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 حق الملكية بوجه عام 
 نطاقه ووسائل حمايته:  .1

 ( 940مادة )
لمالكككل ال كككه  وحكككعم حكككق اسكككتعماله واسكككتفيله والتصكككر   يكككه   كككه حكككعود 

 القانون.
   المذكرة اإليضاحية :

ختصةةةةةست ثارةةةةةتيمسن صمةةةةةس  سمعةةةةةو سةةةةةس     ةةةةةو ارةةةةةت مسل  ثارةةةةةت  ل  الملكيةةةةة ا  ةةةةة  ا
 ثالتصرف في  على نحو ال يت سنض  ع  س تقتضي  القوانيو ثاألنظم  ثاللوائح.

إن أ م االعت سنات الت  أخذت ف   ذا الت ريفا النص سرا   صأن الملكي  سقصةةب ا ةةس 
كيةةة   مةةةس تةةةر  علةةةى اختصةةةست ثارةةةتيمسن صأ ةةةب األ ةةةوا  مثالمةةةس  أعةةةم  ةةةو ال ةةة  ا ثالمل

األشةةةةةيس  عقةةةةةسن ث نقةةةةةو  تةةةةةر  علةةةةةى الحقةةةةةول الذ نيةةةةة  ثالملكيةةةةة  الصةةةةةنس ي ..ال    ةةةةةذا 
االختصةةست ثاالرةةتيمسن  ةةو شةةأن  أن سمنةةع  يةةر المسلةةا  ةةو االنتذةةس  صسلمةةس  إال صةة  ن 
 سلك ا إال إ ا  سنت ل ذا ال ير سذ  قسنونيةة  تحةةمح لةة   لةةا.  ةةأن تكةةون لةة  ثالسةة  علةةى 
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لةةةى أال يتزةةةسثا  ةةةذا الةةةول  أث  ةةةذا الوسةةة  الحةةةبث  القسنونيةةة  التةةة   يةةةرو أث ثسةةةسس ا ع
 ةةو  940تحمح ل  فةة  االرةةت مس  ثاالرةةت    ثالتصةةرفا ث ةةذا  ةةس عدةةرت عنةة  المةةس   
 الم رث  صقول س "لمسلا ال    ث بو  ق ارت مسل  ثارت  ل  ثالتصرف في . 

ا سمسنرةة  سةةس     ثن كمس اخذ ف  االعت سن أن  ق الملكي  لم س ب  لا الحةةق المقلةةق
قيب  مس انت ى إلي  الحس  إصسن المون  الذرنحي   يث عرف القسنون الذرنحةة  الملكيةة  صةةأن 
"الملكيةة   ةة   ةةق المسلةةا فةة  االنتذةةس  صمةةس سملكةة  ثالتصةةرف فيةة  صقريقةة   قلقةة ..ال "ا 
 تةةةأًراا صسلنااعةةةست الذر سةةة  المقلقةةة  التةةة   سنةةةت تز ةةةة الذةةةر  المقصةةةو  صحمسسةةة  القةةةسنون ال

المزتمع ثإنمةةس علةةى المسلةةا أن سمةةسنم  قةة ا  ةةمو القيةةو  التةة  ث ةة  س الم ةةر  ثالتةة  
 ةةةةو شةةةةأن س أن تز ةةةةة ارةةةةت مس   ةةةةق الملكيةةةة  ال سحقةةةةق  صةةةةلح  المسلةةةةا فقةةةة ا ثإنمةةةةس 
 صةةةةلح  الزميةةةةع  ثن  ةةةةرن أث إ ةةةةران فحةةةةق الملكيةةةة  لةةةة  ث يذةةةة  ا تمس يةةةة ا ثتدةةةةبث 

المسلةةا عنةةب ارةةت مسل  أث ارةةت  ل   ظس ر  ذو الو يذ  ف  القيو  الت  تةةر  علةةى  ريةة  
أث التصةةرف فيةة ا  يةةث لةةم س ةةب المسلةةا فةة  الوقةةت الم سسةةر سملةةا الحريةة  الكس لةة  فةة  
 لكةةة  ثإنمةةةس عليةةة  أن يتصةةةرف فةةة   لكةةة  ثيحةةةت مل  ثيحةةةت ل  فةةة  الصةةةون  التةةة  تتذةةةق 
ثالزمسعةةةة  فةةةة  المزتمةةةةع أث علةةةةى األقةةةةة صةةةةسال يترتةةةة  علةةةةى  مسنرةةةةت  لحقةةةة  ا  ةةةةران 

 س  .صسلمصلح  ال 
كمس تدبث  ظةةس ر الو يذةة  اال تمس يةة  اتةةبخة الم ةةر  فةة  تقييةةب  ريةة  المسلةةا تزةةسو  ةةو 
سحةةةةت ملون أ والةةةة  مكسلمحةةةةتأ ر   تةةةةى ليدةةةةبث المحةةةةتأ ر ث أنةةةة  المسلةةةةا الذ لةةةة  لل ةةةةيو 
المؤ ر ا  مس تدبث  ذلاا ص بم  ةةواا الت حةة  فةة  ارةةت مس  الحةةق  ةةو قدةةة المسلةةا ألن 

 ا ثيخةةرح  ةةق الملكيةة  عةةو الو يذةة  اال تمس يةة  التةة   لا  ةةو شةةأن  ا  ةةران صسلزمسعةة 
 يؤ ي س.

فض  عو  لاا فقب أخذت صسالعت سن ف   ذا الت ريفا تحبيب  صس ن القيو  التةة  تةةر  
 ةةو الم ةةرث   أن ةةس  صةةرت  ةةذو القيةةو   940علةةى  ريةة  المسلةةاا فظةةس ر أن المةةس   م

صوتا إنمةةس سمتةةب المقصةةو  صسلقوانيوا الت  نصت س البثل   و ت ري ست تت لق ا ذا الخ
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صةةسلقوانيو إلةةى األعةةراف التةة   نح علي ةةس النةةسم ثأسةة حت  ةةع  ةةرثن الةةا و  لا ةة  ل ةةم 
ثل ةةةس  ةةةاا  سقةةةع عنةةةب المخسلذةةة ا  ةةةذلا اللةةةوائح ثاألنظمةةة  ثالتةةة  تصةةةبن عةةةو الحةةةلقست 

 ةةو الم ةةرث ا  983الت ةةريةي ا ثيعةةون ل ةةس قةةو  ا لةةااما ث ةةذا  ةةس لةةم تصةةة إليةة  المةةس   
 أن س  صرت  صس ن القيو  فقةة  صةةسلقوانيو مالقةةسنون ثال ةةرف   ثن اللةةوائح  يث يدبث ث 

 ثاألنظم  الت  تت لق صحق الملكي .
 768 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    802يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع  811 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   674 و القسنون المةةبن  ال راقةة  ثيتوافةةق  ةةع المةةس     1048المس    

 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة  المو ةةةبا  975/1الزاائةةةردا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة   ةةع أن الت ريةةف الةةذد  ةةس   1018/1ثيتوافةةق  ةةع المةةس   

 لقسنون المبن  الذرنح .  في س سقترب نحو الت ريف الذد     إلي  ا
 ( 941مادة )

مالل ال ه  يملل كل ما يعع من عناصرم الجوهرية بحيث ال يمكن  صكله  .1
 عنه دون أن يهلل أو يتلف أو يتفير.

ملكية األرض ت مل ما  وقها وما تحتها إلى الحكع المفيكع  كه التمتكا بهكا  .2
 علوا وعمقا. 

