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 الكتاب الثاني
 دالعقو 

 الباب األول

 عقود التمليك

 الفصل األول

 البيع -أ 
 : (465)المادة 

 البيع متليك ماؿ أو حق مايل لقاء عوض.

 أ . أركان البيع
 : (466)المادة 

 يشًتط أف يكوف ادلبيع معلوماً عند ادلشًتي علماً نافياً للجهالة الفاحشة .  - 5
 كفي اإلشارة إليو .تإذا كاف حاضراً و و وأوصافو ادلميزة لو يكوف ادلبيع معلوماً عند ادلشًتي ببياف أحوال - 2

 : (467)المادة 
إذا ذكر يف عقد البيع أف ادلشًتي عامل بادلبيع علماً كافياً فبل حق لػو يف طلػب إبطػاؿ العقػد بعػدـ العلػم إال إذا أثبػ  تػدليس 

 البائع .
 : (468)المادة 

 وجب أف يكوف ادلبيع مطابقاً لو .إذا كاف البيع بالنموذج تكفي فيو رؤيتو و  – 5
 فإذا ظهر أنو غَت مطابق لو فإف ادلشًتي يكوف سلَتاً إف شاء قبلو وإف شاء رده . -2

 : (469)المادة 
ف يف مطابقة ادلبيع للنموذج وكػاف النمػوذج وادلبيػع موجػودين فػالرأي ألىػل اخلػ ة وإذا فقػد النمػوذج يف يػد اإذا اختلف ادلتبايع – 5

 ايعُت فالقوؿ يف ادلطابقة أو ادلغايرة للطرؼ اآلخر ما مل يثب  خصمو العكس.أحد ادلتب
الطػػرفُت ففقػػد وكػػاف ادلبيػػع معينػػاً بالػػعات ومتفقػػاً علػػى أنػػو ىػػو ادلعقػػود عليػػو فػػالقوؿ  باتفػػاؽوإذا كػػاف النمػػوذج يف يػػد ثالػػث  – 2

و معينػػػاً بالػػػعات وغػػػَت متفػػػق  علػػػى أنػػػو ىػػػو أبػػػالنوع كػػػاف ادلبيػػػع معينػػػاً   فللبػػػائع يف ادلطابقػػػة مػػػا مل يثبػػػ  ادلشػػػًتي العكػػػس  وإ
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 ادلعقود عليو فالقوؿ للمشًتي يف ادلغايرة ما مل يثب  البائع العكس .
 : (470)المادة 

جيػػوز البيػػع بشػػػرط التجربػػة مػػع االتفػػػاؽ علػػى مػػػدة معلومػػة فػػإف سػػػك  ادلتبايعػػاف عػػػن  ديػػدىا يف العقػػد  لػػػ  علػػى ادلػػػدة  – 5
 ادلعتادة . 

 ـ البائع بتمكُت ادلشًتي من التجربة .ويلتز  – 2
 : (471)المادة 

 جيوز للمشًتي يف مدة التجربة إجازة البيع أو رفضو ولو مل جيرب ادلبيع ويشًتط يف حالة الرفض إعبلـ البائع . – 5
 إذا انقض  مدة التجربة وسك  ادلشًتي مع متكنو من جتربة ادلبيع أعت  سكوتو قبوالً ولـز البيع . – 2
 : (472)لمادة ا

إذا ىلك ادلبيع يف يد ادلشًتي بعد تسػلمو لزمػو أداء الػثمن ادلسػمى للبػائع وإذا ىلػك قبػل التسػلم بسػبب ال يػد للمشػًتي فيػو 
 يكوف مضموناً على البائع .

 : (473)المادة 
 يسري حكم البيع بعد التجربة والرضا بادلبيع من تاريخ البيع .

 :   (474)المادة 
 ما ىو يف صاحلو. اختياري أىليتو قبل أف جييز البيع وجب على الويل أو الوصي أو القيم إذا فقد ادلشًت 

 :(475)المادة 
حػػق التجربػػة لػػو وإال انتقػػل ىػػعا احلػػق للورثػػة فػػإف اتفقػػوا  انتقػػلوكػػاف لػػو دائػػن أحػػاط دينػػو  الػػو  اختيػػارهإذا مػػات ادلشػػًتي قبػػل 

 خر لـز الرد .آلأجاز البعض ورد ا على إجازة البيع أو رده لـز ما اتفقوا عليو وإف
 : (476)المادة 

ال جيػػػوز للمشػػػًتي أف يسػػػتعمل ادلبيػػػع يف مػػػدة التجربػػػة إال بقػػػدر مػػػا تتطلبػػػو التجربػػػة علػػػى الوجػػػو ادلتعػػػارؼ عليػػػو فػػػإف زاد يف 
 زيادة ال يقصد منها التجربة لـز البيع . االستعماؿ

 :(477)المادة 
 لبيع بشرط ادلعاؽ إال أف خيار ادلعاؽ ال يورث.تسري أحكاـ البيع بشرط التجربة على ا

 ب . الثمن وما يتصل بو
 : (478)المادة 
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إذا اتفػػق ادلتبايعػػاف علػػى  ديػػد الػػثمن بسػػعر السػػوؽ فيعتػػ  سػػعر السػػوؽ يف زمػػاف ومكػػاف البيػػع وإف مل يكػػن يف ىػػعا ادلكػػاف 
 سوؽ أعت  ادلكاف العي يقضي العرؼ بأف تكوف أسعاره سارية .

 : (479)المادة 
 ويكوف معلوماً:  ف يكوف الثمن ادلسمى حُت البيع معلوماً أيشًتط 

  شاىدتو واإلشارة إليو إف كاف حاضراً . – 5
 ببياف مقداره وجنسو ووصفو إف مل يكن حاضراً . – 2
 بأف يتفق ادلتبايعاف على أسس صاحلة لتحديد الثمن بصورة تنتفي معها اجلهالة حُت التنفيع . – 3

 : (480)المادة 
بيػػع معلومػػاً حػػػُت العقػػد وكػػاف مقػػدار الػػربح يف ادلرااػػػة جيػػوز البيػػع بطريػػق ادلرااػػة أو الوضػػعية أو التوليػػػة إذا كػػاف رأس مػػاؿ ادل – 5

 عة زلدداً . يومقدار اخلسارة يف الوض
 ف البائع قد زاد يف بياف رأس ادلاؿ فللمشًتي حط الزيادة .أإذا ظهر  – 2
اؿ ادلبيع معروفاً عنػد التعاقػد فللمشػًتي فسػخ العقػد عنػد معرفتػو وكػعا احلكػم لػو كػتم البػائع أمػراً ذا تػأثَت وإذا مل يكن رأس م – 3

 و خرج من ملكو بعد تسلمو.أاستهلك  أوويسقط خياره إذا ىلك ادلبيع . يف ادلبيع أو رأس ادلاؿ 
 :   (481)المادة 

 نصرؼ إىل أكثرىا تداواًل يف مكاف البيع .إذا حدد الثمن بنوع من النقود وكان  لو أفراد سلتلفة ا
 : (482)المادة  
 لو.كدة مقاببًل  للمبيع  ازيادة ادلشًتي يف الثمن بعد العقد تلتحق بأصل العقد إذا قبلها البائع ويصبح الثمن ادلسمى مع الزي – 5
يصػػػبح البػػػاقي بعػػػد ذلػػػك ىػػػو الػػػثمن مػػػن الػػػثمن ادلسػػػمى بعػػػد العقػػػد يلحػػػق بأصػػػل العقػػػد إذا قبلػػػو ادلشػػػًتي و  البػػػائعمػػػا حطػػػو  – 2

 ادلسمى.
 : (483)المادة 

 و مقسطاً ألجل معلـو .أجبًل ؤ الثمن ىو البيع ادلطلق يستحق معجبًل ما مل يتفق أو يتعارؼ على أف يكوف م
 : (484)المادة 

 و مقسطاً فإف األجل يبدأ من تاريخ تسلم ادلبيع .أإذا كاف الثمن مؤجبًل 
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 ( آثار البيع2)

 إلتزامات البائع أواًل :

 أ . نقل الملكية
 : (485)المادة 

 تنتقل ملكية ادلبيع  جرد متاـ البيع إىل ادلشًتي ما مل يقض القانوف أو اإلتفاؽ بغَت ذلك . – 5
 إال ما كاف منها مؤجبًل . التزاماتووجيب على كل من ادلتبايعُت أف يبادر إىل تنفيع  – 2

 : (486)المادة 
فػػاً انتقلػػ  ادللكيػػة إىل ادلشػػًتي علػػى النحػػو الػػعي تنتقػػل بػػو يف الشػػيء ادلعػػُت بالػػعات ويػػتم البيػػع جزافػػاً ولػػو  بيػػع جزالإذا كػػاف ا

 كاف  ديد الثمن موقوفاً على تقدير ادلبيع .
 : (487)المادة 

ع الػثمن ولػو ت تسػليم ادللكية إىل ادلشًتي حىت يؤدي مجينقل ف يشًتط تعليق أجيوز للبائع إذا كاف الثمن مؤجبلً أو مقسطاً  – 5
 ادلبيع .

 ىل وق  البيع .إوإذا ت إستيفاء الثمن تعت  ملكية ادلشًتي مستندة  – 2

 ب. تسليم المبيع
 :   (488)المادة 

 من كل حق آخر وأف يقـو  ا ىو ضروري من جانبو لنقل ادللكية إليو. يلتـز البائع بتسليم ادلبيع إىل ادلشًتي رلرداً 
 : (489)المادة 
 لتـز البائع بتسليم ادلبيع للمشًتي باحلالة اليت كاف عليها وق  البيع .ي

 : (490)المادة 
ستعمالو بصػفة دائمػة وكػل مػا جػرى العػرؼ علػى أنػو مػن اليشمل التسليم ملحقات ادلبيع وما اتصل بو إتصاؿ قرار وما أعد 

 توابع ادلبيع ولو مل تعكر يف العقد .
 : (491)المادة 

 ادلبيع إىل ادلشًتي بصورة صحيحة أصبح غَت مسؤوؿ عما يصيب ادلبيع بعد ذلك. إذا سلم البائع
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 : (492)المادة 
 إذا عُت يف العقد مقدار ادلبيع وظهر فيو نقص أو زيادة ومل يوجد اتفاؽ أو عرؼ هبعا الشأف وجب إتباع القواعد التالية:

ا عيناً والنقص من حسابو سػواء أكػاف الػثمن زلػدداً ىيستحق اسًتداد إذا كاف ادلبيع ال يضره التبعيض فالزيادة من حق البائع – 5
 لكل وحدة قياسية أو جملموع ادلبيع . 

إذا كاف ادلبيع يضره التبعيض وكاف الثمن زلػدداً علػى أسػاس الوحػدة القياسػية فالزيػادة مػن حػق البػائع يسػتحق صنهػا والػنقص  – 2
 من حسابو .

 بعيض وكاف الثمن ادلسمى جملموعو فالزيادة للمشًتي والنقص ال يقابلو شيء من الثمن .إذا كاف ادلبيع شلا يضره الت – 3
و النقص تلـز ادلشًتي أكثر شلا اشًتى أو تفرؽ عليػو الصػفقة كػاف لػو اخليػار يف فسػخ البيػع مػا مل يكػن أكل ما كان  الزيادة   – 4

 ادلقدار تافهاً وال خيل النقص يف مقصود ادلشًتي .
 م ادلشًتي ادلبيع مع علمو بأنو ناقص سقط حقو يف خيار الفسخ ادلشار إليو يف الفقرة السابقة .إذا تسل – 5

 :( 493)المادة 
 ال تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملتو إذا انقض  سنة على تسليم ادلبيع .

 : (494)المادة 
 ادلبيع وادلشًتي مػع اإلذف لػو بقبضػو وعػدـ وجػود مػانع  ػوؿ دوف حيازتػو يتم تسليم ادلبيع إما بالفعل أو بأف خيلى البائع بُت – 5

. 
 حالو . باختبلؼب طبيعتو وخيتلف سويكوف التسليم يف كل شيء ح – 2

 :( 495)المادة 
 إذا كاف ادلبيع يف حوزة ادلشًتي قبل البيع بأي صفة أو سبب تعت  ىعه احليازة تسليماً ما مل يتفق على خبلؼ ذلك .

 : (496)ادة الم
اعتبػػػار بعػػػض احلػػػاالت التشػػػريعية إذا اتفػػػق ادلتبايعػػػاف علػػػى ادلشػػػًتي متسػػػلماً للمبيػػػع يف حالػػػة معينػػػة أو إذا أوجبػػػ  النصػػػوص 

 تسليماً أعت  التسليم قد ت حكماً .
 : (497)المادة 

 ة على التسجيل الرمسي.ادلشًتي عندما تعلق النصوص التشريعية نقل ادللكي باسميتم التسليم حكماً بتسجيل ادلبيع 
 : (498)المادة 

 يعت  التسليم حكمياً أيضاً:
 إذا أبقى البائع ادلبيع    يده بناًء على طلب ادلشًتي. – 5
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 إذا أنعر البائع ادلشًتي بدفع الثمن وتسلم ادلبيع خبلؿ مدة معقولة وإال اعت  متسلماً فلم يفعل. – 2
 : (499)المادة 

 ي تسليم ادلبيع يف زلل وجوده وق  العقد .البيع ادلطلق يقتض – 5
إال إذا جػػرى إيصػػالو إليػػو مػػا مل يوجػػد اتفػػاؽ  التسػػليمإذا تضػػمن العقػػد أو اقتضػػى العػػرؼ إرسػػاؿ ادلبيػػع إىل ادلشػػًتي فػػبل يػػتم  – 2

 على غَت ذلك . 
 ( :500المادة )

 بيع واسًتد ادلشًتي ما أداه من الثمن.إذا ىلك ادلبيع قبل التسليم بسبب ال يد ألحد ادلتبايعُت فيو انفسخ ال - 5
 فإذا تلف بعض ادلبيع خيَت ادلشًتي إف شاء فسخ البيع أو أخع ادلقدار الباقي اصتو من الثمن. - 2

 ( :501المادة )
 إذا ىلك ادلبيع قيل التسليم أو تلف بعضو بفعل ادلشًتي اعت  قابضاً للمبيع ولزمو أداء الثمن. - 5
 حق اخليار يف ىعه احلالة واختار الفسخ ضمن لو ادلشًتي مثل ادلبيع أو قيمتو ومتلك ما بقي منو. إذا كاف للبائع - 2

 ( :502المادة )
إذا ىلػك ادلبيػع قبػػل التسػليم بفعػل شػػخص آخػر كػاف للمشػػًتي اخليػار إف شػاء فسػػخ البيػع وإف شػاء أجػػازه ولػو حػق الرجػػوع  - 5

 على ادلتلف بضماف مثل ادلبيع أو قيمتو .
 وإذا وقع اإلتبلؼ على بعض ادلبيع كاف للمشًتي اخليار بُت األمور التالية: - 2
 فسخ العقد . . أ
 أخع الباقي اصتو من الثمن وينفسخ البيع فيما تلف . . ب

 ج . إمضاء العقد يف ادلبيع كلو بالثمن ادلسمى والرجوع على ادلتلف بضماف ما أتلف .
 ( :503المادة )

 من أي حق للغَت يعًتض ادلشًتي إذا كاف سبب االستحقاؽ سابقاً على عقد البيع .  يضمن البائع سبلمة ادلبيع - 5
 ويضمن البائع أيضاً إذا استند االستحقاؽ إىل سبب حادث بعد البيع ناشئ عن فعلو. - 2

 ( :504المادة )
 اخلصومة يف استحقاؽ ادلبيع قبل تسلمو جيب أف توجو إىل البائع وادلشًتي معاً . - 5
 ذا كان  اخلصومة بعد تسلم ادلبيع وأراد ادلشًتي الرجوع على البائع وجب إدخالو يف الدعوى .فإ - 2
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 ( :505المادة )
 إذا قضي باستحقاؽ ادلبيع كاف للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع وخيلص ادلبيع للمشًتي.  - 5
 أف يرجع على البائع بالثمن . فإذا مل جيز ادلستحق البيع انفسخ العقد وللمشًتي - 2
 ويضمن البائع للمشًتي ما أحدثو يف ادلبيع من  سُت نافع مقدراً بقيمتو يـو التسليم ادلستحق . - 3
 ويضمن البائع أيضاً للمشًتي األضرار اليت نشأت باستحقاؽ ادلبيع . - 4

 ( :506المادة )
 ادلبيع ويفسد البيع هبعا الشرط . ال يصح اشًتاط عدـ ضماف البائع للثمن عند استحقاؽ - 5
 و ال مينع علم ادلشًتي بأف ادلبيع ليس ملكاً للبائع من رجوعو بالثمن عند االستحقاؽ. - 2

 ( :507المادة )
 ال ميلك ادلشًتي الرجوع على البائع إذا كاف االستحقاؽ مبنياً على إقراره أو نكولو عن اليمُت.

 ( :508المادة )
ي مدعي االستحقاؽ على ماؿ قبل القضاء لو وأنكر البائع حػق ادلػدعي كػاف للمشػًتي أف يثبػ  أف ادلػدعي إذا صاحل ادلشًت  - 5

 زلق يف دعواه وبعد اإلثبات خيَت البائع بُت أداء ما يعادؿ بدؿ الصلح أو رد الثمن إىل ادلشًتي. 
 وع على البائع بالثمن.وإذا كاف الصلح بعد القضاء للمستحق احتفظ ادلشًتي بادلبيع وحق لو الرج - 2

 ( :509المادة )
إذا استحق بعػض ادلبيػع قبػل أف يقبضػو كلػو كػاف للمشػًتي أف يػرد مػا قػبض ويسػًتد الػثمن أو يقبػل البيػع ويرجػع اصػة اجلػزء  - 5

 ادلستحق .
ى البػائع بػالثمن أو وإذا استحق بعد ادلبيع بعد قبضو كلو وأحدث االستحقاؽ عيباً يف الباقي كاف للمشػًتي رده والرجػوع علػ - 2

التمسك بالباقي اصتو من الثمن وإف مل  دث عيباً وكاف اجلزء ادلستحق ىو األقل فليس للمشػًتي إال الرجػوع اصػة اجلػزء 
 ادلستحق.

فإذا ظهر بعد البيع أف على ادلبيع حقاً للغَت كاف للمشػًتي اخليػار بػُت انتظػار رفػع ىػعا احلػق أو فسػخ البيػع والرجػوع علػى  - 3
 ائع بالثمن .الب

 ( :510المادة )
 إذا وقع اإلدعاء باالستحقاؽ بعد ىبلؾ ادلبيع بيد ادلشًتي ضمن للمستحق قيمتو يـو الشراء ورجع على البائع بالثمن. - 5
وإذا كانػػ  القيمػػة الػػيت ضػػمنها ادلشػػًتي أكثػػر مػػن الػػثمن ادلسػػمى كػػاف لػػو الرجػػوع بػػالفرؽ مػػع ضػػماف األضػػرار الػػيت يسػػتحقها  - 2

 ( .555( من ادلادة )4للفقرة ) وفقاً 
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 ( :511المادة )
للمستحق مطالبة ادلشًتي  ا أفاده من ريع ادلبيع أو غلتو بعد حسم ما احتاج إليو اإلنتاج من النفقػات ويرجػع ادلشػًتي علػى 

 البائع  ا أداه للمستحق .

 ج . ضمان العيوب الخفية )خيار العيب(
 ( :512المادة )

 داً على أساس خلو ادلبيع من العيوب إال ما جرى العرؼ على التسامح فيو .يعت  البيع منعق - 5
 وتسري القواعد العامة بشأف خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة األحكاـ التالية . - 2

 ( :513المادة )
يس لػو أف إمسػػاكو وادلطالبػة  ػػا إذا ظهػر يف ادلبيػع عيػػب قػد  كػاف ادلشػػًتي سلػَتاً إف شػاء رده أو شػػاء قبلػو بػالثمن ادلسػػمى ولػ - 5

 أنقصو العيب من الثمن .
 يعت  العيب قدمياً إذا كاف موجوداً يف ادلبيع قبل البيع أو حدث بعده وىو يف يد البائع قبل التسليم .  - 2
 ئع .يعت  العيب احلادث عند ادلشًتي اكم القد  إذا كاف مستنداً إىل سبب قد  موجود يف ادلبيع عند البا - 3
يشًتط يف العيػب القػد  أف يكػوف خفيػاً واخلفػي ىػو الػعي ال يعػرؼ  شػاىدة  ظػاىر ادلبيػع أو ال يتبينػو الشػخص العػادي  - 4

 أو ال يكشفو غَت خبَت أو ال يظهر إال بالتجربة .
 ( :514المادة )

 ال يكوف البائع مسؤواًل عن العيب القد  يف احلاالت التالية:
 ادلبيع حُت البيع . إذا بُت البائع عيب - 5
 إذا اشًتى ادلشًتي ادلبيع وىو عامل  ا فيو من العيب . - 2
 إذا رضي ادلشًتي بالعيب بعد اطبلعو عليو أو بعد علمو بو من آخر . - 3
إذا بػػاع البػػائع ادلبيػػع بشػػرط عػػدـ مسػػؤوليتو عػػن كػػل عيػػب فيػػو أو عػػن عيػػب معػػُت إال إذا تعمػػد البػػائع إخفػػاء العيػػب أو كػػاف  - 4

 ادلشًتي االة متنعو من اإلطبلع على العيب. 
 إذا جرى البيع بادلزاد من قبل السلطات القضائية أو اإلدارية . - 5

 ( :515المادة )
 إذا تصرؼ ادلشًتي يف ادلبيع تصرؼ ادلالك بعد اطبلعو على العيب القد  سقط خياره .

 ( :516المادة )
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ي أو استهلكو قبل علمو بالعيب رجع علػى البػائع  بنقصػاف العيػب مػن الػثمن إذا ىلك البيع ادلعيب بعيب قد  يف يد ادلشًت 
. 

 ( :517المادة )
إذا حػدث يف ادلبيػع لػػدى ادلشػًتي عيػب جديػػد فلػيس لػو أف يػػرده بالعيػب القػد  وإلػػا لػو مطالبػة البػػائع بنقصػاف الػثمن مػػا مل  - 5

 يرض البائع بأخعه على عيبو اجلديد .
 ادث عاد للمشًتي حق رد ادلبيع على البائع بالعيب القد  . إذا زاؿ العيب احل - 2

 ( :518المادة )
إذا حدث يف ادلبيع زيادة مانعة من الرد مث ظهر للمشًتي عيب قد  فيو فإنو يرجع علػى البػائع ينقصػاف العيػب ولػيس للبػائع  - 5

 احلق يف اسًتداد ادلبيع .
 ي يتصل بادلبيع .والزيادة ادلانعة ىي كل شيء من ماؿ ادلشًت  - 2

 ( :519المادة )
إذا بيعػػ  أشػػياء متعػػددة صػػفقة واحػػدة وظهػػر يف بعضػػها عيػػب قبػػل التسػػليم فادلشػػًتي باخليػػار بػػُت قبوذلػػا بػػالثمن ادلسػػمى أو  - 5

 ردىا كلها .
ًتي رد وإذا بيعػػ  أشػػياء متعػػددة  صػػفقة واحػػدة وظهػػر يف بعضػػها بعػػد التسػػليم عيػػب قػػد  ولػػيس يف تفريقهػػا ضػػرر فللمشػػ - 2

ادلعيب اصتو من الثمن وليس لو أف يرد اجلميع بدوف رضى البائع فإف كاف يف تفريقها ضرر فلو أف يػرد مجيػع ادلبيػع أو يقبلػو 
 بكل الثمن .

 ( :520المادة )
 ينتقل حق ضماف العيب بوفاة ادلشًتي إىل الورثة .

 ( :521المادة )
 هر على تسلم ادلبيع ما مل يلتـز البائع بالضماف دلدة أطوؿ .ال تسمع دعوى ضماف العيب بعد انقضاء ستة أش - 5
 وليس للبائع أف يتمسك هبعه ادلدة دلرور الزمن إذا ثب  أف إخفاء العيب كاف بغش منو. - 2
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 ثانياً: إلتزامات المشتري

 أ . دفع الثمن وتسلم المبيع
 (:522المادة )

 تسلم ادلبيع أو ادلطالبة بو مامل يتفق على غَت ذلك.على ادلشًتي تسليم الثمن عند التعاقد أواًل وقبل 
 

 ( :523المادة )
 للبائع أف  تبس ادلبيع حىت يستويف ما ىو مستحق لو من الثمن ولو قدـ ادلشًتي رىناً أو كفالة . -5
 فإذا قبل البائع تأجيل الثمن سقط حقو يف احتباس ادلبيع والتـز بتسليمو للمشًتي . -2

 ( :524المادة )
 إذا قبض ادلشًتي ادلبيع قبل أداء الثمن على مرأى من البائع ومل مينعو كاف ذلك إذناً بالتسلم . -5
وإذا قػػبض ادلشػػػًتي ادلبيػػػع قبػػػل أداء الػػػثمن بػػػدوف إذف البػػػائع كػػاف للبػػػائع اسػػػًتداده وإذا ىلػػػك أو تعيػػػب يف يػػػد ادلشػػػًتي أعتػػػ   -2

 متسلماً إال إذا شاء البائع اسًتداده معيباً .
 ( :525مادة )ال

إذا مل يكن ادلبيع يف مكاف العقد عند التعاقػد وكػاف ادلشػًتي جيهلػو آن ػع مث علػم بػو بعػد ذلػك فلػو اخليػار إف شػاء فسػخ ادلبيػع 
 أو أمضاه وتسلم ادلبيع يف مكاف وجوده.

 ( :526المادة )
 تفاؽ أو عرؼ يغاير ذلك .يلـز ادلشًتي تسليم الثمن ادلعجل يف مكاف وجود ادلبيع وق  العقد مامل يوجد ا -5
إذا كاف الثمن ديناً مؤجبلً على ادلشػًتي  ومل جيػر االتفػاؽ علػى الوفػاء بػو  يف مكػاف معػُت  لػـز أداؤه يف مػوطن ادلشػًتي وقػ   -2

 حلوؿ األجل .
 ( :527المادة )

مل يسػػػمل الػػػثمن  فػػػبل  إذا قػػػبض ادلشػػػًتي شػػػي اً علػػػى سػػػـو الشػػػراء وىلػػػك أو فقػػػد يف يػػػده وكػػػاف الػػػثمن مسػػػمى لزمػػػو أداؤه فػػػإف
 ضماف على ادلشًتي إال بالتعدي أو التقصَت .

 ( :528المادة )
إذا رفع  على ادلشًتي دعوى باستحقاؽ ادلبيع مستندة إىل حػق سػابق علػى البيػع أو آيػل إليػو مػن البػائع جػاز للمشػًتي أف  - 5

ثبػوت االسػتحقاؽ وللبػائع أف يطلػب إىل احملكمػة   تبس الثمن حىت يقدـ البائع كفيبًل ملي ػاً يضػمن للمشػًتي رد الػثمن عنػد
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 تكليف ادلشًتي إيداع الثمن لديها بداًل من تقد  الكفيل .
 ويسري حكم الفقرة السابقة إذا تبُت ادلشًتي يف ادلبيع عيباً قدمياً مضموناً على البائع. - 2

 ( :529المادة )
و إذا مل يػػؤد ادلشػػًتي الػػثمن خبللػػو فػػبل بيػػع بينهمػػا  فػػإف مل يػػؤده إذا حػػدد يف البيػػع موعػػد معػػُت ألداء الػػثمن ويشػػًتط فيػػو أنػػ

 وادلبيع مل يزؿ يف يد البائع اعت  البيع منفسخاً حكماً .
 ( :530المادة ) 
إذا تسػػلم ادلشػػًتي ادلبيػػع مث مػػات مفلسػػاً قبػػل أداء الػػثمن فلػػيس للبػػائع اسػػًتداد ادلبيػػع ويكػػوف الػػثمن دينػػاً علػػى الًتكػػة والبػػائع  - 5

 وة سائر الغرماء .أس
وإذا مػات ادلشػػًتي مفلسػػاً قبػػل تسػػلم ادلبيػػع وأداء الػثمن كػػاف للبػػائع حػػبس ادلبيػػع حػػىت يسػتويف الػػثمن ويكػػوف أحػػق مػػن سػػائر  - 2

 الغرماء باستيفاء الثمن منو .
 ن سائر الغرماء. وإذا قبض البائع الثمن ومات مفلساً قبل تسليم ادلبيع كاف ادلبيع أمانة يف يده وادلشًتي أحق بو م - 3

 ب . النفقات
 ( :531المادة )

نفقػػات تسػػليم الػػثمن وعقػػد البيػػع وتسػػجيلو وغػػَت ذلػػك مػػن نفقػػات تكػػوف علػػى ادلشػػًتي ونفقػػات تسػػليم ادلبيػػع تكػػوف علػػى 
 البائع ما مل يوجد اتفاؽ يف قانوف خاص يقضي بغَت ذلك. 

