يستوفوا حقوقهم لعدم ثبو ا يف بيلان   وصلي الرتكلة   وم تكلن ؽبلم تأمينلات عللى أملوال الرتكلة أن 

 يرجعوا على من كسب حبسن نية حقاً عينياً على تلك األموال وؽبم الرجوع على الورثة يف حدود ما عاد عليهم من الرتكة.

 (:1108المادة )
 يتوى وصي الرتكة بعد تسوية ديوهنا تنفيد وصايا اؼبورث وغريىا من التكاليف.
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 تسليم أموال التركة وقسمتها  - 3
 (:1109المادة )

 لتزامات الرتكة يؤول ما بقي من أمواؽبا إى الورثة كل حبسب نصيبو الشرعي أو حبسب نصيبو القانوين.بعد تنفيد ا

 
 (:1110المادة )

 يسلم وصي الرتكة إى الورثة ما آل إليهم من أمواؽبا.  - 6

بلم األشللياء والنقللود الللن ال تسللتلزمها وهللوز للورثللة دبجللرد انق للاء اؼبيعللاد احملللدد للمنازعللات اؼبتعلقللة جبللرد الرتكللة اؼبطالبللة باسللت  - 0
 التصفية أو بع ها وىلك بصفة مؤقتة مقابل تقدمي كفالة أو بدوهنا.

 (:1111المادة )
بنللاًء علللى طلللب أحللد الورثللة أو ىي اؼبصللل ة تصللدر احملكمللة حجللة حبصللر الورثللة وبيللان نصلليب كللل مللنهم يف إرثللو الشللرعي 

 وحقو االنتقايل.

 (:1112المادة )
أن يطلللب مللن وصللي الرتكللة أن يسلللمو نصلليبو يف اإلرث مفللرزاً إال إىا كللان ىللدا الللوارث ملزمللاً بالبقللاء يف الشلليوع لكللل وارث 

 بناًء على اتفاق أو نصل يف القانون.

 (:1113المادة )
قللة صبيللع إىا كللان طلللب القسللمة مقبللوالً يقللوم وصللي الرتكللة بللإجراء القسللمة علللى أال تصللبص ىللده القسللمة هنائيللة إال بعللد مواف  - 6

 الورثة.

وعلى وصي الرتكة إىا م ينعقد إصباعهم على القسمة أن يطلب من احملكمة إجراءىا وفقاً ألحكلام القلانون وربسلم نفقلات   - 0
 دعوا القسمة من أنصباء الورثة.

 (:1114المادة )
 تسري على قسمة الرتكة القواعد اؼبقررة يف القسمة كما تسري عليها األحكام التية:

 (:1115دة )الما
إىا كللان بللني أمللوال الرتكللة مللا يسللتغل زراعيللاً أو صللناعياً أو ذباريللاً ويعتللرب وحللدة اقتصللادية قائمللة بللدا ا وم يتفللق الورثللة علللى 
اسللتمرار العمللل فيهللا وم يتعلللق عللا حللق الغللري وجللب زبصيصللو بكاملللو ؼبللن يطلبللو مللن الورثللة إىا كللان أقللدرىم علللى االاللطبلع بللو 
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وحسمها من نصيبو يف الرتكة فإىا تساوت قدرة الورثة على االاطبلع بو غص  ؼبلن يعطلي ملن بيلنهم أعللى  بشر  ربديد قيمتو
 قيمتو حبيث ال تقل عن شبن اؼبثل.

 (:1116المادة )
إىا اغت  أحد الورثة عند قسمة الرتكة بدين ؽبا فإن باقي الورثة ال ي لمنون للو اؼبلدين إىا ىلو أفللس أو أعسلر بعلد القسلمة 

 إىا اتفق على غري ىلك.إال 

 (:1117المادة )
تصص الوصية بقسمة أعيان الرتكة على ورثة اؼبوصي حبيلث يعلني لكلل وارث أو للبعض الورثلة قلدر نصليبو فلإن زادت قيملة ملا 

 عني ألحدىم على است قاقو يف الرتكة كانن الزيادة وصية.

 (:1118المادة )
 وت وتصبص الزمة بوفاة اؼبوصي.هوز الرجوع يف القسمة اؼب افة إى ما بعد اؼب

 (:1119المادة )
إىا م تشللمل القسللمة صبيللع أمللوال اؼبللورث وقللن وفاتللو فللإن األمللوال الللن م تللدغل يف القسللمة تللؤول شللائعة إى الورثللة طبقللاً 

 لقواعد اؼبرياث.

 (:1120المادة )
القسلللمة فلللإن اغبصللة اؼبفلللرزة اللللن وقعلللن يف  إىا مللات قبلللل وفلللاة اؼبللورث واحلللد أو أكثلللر مللن الورثلللة احملتمللللني اللللدين دغلللوا يف

 نصيب من مات تؤول شائعة إى باقي الورثة طبقاً لقواعد اؼبرياث.

 (:1121المادة )
 تسري يف القسمة اؼب افة إى ما بعد اؼبوت أحكام القسمة عامة ما عدا أحكام الغنب.

 (:1122المادة )
يوافلق الللدائنون عللى ىلده القسلمة جللاز ألي وارث عنلد علدم االتفللاق  إىا م تشلمل القسلمة ديلون الرتكللة أو  لتهلا ولكلن م

مع الدائنني أن يطلب من احملكمة إجراء القسمة وتسوية الديون وللم كمة أن ترتب لكل دائلن تأمينلاً عللى أملوال الرتكلة أو عللى 
 عتبارات الن بنين عليها.أي عقار أو منقول منها على أن تراعي بقدر اإلمكان القسمة الن أوصى عا اؼبورث واال

 أحكام التركات التي لم تصف  - 4
 (:1123المادة )
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إىا م تكللن الرتكللة قللد صللفين وفقللاً لؤلحكللام السللابقة جللاز لللدائل الشللركة العللاديني أن ينفللدوا حبقللوقهم أو دبللا أوصللى بللو ؽبللم 
 الغلري، إىا أوقعلوا عليهلا حجلزاً لقلاء ديلوهنم على عقارات الرتكة الن حصل التصرف فيهلا أو اللن رتبلن عليهلا حقلوق عينيلة لصلاح

 قبل تسجيل التصرفات.

 (:1124المادة )
 تراعى يف اؼبواد السابقة من ىدا الفصل أحكام قانون األيتام األردين ونيام الرتكات وأموال األيتام.

 الوصية  - 4
 (:1125المادة )

 الوصية تصرف يف الرتكة م اف إى ما بعد اؼبوت.  - 6

 ويكسب اؼبوصى لو بطريق الوصية اؼبال اؼبوصى بو.  - 0

 (:1126المادة )
 تسري على الوصية أحكام الشريعة اإلسبلمية والنصوص التشريعية اؼبستمدة منها.

 (:1127المادة )
عليهلا ال تسمع عند اإلنكار دعوا الوصية أو الرجوع عنها بعد وفاة اؼبوصي إال إىا وجدت أوراق رظبيلة ؿبلررة خبلط اؼبتلو  و 

 إم اؤه أو كانن ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع اؼبوصي عليها.

 (:1128المادة )
كل عمل قانوين يصدر من شخ  يف مر  اؼبوت ويكون مقصوداً بو التربع يعترب تصرفاً م افاً إى ملا بعلد اؼبلوت وتسلري    - 6

 .عليو أحكام الوصية أياً ما كانن التسمية الن تعطى لو

وعلى ورثلة اؼبتصلرف أن يثبتلوا جبميلع الطلرق أن التصلرف قلد صلدر ملن ملورثهم وىلو يف ملر  اؼبلوت. وال ءلتج عللى الورثلة   - 0
 بسند التصرف إال إىا كان ثابن التاريخ ثبوتاً رظبياً.

ع مللا م يثبللن مللن فللإىا أثبللن الورثللة أن التصللرف صللدر مللن مللورثهم يف مللر  اؼبللوت اعتللرب التصللرف صللادراً علللى سللبيل التللرب   - 0
 صدر لو التصرف غري ىلك أو وجدت أحكام غاصة زبالفو.

 (:1129المادة )
إىا تصللرف شللخ  ألحللد ورثتللو واحللتفا حبيللازة العللني الللن تصللرف فيهللا وحبقللو يف االنتفللاع عللا مللدا حياتللو اعتللرب التصللرف 

 ك.م افاً إى ما بعد اؼبوت وتسري عليو أحكام الوصية ما م يقم دليل خيالف ىل
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 (:1130المادة )
 ال ءتج بالوصية إال إىا سجلن يف دائرة التسجيل.  - 6

 ويرجع أثر التسجيل إى تاريخ وفاة اؼبوصي بالنسبة إى الورثة وتاريخ التسجيل بالنسبة إى الغري.  - 0

 
 

 الفرع الثالث

 انتقال الملكية بين األحياء
 أواًل:  االتصال

 االتصال بالعقار  - 1

 ال بفعل الطبيعةأ . االتص
 (:1131المادة )

 الطمي الدي يأيت بو النهر أو السيل إى أر  أحد يكون ملكاً لو.

 (:1132المادة )
هوز ؼبالك األر  الن تت ول علن مكاهنلا بسلبب حلادث وقلع ق لاًء أن يطاللب علا إىا ربققلن معرفتهلا وي لمن صلاحب   - 6

 متها وميتلكها.األر  األكثر قيمة، لصاحب األر  األقل قيمة قي

 وال تسمع دعوا اؼبطالبة عا بعد م ي سنة على وقوع اغبادث.  - 0

 (:1133المادة )
 اعبزر الكبرية والصغرية الن تتكون بصورة طبيعية يف ؾبرا األهنر أو ؾباري اؼبياه تعترب جزءاً من أمبلك الدولة اػباصة.