ية ما  وقها أو ما ال يجوز أن تكون ملكية سطح األرض منفصلة عن ملك .3
 تحتها  إال إذا وجع نص  ه القانون المعنه أو اتفاق يقضه بفير ذلل.

 المذكرة اإليضاحية :
ال ينحصر نقسل الملكي  فةة  المةةس  ث ةةبوا ثإنمةةس سمتةةب إلةةى  ةةة  ةةس س تدةةر  ةةو ال نسسةةر 
الزو ري  المعون  ل ا ثالت  ال سمعو فصل س عنةة   ثن تلةة  أث ت ييةةر أث  ثن أن ي لةةا 

مس ا ثتتحب   ذو ال نسسر ثفقس لقدي   األشيس  ماأل وا   ثعلى رةةدية الممةةس ا  لكيةة  ال
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الدنس ا ت مة  ميع أ اائ  المعونةة  لةة  ثالتةة  ال تنذصةةة عنةة ا  مةةس سمعةةو اال تكةةسم إلةةى 
 ال رف لتحبيب  س س تدر  و عنسسر المس  الزو ري .  

و ةةس ث ةةس تحت ةةس  ةةو عمةةقا كمس سمتب نقسل  ق الملكي  إن  سن  حلةة  أن ةةس إلةةى  ةةس س ل
 أث  س يو ب  اخة األنض  و   س ن ث حس ر.  

فحةةةق الملكيةةةة  سمتةةةب إلةةةةى رةةةقح األنضا ث ةةةةس س لو ةةةس إلةةةةى الحةةةب المذيةةةةبا ثال سحةةةب  ةةةةو 
رةةلقست المسلةةا صسلنحةة   لل لةةةو ثالحةةذة إال  ةةس تقضةة  صةةة  القةةوانيو ثاللةةوائح التةة  تت لةةةق 

لةةةةةق صمةةةةةب أرةةةةة ق التلذةةةةةون ثالدةةةةةرل صسلم ةةةةةسن  ثاالنتذةةةةةس  المحةةةةةموي صةةةةة  أث تلةةةةةا التةةةةة  تت 
ثالك ر س ا أث صمرثن القسئراتا ل ذا  ل  ال سزةةوا للمسلةةا أن سمةةيم  ن ةةرت علةةى أن ةة  
صقصةةب  نةةع القةةةسئرات  ةةو التحليةةةق علي ةةس ثإال  ةةسن المسلةةةا  ت حةةذس فةةة  ارةةت مس   قةةة  

 سخض   للمحس ل  المبني .
لةةة  ث ةةبو ارةةةت مسل   ث ةةع  لةةاا ال سزةةةوا أل ةةب أن يةةةاا م المسلةةا فةة  علةةةو أن ةة ا الن

صسلقريق  الت  يرا سا ثيزوا ل  أن سمنع  يران   و التبخة ف   زةةس  علةةو األنض ثلةةو 
 دةةةرا عنةةة . ث ةةةس ينقدةةةق علةةةى ال لةةةو ينقدةةةق علةةةى الحةةةذة متحةةةت األنض  فللمسلةةةا أن 
سحةةت مة  ةةةس تحةةت رةةةقح أن ةة  علةةةى القريقةة  ث سلكيريةةة  التةة  يرا ةةةسا  را يةةس فةةة   لةةةا 

ريتةةة  فةةة   لةةةاا فلةةةيا للمسلةةةا  ةةةق االعتةةةراض عمةةةس تقةةةوم صةةة  القيةةةو  التةةة  تةةةر  علةةةى  
 صلح  الميسو  و تزبيب أنساي  الميسو الصسلح  لل رب أث  صةةلح  الصةةرف الصةةح ا 

 ةةةو  941ثإال  ةةةسن المسلةةةا  ت حةةةذس فةةة  ارةةةت مس   قةةة . تمةةةيم الذقةةةر  المسلمةةة   ةةةو المةةةس   
تحت ةةس  ةةو  الم ةةرث  قرينةة ا صةةأن  ةةة  ةةس س لةةو رةةقح األنض  ةةو   ةةسن  ث ةةراما ث ةةس

كنوا ث  ةةس ن ثأ زةةسن س ةةو  إلةةى المسلةةا ثي تدةةر  ةةا ا ال يتزةةاأ  ةةو  ةةق  لكيتةة ا ثلكةةو 
 ةةذو القرينةة  ليحةةت  ةةو القةةرائو القس  ةة ا ثإنمةةس سزةةوا إً ةةست ععحةة س ثيعةةون  لةةاا علةةى 

 النحو اآلت :
 ةةةو الم ةةةرث  صةةةأن الكنةةةا المةةةبفون أث المخدةةةو   1003: نصةةةت المةةةس    أوال : القكككانون 

تقيع أ ب أن يمدت  لكيتةة  لةة ا سعةةون لمسلةةا ال قةةسن الةةذد ث ةةب فيةة  الكنةةا أث الذد ال سح
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لمسلةةةا الر، ةةة ا ثالكنةةةا الةةةذد س مةةةر عليةةة  فةةة  عةةةيو  وقوفةةة  سعةةةون  لكةةةس خسسةةةس للواقةةة  
ثلوًنت . ث ذلا  س يت لق صسلمنس م ثالمحس را  يث تؤث   لكيت س للبثلةة  صسعت سن ةةس  ةةو 

 المرث  القو ي .  
قب تنذصة  لكي  رةةقح األنض عمةةس س لو ةةس  ةةو  ةةرام أث انةةس ا إ ا : ف  ثانيا : االتفاق

اتذق المسلا  ع شةةخص رخةةر علةةى  ةةرم األشةةزسن ثإقس ةة  المن ةةست علةةى أن تكةةون لةة  
ال لمسلةةا رةةقح األنض ثعةة   إً ةةست انذصةةس   لكيةة  رةةقح األنض عمةةس س لو ةةس سقةةع 

 على  و يبع   لكيت  لل رام ثالدنس .  
 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    803عةةم المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع  

 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    769 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     675
 ةةةو قةةةسنون الملكيةةة  ال قسنيةةة  اللدنةةةسن ا  13 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثالمةةةس    812

 1019المو ةةبا ثالمةةس    ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   976ثيتقةةساق  ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  ال راق .  1049 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس    

 ( 942مادة )
لمالل ال ه  وحعم الحق  ه الحصول على كل ثمارم ومنتجاته وملحقاته  مكا 

 لم يوجع نص أو اتفاق يقضه بفير ذلل. 
   المذكرة اإليضاحية :

مس  ثإلى  نتزستةة  ث لحقستةة ا ثالممةةسن  ةة   ةةس س لةة  سمتب نقسل  ق الملكي  إلى ًمسن ال 
المةةس  صصةةذ   ثنيةةة   ثن المحةةسم صزةةو ر ال ةةة  ا ثالممةةسن تنقحةةم إلةةةى ًمةةسن  ديةيةةة ا 
ث ةةة  التةةة  س ل ةةةس ال ةةة    ثن تةةةبخة  ةةةو  سنةةة  المسلةةةاا  ةةةسلمراع ا ثنتةةةسح الحيةةةوان 

لحقو ا ثسوف األ نسما ثالى ًمسن سنس ي ا ث   الت  تنتج   سشةةر  لتةةبخة المسلةةا  ةةس
ثالمراعةة  الصةةنس ي ا ثالحةةبائق ثالكةةرثما ثالةةى ًمةةسن  بنيةة  :ث ةة  الةةبخة الةةبثند الةةذد 

 يبف   ال ير للوفس  ص   سأل ر ا ثفوائب نؤثم األ وا .  
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أ س المنتزستا ف    س س ل  ال    صصةةذ   يةةر  ثنيةة   ةةع ارةةت  ق اسةةل ا  سرةةتخراح 
 الموا  الم بني   و صس و األنض...ال .