 بيوع مختلفة - 3

 أ . السلم
 ( :532المادة )

 جل التسليم بثمن معجل .: بيع ماؿ مؤ السلم
 ( :533المادة )

 يشًتط لصحة بيع السلم:
 أف يكوف ادلبيع من األمواؿ اليت ميكن تعيينها بالوصف وادلقدار ويتوافر وجودىا عادة وق  التسليم . - 5
 أف يتضمن العقد بياف جنس ادلبيع ونوعو وصفتو ومقداره وزماف إيفائو .- 2
 التسليم لـز البائع تسليم ادلبيع يف مكاف العقد . إذا مل يعُت يف العقد مكاف - 3
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 ( :534المادة )
 يشًتط يف رأس ماؿ السلم )أي صنو( أف يكوف معلوماً قدراً ونوعاً وأف يكوف غَت مؤجل بالشرط مدة تزيد عن بضعة أياـ .

 ( :535المادة )
 جيوز للمشًتي أف يتصرؼ يف ادلبيع ادلسلم فيو قبل قبضو .

 : (536المادة )
إذا تععر تسليم ادلبيع عند حلوؿ األجل بسبب انقطاع وجوده لعارض طارئ كاف ادلشًتي سلػَتاً بػُت انتظػار وجػوده أو فسػخ 

 البيع .
 ( :537المادة )

إذا مػػات البػػائع يف السػػلم قبػػل حلػػوؿ أجػػل ادلبيػػع كػػاف ادلشػػًتي باخليػػار اف شػػاء فسػػخ العقػػد واسػػًتد الػػثمن مػػن الًتكػػة أو شػػاء 
األجػػل يف ىػػعه احلالػػة  جػػز مػػن الًتكػػة مػػا يفػػي بقيمػػة ادلبيػػع إال إذا قػػدـ الورثػػة كفػػيبلً ملي ػػاً يضػػمن تسػػليم ادلبيػػع عنػػد  انتظػػر حلػػوؿ
 حلوؿ أجلو .

 : (538)المادة 
رلحفػػة إجحافػػاً بينػػاً كػػاف للبػػائع  بشػػروطإذا اسػتغل ادلشػػًتي يف السػػلم حاجػػة ادلػػزارع فاشػػًتى منػػو زلصػػوالً مسػتقببلً بسػػعر أو  – 5

ينمػػا  ػػُت الوفػػاء أف يطلػػب إىل احملكمػػة تعػػديل السػػعر أو الشػػروط بصػػورة يػػزوؿ معهػػا اإلجحػػاؼ وتأخػػع احملكمػػة يف ذلػػك ح
 ها بُت تاريخ العقد والتسليم طبقاً دلا جرى عليو العرؼ.قظروؼ الزماف وادلكاف ومستوى األسعار العامة وفرو  االعتباربعُت 

الػػعي تػػراه احملكمػػة واسػػًتداد الػػثمن احلقيقػػي الػػعي سػػلمو فعػػبلً للبػػائع وحين ػػع   ػػق  وللمشػػًتي احلػػق يف عػػدـ قبػػوؿ التعػػديل – 2
 للبائع أف يبيع زلصولو شلن يشاء.

و كػاف يف صػورة أويقع باطبلً كل إنفاؽ أو شرط يقصػد بػو إسػقاط ىػعا احلػق سػواء أكػاف ذلػك شػرطاً يف عقػد السػلم نفسػو  – 3
 إلتزاـ آخر منفصل أياً من كاف نوعو .

 المخارجة ب .
 : (539)المادة 

الًتكػػة بعػػد وفػػاة ادلػػورث لػػوارث آخػػر أو أكثػػر بعػػوض معلػػـو ولػػو مل تكػػن موجػػودات الًتكػػة معينػػة يف جيػػوز للػػوارث بيػػع نصػػيبو 
 . سلارجةويسمى ىعا 

 
 : (540)المادة 

 ن الًتكة .ينقل عقد ادلخارجة حصة البائع اإلرثية إىل ادلشًتي و ل زلل البائع يف استحقاؽ نصيبو م – 5
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 ال يشمل عقد ادلخارجة كل ماؿ يظهر للمي  بعد العقد ولو مل يكن ادلتخارجاف على علم  بو وق  العقد . – 2
 و ألحدىم.أال يشمل التخارج احلقوؽ اليت للًتكة على ادلتخارجُت أو على أحدىم وال احلقوؽ اليت عليها ذلم  - 3

 : (541)المادة 
 وجود الًتكة وثبوت حصتو اإلرثية إذا جرى العقد دوف تفصيل مشتمبلت الًتكة. لمشًتي غَت لال يضمن البائع 

 :( 542)المادة 
 على ادلشًتي اتباع اإلجراءات اليت يوجبها القانوف لنقل كل حق اشتمل  عليو احلصة اإلرثية زلل التخارج.

 . البيع في مرض الموت ج
 :   (543)المادة 

ويغلػب فيػو اذلػبلؾ وميػوت علػى تلػك احلػاؿ   ز فيػو اإلنسػاف عػن متابعػة أعمالػو ادلعتػادةىو ادلرض العي يعج :مرض الموت – 5
 قبل مرور سنة فإف امتد مرضو وىو على حالة واحدة دوف إزدياد سنة أو أكثر تكوف تصرفاتو كتصرفات الصحيح.

 ثاذلا اذلبلؾ ولو مل يكن مريضاً .اإلنساف فيها خطر ادلوت ويغلب يف أمبط ييعت  يف حكم مرض ادلوت احلاالت اليت   – 2
 :( 544)المادة 

 بيع ادلريض شي اً من مالو ألحد ورثتو ال ينفع ما مل جييزه باقي الورثة بعد موت ادلورث . – 5
 بيع ادلريض ألجنيب بثمن ادلثل أو بغنب يسَت نافع ال يتوقف على إجازة الورثة . – 2

 : (545)المادة 
ن قيمػة ادلبيػع وقػ  ادلػوت نافػع يف حػق الورثػة إذا كانػ  زيػادة قيمػة ادلبيػع علػى الػثمن ال عػثمن يقػل بيع ادلريض من أجنيب بػ – 5

 داخبلً فيها ادلبيع ذاتو . الًتكةتتجاوز ثلث 
ثػة أما إذا جتاوزت ىػعه الزيػادة ثلػث الًتكػة فػبل ينفػع البيػع مػا مل يقػره الورثػة أو يكمػل ادلشػًتي ثلثػي قيمػة ادلبيػع وإال كػاف للور  – 2

 فسخ البيع .
 : (546)المادة 

ن قيمة مثلو ولو بغنب يسَت يف حق الدائنُت إذا كانػ  الًتكػة مسػتغرقة بالػديوف وللمشػًتي مألجنيب بأقل اال ينفع بيع ادلريض 
 دفع صن ادلثل وإال جاز للدائنُت فسخ البيع .

 
 : (547)المادة 

 يع تصرفاً اكسب من كاف حسن النية حقاً يف عُت ادلبيع لقاء عوض.ال جيوز فسخ بيع ادلريض إذا تصرؼ ادلشًتي يف ادلب – 5
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ويف ىعه احلالة جيوز لدائٍت الًتكة ادلستغرقة بالػديوف الرجػوع علػى ادلشػًتي مػن ادلػريض بػالفرؽ بػُت الػثمن وقيمػة ادلبيػع وللورثػة  - 2
 قيمة ادلبيع للًتكة.أجنبياً وجب عليو رد ما يكمل ثلثي ادلشًتي أحدىم  وإف كاف ىعا احلق إف كاف 

 د . بيع النائب لنفسو
 :( 548)المادة 

 باسػػممػػر مػػن السػػلطة ادلختصػػة أف يشػػًتي بنفسػػو مباشػػرة أو أأو  باتفػػاؽال جيػػوز دلػػن لػػو النيابػػة عػػن غػػَته بػػنص يف القػػانوف أو 
 .مستعار أو بطريق ادلزاد ما نيط بو  قتضى ىعه النيابة وذلك مع مراعاة أحكاـ األحواؿ الشخصية 

 
 : (549) ةالماد

 مستعار األمواؿ اليت عهد إليهم يف بيعها . باسم أوال جيوز للوسطاء أو اخل اء أف يشًتوا بأمسائهم 

 ىـ . بيع ملك الغير
 :( 550)المادة 

 إذا باع شخص ملك غَته بغَت إذنو جاز للمشًتي أف يطلب فسخ البيع .  – 5
 عة ولو أجازه ادلشًتي.وال يسري البيع يف حق مالك العُت ادلبي – 2

 : (551)المادة 
 إذا أقر ادلالك البيع سرى العقد يف حقو وانقلب صحيحاً يف حق ادلشًتي. - 5
 وينقلب صحيحاً يف حق ادلشًتي إذا آل  ملكية ادلبيع إىل البائع بعد صدور العقد . – 2

 و . المقايضة
 :  ( 552)المادة 

 ض من غَت النقود .مبادلة ماؿ أو حق مايل بعو ىي : المقايضة
 : (553)المادة 

 يعت  كل من ادلتبايعُت يف بيع ادلقايضة بائعاً ومشًتياً يف وق  واحد .
 :   (554)المادة 

 حد السلعتُت للتبادؿ .أىل إود قال خيرج ادلقايضة عن طبيعتها إضافة بعض الن
 ( :555)المادة 
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 مامل يتفق على غَت ذلك. العقدمناصفة بُت طرقي  ونفقات التسليم وما ماثلها تكوف ادلقايضةمصروفات عقد 
 : (556)المادة 
 تسري أحكاـ البيع ادلطلق على ادلقايضة فيما ال يتعارض مع طبيعتها . 

 الفصل الثاني

 ةـبـاله

 الفرع األول

 ةـالهب
 :( 557)المادة 

 حق مايل آلخر حاؿ حياة ادلالك دوف عوض. أواذلبة متليك ماؿ  – 5
 عوضاً. االلتزاـمعُت ويعت  ىعا  بالتزاـاىب مع بقاء فكرة الت ع أف يشًتط على ادلوىوب لو القياـ وجيوز للو  – 2

 :( 558)المادة 
 تنعقد اذلبة باإلجياب والقبوؿ وتتم بالقبض . – 5
و كػاف ادلوىػوب لػو و وصيو والشيء ادلوىوب يف حوزتو وكػعا لػأيكفي يف اذلبة رلرد اإلجياب إذا كاف الواىب ويل ادلوىوب لو  – 2

 و .تصغَتاً يقـو الواىب على تربي
 :( 559)المادة 

 وىوب غَت شللوؾ للواىب ما مل جيزه ادلالك ويتم القبض برضاه .ادلال ينفع عقد اذلبة إذا كاف ادلاؿ 
 :( 560)المادة 

 . تصح ىبة الدين للمدين وتعت  إبراءً  – 5
 الدين إليو .وتصح لغَت ادلدين وتنفع إذا دفع ادلدين  – 2
 

 :( 561)المادة 
معينػة دلصػلحة الواىػب  بالتزامػاتب لػو و للواىب اسػًتداد اذلبػة إذا أشػًتط يف العقػد حػق اسػًتدادىا يف حالػة عػدـ قيػاـ ادلوىػ  - 5

 أو من يهمو أمره فلم يقم هبا .
 التصرؼ أو اذلبلؾ .لو قد تصرؼ فيو استحق الواىب قيمتو وق   وبىو فإذا كاف ادلوىوب ىالكاً أو كاف ادل – 2
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 :( 562)المادة 
جيب أف يكػوف العػوض يف اذلبػة ادلشػروطة بػو معلومػاً وإال جػاز لكػل مػن الطػرفُت فسػخ العقػد ولػو بعػد تسػلم ادلوىػوب مػا مل  – 5

 يتفقا على تعيُت العوض قبل الفسخ .
 ـو القبض.فإذا ىلك ادلوىوب أو تصرؼ لو فيو ادلوىوب لو قبل الفسخ وجب عليو رد قيمتو ي – 2

 :( 563)المادة 
 ن ىعا القانوف ال تنعقد اذلبة بالوعد وال تنعقد على ماؿ مستقبل.م 254 و 92على الرغم شلا ورد يف ادلادتُت 

 :( 564)المادة 
 فلس الواىب قبل قبض ادلوىوب بطل  اذلبة ولو كان  بعوض.أو أإذا تويف أحد طريف اذلبة 

 :( 565)المادة 
 مرض ادلوت أحكاـ الوصية .تسري على اذلبة يف 

 :( 566)المادة 
 اسػتكماؿيتوقف نفاذ عقد اذلبة على أي إجػراء تعلػق يف النصػوص التشػريعية تقػل ادللكيػة عليػو وجيػوز لكػل مػن طػريف العقػد  – 5

 اإلجراءات البلزمة .
 القبض دوف حاجة إىل تسجيل . بوتتم يف ادلنقوؿ  – 2

 الفرع الثاني

 آثار الهبة

 إلى الواىب بالنسبة – 1
 :( 567)المادة 

 ىل ادلوىوب لو ويتبع يف ذلك أحكاـ تسليم ادلبيع . إيلتـز الواىب بتسليم ادلوىوب 
 

 :( 568)المادة 
ال يضػػمن الواىػػب اسػػتحقاؽ ادلوىػػوب يف يػػد ادلوىػػوب لػػو إذا كانػػ  اذلبػػة بغػػَت عػػوض ولكنػػو يكػػوف مسػػؤوالً عػػن كػػل ضػػرر 

د إخفػػػاء سػػػبب االسػػػتحقاؽ أمػػػا إذا كانػػػ  اذلبػػػة بعػػػوض فإنػػػو ال يضػػػمن مػػػإذا تع حقاؽاالسػػػتوىوب لػػػو مػػػن جػػػراء ىػػػعا يلحػػػق بػػػادل
 االستحقاؽ إال بقدر ما أداه ادلوىوب لو من عوض ما مل يتفق على غَت ذلك .



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

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

96 

 :( 569)المادة 
ختػػػػار ادلسػػػػتحق تضػػػػمينو كػػػػاف لػػػػو الرجػػػػوع علػػػػى الواىػػػػب  ػػػػا ضػػػػمن وانػػػػد ادلوىػػػػوب لػػػػو عإذا اسػػػػتحق ادلوىػػػػوب بعػػػػد ىبلكػػػػو 

 مستحق.لل
 :( 570)المادة 

إذا استحق ادلوىوب وكاف ادلوىوب لو قػد زاد يف ادلوىػوب زيػادة ال تقبػل الفصػل دوف ضػرر فلػيس للمسػتحق أف يسػًتده قبػل 
 دفع قيمة الزيادة .

 :( 571)المادة 
 ال يضمن الواىب العيب اخلفي يف ادلوىوب ولو تعمد إخفاءه إال إذا كان  اذلبة بعوض .

 لى الموىوب لو( بالنسبة إ2)
 :( 572)المادة 

 للغَت . ـض للواىب أو على ادلوىوب لو أداء ما اشًتطو الواىب من عوض سواء أكاف ىعا الع
 :( 573)المادة 

إذا كاف عوض اذلبة وفاء دين على الواىب فبل يلتـز ادلوىوب لو إال بوفاء الدين القائم وق  اذلبة ما مل يتفق علػى غػَت ذلػك 
. 

 :( 574)المادة 
ن مػػا مل يإذا كػاف ادلوىػػوب مػػثقبلً اػػق وفػػاء لػػدين يف ذمػػة الواىػػب أو ذمػػة شػػخص آخػػر فػػإف ادلوىػػوب لػػو يلتػػـز بوفػػاء ىػػعا الػػد

 يتفق على غَت ذلك .
 :( 575)المادة 

 نفقات عقد اذلبة ومصروفات تسليم ادلوىوب ونقلو على ادلوىوب لو إال إذا اتفق على غَت ذلك .

 الفرع الثالث

 لهبةالرجوع في ا
 : (576)المادة 

 للواىب أف يرجع يف اذلبة قبل القبض دوف رضا ادلوىوب لو .  - 5
ولو أف يرجع فيها بعد القبض بقبوؿ ادلوىوب لو فػإف مل يقبػل جػاز للواىػب أف يطلػب مػن القضػاء فسػخ اذلبػة والرجػوع فيهػا  – 2

 مىت كاف يستند إىل سبب مقبوؿ ما مل يوجد مانع من الرجوع .
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 :( 577)المادة 
 يعت  سبباً مقبواًل لفسخ اذلبة والرجوع فيها:

و أف يعجػز عػػن الوفػػاء  ػػا يفرضػػو عليػػو أأف يصػبح الواىػػب عػػاجزاً علػػى أف يػػوفر لنفسػػو أسػباب ادلعيشػػة  ػػا يتفػػق مػػع مكانتػػو  – 5
 القانوف من النفقة على الغَت .

 وق  اذلبة فإذا ىو حي. أو أف يكوف لو ولد يظنو ميتاً ل حياً حىت تاريخ الرجوع ظف يرزؽ الواىب بعد اذلبة ولداً يأ – 2
ادلشروطة يف العقد دوف م ر أو إخبللػو  ػا جيػب عليػو ضلػو الواىػب أو أحػد أقاربػو ايػث يكػوف  بالتزاماتوإخبلؿ ادلوىوب لو  – 3

 ىعا اإلخبلؿ جحوداً كبَتاً من جانبو .
 :( 578)المادة 

 صداً ببل وجو حق كاف لورثتو حق إبطاؿ اذلبة .ق إذا قتل ادلوىوب لو الواىب عمداً أو
 :( 679)المادة 

 يعت  مانعاً من الرجوع يف اذلبة ما يلي:
 و لعي رحم زلـر ما مل يًتتب عليها مفاضلة بُت ىؤالء ببل م ر .أإذا كان  اذلبة من أحد الزوجُت لآلخر  – 5
ة فإذا اقتصر التصرؼ على بعض ادلوىوب جاز للواىػب أف يرجػع يف ىوب تصرفاً ناقبلً للملكيو إذا تصرؼ ادلوىوب لو يف ادل – 2

 الباقي.
ن قيمتهػػا أو غػػَت ادلوىػػوب لػػو الشػػيء ادلوىػػوب علػػى وجػػو تبػػدؿ فيػػو مػػإذا زادت العػػُت ادلوىوبػػة زيػػادة متصػػلة ذات أ يػػة تزيػػد  – 3

 امسو.
 إذا مات أحد طريف العقد بعد قبضها . – 4
 وب لو فإذا كاف اذلبلؾ جزئياً جاز الرجوع يف الباقي .إذا ىلك ادلوىوب يف يد ادلوى – 5
 إذا كان  اذلبة بعوض. – 6
 إذا كان  اذلبة صدقة أو جلهة من جهات ال  . – 7
 إذا وىب الدائن الدين للمدين . – 8

 : (580)المادة 
 د .قإبطااًل ألثر الع أو قضاءً  يعت  الرجوع عن اذلبة رضاءً  – 5
خػرى ألو تاريخ احلكم ولو أف يسًتد النفقػات الضػرورية أمػا النفقػات اأ ال من تاريخ الرجوع رضاءً إو الثمار وال يرد ادلوىوب ل - 2

 فبل يسًتد منها إال ما زاد يف قيمة ادلوىوب .

   ( :581)المادة 
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 ادلوىوب بغَت رضاء أو قضاء كاف مس واًل عن ىبلكو مهما كاف سببو. الشيءإذا استعاد الواىب  -5
يف يػػػد ادلوىػػػوب لػػػو بعػػػد إعػػػعاره بالتسػػػليم فػػػإف ادلوىػػػوب لػػػو يكػػػوف  الشػػػيءحكػػػم بػػػالرجوع يف اذلبػػػة وىلػػػك  ذا صػػػدرإمػػػا أ -2

 مس واًل عن اذلبلؾ مهما كاف سببو  .

 الفصل الثالث

 الشركة

 األولالفرع 

 الشركة بوجو عام

 أحكام عامة
   ( :582)المادة 

حصػػػتو مػػػن مػػػاؿ أو مػػػن عمػػػل  بتقػػػد مشػػػروع مػػػايل شخصػػػاف أو أكثػػػر يسػػػاىم كػػػل مػػػنهم يف   قتضػػػاهالشػػػركة عقػػػد يلتػػػـز 
  ما قد ينشأ عنو من ربح أو خسارة . واقتساـالستثمار ذلك ادلشروع 

 :( 583)المادة 
 تعت  الشركة شخصاً حكمياً   جرد تكوينها . – 5
 نوف.وال  تج هبعه الشخصية على الغَت إال بعد إستيفاء إجراءات التسجيل والنشر اليت يقررىا القا – 2

 .ولكن للغَت أف يتمسك  هبعه الشخصية رغم إستيفاء اإلجراءات ادلشار إليها -3

 أركان الشركة - 2
 :( 584)المادة 

 جيب أف يكوف عقد الشركة مكتوباً .  – 5
طلػب  وإذا مل يكن العقد مكتوباً فبل يؤثر ذلػك علػى حػق الغػَت وأمػا بالنسػبة للشػركاء أنفسػهم فيعتػ  العقػد صػحيحاً إال إذا – 2

 فيسري ىعا على العقد من تاريخ إقامة الدعوى .  غَت صحيح اعتبارهأحدىم 
 :( 585)المادة 

التعامػل وإذا مل يكػن مػن النقػود فيجػب أف يػتم  ويشًتط أف يكوف رأس ماؿ الشركة من النقػود أو مػا يف حكمهػا شلػا جيػري بػ – 5
 تقدير قيمتو .
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 لشركة.لوال جيوز أف يكوف الدين يف ذمة الغَت أو حصة فيو رأس ماؿ تفاوتة أو مكوف حصص الشركاء متساوية توجيوز أف  – 2
 :( 586)المادة 

كوف حصة الشػريك يف الشػركة حػق ملكيػة أو حػق منفعػة أو أي حػق عيػٍت آخػر وتسػري عليهػا أحكػاـ البيػع فيمػا تجيوز أف  – 5
 يتعلق بضماهنا إذا ىلك  أو استحق  أو ظهر فيها عيب أو نقص .

 رد االنتفاع بادلاؿ فإف أحكاـ اإلجيار ىي اليت تسري يف كل ذلك .إذا كان  احلصة رل أما – 2
 فإذا كان  احلصة عمبًل وجب على الشريك أف بقـو باخلدمات اليت تعهد هبا يف العقد . – 3

 :( 587)المادة 
 توزع األرباح واخلسائر على الوجو ادلشروط يف العقد . – 5
الشػركة نصػيب كػل مػن الشػركاء يف األربػاح واخلسػائر فإنػو يتعػُت توزيعهػا بنسػبة حصػة كػل مػنهم يف رأس فإذا مل يبُت يف عقػد – 2

 ادلاؿ .
 :( 588)المادة 

الشػرط علػى أف يػتم توزيػع الػربح طبقػاً ويبطػل ال جيوز أف يتفق الشركاء يف العقد على أف يكوف أليهم قدر مقطوع من الػربح 
 حلصة كل منهم يف رأس ادلاؿ.

 :( 589)ة الماد
إذا كان  حصة الشريك مقصورة على عملو وجب أف يقػدر نصػيبو يف الػربح تبعػاً دلػا تفيػده الشػركة مػن ىػعا العمػل فػإذا قػدـ 

 فوؽ عملو نقوداً أو أي شيء آخر كاف لو نصيب عن عملو وآخر عما قدمو فوؽ العمل .
 
 :( 590)المادة 

 أرباح الشركة وال يساىم يف خسائرىا كاف عقد الشركة باطبًل. إذا تفق يف العقد على أف أحد الشركاء ال يفيد من -5
غَت أنو جيوز االتفاؽ علػى إعفػاء الشػريك الػعي مل يقػدـ غػَت عملػو مػن ادلسػا ة يف اخلسػائر بشػرط أف ال يكػوف قػد تقػرر لػو  -2

 أجر عن عملو.

 إدارة الشركة - 3
 :( 591)المادة 

مباشرة أعماؿ الشركة ويف التصرؼ  ا  قػق الغػرض الػعي أنشػ   مػن أجلػو مػا  كل شريك يعت  وكيبًل عن باقي الشركاء يف  – 5
 على غَت ذلك. أو اتفاؽ مل يكن ىناؾ نص 
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 وكل شريك يعت  أميناً على ماؿ الشركة العي يف يده. – 2
 : (592)المادة 

تثبػػ  لػػو وحػػده واليػػة التصػػرؼ يف كػػل مػػا إذا اتفػػق يف عقػػد الشػػركة علػػى إنابػػة أحػػد الشػػركاء يف متثيػػل الشػػركة وإدارة أعماذلػػا  – 5
 تناولو اإلنابة وما يتصل هبا من توابع ضرورية.

ُت إال فيمػا ال  تػاج فيػو إىل تبػادؿ تمعػكػاف علػيهم أف يعملػوا رل  بػاالنفرادوإذا كانػ  اإلنابػة ألكثػر مػن شػريك ومل يػؤذف ذلػم  – 2
 الرأي أو يف أمر عاجل يًتتب على تفويتو ضرر للشركة.

 جيوز عزؿ من اتفق على إنابتو يف عقد الشركة وال تقييد تلك اإلنابة دوف مسوغ مادام  الشركة قائمة. وال – 3
 :( 593)المادة 

 مدير للشركة من الشركاء أو من غَتىم بأجر أو بغَت أجر . تعيُتجيوز  – 5
وص العقػد فػإف مل تكػن فيمػا جػري للمدير أف يتصرؼ يف حدود أغراض الشركة اليت نيطػ  بػو علػى أف يتقيػد يف ذلػك بنصػ – 2

 بو العرؼ التجاري.
 ضمن كل ضرر يلحق بالشركة من جراء تصرفو . اختصاصاتوطاؽ نإذا خرج ادلدير على  – 3

 :( 594)المادة 
 جيوز أف يتعدد ادلديروف للشركة . – 5
 كل منهم .  اختصاصاتدد  ويف حالة تعددىم  – 2
 اليت ت تعيينو هبا. وجيوز عزذلم أو عزؿ أحدىم بالطريقة -3
 

 :( 595)المادة 
 و يستقيل يف وق  يلحق يف الشركة ضرراً .أا أف يعزؿ نفسو ذلو عُت مديراً أال جيوز دلن أنيب يف إدارة الشركة 

 : (596)المادة 
 ف يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداهتا .أليس للشركاء من غَت ادلديرين حق اإلدارة وذلم 

 الشركة آثار – 4
 : (597)المادة 

يلػـز الشػريك الػعي لػو حػػق تػدبَت مصػاحل الشػركة أف يبػػعؿ يف سػبيل ذلػك مػن العنايػة مػػا يبعلػو يف تػدبَت مصػاحلو اخلاصػػة إال  – 5
 إذا كاف منتدباً للعمل بأجر فبل جيوز لو أف ينزؿ عن عناية الرجل ادلعتاد .
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 بالشركة او خيالف الغرض العي أنشأت من أجلو .ويلزمو أيضاً أف ميتنع عن أي تصرؼ يلحق الضرر  – 2
 : (598)المادة 

 . االحتجازفعل كاف ضامناً كل ضرر يلحق هبا من جراء ىعا  فماؿ الشركة فإ شي اً منف  تجز لنفسو أال جيوز للشريك 
 : (599)المادة 

شػػركاء يف أمػػواذلم اخلاصػػة مػػا بقػػي مػػن الػػدين مواذلػػا لػػـز الأإذا كانػػ  الشػػركة مدينػػة بػػدين متصػػل بػػأغراض الشػػركة ومل تػػف بػػو  – 5
  قدار نصيب كل منهم يف خسائر الشركة .