 (:1134المادة )
 غل الب ريات وكدلك طمي الب ريات والب ر تعترب من أمبلك الدولة اػباصة.اعبزر الكبرية والصغرية الن تتكون دا

 (:1135المادة )
 األرااي الن ينكشف عنها الب ر أو الب ريات أو الغدران أو اؼبستنقعات الن ال مالك ؽبا تكون ملكاً للدولة.

 (:1136المادة )
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مجللرا القللدمي حللق أغللد ىللدا اجملللرا ببللدل اؼبثللل كللل يف اعبللزء إىا ازبللد هنللر ؾبللرا جديللداً كللان ألصلل اب األرااللي اجملللاورة لل
الدي يقع أمام أراو حىت غط مفرت  يف وسط اجملرا ويوزع شبلن اجمللرا القلدمي عللى أصل اب األر  اللن شلغلها اجمللرا اعبديلد  

 كل بنسبة ما فقد من أراو.

 ب . االتصال بفعل اإلنسان
 (:1137المادة )

على األر  يعتلرب أن ماللك األر  قلد أقاملو عللى نفقتلو وأنلو خيصلو ملا م يقلم اللدليل عللى كل بناء أو غرس أو عمل قائم 
 عكس ىلك.

 (:1138المادة )
إىا بلللدر أجنللل  يف أر  الغلللري بلللدون إىنلللو كلللان ؼباللللك األر  اػبيلللار بلللني أن يتمللللك البلللدر دبثللللو وبلللني أن يلللرتك األر  بيلللد 

 األجن  حىت اغبصاد بأجر مثلو.

 (:1139المادة )
إىا ب  مالك األر  على أراو دبواد فبلوكة لغريه أو بلدرىا حببلوب غلريه بلدون إىنلو فلإن كانلن اؼبلواد قائملة وطللب صلاحبها 
اسلرتدادىا وجللب علللى صلاحب األر  إعاد للا إليللو وأملا إن كانللن ىالكللة أو مسلتهلكة فيجللب عليللو دفلع قيمتهللا ألصلل اعا. ويف  

 تعوي اً إن كان لو وجو.كلتا اغبالتني على صاحب األر  أن يدفع 

 (:1140المادة )
إىا أحللدث شللخ  بنللاًء أو غراسللاً أو منشللات أغللرا دبللواد مللن عنللده علللى أر  يعلللم أهنللا فبلوكللة لغللريه دون راللاء صللاحبها  
كلللان ؽبلللدا أن يطللللب قللللع احمللللدثات عللللى نفقلللة ملللن أحلللدثها. فلللإىا كلللان القللللع م لللراً بلللاألر  فللللو أن يتمللللك احمللللدثات بقيمتهلللا 

 للقلع. مست قة

 (:1141المادة )
إىا أحدث شلخ  بنلاًء أو غراسلاً أو منشلات أغلرا دبلواد ملن عنلده عللى أر  فبلوكلة لغلريه بلزعم سلبب شلرعي فلإن كانلن 
قيملللة احمللللدثات قائملللة أكثلللر ملللن قيملللة األر  كلللان للمت لللدث أن ميتللللك بلللثمن مثلهلللا وإىا كانلللن قيملللة األر  ال تقلللل علللن قيملللة 

 أن يتملكها بقيمتها قائمة.احملدثات كان لصاحب األر  

 (:1142المادة )
إىا أحدث شخ  منشات دبواد من عنده على أر  غريه بإىنو فإن م يكن بينهملا اتفلاق عللى مصلري ملا أحدثلو فلبل هلوز 

 لصاحب األر  أن يطلب قلع احملدثات. وهب عليو إىا م يطلب صاحب احملدثات قلعها، أن يؤدي إليو قيمتها قائمة.
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 (:1143المادة )
إىا أحدث شخ  غراساً أو منشات أغرا دبواد فبلوكة لغريه على أر  أحد، فليس ؼبالك اؼبواد أن يطلب اسلرتدادىا وإرلا 
لو أن يرجلع بلالتعويض عللى احمللدث، كملا أن للو أن يرجلع عللى صلاحب األر  دبلا ال يزيلد علملا ىلو بلاق  يف ىمتلو للم لدث ملن 

 قيمة تلك احملدثات.

 (:1144المادة )
إىا ب  أحد أص اب اغبص  لنفسو يف اؼبلك اؼبشرتك القابل للقسمة بدون إىن الغرين   طلب الغلرون القسلمة يقسلم 

 فإن أصاب ىلك البناء حصة بانيو ملكو وإن أصاب حصة الغر يكلف الباين باؽبدم.

 االتصال بالمنقول  - 2
 (:1145المادة )

 ميكلن فصللهما دون تللف وم يكلن ىنلاك اتفلاق بلني اؼبلالكني ق لن احملكملة يف إىا اتصل منقوالن ؼبالكني ـبتلفلني حبيلث ال
 النزاع مسرتشدة بالعرف وقواعد العدالة مع مراعاة ال رر الدي وقع وحالة الطرفني وحسن نية كل منهما.

 ثانياً:  العقد
 (:1146المادة )

 قد مىت استو  أركانو وشروطو طبقاً ألحكام القانون.تنتقل اؼبلكية وغريىا من اغبقوق العينية يف اؼبنقول والعقار بالع

 (:1147المادة )
 ال تنتقل ملكية اؼبنقول غري اؼبعني بنوعو إال بإفرازه طبقاً للقانون.

 (:1148المادة )
 اصة بو.ال تنتقل اؼبلكية وال اغبقوق العينية األغرا بني اؼبتعاقدين ويف حق الغري إال بالتسجيل وفقاً ألحكام القوانني اػب

 (:1149المادة )
التعهللد بنقللل ملكيللة عقللار يقتصللر علللى االلتللزام بال للمان إىا أغللل أحللد الطللرفني بتعهللده سللواًء أكللان التعللويض قللد اشللرت  يف 

 التعهد أم م يشرت .

 ثالثاً:  الشـفعة
 (:1150المادة )
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 و من الثمن والنفقات.الشفعة ىي حق سبلك العقار اؼببيع أو بع و ولو جرباً على اؼبشرتي دبا قام علي

 (:1151المادة )
 يثبن اغبق يف الشفعة للشريك يف اؼبال غري اؼبنقول .

 (:1152المادة )
 ملغلللاة .

 (:1153المادة )
 إىا اجتمع الشفعاء من درجة واحدة كانن الشفعة بينهم بالتساوي.  - 6

 ملغللاة .  - 0

 (:1154المادة )
هللا   باعهللا مللن آغللر قبللل أغللدىا بالشللفعة فللشللفيع أغللدىا بللالثمن الللدي قللام علللى إىا اشلرتا شللخ  عينللاً ذبللوز الشللفعة في

 اؼبشرتي األول وللمشرتي الثاين أن يسرتد الفرق من اؼبشرتي األول إن وجد.

 (:1155المادة )
 تثبن الشفعة بعقد البيع الرظبي مع قيام السبب اؼبوجب ؽبا.  - 6

 يع.وتعترب اؽببة بشر  العو  يف حكم الب  - 0

 (:1156المادة )
 يشرت  يف البيع الدي تثبن فيو الشفعة أن يكون عقاراً فبلوكاً أو منقواًل يف نطاق األحكام الن يق ي عا القانون.

 (:1157المادة )
 يشرت  يف العقار اؼبشفوع بو أن يكون فبلوكاً للشفيع وقن شراء العقار اؼبشفوع.

 (:1158المادة )
 ل دبوت البائع أو اؼبشرتي أو الشفيع.إىا ثبتن الشفعة فبل تبط

 (: 1159المادة )
 ال شفعة:

 يف الوقف وال لو.  - 6
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 فيما ملك عبة ببل عو  مشرو  فيها أو صدقة أو إرث أو وصية.  - 0

رااللي يف البنلاء والشلجر اؼببيللع قصلداً بغللري األر  القلائم عليهللا أو يف البنلاء والشلجر القللائمني عللى أر  ؿبكللرة أو عللى األ  - 0
 األمريية.

 يف األرااي األمريية الن ربن يد اؼبست قني ؼبنفعتها.  - 1

 فيما ذبري قسمتو من العقارات.  - 2

 (:1160المادة )
الشفعة ال تقبل التجزئة فليس للشفيع أن يأغد بعض العقار جرباً على اؼبشلرتي إال إىا تعلدد اؼبشلرتون واربلد البلائع فللشلفيع 

 ويرتك الباقي.أن يأغد نصيب بع هم 

 (:1161المادة )
 ال تسمع دعوا الشفعة:

 إىا مت البيع باؼبزاد العلل وفقاً إلجراءات رظبها القانون.  - 6

إىا وقلللع البيلللع بلللني األصلللول والفلللروع أو بلللني اللللزوجني أو بلللني األقلللارب حلللىت الدرجلللة الرابعلللة أو بلللني األصلللهار حلللىت الدرجلللة   - 0
 الثانية.

 ن حقو يف الشفعة صراحًة أو داللًة.إىا نزل الشفيع ع  - 0

 أ .   إجراءات الشفعة
 (:1162المادة )

عللى ملن يريلد األغلد بالشلفعة أن يرفلع اللدعوا يف غلبلل ثبلثللني يوملاً ملن تلاريخ علملو بتسلجيل عقلد الفلراأ أو البيللع  وإىا   - 6
 تأغر بدون عدر شرعي يسقط حقو يف الشفعة.