ثالةةةى  ةةةذ رت س  453قةةةسل  ةةةق الملكيةةة  إلةةةى  لحقةةةست المةةةس  مأنظةةةر المةةةس   كمةةةس سمتةةةب ن
 ا سضس ي   و الم رث  .  

 676 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    804يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 770 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    813 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة   1048الحةةةوندا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس    ةةةو القةةةسنون المةةةبن  
 ةةو   ةةرث   975 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1018/2ثيتوافةةق  ةةع المةةس   

 .2القسنون المبن  ال ر   المو ب/
 ( 943مادة )

ال يجوز أن يحرم أحع من ملكه أو من االنتفاع به  وال ينزع ملل مكن أحكع إال 
مكة  ويككون ككل ذلكل  كه األحكوال التكه يقررهكا القكانون و الطريقككة للمنفعكة العا

 الته يرسمها  و ه مقابل تعويض عادل.
   المذكرة اإليضاحية :

 و الضمسنست الت  قرنت س  ةةذو المةةس   لحمسسةة   ةةق المسلةةا فةة   لكةة ا  ةةو عةةبم  ر ةةسن 
ال ثفقةةس المسلا  و  لك  ث لا اتحريم نا   ذا الملةةا عةةو سةةس      مةةس  سنةةت األ ةةون إ

   را ات   ين  ينص علي س القسنون.  
فحق الملكي   ق  صسن  ةةو قدةةة القةةسنونا  ةةو أد اعتةةبا  رةةوا  أكةةسن  لةةا  ةةو األفةةرا  
صصةةةةةذت م ال خصةةةةةي ا أم  ةةةةةو   ةةةةة  ا  ان ا ثان نةةةةةا  الملكيةةةةة  ال سقةةةةةع إال إ ا تةةةةةوافرت 

 ال رثط اآلتي :
 

 :  ال رط األول
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الخسسةة ا ث ةةو ًةةما ال سعذةة  سةةبثن قةةران ث ةةو  نةةص فةة  القةةسنون سزيةةا نةةا  الملكيةة  
إ اند أسةةةس  سنةةةت الز ةةة  التةةة  أسةةةبنت  لنةةةا  الملكيةةة ا ثإنمةةةس سزةةة  تةةةبخة الم ةةةر  نذحةةة  

 اذلا.  
 :ال رط الثانه  

سزةة  أن سعةةون نةةا  الملكيةة  ثفقةةس لت ةةرا ات التةة  سحةةب  س القةةسنون ثيترتةة  علةةى عةةبم 
 قسنون.  ات س   ذو ا  را ات اعت سن نا  الملكي  صس   صقو  ال

 :  ال رط الثالث
أن يت ع نا  الملكي  ت ويض المسلا ت ويضس عس الا ف  ا  سن القةةسنون ال سحةةرم ا نحةةسن 
 ةةةو  لكةةة   دةةةرا عنةةة   ثن  نةةة  أث  ثن  ريةةةر   نةةة ا فةةة ن أ عةةةسم ال بالةةة  تقضةةة  صةةةأن 

 س وض ال خص عمس فقبو.
 ةةةةواا نةةةةا  إ ن األسةةةةةا أنةةةة  ال سزةةةةوا المحةةةةسم صسلملكيةةةة  الخسسةةةة ا ثاالرةةةةتمنس ا  ةةةةو 

الملكيةةة   ةةةو قدةةةة ا  ان  ثإنمةةةس انةةةس  علةةةى شةةةرثط ث ةةةمسنست تكذةةةة للمنةةةاث  عنةةة   لكةةة  
 الت ويض ال س   عمس نا   ن .

 677 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    805يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 814   ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس  722 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    

 و القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا  1050 و القسنون المبن  الليد ا ثيتوافق  ع  عم المس   
 ةةو  977 و القسنون المبن  األن ن ا  مس يتوافق  ع المةةس     1020ثيتوافق  ع المس    

   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.
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 القيود الته ترد على حق الملكية : .2
 ( 944مادة )

أن يراعككه  ككه اسككتعمال حقككه مككا تقضككه بككه القككوانين والمراسككيم علككى المالككل 
 واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة.

   المذكرة اإليضاحية :
تنقحةةم القيةةو  التةة  تحةةب  ةةو رةةلقست المسلةةاا إلةةى قيةةو  تت لةةق صسلمصةةلح  ال س ةة ا ثقيةةو  

 تت لق صسلمصلح  الخسس .  
ق صسلمصةةلح  ال س ةة  : نةةا  الملكيةة  الخسسةة  لتحقيةةق المنذ ةة  ث و أ مل  القيو  الت  تت ل

ال س ةةة  أث لتححةةةين سا ثقةةةةوانيو اآلًةةةسنا ثالمت لقةةة  صةةةةسلمح ت المقلقةةة  للرا ةةة ا ثالمضةةةةر  
 صسلصح  ال س  ا ث ذو قيو  تبخة  مو  نارست القسنون ال سم مالقسنون ا  اند .  

قيةةةو  التةةة  تر ةةةع إلةةةى الزةةةوان ث ةةةو أ ملةةة  القيةةةو  التةةة  تت لةةةق صسلمصةةةلح  الخسسةةة  : ال
ثالقيةةو  المت لقةة  صسلميةةسوا ثالقيةةو  المت لقةة  صةةسلمرثن ثأخيةةرا القيةةو  المت لقةة  صسلت سةةق فةة  

 الزوانا ث ذو تبخة  مو  نار  القسنون الخست مالقسنون المبن  .  
فسلمةةس   تو ةة  علةةى المسلةةا عنةةب ارةةت مسل  لحقةة  فةة  الملكيةة ا أن يراعةة   ةةس تقضةة  صةة  

ثالمرارةةيم ثاللةةوائح المت لقةة ا صسلمصةةلح  ال س ةة ا ث لةةا  ةةو خةة   االلتةةاام صمةةس القةةوانيو 
تحةةب و  ةةذو القةةوانيو  ةةو قيةةو  عنةةب ارةةت مس   ةةق الملكيةة ا ث ةةذلا المت لقةة  صسلمصةةلح  

 الخسس  على  و   س ردق.  
ثالقيو  المت لق  صسلمصلح  الخسس ا ث   س الم ر   مو النظسم ال ةةسم لحةةق الملكيةة ا 

تقتضي ا الحيسر  الت ريةي  لحق الملكي  فةة  الوقةةت الم سسةةرا ف ةةذو القيةةو  ال   ثفقس لمس
ت تدر خرث س صأد  ةةس   ةةو األ ةةوا  علةةى نظةةسم  ةةق الملكيةة ا ثإنمةةس  ةة   ةةا  ال يتزةةاأ 
 ةةةو  ةةةق الملكيةةة ا صة ةةةسن  أخةةةرإا سزةةة  أن ينظةةةر إلي ةةةس  ةةةو خةةة   النظةةةسم ال ةةةسم لحةةةق 