 ذا اشًتط تكافل الشركاء يف عقد الشركة فإهنم يتحملوف الدين مجيعاً بالتضامن .إأما  – 2
 : (600)المادة 

ذلػػك الشػػريك يف رأس ادلػػاؿ قبػػل  ويف حقػػو شلػػا خيػػصتإذا كػػاف أحػػد الشػػركاء مػػديناً آلخػػر بػػدين شخصػػي فلػػيس لدائنػػو أف يسػػ – 5
 شلا خيص ادلدين من الربح . استيفاؤهولكن جيوز لو . تصفية الشركة 

 أما إذا كاف عقد الشركة يتضمن التكافل بُت الشركاء فلهعا الدائن إستيفاء دينو من رأس ماؿ الشركة بعد تصفيتها . – 2

 الشركة انقضاء( 5)
 :( 601)المادة 

 مور اآلتية:تنتهي الشركة بأحد األ
 العمل العي قام  من أجلو . انتهاءمدهتا أو  انتهاء – 5
 ىبلؾ مجيع رأس ادلاؿ أو رأس ماؿ أحد الشركاء قبل تسليمو . – 2
 .و إفبلسو أو احلجر عليوأموت أحد الشركاء أو جنونو  – 3
 إمجاع الشركاء على حلها . – 4
 صدور حكم قضائي الها . – 5

 : (602)المادة 
نقضػاء ادلػدة اأمػا إذا مػد أجػل الشػركة بعػد . للشػركة  اسػتمراراً ادلدة احملػددة للشػركة مػد أجلهػا ويكػوف ذلػك  انقضاءوز قبل جي - 5

 احملددة ذلا كاف ىعا شركة جديدة .
وإذا انقضػػػ  ادلػػػدة احملػػػددة للشػػػركة أو انتهػػػى العمػػػل الػػػعي قامػػػ  الشػػػركة مػػػن أجلػػػو مث اسػػػتمر الشػػػركاء بأعمػػػاذلم كػػػاف ىػػػعا  – 2

 شروط األوىل ذاهتا.بل ضمنياً للشركة وب امتداداً 
 يف حقو . االمتدادوقف أثر  اعًتاضوالشركة ويًتتب على  امتدادوجيوز لدائن أحد الشركاء أف يعًتض على  – 3
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 :( 603)المادة 
ل الورثػػة زلػػل مػػورثهم ويف ىػػعه احلالػػة  ػػاً جيػػوز اإلتفػػاؽ علػػى أنػػو إذا مػػات أحػػد الشػػركاء اسػػتمرت الشػػركة مػػع ورثتػػو ولػػو قصػػر  – 5

 وموافقة باقي الشركاء.  بعد موافقة ويل فاقد األىلية منهم أو وصيو
وجيوز أيضاً االتفاؽ على استمرار الشركة بُت باقي الشركاء إذا مات أحػدىم أو حجػر عليػو أو أعسػر أو أفلػس أو انسػحب  – 2

وبقػدر ىػعا النصػيب اسػب قيمتػو يػـو وقػوع  .واؿ الشػركة ويف ىعه احلاالت ال يكوف ذلعا الشريك أو ورثتو إال نصيبو يف أمػ
احلادث العي أدى إىل خروجو من الشركة ويدفع لو نقػداً وال يكػوف لػو نصػيب فيمػا يسػتجد بعػد ذلػك مػن حقػوؽ إال بقػدر 

 ما تكوف تلك احلقوؽ ناجتة عن عمليات سابقة على ذلك احلادث.
 :( 604)المادة 

ا تعهػػد بػػو أو أحلػػق بالشػػركة ضػػرراً ة بنػػاًء علػػى طلػػب أحػػد الشػػركاء لعػػدـ وفػػاء شػػريك  ػػف تقضػػي اػػل الشػػركأجيػػوز للمحكمػػة 
 جوىرياً من جراء تويل شؤوهنا .

 : (605)المادة 
عًتاضػػاً علػػى مػػد أجلهػػا أو تكػػوف اجيػػوز لكػػل شػػريك أف يطلػػب مػػن احملكمػػة بفصػػل أي مػػن الشػػركاء يكػػوف وجػػوده قػػد أثػػار  – 5

 ل الشركة قائمة بُت الباقُت .ظمسوغاً حلل الشركة على أف ت سبباً  اعتبارهتصرفاتو شلن ميكن 
راجػػػو مػػػن الشػػػركة إذا كانػػػ  الشػػػركة زلػػػددة ادلػػػدة واسػػػتند قػػػي ذلػػػك خف يطلػػػب مػػػن احملكمػػػة إأكمػػػا جيػػػوز أيضػػػاً ألي شػػػريك   – 2

 . استمرارىاىعه احلالة  ل الشركة ما مل يتفق باقي الشركاء على  ألسباب معقولة ويف

 شركة وقسمتها( نصفية ال6)
 :( 606)المادة 

الشػركاء فػإذا مل يتفقػوا جػاز ألي مػن أصػحاب ادلصػلحة أف يطلػب  ارتضػاىاتتم تصفية أمواؿ الشركة وقسػمتها بالطريقػة الػيت 
 أو أكثر إلجراء التصفية والقسمة . من احملكمة تعيُت مصفل 

 : (607)المادة 
 صفية .تبقى للشركة شخصيتها احلكمية بالقدر البلـز للت – 5
 ويعت  مدير الشركة أو مديروىا يف حكم ادلصفي بالنسبة إىل الغَت حىت يتم تعيينو . – 2

 : (608)المادة 
حقوقهػا ووفػاء ديوهنػا وبيػع أمواذلػا حػىت يصػبح ادلػاؿ  واسػتيفاءيقـو ادلصفي جبميع أعماؿ التصفية من جرد موجودات الشػركة 

 ص عليها يف أمر تعيينو وليس لو أف يقـو بعمل ال تقتضيو التصفية .مهيأ للقسمة مراعياً يف ذلك القيود ادلنصو 
 : (609)المادة 
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 يتبع يف قسمة الشركات القواعد ادلتعلقة بقسمة ادلاؿ الشائع .
 : (610)المادة 

النفقػػات و ادلتنػػازع عليهػػا كمػػا تػػؤدى أيقسػػم مػػاؿ الشػػركة بعػػد وفػػاء حقػػوؽ الػػدائنُت وحفػػظ مبلػػا لوفػػاء الػػديوف غػػَت احلالػػة  – 5
 الناش ة عن التصفية .

كما يناؿ من الػربح ويتحمػل مػن اخلسػارة النسػبة ادلتفػق عليهػا أو    وخيتص كل شريك  بلا يتناسب مع حصتو يف رأس ادلاؿ – 2
 ادلنصوص عليها يف أحكاـ ىعا القانوف .

 الفرع الثاني

 بعض أنواع الشركات

 شركة األعمال – 1
 : (611)المادة 

د يتفػػق  قتضػػاه شخصػػاف أو أكثػػر علػػى إلتػػزاـ العمػػل وضػػمانو للغػػَت لقػػاء أجػػر سػػواء أكػػانوا متسػػاوين أـ شػػركة األعمػػاؿ عقػػ
 متفاضلُت .

 
 : (612)المادة 

 يلتـز كبًل من الشركاء بأداء العمل العي تقبلو وتعهده أحدىم . – 5
 أي  منهم .األجر ادلتفق عليو وت أ ذمة صاحب العمل بدفعو إىل  اقتضاءو ق لكل منهم  – 2

 : (613)المادة 
ال جيػػ  الشػػريك علػػى إيفػػاء مػػا تقبلػػو مػػن العمػػل بنفسػػو فلػػو أف يعطيػػو إىل شػػريكو أو إىل آخػػر مػػن غػػَت الشػػركاء إال إذا شػػرط 

 عليو صاحب العمل أف يقـو بو بنفسو .
 : (614)المادة 

 يقسم الربح بُت الشركاء على الوجو ادلتفق عليو . – 5
  الربح ولو أشًتط التساوي يف العمل.وجيوز التفاضل يف – 2

 : (615)المادة 
 الشركاء متضامنوف يف إيفاء العمل ويستحق كل منهم حصتو من الربح ولو مل يعمل .
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 : (616)المادة 
و تعيػب بفعػػل أحػػد الشػػركاء جػاز لصػػاحب العمػػل أف يضػمن مالػػو أي شػػريك شػػاء أو بػػإذا أتلػف الشػػيء الػػعي جيػب العمػػل 

  الشركاء بقدر ضماف كل منهم.وتقسم اخلسارة بُت
 :   (617)المادة 

كمػػا جيػػوز أف يكػػوف ادلكػػاف    جتػػوز شػػركة األعمػػاؿ علػػى أف يكػػوف ادلكػػاف مػػن بعػػض الشػػركاء واآلالت واألدوات مػػن اآلخػػرين
 واآلالت واألدوات من بعضهم والعمل من اآلخرين.

 :( 618)المادة 
عتبار لتفاوت وسائل النقل العائدة لكل شريك يف نوعهػا ويف قػدرهتا اوال تقبل  ل األشياء ونقلها صحيح على عقد شركة  – 5

 على احلمل ماداـ كل شريك ضامناً للعمل. 
ائل النقػل عينػاً وتقسػيم األجػرة قالشػركة باطلػة وتكػوف أجػرة  سػعلى أنو إذا مل تعقد الشركة على تقبل العمل بػل علػى إجيػار و  – 2

 أعاف يف التحميل والنقل أجرة مثل عملو . كل وسيلة نقل حقاً لصاحبها ويأخع من

 ( شركة الوجوه2)
 : (619)المادة 

مث بيعػو علػى أف يكونػوا شػركاء  اعتبػار ػا ذلػم مػن  ةشركة الوجوه عقد يتفػق  قتضػاه شخصػاف أو أكثػر علػى شػراء مػاؿ نسػي  – 5
 يف الربح .

 وا الشراء معاً أو منفردين .يضمن الشركاء صن ادلاؿ ادلشًتى كل بنسبة حصتو فيو سواء باشر  – 2
 : (620)المادة 

 يوزع الربح واخلسارة على الشركاء بنسبة ما ضمنو كل منهم من ادلاؿ العي اشًتوه نسي ة ما مل يتفق على غَت ذلك.

 ( شركة المضاربة3)
 :( 621)المادة 

 لربح .ا ابتغاءوالعمل  ربة عقد يتفق  قتضاه رب ادلاؿ على تقد  رأس ادلاؿ وادلضارب بالسعياشركة ادلض
 : (622)المادة 

 يشًتط لصحة ادلضاربة:
 أىلية رب ادلاؿ للتوكيل وادلضارب للوكالة . – 5
 أف يكوف رأس ادلاؿ معلوماً وصاحلاً للتعامل بو . – 2



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

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

555 

 تسليم رأس ادلاؿ إىل ادلضارب. – 3
 عاقدين يف الربح جزءاً معلوماً شائعاً .تأف تكوف حصة كل من ادل – 4
 : (623)مادة ال

 التصرؼ فيو بالوكالة عن صاحبو .والية ادلاؿ إليو  سرأ سليميثب  للمضارب بعد ت -5
 يكوف ادلضارب أميناً على رأس ادلاؿ وشريكاً يف الربح .  -2

 : (624)المادة 
ط ادلقيػدة و مكاف أو بنوع من التجارة أو بغػَت ذلػك مػن الشػرو أيصح أف تكوف ادلضاربة عامة مطلقة أو خاصة مقيدة بزماف 

. 
 : (625)المادة 

رأس ادلػػاؿ يف شػػؤوف ادلضػػاربة ومػػا يتفػػرع عنهػػا وفقػػاً بػػإذا كػػاف عقػػد ادلضػػاربة مطلقػػاً أعتػػ  ادلضػػارب مأذونػػاً بالعمػػل والتصػػرؼ  – 5
 للعرؼ السائد يف ىعا الشأف .

و احلػػدود ادلػػأذوف هبػػا فلػػو الػػربح وإذا قيػػد رب العمػػل ادلضػػاربة بشػػرط مقيػػد وجػػب علػػى ادلضػػارب مراعاتػػو فػػإذا جتػػاوز يف تصػػرف – 2
 وعليو اخلسارة وما أصاب رأس ادلاؿ من تلف مع ضماف الضرر العي ينجم عن مثل ىعا التصرؼ .

 : (626)المادة 
و كػػاف رب ادلػػػاؿ قػػػد أال جيػػوز للمضػػػارب خلػػط مػػػاؿ ادلضػػػارب  الػػو وال إعطػػػاءه للغػػَت مضػػػاربة إال إذا جػػػرى العػػرؼ بػػػعلك  – 5

 فوضو العمل برأيو .
إىل حد يصبح معو الػدين أكثػر مػن رأس ادلػاؿ إال بػإذف صػريح مػن رب  اقًتاضىبة ماؿ ادلضاربة وال إقراضو وال لو وال جيوز  – 2

 ادلاؿ .
 : (627)المادة 

فػإذا مل تعػُت قسػم الػربح بينهمػا   جيب أف يشًتؾ كل من ادلضارب ورب ادلاؿ يف الربح وذلك بالنسبة ادلتفق عليهػا يف العقػد – 5
 ناصفة .م

ع رأس ماؿ ادلضارب قسم الربح بنسبة رأسي ادلاؿ فيأخع ادلضارب ربح رأمسالػو ويػوزع ربػح موإذا جاز للمضارب خلط مالو  – 2
 ماؿ ادلضاربة بُت ادلتعاقدين على الوجو ادلبُت يف الفقرة األوىل .

 : (628)المادة 
 يتحمل رب ادلاؿ اخلسارة وحده وال يعت  أي شرط سلالف . – 5
 وإذا تلف شيء من ماؿ ادلضاربة حسب من الربح فإف جاوزه حسب الباقي من رأس ادلاؿ وال يضمنو ادلضارب. – 2
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 : (629)المادة 
تنتهػػػي ادلضػػػاربة بفسػػػخ العقػػػد مػػػن قبػػػل أحػػػد ادلتعاقػػػدين وإذا وقػػػع الفسػػػخ يف وقػػػ  غػػػَت مناسػػػب ضػػػمن ادلتسػػػبب لصػػػاحبو 

 التعويض عن الضرر الناجم عن ىعا التصرؼ .
 : (630)ادة الم
 تنتهي ادلضاربة بعزؿ رب ادلاؿ ادلضارب . – 5
 مواؿ ادلضاربة إف كان  من النقود .أف يتصرؼ يف أوميتنع عن ادلضاربة بعد علمو بالعزؿ  – 2
 .وإف كان  من غَتىا جاز لو  ويلها إىل نقود  – 3

 : (631)المادة 
  .األجل إذا كان  زلددة بوق  معُت بانتهاءتنتهي ادلضاربة 

 :( 632)ة دالما
 ادلتعاقدين ادلضاربة قبل حلوؿ األجل جاز للمتضرر منهما أف يرجع على اآلخر بضماف ما أصابو من ضرر.أحد إذا أهنى 

 :(633)المادة 
 و حجر عليو .أحد ادلتعاقدين أو جن جنوناً مطبقاً أتنفسخ ادلضاربة إذا مات 

 : (634)المادة 
 ضاربة يكوف حق رب ادلاؿ ديناً يف الًتكة .إذا مات ادلضارب رلهبًل ماؿ ادل

 : (635)المادة 
 تسري األحكاـ العامة للشركة على شركات األعماؿ والوجوه وادلضاربة يف كل ما ال خيالف النصوص بكل منها .

 الفصل الرابع

 القرض
 : (636)المادة 

 إىل ادلقرض عند هناية مدة القرض. القرض متليك ماؿ أو شيء مثلي آلخر على أف يرد مثلو قدراً ونوعاً وصفة
 : (637)المادة 

 ذمة ادلستقرض مثلو .يف يتوقف متاـ عقد القرض على ادلاؿ أو الشيء ادلستقرض ويثب   – 5
 فإذا ىلك  العُت بعد العقد وقبل القبض فبل ضماف على ادلستقرض. – 2
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 : (638)المادة 
 يشًتط يف ادلقرض أف يكوف أىبًل للت ع . – 5
 ماؿ من ىو يف واليتو.  اقًتاضال ميلك الويل أو الوصي إقراض أو  – 2

 : (639)المادة 
 . استهبلكياً ط يف ادلاؿ ادلقًتض أف يكوف مثلياً ًت يش
 : (640)المادة 
 الشرط وصح العقد . اقتضى العقد سوى توثيق حق ادلقرض لغمشًتط يف عقد القرض منفعة زائدة على اإذا 
 : (641)المادة 
بػرد مثلػو ولػو تضػمُت ادلقػرض مػا قػد يلحقػو مػن ضػرر بسػبب  التزاموتحق ادلاؿ ادلقرض وىو قائم يف يد ادلقًتض سقط ساإذا 

 ىعا االستحقاؽ إذا كاف سيء النية .
 :( 642) المادة

 إذا ظهر يف ادلاؿ ادلقًتض عيب خفي فبل يلتـز ادلقرض إال برد قيمتو معيباً .
 

 : (643)المادة 
سػػػًتداده قبػػػل حلػػػوؿ األجػػػل وإف مل يكػػػن لػػػو أجػػػل فػػػبل يلتػػػـز ادلقػػػًتض يػػػرده إال إذا ال فلػػػيس للمقػػػرض إذا كػػػاف للقػػػرض أجػػػ

 عهود يف أمثالو .ادل االنتفاعانقض  مدة ميكنو فيها أف ينتفع بو 
 : (644)المادة 

علػى قيمتػو مػن تغيػَت وذلػك يف  مدة القرض وال ع ة دلػا يطػرأ انتهاءقداراً ونوعاً وصفًة عند ميلتـز ادلقًتض برد مثل ما قبض  – 5
 ادلتفق عليهما .وادلكاف الزماف 

 ضة انتقل حق ادلقرض إىل قيمتها يـو قبضها .ًت مثل العُت ادلقرد فإذا تععر  – 2
 : (645)المادة 
  فيما قبض.ف يطالبو إال  قدار حصتو أعدة أشخاص مااًل وقبضو أحدىم برضا الباقُت فليس أليهم  اقًتضإذا 
 : (646)المادة 

 يلـز ادلقًتض الوفاء يف بلد القرض ولو غَت ادلقرض موطنو إال إذا اتفق صراحًة أو ضمناً على خبلفو .  – 5
وإذا تغَت موطن كل من الطػرفُت إىل بلػد آخػر مشػًتؾ أو سلتلػف تتفػاوت فيػو قيمػة ادلػاؿ ادلقػرض عنهػا يف بلػد القػرض ينتقػل  – 2
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 حق ادلقرض إىل القيمة يف بلد القرض .

 الفصل الخامس

 الصلح
 : (647)المادة 

 الصلح عقد يرفع النزاع ويرفع اخلصومة بُت ادلتصاحلُت بالًتاضي . 
 : (648)المادة 

 يشًتط فيمن يعقد صلحاً أف يكوف أىبًل للتصرؼ بعوض يف احلقوؽ اليت يشملها عقد الصلح . – 5
 . ىلية الت ع إذا تضمن الصلح إسقاط شيء من احلقوؽأًتط شوت – 2

 : (649)المادة 
 وكعا احلكم يف صلح األولياء واألوصياء والقواـ .بُت فيو ضرر  ماوه ادلأذونُت صحيح إف مل يكن ذلتصلح الصيب ادلميز وادلع

 
 :( 650)المادة 

 يشًتط أف يكوف ادلصاحل عنو شلا جيوز أخع البدؿ يف مقابلو وأف يكوف معلوماً فيما  تاج إىل القبض والتسليم .
 : (651)ادة الم
 التسليم .و ىل القبض إيشًتط أف يكوف بدؿ الصلح معلوماً إف كاف  تاج  – 5
 وإذا كاف بدؿ الصلح عيناً أو منفعة شللوكاً للغَت فإف نفاذ الصلح يتوقف على إجازة ذلك الغَت . – 2

 : (652)المادة 
 . اً وال إنكار  اً   ومل يبد فيها إقرار ا ادلدعى عليو أو أنكرىا أو سكهبيصح الصلح عن احلقوؽ سواء أقر  – 5
ة ر هػو يف حكػم اإلجػافإذا وقع الصلح يف حالة اإلقرار على بدؿ معُت يدفعو ادلقر فهو يف حكم البيػع وإف كػاف علػى ادلنفعػة  – 2

. 
 لليمُت وقطع للخصومة. افتداءً ذا وقع عن إنكار أو سكوت فهو يف حق ادلدعي معاوضة ويف حق ادلدعي عليو إو   - 3

 :( 653)المادة 
 يف الباقي. ادعائوالعُت ادلدعي هبا أو على مقدار شلا يدعيو يف ذمة اآلخر فقد أسقط حق  عضإذا صاحل شخص على ب

 :( 654)المادة 
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ف  ػػتفظ كػػل واحػػد بػػالعُت الػػيت يف يػػده جػػرى علػػى الصػػلح أمنهمػػا عينػػاً يف يػػد اآلخػػر علػػى  لإذا تصػػاحل شخصػػاف يػػدعي كػػ – 5
  تتوقف صحتو على العلم بالعوضُت .حكم ادلقايضة وال

 تسري على الصلح أحكاـ العقد األكثر شبهاً بو من حيث صحتو واآلثار اليت تًتتب عليو . – 2
 : (655)المادة 

 حق ادلصاحل إىل البدؿ ادلصاحل عليو وسقوط حقو العي كاف زلل النزاع. انتقاؿيًتتب على الصلح  -5
 ا أو لورثتو من بعده الرجوع فيو .ويكوف ملزماً لطرفيو وال يسوغ أليهم -2

 : (656)المادة 
 يقتصر أثر الصلح على احلقوؽ اليت تناوذلا وحسم اخلصومة فيها دوف غَتىا .

 : (657)المادة 
 إقالتو بالًتاضي إذا كاف يف حكم ادلعارضة وال جتوز إقالتو إذا تضمن إسقاطاً لبعض احلقوؽ.صلح جيوز لطريف ال

 الباب الثاني

 منفعةعقود ال

 الفصل األول

 اإلجارة

 الفرع األول

 اإليجار بوجو عام
 :( 658)المادة 

 االجيار متليك ادلؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء ادلؤجر دلدة معينة لقاء عوض معلـو .

 أركان االيجار
 : (659)المادة 

 جارة أىلية العاقدين وق  العقد .إليشًتط النعقاد ا
 :( 660)المادة 

 نفاذ العقد أف يكوف ادلؤجر أو من ينوب منابو مالكاً حق التصرؼ فيما يؤجره .يلـز ل -5
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 ة صاحب حق التصرؼ بشرائطها ادلعت ة .ز جاإجيار الفضويل موقوفاً على إينعقد  -2

   ( :661)المادة 
 عة ويتحقق تسليمها بتسليم زللها .فجارة ىو ادلنإلادلعقود عليو يف ا

 : (662)المادة 
 عة ادلعقود عليها:يشًتط يف ادلنف

 .رة االستيفاء و أف تكوف مقد -5
 وأف تكوف معلومة علماً كافياً حلسم النزاع . -2

 ( :663)المادة 
ف  إجيػار معلومػاً وذلػك بتعيػُت نوعػو ومقػداره إف كػاف مػن النقػود وبيػاف نوعػو ووصػفو و ديػد مقػداره إليشًتط أف يكوف بدؿ ا

 كاف من غَت النقود .

 ( :664)المادة 
 صلح صناً يف البيع . اجيار عيناً أو  ديناً أو منفعة وكل مإليكوف بدؿ اجيوز أف  -5
 .جر ادلثل عن ادلدة ادلاضية فبل الفسخأجارة ولـز إلجيار رلهواًل جاز فسخ اإلإذا كاف بدؿ ا -2

   ( :665)المادة 
 و بالقدرة على استيفائها .أجرة باستيفاء ادلنفعة ألتستحق ا

   ( :666)المادة 
 قساط تؤدى يف أوقات معينة .أىل إجيلها أو تقسيطها أو تأجرة ألتعجيل ا يصح اشًتاط

 ( :667)المادة 
جػػرة احملػػددة للمنفعػػة بصػػورة مطلقػػة بعػػد اسػػتيفاء ادلنفعػػة أو بعػػد  قػػق ألجػػرة اسػػتحق  األمل يبػػُت يف العقػػد ميعػػاد دفػػع ا إذا -5

 القدرة على استيفائها .
علػى طلػػب مػن صػػاحب  ع العػػرؼ يشػأف مواعيػػد أدائهػا وإال حػػددهتا احملكمػة بنػػاءً جػػرة ادلسػتحقة عػػن وحػدة زمنيػػة فيتبػألأمػا ا -2

 ادلصلحة.

   ( :668)المادة 
 جر ىو ادلتسبب .أمل يكن ادلست جور ماأتسليم ادلقبل جرة عن مدة انقض  ألال تستحق ا

   ( :669)المادة 
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 ريخ العقد .جيار من التاريخ ادلتفق عليو يف العقد فإف مل  دد فمن تاإلتبدأ مدة ا
 : (670)المادة 

إذا مل  دد مدة لعقد اإلجيار وقد جرى العقد بأجرة معينة لكل وحدة زمنية انعقد الزماً علػى وحػدة زمنيػة واحػدة ولكػل مػن 
وإذا حػدد الطرفػاف مػدة لػدفع  وكلما دخلػ  وحػدة أخػرى والطرفػاف سػاكتاف جتػدد العقػد الزمػاً عليهػا .  الطرفُت فسخو يف هنايتها

 .بانتهائهاجرة يف تلك احلالة أعت  اإلجيار منعقداً لتلك ادلدة وينتهي األ
 :( 671)المادة 

 دت إىل ثبلثُت عاماً. جيب أف تكوف مدة اإلجارة معلومة وال جيوز أف تتجاوز ثبلثُت عاماً فإذا عقدت دلدة أطوؿ ر   – 5
 ستمراً لتلك ادلدة ولو زادت على ثبلثُت عاماً.وإذا عقد العقد دلدة حياة ادلؤجر أو ادلستأجر يعت  العقد م – 2
 دفع األجرة فيعت  أنو قد عقد دلدة حياة ادلستأجر. بوإذا تضمن العقد أنو يبقى ما بقي ادلستأجر  – 3

 :( 672)المادة 
 مػػػدة وتلػػػـز بالعقػػػد إال إذا كػػػاف ادلػػػأجور مػػػاؿ وقػػػف أو يتػػػيم فػػػبل تصػػػح إضػػػافتو إىل تصػػػح إضػػػافة اإلجيػػػار إىل مػػػدة مسػػػتقبلة
 مستقبلة تزيد على سنة من تاريخ العقد .

 :( 673)المادة 
ال يصح إجيػار مػاؿ الوقػف واليتػيم مػدة تزيػد علػى ثػبلث سػنوات إال بػإذف احملكمػة ادلختصػة فػإذا عقػدت اإلجػارة دلػدة أطػوؿ 

 دت إىل ثبلث سنوات.ر  
 :( 674)المادة 

فإهنا متتد بقدر الضرورة على أف يػؤدي ادلسػتأجر أجػر ادلثػل عنهػا  المتدادىاإذا انقض  مدة اإلجيار وثب  قياـ ضرورة ملحة 
. 