ا الشللفعة بعللد مللرور ثبلثللة أشللهر مللن تللاريخ تسللجيل الفللراأ القطعللي أو تسللجيل البيللع يف ويف صبيللع األحللوال ال تسللمع دعللو   - 0
 سجبلت دوائر تسجيل األرااي.

 (:1163المادة )
 ترفع دعوا الشفعة على اؼبشرتي لدا احملكمة اؼبختصة.  - 6

للدفع ملا تطلبلو منلو دفعلو وإال بطللن  وتفصل يف كل نزاع يتعلق بالثمن اغبقيقي للعقار اؼبشلفوع وؽبلا أن سبهلل الشلفيع شلهراً   - 0
 شفعتو.
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 (:1164المادة )
 يثبن اؼبلك للشفيع يف البيع بق اء احملكمة أو بتسليمو من اؼبشرتي بالرتااي وىلك مع مراعاة قواعد التسجيل.

 ب .   آثار الشفعة
 (:1165المادة )

 و غيار الرؤية والعيب للشفيع وإن تنازل اؼبشرتي عنهما.سبلك العقار اؼبشفوع ق اًء أو رااًء يعترب شراًء جديداً يثبن ب  - 6

 وال ءق للشفيع االنتفاع باألجل اؼبمنوح للمشرتي يف دفع الثمن إال برااء البائع.  - 0

 وإىا است ق العقار للغري بعد أغده بالشفعة فللشفيع أن يرجع بالثمن على من أداه إليو من البائع أو اؼبشرتي.  - 0

 (:1166المادة )
إىا زاد اؼبشللرتي يف العقللار اؼبشللفوع شلليئاً مللن مالللو أو بلل  أو غللرس فيللو أشللجاراً قبللل دعللوا الشللفعة، فالشللفيع ـبللري بللني أن   - 6

 يرتك الشفعة وبني أن يتملك العقار بثمنو مع قيمة الزيادة أو ما أحدث من البناء أو الغراس.

الللدعوا فللشللفيع أن يللرتك الشللفعة أو أن يطلللب اإلزالللة إن كللان ؽبللا ؿبللل أو  وأمللا إىا كانللن الزيللادة أو البنللاء أو الغللراس بعللد  - 0
 اإلبقاء مع دفع قيمة الزيادة أو ما أحدث مقلوعاً.

 (:1167المادة )
 للشفيع أن ينقض صبيع تصرفات اؼبشرتي حىت ولو وقف العقار اؼبشفوع أو جعلو ؿبل عبادة.  - 6

حللق امتيللاز رتبللو اؼبشللرتي أو رتللب اللده علللى العقللار اؼبشللفوع إىا كللان قللد مت بعللد وال يسللري يف حقللو أي رىللن رظبللي أو أي   - 0
 إقامة دعوا الشفعة وتبقى للدائنني حقوقهم على شبن العقار.

 رابعاً:  األولوية
 (:1168المادة )

 ري اؼبنقول .حق األولوية يف األرااي األمريية الن جرا فراغها يكون ببدل اؼبثل عند الطلب يكون للشريك يف اؼبال غ

 (:1169المادة )
 تثبن األولوية بعد الفراأ الرظبي.

 (:1170المادة )
 تسري على حق األولوية األحكام الواردة يف باب الشفعة من ىدا القانون حيثما كان ىلك فبكناً.
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 خامساً: الحيازة
 (:1171المادة )

 ء أو حق هوز التعامل فيو.اغبيازة سيطرة فعلية من الشخ  بنفسو أو بواسطة غريه على شي  - 6

 ويكسب غري اؼبميز اغبيازة عن طريق من ينوب عنو نيابًة قانونية.  - 0

 ال تقوم اغبيازة على عمل يأتيو الشخ  على أنو ؾبرد إباحة أو عمل يت ملو الغري على سبيل التسامص.  - 0

 (:1172المادة )
للبس فلبل يكللون ؽبلا أثلر ذبلاه ملن وقللع عليلو اإلكلراه أو أغفيلن عنللو إىا اقرتنلن اغبيلازة بلإكراه أو حصللن غفيللة أو كلان فيهلا 

 اغبيازة أو التبس عليو أمرىا إال من الوقن الدي تزول فيو ىده العيوب.

 (:1173المادة )
 تعترب اغبيازة مستمرة من بدء ظهورىا باستعمال الشيء أو اغبق استعمااًل اعتيادياً وبصورة منتيمة.  - 6

 بالتقادم أن يستند إى حيازة الشخ  الدي اتصل منو العقار إليو. ءق ؼبن يدعي  - 0

 وال هوز للمستأجر واؼبنتفع واؼبودع لديو واؼبستعري أو ورثتهم االدعاء دبرور الزمان.  - 0

 (:1174المادة )
يسلليطر علللى الشلليء أو  تنتقلل اغبيللازة مللن اغبلائز إى غللريه إىا اتفقللا عللى ىلللك وكللان يف اسللتطاعة ملن انتقلللن إليللو اغبيلازة أن

 اغبق ؿبل اغبيازة ولو م يتم تسليمو.

 (:1175المادة )
إىا تنلازع أشلخاص متعلددون عللى حيللازة شليء أو حلق واحلد اعتللرب بصلفة مؤقتلة أن حلائزه ىللو ملن للو اغبيلازة اؼباديللة إال إىا   - 6

 أثبن أنو قد حصل على ىده اغبيازة بطريقة معيبة.

 صفتها الن بدأت عا وقن كسبها ما م يقم دليل على عكس ىلك.تبقى اغبيازة ؿبتفية ب  - 0

 (:1176المادة )
 يعد حسن النية من ءوز الشيء، وىو ههل أنو يعتدي على حق الغري. ويفرت  حسن النية، ما م يقم الدليل على غريه.

 (:1177المادة )
 فيو عاؼباً أن حيازتو اعتداًء على حق الغري.ال تزول صفة حسن النية لدا اغبائز إال من الوقن الدي يصبص   - 6
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 كما يزول حسن النية من وقن إعبلن اغبائز بعيوب حيازتو يف ص يفة الدعوا.   - 0

 ويعد سيئ النية من اغتصب باإلكراه اغبيازة من غريه.  - 0

 (:1178المادة )
 قدىا بأية طريقة أغرا.تزول اغبيازة إىا زبلى اغبائز عن سيطرتو الفعلية على الشيء أو اغبق أو ف

 (:1179المادة )
 ال تنق ي اغبيازة إىا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الشيء أو اغبق مانع وقن.  - 6

وال تسللمع الللدعوا عللا إىا اسللتمر ىللدا اؼبللانع سللنة كاملللة وكللان ناشللئاً مللن حيللازة جديللدة وقعللن رغللم إرادة اغبللائز أو دون   - 0
 علمو.

ة من الوقن الدي بدأت فيو اغبيلازة اعبديلدة إىا كانلن ظلاىرة وملن وقلن عللم اغبلائز األول إىا بلدأت غفيلة. وربسب السن  - 0
 وإىا وجد مانع جوىري من إقامة الدعوا ربسب السنة من وقن القدرة على إقامتها.

 (:1180المادة )
يلو ملن إنشلاء أبنيلة أو غلرس أشلجار يف العقلار إىا أقام اغبائز دعوا رفلع اليلد السلرتداد حيازتلو فللو أن يطللب منلع اؼبلدعى عل

اؼبتنلازع فيلو أثنلاء قيللام اللدعوا بشلر  أن يقلدم تأمينللات كافيلة ل لمان ملا قللد يصليب اؼبلدعى عليلو مللن ال لرر إىا ظهلر أن اؼبللدعي 
 غري ؿبق يف دعواه.

 آثار الحيازة
 مرور الزمان اؼبكسب  - 6

 (:1181المادة )
جل يف دائرة التسجيل باعتباره ملكاً لو أو حلاز حقلاً عينيلاً عللى منقلول، أو حقلاً عينيلاً غلري من حاز منقوالً أو عقاراً غري مس

مسلجل عللى عقللار، واسلتمرت حيازتلو دون انقطللاع طبلس عشللرة سلنة فلبل تسللمع عليلو عنللد اإلنكلار دعلوا اؼبلللك أو دعلوا اغبللق 
 العيل من أحد ليس بدي عدر شرعي.

 (:1182المادة )
ازة عللللى عقللللار أو حلللق عيلللل عقلللاري وكللللان غلللري مسلللجل يف دائلللرة التسللللجيل واقرتنلللن اغبيلللازة حبسلللن النيللللة إىا وقعلللن اغبيللل  - 6

 واستندت يف الوقن ىاتو إى سبب ص يص فإن اؼبدة الن سبنع من ظباع الدعوا تكون سبع سنوات.

 والسبب الص يص ىو سنداً وحادث يثبن حيازة العقار بإحدا الوسائل التالية:  - 0
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 االستيبلء على األرااي اؼبوات. أ   .  

 ب .   انتقال اؼبلك باإلرث أو الوصية.

 ج .   اؽببة بني األحياء بعو  أو بغري عو .

 د  .   الفراأ أو البيع الرظبي أو العادي.

 (:1183المادة )
رفاً فيللو تصللرف ال تسلمع دعللوا أصللل الوقلف مللع الللتمكن وعللدم العلدر الشللرعي علللى مللن كلان وااللعاً يللده علللى عقلار متصلل  - 6

 اؼبالك ببل منازعة أو انقطاع مدة سن وثبلثني سنة.