علةةى الةةر م  ةةو الت ةةسص  اين ةةس فةة  أن ةةس  ل ةةس الملكيةة ا ف ةةذو القيةةو  ليحةةت صحقةةول انتذةةسل 
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تحةةةب  ةةةو  نذ ةةة  عقةةةسن لمصةةةلح  عقةةةسن رخةةةرا ثإنمةةةس  ةةة  قيةةةو  فر ةةة س القةةةسنون لتحبيةةةب 
الصةةون  الكس لةةة  لحةةةق الملكيةةة  ثالتةةة  سزةةة  أن سعةةةون علي ةةةسا فةةةسلذوانل اةةةيو  ةةةذو القيةةةو  

نون نذحةة  ث قةةول ا نتذةةسل  ميةةر  ث س ةة : فدينمةةس ير ةةع  صةةبن القيةةو  القسنونيةة  إلةةى القةةس
ير ع  صبن ا نتذسل إلى ا تذسلا ثإ ا  سن الم ر  يو   ش ر  قول ا نتذةةسلا فةة ن 
 ذو القيو  ال يو   ش ر سا ألن س تبخة  مو التنظيم ال سم لحةةق الملكيةة ا فضةة  عةةو 
 لاا أن  ال  مسن  و المسلا لخلو ال قةةسن  ةةو القيةةو  القسنونيةة   تةةى ثلةةو لةةم س ةةر إليةة  

سف  إلةةى  لةةا  لةة ا أن  ةةذو القيةةو  ال تحةةق  صسلتقةةس م ل ةةبم ارةةت مسل سا خ   ا تذسلا إ 
علةةةى ال عةةةا  ةةةو ا نتذةةةسل الةةةذد سحةةةق  صسلتقةةةس م إ ا لةةةم سحةةةت مل   ةةةو تقةةةرن ا نتذةةةسل 
لمصةةلح  عقةةسنوا  مةةس ي  ةة  أن  ةةذو القيةةو  فر ةة س القةةسنون لظةةرثف   ينةة  فةة  ا االةةت 

حت  اال عةةةس  صأنةةة  اكتحةةةد س  ةةةذو الظةةةرثف ث ةةة  اثال ةةةس ثال سحةةةتقيع  ةةةو  سنةةةت لمصةةةل
صمضةةة  المةةةب  مالتقةةةس م  ث لةةةا ألن ةةةس  ةةةو قديةةةة الةةةرخص القسنونيةةة ا ثلةةةيا في ةةةس   نةةةى 

 الت بد على  لا ال ير.
 690 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    806يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
ال ر ةة  المو ةةبا   و   رث  القةةسنون المةةبن  978 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا  815 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    773ثالمةةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  1021ثيتوافق  ع المس    

 ( 945مادة )
إذا تعلككق بالملككل حككق الفيككر  لككين للمالككل أن يتصككر   يككه تصككر ا  ككارا  إال 

 بإذن صاحب ذلل الحق.
   :  المذكرة اإليضاحية

سضةةمو المسلةةةاا  قةةةول ال يةةةر المت لقةةة  صمةةةس سملكةةة ا األ ةةةر الةةةذد يلةةةام المسلةةةاا إ ا أقةةةبم 
ر فةة   ةةق ال يةةر المت لةةق صةة  أن سحةةتأ ن  على أد تصرف  سن صحةةق  لكيتةة ا  مةةس يةةًؤ
سةةس    ةةذا الحةةق ث ةةو ال يةةرا ثعلةةى رةةدية التو ةةيحا لةةو  ةةسن المسلةةا قةةب  ةةنح أ ةةب 
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ن أث  ق رعنى أل ب ال ةةقق التةة  سملك ةةس األشخست  ق ارت مس   بسقت  لصيب القيو 
على أرسم أن   ةةق عينةة ا فةة  سزةةوا قلةةع األشةةزسن أث  ةةبم الدنةةس  إال ص ةةب أن سحةةتأ ن 

 سس    ذا الحق.  
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  979يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 القسنون المبن  ال راق . و   1051 و  رشب الحيران مفق   نذ   ثالمس      58ثالمس    
 ( 946مادة )

 على المالل أال يفلو  ه استعمال حقه إلى حع يضر بملل الجار.  .1
لين للجار أن يرجا على جارم  كه مضكار الجكوار المفلو كة التكه ال يمككن  .2

تجنبها  وإنما لكه أن يطلكب إزالكة هكذم المضكار إذا تجكاوز  الحكع المكفلو  
  وطبيعة العقارا  وموقكا ككل منهكا على أن يراعى  ه تقعير الضرر العر 

بالنسككبة لريككرين والفككرض الككذن يصصككو مككن اجلككه وال يحككول التككرييص 
 الصادر من الجها  اإلدارية المختصة دون استعمال الجار لهذا الحق.

 المذكرة اإليضاحية :
أنا ت  ذو المس   أن تحم   سن المسلا  و  ضسن الزةةوان  يةةر المألوفةة ا ثالتةة  سمعةةو 

لةة  نتيزةة  الرةةت مس  المسلةةا لحةةق  لكيتةة ا صحيةةث سعةةون للزةةسن المضةةرثن  لةة  أن تقةةع 
إاال   ذو المضسنا ثرم   ذو المضسن أن س لم تنتج عو ارةةت مس  خةةس ق لحةةق الملكيةة  
 و المسلاا أث لحو  ني   ديت  أث  ير  ديت  لبس ا لت ران صسلزسنا ثإنمةةس  ةة  أ ةةران 

   ةةو قدةةة المسلةةاا األ ةةر الةةذد ال سمعةةو تترتةة  عةةو االرةةت مس  المةةألوف لحةةق الملكيةة 
القةةةو    ةةة  صةةةأن المسلةةةا قةةةب خةةةسل  اةةةذلا اللةةةوائح ثالقةةةوانيو ليخضةةةع أل عةةةسم المحةةةيولي  
التقصةةةيري ا  مةةةس أن المسلةةةاا لةةةم يرتكةةة  ف ةةة  شخصةةةيس سعةةةون فيةةة  انحةةةراف عةةةو رةةةلوق 

سةةية الر ة الم تس  ليعون  حةةيوال عنةة  ثفقةةس أل عةةسم المحةةيولي  التقصةةيري ا لةةذا سمعةةو تأ
التةةاام الزةةسن صةةسلت ويض عمةةس يترتةة  عةةو ارةةت مسل  المةةألوف لحةةق  لكيتةة  علةةى أرةةسم 
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 و الم رث  ا سةةحيح أن الم ةةسيير  8نظري  الت ح  ف  ارت مس  الحق مانظر المس   
الةةم ل لنظريةة  الت حةة  فةة  ارةةت مس  الحةةق ال سمعةةو تقديةةق أ ةةب س لتأسةةية الت ةةويض 

رةةت مسل  المةةألوف  ةةو أ ةةران فس  ةة  صسلزةةسنا الةةذد يلتةةام صةة  المسلةةا لمةةس ترتةة  عةةو ا
ثإنمةةةةس سمعةةةةو إ ةةةةةسف   ةيةةةةسن ناصةةةةع ث ةةةةةو الضةةةةرن الذةةةةس   ثير ةةةةةع أرسرةةةة  إلةةةةى الذقةةةةة  
ا رةة   . فقةةب   ةة  أسةةحسب الذتةةسثإ ث يةةر م  ةةو المةةؤلذيو ثالمزت ةةبيو فةة  المةةذ   
الحنذةةة ا إلةةةى ارتححةةةسن أن سمنةةةع الزةةةسن  ةةةو التصةةةرف فةةة   لكةةة  تصةةةرفس سضةةةر صزةةةسنو 