 أحكام اإليجار
 : (675)المادة 

 يلتـز كل من ادلتعاقدين بتنفيع ما اشتمل عليو العقد بصورة  قق الغاية ادلشروعة منو وتتفق مع حسن النية .
 :( 676)المادة 

 ور ينتقل إىل ادلستأجر .بادلأج االنتفاعإذا ت عقد اإلجيار صحيحاً فإف حق 
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 المؤجر التزامات

 تسليم المؤجر - 1
 : (677)المادة 

 ادلنفعة ادلقصودة كاملة . الستيفاءعلى ادلؤجر تسليم ادلأجور وتوابعو يف حالة تصلح معها  – 5
متصػػبلً حػػىت تنقضػػي  بػػو مػػع بقائػػو يف يػػده بقػػاءً  االنتفػػاعويػػتم التسػػليم بتمكػػُت ادلسػػتأجر مػػن قػػبض ادلػػأجور دوف مػػانع يعػػوؽ  – 2

 مدة اإلجيار.
 : (678)المادة 

 للمؤجر أف ميتنع عن تسليم ادلأجور حىت يستويف األجر ادلعجل .
 :( 679)المادة 

إذا عقد اإلجيار على شيء معُت بأجرة إمجالية وذكر عدد وحداتػو دوف بيػاف أجػرة كػل وحػدة منهػا فظهػرت وحداتػو أزيػد أو  – 5
اة يف العقد وال يزاد عليها وال  ط منها ويف حالة النقصاف  للمسػتأجر اخليػار يف فسػخ العقػد أنقص كان  األجرة ىي ادلسم

. 
األجػر ادلسػمى  طجر اػؤ فإذا مسي يف العقد أجر كل وحدة فإف ادلستأجر يلتـز يف األجر ادلسمى للوحػدات الزائػدة ويلتػـز ادلػ – 2

 وللمستأجر خيار الفسخ يف احلالتُت .  للوحدات الناقصة
 وال أثر لو على ادلنفعة ادلقصودة فبل خيار للمستأجر . ف مقدار النقص أو الزيادة إذا كاف يسَتاً أعلى  – 3

 :( 680)المادة 
 ار مامل يتفق الطرفاف على ما خيالفو.آثيسري على تسليم ادلأجور وتوابعو ما يسري على تسليم ادلبيع من 

 صيانة المأجور  - 2
 :( 681)المادة 

ة ادلقصودة فػإف مل يفعػل جػاز للمسػتأجر عادلؤجر أف يقـو بإصبلح ما  دث من خلل قي ادلأجور يؤثر فيو إستيفاء ادلنف يلـز – 5
 قدر ادلتعارؼ عليو .لفسخ العقد أو احلصوؿ على إذف من احملكمة خيولو اإلصبلح والرجوع على ادلؤجر  ا أنفق با

و ادلستعجلة اليت ال  تمػل التػأخَت وطلػب إليػو ادلسػتأجر أمن األمور البسيطة  فاً إذا كاف اخللل العي يلـز ادلؤجر إصبلحو عر  – 2
 نفقتو بالقدر ادلعروؼ من بدؿ اإلجيار .  واقتطاعبو جاز للمستأجر إصبلحو  االتصاؿإصبلحو فتأخر أو تععر 

 : (682)المادة 
ر أو صػػيانتو رجػػع عليػػو  ػػا أنفقػػو بالقػػدر ادلتعػػارؼ إذا أحػػدث ادلسػػتأجر بػػإذف ادلػػؤجر إنشػػاءات أو إصػػبلحات دلنفعػػة ادلػػأجو  – 5
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 عليو وإف مل يشًتط لو حق الرجوع .
 أما إذا كاف ما أحدثو ادلستأجر عائداً دلنفعتو الشخصية فليس لو حق الرجوع على ادلؤجر ما مل يتفق على ذلك. – 2

 : (683)المادة 
يػػػب أو تغيػػػَت يف ادلػػػأجور ومػػػن وضػػػع آالت وأجهػػػزة تضػػػره أو جيػػػوز للمػػػؤجر أف مينػػػع ادلسػػػتأجر مػػػن أي عمػػػل يفضػػػي إىل  ر  – 5

 تنقص من قيمتو .
 ة فسخ العقد وضماف الضرر العي سببو ىعا التعدي.مفإذا مل ميتنع كاف للمؤجر أف يطلب من احملك – 2

 : (684)المادة 
دث يف ادلػػأجور تغيػػَتاً مينػػع مػػن ال جيػػوز للمػػؤجر أف يتعػػرض للمسػػتأجر  ػػا يزعجػػو يف إسػػتيفاء ادلنفعػػة مػػدة اإلجيػػار وال أف  ػػ -5

 ادلنفعة ادلعقود عليها وإال كاف ضامناً .بأو خيل بو  االنتفاع
د ىػػعا الضػػماف إىل كػػل تعػػرض أو ضػػرر مبػػٍت تػػميوال يقتصػػر ضػػماف ادلػػؤجر علػػى األعمػػاؿ الػػيت تصػػدر منػػو أو مػػن أتباعػػو بػػل  – 2

 ق عن ادلؤجر .على سبب قانوين يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى احل
 : (685)المادة 

ص األجػرة مػػع ابادلػأجور طبقػػاً للعقػد جػاز لػو أف يطلػػب الفسػخ أو إنقػ االنتفػاعإذا ترتػب علػى التعػرض حرمػاف ادلسػػتأجر مػن 
 ضماف ما أصابو من ضرر .

 :( 686)المادة 
ص منػػو نقصػػاً فاحشػػاً وال بػػو أو تػػنق االنتفػػاعيضػػمن ادلػػؤجر للمسػػتأجر مجيػػع مػػا يوجػػد يف ادلػػأجور مػػن عيػػوب  ػػوؿ دوف  -5

 العرؼ على التسامح فيها . ىيضمن العيوب اليت جر 
 ف من اليسَت عليو أف يعلم بو .اوال يضمن ادلؤجر العيب إذا كاف ادلستأجر على علم بو وق  التعاقد أو ك -2

 ( :687المادة )
أو إنقػػاص األجػػرة مػػع ضػػماف مػػا  إذا ترتػػب علػػى العيػػب حرمػػاف ادلسػػتأجر مػػن االنتفػػاع بادلػػأجور جػػاز لػػو أف يطلػػب الفسػػخ

 يلحقو من ضرر .

 : (688)المادة 
 حكاـ خيار العيب يف ادلبيع يف كل ما ال يتناىف مع طبيعة اإلجارة .أتسري على وجود العيب يف اإلجارة 

 : (689)المادة 
سػػػبب ىػػػعا خفػػػى عػػػن غػػػش أتفػػػاؽ يقضػػػي باإلعفػػػاء مػػػن ضػػػماف التعػػػرض أو العيػػػب يقػػػع بػػػاطبلً إذا كػػػاف ادلػػػؤجر قػػػد اكػػػل 
 الضماف.
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 : (690)المادة 
ذا انقضػ  ادلػدة وظػػل إمػدة اإلجيػار لزمتػػو الزيػادة  انتهػاءإذا طلػب ادلػؤجر مػن ادلسػتأجر زيػػادة معينػة علػى األجػر ادلسػػمى بعػد 

 . اعًتاضحائزاً للمأجور دوف 
 :( 691)المادة 

 ي وال يؤثر ذلك على حق ادلستأجر.ف ادلستأجر يكوف البيع نافعاً بُت البائع وادلشًت ذإذا بيع ادلأجور بدوف إ

 المستأجر التزامات

 المحافظة على المأجور – 1
 :( 692)المادة 

عػن تقصػَته أو تعديػو وعليػو أف  ػافظ  ناشئو فقداف أادلأجور أمانة يف يد ادلستأجر يضمن لو ما يلحقو من نقص أو تلف  – 5
 عليو زلافظة الشخص العادي.

 و تقصَته .أل منهم ضامناً لؤلضرار الناش ة عن تعديو إذا تعدد ادلستأجروف كاف ك-2

 :( 693)المادة 
ادلػػأجور حػػدود ادلنفعػػة ادلتفػػق عليهػػا يف العقػػد فػػإف مل يكػػن ىنػػاؾ إتفػػاؽ وجػػب  ؿاعمف يتجػػاوز يف اسػػتأال جيػػوز للمسػػتأجر  – 5

 بو طبقاً دلا أعدت لو وعلى ضلو ما جرى عليو العرؼ.  االنتفاع
 فعلو من ضرر.ن ما ينجم ع  حدود اإلتفاؽ أو خالف ما جرى عليو العرؼ وجب عليو ضماف عاالنتفا فإذا جاوز  -2

 :  ( 694)المادة 
ال جيوز للمستأجر أف  دث يف ادلأجور تغيَتاً بغَت إذف ادلؤجر إال إذا كاف يسػتلزمو إصػبلح ادلػأجور وال يلحػق ضػرراً بػادلؤجر  – 5

. 
ىل احلالة اليت كاف عليهػا مػا مل يتفػق علػى غػَت إعليو عند إنقضاء اإلجازة إعادة ادلأجور  فإذا جتاوز ادلستأجر ىعا ادلنع وجب – 2

 ذلك .
 :( 695)المادة 

 يلتـز ادلستأجر بإجراء الًتميمات اليت ت اإلتفاؽ عليها أو جرى العرؼ على أنو مكلف هبا.  – 5
الػػة مػػا تػػراكم فيػػو مػػن أتربػػة أو نفايػػات وسػػائر مػػا يقتضػػي ويقػػع علػػى عهػػدة ادلسػػتأجر خػػبلؿ مػػدة اإلجيػػار تنظيػػف ادلػػأجور وإز  – 2

 العرؼ بأنو مكلف بو .
 : (696)المادة 
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 ال جيوز للمستأجر أف مينع ادلؤجر من القياـ باألعماؿ الضرورية لصيانة ادلأجور. – 5
علػى إسػتيفاء ادلنفعػة وىػو  ادلسػتأجر كػاف لػو احلػق يف فسػخ العقػد مػا مل يسػتمر بانتفػاعإذا ترتب على ىػعه األعمػاؿ مػا خيػل  – 2

 أعماؿ الصيانة . انتهاءساك  حىت 
 : (697)المادة 

 بادلأجور كلو سقط  األجرة عن ادلستأجر من وق  فوات ادلنفعة . االنتفاعإذا فات  - 5
ن تػاريخ الفسػخ جػرة مػألفإذا كاف فوات ادلنفعة جزئياً وبصورة تؤثر يف إستيفاء ادلنفعة ادلقصودة كاف لو فسخ العقػد وتسػقط ا – 2

. 
 ادلستأجر من األجر  قدار ما فات من ادلنفعة وال خيار لو يف الفسخ . نقبل الفسخ سقط ع ادلأجورفإذا أصلح ادلؤجر  - 3

 :( 698)المادة 
جػرة ألجر تفسػخ اإلجػارة وتسػقط اأالكلػي بادلػأجور دوف سػبب مػن ادلسػت االنتفػاعإذا صدر عن السلطات ادلختصة مػا مينػع  – 5

 ق  ادلنع .من و 
وإذا كاف ادلنع خيل بنفع بعض ادلأجور بصورة تؤثر يف إسػتيفاء ادلنفعػة ادلقصػودة فللمسػتأجر فسػخ العقػد ويسػقط عنػو األجػر  – 2

 من وق  قيامو بإعبلـ ادلؤجر.
 :( 699)المادة 

 جيوز للمستأجر فسخ العقد:
 بادلأجور. االنتفاعو يف إذا استلـز تنفيعه إحلاؽ ضرر بالنفس أو ادلاؿ لو أو دلن يتبع – 5
 إذا حدث ما مينع تنفيع العقد . – 2

 :( 700)المادة 
 مدة اإلجيار إىل ادلؤجر باحلالة اليت تسلمو هبا . انقضاءعلى ادلستأجر رد ادلأجور عند  – 5
 فإذا أبقاه    يده دوف حق كاف ملزماً بأف يدفع للمؤجر أجر ادلثل مع ضماف الضرر . – 2
 ؤجر بنفقات الرد .  ويلتـز ادل – 3

 : (701)المادة 
ما مطالبتو هبدـ البنػاء أو قلػع إاإلجيار  انقضاءإذا أحدث ادلؤجر بناًء أو غراساً يف ادلأجور ولو بإذف ادلؤجر كاف للمؤجر عند  – 5

 الغراس أو أف ميتلك ما استحدث بقيمتو مستحق القلع إف كاف ىدمو أو إزالتو مضراً بالعقار .
 ف اذلدـ أو اإلزالة ال يضر بالعقار فليس للمؤجر أف يبقيو بغَت رضا ادلستأجر. فإف كا – 2
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 إعادة المأجور وتأجيره  - 2
 :( 702المادة )

بػػػو كلػػػو أو بعضػػػو بػػػدوف عػػػوض إذا كػػػاف شلػػػا ال خيتلػػػف  واالنتفػػػاع اسػػػتعمالوللمسػػػتأجر أف يعػػػَت ادلػػػأجور أو متكػػػُت غػػػَته مػػػن 
 ادلستعمل . باختبلؼ

 :( 703)المادة 
 ال جيوز للمستأجر أف يؤجر ادلأجور كلو أو بعضو من شخص آخر إال بإذف ادلؤجر أو إجازتو . 

 : (704)المادة 
يف احلػػاالت ادلبينػػة يف ادلػػادتُت السػػابقتُت يتقيػػد ادلسػػتأجر باإلجيػػار أو اإلعػػارة أو التمكػػُت بقيػػود ادلنفعػػة الػػيت كػػاف ميلكهػػا نوعػػاً 

 وزمناً .
 
 : (705)المادة 

ادلًتتبػػة  وااللتزامػػاتادلسػػتأجر ادلػػأجور بػػإذف ادلػػؤجر فػػإف ادلسػػتأجر اجلديػػد  ػػل زلػػل ادلسػػتأجر األوؿ يف مجيػػع احلقػػوؽ  إذا أجػػر
  قتضى العقد األوؿ.

 ( :706المادة )
 إذا فسخ عقد اإلجيار ادلـ  مع ادلستأجر كاف دلؤجره حق نقض العقد ادلـ  مع ادلستأجر الثاين واسًتداد ادلأجور.

 اإليجار ءانتها
 : (707)المادة 

 ادلدة احملددة يف العقد ما مل يشًتط جتديده تلقائياً . بانتهاءينتهي اإلجيار  – 5
 عقد اإلجيار وبقي ادلستأجر منتفعاً بادلأجور برضى ادلؤجر الصريح أو الضمٍت أعت  العقد رلدداً بشروطو األوىل . انتهىإذا  – 2

 : (708)المادة 
ويضػمن للمػؤجر فػوؽ  االسػتعماؿأجر ادلأجور بدوف حق بعد إنقضاء مدة اإلجيار يلزمو أجر ادلثل عن مػدة إذا استعمل ادلست

 ذلك ما يطرأ على ادلأجور من ضرر . 
 : (709)المادة 

 ال ينتهي اإلجيار بوفاة أحد ادلتعاقدين .  – 5
أصػػبح  بسػػبب وفػػاة مػػورثهم أثقػػل مػػن أف تتحملهػػا  إال أنػػو جيػػوز لورثػػة ادلسػػتأجر فسػػخ العقػػد إذا أثبتػػوا أف أعبػػاء العقػػد قػػد -2
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 مواردىم أو تتجاوز حدود حاجاهتم .
 :( 710)المادة 

يتعلق بو أف يطلب فسخ عقد اإلجيار وحين ػع  يضػمن مػا ينشػأ عػن ىػعا الفسػخ مػن ضػرر  طارئجيوز ألحد ادلتعاقدين لععر  – 5
 للمتعاقد اآلخر يف احلدود اليت يقرىا العرؼ.

دلؤجر ىو العي يطلب إهناء العقد فبل جي  ادلستأجر علػى رد ادلػأجور حػىت يسػتويف التعػويض أو  صػل علػى تػأمُت  إذا كاف ا – 2
 كاؼ  .

 الفرع الثاني

 بعض أنواع اإليجار

 أواًل : إيجار األراضي الزراعية
 : (711)المادة 

 ع ما يشاء. أو  يَت ادلستأجر أف يزر فيها يصح إجيار  األرض الزراعية مع بياف ما يزرع 
 :( 712)المادة 

مدرؾ وكػاف مزروعػاً اػق إال إذا كػاف ادلسػتأجر ىػو صػاحب غَت ال جتوز إجارة األرض إجارة منجزة وىي مشغولة بزرع آلخر 
 الزرع. 
 :( 713)المادة 

 جتوز إجارة األرض ادلشغولة بالزرع ويكلف صاحبو بقلعو وتسليمها للمستأجر:
 رع مدرؾ حُت اإلجيار.إذا كان  مزروعة اق والز  – 5
 أكاف الزرع مدركاً أـ ال . إذا كان  مزروعة بغَت حق سواءً  – 2

 : (714)المادة 
 جتوز إجارة األرض ادلشغولة بالزرع إجارة مضافة إىل وق  تكوف األرض فيو خالية .

 :( 715)المادة 
األرض بػصػل تدوات واآلالت الزراعيػة ومػا ال  يإذا استأجر شخص األرض للزراعة مشػل اإلجيػار مجيػع حقوقهػا وال تػدخل األ - 5

 اتصاؿ قرار إال بنص يف العقد .
فػػإذا تنػػاوؿ العقػػد إجيػػار األدوات واآلالت الزراعيػػة وغَتىػػا وجػػب علػػى ادلسػػتأجر أف يتعهػػدىا بالصػػيانة وأف يسػػتعملها طبقػػاً  – 2

 للمألوؼ .
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 : (716)المادة 
 يزرعها يف ظرؼ السنة صيفياً وشتوياً .من استأجر أرضاً على أف يزرعها ما شاء فلو أف 

 : (717)المادة 
 إذا انقض  مدة إجيار األرض قبل أف يدرؾ الزرع بسبب ال يد للمستأجر فيو ترؾ بأجر ادلثل حىت يتم إدراكو وحصاده. 

 :( 718)المادة 
ل علػى أف تبقػػى األرض صػػاحلة ادلػألوؼ وعليػػو أف يعمػػ االسػػتغبلؿعلػى ادلسػػتأجر أف يسػتغل األرض الزراعيػػة وفقػػاً دلقتضػيات 

 هبا تغيَتاً ميتد أثره إىل ما بعد إنقضاء اإلجيار . االنتفاعلئلنتاج وليس لو أف يغَت يف طريقة 
 : (719)المادة 

 لـز ادلستأجر بإجراء اإلصبلحات اليت يتوقف عليها إستيفاء ادلنفعة ادلقصودة .ي   – 5
 باألرض وصيانة السواقي وادلصارؼ والطرؽ والقناطر واآلبار .  االنتفاع ايقتضيهإجراء اإلصبلحات اليت ادلستأجر على  -2

 جير اإلتفاؽ أو العرؼ بغَت ذلك .مل وىعا كلو ما  – 3
 :( 720)المادة 

ادلاء عنها واسػتحاؿ ريهػا أو أصػبح ذا كلفػة باىظػة أو حالػ   عإذا غلب ادلاء على األرض ادلأجورة حىت تععر زرعها أو انقط
 دوف زراعتها فللمستأجر فسخ العقد وال جتب عليو األجرة .قوة قاىرة 

 :( 721)المادة 
إذا ىلػك الػزرع قبػل حصػاده بسػبب ال يػد للمسػتأجر فيػو وجػب عليػو مػن األجػرة بقػدر مػا مضػى مػن ادلػدة قبػل ىػبلؾ الػػزرع 

 أف يزرع مثل األوؿ فعليو حصة ما بقي من ادلدة. استطاعتووسقط عنو الباقي إال إذا كاف يف 
 :( 722)المادة 

 و بعضها إذا كاف ادلستأجر قد ناؿ ضماناً من أي جهة عما أصابو من ضرر.أال جيوز فسخ العقد وال إسقاط األجرة 

 :ثانياً : المزارعة
 :  ( 723)المادة 

ادلزارعػػة عقػػد اسػػتثمار أرض زراعيػػة بػػُت صػػاحب األرض وآخػػر يعمػػل يف اسػػتثمارىا علػػى أف يكػػوف احملصػػوؿ مشػػًتكاً بينهمػػا 
 باحلصص اليت بتفقاف عليها .

 عقدإنشاء ال  - 1
 :( 724)المادة 
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 يشًتط لصحة عقد ادلزارعة: 
 أف تكوف األرض معلومة وصاحلة للزراعة . – 5
 نس البعر أو يًتؾ اخليار للزارع يف زراعة ما يشاء.أف يعُت نوع الزرع وج – 2

 أف تكوف حصة كل من الطرفُت يف احملصوؿ مقدرة بنسبة شائعة . – 3
 :( 725)المادة 

ال يصػػح اإلتفػػاؽ علػػى أف تكػػوف حصػػة أحػػد ادلتعاقػػدين مقػػداراً زلػػدداً مػػن احملصػػوؿ أو زلصػػوؿ موضػػع معػػُت مػػن األرض أو  – 5
 شي اً من غَت احلاصبلت .

 إخراج البعر أو الضريبة ادلًتتبة على رقبة األرض من أصل احملصوؿ قبل القسمة . اشًتاطوال جيوز  – 2
 :( 726)المادة 

جيب يف ادلزارعة  ديد مدة الزراعة ايػث تكػوف متفقػة مػع  قيػق ادلقصػود منهػا فػإف مل يتعػُت انصػرؼ العقػد إىل دورة زراعيػة 
 واحدة .

 آثار العقد  - 2
 ( :277المادة )

 إذا ت عقد ادلزارعة كاف احملصوؿ شائعاً بُت ادلتعاقدين ويقتسمانو بالنسبة ادلتفق عليها .
 :( 728)المادة 

أرض ادلزارعػػػػة بعػػػػد زرعهػػػػا قبػػػػل أف  ػػػػُت حصػػػػاد الػػػػزرع وكػػػػاف طرفػػػػا العقػػػػد حسػػػػٍت النيػػػػة غػػػػَت عػػػػادلُت بسػػػػبب  اسػػػػتحق إذا  – 5
 ىل هناية موسم ما زرع فيها وعلى دافع األرض أجر مثلها للمستحق.فلهما استبقاء األرض    ادلزارعة إ االستحقاؽ

 وإف كاف كبل ا سي ي النية كاف للمستحق قلع الزرع وأخع أرضو خالية من كل شاغل وال شيء عليو ألحد منهما. – 2
 :ما يليدلوسم يطبق ذلما بأجر ادلثل إىل هناية اللمستحق ترؾ األرض وإف كاف دافع األرض وحده سيء النية ومل يرض  – 3

عملػو مػع تعػويض يعػادؿ مػا بعلػو مػن مػاؿ وأجػور عمػاؿ وغَتىػا مثػل . إف كاف البعر من دافع األرض فللمزارع عليو أجػر   أ
بالقػػدر ادلعػػروؼ إذا كػػاف العقػػد يلزمػػو ببػػدؿ مػػا ذكػػر ولػػدافع األرض أف يتػػوقزى ذلػػك بػػأف يػػؤدي  للمػػزارع قيمػػة حصػػتو مػػن 

 اف إدراكو. الزرع مستحق القرار إىل أو 
 ب . وإف كاف البعر من ادلزارع فلو على دافع األرض قيمة حصتو من الزرع مستحقاً للقرار إىل حُت إدراكو.

أكػػاف البػػعر منػػو أو مػػن صػػاحب األرض أف خيتػػار أخػػع حصػػتو مػػن الػػزرع مقلوعػػاً وحين ػػع  ال  . وللمػػزارع يف احلػػالُت سػػواءً  ج
 .هشيء لو سوا
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 إلتزامات صاحب األرض - 3
 ( :729لمادة )ا
إذا   السػتغبلذلاكالشرب وادلمر ومع مجيع ما ىو سلصػص   االرتفاقيةعلى صاحب األرض تسليمها صاحلة للزراعة مع حقوقها  -5

 كاف متصبًل هبا اتصاؿ قرار .
 اؿاالسػتعمويلتـز أيضاً بإصبلح األدوات الزراعيػة الػيت جيػب عليػو تسػليمها صػاحلة للعمػل إذا احتاجػ  إىل اإلصػبلح نتيجػة  -2

 ادلعتاد. 

 إلتزامات المزارع  - 4
 :( 730)المادة 

ف حصػػاد ااثلهػػا إىل حػػُت أو ميبنفقػػات رلػػاري الػػري ومػػا و يلتػػـز ادلػػزارع  ؤونػػة األعمػػاؿ الزراعيػػة وصػػيانة الػػزرع واحملافظػػة عليػػو  – 5 
 الزرع. 

ىت تقسػيم الغلػة فيلتػـز هبػا كػل مػن ادلتعاقػدين أما مؤونة الزرع بعد إدراكػو مػن احلصػاد ومػا يتلػوه والنفقػات الػيت  تػاج إليهػا حػ – 2
 بقدر حصتو.

 :( 731)المادة 
علػػى ادلػػزارع أف يبػػعؿ يف الزراعػػة ويف احملافظػػة علػػى األرض ومػػا يتبعهػػا وعلػػى الػػزرع واحملصػػوؿ مػػن العنايػػة مػػا يبعلػػو الشػػخص  – 5

 العادي.
 فإذا قصر يف شيء من ذلك ونشأ عن تقصَته ضرر كاف ضامناً لو .    – 2

 :( 732)المادة 
 ال جيوز للمزارع أف يؤجر األرض أو يكل زراعتها لغَته إال برضا صاحب األرض. – 5
فػػػػإف فعػػػػل فلصػػػػاحب األرض فسػػػػخ ادلزارعػػػػة فػػػػإف كانػػػػ  األرض حػػػػُت الفسػػػػخ مزروعػػػػة والبػػػػعر مػػػػن صػػػػاحب األرض  فلػػػػو  – 2

األرض مزروعػة  مػع إعطػاء قيمػة  اسػًتداديػار بػُت وتضمُت ادلزارع ما حلقو مػن ضػرر وإف مل يكػن البػعر منػو فلػو اخل اسًتدادىا
 البعر لصاحبو وبُت ترؾ الزرع ذلما إىل وق  حصاده وتضمُت ادلزارع األوؿ أجر ادلثل وما تسبب فيو من ضرر.

 المزارعة انتهاء – 5
 :( 733)المادة 

الػػزرع إىل أف يػػدرؾ وعليػػو أجػػر مثػػل  مػػدهتا فػػإذا انقضػػ  قبػػل أف يػػدرؾ الػػزرع فللمػػزارع اسػػتبقاء بانقضػػاءينتهػػي عقػػد ادلزارعػػة 
األرض بقػػػدر حصػػػتو مػػػن احملصػػػوؿ عػػػن ادلػػػدزة البلحقػػػة وتكػػػوف نفقػػػة مػػػا يلػػػـز للػػػزرع علػػػى كػػػل مػػػن صػػػاحب األرض وادلػػػزارع بقػػػدر 
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 حصصهما .
 : (734)المادة 

 إذا مات صاحب األرض والزرع مل يدرؾ يستمر الزارع يف العمل حىت يدرؾ الزرع وليس لورثتو منعو .  – 5
 وإذا مات ادلزارع والزرع مل يدرؾ قاـ ورثتو مقامو يف العمل حىت يدرؾ وإف أىب صاحب األرض. – 2

 : (735)المادة 
إذا فسػػػخ عقػػػد ادلزارعػػػة أو تبػػػُت بطبلنػػػو أو قضػػػي بإبطالػػػو كػػػاف مجيػػػع احملصػػػوؿ لصػػػاحب البػػػعر فػػػإف كػػػاف اآلخػػػر ىػػػو ادلػػػزارع  – 5

 تحق أجر مثل األرض.استحق أجر مثل عملو وإف كاف ىو رب األرض اس
 وال جيوز يف احلالُت أف يتجاوز أجر مثل العمل أو األرض قيمة حصة صاحبو من احملصوؿ .  - 2

 ثالثاً : المساقاة
 : (736)المادة 

هػػا وإصػػبلحها اصػػة معلومػػة مػػن يتاألشػػجار والكػػرـو بػػُت صػػاحبها وآخػػر يقػػـو علػػى ترب اسػػتغبلؿادلسػػاقاة عقػػد شػػركة علػػى  – 5
 صرىا .

 ىنا كل نبات تبقى أصولو يف األرض أكثر من سنة . بالشجروادلراد  – 2
 :( 737)المادة 

 يشًتط لصحة ادلساقاة أف تكوف حصة كل من الطرفُت يف الغلة مقدرة بنسبة شائعة .
 : (738)المادة 

 ة عقد الـز فبل ميلك أحد ادلتعاقدين فسخو إال لععر ي ر ذلك .اادلساق
 :  ( 739)المادة 

 تنصرؼ إىل أوؿ غلة  صل يف سنة العقد ما مل جير العرؼ على غَت ذلك .مدة للمساقاة ا مل يبُت إذ – 5
 وإذا حدد يف العقد مدة يتحمل فيها ظهور الثمر ومل يبد أصبًل فبل يستحق أحد العاقدين شي اً على اآلخر. – 2

 : (740)المادة 
 ها األحكاـ التالية ما مل يتفق على خبلفها:األعماؿ والنفقات اليت  تاج إليها ادلساقاة تتبع في

األعماؿ اليت  تاج إليها يف خدمة الشجر ولو الغلة وجودهتا واحملافظة عليها إىل أف تدرؾ كالسػقي وتلقػيح الشػجر وتقليمػو  – 5
الغلػػة فهػػي  تكػػوف علػػى عهػػدة ادلسػػاقي وأمػػا األعمػػاؿ الثابتػػة الػػيت ال تتكػػرر كػػل سػػنة كحفػػر اآلبػػار وإقامػػة مسػػتودعات حلفػػظ

 على صاحب الشجر.
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فحػػة احلشػرات إىل حػػُت إدراؾ الغلػة تلػػـز اوالعنايػػة ادلعتػادة كػثمن مسػػاد وأدويػة دلك االسػتغبلؿالنفقػات ادلاليػة الػػيت  تػاج إليهػػا  – 2
 صاحب الشجر.