وال هللوز سبلللك األمللوال والعقللارات اؼبملوكللة للدولللة أو للهيئللات العامللة التابعللة ؽبللا وكللدلك أمللوال وعقللارات األوقللاف اػبرييللة   - 0
 والعقارات اؼبرتوكة واحملمية أو كسب أي حق عيل عليها دبرور الزمن.

 (:8411المادة )
ال تسمع دعوا اؼبلك اؼبطلق وال دعوا اإلرث أو الوقف الدري عللى واالع اليلد عللى العقلار إىا انق لن عللى والع يلده   - 6

 ويد من انتقل منو العقار إليو بشراء أو ىبة أو وصية أو إرث أو غري ىلك اؼبدة احملددة ؼبنع ظباع الدعوا.

 و يف وقن سابق قرينة على قيامو بني الزمنني ما م يقم دليل ينفيو.ويعترب واع اليد إىا كان قائماً مع ثبوت  - 0

 (:1185المادة )
ليس ألحد أن يتمسك دبرور الزمان اؼبانع ملن ظبلاع دعلوا اؼبللك اؼبطللق إىا كلان واالعاً يلده عللى عقلار بسلند غلري سلندات 

 يو.التمليك وليس لو أن يغري بنفسو لنفسو سبب واع يده وال األصل الدي يقوم عل

 (:1186المادة )
 ال يسري مرور الزمان اؼبانع من ظباع دعوا اؼبلك كلما حال بني صاحب اغبق واؼبطالبة حبقو عدر شرعي.

 (:1187المادة )
 ال ينقطع مرور الزمان برفع اليد عن العقار مىت أعادىا صاحبها أو رفع دعواه بإعاد ا غبلل سنة.

 (:1188المادة )
سللقط علللى التقللادم اؼبكسللب فيمللا يتعلللق حبسللاب اؼبللدة ووقللف التقللادم وانقطاعللو والتمسللك بللو أمللام تسللري قواعللد التقللادم اؼب

الق اء والتنازل عنو واالتفاق على تعديل اؼبدة وىلك بالقدر الدي ال تتعلار  فيلو ىلده القواعلد ملع طبيعلة التقلادم اؼبكسلب وملع 
 مراعاة األحكام السابقة.
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 حيازة المقول  - 2
 (:1189المادة )

ال تسللمع دعللوا اؼبلللك علللى مللن حللاز منقللوالً أو حقللاً عينيللاً علللى منقللول أو سللنداً غباملللو وكانللن حيازتللو تسللتند إى سللبب   - 6
 ص يص وحسن نية.

 وتقوم اغبيازة بدا ا قرينة على اؼبلكية ما م يثبن غري ىلك.  - 0

 (:1190المادة )
ؼبنقلول أو السلند غبامللو إىا كلان قلد فقلده أو سلرق منلو أو غصلب أن يسلرتده استثناًء من أحكام اؼبادة السابقة هوز ؼباللك ا  - 6

 فبن حاز حبسن نية غبلل ثبلث سنوات من تاريخ فقده أو سرقتو أو غصبو وتسري على الرد أحكام اؼبنقول اؼبغصوب.

 سللوق أو يف مللزاد علللل أو فلإىا كللان مللن يوجلد الشلليء اؼبسللروق أو ال لائع أو اؼبغصللوب يف حيازتللو قلد اشللرتاه حبسللن نيلة يف  - 0
 اشرتاه فبن يتجر يف مثلو فإن لو أن يطلب فبن يسرتد ىدا الشيء أن يعجل لو الثمن الدي دفعو.

 تملك الثمار بالحيازة  - 3
 (:1191المادة )

 ميلك اغبائز حسن النية ما قب و من الثمار واؼبنافع مدة حيازتو.

 (:1192المادة )
 مسؤواًل عن صبيع الثمار الن يقب ها والن قصر يف قب ها من وقن أن يصبص سيئ النية.يكون اغبائز سيئ النية   - 6

 وهوز لو أن يسرتد ما أنفقو يف إنتاج ىده الثمار.  - 0

 استرداد النفقات  - 4
 (:1193المادة )

 البلزمة غبفا العني من اؽببلك. على اؼبالك الدي يرد إليو ملكو أن يؤدي إى اغبائز صبيع ما أنفقو من النفقات ال رورية  - 6

 من ىدا القانون. 6610، 6616أما اؼبصروفات النافعة فتسري يف شأهنا أحكام اؼبادتني   - 0

وال يلتلللزم اؼباللللك بلللرد النفقلللات الكماليلللة، وهلللوز لل لللائز أن ينتلللزع ملللا أقاملللو علللده النفقلللات عللللى أن يعيلللد الشللليء إى حالتلللو   - 0
 ها لقاء قيمتها مست قة اإلزالة.األوى، وللمالك أن يستبقي

 (:1194المادة )



 
 + ( .  962 - 6 - 5627887(، تلفاكس )  405عـمـان، جبل الحســين، مجمع حمود التجاري، الطابق الرابع، مكتب رقم ) 

 ( الرصيفة.13710(، الرمز البريدي )307ص. ب ) +(، 962 - 5 - 3740095(، تلفاكس: )1الرصيفة، بناية األوقاف، الطابق األول، مكتب رقم )

 

665 

إىا تلقى شخ  اغبيلازة ملن ماللك أو حلائز سلابق وأثبلن أنلو أدا إى سللفو ملا أنفقلو ملن نفقلات فللو أن يطاللب علا سللفو 
 أو اؼبسرتد.

 المسئولية عن الهالك  - 5
 (:1195المادة )

 من حقو فبل يلتزم ؼبن است قو دبقابل ىدا االنتفاع. إىا انتفع اغبائز حسن النية بالشيء معتقداً أن ىلك  - 6

وال يكلون اغبللائز مسللؤوالً عملا أصللاب الشلليء ملن ىللبلك أو تلللف إال بقللدر ملا عللاد عليللو ملن تعوي للات أو تأمينللات ترتبللن   - 0
 على ىدا اؽببلك أو التلف.

 (:1196المادة )
 و تلفو ولو وقع ىلك بسبب ال يد لو فيو.إىا كان اغبائز سيئ النية فإنو يكون مسؤوالً عن ىبلك الشيء أ

 (:1197المادة )
 تراعى أحكام القوانني واألنيمة اػباصة بشأن ما ورد عن اغبقوق اؼبتفرعة عن حق اؼبلكية يف ىدا القانون.

 الباب الثاني
 الحقوق المتفرعة عن حق الملكية

 الفصل األول
 حق التصرف

 (:1198المادة )
 حق التصرف يف األرااي اؼبملوكة ؽبا )األمريية( ؼبن يرغب بالشرو  الن يفراها القانون.هوز للدولة أن تبيص   - 6

 وهب أن يكون سند التصرف مسجبًل يف دائرة تسجيل األرااي.  - 0

 (:1199المادة )
فبلا نبلن فيهلا بلدون ءق للمتصرف يف األرااي األمريية أن يزرعها وأن ينتفع عا ويستفيد من حاصبل ا الناذبلة علن عمللو و   - 6

عمللللو، وأن يغلللرس فيهلللا األشلللجار واللللدوايل وأن يتخلللدىا حديقلللًة أو حرجلللاً أو مرعلللى وأن يقطلللع ويقللللع األشلللجار واللللدوايل 
اؼبغروسللة فيهللا ولللو أن ينشلليء فيهللا دوراً ودكللاكني ومصللانع وأي بنللاء ءتللاج إليللو يف زراعتللو علللى أن ال يتوسللع يف ىلللك إى 

 ولو أن يهدم ما فيها من أبنية. درجة احداث قرية أو ؿبلة،
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 ولو أن يفرغها فراغاً قطعياً وأن يؤجرىا وأن يعريىا وأن يرىن حقو يف التصرف توثيقاً للدين أو رىناً حيازياً.  - 0

ة إن األبنية وما يتبعها الن تنشىء على األرااي األمريية وما يغرس فيها من أشجار ودوايل تسري عليهلا األحكلام اؼبوالوع  - 0
 لؤلرااي األمريية فيما يتعلق بالتصرف واالنتقال.

 (:1200المادة )
هوز ؼبن لو حق التصرف يف أر  أمريية أن ينتفلع برتاعلا وأن يبيلع رماؽبلا وأحجارىلا بشلر  مراعلاة القلوانني واألنيملة اػباصلة 

 بدلك.

 (:1201المادة )
 رد على حق اؼبلكية.يرد على حق التصرف من القيود القانونية واالتفاقية ما م ي

 (:1202المادة )
يسللري علللى الشلليوع يف حللق التصللرف مللا يسللري علللى الشلليوع يف حللق اؼبلكيللة مللن األحكللام إال مللا تعللار  منهللا مللع نلل  

 غاص أو مع طبيعة حق التصرف.

 (:1203المادة )
لدوللللة بسلللند مسلللجل حلللق التصلللرف يف األراالللي األمرييلللة ال يوصلللى بلللو وال يوقلللف إال إىا سبللللك صلللاحب اغبلللق األر  ملللن ا

ملكية تامة طبقاً ألحكام القوانني اػباصة عا، وينتقل حق التصرف ألص اب حق االنتقلال وفقلاً لقلانون انتقلال األراالي األمرييلة 
 باعتبارىا أرااً أمريية إال إىا ق ى القانون اػباص بغري ىلك.