فس  ةةس انةةس  علةةى قةةو  الررةةو  سةةلوات " عليةة  ثرةةلم "ال  ةةرن ثال  ةةران  رنا اينةةس  
ثلقو  الررو  سلى " علي  ثرةةلم " " ال يةةؤ و ً ًةةسا قةةسلوا  ةةو سةةس نرةةو  " قةةس  : 
 لا الةةذد ال سةةأ و  ةةسنو اوائقةة  أث  مةةس قةةس  الررةةو  سةةلى " عليةة  ثرةةلما ثألن النةةسم 

ث ةةوب نعسسةة  الزةةسنا فحقةةت علةةي م  لمةة  القضةةس   قةةب تر ةةوا  ةةس أث  ةة  علةةي م الةةبيو  ةةو
لحمل ةةم علةةى  نةةع ا  ةةران ا ةةقراناا إ ا لةةم سقو ةةوا صةة  اختيةةسنا ثلةةيا القضةةس  إال المنذةةذ 
أل عةةةسم ال ةةةر   ةةةس أ عةةةو التنذيةةةذ ثيقةةةو  الررةةةو  سةةةلى " عليةةة  ثرةةةلم " ةةةس اا   دريةةةة 

م " ةةو  ةةسن يةةؤ و يوسين  صسلزسن  تى  ننت أن  رةةيوًن . ثقولةة  عليةة  الصةة   ثالحةة 
صةةسو ثاليةةوم اآلخةةر فليعةةرم  ةةسنو ثقيةةة لررةةو  " "إن ف نةة  تصةةوم الن ةةسن ثتقةةوم الليةةة 
ثتؤ د  يران س فقس   ةة  فةة  النةةسنمثن ت  ةةذو األ س يةةث  ل ةةس فةة   ؤلةة  ال ةةي   حمةةب 
 صةةةقذى شةةةلد  المةةةبخة فةةة  الت ريةةةف صسلذقةةة  ا رةةة    ثقواعةةةب الملكيةةة  ثال قةةةو  فيةةة  

  .64ت1403-1983
اينمس      سلةةا ن ةة  " عنةة  فةة  ت ةةذي  الذةةرثض إلةةى  ةةس سةةأت  " مةةس  ةةو   لةةوم ال 
شا في  أن  و  لةةا  و ةة س لةة  أن يدنةة  فيةة  ثيرفةةع فيةة  الدنةةس   ةةس لةةم سضةةر ص يةةرو ثان 
لةة  أن سحذةةر فيةة   ةةس شةةةس  ثي مةةق  ةةس س ةةس   ةةس لةةةم سضةةر ص يةةروا أ ةةس المةةذ   المةةةسلك  

سذيةةب عةةبم ا  ةةران صةةسل يرا ثقةةب أكةةبت المةةس    ثيتمحةةون اتزس ةة  فةة  أن االنتذةةس  صسلملةةا
 و  رشب الحيران صأن "للمسلا أن يتصةةرف  يةةف  ةةس شةةس  فةة  خةةسلص  لكةة  في لةة    57

  سئق  ثيدن   س يريبو  س لم سعو تصرف   ضرا صسلزسن  رنا فس  س.  
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ثا تةةبا  اةةذلاا ا تةةبإ الم ةةر  الذلحةةقين  فةة  المةةس   المس نةة   نةة  نقةةم م    ةةو الم ةةرث  
ف الذقةةر  الراص ةة  "ص ةةب  ي س ةة  المةةس   التةة  تقةةو  "س ةةب ارةةت مس  الحةةق ت حةةذس فةة  فأ ةةس

األ وا  اآلتي  : إ ا  سن  و شأن  أن يلحق صةةسل ير  ةةرنا  يةةر  ةةألوف "ثالضةةرن  يةةر 
 ةةو  رشةةب  59المألوف  و الضرن الذس  ا ثالضرن الذةةس    ةةو  مةةس ثن  فةة  المةةس   

 و الدنس  أث  ب   أث سمنع الحةةوائج األسةةلي  الحيران "الضرن الذس    س سعون رد س لو 
أد المنةةةةسفع المقصةةةةو    ةةةةو الدنةةةةس ا ثإ ةةةةس  ةةةةس سمنةةةةع المنةةةةسفع التةةةة  ليحةةةةت  ةةةةو الحةةةةوائج 

 األسلي ا فليا صضرن فس  .
إ ن  ةةةو المذةةةرثض أن يلتةةةام المسلةةةا عنةةةب ارةةةت مسل  لحةةةق  لكيتةةة  ارةةةت مسال  ألوفةةةس أال 

ذا  ةةس قصةةبت  الذقةةر  األثلةةى  ةةو يترت  علي   رن  يةةر  ةةألوفا أد  ةةرن فةةس  ا ث ةة 
   ةةو الم ةةرث  عنةةب س قسلةةت "علةةى المسلةةا أال س لةةو فةة  ارةةت مس   قةة  إلةةى 946المس   م

 ةةب سضةةر صملةةا الزةةسن"ا ثال تقةةسم األ ةةران المألوفةة  ث يةةر المألوفةة  صمةيةةسن شخصةة ا 
يتأًر صسلظرثف ال خصي  للزسنا الت  سمعو أن تختل   ةةو شةةخص آلخةةرا فقةةب سعةةون 

ر  أث الققةةسن أث  عيةةف ال ةةوا   قدةةوال لةةبإ شةةخص ث ةةو ًةةما س ةةب  ةةرنا سةةوت القةةسئ
 ألوفس ال سحمةةة المسلةةا أد  حةةيولي ا ثقةةب ال سعةةون  قدةةوال عنةةب شةةخص رخةةرا ث ةةو ًةةما 
س تدر  رنا  ير  ةةألوف سحمةةة المسلةةا  حةةيوليت ا ثإنمةةس تقةةسم صمةيةةسن  و ةةوع  ث ةةو 

ة  ةةةس  ةةةرإ ال ةةةرف علةةةى  ةيةةةسن الر ةةةة الم تةةةس  الةةةذد ياعزةةة   ةةةس يةةةاعج النةةةسم ثيتحمةةة 
تحمل  فيمس ايو الزيرانا ث ظةةس ر  و ةةو ي   ةةذا المةيةةسن  ةةو أن القس ةة  عنةةب تقةةبيرو 
 ةةس إ ا  ةةسن  ةةذا الضةةرن  ألوفةةس أث  يةةر  ةةألوف أن سأخةةذ فةة  االعت ةةسن ال ةةرفا  دي ةة  
ال قةةةسناتا  وقةةةع  ةةةة عقةةةسن صسلنحةةة   إلةةةى ال قةةةسن اآلخةةةر ًةةةم ال ةةةرض الةةةذد خصةةةص لةةة  

 ةةو الم ةةرث  ا ثال سحةةو   ثن 946فةة  الذقةةر  المس نةة   ةةو المةةس   مال قةةسن  مةةس ثن   لةةا 
ارةةت مس   ةةذا الحةةق التةةرخيص الصةةس ن للمسلةةا  ةةو الز ةةست المختصةة ا الن التةةرخيص 

الميعةةةسنيع   -ينحصةةةر أًةةةرو فقةةة  فةةة  فةةةتح الم نةةة  أث المحةةةة المقلةةةق للرا ةةة  مالنزةةةسن 
س   ةةق  لكيتةة   تةةى ثلةةو ث ير ةةس  لكنةة  ال سمتةةب أًةةرو ليدةةيح للمسلةةا أن س لةةو فةة  ارةةت م
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أسةةةسب  يرانةةة  صأ ةةةران  يةةةر  ألوفةةة  مفس  ةةة  ا فللزةةةسن المتضةةةرن ن ةةةم التةةةرخيص أن 
سقسلةة  إاالةة  األ ةةران ثالت ةةويض عمةةس أسةةسص   ةةو  ةةرنا ثعلةةى ال عةةا  ةةو  لةةا أنةة  
 مةةس سحةةو   ثن ارةةت مس  الحةةق فةة  إاالةة  الضةةرن ثالت ةةويض أرةة مي  ث ةةو  المصةةنع أث 