 حصتو يف الغلة. أما النفقات اليت  تاج إليها بعد إدراؾ الغلة كنفقة القطاؼ واحلفظ فتلـز الطرفُت كبًل بنسبة -  3
 :( 741)المادة 

ء أخػع الغلػة كلهػا اال جيوز للمساقي أف يساقي غَته دوف إذف صاحب الشجر فػإف فعػل كػاف صػاحب الشػجر باخليػار إف شػ
دلساقي األوؿ بػأجر مثػل زلػل ادلسػاقاة وضػمنو مػا حلػق على اورجع  اوأعطى من قاـ بالعمل أجر مثل عملو وإف شاء ترؾ الغلة ذلم

 بسبب فعلو . بو من ضرر
 :( 742)المادة 

فػػق أو قػػاـ بعمػػل ذي أثػػر يف لػػو الشػػجر أو الثمػػر تادلتعاقػػداف يف ادلسػػاقاة أو أحػػد ا قػػد أوكػػاف إذا اسػػتحق الشػػجر أو الثمػػر 
 ترتب ما يلي اسب األحواؿ:

الناشػ ة عػن العقػد ويػؤدي  وااللتزامػات ؽو قػساقاة حل زلػل دافػع الشػجر جتػاه ادلسػاقي يف مجيػع احلادلحق عقد تإذا جاز ادلس - 5
 ادلستحق إىل دافع الشجر مثل ما أنفقو من نفقات نافعة اسب العرؼ .

كػػػػاف   االسػػػػتحقاؽفػػػػإف مل جيػػػػز ادلسػػػػتحق العقػػػػد وكانػػػػ  ادلسػػػػاقاة معقػػػػودة اسػػػػن نيػػػػة دوف علػػػػم أحػػػػد مػػػػن الطػػػػرفُت بسػػػػبب  – 2
لدافع الشجر ما أنفق مػن نفقػات نافعػة اسػب جر مثلو ويؤدي أللمستحق اخليار إما أف يأخع ما استحقو ويدفع للمساقي 

ف يػًتؾ ذلمػا الغلػة إىل هنايػة مومسهػا ويأخػع مػن دافػع الشػجر تعويضػاً عػادالً اسػب العػرؼ عمػا فاتػو مػن منفعػة أالعرؼ وإمػا 
 . االنتظاربسبب ىعا 

 ال شيء عليو ألحد منهما.وإف كاف ادلتعاقداف يف ادلساقاة سي ي النية حُت التعاقد كاف للمستحق أخع ما استحقو و  – 3
حد ا سيء النية واآلخر حسنها ترتب حلسن النية منهمػا علػى ادلسػتحق تعػويض عػادؿ اسػب العػرؼ عمػا أفػاد أوإف كاف  – 4

 الشجر أو الثمن بنفقتو أو بعملو . 
 :( 743)المادة 

اقاة وعليػػو أجػػر مثػػل عمػػل إذا عجػػز ادلسػػاقي عػػن العمػػل أو كػػاف غػػَت مػػأموف علػػى الثمػػر جػػاز لصػػاحب الشػػجر فسػػخ ادلسػػ
 ادلساقي قبل الفسخ .

 :  ( 744)المادة 
العقػد فػإف كػاف علػى الشػجر صػر مل يبػد صػبلحو فللمسػاقي اخليػار إف شػاء قػاـ علػى العمػل  انتهػىمػدة ادلسػاقاة  انقض إذا  – 5

 حىت يدرؾ الثمر بغَت أجر عليو حلصة صاحب الشجر وإف شاء رد العمل.
قي قيمػة نصػيبو سػااحب الشػجر باخليػار بػُت أف يقسػم الثمػر علػى الشػرط ادلتفػق عليػو أو أف يعطػي ادلفإذا رد العمل كاف صػ – 2

 منها أو أف ينفق عليو حىت يدرؾ فَتجع  ا أنفقو يف حصة ادلساقي من الثمر .  
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 : (745)المادة 

 بقاً للعقد.ال تنفسخ ادلساقاة بوفاة صاحب الشجر وليس لورثتو منع ادلساقي من متابعة عملو ط – 5
العمػػل فػػإف اختػػاروا الفسػػخ والثمػػر مل ينضػػج اسػػتحقوا يف  االسػػتمرارأمػػا إذا تػػويف ادلسػػاقي فلورثتػػو اخليػػار بػػُت فسػػخ العقػػد أو  – 2

 عند نضجو ما يصيب مورثهم بنسبة ما عمل حىت وفاتو .
ثتػػو عنػػد نضػػج الثمػػار مػػا يصػػيبو منهػػا وإذا كػػاف مشػػروطاً علػػى ادلسػػاقي أف يعمػػل بنفسػػو تنفسػػخ ادلسػػاقاة بوفاتػػو ويسػػتحق ور  – 3

 بنسبة عملو .
 :( 746)المادة 

 تسري أحكاـ ادلزارعة على ادلساقاة فيما مل تتناولو النصوص السابقة .

 رابعاً : المغارسة
 :  ( 747)المادة 

الغػػراس جيػػوز عقػػد ادلسػػاقاة يف صػػورة مغارسػػة بػػأف يتفػػق صػػاحب أرض مػػع آخػػر علػػى تسػػليمو األرض ليقػػـو بغرسػػها وتربيػػة 
معينػة علػى أف تكػوف بعػدىا األرض والشػجر ادلغػروس ومػا يتبعهػا مػن  ةوالعناية بو وإنشاء ما يستلزمو ذلك من الوسائل خػبلؿ مػد

 . لبلتفاؽت شركة بينهما طبقاً آمنش
 :( 748)المادة 

 تسري أحكاـ ادلساقاة على ادلغارسة فيما ال يتعارض مع طبيعتها.

 خامساً : إيجار الوقف
 :  ( 749) المادة

 . هار جيدلن يتوىل إجارة الوقف والية إ – 5
 برأيو يف اإلجارة دوف اآلخر.  االنفرادفليس ألحد ا  الثنُتوإذا كان  التولية على الوقف  – 2
 إلجيار دوف رأي ادلشرؼ .اوإف عُت للوقف متوؿ  ومشرؼ  فبل يستقل ادلتويل ب – 3

 :( 750)المادة 
 تأجر الوقف لنفسو ولو بأجر ادلثل إال أف يتقبل اإلجارة من احملكمة . ال جيوز للمتويل أف يس - 5
 جر ادلثل بعد إذف احملكمة .أوجيوز لو أف يؤجر من أصولو أو فروعو بأجرة تزيد عن  – 2

 :( 751) المادة
الواقػػف أو مػػن قبػػل  مػػوىليكػػن مػػا مل  االسػػتحقاؽفيػػو  اضلصػػروقػػوؼ عليػػو إجيػػار الوقػػف وال قػػبض بػػدؿ إجػػارة ولػػو ملػػيس لل
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 مأذوناً شلن لو والية اإلجارة .
 
 :( 752)المادة 

 يراعى شرط الواقف يف إجارة الوقف فإف عُت مدة لئلجيار فبل جتوز سلالفتها . – 5
ادلدة ادلعينة ومل يشًتط للمتػويل حػق التػأجَت دلػا ىػو أنفػع للوقػ  رفػع األمػر إىل احملكمػة  است جارهوإذا مل يوجد من يرغب يف  – 2

 . فذف بالتأجَت ادلدة اليت تراىا أصلح للوقلتأ
 :( 753)المادة 

إذا مل  دد الواقف ادلدة تؤجر العقػارات دلػدة سػنة واألراضػي دلػدة ثػبلث سػنُت علػى األكثػر إال إذا اقتضػ  مصػلحة الوقػف  – 5
 غَت ذلك وصدر بو إذف من احملكمة .

 (. 5إىل ادلدة ادلبينة يف الفقرة ) نقض اأما إذا عقدت اإلجارة مدة أطوؿ ولو بعقود مًتادفة  – 2
 اره مدة تكفي لتعمَته .جيوإذا كاف الوقف ااجة للتعمَت وليس لو ريع يعمزر بو جاز للمحكمة أف تأذف بإ – 3

 :( 754)المادة 
و عػػن ادلػػدة ال بغػػنب يسػػَت ويلػػـز ادلسػػتأجر بإمتػػاـ أجػػر ادلثػػل ودفػػع مػػا نقػػص منػػإال تصػػح إجػػارة الوقػػف بأقػػل مػػن أجػػر ادلثػػل  – 5

 ادلاضية من العقد ولو احلق يف فسخو أو القبوؿ بأجر ادلثل عن ادلدة الباقية .
 أثناء ادلدة ادلعقود عليها. الطارئفيو العقد وال يعتد بالتغيَت  ـوجيري تقدير أجر ادلثل من قبل اخل اء بالوقف العي أبر  – 2

 :( 755)المادة 
ذاتػػو وأدى ذلػػك إىل زيػػادة األجػػرة زيػػادة فاحشػػة ولػػيس دلػػا أنفقػػو ادلسػػتأجر ومػػا إذا طػػرأ علػػى موقػػع عقػػار الوقػػف  سػػن يف 

و قبػوؿ أجػر ادلثػل اجلديػد مػن وقػ  التحسػن سػواء كػاف التػأخَت أخيػَتز ادلسػتأجر بػُت الفسػخ   أحدثو من إصبلح وتعمَت دخل فيو
 أو حلاالت أخرى . التعمَتحلاجة 
 :( 756)المادة 

كػػاف ادلسػتأجر قػػد بػػٌت أو غػػرس يف العػػُت ادلوقوفػة مػػن مالػػو لنفسػػو بػػإذف مػن لػػو واليػػة التػػأجَت كػػاف إذا انقضػ  مػػدة اإلجػػارة و  – 5
 أوىل من غَته باإلجارة دلدة مستقبلة بأجر ادلثل .

 تػوعليػو بقيم مأقػي اجور حػق جلهػة الوقػف أف تتملػك مػأوإذا أىب القبوؿ بأجر ادلثل وكاف ىدـ البناء أو قلع الشجر مضػراً بادلػ – 2
 تحق القلع ما مل يتفقا على أف يًتؾ البناء أو الغرس إىل أف يسقط فيأخع ادلستأجر ما بقي منو.مس

ى أف يعطيػػو مقػػدار مػػا يصػػيب ملكػػو مػػن بػػدؿ لػػا عمػػوجيػػوز للمتػػويل أف يػػؤجر العػػُت ادلوقوفػػة مػػع البنػػاء والغػػراس بػػإذف مالكه – 3
 اإلجيار.
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 :( 757)المادة 
أجر بنػػاء أو شػػجر أقامػػو  الػػو يف العػػُت ادلوقوفػػة دوف إذف يػػؤمر هبػػدـ مػػا بنػػاه وقلػػع مػػا إذا انتهػػ  مػػدة اإلجػػارة وكػػاف للمسػػت

ذلػك ضػرر علػى الوقػف جيػَت علػى الًتيػث حػىت يسػقط البنػاء أو  مػنغرسو إف مل يكن يف ذلك ضرر على الوقف وإف كػاف  صػل 
و مهػدوماً يف البنػاء يػس بثمن ال يتجاوز أقل قيمتالشجر فيأخع أنقاضو ويف كبل احلالُت  ق جلهة الوقف أف تتملك ما شيد أو غر 

 وعاً يف الغراس أو قائماً يف أي منهما . لومق
 :( 758)المادة 

 رأي وزارة األوقاؼ فيما تقتضيو مصلحة الوقف قبل صدور اإلذف.  يؤخعيف األمور اليت  تاج فيها إىل إذف احملكمة 
 :( 759)المادة 

 رة الوقف يف كل ما ال يتعارض مع النصوص السابقة .تسري أحكاـ عقد اإلجيار على إجا

 الفصل الثاني

 اإلعارة
 ( :760المادة )

 . االستعماؿاإلعارة متليك الغَت منفعة شيء بغَت عوض دلدة معينة أو لغرض معُت على أف يرده بعد 
 :( 761)المادة 

 تتم اإلعارة بقبض الشيء ادلعار وال أثر ذلا قبل القبض .
 : (762)المادة 

 بو مع بقاء عينو . لبلنتفاعيشًتط يف الشيء ادلعار أف يكوف معيناً صاحلاً 

 أحكام اإلعارة – 1
 : (763)المادة 

 اإلعارة عقد غَت الـز ولكل من الطرفُت إهناؤه مىت شاء ولو ضرب لو أجل .
 : (764)المادة 

وال تقصػَت فػبل ضػماف عليػو مػا مل يتفػق علػى  تعػدل  و نقصػ  قيمتهػا بػبلأمانة يف يد ادلستعَت فإذا ىلك  أو ضػاع  أالعارية 
 غَت ذلك.

 :( 765)المادة 
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ال جيوز للويل أو الوصي إعارة مػاؿ مػن ىػو  ػ  وصػايتو فػإذا أعػاره أحػد ا لػـز ادلسػتعَت أجػر ادلثػل فػإذا ىلكػ  العاريػة كػاف 
 ادلعَت ضامناً .

 :( 766)المادة 
و تعيبػ  كػاف أوؾ لػو وال يكػوف عػادة  ػ  يػدىا فػإف فعلػ  وىلكػ  العاريػة ال جيوز للزوجة بغػَت إذف الػزوج إعػارة شػيء شللػ
 الضماف .بللزوج اخليار يف الرجوع عليها أو على ادلستعَت 

 :( 767)المادة 
 . االنتفاعبعد  ليس للمعَت أف يطالب ادلستعَت بأجر العارية

 :( 768)المادة 
 .االستحقاؽد إخفاء سبب مادلعَت إال إذا اتفق على غَت ذلك أو إذا تعإذا استحق  العارية بيد ادلستعَت فبل ضماف على  – 5
 د إخفاء العيب أو ضمن سبلمة الشيء من العيب.موال يضمن أيضاً العيوب اخلفية إال إذا تع – 2
 . االستحقاؽادلعَت يكوف مسؤواًل عن كل ضرر يلحق بادلستعَت من جراء ىعا  – 3
ادلسػتحق تضػمينو كػاف لػو الرجػوع علػى  واختػارمنػو وال تقصػَت  العاريػة عنػد ادلسػتعَت بػبل تعػدل بعد ىػبلؾ  االستحقاؽإذا وقع  – 4

 ادلعَت  ا ضمن للمستحق.
 :( 769)المادة 

إذا كان  اإلعارة مؤقتة بأجل نصاً أو عرفاً فرجع ادلعػَت فيهػا قبػل حلػوؿ األجػل وحلػق ادلسػتعَت ضػرر بسػبب ذلػك يلػـز ادلعػَت  – 5
 تعويضو عن ضرره .

وإذا كاف الرجوع جيعل ادلسػتعَت يف حػرج كػالرجوع يف واسػطة النقػل ادلعػارة للسػفر خػبلؿ الطريػق أو الرجػوع يف األرض ادلعػارة  – 2
قاء أجر مثلها عن ادلػدة الػيت تلػي الرجػوع لالعارية إىل أف يزوؿ احلرج  استبقاءللزرع بعد زرعها قبل األجل كاف للمستعَت حق 

. 

 رإلتزامات المستعي – 2
 :( 770)المادة 

 على ادلستعَت أف يعتٍت افظ العُت ادلستعارة أو صيانتها عناية الشخص العادي  الو .  – 5
 فإذا قصزر يف دفع ضرر عن العارية وكاف يستطيع دفعو كاف ملزماً بالضماف . – 2

 :( 771)المادة 
 على ادلستعَت نفقة العارية ومصاريف ردىا ومؤونة نقلها .
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 :( 277)المادة 
 .االنتفاعللمستعَت أف ينتفع بالعارية على الوجو ادلعتاد يف اإلعارة ادلطلقة اليت مل تقيد بزماف أو مكاف أو بنوع من  – 5
أف جيػاوز القػدر ادلماثػل أو  االنتفػاعفإذا كان  مقيدة بزماف أو مكاف وجب عليو مراعاة ىعا القيد وليس لو عنػد تعيػُت نػوع  – 2

 األقل ضرراً.
 :( 773)ة الماد
إذا حدث من استعماؿ العُت ادلستعارة عيػب يوجػب نقصػاً مػن قيمتهػا فػبل يضػمن ادلسػتعَت ذلػك الػنقص إال إذا كػاف ناشػ اً  – 5

 على خبلؼ ادلعتاد . استعماذلاعن 
 بو. على خبلفو فهلك  أو تعيب  ضمن للمعَت ما أصا استعملهاالعارية أو  استعماؿجتاوز ادلستعَت ادلألوؼ يف  إذا-2  

 : (774)المادة 
يرتػب ألحػد حقػاً يف منفعتهػا أو عينهػا بإعػارة  أو رىػن أو  اً ال جيوز للمستعَت بدوف إذف ادلعَت أف يتصػرؼ يف العاريػة تصػرف

 إجارة أو غَت ذلك .
 :( 775)المادة 

 .  و تقصَتأد  مُت قادر على حفظها وال يضمنها إذا ىلك  عنده دوف تعأجيوز للمستعَت أف يودع العارية لدى شخص 

 اإلعارة انتهاء – 3
 :( 776)المادة 

 أو  وت أحد ا وال تنتقل إىل ورثة ادلستعَت. او ادلستعَت عنهأفسخ اإلعارة برجوع ادلعَت  - 5
 وإذا مات ادلستعَت رلهبًل العارية ومل توجد يف تركتو تكوف قيمتها وق  الوفاة ديناً على الًتكة.  –2

 :( 777)المادة 
 ادلنفعة زلل اإلعارة . باستيفاءو أاألجل ادلتفق عليو  بانتهاءقد اإلعارة ينتهي ع

 :( 778)المادة 
مل جيػػز القػػانوف  إذا انفسػػخ  اإلعػػارة أو انتهػػ  وجػػب علػػى ادلسػػتعَت رد العاريػػة إىل صػػاحبها واالمتنػػاع عػػن اسػػتعماذلا مػػا – 5

 ىا .ءاستبقا
 ىل ادلعَت عند الطلب .إ وت ادلستعَت لـز الورثة تسليمها وإذا انفسخ  -2

   ( :779)المادة 
خػرى فيجػوز تسػليمها ألشػياء األأمػا ا. شياء النفسية وجػب علػى ادلسػتعَت تسػليمها بنفسػو اىل ادلعػَت ألإذا كان  العارية من ا -5
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 و بواسطة من ىم يف رعايتو من القادرين على تسليمها.أبنفسو 
 ادلكاف العي أعَتت فيو أو يقضي بو العرؼ. جيب رد العارية يف ادلكاف ادلتفق عليو وإال ففي  -2

 إذا كاف ادلستعَت ميتاً فبل يلتـز ورثتو بتسليمها إال يف مكاف وجودىا.  -3

 الباب الثالث

 عقود العمل

 الفصل األول

 عقد المقاولة
 :( 780)المادة 

 و الطرؼ اآلخر .ادلقاولة عقد يتعهد أحد طرفيو  قتضاه بأف يصنع شي اً أو يؤدي عمبًل لقاء بدؿ يتعهد ب
 :( 781)المادة 

جيػػوز أف يقتصػػر اإلتفػػاؽ علػػى أف يتعهػػد ادلقػػاوؿ بتقػػد  العمػػل علػػى أف يقػػدـ صػػاحب العمػػل ادلػػادة  الػػيت يسػػتخدمها أو  – 5
 يستعُت هبا يف القياـ بعملو. 

 كما جيوز أف يتعهد ادلقاوؿ بتقد  ادلادة والعمل .   – 2
 :( 782)المادة 

 وصف زللو وبياف نوعو وقدره وطريقة أدائو ومدة إصلازه و ديد ما يقابلو من بدؿ . جيب يف عقد ادلقاولة

 التزامات المقاول - 1
 : (783)المادة 

 لشروط العقد . و بعضها وجب عليو تقدميها طبفاً أذا اشًتط على ادلقاوؿ تقد  مادة العمل كلها إ -5
صػوؿ الفنيػة ألف يراعػي عملػو اأف  ػرص عليهػا و أدلقػاوؿ ذا كاف صػاحب العمػل ىػو الػعي قػدـ مػادة العمػل وجػب علػى اإو  -2

 و فقدت فعليو ضماهنا .أو تعيب  أ  فف وقع خبلؼ ذلك فتلإف يرد لصاحبها ما بقي منها فأو 

 : (784)المادة 
ؼ و العػػر مػػا مل يقػػضل االتفػػاؽ أضػػافية علػػى نفقتػػو إدوات أالت و آصلػػاز العمػػل مػػن إليػػو يف إ ػػا  تػػاج  يػػأيعلػػى ادلقػػاوؿ أف 

 بغَته .
 ( :785)المادة 
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و منػػاؼ للشػػروط أنػػو يقػػـو  ػػا تعهػػد بػػو علػػى وجػػو معيػػب أذا تبػػُت إفػػ  العمػػل وفقػػاً لشػػروط العقػػد إصلػػازجيػػب علػػى ادلقػػاوؿ 
ذا كػاف  االصػبلح شلكنػاً جػاز إمػا أصػبلح العمػل غػَت شلكػن و إذا كػاف إف يطلػب فسػخ العقػد يف احلػاؿ أفيجوز لصػاحب العمػل 
دوف  األجػػلانقضػػى  فػػإذا  العقػػد ويصػػحح العمػػل ضػػمن مػػدة معقولػػة بشػػروطأف يلتػػـز  ادلقػػاوؿب مػػن لصػػاحب العمػػل أف يطلػػ

متػػاـ العمػػل إخػػر بآىل مقػػاوؿ إو الًتخػػيص لػػو يف أف يعهػػد أف يطلػػب مػػن احملكمػػة فسػػخ العقػػد أالتصػػحيح جػػاز لصػػاحب العمػػل 
 وؿ .ألعلى نفقة ادلقاوؿ ا

 :( 786)المادة 
أـ ال وينتفػي الضػماف إذا صلػم  تقصػَتهوصػنعو مػن ضػرر أو خسػارة سػواء أكػاف بتعديػو أو  يضمن ادلقاوؿ ما تولد عن فعلػو

 ذلك حادث ال ميكن التحرز منو .عن 
 :( 787)المادة 

إذا كاف لعمل ادلقاوؿ أثر يف العُت جاز لو حبسها حػىت يسػتويف األجػرة ادلسػتحقة وإذا تلفػ  يف يػده قبػل سػداد أجػره فػبل  – 5
 لو . ضماف عليو وال أجر

 األجرة فإف فعل وتلف  كاف عليو ضماف الغصب. الستيفاءفإذا مل يكن لعملو أثر يف العُت فليس لو أف  بسها  – 2
 : (788)المادة 

إذا كاف عقد ادلقاولة قائماً على تقبػل بنػاء يضػع ادلهنػدس تصػميمو علػى أف ينفػعه ادلقػاوؿ  ػ  إشػرافو كانػا متضػامنُت يف  – 5
ه مػن اأو أقامػ فيمػا شػيداه مػن مبػاينأو جزئػي مل عما  دث يف خبلؿ عشر سنوات من هتدـ كلي صاحب العلالتعويض 
 وعن كل عيب يهدد متانة البناء وسبلمتو إذا مل يتضمن العقد مدة أطوؿ.. ت آمنش

حب العمػػل رضػػي صػػا يف التعػػويض ادلػػعكور ولػػو كػػاف اخللػػل أو التهػػدـ ناشػػ اً عػػن عيػػب يف األرض ذاهتػػا أو االلتػػزاـيبقػػى  – 2
 ت ادلعيبة .آبإقامة ادلنش

 مدة السنوات العشر من وق  تسلم العمل. أتبد –3
 :( 789)المادة 
ذا اقتصػػر عمػػل ادلهنػػدس علػػى وضػػع التصػػميم دوف اإلشػػراؼ علػػى التنفيػػع كػػاف مسػػؤوالً فقػػط عػػن عيػػوب التصػػميم وإذا إ

اـ ادلهنػػدس فػبل يكػػوف مسػؤوالً إال عػػن العيػػوب عمػل ادلقػػاوؿ بإشػراؼ مهنػػدس أو بإشػراؼ صػػاحب العمػػل الػعي أقػػاـ نفسػو مقػػ
 اليت تقع يف التنفيع دوف عيوب التصميم .

 :( 790)المادة 
 يقع باطبًل كل شرط يقصد بو إعفاء ادلقاوؿ أو ادلهندس من الضماف أو احلد منو .
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 :( 791)المادة 
 كتشاؼ العيب. ا و أال تسمع دعوى الضماف بعد إنقضاء سنة على حصوؿ التهدـ 

 إلتزامات صاحب العمل – 2
 :( 792)المادة 

يلتػػـز صػػاحب العمػػل بتسػػلم مػػا ت مػػن العمػػل مػػىت أصلػػزه ادلقػػاوؿ ووضػػعو  ػػ  تصػػرفو فػػإذا امتنػػع بغػػَت سػػبب مشػػروع رغػػم 
 دعوتو إىل ذلك وتلف يف يد ادلقاوؿ أو تعيب دوف تعديو أو تقصَته فبل ضماف عليو .

 :( 793)المادة 
 ألجرة عند تسلم ادلعقود عليو إال إذا نص اإلتفاؽ أو جرى العرؼ على غَت ذلك.يلتـز صاحب العمل بدفع ا

 :( 794)المادة 
تنفيػػع التصػػميم أف إذا ت عقػػد ادلقاولػػة علػػى أسػػاس الوحػػدة و قتضػػى تصػػميم معػػُت لقػػاء بػػدؿ زلػػدد لكػػل وحػػدة مث تبػػُت  – 5

ر الزيػادة أف يتحلػل مػن العقػد مػع أداء قيمػة مػا يقتضي زيادة جسػيمة يف النفقػات جػاز لصػاحب العمػل بعػد إعبلمػو  قػدا
 بالزيادة . التزامومتابعتو مع  قبوؿأصلزه ادلقاوؿ من العمل وفقاً لشروط العقد أو 

زيػػػادة جسػػػيمة ولكنهػػػا زلسوسػػػة وضػػػرورية لتنفيػػػع التصػػػميم ادلتفػػػق عليػػػو وجػػػب علػػػى ادلقػػػاوؿ أف خيطػػػر رب الوإذا مل تكػػػن  – 2
فيػع  قػدار مػا يتوقعػو مػن زيػادة يف النفقػات فػإذا مضػى يف التنفيػع دوف إخطػار فػبل حػق لػو يف التنيف  االستمرارالعمل قبل 

 طلب الزيادة .
 :( 795)المادة 

إذا وقػػػع عقػػػد ادلقاولػػػة  وجػػػب تصػػػميم متفػػػق عليػػػو لقػػػاء بػػػدؿ إمجػػػايل  فلػػػيس للمقػػػاوؿ أف يطالػػػب بأيػػػة زيػػػادة يف األجػػػر  – 5
 ىعا التصميم .تنفيع يقتضيها 

صاحب العمػل يراعػى اإلتفػاؽ اجلػاري مػع ادلقػاوؿ بشػأف ىػعا التعػديل أو  ىحدث يف التصميم تعديل أو إضافة برضوإذا  – 2
 اإلضافة .

 :( 796)المادة 
 تطلبها العمل.يإذا مل يعُت يف العقد أجر على العمل استحق ادلقاوؿ أجر ادلثل مع قيمة ما قدمو من ادلواد اليت 

 :( 797)المادة 
فػق ادلهنػدس الػعي قػاـ بتصػميم البنػاء واإلشػراؼ علػى تنفيػػعه علػى األجػر اسػتحق أجػر ادلثػل طبقػاً دلػا جػرى عليػػو إذا مل يت – 5

 العرؼ.
 جر مثل ما قاـ بو .أفإذا طرأ ما  وؿ دوف إمتاـ تنفيع العمل وفقاً للتصميم العي أعده استحق  – 2
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 ( المقاول الثاني 3) 
 : (798)المادة 

كػػل تنفيػػع العمػػل كلػػو أو بعضػػو إىل مقػػاوؿ آخػػر إذا مل مينعػػو شػػرط يف العقػػد أو مل تكػػن طبيعػػة العمػػل جيػػوز للمقػػاوؿ أف ي – 5
 تقتضي أف يقـو بو بنفسو.

 وتبقى مسؤولية ادلقاوؿ األوؿ قائمة قبل صاحب العمل .   - 2  
 : (799)المادة 

 وؿ إال إذا أحالو على رب العمل.ال جيوز للمقاوؿ الثاين أف يطالب صاحب العمل بشيء شلا يستحقو ادلقاوؿ األ

 المقاولة انقضاء - 4
 : (800)المادة 

 ينتهي عقد ادلقاولة بإصلاز العمل ادلتفق عليو أو بفسخو رضاًء أو قضاًء .
 :   (801)المادة 

 أف يطلب فسخو. وإذا حدث ععر  وؿ دوف تنفيع العقد أو إمتاـ تنفيعه جاز ألحد عاقدي
 :( 802)المادة 

سػبب ال يػد لػو فيػو فإنػو يسػتحق قيمػة مػا ت مػن األعمػاؿ ومػا أنفػق لزاً عػن إمتامػو اجقاوؿ يف التنفيع مث أصػبح عػإذا بدء ادل
 يف سبيل التنفيع بقدر ما يعود على صاحب العمل من نفع .