 (:1204المادة )
 رة تسجيل األرااي.هب أن يتم إفراأ األر  األمريية بسند مسجل يف دائ

 الفصل الثاني
 الفرع األول

 حق االنتفاع
 (:1205المادة )

االنتفللاع حللق عيللل للمنتفللع باسللتعمال عللني زبلل  الغللري واسللتغبلؽبا مللا دامللن قائمللة علللى حاؽبللا وإن م تكللن رقبتهللا فبلوكللة 
 للمنتفع.

 (:1206المادة )
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 يكسب حق االنتفاع بالعقد أو بالوصية أو دبرور الزمان. 

 ثار حق االنتفاعآ
 (:1207المادة )

 يراعى يف حقوق اؼبنتفع والتزاماتو السند الدي أنشأ حق االنتفاع وكدلك األحكام اؼبقررة يف اؼبواد التية:

 (:1208المادة )
 شبار الشيء اؼبنتفع بو من حق اؼبنتفع مدة انتفاعو.

 (:1209المادة )
 تصرف اؼبعتاد إىا كان سند االنتفاع مطلقاً من كل قيد.للمنتفع أن يتصرف يف العني اؼبنتفع عا ال  - 6

فلإىا كللان مقيلداً بقيللد فللمنتفللع أن يسلتويف التصللرف بعينللو أو مثللو أو مللا دونلو، وؼبالللك الرقبللة أن يعلرت  علللى أي اسللتعمال   - 0
الشليء إليلو دون إغلبلل  غري مشروع أو ال يتفق مع طبيعة الشيء اؼبنتفع بو وأن يطلب من احملكملة إهنلاء حلق االنتفلاع ورد

 حبقوق الغري.

 (:1210المادة )
 اؼبنتفع ملزم يف أثناء انتفاعو بالنفقات الن يقت يها حفا العني اؼبنتفع عا وأعمال الصيانة.  - 6

كلل  .أما النفقات غري اؼبعتادة واإلصبلحات اعبسيمة الن م تنشأ علن غطلأ اؼبنتفلع فإهنلا تكلون عللى اؼباللك بلبل جلرب عليلو  - 0
 ىدا ما م يوجد اتفاق يق ي بغري ىلك.

 (:1211المادة )
 على اؼبنتفع أن يعل حبفا الشيء اؼبنتفع بو عناية الشخ  اؼبعتاد.  - 6

 فإىا تلف الشيء أو ىلك دون تعد أو تقصري من اؼبنتفع فبل امان عليو.  - 0

 (:1212المادة )
أو ىلك بعد انق اء مدة االنتفاع وم يلرده ؼبالكلو ملع إمكلان اللرد وللو م على اؼبنتفع امان قيمة الشيء اؼبنتفع بو إىا تلف 

 يستعمل ىلك الشيء بعد انق اء اؼبدة وإن م يطلبو اؼبالك.

 

 (:1213المادة )
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 على اؼبنتفع أن خيطر اؼبالك:  - 6

 أ   .   إىا ادعى الغري حقاً على الشيء اؼبنتفع بو أو غصبو غاصب.

 و تلف أو احتاج إى إصبلحات جسيمة فبا يقع على عاتق اؼبالك.ب .   إىا ىلك الشيء أ

 ج .   إىا احتاج إى ازباى إجراء لدفع غطر كان غفياً.

 فإن م يقم اؼبنتفع باإلغطار فإنو يكون مسؤوالً عن ال رر الدي يل ق اؼبالك.  - 0

 (:1214المادة )
 ميكن االنتفاع عا إال باسلتهبلك عينهلا وعليلو رد مثلهلا أو قيمتهلا بعلد للمنتفع أن يستهلك ما استعاره من اؼبنقوالت الن ال  - 6

 انتهاء حقو يف االنتفاع وعليو اماهنا إىا ىلكن قبل االنتفاع عا ولو بغري تعديو لكوهنا قرااً.

 ركتو.إىا مات اؼبنتفع باؼبنقوالت اؼبشار إليها قبل أن يردىا لصاحبها فعليو امان مثلها أو قيمتها يف ت  - 0

 انتهاء حق االنتفاع
 (:1215المادة )

 ينتهي حق االنتفاع:

 بانق اء األجل احملدد لو.  - 6

 عبلك العني اؼبنتفع عا.  - 0

 بتنازل اؼبنتفع.  - 0

 بإهنائو بق اء احملكمة لسوء االستعمال.  - 1

 الرقبة مرىونة. بارباد صفن اؼبالك واؼبنتفع ما م تكن للمالك مصل ة يف بقائو كأن كانن  - 2

 دبوت اؼبنتفع إىا م ين  القانون على غري ىلك.  - 3

 (:1216المادة )
إىا انق للى األجللل احملللدد لبلنتفللاع أو مللات اؼبنتفللع يف أثنائللو وكانللن األر  اؼبنتفللع عللا مشللغولة بزرعللو تركللن األر  للمنتفللع 

 غري ىلك. أو ورثتو بأجر اؼبثل حىت يدرك الزرع وءصد ما م ين  القانون على

 (:1217المادة )
 إىا انتهى حق اؼبنفعة عبلك الشيء ودفع عنو تعويض أو تأمني انتقل حق اؼبنفعة إى العو  ومبلغ التأمني.  - 6
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وإىا م يكلللن اؽبلللبلك راجعلللاً إى غطلللأ اؼباللللك فلللبل هلللرب عللللى إعلللادة الشللليء إى أصللللو ولكنلللو إىا أعلللاده رجلللع للمنتفلللع حلللق   - 0
 يكن اؽببلك بسببو ما م يتفق على غري ىلك.االنتفاع إىا م 

 (:1218المادة )
 تنازل اؼبنتفع عن حق االنتفاع ال يؤثر على التزاماتو ؼبالك العني اؼبنتفع عا وال على حقوق الغري.

 (: 1219المادة )
 ال تسمع دعوا اؼبطالبة حبق االنتفاع إىا انق ن على عدم استعمالو مدة طبس عشرة سنة. 

 ثانيالفرع ال
 حق االستعمال، وحق السكن

 (:1220المادة )
 يصص أن يقع االنتفاع على حق االستعمال أو حق السك  أو عليهما معاً.

 (:1221المادة )
يت دد مدا حق االستعمال وحق السك  حباجة صاحب اغبق وأسرتو ألنفسلهم ف سلب وىللك ملع مراعلاة أحكلام السلند 

 اؼبنشئ لل ق.

 (:1222المادة )
 لتزم صاحب حق السك  بإجراء عمارة الدار إىا احتاجن ؽبا ويكون ما يبنيو ملكاً لو ولورثتو من بعده.ي  - 6

فإىا امتنع عن القيام عا جاز للم كمة أن تؤجر اللدار إى آغلر يقلوم بتعمريىلا وربسلم نفقلات العملارة ملن األجلرة عللى أن   - 0
 هار.ترد الدار إى صاحب حق السك  بعد انتهاء مدة اإل

 كل ىلك ما م ين  السند اؼبنشئ لل ق أو القانون على غري ىلك.   - 0

 (:1223المادة )
ال هللوز التنللازل للغللري عللن حللق االسللتعمال أو عللن حللق السللك  إال بنللاًء علللى شللريط صللريص يف سللند إنشللاء اغبللق أو اللرورة 

 قصوا.

 (:1224المادة )
السلللك  فيملللا ال يتعلللار  ملللع األحكلللام السلللابقة وطبيعلللة ىلللدين تسلللري أحكلللام حلللق االنتفلللاع عللللى حلللق االسلللتعمال وحلللق 
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 اغبقني.

 الفرع الثالث 
 حق المساطحة )حق القرار(

 (:1225المادة )
 حق اؼبساط ة حق عيل يعطي صاحبو اغبق يف إقامة بناء أو غراس على أر  الغري.

 (:1226المادة )
 يكسب حق اؼبساط ة باالتفاق أو مرور الزمان.  - 6

 نتقل باؼبرياث أو الوصية.وي  - 0

 ويرتب السند اؼبنشئ لل ق حقوق صاحبو والتزاماتو.  - 0

 (:1227المادة )
 هوز التفرأ عن حق اؼبساط ة وإجراء رىن توثيقي عليو.  - 6

 كما هوز تقرير اغبقوق اجملردة عليو على أال تتعار  مع طبيعتو.   - 0

 (:1228المادة )
 اؼبساط ة عن طبسني سنة. ال هوز أن تزيد مدة حق  - 6

 فإىا م ربدد مدة جاز لكل من صاحب اغبق ومالك الرقبة أن ينهي العقد بعد سنتني من وقن التنبيو على الغر بدلك.  - 0

 (:1229المادة )
 ميلك صاحب حق اؼبساط ة ما أحدثو يف األر  من مبان  أو غراس ولو أن يتصرف فيها مقرتنة حبق اؼبساط ة.

 (: 3012المادة )
 ينتهي حق اؼبساط ة:

 بانتهاء اؼبدة. - 6

 بارباد صفن اؼبالك وصاحب اغبق.  - 0

 إىا زبلف صاحب اغبق عن أداء األجرة اؼبتفق عليها ما م يتفق على غري ىلك. - 0
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 (:1231المادة )
 ال ينتهي حق اؼبساط ة بزوال البناء أو الغراس قبل انتهاء اؼبدة.

 (:1232المادة )
( مللن ىللدا القللانون إال إىا وجللد اتفللاق بغللري 416اء حللق السللط ية، يطبللق علللى اؼببللاين واؼبنشللات أحكللام اؼبللادة )عنللد انتهلل

 ىلك.

 الفصل الثالث
 الوقف

 (:1233المادة )
 الوقف حبس عني اؼبال اؼبملوك عن التصرف وزبصي  منافعو للرب ولو مااًل.