 ةةو  رشةةب  63ضةةرن  يةةر المةةألوفا  يةةث تقةةو  المةةس   المانعةة  التةة  سصةةبن  ن ةةس ال
الحيةةران "إن  ةةسن أل ةةب  ان يتصةةرف في ةةس تصةةرفس   ةةرثعسا فس ةةبل  يةةرو صزةةوان انةةس  
 زةةب ا فلةةيا للمتضةةرن أن يتضةةرن  ةةو شةة سايا الةةبان القبسمةة  ثلةةو  سنةةت  قلةة  علةةى 

لةةى  قر نحسئ  اة  و الذد يلا    فع الضةةرن عةةو نذحةة  "ا ثير ةةع أرةةسم  ةةذا الحعةةم إ
ف ة الزسن الذد ر ى للمنقق  التةة  يو ةةب في ةةس المصةةنع المقلةةقا ثقةةب  ةةسن علةةى الزةةسن 
عنةةةب اختيةةةسن الدنةةةس  صزسنةةة  المصةةةنع أن يةةةبنق  ةةةبإ ا  ةةةران التةةة  رةةةت و  عليةةة   ةةةو 
 زسثنت  المصنع  س اعةةسح ثالقلةةق ثالضو ةةس ا ث ل ةةس ع  ةةست  ةةس ر  ثيمعةةو تقةةبير س 

   ةةذو المظةةس را سحمةةة علةةى أنةة  قدةةة  لةةا قدةةوال قدة الدنس  ث و ًم ف ن رعوت   ع ث و 
 ةةةمنيس علةةةى تحمةةةة األ ةةةران   مةةةس  سنةةةت ثانةةة  يتنةةةسا  عةةةو  قةةة  فةةة  المقسل ةةة  ص االةةة  

 ا  ران ث ق  ف  المقسل   صسلت ويض.
 691 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    807يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 816 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    776    و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس 

 و القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا  1051 و القسنون المبن  الليد ا ثيتوافق  ع  عم المس   
 1024 و   رث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس     981كمس يتوافق  ع المس    

  األن نةة   مةةس يتقةةساق  ةةو القةةسنون المةةبن  1027ثالمةةس      1026ثالمةةس      1025ثالمس    
 ةةو  زلةة   1205ا 1202ا 1200 و  زل  األ عسم ال بلي  ثالمةةس     1198 ع أ عسم  

 األ عسم ال بلي .  
 ( 947مادة )

 من ان ف  ه ملكه بئرا أو قناة ياصة للرن كان له وحعم حق استعمالها.  .1
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للميك المجاورين أن يستعملوا البئر أو القناة  يمكا تحتاجكه أرا كيهم مكن  .2
ن  بعع أن يكون المالل قع استو ى حاجته منها  وعليهم  ه هذم الحالكة ر 

أن يسككاهموا  ككه نفقككا  إن ككا  البئككر أو القنككاة وصككيانتها بنسككبة حصككة 
 أرا يهم الته تنتفا منها.

   المذكرة اإليضاحية :
القيةةو  التةة  تت لةةق صسلميةةسوا تكمةةر ث و  ةةس فةة  األنا ةة  الانا يةة ا  حةةق ال ةةربا ث ةةق 

المحةةةةةيةا ثعلةةةةةى ث ةةةة  الخصةةةةةوتا األنا ةةةةة  التةةةة  تقةةةةةة علةةةةةى األن ةةةةةسنا المزةةةةرإا ث 
ثالمزسند المسئي ا  مس يو   تنظيم االنتذةةس  ا ةةذو األن ةةسن ث ةةذو المصةةسنف علةةى اكمةةة 
ث  ا صحيث سصة إلى األنا   المزةةسثن   س ت ةةس  ةةو الميةةسو ال ا ةة  للةةردا ث مةةة  ةةذو 

مسًلةةة  تقري ةةةس تنظةةةيم القةةةوانيو القيةةةو  عرفت ةةةس ال ةةةري   ا رةةة  ي  ثنظمت ةةةس علةةةى نحةةةو س
 الم سسر  ل س.  

ثفةة  ال سلةة   ةةس تقةةوم البثلةة  ص ن ةةس  القنةةوات األرسرةةي  ثفرثع ةةس ثتنظةةيم االنتذةةس  صميةةسو 
األن سنا ثتقوم  ةةذلا ص ةةق س ثسةةيسنت س ثفقةةس لمةةس تقضةة  صةة  الحس ةة ا ثالةةنظم المت  ةة  فةة  

 الرد.  
 ةةو الم ةةرث  سعةةون االنتذةةس  لمةةو   947ثاألسةا  مس  ب ت  الذقر  األثلى  ةةو المةةس   م

 ذر الديرا أث عمة لنذح  قنس  خسس  مث     سن  عو  زةةرإ  ةةس    ةةب للةةرد سقةةوم صةة  
المسلةةةا فةةة  أن ةةة  ص ةةةرض ني ةةةس  ةةةو أ ةةةب األن ةةةسن أث المصةةةسنف المسئيةةة  ا ثيقةةةع علةةةى 
المسلةةةةا الميةةةةسم صزميةةةةع األعمةةةةس  ثا  ةةةةرا ات الضةةةةرثني  ثال ا ةةةة  لصةةةةيسن   ةةةةذا الديةةةةر 

 ذلا القنس  الخسس ا ث لةةا لت قةةى فةة   سلةة  تز ل ةةس سةةسلح  ل رةةت مس ا ثان ثتق يرو ث 
قصةةةر المسلةةةا أث أ مةةةةا فيعةةةون للز ةةةست ا  انيةةة  مثاان  الاناعةةة   ثعلةةةى نذقةةة  المسلةةةا 

 الميسم اتلا األعمس . 
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أ س االرتمنس   و  واا انتذس  الم ق المزسثنيو  و الدير أث القنةةس  الخسسةة   ةةو الميةةسو 
 و الدير أث الت  تزلد س القنةةس ا لكةةو ص ةةب أن سعةةون  سلةةا الديةةر أث القنةةس  قةةب المحتخر    

نثإ أن ةة  نيةةس  سفيةةسا ث صةةة علةةى  س تةة   ةةو الميةةسو صصةةون   س لةة ا ث ةةذا س نةة  أن 
ارةةتذس   المةة ق المزةةسثنيو  ر ونةة ا صرةةيض الميةةسو عةةو  س ةة  سةةس   الديةةر أث القنةةس  

 أنا ي م.  الخسس  ليحصلوا على  س سحتس ون إلي  لرد  
ثيقصةةب صةةسلم ق المزةةسثنيو فةة   ةةذا الخصةةوتا  ةةم المةة ق المزةةسثنثن الم سةةقون 
ألنض المسلةةا المحذةةون في ةةس الديةةر أث التةة  عمةةة ل ةةس قنةةس  خسسةة  توسةةة الميةةسو إلي ةةسا 
علةةى الةةر م  ةةو عمو يةة  الة ةةسنات التةة  ثن ت فةة  الذقةةر  المسنيةة  مالمةة ق المزةةسثنثن  

قيةةو  المت لقةة  صسلميةةسوا ثاالرةةتمنس  ثفقةةس للقواعةةب ال س ةة  سذحةةر ث لةةا للقةةسصع االرةةتمنسئ  لل
صأ يق الحبث  ثال سزوا التورع في ا فسالرتمنس  الوان  على  ريةة   سلةةا الديةةر أث القنةةس  
او وب انتذس  الم ق المزسثنيوا سممة قيبا  ميميس علةةى  ريتةة  ثتحةةب  ةةو رةةلقست  فةة  

 سةةقيوا فل ةةم الحةةق فةة  المقسل ةة  اتقريةةر  ق  لكيت ا أ ةةس المةة ق المزةةسثنثن  يةةر الم
  ق المزرإ.  