 :   (803)المادة 
 ف يطالب الطرؼ اآلخر بتعويضو يف احلدود اليت يقرىا العرؼ.أالفسخ  منللمتضرر 

 
 :( 480)المادة 

يف  االعتبػػارأو كانػػ  مؤىبلتػػو الشخصػػية زلػػل  وينفسػػخ عقػػد ادلقاولػػة  ػػوت ادلقػػاوؿ إذا كػػاف متفقػػاً علػػى أف يعمػػل بنفسػػ – 5
 العقد .

جػاز لصػاحب العمػل أف يطلػب فسػخ العقػد  اعتباروإذا خبل العقد من مثل ىعا الشرط أو مل تكن شخصية ادلقاوؿ زلل  – 2
 نات الكافية حلسن تنفيع العمل .إذا مل تتوافر يف الورثة الضما

 احلالُت يستحق الورثة قيمة ما ت من األعماؿ والنفقات وفقاً لشروط العقد وما يقتضيو العرؼ.ويف كبل  - 3
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 لفصل الثانيا

 عقد العمل

 وشرائطو انعقاده – 1
 :( 805)المادة 

 رافو أو إدارتو لقاء أجر .عقد العمل عقد يلتـز أحد طرفيو بأف يقـو بعمل دلصلحة اآلخر    إش – 5
أما إذا كاف العامل غَت مقيد بأف ال يعمل لغػَت صػاحب العمػل أو مل يوقػ  لعملػو وقػ  فػبل ينطبػق عليػو عقػد العمػل وال  – 2

 يستحق بو أجره إال بالعمل حسب اإلتفاؽ.
 :( 806)المادة 

 جيوز أف يكوف عقد العمل دلدة زلدودة أو غَت زلدودة ولعمل معُت. – 5
 عقد دلدة أطوؿ ردت إىل مخس. وال جيوز أف تتجاوز مدتو مخس سنوات فإذا – 2

 :( 807)المادة 
إذا مل تكن ادلدة زلػددة يف العقػد جػاز لكػل مػن طرفيػو أف يفسػخو يف أي وقػ  بشػرط أف يعلػن الطػرؼ اآلخػر يف ادلواعيػد 

 احملددة يف القوانُت اخلاصة . 
 :( 808)المادة 

الػعي عػُت يف العقػد فػإف مل يعػُت وقػ  بدئػو فمػن تػاريخ العقػد مػا مل يقػض العػرؼ أو ظػروؼ  تبدأ مدة العمػل مػن الوقػ 
 العقد بغَت ذلك.

 :( 809)المادة 
مدتػو فػإذا اسػتمر طرفػاه يف تنفيػعه بعػد إنقضػاء مدتػو أعتػ   بانتهػاءإذا كاف عقد العمػل دلػدة معينػة انتهػى مػن تلقػاء نفسػو  – 5

 .ذلك جتديداً لو دلدة غَت معينة 
 فإف كاف العمل زلل العقد معيناً وقاببلً بطبيعتو للتجدد فإف العقد يتجدد للمدة البلزمة . – 2

 :( 810)المادة 
 أجر العامل ىو ما يتقاضاه  قتضى العقد من ماؿ أو منفعة يف أي صورة كان  . - 5
ليػو العػرؼ فػإذا مل  يوجػد عػرؼ تولػ  احملكمػة فإذا مل يكن األجر مقدراً يف العقد كاف للعامل أجػر مثلػو طبقػاً دلػا جػرى ع – 2

 وفقاً دلقتضيات العدالة . هتقدير 
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 :( 811)المادة 
تدخل يف أجر العامل وتعت  جزءاً منو العموالت والنسب ادل وية وادلنح ومقابل اخلدمػة يف األعمػاؿ الػيت جػرى العػرؼ فيهػا 

 على منحها و تسب عند تسوية حقوقو أو توقيع احلجز عليها.
 :( 812)المادة 

 إذا عمل أحد آلخر عمبًل بناًء على طلبو دوف اتفاؽ على األجر فلو أجر ادلثل إف كاف شلن يعمل باألجرة وإال فبل.
 :( 813)المادة 

إذا كاف العمػل ادلعقػود عليػو تعلػيم شػيء شلػا يكػوف يف تعلمػو مسػاعدة مػن ادلػتعلم للمعلػم ومل يبػُت يف العقػد أيهمػا يسػتحق 
 يف ذلك عرؼ ذوي الشأف يف مكاف العمل. يتبع اآلخر فإنو أجراً على 

 آثار عقد العمل – 2

 إلتزامات العاملأ . 
 :( 814)المادة 

 جيب على العامل:
 أف يؤدي العمل بنفسو ويبعؿ يف تأديتو عناية الشخص العادي. – 5
 أف يراعي يف تصرفاتو مقتضيات اللياقة واآلداب. – 2
 العمل اخلاصة بتنفيع العمل ادلتفق عليو يف كل ماال يعرضو للخطر وال خيالف القانوف واآلداب. أف يأمتر بأوامر صاحب – 3
 أف  رص على حفظ األشياء ادلسلمة إليو لتأدية عملو . – 4
 أف  تفظ بأسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية ولو بعد انقضاء العقد وفقاً دلا يقتضيو اإلتفاؽ أو العرؼ. – 5

 :( 815) المادة
 ـ العامل بكل ما جرى العرؼ على أنو من توابع العمل ولو مل يشًتط يف العقد.ز يلت

 :( 816)المادة  
ال جيػػوز للعامػػل أف يشػػغل نفسػػو وقػػ  العمػػل بشػػيء آخػػر وال أف يعمػػل مػػدة العقػػد لػػدى غػػَت صػػاحب العمػػل وإال جػػاز 

 عملو لديو . لصاحب العمل فسخ العقد أو إنقاص األجر بقدر تقصَت العامل يف 
 

 : (817)المادة 
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 و تلف أو فقد بسبب تقصَته أو تعديو .أيضمن العامل ما يصيب ماؿ صاحب العمل من نقص 
 : (818)المادة 

إذا كاف العامل يقـو بعمل يسمح لو باإلطبلع على أسرار العمل ومعرفة عمبلء ادلنشػأ جػاز للطػرفُت أف يتفقػا علػى أف ال  – 5
 العقد . انتهاءصاحب العمل أو يشًتؾ يف عمل ينافسو بعد  جيوز للعامل أف ينافس

على أف اإلتفاؽ ال يكوف مقبوالً إال إذا كاف مقيداً بالزماف وادلكاف ونوع العمل بالقدر الضػروري حلمايػة ادلصػاحل ادلشػروعة  – 2
 لصاحب العمل.

 :( 819)المادة 
ادلنافسة تضميناً مبالغاً فيػو بقصػد إجبػاره علػى البقػاء  نع متناعباالإذا اتفق الطرفاف على تضمُت العامل يف حالة اإلخبلؿ 

 لدى صاحب العمل كاف الشرط غَت صحيح.
 :( 820)المادة 

 جديد أثناء عملو فبل حق لصاحب العمل فيو إال يف األحواؿ اآلتية: اكتشاؼأو  اخًتاعإذا وافق العامل إىل  – 5
 ؼ ىعه الغاية.إذا كان  طبيعة العمل ادلتفق عليو تستهدأ . 
 .اخًتاعاتإذا اتفق يف العقد صراحًة على أف يكوف لو احلق يف كل ما يهتدي إليو العامل من ب . 

ت أو أي آأدوات أو منشػػ وأبواسػػطة مػػا وضػػعو صػػاحب العمػػل  ػػ  يػػده مػػن مػػواد  اخًتاعػػوج . إذا توصػػل العامػػل إىل 
 ذلعه الغاية . الستخدامووسيلة أخرى 

ف يطالػب مقابػل خػاص أكبػَتة جػاز للعامػل   اقتصػاديةيف احلػاالت السػالفة أ يػة  االكتشػاؼأو  لبلخًتاععلى أنو إذا كاف  – 2
 تراعى فيو مقتضيات العدالة كما يراعى فيو ما قدمو صاحب العمل من معونة.

 إلتزامات صاحب العمل –ب 
 :( 821)المادة 

 إليو عمل. يسندلو أو أعد نفسو وتفرغ لو وإف مل ف يؤدي للعامل أجره ادلتفق عليو مىت أدى عمأعلى صاحب العمل 
 : (822)المادة 

 على صاحب العمل:
 . التزاماتوكل ما يلـز لتمكُت العامل من تنفيع   يهيئتو وأف آأف يوفر كل أسباب األمن والسبلمة يف منش - 5
 أف يعٍت بصبلحية اآلالت واألجهزة اخلاصة بالعمل حىت ال يقع منها ضرر. - 2
 يراعى مقتضيات اآلداب واللياقة يف عبلقتو بالعامل.أف  - 3
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ومقػػدار أجػػره وكػػل مػػا كػػاف يتقاضػػاه مػػن  وانتهائػػو مباشػػرتووتػػاريخ  وأف يعطػػي للعامػػل يف هنايػػة خدمتػػو شػػهادة بنػػوع عملػػ - 4
 إضافات أخرى.

 أف يرد للعامل كافة األوراؽ اخلاصة بو . –5
 : (823)المادة 

 و لزمو أجر مثلو سواء كاف شلن يعمل بأجر أـ ال.مياـ بعمل على أف يكر إذا طلب صاحب العمل من آخر الق
 :( 824)المادة 

 العقد أـ ال.يف ذلك  اشًتطو إذا جرى العرؼ بو سواء ميلـز صاحب العمل كسوة العامل أو إطعا
 : (825)المادة 

اجػة ويلػـز صػاحب العمػل أجػر مثػل إذا انقض  ادلدة ادلعينة للعمػل ووجػد عػعر يقتضػي مػد أجلهػا يسػتمر العقػد بقػدر احل
 ادلدة ادلضافة .

 :( 826)المادة 
و عيػػب يف عمػػل العامػػل أمدتػو بػػبل عػػعر  انقضػػاءإذا كانػ  مػػدة العمػػل معينػػة يف العقػػد وفسػخ صػػاحب العمػػل العقػػد قبػػل 

 ىل متاـ ادلدة .إوجب عليو أداء األجر 
 :( 827)المادة 

ادلبينػػة يف  االلتزامػػاتالػػيت تفرضػػها القػػوانُت اخلاصػػة إىل جانػػب  زامػػاتبااللتعلػػى كػػل مػػن صػػاحب العمػػل والعامػػل أف يقػػـو 
 ادلواد السابقة .

 عقد العمل انتهاء – 3
 :( 828)المادة 

 ادلدة احملددة لو ما مل يشًتط جتديده كما ينتهي بإصلاز العمل ادلتفق عليو . بانتهاءينتهي عقد العمل  – 5
أو بنػػوع العمػػل أو بػػالغرض منػػو جػػاز لكػػل مػػن العاقػػدين إهنػػاء العقػػد يف أي وقػػ  أراد  باالتفػػاؽوإذا مل تكػػن ادلػػدة معينػػة  – 2

 ف ال يتجاوز األجر ادلسمى.أوللعامل أجر ادلثل عن ادلدة اليت عمل فيها على 
 : (829)المادة 

 جيوز فسخ العقد إذا حدث ععر مينع تنفيع موجبو. – 5
 علق بو أف يطلب فسخ العقد.يت طارئوجيوز ألحد العاقدين وعند وجود ععر  – 2
 سخ من ضرر للمتعاقد اآلخر.فا يضمن طالب الفسخ ما ينشأ عن المويف احلالتُت ادلشار إليه –3
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 :( 830)المادة 
 ينفسخ العقد بوفاة العامل كما ينفسخ بوفاة رب العمل إذا كان  شخصيتو قد روع  يف إبراـ العقد.

 :( 831)المادة 
 العقد. انتهاءش ة عن عقد العمل بعد إنقضاء سنة على تاريخ ال تسمع الدعاوى النا – 5
 حرمة أسرار رب العمل . بانتهاؾوال تسري ىعه ادلدة على الدعاوى ادلتعلقة  – 2

 :( 832)المادة 
 تسري أحكاـ اإلجيار على عقد العمل يف كل ما مل يرد عليو نص خاص. – 5
ُت لقػانوف العمػل إال بالقػدر الػعي ال تتعػارض فيػو صػراحًة أو ضػمناً مػع ال تسري أحكاـ عقد العمل على العماؿ اخلاضع – 2

 التشريعات اخلاصة هبم.

 الفصل الثالث

 عقد الوكالة

 إنشاء الوكالة - 1
 : (833)المادة 

.  الوكالة عقد يقيم ادلوكل  قتضاه شخص آخر مقاـ نفسو يف تصرؼ جائز معلـو
 :( 834)المادة 

 يشًتط لصحة الوكالة: – 5
 أف يكوف ادلوكل مالكاً حق التصرؼ بنفسو فيما وكل فيو ..   أ 

 أف يكوف الوكيل غَت شلنوع من التصرؼ فيما وكل بو .ب . 

 ج . أف يكوف ادلوكل بو معلوماً وقاببلً للنيابة.
 وال يشًتط لصحة الوكالة باخلصومة رضا اخلصم. – 2

 :( 835)المادة 
 أو معلقاً على شرط أو مضافاً إىل وق  مستقبل .يصح أف يكوف التوكيل مطلقاً أو مقيداً 

 :( 836)المادة 
 مور معينة وعامة إذا اشتمل  كل أمر يقبل النيابة .أو أمر أالوكالة تكوف خاصة إذا اقتصرت على 
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لتصػرفات فإذا كان  خاصة فليس للوكيل إال مباشرة األمور ادلعينة فيهػا ومػا يتصػل هبػا مػن توابػع ضػرورية تقتضػيها طبيعػة ا – 5
 ادلوكل هبا .

 وإذا كان  عامة جاز للوكيل مباشرة ادلعاوضات والتصرفات عدا الت عات فبل بد من التصريح هبا. – 2
 : (837)المادة 

 إذا كان  الوكالة بلفظ عاـ مل يقًتف  ا يوضح ادلقصود منو فبل  وؿ الوكيل إال أعماؿ اإلدارة واحلفظ.
 :( 838)المادة 

مو الوكالػة فيػو مػن تصػرفات ز يستوجب توكيبلً خاصاً زلدداً لنوع العمل وما تسػتل فظارة واحلدعماؿ اإلأكل عمل ليس من 
. 

 : (839)المادة 
 تعت  اإلجازة البلحقة للتصرؼ يف حكم الوكالة السابقة.

 آثار الوكالة – 2

 إلتزامات الوكيلأ  .  
 :( 840)المادة 

كثػػر نفعػػاً أف يتجػػاوز حػػدوده إال فيمػػا ىػػو ألتصػػرؼ فيمػػا يتناولػػو التوكيػػل دوف تثبػػ  للوكيػػل  قتضػػى عقػػد الوكالػػة واليػػة ا
 لموكل .ل

 :( 841)المادة 
 ف يبعؿ يف تنفيع ما وكل بو العناية اليت يبعذلا يف أعمالو اخلاصة إذا كان  الوكالة ببل أجر.أعلى الوكيل  – 5
 كان  بأجر .وعليو أف يبعؿ يف العناية هبا عناية الرجل ادلعتاد إذا   – 2

 :( 842)المادة 
  ا وكل بو . االنفرادإذا تعدد الوكبلء وكاف لكل منهم عقد مستقل كاف لو  – 5
كػاف علػيهم إيفػاء ادلوكػل بػو رلتمعػُت ولػيس ألحػدىم أف ينفػرد   بػاالنفرادوكلوا بعقد واحػد ومل يػأذف ادلوكػل لكػل مػنهم  فوإ – 2

حضػػوره أو فيمػػػا ال  تػػاج فيػػػو إىل تبػػػادؿ ال شػػػرط أخػػع رأي مػػػن وكػػل معػػػو عليػػػو كاخلصػػومة ب االجتمػػاعإال فيمػػا ال ميكػػػن 
 الرأي كإيفاء الدين ورد الوديعة.

 
 :( 843)المادة 
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ليس للوكيل أف يوكل غَته فيما وكل بو كلو أو بعضو إال إذا كاف مأذوناً من قبػل ادلوكػل أو مصػرحاً لػو بالعمػل برأيػو ويعتػ   – 5
 وكل األصلي.الوكيل الثاين وكيبًل عن ادل

كيػػػل سلػػوالً حػػق توكيػػػل الغػػَت دوف  ديػػػد فإنػػو يكػػوف مسػػػؤوالً جتػػاه موكلػػػو عػػن خط ػػو يف توكيػػػل غػػَته أو فيمػػػا و فػػإذا كػػاف ال – 2
 أصدره لو من توجيهات.

 :( 844)المادة 
ا الوكيػػل إذا مل والشػػركة وادلضػػاربة والصػػلح عػػن إنكػػار الػػيت يعقػػدى واإلقػػراضواإليػػداع  نال تصػػح عقػػود اذلبػػة واإلعػػارة والػػرى

 يضفها إىل موكلو .
 :( 845)المادة 

ال يشػػًتط إضػػػافة العقػػد إىل ادلوكػػػل يف عقػػػود البيػػع والشػػػراء واإلجػػارة والصػػػلح عػػػن إقػػرار فػػػإف إضػػافة الوكيػػػل إىل ادلوكػػػل يف  – 5
وؽ العقػػد تعػػود وكػيبلً فػػإف حقػ ويتعاقػد بوصػػف ونفسػػو دوف أف يعلػن أنػػلحػدود الوكالػػة فػإف حقوقػػو تعػود للموكػػل وإف أضػافو 

 إليو.
 ويف كلتا احلالتُت تثب  ادللكية للموكل. – 2

 :( 846)المادة 
 و تقصَت فبل ضماف عليو.أيعت  ادلاؿ العي قبضو الوكيل حلساب موكلو يف حكم الوديعة فإذا ىلك يف يده بغَت تعد  

 :( 847)المادة 
 قبض إال بإذف خاص من ادلوكل.القبض ال ميلك اخلصومة والوكيل باخلصومة ال ميلك البالوكيل 

 :( 848)المادة 
 للوكيل بشراء شيء دوف بياف قيمتو أف يشًتيو بثمن ادلثل أو بغنب يسَت يف األشياء اليت ليس ذلا سعر معُت. – 5
 اليت ذلا سعر معُت أو بغنب فاحش مطلقاً فبل ينفع العقد بالنسبة للموكل . األشياءفإذا اشًتى بغنب يسَت يف  – 2

 :( 849)ادة الم
 ال جيوز دلن وكل بشراء شيء معُت أف يشًتيو لنفسو وبكوف الشراء للموكل ولو صرح بأنو يشًتيو لنفسو. – 5
 وال جيوز للوكيل بالشراء أف يبيع مالو دلوكلو . – 2

 :( 850)المادة 
 يكوف الشراء للوكيل: 

 الوكيل  ا يزيد عليو. اشًتىإذا عُت ادلوكل الثمن أو  – 5
 إذا اشًتى الوكيل بغنب فاحش . – 2
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 نفسو يف حضور ادلوكل.لإذا صرزح بشراء ادلاؿ  –3
 :( 851)المادة 

 إذا دفع الوكيل بالشراء صن ادلبيع من مالو فلو الرجوع بو على موكلو مع ما أنفقو يف سبيل تنفيع الوكالة بالقدر ادلعتاد . – 5
 إىل أف يقبض الثمن . اشًتاهولو أف  بس ما  – 2

 :( 852)المادة 
 ف يبيعو بالثمن ادلناسب.أللوكيل العي وكل ببيع ماؿ موكلو بصورة مطلقة  – 5
 ف يبيعو  ا يقل عنو.أوإذا عُت لو ادلوكل صن ادلبيع فليس لو  – 2
بيػع أو إجػازة ادل اسػًتداداخليػار بػُت بوكػل ادلفإذا باعو بنقص دوف إذف سابق من ادلوكل أو إجازة الحقة وسػلم إىل ادلشػًتي ف –3

 تضمُت الوكيل قيمة النقصاف. والبيع أ
 :( 853)المادة 

 ال جيوز للوكيل بالبيع لن يشًتي لنفسو ما وكل ببيعو . – 5
ف يبيعو إىل أصولو أو فروعو أو زوجو أو دلن كاف التصرؼ معو جير مغنماً أو يدفع مغرماً إال بػثمن يزيػد عػن صػن أوليس لو  – 2

 ادلثل.
 يع ذلؤالء بثمن ادلثل إذا كاف ادلوكل قد فوضو بالبيع دلن يشاء .وجيوز الب –3

 :( 854)المادة 
 إذا كاف الوكيل بالبيع غَت مقيد بالبيع نقداً فلو أف يبيع ماؿ موكلو نقداً أو نسي ة حسب العرؼ. – 5
 ف مل يفوضو ادلوكل يف ذلك.وإذا باع الوكيل نسي ة فلو أف يأخع رىناً أو كفيبًل على ادلشًتي  ا باعو نسي ة وإ – 2

 :( 855)المادة 
فػإف دفعػو   للموكل حق قبض صن ادلبيع من ادلشًتي وإف كاف قبضو من حق الوكيل وللمشًتي أف ميتنػع عػن دفعػو للموكػل – 5

 لو برئ  ذمتو .
 .فػػوض موكلػػو بقبضػػو و صػػيلوصػػن ادلبيػػع وال  صػػيلو وإلػػا يلزمػػو أف ي باسػػتيفاءإذا كػػاف الوكيػػل بغػػَت أجػػر فػػبل يكػػوف ملزمػػاً  – 2

 الثمن و صيلو. باستيفاءذا كاف الوكيل بأجر فإنو يكوف ملزماً إوأما 
 :( 856)المادة 

 يلتـز الوكيل بأف يوايف موكلو بادلعلومات الضرورية عما وصل إليو تنفيع الوكالة وبأف يقدـ إليو احلساب عنها.
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 ب . إلتزامات الموكل
 :( 857)المادة 

أداء األجر ادلتفق عليو للوكيػل مػىت قػاـ بالعمػل فػإف مل يتفػق علػى األجػر وكػاف الوكيػل شلػن يعملػوف بػو فلػو أجػر على ادلوكل 
 ادلثل وإال كاف مت عاً .

 :( 858)المادة 
 على ادلوكل أف يرد للوكيل ما أنفقو يف تنفيع الوكالة بالقدر ادلتعارؼ.

 :( 859)المادة 
 ذمة الوكيل من حقوؽ بسبب تنفيع الوكالة تنفيعاً معتاداً .يلتـز ادلوكل بكل ما ترتب يف  – 5
 ويكوف مسؤواًل عما يصيب الوكيل من ضرر بسبب تنفيع الوكالة تنفيعاً معتاداً ما مل يكن ناش اً عن تقصَته أو خط و. – 2

 :( 860)المادة 
مور علػى اآلمػر  ػا أداه سػواء شػرط اآلمػر الرجػوع رجػع ادلػأو إذا أمر أحد غَته بػأداء دينػو مػن مالػو وأداه أعتػ  ذلػك تػوكيبلً  – 5

 أو مل يشًتط.
 وإذا أمره بأف يصرؼ عليو أو على أىلو وعيالو يعود عليو  ا صرفو بالقدر ادلعروؼ وإف مل يشًتط الرجوع. – 2
مل يكػن الرجػوع  مره بإعطاء قرض آلخر أو صدقة أو ىبة فليس للمأمور الرجوع على اآلمر إف مل يشًتط الرجػوع مػاأوإذا  – 3

 متعارفاً أو معتاداً .
 :( 861)المادة 

 تسري أحكاـ النيابة يف التعاقد ادلنصوص عليها يف القانوف على عبلقة ادلوكل والوكيل بالغَت العي يتعامل مع الوكيل.

 الوكالة انتهاء ( 3)
 :( 862)المادة 

 تنتهي الوكالة:
 بإمتاـ العمل ادلوكل بو . - 5
 جل احملدد ذلا .األ بانتهاء - 2
 بوفاة ادلوكل أو خبروجو عن األىلية إال إذا تعلق بالوكالة حق الغَت . - 3
غػَت أف الػوارث أو الوصػي إذا علػم بالوكالػة وتػوافرت فيػو   بوفاة الوكيل أو خبروجو عن األىلية ولػو تعلػق بالوكالػة حػق الغػَت - 4

 تدابَت ما تقتضيو احلاؿ دلصلحة ادلوكل.ر ادلوكل بالوفاة وأف يتخع من الطاألىلية فعليو أف خي
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 :( 863)المادة 
ال إذا تعلػػق بالوكالػػة حػػق للغػػَت أو كانػػ  قػػد صػػدرت لصػػاحل الوكيػػل فإنػػو ال جيػػوز للموكػػل إللموكػػل أف يعػػزؿ وكيلػػو مػػىت أراد 

 أف ينهيها أو يقيدىا دوف موافقة من صدرت لصاحلو .
 :( 864)المادة 

 يلحق بالوكيل من جراء عزلو يف وق  غَت مناسب أو بغَت م ر مقبوؿ .يلتـز ادلوكل بضماف الضرر العي 
 :( 865)المادة 

للوكيػل أف يقيػػل نفسػػو مػن الوكالػػة الػػيت ال يتعلػػق هبػا حػػق الغػػَت وعليػو أف يعلػػم موكلػػو وأف يتػػابع القيػاـ باألعمػػاؿ الػػيت بػػدأىا 
 حىت تبلا مرحلة ال خيشى معها ضرر على ادلوكل.

 :( 866)المادة 
يػػل يف وقػػ  غػػَت مناسػػب أو بغػػَت مػػ ر مػػن ضػػرر للموكػػل إذا كانػػ  الوكالػػة كيضػػمن الوكيػػل مػػا يػػنجم عػػن تنازلػػو عػػن التو  – 5

 بأجر.
وعليػو يف ىػعه   سباب جديػة تػ ر تنازلػوأفإذا تعلق بالوكالة حق الغَت فقد وجب على الوكيل أف يتم ما وكل بو ما مل تقم  – 2

 ره إىل أجل يستطيع فيو صيانة حقو.صاحب احلق وأف ينظ ناحلالة أف يعل
 :( 867)المادة 

ينعػػزؿ الوكيػػل باخلصػػومة إذا أقػػر عػػن موكلػػو يف غػػَت رللػػس القضػػاء كمػػا ينعػػزؿ إذا اسػػتثٌت اإلقػػرار مػػن الوكالػػة فػػأقر يف رللػػس 
 القضاء أو خارجو.

 الفصل الرابع

 عقد اإليداع

 إنشاء العقد – 1
 :( 868)المادة 

 ادلالك غَته حفظ مالو ويلتـز بو اآلخر حفظ ىعا ادلاؿ ورده عيناً .اإليداع عقد خيوؿ بو  – 5
 حلفظو . والوديعة ىي ادلاؿ ادلودع يف يد أمُت – 2

 :( 869)المادة 
 يشًتط لصحة العقد أف تكوف الوديعة مااًل قاببًل إلثبات اليد عليو.
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 :( 870)المادة 
 . قبض ادلاؿ ادلودع حقيقًة أو حكماً ب عا ديتم عقد اإلي

 :( 871)المادة 
 ليس للمودع لديو أف يتقاضى اجراً على حفظ الوديعة ما مل يتفق على غَت ذلك .

 (  آثار العقد2)

 إلتزامات المودع لديو  . أ
 :  ( 872)المادة 

 مانة يف يد ادلودع لديو وعليو ضماهنا إذا ىلك  بتعديو أو بتقصَته يف حفظها ما مل يتفق على غَت ذلك.أالوديعة 
 :( 873)مادة ال
 افظ الوديعة عناية الشخص العادي افظ مالو وعليو أف يضعها يف حرز مثلها. جيب على ادلودع لديو أف يعٌت – 5
 ولو أف  فظها بنفسو أو  ن يأمتنو على حفظ مالو شلن يعوذلم . – 2

 :( 874)المادة 
 بعد زواؿ السبب.  استعادهتاودع إال إذا كاف مضطراً وعليو ليس للمودع لديو أف يودع الوديعة عند أجنيب بغَت إذف  من ادل – 5
 وأصبح الغَت ىو ادلودع لديو. التزاموفإف أودعها لدى الغَت بإذف من ادلودع  لل من  – 2

 :( 875)المادة 
قيمتهػػا   فػػإف فعػػل فتلفػػ  أو نقصػػ ادلػػودع ال جيػػوز للمػػودع لديػػو أف يسػػتعمل الوديعػػة أو يرتػػب عليهػػا حقػػاً للغػػَت بغػػَت إذف 

 كاف ضامناً .
 :( 876)المادة 

ودع لديػػو رد الوديعػػة وتسػػليمها إىل ادلػػودع يف مكػػاف إيػػداعها عنػػد طلبهػػا إال إذا تضػػمن العقػػد شػػرطاً فيػػو مصػػلحًة علػػى ادلػػ – 5
 للعاقدين أو ألحد ا فإنو جيب مراعاة الشرط.