 (:1234المادة )
 عو عبهة بر ابتداًء.يكون الوقف غريياً إىا غصصن مناف  - 6

ويكللون ىريللاً إىا غصصللن منافعللو إى شللخ  أو أشللخاص معينللني وىريللتهم مللن بعللدىم   إى جهللة مللن جهللات الللرب عنللد   - 0
 انقرا  اؼبوقوف عليهم.

 ويكون مشرتكاً إىا غصصن الغلة إى الدرية وجهة الرب معاً.  - 0

 (:1235المادة )
 ى جهة بر ال تنقطع.هب يف صبيع األحوال أن ينتهي الوقف إ

 (:1236المادة )
 للوقف شخصية حكمية يكسبها من سند إنشائو.  - 6

 ولو ىمة مالية متميزة تسأل عن ديونو الن أنفقن على مصارفو طبقاً لشرو  الواقف.  - 0

 (:1237المادة )
ء واغبرمللان والزيللادة والنقصللان والبللدل إىا أعطللى الواقللف حللني إنشللاء الوقللف لنفسللو أو لغللريه حللق التغيللري والتبللديل واإلعطللا  - 6

 واالستبدال جاز لو أو لدلك الغري استعمال ىدا اغبق على الوجو اؼببني يف إشهاد الوقف.
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 يتم الوقف أو التغيري يف مصارفو وشروطو بإشهاد رظبي لدا احملكمة اؼبختصة وفقاً لؤلحكام الشرعية.  - 0

 ئرة تسجيل األرااي إىا كان اؼبوقوف عقاراً.ويلزم تطبيقاً للقانون التسجيل يف دا  - 0

 للواقف تغيري اؼبتويل ولو م يشر  لنفسو ىلك حني الوقف.  - 1

 (:1238المادة )
 يرفض ظباع اإلشهاد إىا اشتمل على تصرف فبنوع أو باطل أو إىا ظهر أن الواقف فاقد األىلية.  - 6

 قف وبطل الشر .على أنو إىا اقرتن الوقف بشر  غري ص يص صص الو   - 0

 (:1239المادة )
 ال هوز التغيري يف وقف اؼبسجد وال فيما وقف عليو.

 (:1240المادة )
 كل شر  ـبالف غبكم الشرع أو يوجب تعطيبًل ؼبصل ة الوقف أو تفويتاً ؼبصل ة اؼبوقوف عليهم فهو غري معترب.

 (:1241المادة )
 شر  الواقف كن  الشارع يف الفهم والداللة.  - 6

 وللم كمة عند االقت اء تفسري شرو  الواقف دبا يتفق مع مدلوؽبا.  - 0

 (:1242المادة )
 هوز وقف العقار واؼبنقول اؼبتعارف على وقفو.  - 6

 وهب أن يكون القدر اؼبوقوف يف العقار مفرزاً مستقبًل بداتو ال شائعاً إىا كان مسجداً أو مقربة.  - 0

 وف يف العقار غري مسجد أو مقربة أو يف منقول فيصص وقفو شائعاً.وأما إىا كان القدر اؼبوق  - 0

 (:1243المادة )
 بعد إسبام الوقف ال يوىب اؼبوقوف وال يورث وال يوصى بو وال يرىن وخيرج عن ملك الواقف، وال ميلك للغري.  - 6

ؼبوقوف اؼبنقلول فيخ لع ألحكاملو اػباصلة يف هوز استبدال العقار اؼبوقوف عند وجود اؼبسوأ الشرعي بإىن احملكمة. وأما ا  - 0
 الوقف.

 (:1244المادة )
 تسري على شرو  ص ة الوقف وشرو  الواقف وقواعد االست قاق أحكام الشريعة اإلسبلمية والقوانني اػباصة بالوقف.
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 (:1245المادة )
 ال ذبوز قسمة سبليك بني اؼبوقوف عليهم وهوز فيو التهايؤ بالرتااي.  - 6

ا إىا كلللان اؼبوقلللوف حصلللة شلللائعة مشلللرتكة بلللني الوقلللف وماللللك آغلللر أو مشلللرتكة بلللني وقفلللني جلللازت القسلللمة بلللني الوقلللف أمللل  - 0
 والشريك اؼبالك أو بني الوقفني بإىن احملكمة اؼبختصة.

 (:1246المادة )
و  الواقللف وأحكللام يكلون للوقللف ملن ميثلللو أمللام اعبهلات اؼبختلفللة ويتللوى إدارتلو واإلشللراف علللى ملوارده ومصللارفو طبقللاً لشلر 

 القانون.

 (:1247المادة )
مللع مراعللاة شللرو  الواقللف تتللوى وزارة األوقللاف والشللؤون واؼبقدسللات اإلسللبلمية اإلشللراف علللى الوقللف اػبللريي وتتللوى إدارتللو 

 واستغبللو وإنفاق غلتو على اعبهات الن حددىا الواقف.

 (:1248المادة )
عللزل اؼبتللويل أو اؼبشللرف علللى الوقللف ولللو كللان ىللو الواقللف أو منصللوبو إىا هللوز للم كمللة بنللاًء علللى طلللب أصلل اب الشللأن 

 ثبتن غيانتو أو قيام مانع شرعي من توليتو وؽبا أن ت م إليو غريه إىا كان عاجزاً علن القيلام دبهمتلو بلانفراد. أملا إىا كلان اؼبتلويل أو
ك وؽبللا أن تقلليم غللريه مؤقتللاً إى أن يفصللل يف أمللر العللزل اؼبشللرف منصللوباً مللن قبللل احملكمللة فلهللا أن تعزلللو إىا رأت مللا يللدعو إى ىللل

 هنائياً.

 الحقوق المترتبة على العقارات الموقوفة

 الحكر  - 1
 (:1249المادة )

اغبكللر عقللد يكسللب احملتكللر دبقت للاه حقللاً عينيللاً خيولللو االنتفللاع بللأر  موقوفللة، بإقامللة مبللان  عليهللا أو اسللتعماؽبا للغللراس أو 
 بالوقف، لقاء أجر ؿبدود. ألي غر  آغر ال ي ر

 (:1250المادة )
 ال يصص الت كري إال ل رورة أو مصل ة ؿبققة للوقف.  - 6

 وهب أن يتم بإىن من احملكمة اؼبختصة وأن يسجل بعد ىلك يف دائرة التسجيل.  - 0

 (:1251المادة )
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تعللني مللدة اعتللرب اغبكللر معقللوداً ؼبللدة  ال هللوز الت كللري ؼبللدة تزيللد علللى طبسللني سللنة فللإىا عينللن مللدة تزيللد علللى ىلللك أو م
 طبسني سنة.

 

 (:1252المادة )
 للم تكر أن يتصرف يف حقو وينتقل ىدا اغبق باؼبرياث أو الوصية.  - 6

وإىا مات قبل أن يبل أو يغرس يف األر  احملتكرة أو يباشر العمل اؼبتفق عليو انفسلخ اغبكلر ولليس لورثتلو حينئلٍد البنلاء أو   - 0
 ها بدون إىن اؼبتويل.الغراس في

 (:1253المادة )
األبنية الن يقيمها احملتكر واألغراس الن يغرسها على األر  احملتكرة تكون ملكاً لو يصص بيعها ورىنهلا ووقفهلا والوصلية علا 

 وتورث عنو.

 (:1254المادة )
 هنايللة كللل سللنة إال إىا نلل  عقللد اغبكللر علللى احملتكللر أو مللن خيلفللو أن يللؤدي األجللرة اؼبتفللق عليهللا إى احملكللر أو مللن خيلفللو يف

 على غري ىلك.

 (:1255المادة )
 ال هوز ربكري األرااي اؼبوقوفة بأقل من أجرة اؼبثل.  - 6

 وتزيد األجرة إىا زاد أجر اؼبثل يف نفسو زيادة فاحشة ال تقل عن اػبمس.  - 0

 وال تلزم احملتكر الزيادة بسبب البناء أو الغراس.  - 0

 (:5612المادة )
يراعى عند تقدير زيادة األجرة قيمة األر  اإلهارية عند التقدير وموقعها ورغبلات النلاس فيهلا دون اعتبلار ؼبلا فيهلا ملن أبنيلة 

 أو أغراس أو ؼبا أحدثو احملتكر.

 (:1257المادة )
 من احملكمة اؼبختصة. يسري التقدير اعبديد إلهار األرااي احملكرة من تاريخ االتفاق أو من تاريخ رفع الدعوا بطلبو

 (:1258المادة )
علللى احملتكللر أن يتخللد مللن الوسللائل مللا يلللزم عبعللل األر  احملكللرة صللاغبة لبلسللتغبلل مراعيللاً الشللرو  اؼبتفللق عليهللا وطبيعللة 
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 األر ، والغر  الدي أعدت لو وما يق ي بو عرف اعبهة الن تقع عا.