ثانتذس  المةة ق المزةةسثنيو صةةسلدير أث القنةةس  الخسسةة ا  ر ةةونا صةةأن سعةةون  سلةةا الديةةر أث 
القنةةةس  قةةةب ارةةةتوفى  س تةةة   ةةةو الميةةةسوا ثأن سعةةةون المةةة ق المزةةةسثنثن فةةة   س ةةة  لةةةرد 

ي م  ةةع عةةبم إ  ةةسن م أنا ي م ثيعةةون  ةةذلا إ ا لةةم تكةةو لةةبي م ثرةةسئة أخةةرإ لةةرد أنا ةة 
 صذتح رصسن ف  أنا ي م.  

ثف   سل  تاا م الم ق المزسثنيوا سقبم  و  سنت  س تةة  اشةةب  ةةو  يةةرو ثيتةةرق تقةةبير 
 لةةا للز ةة  ا  انيةةة  المختصةة  ثفةةة   سلةة  عةةةبم تةةبخة الز ةةة  ا  انيةة  مثاان  الاناعةةة   

 تكون الكلم  للمحعم  المختص .
 ةةو الم ةةرث  أن س ةةسنق المةة ق المزةةسثنثن  947  ثقةةب ألا ةةت الذقةةر  المسنيةة   ةةو المةةس 

كمقساةةة ل نتذةةس  صميةةسو الديةةر أث القنةةس  انذقةةست سةةيسن  الديةةر ثالقنةةس   ةةة انحةة   أنا ةةي  
 الت  تنتذع  ن س.  
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 817 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    808يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
ا  ةةةو  زلةةة  1265ا 1264ا 1262س    ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثتتوافةةةق  ةةةع المةةة 

 األ عسم ال بلي .
 ( 948مادة ) 

يجب على مالل األرض أن يسمح بفن تمر بفر ه الميام الكا ية لرن األرا ه 
 البعيعة عن الميام  شريطة أن يعوض عن ذلل تعويضا عاداًل.

 المذكرة اإليضاحية :
ال ا ةة  ثالضةةرثني   تو ةة   ةةذو المةةس   علةةى  سلةةا األنض صةةأن تمةةر علةةى أن ةة  الميةةسو 

لصةةس   األنا ةة  ال  يةةب ا ث ةةذا  ةةس سقتضةة  صحذةةر  زةةرإ ليوسةةة الميةةسو  ةةو األن ةةسن 
 على األنا   المزسثن ا ث ذا  س سحمى مصحق المزرإ .  

 فحق المزرإ سممة قيباا  ميميسا على أنض المسلا سقيبو ف  ارت مس   لكيت .  
الزةةةسن ص يةةةب  عةةةو  ةةةون   ث ذةةةر المزةةةرإ فةةة  أنض المسلةةةاا  ر ةةةون صةةةأن تكةةةون أنض

الميسوا ثأال يتوافر ف  أنض الزسن الميسو ال ا   لري س صصةةون   سفيةة ا علةةى أن س ةةوض 
  ذا الزسن المسلا الذد ريحذر المزرإ على أن  .  

ثتقع نذقست الصيسن  للمزرإ على سةةس   ا ثلةة  الحةةق فةة   خةةو  أنض المسلةةا   ةةرا  
 لا سزوا اللزو  إلى القضس .  أعمس  الصيسن  ثالتر يما ثإ ا  ن    و  

 818 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    809يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
ا  ةةةو  زلةةة  1228ا 1224ا 1223 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   

 األ عسم ال بلي .  
 
 ( 949مادة )
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بهذا الطريق مالل األرض المحبوسة عن الطريق العام  أو الته ال يصلها  .1
ممر كا   إذا كان ال يتيسر له الوصول إلى ذلل الطريق إال بم قة كبيرة 
أو نفقككة باه،ككة  لككه حككق المككرور  ككه األرا ككه المجككاورة بالقككعر الككيزم 
السككتفيل أر ككه واسككتعمالها علككى الوجككه المككفلو  مككا دامككو هككذم األرض 

 محبوسة عن الطريق العام  وذلل  ه مقابل تعويض عادل. 
يستعمل هذا الحق إال  ه العقار الكذن يككون المكرور  يكه أيكف  كررًا  ال   .2

 و ه مو ا منه يتحقق  يه ذلل. 
إذا كان الحبن عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقكار تمكو بنكا  علكى  .3

تصككر  قككانونه  وكككان مككن المسككتطاع إيجككاد ممككر كككا   ككه أجككزا  هككذا 
 ذم األجزا .العقار   ي يجوز المطالبة بحق المرور إال  ه ه

 المذكرة اإليضاحية :
تو ةة   ةةذو المةةس   لانا ةة  الانا يةة  أث الخسسةة  صسلدنةةس  أث للمصةةسنعا ثالتةة  ال  نذةةذ 
ل س على القريةةق ال ةةسم أث  ةةسن ل ةةس  نذةةذ ثلكنةة   يةةر  ةةسف الرةةت     ةةذو األنا ةة  أث 
الدنةةةس  أث المصةةةنع علةةةى الو ةةة  المةةةألوفا سعةةةون ألسةةةحسب  ةةةذو ال قةةةسنات أن سقةةةسلدوا 

   ق األنا   المقل  على القريق ال سم اتقرير  ق  رثن ل م صقو  القسنون.  
فحق المرثن ثفقس ل ذا المذ وما س تدةةر  ةةو قديةةة القيةةو  القسنونيةة  التةة  تحةةب  ةةو رةةلقست 
المسلاا ف   لك ا ث و ًما ف ةةو سحمةةة   نةةى االرةةتمنس  األ ةةر الةةذد يو ةة  عنةةب تقريةةر 

الةةذد يةةتمعو صةة  الزةةسن ارةةت مس  عقةةسنو ارةةت مسال   ةةق المةةرثن أن سعةةون صسلقةةبن الةة ام 
 ألوفةةس ثيمعنةة   ةةو ارةةت  ل  ث لةةا  قساةةة ت ةةويض عةةس   يبف ةة  الزةةسن  قساةةة  صةةول  

 على  ق  رثن على انض المسلا.  
فمنسط تقرير  ق المةةرثن  ةةو االنح ةةسم عةةو القريةةق ال ةةسما أث عةةبم الوسةةو  إليةة ا إال 

 صم ق   دير  أث نذق  صس ظ .  
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  تقريةةر  ةةق المةةرثن  ةةو المسلةةاا ثسةةس    ةةق االنتذةةس ا أث سةةس    ةةق ثيزوا  ل
الحعرا أث  و  تول  الوق ا لكو ال سزةةوا تقةةبسم القلةة   ةةو  حةةتأ ر األنض أث  ةةو 
الماان ا ثير ع  لا إلى  دي    قوق س ال خصةةي ا ثان  ةةسن سزةةوا ل مةةس أن سقل ةةس  ةةو 

 ةةةةق المةةةةرثن ث لةةةةا  المةةةةؤ ر م سلةةةةا األنض  أث سةةةةس   األنض المانثعةةةة ا اتقريةةةةر
 ل نتذس  ص قسنات م.