ع لديو وجب عليو أف يؤدي إىل ادلودع مػا حصػل عليػو فإذا ىلك  الوديعة أو نقص  قيمتها بغَت تعد  أو تقصَت من ادلود  – 2
 من ضماف وأف  يل إليو ما عسى أف يكوف لو من حقوؽ قبل الغَت بسبب ذلك . 

 :( 877)المادة 
 على ادلودع لديو رد منافع الوديعة وصارىا إىل ادلودع .

 :( 878)المادة 
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تبػػادؿ بيػػنهم فػػإف  الحفظهػػا لػػدى أحػػدىم  وافقػػة البػػاقُت أو بإذا تعػػدد ادلػػودع لػػديهم وكانػػ  الوديعػػة ال تقبػػل القسػػمة جػػاز 
 كان  تقبل القسمة جازت قسمتها بينهم ليحفظ كل منهم حصتو.

 :( 879)المادة 
و حياتػو فػإف كانػ  الوديعػة شلػا أإذا غاب ادلودع غيبة منقطعة وجب على ادلودع لديو حفظ الوديعة حػىت يتحقػق مػن موتػو 

 طلب من احملكمة ادلختصة بيعها وحفظ صنها أمانة خبزينة احملكمة.يفسد بادلكث كاف عليو أف ي
 :( 880)المادة 

منػػو أحػػد ا رد حصػػتو يف غيبػػة اآلخػػر فعليػػو ردىػػا إف كػػاف ادلػػاؿ مثليػػاً وطلػػب مػػاالً مشػػًتكاً ذلمػػا عنػػد آخػػر  اثنػػافإذا أودع  – 5
 ورفض ردىا إف كاف ادلاؿ قيمياً إال بقوؿ اآلخر.

 ادلختصة. حملكمةو أمر  من اأعة زلل نزاع بينهما فليس لو ردىا إىل أحد ا بغَت موافقة اآلخر وإف كان  الودي – 2
 :( 881)المادة 

 ا إىل صاحبها .ىادلودع لديو ووجدت الوديعة عيناً يف تركتو فهي أمانة يف يد الوارث وعليو ردإذا مات  - 5
 وإذا مل توجد عيناً فبل ضماف على الًتكة: - 2

 و ىلك  أو ضاع  منو دوف تعد  أو تقصَت.أادلودع لديو قد بُت حاؿ الوديعة كأف ردىا  فأثب  الوارث أا أ   . إذ
 هنا ضاع  أو ىلك  بعد وفاة ادلورث بدوف تعد  أو تقصَت . أإذا عرفها الوارث ووصفها وأظهر ب . 

 شارؾ صاحبها سائر الغرماء.هبًل للوديعة ومل توجد يف تركتو فإهنا تكوف ديناً فيها ويفإذا مات رل - 3
 :( 882)المادة 

و ادلشػًتي قيمتهػا أإذا مات ادلودع لديو فباع وارثو الوديعة وسلمها للمشًتي فهلك  فصاحبها باخليار بُت تضمُت البػائع  – 5
 كان  قيمية أو مثلها إف كان  مثلية.  فيـو البيع إ

 ا إف شاء أخعىا ورد البيع وإف شاء أجاز البيع وأخع الثمن. وإذا كان  الوديعة قائمًة بيد ادلشًتي خيَتز صاحبه – 2



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

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

544 

 المودع ب . التزامات
 :( 883)المادة 

 على ادلودع أف يؤدي األجر ادلتفق عليو إذا كان  الوديعة بأجر .
 :( 884)المادة 

 .وا أنفقعلى ادلودع أف يؤدي إىل ادلودع لديو ما أنفقو يف حفظ الوديعة بشرط أال يتجاوز قيمتها م – 5
 ىل احملكمة لتأمر فيو  ا تراه .إف يرفع األمر أفإذا كاف ادلودع غائباً جاز للمودع لديو  – 2

 :( 885)المادة 
 إذا أنفق ادلودع لديو على الوديعة بغَت إذف ادلودع أو احملكمة كاف مت عاً . - 5
ينفػق علػى الوديعػة بالقػدر ادلتعػارؼ ويرجػع  ػا أنفقػو مػن  و ادلسػتعجلة أفأجيوز للمػودع لديػو يف احلػاالت الضػرورية  نوإال أ – 2

 مالو على ادلودع.
 :( 886)المادة 

 ونفقات تسليمها . ةعلى ادلودع رد مصاريف رد الوديع – 5
 وعليو ضماف كل ما حلق ادلودع لديو من ضرر بسبب الوديعة ما مل يكن ناش اً عن تعديو أو تقصَته. – 2

 :  ( 887)المادة 
 ق  الوديعة وضمنها ادلودع لديو حق لو الرجوع  ا ضمنو على ادلودع.إذا استح

 :( 888)المادة 
 إذا مات ادلودع سلم  الوديعة لوارثو إال إذا كان  تركتو مستغرقة بالديوف فبل جيوز تسليمها بغَت إذف احملكمة.

 أحكام خاصة ببعض الودائع - 3
 :( 889)المادة 

 أعت  العقد قرضاً. استعمالووأذف ادلودع للمودع لديو يف  باالستعماؿنقود أو شي اً يهلك إذا كان  الوديعة مبلغاً من ال
 :( 890)المادة 

يعتػػػ  إيػػػداع األشػػػياء اخلاصػػػة بػػػالنزالء يف الفنػػػادؽ واخلانػػػات أو مػػػا ماثلهػػػا مقرونػػػاً بشػػػرط الضػػػماف وعلػػػى أصػػػحاب ىػػػعه  – 5
 األماكن ضماف كل ضياع أو نقص  ل هبا .

إال إذا قبػػل أصػػحاب احملػػاؿ ادلشػػار  –شػػياء الثمينػػة أو النقػػود أو األوراؽ ادلاليػػة فػػبل ضػػماف ذلػػا بغػػَت تعػػد  أو تقصػػَت أمػػا األ – 2
إليهػػػا حفظهػػػا وىػػػم يعرفػػػوف قيمتهػػػا أو أف يرفضػػػوا حفظهػػػا دوف مػػػ ر أو أف يكونػػػوا قػػػد تسػػػببوا يف وقػػػوع مػػػا حلػػػق هبػػػا خبطػػػأ 
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 ن ع  مضمونة على الوجو ادلتعارؼ عليو .فإهنا تكوف حي  جسيم منهم أو من أحد تابعيهم
 :( 891)المادة 

 على نزالء الفنادؽ واخلانات أو ما ماثلها أف خيطروف أصحاهبا  ا ضاع أو سرؽ قبل مغادرهتا. – 5
 شهر من تاريخ ادلغادرة.أضاع أو سرؽ بعد إنقضاء ثبلثة  اع دعوى ضماف مموال تس – 2

 :( 892ة )الماد
 يكوف الفسخ يف وق  غَت مناسب. ادلودع لديو فسخ العقد مىت شاء على أف اللكل من ادلودع و  – 5
الوديعػة يف  ردوأما إذا كاف اإليداع مقابل أجر فليس ألي منهما حق الفسخ قبػل حلػوؿ األجػل ولكػن للمػودع أف يطلػب  – 2

 أي وق  إذا دفع كامل األجر ادلتفق عليو ومل يوجد شرط  وؿ دوف ذلك.
 :( 893)المادة 

نػ  امنػو وأثبػ  ادلػودع الوديعػة يف مواجهػة الػويل أو الوصػي فػإف ك ةإذا عرض للمودع لديو جنوف ال ترجى إفاقتو أو صػحو  – 5
 موجودة عيناً ترد إىل صاحبها وإف كان  غَت موجودة يستويف ادلودع ضماهنا من ماؿ اجملنوف على أف يقدـ كفيبًل ملي اً .

دىا أو ىبلكها بدوف تعد  وال تقصَت صػدؽ بيمينػو واسػًتد مػن ادلػودع أو كفيلػو مػا أخػع مػن وإف أفاؽ ادلودع لديو وادعى ر  – 2
 مالو بداًل عن الوديعة .

 الفصل الخامس

 عقد الحراسة
 :( 894)المادة 

 يقػـو افظػو وإدارتػو علػى أف يػرده مػع غلتػو إىل مػن يثبػ  لػػولاحلراسػة عقػد يعهػد  قتضػاه الطرفػاف ادلتنازعػاف إىل آخػر  ػاؿ 
 احلق فيو.
 :( 895)المادة 

افظػو أو التصػرؼ يف غلتػو بغػَت  االنفػرادإذا اتفق ادلتعاقداف علػى وضػع ادلػاؿ يف يػد شخصػُت أو أكثػر فػبل جيػوز ألحػدىم 
 الباقُت . قبوؿ

 
 :( 896)المادة 

لسػبب عػادؿ تعيػُت  اسػتناداً جيوز ألحد ادلتنازعُت على ماؿ عند عدـ اإلتفاؽ أف يطلب من القضاء دفعػاً خلطػر عاجػل أو 
 لطرفُت.لوإدارتو أو  ويلو شلارسة أي حق يرى فيو القضاء مصلحة حلفظو ىعا ادلاؿ  باستبلـحارس يقـو 
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 :( 897)المادة 
جتػػوز احلراسػػة القضػػائية علػػى أمػػواؿ الوقػػف يف األحػػواؿ اآلتيػػة إذا تبػػُت أف احلراسػػة إجػػراء البػػد منػػو للمحافظػػة علػػى مػػا قػػد 

 حقوؽ: يكوف بو لعي الشأف من
و كانػػ  ىنػاؾ دعػػوى مرفوعػة بعػػزؿ أإذا كػاف الوقػف شػػاغراً أو قػاـ نػػزاع بػُت ادلتػػولُت علػى وقػػف أو بػُت متػوؿ  ونػػاظر عليػو  – 5

 وتنتهي احلراسة يف ىعه األحواؿ إذا عُت متوؿ على الوقف سواء كاف بصفة مؤقتة أـ كاف بصفة هنائية.   ادلتويل
 إذا كاف الوقف مديناً . – 2
بُت أف احلراسػة ضػرورية لصػيانة حقػوؽ الػدائنُت فتفػرض احلراسػة علػى حصػتو إال إذا تادلستحقُت مديناً معسراً و  أحداف إذا ك-3

 تععر فصلها فتفرض على أمواؿ الوقف كلو .
 :( 898)المادة 

 إذا مل يتفق أطراؼ النزاع على شخص احلارس تول  احملكمة تعيينو .
 :( 899)المادة 

 مناً .اأمانة وال جيوز لو أف يتجاوز يف مهمتو احلدود ادلرسومة لو وإال كاف ض ادلاؿ يف يد احلارس
 : ( 900)المادة 

لػػو مػػن سػػلطة وإال طبقػػ  أحكػػاـ الوديعػػة  ومػػا والتزاماتػػوأو احلكػػم الصػػادر بفػػرض احلراسػػة حقػػوؽ احلػػارس  االتفػػاؽ ػػدد 
 ادلنصوص عليها يف ىعا الفصل .والوكالة بالقدر العي ال تتعارض فيو مع طبيعة احلراسة واألحكاـ 

 :( 901)المادة 
 اد.بإدارهتا وجيب أف يبعؿ يف كل ذلك عناية الرجل ادلعت على احلارس أف  افظ على األمواؿ ادلعهودة إليو وأف يعٌت

 :( 902)المادة 
اء مػا مل تكػن ىنػاؾ عمػاؿ احلفػظ واإلدارة أف يتصػرؼ إال برضػا أطػراؼ النػزاع أو بػإذف مػن القضػأال جيوز للحػارس يف غػَت 

 ضرورة ملحة خيشى معها على الغلة أو ادلاؿ ادلنقوؿ الفساد أو اذلبلؾ.
 :( 903)المادة 

ف يقػػدـ احلسػػاب عنهػػا يف ادلواعيػػد أيلتػػـز احلػػارس بػػأف يػػوايف ذوي الشػػأف بادلعلومػػات الضػػرورية الػػيت تتعلػػق بتنفيػػع مهمتػػو وبػػ
 القضاء.وبالطريقة اليت يتفق عليها الطرفاف أو يأمر هبا 

 :( 904)المادة 
 للحارس أف  تسب ادلبالا اليت صرفها مصرؼ ادلثل يف أداء مهمتو.

 : ( 905)المادة 
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 جر مثلو .أإذا اشًتط احلارس أجراً استحقو بإيفاء العمل وإف مل يشًتطو وكاف شلن يعملوف بأجر فلو 
 :( 906)المادة 

حاب الشػػأف وأف يتػػابع القيػػاـ باألعمػػاؿ الػػيت بػػدأ هبػػا حػػىت تبلػػا ف يبلػػا أصػػأف يتخلػػى عػػن مهمتػػو مػػىت أراد علػػى أللحػػارس 
 مرحلة ال تلحق ضرراً بأطراؼ النزاع .

 :(  907)المادة 
ـ ادلكلػف هبػا أو وقػع خػبلؼ بينػو وبػُت أحػد أصػحاب الشػأف ومل يتفػق الطرفػاف اإذا مات احلارس أو عجز عن القياـ بادلهػ

 حد الطرفُت دلتابعة تنفيع مهمتو.أ تاره بناًء على طلب ف تعُت حارساً أغَته فللمحكمة  اختيارعلى 
 : ( 908)المادة 

ذوي الشػأف أو اكػم القضػاء وعلػى احلػارس عندئػع  أف يبػادر إىل رد مػا يف  عهدتػو  باتفػاؽتنتهػي احلراسػة بإمتػاـ العمػل أو 
 إىل من يتفق عليو ذوو الشأف أو تعينو احملكمة .

 الباب الرابع

 عقود الغرر

 األولالفصل 

 الرىان والمقامرة
 :( 909)المادة 

ن يفػػوز بتنفيػػع اذلػػدؼ ادلعػػُت يف دلػػالرىػػاف عقػػد يلتػػـز فيػػو امػػرؤ بػػأف يبػػعؿ مبلغػػاً مػػن النقػػود أو شػػي اً آخػػر جعػػبلً يتفػػق عليػػو 
 العقد.

 :( 910)المادة 
 ألسباب القوة . االستعدادجيوز عقد الرىاف يف السباؽ والرماية وفيما ىو من الرياضة أو 

 
   ( :911)المادة 

   :يشًتط لصحة العقد
 أف يكوف اجلعل معلوماً وادللتـز ببعلو معيناً بعاتو . -5
يف الرمايػػة يبػػُت أف يػػتم وصػػف موضػػوع العقػػد بصػػورة نافيػػة للجهالػػة كػػػأف  ػػدد يف السػػباؽ ادلسػػافة بػػُت البدايػػة والنهايػػة وأف  -2
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 ادلقبولة . واإلصابات الرشفاتعدد 

 ( :912)المادة 
غَت ػػا ويعتػػ  كػػل ف ػػة اكػػم الشػػخص مػػن العػػوض مػػن أحػػد ا أو بػػعؿ  تػػُت جػػاز أف يكػػوف فالرىػػاف بػػُت اثنػػُت أو إذا كػػاف  -5

 الواحد يف االلتزاـ باجلعل .
 أو يعضو حااًل وبعضو مؤجبًل. أو مؤجبلً عيناً أوديناً حااًل  علوجيوز أف يكوف اجل -2

 ( :913)المادة 
ف يكػػوف نصػػيب أريػػد أف خيصػػص لغػػَت السػػابق شػػيء مػػن اجلعػػل وجػػب أنػػُت و قػػي الرىػػاف أكثػػر مػػن اث ادلتسػػابقوفإذا كػػاف 

 التايل أقل من نصيب من تقدمو .
 ( :914)المادة 

 حد ادلتسابقُت أو من غَت ا على أف اجلعل للفائز جاز .أإذا كاف اجلعل من  - 5
 العقد قماراً.خر جعبًل فبل جيوز ألنو ينقلب آلف للفائز قبل اأذا اشًتط ادلتعاقدين إما أو  - 2

   ( :915)المادة 
 ور يكوف باطبًل .ظو رىاف زلأكل اتفاؽ على مقامرة  -5
دى فيػو مػا خسػره ولػو  أمػن الوقػ  الػعي  بتػداءً ا شػهرأف يسًتد مػا دفعػو خػبلؿ سػتة أور ظو رىاف زلأودلن خسر يف مقامرة  -2

 .ثبات إلف يثب  مدعاه جبميع طرؽ اأؽ سلالف دلا ذكر ولو اكاف ىناؾ اتف

 الثاني الفصل

 المرتب مدى الحياة
 :( 916)المادة 

 و بغَت عوض.أف يؤدي لو مرتباً دورياً مدى احلياة بعوض أخر بآلف يلتـز شخص أجيوز  -5
 ذا تضمن االلتزاـ غَت ذلك.إال إنو جيب الوفاء بو طبقاً دلا جيري بو العرؼ إفاؽ فتو اأو عبلج أذا تعلق االلتزاـ بتعليم إف -2

 ف يكوف مكتوباً .ألتزاـ ويشًتط يف صحة ىعا اال -3

 ( :917)المادة 
 خر .آي شخص أو أو ادللتـز لو أف يكوف االلتزاـ بادلرتب مدى حياة ادللتـز أجيوز  -5

 لى غَت ذلك .عذا اتفق إال إويعت  االلتزاـ ادلطلق مقرراً مدى حياة ادللتـز لو  -2

 : ( 918)المادة 
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ف يطلػب فسػخو أيضػاً أذا كاف العقد بعوض جػاز لػو إيطلب تنفيع العقد و  فأ خرآلادللتـز بالتزامو كاف للطرؼ ا مل يفل  إذا
 مع ضماف ما حلقو من ضرر .

   ( :919)المادة 
يػاـ الػيت عاشػها الواعػد ألف يطلب ما يصيبو من التعػويض عػن اأ عاجل وجاز ذلألحل ا و مات الواعد قبل وفاة ادللتـز ل إذا

ف  إوعػد لقػاء عػوض وبصػفتو يف حكػم الوصػية الف كػاف إ لًتكػة بػدلك بصػفتو دينػاً ف يرجع علػى اأضمن احلدود ادلتعارؼ عليها و 
 .لى غَت دلك عمل يوجد اتفاؽ  كاف بدوف عوض ما

 الفصل الثالث

 مينأعقد الت

 ركان العقد وشروطو( أ1)
   ( :920)المادة 
بلغػاً مػن ادلػاؿ او ايػراداً ممُت لصػاحلو ألتػىل ادلسػتفيد الػعي اشػًتط اإو أىل ادلػؤمن لػو إف يؤدي أمُت عقد يلتزمو بو ادلؤمن أالت
و أدد زلػػو  قػػق اخلطػػر ادلبػػُت يف العقػػد وذلػػك مقابػػل مبلػػا أخػػر يف حالػػة وقػػوع احلػػادث ادلػػؤمن ضػػده آي عػػوض مػػايل أو أمرتبػػاً 
 اط دورية يؤديها ادلؤمن لو للمؤمن .سقأ

 ( :921)المادة 
 و النظاـ العاـ .ألدولة الرمسي ف يكوف زلبًل للتأمُت كل ما يتعارض مع دين اأال جيوز 

 ( :922)المادة 
خطار النامجة عن احلوادث الشخصية وطػوارئ العمػل والسػرقة ألمُت ضد اأف يتم التأحكاـ ادلادة السابقة جيوز أمع مراعاة 

 مُت ضدىا .أادلدنية وكل احلوادث اليت جرى العرؼ والقوانُت اخلاصة على الت وادلسؤوليةمانة وضماف السيارات ألوخيانة ا
   ( :923)المادة 

 ىعا القانوف تنظمها القوانُت اخلاصة .يف مُت ادلختلفة واليت مل ترد أاخلاصة بعقود الت األحكاـ
 ( :924)المادة 

 :التامُت من الشروط التالية وثيقةيقع باطبًل كل ما يرد يف 
 و جنحة قصدية.أا انطوت ادلخالفة على جناية ذإال إمُت بسبب سلالفة القوانُت أالشرط العي يقضي بسقوط احلق يف الت -5
و يف أخبارىػا إ ةت ادلطلوبػاىل اجلهػإعػبلف احلػادث ادلػؤمن منػو إخره يف أالشرط العي يقضي بسقوط حق ادلؤمن لو بسبب ت -2

 خَت كاف لععر مقبوؿ .أف التأذا تبُت إتقد  ادلستندات 
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و سػػقوط حػػق أىل بطػػبلف العقػػد إحػػواؿ الػػيت تػػؤدي ألن ااً االػػة مػػقػػذا كػػاف متعلإكػػل شػػرط مطبػػوع مل يػػ ز بشػػكل ظػػاىر  -3
 ادلؤمن لو .

 مُت .أذا مل يرد يف اتفاؽ خاص منفصل عن الشروط العامة ادلطبوعة يف وثيقة التإشرط التحكيم  -4

 ثر يف وقوع احلادث ادلؤمن منو .أنو مل يكن دلخالفتو أكل شرط تعسفي يتبُت  -5

 (:925 ة )الماد

 .و دفع ضماناً للمتضرر دوف رضاء ادلؤمنأقر ادلستفيد  س وليتو أذا إدلؤمن من الضماف عفاء اإجيوز االتفاؽ على  -5
ف دفػػع الضػػماف كػػاف يف صػػاحل أذا ثبػػ  إو أقػػرار ادلسػػتفيد قاصػػراً علػى واقعػػة ماديػػة إذا كػػاف إال جيػوز التمسػػك هبػػعا االتفػػاؽ  -2

 ادلؤمن.

 ( :926)المادة 
و مػن ضػماف عػن ضػرر يف الػدعاوى الػيت تكػوف للمػؤمن لػو قبػل مػن تسػبب يف ف  ػل زلػل ادلػؤمن لػو  ػا دفعػأجيوز للمؤمن 

زواجػو أو مػن أصػوؿ وفػروع ادلػؤمن لػو أحػدث الضػرر غػَت ادلتعمػد مػن أمل يكػن مػن  لية ادلػؤمن مػاو الضرر الػعي صلمػ  عنػو مسػؤ 
 فعالو.أالً عن و و شخصاً يكوف ادلؤمن لو مسؤ أو شلن يكونوف لو يف معيشة واحدة أصهاره أو 

 ثار العقد( آ2)

 التزامات المؤمن لوأ  .  
 ( :927)المادة 

   :يلتـز ادلؤمن لو
 جل احملدد يف العقد.ألف يدفع ادلبالا ادلتفق عليها يف اأب -5
 خعىا على عاتقو.أكل ادلعلومات اليت يهم ادلؤمن معرفتها لتقدير ادلخاطر اليت يالعقد  براـ إف يقرر وق  أو  -2

 ىل زيادة ىعه ادلخاطر .إمور تؤدي أء مدة العقد من ثناأف خيطر ادلؤمن  ا يطرأ أو  -3

 ( :  928المادة )
ىل تغيػػَت يف إو تػػؤدي أ يػػة اخلطػػر ادلػػؤمن منػػو أغػػَت صػػحيح بصػػورة تفلػػل مػػن  و قػػدـ بيانػػاً أ مػػراً أ ةكػػتم ادلػػؤمن لػػو بسػػوء نيػػ  إذا -5

قة حقسػػاط ادلسػػتألحلكػػم لػػو باف يطلػػب فسػػخ العقػػد مػػع اأن غػػش بالوفػػاء  ػػا تعهػػد بػػو كػػاف ادلػػؤمن عػػخػػل أذا إو أموضػػوعو 
 قبل ىعا الطلب .

و يػرد منهػا أقسػاط الػيت دفعهػا ألف يػرد للمػؤمن لػو اأنو جيب على ادلؤمن عنػد طلبػو الفسػخ إسوء النية ف أوذا انتفى الغش إو  -2
 العي مل يتحمل يف مقابلة خطر ما . القدر
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 التزامات المؤمنب . 
 ( :  929المادة )

و حلػػوؿ أو ادلسػتفيد علػى الوجػو ادلتفػق عليػو عنػد  قػق اخلطػر أادلػؤمن لػو  إىل قدلبلػا ادلسػتحا أوالضػماف  أداءعلػى ادلػؤمن 
 جل احملدد يف العقد .ألا

 ( :  930المادة )
ادلتضػرر  طالبػة ادلسػتفيد بعػد وقػوع احلػادث الػعي  ـذا قػاإال إلية ادلدنيػة و مُت مػن ادلسػؤ أثػره يف التػأال ينتج التزاـ ادلؤمن من 

 لية .و ه ادلسؤ صلم  عنو ىع
 ( :  931المادة )

ادلتضػػرر مل يعػػوض عػػن الضػػرر الػػعي اـ و بعضػػو مػػادأمُت ادلتفػػق عليػػو كلػػو أع لغػػَت ادلتضػػرر مبلػػا التػػفف يػػدأال جيػػوز للمػػؤمن 
 صابو .أ

 ( :  932المادة )
و علػى علػم أ مُت بعد انقضاء ثبلث سنوات على حدوث الواقعة اليت تولدت عنهػاأال تسمع الدعاوى الناش ة عن عقد الت -5

 ذي ادلصلحة بوقوعها.
ال إو تقدميػو بيانػات غػَت صػحيحة أخفاء ادلؤمن لو البيانات ادلتعلقة بػاخلطر ادلػؤمن منػو إوال يبدأ سرياف ىعا ادليعاد يف حالة  -2

 من تاريخ علم ادلؤمن بعلك .

 مينأنواع التأحكام خاصة ببعض أ

 مين من الحريقأالت - 1
 ( :933المادة )

 مُت ضد احلريق:أيف الت مسؤوالً يكوف ادلؤمن 
عاصػَت واالنفجػارات ادلنزليػة الػيت ألمجة عن الزالزؿ والصواعق والزوابع والريػاح واان احلريق ولو كان  نعة ش النا األضرارعن  -5

 مُت .أيف مشوؿ ىعا النوع من الت داخبلً  و عن كل ما يعت  عرفاً أخرى أل دثها سقوط الطائرات والسفن اجلوية ا
 ضرار اليت تكوف نتيجة حتمية للحريق .ألعن ا -2

 نع امتداد احلريق .دلو أ لئلنقاذشياء ادلؤمن عليها بسبب الوسائل ادلتخعة ألضرار اليت تلحق باألعن ا -3

 ف ذلك كاف نتيجة سرقة .أثناء احلريق ما مل يثب  أو اختفائها أشياء ادلؤمن عليها ألاضياع عن  -4

 ( :  934المادة )
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 و ادلستفيد.أادلؤمن لو أ ضرار احلريق العي  دث بسبب خطأعن  يكوف ادلؤمن مسؤوالً  -5
 و غشاً ولو اتفق على غَت ذلك.أو ادلستفيد عمداً أضرار اليت  دثها ادلؤمن لو ألعن ا وال يكوف ادلؤمن مسؤوالً  -2

 
 ( :935المادة )

 .اف نوع خط هم ياً ما كأضرار احلريق العي تسبب فيو تابع ادلؤمن لو أعن  يكوف ادلؤمن مسؤوالً 
 (: 936المادة )

 النامجة عن احلريق ولو نشأ ىعا احلريق عن عيب يف الشيء ادلؤمن عليو . األضرارعن  يكوف ادلؤمن مسؤوالً 
 ( :937المادة )

خػرى وقيمػة كػل منهػا ألمينػات اأمػنهم بالت ف خيطػر كػبلً أكثػر مػن مػؤمن أو مصػلحة لػدى أجيب على من يػؤمن علػى شػيء  -5
 ن ادلؤمنُت .م همساء غَت أو 

 حة ادلؤمن عليها .لو ادلصقيمة الشيء أ -تعدد ادلؤمنوف إذا  -مُت أال تتجاوز قيمة التأجيب و  -2

 ( :  938المادة )

و ادلصػػلحة ادلػػؤمن أء يكثػػر مػػن مػػؤمن  بػػالا تزيػػد يف رلموعهػػا علػػى قيمػػة الشػػأو مصػػلحة لػػدى أء يمُت علػػى شػػأذا ت التػػإ
يعػػادؿ النسػػبة بػػُت ادلبلػػا ادلػػؤمن عليػػو وقيمػػة التأمينػػات رلتمعػػة دوف أف جيػػاوز رلمػػوع مػػا يهػػا كػػاف كػػل مػػؤمن ملزمػػاً بػػدفع جػػزء لع

 يدفع للمؤمن لو قيمة ما أصابو من احلريق .
 ( :  939المادة )

ره ثػالتأمُت من احلريق العي يعقد على منقوالت ادلؤمن لو مجلة وتكوف موجودة وق  احلريق يف األماكن اليت يشغلها ميتػد أ
 ة ألعضاء أسرتو واألشخاص ادللحقُت خبدمتو إذا كانوا معو يف معيشة واحدة .كشياء ادلملو إىل األ

 ( :940المادة )
يقػػات العينيػػة انتقلػػ  ىػػعه احلقػػوؽ إىل الضػػماف ثو غػػَت ذلػػك مػػن التو أإذا كػػاف الشػػيء ادلػػؤمن عليػػو مػػثقبلً بػػرىن أو تػػأمُت  – 5

 قتضى عقد التأمُت.ادلستحق للمؤمن لو  
ذمتػػو للمػػؤمن لػػو إال يف ب مضػػموف فػػبل جيػػوز لػػو أف يػػدفع مػػا اا سػػجل  ىػػعه احلقػػوؽ أو أبلغػػ  إىل ادلػػؤمن ولػػو بكتػػفػػإذ – 2

 ادلؤمنُت. أول كبرضاء 

 المؤمنين على الحياة( 2)
 ( :941المادة )
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نػػد وقػػوع احلػػادث ادلػػؤمن التػػأمُت علػػى احليػػاة بػػأف يػػدفع إىل ادلػػؤمن لػػو أو إىل ادلسػػتفيد ادلبػػالا ادلتفػػق عليهػػا عيف يلتػػـز ادلػػؤمن 
 منو أو حلوؿ األجل ادلنصوص عليو يف العقد دوف حاجة إلثبات ما حلق ادلؤمن لو أو ادلستفيد من ضرر.