 (:1259المادة )
 هوز للم كر فسخ عقد الت كري:

 إىا م يدفع احملتكر األجرة السنوية مدة ثبلث سنوات متتالية.  - 6

 أو إىا وقع من احملتكر إمهال جسيم يف القيام دبا هب عليو حنو تعمري األر .  - 0

 ويتم الفسخ يف اغبالتني حبكم من احملكمة اؼبختصة.  - 0

 (:1260المادة )
 ينتهي حق اغبكر حبلول األجل احملدد لو. - 6
 هي قبل حلول األجل إىا مات احملتكر قبل أن يبل أو يغرس إال إىا طلب صبيع الورثة بقاء احملكر وأىن اؼبتويل بدلك.وينت - 0
وينتهي أي اً قبل حلول األجل إىا استبدل اؼبوقوف احملكر أو نزعن ملكيتو للمصل ة العامة. وىللك ملع علدم اإلغلبلل دبلا  - 0

 للم تكر من حقوق طبقاً للقانون .
 (:1261مادة )ال
للم كر إىا فسلخ عقلد الت كلري أو انتهلى األجلل احمللدد للو أن يطللب إزاللة البنلاء أو الغلراس أو اسلتبقائهما مقابلل دفلع أقلل  - 6

 قيمتيهما مست قي اإلزالة أو البقاء ما م يتفق على غري ىلك .
 ه عند عجز احملكر عن الوفاء.وللم كمة أن تقرر وسيلة الوفاء دبقابل البناء أو الغراس وميعاد سداد - 0

 (:1262المادة )
ال تسللمع دعللوا اؼبطالبللة حبللق احملكللر غللري اؼبوقللوف إىا انق للن مللدة طبللس عشللرة سللنة علللى عللدم اسللتعمالو وإىا كللان حللق 

 اغبكر موقوفاً كانن اؼبدة ستاً وثبلثني سنة.
 (:1263المادة )

 كر حيثما كان ىلك فبكناً.تسري أحكام اؼبلكية اؼبتعلقة بالشيوع والقسمة على حق اغب
 صور من الحكر - 2
 عقد اإلجارتين - 1

 (:1264المادة )
عقد اإلجارتني ىو أن ءكر الوقف أرااً عليها بناء يف حاجة إى اإلصبلح مقابل دفع معجلل ملن اؼبلال مسلاو  لقيملة البنلاء  - 6

 اؼبثل. يصرف دبعرفة اؼبتويل على عمارة الوقف. وأجرة سنوية لؤلر  مساوية ألجر
 تسري أحكام اغبكر على عقد اإلجارتني إال فيما يتعار  منها مع الفقرة السابقة. - 0
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 خلو االنتفاع - 2
 (:1265المادة )

غلللو االنتفللاع عقللد يللؤجر بللو الوقللف عينللاً مقابللل قللدر مللن اؼبللال يللدفع للواقللف أو اؼبتللويل لبلسللتعانة بللو علللى تعمللري الوقللف مللع 
 ثل ؼبدة غري ؿبددة .أجر ثابن ال يقل عن أجر اؼب

 (:1266المادة )
 لصاحب غلو حق القرار يف غلوه ولو الفراأ عنو بإىن من الواقف أو اؼبتويل.

 (:1267المادة )
 اػبلو ال يباع ولكن يورث ولصاحبو حق التصرف فيو مىت كان يؤدي أجر اؼبثل.

 (:1268المادة )
 ة لبلستغبلل.يلتزم اؼبستأجر دبقت ى عقد اػبلو أن هعل العني صاغب

 (:1269المادة )
للوقللف حللق فسللخ عقللد اػبلللو بعللد التنبيللو رظبيللاً علللى صللاحبو طبقللاً للقواعللد اػباصللة باإلهللار علللى أن يللرد لللو مللا أنفقللو علللى 

 اؼبنشات من نفقات ارورية بعد حسم قيمة ما أفاده منها.
 (:1270المادة )

 عقارات اؼبوقوفة فيما ال يتعار  مع األحكام السابقة.تسري على عقد غلو االنتفاع األحكام اؼبتعلقة بإهار ال
 الفصل الرابع

 الحقوق المجردة

 الفرع األول
 إنشاء الحقوق المجردة

 (:1271المادة )
 اغبق اجملرد ىو ارتفاق على عقار ؼبنفعة عقار فبلوك لغر.

 (:1272المادة )
 اث.تكسب اغبقوق اجملردة باإلىن أو بالتصرف القانوين أو باؼبري  - 6
وتكسب بالقدم اغبقوق اجملردة الياىرة ومنها اؼبرور واجمللرا واؼبسليل إال إىا ثبلن أن اغبلق غلري مشلروع فإنلو يتعلني رفلع الرره  - 0

 مهما بلغ قدمو.
 (:1273المادة )

 من أىن يف استخدام حق ؾبرد على عقار فبلوك لو أن يرجع يف إىنو مىت شاء.
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 (:1274المادة )
ؼبفرواللة علللى حللق مالللك العقللارات يف البنللاء حقوقللاً ؾبللردة علللى ىللده العقللارات لفائللدة العقللارات الللن فراللن تعتللرب القيللود ا - 6

 ؼبصل تها ما م يتفق على غري ىلك.
 وكل ذباوز ؽبده القيود يستوجب اؼبطالبة بإصبلحو عيناً أو بالت مني إىا ثبن موجبو. - 0

 (:1275المادة )
قللاً ؾبللرداً ظللاىراً بينهمللا بقللي اغبللق إىا انتقللل العقللاران أو أحللدمها إى أيللدي مللبلك آغللرين إىا أنشللأ مالللك عقللارين منفصلللني ح

 دون تغيري يف حالتهما ما م يتفق على غري ىلك.
 الفرع الثاني

 بعض الحقوق المجردة
 الحائط المشترك - 1

 (:1276المادة )
 اء فيو أن يتصرف بزيادة يف البناء عليو بغري إىن من الغرين .إىا كان اغبائط مشرتكاً بني اثنني أو أكثر فبل هوز ألي من الشرك

 (: 1277المادة )
للشريك يف اغبائط اؼبشرتك إىا كانن للو مصلل ة جديلة يف تعليتلو أن يعليلو عللى نفقتلو بشلر  أال يل لق بشلريكو الرراً بليغلاً  - 6

 ؤثر ىلك على قدرتو وعليو صيانة اغبائط و يئتو غبمل العبء الناشيء عن التعلية دون أن ي
 فإىا م يكن اغبائط اؼبشرتك صاغباً للتعلية فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء اغبائط كلو على نفقتو وحده. - 0

 (: 1278المادة )
حصلة  إىا وىى اغبائط اؼبشرتك وم يعد صاغباً للغر  الدي أقيم من أجلو فنفقة إصبلحو وذبديده على صبيلع الشلركاء بنسلبة 

 كل منهم فيو. 
 (: 1279المادة )

ال هوز للجار أن هرب جاره على إقامة حائط أو غريه على حدود ملكو وال على النزول علن جلزء ملن حلائط أو ملن األر   - 6
 القائم عليها اغبائط. 

 وليس ؼبالك اغبائط أن يهدمو دون عدر قوي إن كان ىدا ي ر باعبار الدي يسترت ملكو باغبائط.  - 0
 (: 1280المادة )

 اغبائط الدي يكون وقن إنشائو فاصبلً بني بنائني يعد مشرتكاً حىت مفرقهما ما م يقم دليل على غري ىلك. 
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 حق الطريق -2
 (: 1282المادة )

 هوز لكل مالك على طريق عام أن يفتص باباً وىلك طبقاً ؼبا تق ي بو القوانني اؼبتعلقة بدلك .
 م األشياء ال ارة باؼبرور ولو كانن قدمية.  ترفع من الطريق العا -6
 وتتبع يف شأهنا ما تق ي بو القوانني واألنيمة اػباصة بالطرق العامة.  -0

 (: 1283المادة )
هوز للسلطة اؼبختصة أن تبيع زوائلد الطريلق العلام ؼبلن يريلد أن يل قهلا دبلكلو القلائم عللى الطريلق بشلر  علدم اإلالرار باؼبلارة 

 اورين.وباؼببلك اجمل
 (: 1284المادة )

 الطريق اػباص كاؼبلك اؼبشرتك ؼبن ؽبم حق اؼبرور فيو وال هوز ألحد أص اب اغبق فيو أن ءدث شيئاً بغري إىن من الباقني.
 (: 1285المادة )

 ال يسوأ ؼبن ؽبم حق اؼبرور يف الطريق اػباص االتفاق على بيعو أو قسمتو أو سد مدغلو .
 (: 1286المادة )

 ال هوز لغري الشركاء يف الطريق اػباص فتص أبواب عليو أو اؼبرور فيو.  - 6
 إرا هوز للمارين يف الطريق العام الدغول إى الطريق اػباص عند ال رورة . - 0

 (: 1287المادة )
علده أن يعيلد فت لو إىا قام أحد الشركاء يف الطريق اػباص بسد بابو اؼبفتوح عليو فبل يسقط حق مروره وهوز لو وػبلفلو ملن ب

. 
 (: 1288المادة )

 نفقات تعمري الطريق اػباص على كل من الشركاء فيو بنسبة ما يعود عليو من فائدة .

 حق المرور -3
 (: 1289المادة )

 إىا ثبن ألحد حق اؼبرور يف أر  فبلوكة لغر فليس لصاحبها منعو إال إىا كان مروره عمبًل من أعمال التسامص. 
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 (:  0129المادة )
لصللاحب العقلللار اللللدي ال يتصلللل بلللالطريق العلللام أو أن وصلللولو إليلللو يلللتم بنفقلللة باىيلللة أو مشلللقة كبلللرية حلللق اؼبلللرور يف األر   - 6

 اجملاورة بالقدر اؼبألوف لقاء مقابل عادل .
 على أن ىدا اغبق ال يقوم إال يف مواع يت قق فيو نفعو ويقل ارره . - 0

 (:  1291المادة )
 عن الطريق العام بسبب ذبزئة العقار بناء على تصرف قانوين فبل هوز طلب اؼبمر إال يف أجزاء ىدا العقار.إىا كان اؼبنع 

 حق الشرب - 4
 (: 1292المادة )

 الشرب ىو نوبة االنتفاع باؼباء سقياً لؤلر  أو الغرس .
 (: 1293المادة )

 مة وىلك طبقاً ؼبا تق ي بو القوانني واألنيمة اػباصة.لكل أن ينتفع دبياه األهنر وفروعها وجداوؽبا ىات اؼبنفعة العا
 (: 1294المادة )

 من أنشأ جدواًل أو ؾبرا ماء لري أراو فليس ألحد غريه حق االنتفاع بو إال بإىنو .
 (: 1295المادة )

 ليس ألحد الشركاء يف النهر أو اعبدول اؼبشرتك أن يشق منو جدواًل آغر إال بإىن باقي الشركاء .
 (: 1296دة )الما

إىا م يتفق أص اب حلق الشلرب عللى القيلام باإلصلبلحات ال لرورية للنهلر اؼبشلرتك جلاز إللزامهم علا بنسلبة حصصلهم بنلاًء 
 على طلب أي منهم .