 ( :942المادة )
فػػإذا مل تتػػوافر فيػػو األىليػػة فػػبل ينفػػع عقػػده إال   يشػػًتط لنفػػاذ عقػػد التػػأمُت علػػى حيػػاة الغػػَت موافقتػػو خطيػػاً قبػػل إبػػراـ العقػػد

 و قانوناً .ثلمي وافقة من 
 ( :943المادة )

ال يلتػـز ادلػؤمن بػدفع مبلػا التػػأمُت إذا انتحػر ادلػؤمن لػو وعليػػو أف يػرد إىل مػن يػؤوؿ إليػو احلػػق  قتضػى العقػد مبلغػاً يسػػاوي  – 5
 التأمُت. احتياطيقيمة 

دلػػؤمن يلتػػـز بػػدفع كامػػل التػػأمُت أو إدراؾ أو عػػن أي سػػبب يػػؤدي إىل فقػػداف اإلرادة فػػإف ا اختيػػاربغػػَت  االنتحػػارف اكػػ  افػػإذ – 2
 .انتحارهتو كاف فاقد اإلرادة وق  اوعلى ادلستفيد أف يثب  أف ادلؤمن على حي. ادلتفق عليو 

 ( :  944المادة )
 الوفاة بتحريض منو.  إذا ت التأمُت لصاحل شخص آخر وتسبب ادلؤمن لو يف وفاتو أو وقع التزاماتوي أ ادلؤمن من  – 5
لتأمُت لصاحل شخص غَت ادلؤمن لو وتسبب ىعا الشخص يف وفاة ادلؤمن لو أو وقع  الوفاة بتحػريض منػو فإنػو فإذا كاف ا – 2

ادلسػػػتفيد بف للمػػؤمن لػػو احلػػق يف أف يسػػتبدؿ اث الوفػػاة كػػداوإذا كػػاف مػػا وقػػع رلػػرد شػػػروع يف إحػػ   ػػـر مػػن مبلػػا التػػأمُت
 شخصاً آخر.

 ( :945المادة )
 بلا التأمُت إىل أشخاص معينُت يف العقد أو إىل من يعينهم فيما بعد.للمؤمن لو أف يشًتط دفع م – 5
لػو ىػعه الصػػفة  تثبػ أو فروعػػو أو ورثتػو فػإف مبلػا التػأمُت يسػػتحق دلػن  هوإذا كػاف التػأمُت دلصػلحة زوج ادلػؤمن لػو أو أوالد – 2

 طبقاً لؤلنصبة الشرعية يف ادلَتاث. عند وفاة ادلؤمن لو وإذا كاف الورثة ىم ادلستفيدين فإف مبلا التأمُت يقسم بينهم
 ( :946المادة )

 مػػنبػػدفع أقسػػاط دوريػػة أف ينهػػي العقػػد يف أي وقػػ  بشػػرط إعػػبلـ ادلػػؤمن خطيػػاً برغبتػػو وتػػ أ ذمتػػو  التػػـزللمػػؤمن لػػو الػػعي 
 األشخاص البلحقة.

 ( :947المادة )
انػػ  السػػن كمُت إال إذا  التػػأتػػو بطػػبلف اعلػػى حي علػػى الغلػػط يف سػػن مػػن ت التػػأمُتال ال يًتتػػب علػػى البيانػػات اخلاط ػػة و  – 5

 احلد ادلعُت يف لوائح التأمُت. لىاحلقيقية للمؤمن عليو تزيد ع
الغلػط أف يقػل القسػط عمػا جيػب أداؤه فإنػو جيػب  فػيض التػأمُت  ػا يسػاوي النسػبة  ووإذا ترتب علػى البيانػات اخلاط ػة أ – 2
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 على أساس السن احلقيقية.بُت القسط ادلتفق عليو والقسط الواجب أداؤه 
للمؤمن على حياتػو فإنػو جيػب علػى ادلػؤمن أف  ةوإذا كاف القسط ادلتفق عليو أك  شلا جيب دفعو على أساس السن احلقيقي - 3

 يرد الزيادة اليت دفع  لو وأف خيفض األقساط التالية إىل احلد العي يتناسب مع السن احلقيقية.
 ( :948المادة )

مبلػػا التػػأمُت فلػػيس لػػو حػػق احللػػوؿ زلػػل ادلػػؤمن لػػو أو ادلسػػتفيد يف حقوقػػو قبػػل  -يف التػػأمُت علػػى احليػػاة  -إذا دفػػع ادلػػؤمن 
 ادلتسبب يف احلادث ادلؤمن منو أو ادلسؤوؿ عنو.

 ( :949المادة )
دفعػو إذا كػاف مػا  اسػًتدادعند وفاة ادلؤمن لو يف تركتو ولػيس لدائنيػو حػق فيهػا وذلػم حػق  اال تدخل ادلبالا ادلتفق على دفعه
 باىظاً بالنسبة حلالة ادلؤمن لو ادلالية.

 الباب الخامس

 عقود التوثيقات الشخصية

 الفصل األول

 الكفالة

 أركان الكفالة – 1
 ( :  950المادة )

 .االلتزاـالكفالة ضم ذمة إىل ذمة يف ادلطالبة بتنفيع 
 ( :951المادة )

 مل يردىا ادلكفوؿ لو . الكفالة ونفاذىا إجياب الكفيل ما انعقاديكفي يف 
 ( :952المادة )

 الكفالة أف يكوف الكفيل أىبًل للت ع . انعقاديشًتط يف 
 ( :  953المادة )

 و مضافة إىل زمن مستقبل أو مؤقتة.أف تكوف الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط مبلئم أيصح 
 ( :  954المادة )
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كفػػػوؿ بػػػو مضػػػموناً علػػػى األصػػػيل دينػػػاً أو عينػػػاً أو نفسػػػاً معلومػػػة وأف يكػػػوف مقػػػدور يشػػػًتط لصػػػحة الكفالػػػة أف يكػػػوف ادل
 التسليم من الكفيل .

 ( :955المادة )
 تصح الكفالة بنفقة الزوجة واألقارب ولو قبل القضاء هبا أو الًتاضي عليها.

 ( :956المادة )
لوصػي فيمػا باعػو مػن مػاؿ الصػغَت وال كفالػة ادلتػويل فيمػا ال تصح كفالة الوكيل بالثمن عن ادلشًتي فيما باعو لو وال كفالة ا

 باعو من ماؿ الوقف.
 

 ( :957المادة )
 ال تصح كفالة ادلريض مرض ادلوت إذا كاف مديناً بدين زليط  الو. – 5
 وتصح كفالتو إذا مل يكن مديناً وتطبق عليها أحكاـ الوصية . – 2

 ( :  958المادة )
 حوالة واحلوالة بشرط عدـ براءة احمليل كفالة.الكفالة بشرط براءة األصيل 

 ( :   959المادة ) 
 للكفيل يف الكفالة ادلعلقة أو ادلضافة أف يرجع عن كفالتو قبل ترتيب الدين .

 ( :  960المادة )
 بة ما مل يتفق على غَت ذلك.لاطتشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات ادل

 الكفالة بالنفس
 :( 961)المادة 

للمحكمػػة أف جػػاز فالػػة بػػالنفس تلػػـز الكفيػػل بإحضػػار ادلكفػػوؿ يف الوقػػ  ادلعػػُت عنػػد طلػػب ادلكفػػوؿ لػػو فػػإف مل يفعػػل الك – 5
 تقضي عليو بغرامة هتديدية وذلا أف تعفيو منها إذا أثب  عجزه عن إحضاره.

وؿ لزمػو أداء ذلػك ادلبلػا وإذا تعهد كفيل النفس بػأداء مبلػا معػُت علػى سػبيل الشػرط اجلزائػي يف حػاؿ عػدـ إحضػار ادلكفػ – 2
 وللمحكمة أف تعفيو منو كلو أو بعضو إذا تبُت ذلا ما ي ر ذلك .

 :( 962)المادة 
 مو أداؤه إذا مل يقم بتسليمو .ز إذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدـ تسليم ادلكفوؿ ل
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 :( 963)المادة 
 زلل الكفالة. ي أ الكفيل بالنفس إذا سلم ادلدين إىل ادلكفوؿ لو أو أدى – 5
ت الدائن ادلكفػوؿ لػو ولورثتػو احلػق يف مطالبػة الكفيػل بتسػليم ادلكفػوؿ يف الوقػ  احملػدد و كما ي أ  وت ادلكفوؿ وال ي أ    – 2

. 

 الكفالة بالدرك
 :( 964)المادة 

 .استحقالكفالة بالدرؾ ىي كفالة بأداء صن ادلبيع إذا 
 :( 965)المادة 

 ـ البائع برد الثمن.اادلبيع مث بإلز  باستحقاؽقضي إذا درؾ إال ال يطالب كفيل البائع بال

 آثار الكفالة – 2

 . بين الكفيل والدائن أ
 :( 966)المادة 

 عند حلوؿ األجل . بالتزاموعلى الكفيل أف يفي  – 5
 على شرط فإنو يتعُت عند  قيق الشرط  قق القيد والوصف معاً . معلقاً  التزاموفإذا كاف  – 2

 :( 967)ة الماد
 للدائن مطالبة الكفيل أو األصيل أو مطالبتهما معاً. – 5
 وإف كاف للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما . – 2
 و يف مطالبة الباقُت.قعلى مطالبتو ألحدىم ال تسقط ح – 3
 :( 968)المادة  

 لكفيل وذلك بشرط موافقة ادلدين.من ماؿ ادلدين ادلودع    يد ا نجيوز أف تكوف الكفالة مقيدة بأداء الدي
 :( 969)المادة 

 إذا وقع  الكفالة مطلقة فإف إلتزاـ الكفيل يتبع إلتزاـ الكفيل معجبًل كاف أو مؤجبًل.
 :( 970)المادة 

ىل نفسػو إإذا كفل أحدىم بالدين ادلعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيػل واألصػيل معػاً إذا أضػاؼ الكفيػل األجػل 
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 ط الدائن األجل للكفيل فإف الدين ال يتأجل على األصيل.و اشًت أ
 :( 971)المادة 

إذا كاف الػدين موثقػاً بتػأمُت عيػٍت قبػل الكفالػة ومل يكػن الكفيػل متضػامناً فػبل جيػوز التنفيػع علػى أمػواؿ الكفيػل قبػل التنفيػع 
 لدين.لعلى األمواؿ ادلوثقة 

 :( 972) المادة 
 على الكفيل ما مل يكن متضامناً معو. ول الكفيل قبل رجوعال جيوز للدائن أف يرجع على كفي

 
 :( 973)المادة 

 إذا مات الكفيل أو ادلدين قبل حلوؿ الدين ادلؤجل استحق الدين يف تركة من مات.
 :( 974)المادة 

شػػًتط فيػػو يمل لػػدين واحػػد جػػازت مطالبػػة كػػل مػػنهم بكػػل الػػدين إال إذا كفلػػوا مجيعػػاً بعقػػد واحػػد ولػػو  إذا تعػػدد الكفػػبلء
 تضامنهم فبل يطالب أحد منهم إال بقدر حصتو.

 :( 975)المادة 
إذا كاف الكفبلء متضامنُت فيما بينهم ووىف أحدىم الػدين عنػد حلولػو كػاف لػو أف يرجػع علػى كػل البػاقُت اصػتو يف الػدين 

 وبنصيبو يف حصة ادلعسر منهم .
 :( 976)المادة 

 كمة عند إطبلقها تضامن الكفبلء.تستلـز الكفالة بنص القانوف أو بقضاء احمل
 ( :  977المادة )

 إذا استوىف الدائن يف مقابل دينو برئ  ذمة األصيل والكفيل إال إذا استحق ذلك الشيء .
 :( 978)المادة 

قط حقػػو يف الرجػػوع علػػى الكفيػػل بقػػدر مػػا ترتػػب علػػى سػػعلػػى الػػدائن إذا أفلػػس مدينػػو أف يتقػػدـ يف التفليسػػة بدينػػو وإال 
 من ضرر . تراخيو

 :( 979)المادة 
 قتو وقاـ الكفيل بأدائها.فليس للكفيل أف يرجع على األصيل بشيء شلا يؤديو عنو إال إذا كان  الكفالة بطلبو أو موا – 5
 ه من الدين ادلؤجل إال بعد حلوؿ األجل.ءوليس لو أف يرجع  ا عجل أدا – 2
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 :( 980)المادة 
 حقو يف الرجوع على ادلدين. الستعماؿو الدين مجيع ادلستندات البلزمة ئوفاعلى الدائن أف يسلم الكفيل عند  – 5
أو نقػل حقوقػو لػو إف    فإذا كاف الدين موثقاً بتوثيق عيٍت آخر فإنو جيب علػى الػدائن التخلػي عنػو للكفيػل إف كػاف منقػوالً  – 2

 دين.على ادل اكاف عقاراً على أف يتحمل الكفيل نفقات ىعا النقل ويرجع هب
 :( 981)مادة ال

وإذا مل يقػم   اإلجػراءات ضػد ادلػدين با ػاذومل يطالب الدائن ادلدين بو فيجوز للكفيػل أف ينػعر الػدائن   نيإذا استحق الد
 ـ ادلدين للكفيل ضماناً كافياً خرج الكفيل من الكفالة.دبعلك خبلؿ ستة أشهر من تاريخ اإلنعار ومل يق

 بين الكفيل والمدين  . ب
 :( 982)المادة 

أمػا إذا صػاحل الػدائن علػى مقػدار . الكفيل عوضاً عن الدين شي اً آخر فإنو يرجع على ادلػدين  ػا كفلػو ال  ػا أداه  إذا أدى
 من الدين فإنو يرجع  ا أداه صلحاً ال جبميع الدين.

 :( 983)المادة 
طالبػػة وجػػب عليػػو إخبػػار الكفيػػل فػػإف مل أو علػػم بػػأي سػػبب مينػػع الػػدائن مػػن ادل لإذا أدى األصػػيل الػػدين قبػػل أداء الكفيػػ – 5

 يفعل وأدى الكفيل الدين كاف لو اخليار يف الرجوع على األصيل أو الدائن.
ف يتمسػك قبلػو بكػل مػا  أوإذا أقيم  الدعوى على الكفيل وجػب عليػو إدخػاؿ األصػيل فيهػا فػإف مل يفعػل جػاز لؤلصػيل  – 2

 كاف يستطيع أف يدفع بو دعوى الدائن.
 : (984)المادة 

للكفيػػل بادلػػاؿ أو الػػػنفس أف يطلػػب مػػػن احملكمػػة منػػػع ادلكفػػوؿ مػػن السػػػفر خػػارج الػػػببلد إذا كانػػ  الكفالػػػة بػػأمره وقامػػػ  
 دالئل خيشى معها إحلاؽ الضرر بالكفيل .

 ( :985)المادة 
 للكفيل أف يرجع على ادلدين  ا يؤديو من نفقات لتنفيع مقتضى الكفالة.

 :( 986)المادة 
 وف متضامنُت فلمن كفلهم بطلبهم مجيعاً أف يرجع على أي منهم بكل ما وفاه من الدين.إذا كاف ادلدين

 الكفالة انتهاء - 3
 : (987)المادة 



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

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

559 

 تنتهي الكفالة بأداء الدين أو تسليم ادلكفوؿ بو وبإبراء الدائن للمدين أو كفيلو من الدين .
 :( 988)المادة 

 نفسخ البيع أو أستحق ادلبيع أو رد بعيب.الكفيل بثمن ادلبيع ي أ من الكفالة إذا ا
 :( 989)المادة 

فالػدائن  وحػده شًتط  بػراءة الكفيػلاإذا صاحل الكفيل أو ادلدين الدائن على قدر  من الدين برئ  ذمتهما من الباقي فإذا 
 األصيل بكل الدين.باخليار إف شاء أخع القدر ادلصاحل عليو من الكفيل والباقي من األصيل وإف شاء ترؾ الكفيل وطالب 

 :( 990)المادة 
الكفيػػل مػػن حصػػة ادلػػدين  بػػرئالكفيػػل مػػن الكفالػػة فػػإف كػػاف لػػو وارث آخػػر  بػػرئإرثػػو يف ادلػػدين  واضلصػػرإذا مػػات الػػدائن 

 فقط.
 :( 991)المادة 

 الكفالة. مدةادلًتتبة يف  االلتزاماتال يطالب الكفيل يف الكفالة ادلؤقتة إال عن 
 :( 992)المادة 

 بػرئا أحاؿ الكفيل أو األصيل الدائن بالدين ادلكفوؿ بو أو جبزء  منو على آخر حوالة مقبولة من احملػاؿ لػو واحملػاؿ عليػو إذ – 5
 األصيل والكفيل يف حدود ىعه احلوالة .

 وحده دوف األصيل . برئوإذا اشًتط يف احلوالة براءة الكفيل فقط  – 2

 الفصل الثاني

 ةــالحوال

 إنشاء الحوالة – 1
 :( 993)المادة 

 احلوالة نقل الدين وادلطالبة من ذمة احمليل إىل ذمة احملاؿ عليو.
 ( :994)المادة 

 احلوالة عقد الـز إال إذا شرط أحد أطرافو لنفسو خيار الرجوع .
 :( 995)المادة 

 تكوف احلوالة مقيدة أو مطلقة. – 5
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احملػػاؿ عليػػو أو مػػن العػػُت الػػيت يف يػػده أمانػػة أو  ةللمحيػػل يف ذمػػ فاحلوالػػة ادلقيػػدة ىػػي الػػيت تقيػػد بأدائهػػا مػػن الػػدين الػػعي – 2
 مضمونة.

 واحلوالة ادلطلقة ىي اليت مل تقيد بشيء من ذلك ولو كاف موجوداً. – 3
 :( 996)المادة 

 يشًتط لصحة احلوالة رضا احمليل واحملاؿ عليو واحملاؿ لو . – 5
 عليو موقوفة على قبوؿ احملاؿ لو .وتنعقد احلوالة اليت تتم بُت احمليل واحملاؿ  – 2

 :( 997)المادة 
والػة يشًتط لصحة احلوالة أف يكوف احمليل مديناً للمحاؿ لو وال يشًتط أف يكوف احملاؿ عليو مػديناً للمحيػل فػإذا رضػي باحل

 لزمو الدين للمحاؿ لو.
 :( 998) المادة

متػويل الوقػف إذا كانػ  غلػة الوقػف متحصػلة يف يػده  علػى باسػتحقاقوتصح إحالة ادلستحق يف الوقف غرميػة حوالػة مقيػدة 
 إذا مل تكن الغلة متحصلة يف يد ادلتويل. باالستحقاؽوال تصح احلوالة   وقبل احلوالة

 :( 999)المادة 
 زمػن احمليػل وغػَت جػائ ؤلمػأقبوؿ األب أو الوصي احلوالة علػى الغػَت جػائز إف كػاف فيػو خػَت للصػغَت بػأف يكػوف احملػاؿ عليػو 

 ف مقارباً أو مساوياً لو يف اليسار.إف كا
 ( :1000المادة )

 يشًتط النعقاد احلوالة فضبًل عن الشروط العامة:
 أف تكوف منجزة غَت معلقة إال على شرط مبلئم أو متعارؼ وال مضافاً فيها العقد إىل ادلستقبل.  - 5
 أال يكوف األداء فيها مؤجبًل إىل أجل رلهوؿ.  - 2
 ة  وعد.أال تكوف مؤقت  - 3
 أف يكوف ادلاؿ احملاؿ بو ديناً معلوماً يصح االعتياض عنو.  - 4
أف يكػػوف ادلػػاؿ احملػػاؿ بػػػو علػػى احملػػاؿ عليػػػو يف احلوالػػة ادلقيػػدة دينػػاً أو عينػػػاً ال يصػػح االعتيػػاض عنػػػو وأف يكػػوف كػػبل ادلػػػالُت   - 5

 متساويُت جنساً وقدراً وصفًة.
يها جعل ألحد أطرافهػا بصػورة مشػروطة أو ملحوظػة وال تتػأثر احلوالػة باجلعػل ادللحػق بعػد أف تكوف إرفاقاً زلضاً فبل يكوف ف  - 6

 عقدىا وال يستحق.
 ( :1001المادة )
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 تبطل احلوالة إذا انتفى أحد شرائط انعقادىا ويعود الدين على احمليل.  - 5
 ف سلَتاً بُت الرجوع على احمليل أو على احملاؿ لو.فإذا كاف احملاؿ عليو قد دفع إىل احملاؿ لو قبل تبُت البطبلف فإنو يكو   - 2
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 آثار الحوالة - 2

 أ . فيما بين المحال والمحال عليو
 ( :1002المادة )

 يثب  للمحاؿ لو حق مطالبة احملاؿ عليو وي أ احمليل من الدين ومن ادلطالبة معاً إذا انعقدت احلوالة صحيحة.
 ( :1003المادة )

 ؿ عليو بصفتو اليت على احمليل فإف كاف حااًل تكوف احلوالة بو حالة وإف كاف مؤجبًل تكوف مؤجلة.ينتقل الدين على احملا
 ( :1004المادة )

 تبقى للدين احملاؿ بو ضماناتو بالرغم من تغيَت شخص ادلدين.  - 5
 لة.ومع ذلك ال يبقى الكفيل عينياً كاف أو شخصياً  ملتزماً قبل الدائن إال إذا رضي باحلوا  - 2

 ( :1005المادة )
للمحاؿ عليو أف يتمسك قبل احملاؿ لو بكافة الدفوع ادلتعلقػة بالػدين الػيت كانػ  لػو يف مواجهػة احمليػل ولػو أف يتمسػك بكافػة 

 الدفوع اليت للمحيل قبل احملاؿ لو.

 ب .   فيما بين المحيل والمحال عليو
 ( :1006المادة )

ذمتو من دين أو عُت إذا مل تقيد احلوالة بأيهما ولػيس للمحػاؿ عليػو حػق حبسػهما  للمحيل حق مطالبة احملاؿ عليو  ا لو يف
 حىت يؤدي إىل احملاؿ لو.

 ( :1007المادة )
يسقط حق احمليل يف مطالبة احملاؿ عليو  ا لػو عنػده مػن ديػن أو عػُت إذا كانػ  احلوالػة مقيػدة بأيهمػا واسػتوف  شػرائطها وال 

 لو إذا أدى أيهما للمحيل.ي أ احملاؿ عليو جتاه احملاؿ 
 ( :1008المادة )

ال جيوز للمحاؿ عليو يف احلوالة الصحيحة بنوعيها أف ميتنع عن الوفاء إىل احملاؿ لو ولو استوىف احمليل من احملػاؿ عليػو دينػو أو 
 اسًتد العُت اليت كان  عنده.

 ( :1009المادة )
 عند احملاؿ عليو جرت ادلقاصة بدينو بعد األداء. إذا مت  احلوالة ادلطلقة برضا احمليل فإف كاف لو دين
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 ج .   فيما بين المحال لو والمحيل
 ( :1010المادة )

 على احمليل أف يسلم إىل احملاؿ لو سند احلق احملاؿ بو وكل ما يلـز من بيانات أو وسائل لتمكينو من حقو.
 ( :1011المادة )

ينصػػرؼ ىػػعا الضػػماف إال إىل يسػػاره وقػػ  احلوالػػة مػػا مل يتفػػق علػػى غػػَت  إذا ضػػمن احمليػػل للمحػػاؿ لػػو يسػػار احملػػاؿ عليػػو فػػبل
 ذلك.

 ( :1012المادة )
 إذا مات احمليل قبل استيفاء دين احلوالة ادلقيدة اختص احملاؿ لو بادلاؿ العي بعمة احملاؿ عليو أو بيده يف أثناء حياة احمليل.  - 5
 ت احمليل و ل  وت احملاؿ عليو.ويبقى أجل الدين يف احلوالة بنوعيها إذا ما  - 2

 ( :1013المادة )
 تبطل احلوالة ادلقيدة إذا سقط الدين أو استحق  العُت بأمر سابق عليها ويرجع احملاؿ لو اقو على احمليل.  - 5
داء علػػى وال تبطػػل احلوالػػة ادلقيػػدة إذا سػػقط الػػدين أو اسػػتحق  العػػُت بػػأمر عػػارض بعػػدىا وللمحػػاؿ عليػػو الرجػػوع بعػػد األ  - 2

 احمليل  ا أداه.
 ( : 1014المادة )

 للمحاؿ لو أف يرجع على احمليل يف األحواؿ التالية:
 إذا فسخ  احلوالة باتفاؽ أطرافها.  - 5
 إذا جحد احملاؿ عليو احلوالة ومل تكن صة بينة هبا وحلف على نفيها.  - 2
 إذا مات احملاؿ عليو مفلساً قبل أداء الدين.  - 3
 حكم  احملكمة بإفبلسو قبل األداء.إذا   - 4
 إذا بطل  احلوالة ادلقيدة بسقوط الدين أو ىبلؾ العُت أو استحقاقها وكان  غَت مضمونة.  - 5

 د  .   فيما بين المحال لو والغير
 ( :1015المادة )

 إذا تعددت احلوالة اق واحد فضل  احلوالة اليت تصبح قبل غَتىا نافعة يف حق الغَت.  - 5
 وال تكوف احلوالة نافعة يف حق الغَت إال بإعبلهنا رمسياً للمحاؿ عليو أو قبولو ذلا بوثيقة ثابتة التاريخ.  - 2
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 ( :1016المادة )
إذا وقع    يد احملاؿ عليو حجز قبل أف تصػبح احلوالػة نافػعة يف حػق الغػَت كانػ  احلوالػة بالنسػبة إىل احلػاجز  ثابػة حجػز   - 5

 آخر.
احلالة إذا وقع حجػز بعػد أف أصػبح  احلوالػة نافػعة يف حػق الغػَت فػإف الػدين يقسػم بػُت احلػاجز ادلتقػدـ واحملػاؿ لػو ويف ىعه   - 2

 واحلاجز ادلتأخر قسمة غرماء  على أف يؤخع من حصة احلاجز ادلتأخر ما يستكمل بو احملاؿ لو قيمة احلوالة.

 انتهاء الحوالة  - 3
 ( :1017المادة )

 بأداء زللها إىل احملاؿ لو أداًء حقيقياً أو حكمياً. تنتهي احلوالة أيضاً 