 (:1297المادة )
 حق الشرب يورث ويوصى باالنتفاع بو وال يباع إال تبعاً لؤلر  وال يوىب وال يؤجر .

 حق المجرى - 5
 : (1298المادة )

 حق اجملرا ىو حق مالك األر  يف جريان ماء الري يف أر  غريه لتصل من موردىا البعيد إى أراو . -6
 فإىا ثبن ألحد ىدا اغبق فليس ؼببلك األرااي الن ذبري فيها ىده اؼبياه منعو. -0
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 (: 1299المادة )

ه وإصللبلحو لرفللع ال للرر فللإىا امتنللع جللاز إىا ثبللن ألحللد حللق اجملللرا يف ملللك آغللر وربقللق اللرره فعلللى صللاحب اجملللرا تعمللري 
 لصاحب اؼبلك أن يقوم بو على نفقة صاحب اجملرا بالقدر اؼبعروف .

 (: 1300المادة )
لكل مالك عقار يريد أن يستعمل لري أرالو اؼبيلاه الطبيعيلة أو االصلطناعية اللن يكلون للو حلق التصلرف علا أن ءصلل عللى  - 6

وسللطة بينهللا وبللني أراللو بشللر  أن يللدفع عللن ىلللك تعوي للاً معجللبلً وعلللى شللر  أن ال خيللل مللرور ىللده اؼبيللاه يف األرااللي اؼبت
ىلك بانتفاع صاحب األر  إغبلال بيناً وإىا أصلاب األر  الرر ملن جلراء ىللك فلإن لصلاحب األر  أن يطللب تعوي لاً 

 عما أصابو من ارر.
غبلللق اجمللللرا ألر  ؾبلللاورة لقلللاء تعلللويض يلللدفع  وعللللى صلللاحب األر  أن يسلللمص بلللأن تقلللام عللللى أرالللو اإلنشلللاءات البلزملللة - 0

مقدماً ولو االنتفاع عده اؼبنشات على أن يت مل من مصروفات إقامتها ومقابل االنتفاع عا قدراً يتناسلب ملع ملا يعلود عليلو 
 من نفع .

 (: 1301المادة )
ب ت لمني ملا أتلفتلو ىلده اؼبنشلات فبلن ؼبالك العقلار إىا أصلابو الرر بسلبب اؼبنشلات اؼبشلار إليهلا يف اؼبلادة السلابقة أن يطلل

 أفادوا منها. 
 حق المسيل - 6

 (: 1302المادة )
 اؼبسيل ىو طريق إسالة اؼبياه الطبيعية أو تصريف اؼبياه غري الصاغبة أو الزائدة عن اغباجة دبرورىا يف أر  الغري .

 (: 1303المادة )
 اً من األرااي العالية. دون أن يكون ليد اإلنسان دغل يف إسالتها.تتلقى األرااي اؼبنخف ة اؼبياه السائلة سيبلً طبيعي - 6
 وال هوز ؼبالك األر  اؼبنخف ة أن يقيم سداً ؼبنع ىدا السيل .  - 0
 كما ال هوز ؼبالك األر  العالية أن يقوم بعمل يزيد من عبء األر  اؼبنخف ة.  - 0

 (: 1304المادة )
باؼبيللاه الطبيعيلة أو الصللناعية حللق تصلريف اؼبيللاه غللري الصلاغبة أو الزائللدة عللن حاجتللو  ؼباللك األر  الزراعيللة الللدي يلروي أراللو
 دبرورىا يف أر  الغري مقابل تعويض مناسب .
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 (: 1305المادة )
ؼبلبلك األراالي الللن ذبلري فيهلا ميللاه اؼبسليل أن ينتفعلوا باؼبنشللات اػباصلة بتصلريف ميللاه أرااليهم عللى أن يت مللل كلل مللنهم 

 اؼبنشات وتعديلها وصيانتها بنسبة ما يعود عليو من فائدة .نفقات إقامة 
 (: 1306المادة )

 ال هوز ألحد إجراء مسيل اار يف ملك الغري أو يف الطريق العام أو اػباص ويزال ال رر ولو كان قدمياً.
 (: 1307المادة )

 ال هوز ألص اب اؼبنشات اعبديدة تصريف مسيلها إى ملك آغر دون إىن منو .
 (: 1308لمادة )ا
عللللى مالللك العقللار أن يهيلللئ سللط و بصللورة تسلليل معهلللا ميللاه األمطللار يف أراللو أو يف الطريلللق العامللة، مللع مراعللاة القلللوانني  - 6

 واألنيمة اػباصة .
 وال هوز لو إسالة ىده اؼبياه يف األر  اجملاورة . - 0

 الفرع الثالث 
 آثار الحقوق المجردة

 (: 1309المادة )
 ق اغبق اجملرد بالسند الدي أنشأه وبالعرف السائد يف اعبهة الن يقع عا العقار كما خي ع لؤلحكام التالية. يت دد نطا

 (: 1310المادة )
ؼباللللك العقلللار اؼبنتفلللع أن يباشلللر حقلللو يف اغبلللدود اؼبشلللروعة وأن يقلللوم دبلللا يللللزم السلللتعمال حقلللو وصللليانتو دون زيلللادة يف علللبء 

 االنتفاع. 
 (: 1311المادة )

 نفقات األعمال البلزمة ؼبباشرة اغبق اجملرد وصيانتو على عاتق صاحب العقار اؼبنتفع . - 6
 فإىا كانن األعمال نافعة أي اً للعقار اػبادم كانن نفقات الصيانة على الطرفني بنسبة ما يعود من نفع على كل منهما. - 0

 (: 1312المادة )
ن شأنو التأثري على استعمال اغبلق اجمللرد أو تغيلري والعو إال إىا كلان االنتفلاع ال هوز لصاحب العقار اػبادم أن يأيت بعمل م

يف اؼبكان القدمي أصبص أشلد إرىاقلاً ؼباللك العقلار اػبلادم أو كلان مينعلو علن القيلام باإلصلبلحات اؼبفيلدة، وحينئلد ؼباللك ىلدا العقلار 
 واع القدمي.أن يطلب نقل اغبق إى مواع يتمكن فيو من استعمال حقو بسهولة اؼب
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 (: 1313المادة )

 إىا جزئ العقار اؼبنتفع بقي اغبق اجملرد مست قاً لكل جزء منو على أال يزيد ىلك يف أعباء العقار اػبادم.  - 6
 فإىا كان اغبق ال يفيد إال بعض ىده األجزاء فلصاحب العقار اػبادم أن يطلب إهناءه عن باقيها.  - 0

 (: 1314المادة )
 العقار اػبادم بقي اغبق اجملرد على كل جزء منو. إىا جزئ  - 6
غري أنو إىا كان اغبق غري مستعمل يف الواقع على بعض ىده األجزاء وال ميكن أن يسلتعمل عليهلا فلصلاحب كلل جلزء منهلا  - 0

 أن يطلب إسقا  ىدا اغبق من اعبزء الدي خيصو .
 الفرع الرابع 

 انقضاء الحقوق المجردة
 (: 1315المادة )
  ي اغبق اجملرد بانق اء األجل احملدد لو أو بزوال ؿبلو .ينق
 (: 1316المادة )

 ينق ي اغبق اجملرد باجتماع العقارين اػبادم واؼبنتفع يف يد مالك واحد ويعود إىا زال سبب انق ائو زواالً يرجع إى اؼبااي. 
 (: 1317المادة )

 لعقارين اػبادم واؼبنتفع ويعود إىا عاد الواع إى ما كان عليو. ينق ي اغبق اجملرد إىا تعدر استعمالو بسبب تغري واع ا
 (: 1318المادة )

 ينق ي اغبق اجملرد بإبطال صاحبو الستخدامو وإعبلمو لصاحب العقار اػبادم العدول عن زبصيصو.
 (: 1319المادة )

ال تتفللق ملللع األعبللاء الواقعلللة علللى العقلللار ينق للي اغبللق اجمللللرد إىا زال الغللر  منلللو للعقللار اؼبنتفلللع أو بقيللن للللو فائللدة ؿبلللدودة 
 اػبادم.

 (: 1320المادة )
 انتفاع أحد الشركاء على الشيوع باغبق اجملرد يقطع مرور الزمان ؼبصل ة الباقني.

 (: 1321المادة )
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انللن ال تسللمع دعللوا اؼبطالبللة بللاغبق اجملللرد إىا انق للن علللى عللدم اسللتعمالو مللدة طبللس عشللرة سللنة فللإىا كللان اغبللق موقوفللاً ك
 اؼبدة ستاً وثبلثني سنة. 