ثعلةةى القس ةة  أن يتحقةةق  ةةو ث ةةو  االنح ةةسما ثلةة  أن سحةةت يو صأ ةةة الخدةةر  أث سةةأ ر 
ص  را    سين  على أنض الواقع ليتأكب  و سح  إ عس  الزسن  و انح سم أن   عةةو 

 القريق ال سم  و عب  .  
ثا   ةةةق المةةةرثن مانظةةةر ثإ ا اا  االنح ةةةسم ص ةةةب تقريةةةر  ةةةق المةةةرثنا سزةةة  الحعةةةم اةةةا 

 ةةو الم ةةرث  ث ةةذ رت س ا سضةةةس ي   ث لةةا للقةةسصع االرةةتمنسئ  فةة  تقريةةةرو  987المةةس   
 ث أن  سقرن لظرثف ارتمنسئي  ثياث  ااثال س.  

ثيتحةةب  نقةةسل  ةةق المةةرثن صمقةةبان الحس ةة  ال ا ةة  للزةةسن ث لةةا ليةةتمعو  ةةو ارةةت    
س ةةةةةة  األنض اال تمسليةةةةةة  أث أن ةةةةةة  ثارةةةةةةت مسل س علةةةةةةى الو ةةةةةة  المةةةةةةألوفا ثال دةةةةةةر  صح

المحةةتقدلي  إلةةى أن تصةة ح  سلةة  فونيةة . ثل ةةذا سزةةوا تورةةيع ثتقديةةق  ةةق المةةرثن ثفقةةس 
 للحس   ث دي   ارت    األنض.  

ث ةةق المةةرثن يتقةةرن صةةأقرب أنض  ةةو القريةةق ال ةةسم ث قةةبن الحس ةة ا ث مةةس يتقةةرن علةةى 
ثلةةة ا أث أنا ةةةةى األنض المملو ةةة   لكيةةةة  خسسةةة ا يتقةةةةرنا علةةةى األنض المملو ةةةة  للب

األثقةةةسف  مةةةس يتقةةةرن تحةةةت رةةةقح األنض  حةةةق المةةةرثن لمحزةةةر أث  ةةةنزم فةةة  صةةةس و 
 األنض.  

أ س إ ا  سن ال قسن  تصةة  اتصةةسال  سفيةةس صةةسلقريق ال ةةسما ًةةم سزائةة   سلكةة ا اتصةةرف تةةم 
ار ةةسوا ثيعةةون  ةةو شةةأن  أن سحةة ا  ةةا ا  نةة  عةةو القريةةق ال ةةسما فحةةق المةةرثن ل ةةذا 

لةةى األ ةةاا  األخةةرإا  مةةس  ةةسن األ ةةر قدةةة تزائةة  ال قةةسنا ثفةة  الزا  سز  أن يتقةةرن ع
 ةةةذو القسعةةةب  تورةةةع فةةة   دةةةبأ تخصةةةيص المسلةةةا األسةةةل ا ثالتورةةةع فةةة   ةةةذا المدةةةبأا 
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صسلتزةةسثا علةةى شةةرطا أن سعةةون المسلةةا األسةةل  قةةب ث ةةع ع  ةةست  ةةس ر  تةةب  علةةى 
ك ةةس.  مةةس ث و   ق المرثن لمصلح   ا  على األ اا  األخرإ  ةةو األنا ةة  التةة  سمل

تو ةة  المةةةس   علةةةى الزةةةسن الةةةذد تقةةةرن لصةةسلح   ةةةق المةةةرثن القةةةسنون  ت ويضةةةس عةةةس ال 
لمسلا األنض المقرن عليةة   ةةق المةةرثن  قساةةة ارةةت مسل  ل ةةذا الحةةقا ثفةة  ال ةةس   يتذةةق 
الزةةةسن ثالمسلةةةا علةةةى تحبيةةةب ،يمةةة  الت ةةةويض المحةةةتحقا ثفةةة   سلةةة  عزا مةةةس عةةةو  لةةةا 

ق  أ ةةة الخدةةر  الةةذيو ل ةةم قةةبن  ثخدةةر  فةة  تقةةبير يتةةولى القس ةة  تحبيةةب الت ةةويض اوارةة 
 األ ران الت  رت و  على  سلا األنض  و  را   ق المرثن.

ثال دةةةةر  فةةةة  تقةةةةبير الت ةةةةويض ال صسلذسئةةةةب  التةةةة  رةةةةت و  علةةةةى األنض التةةةة  اا  عن ةةةةس 
االنح ةةةسما ثإنمةةةس صمقةةةةبان الضةةةرن الةةةةذد أسةةةسب انض المسلةةةةا  ةةةو  ةةةةرا  تقريةةةر  ةةةةق 

المةةرثن  نتيزةة  لت ييةةر  دي ةة  االرةةت    فةة ن علةةى الزةةسن أن  المةةرثنا ثإ ا تورةةع  ةةق
 يبفع ت ويضس يت  م  ع التورع الذد ثقع.  

ثلمسلةةةا األنض أن سحةةةت مة  قةةة  فةةة   نةةةع  ةةةو تقةةةرن لةةة   ةةةق  ةةةرثن قةةةسنون   ةةةو أن 
 سحت مة  ق ا إال ص ب أن يبفع الت ويض المتذق علي  أث الذد تقرنو المحعم .  

 821 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    992ع المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةة 
  و القسنون المبن  الليد .



 

1016 

 ( 950مادة )
لكككل مالككل أن يجبككر جككارم علككى و ككا حككعود ألمي همككا المتيصككقة  وتكككون 

 نفقا  التحعيع شركة بينهما.
   المذكرة اإليضاحية :

  لو ةةع 950س   ميمير الت سق فةة  الزةةوان عةةب    ةةسكة أ ت إلةةى تةةبخة الم ةةر  صسلمةة 
الحلو  المنسر   ل ةةس ا ةةبف المحسفظةة  علةةى ارةةتمران ال  قةةست اةةيو الحةةعسن المتزةةسثنيو 
على أرسم  و النظسم ثاالرتقرانا فقب سعون  سلكسن سملكسن قق تةة  أنض  ت سةةقتيو 
س ةةةةرف  ةةةةة ثا ةةةةب  ن مةةةةس  حةةةةس   أن ةةةة  ث  ةةةة   عسن ةةةةس ثلكةةةةو  ةةةةبث  األن ةةةةيو  يةةةةر 

ب مس أث    مةةس إلةةى االتذةةسل علةةى ت يةةيو  ةةبث  أنض ثا ةةحتيو األ ةةر الةةذد يةةؤ د أ ةة 
 كة  ن مس ص   ست  س ر  تذصة ايو األن يو.  

ثي تدةةر االلتةةاام او ةةع الحةةبث  قيةةبا قسنونيةةس علةةى  ريةة  المسلةةا فةة   لكةة ا  يةةث اسةة ح 
 المسلا  زدرا او ع الحبث ا ص ب أن  سن  را ف   لاا أن سضع  بث اا ألن   أم ال.  

نيذ  عوإ ث ع الحبث ا ال تتقس م صمضةة  الةةا و  سلمةةس  ةةسن رةةد  ثتحمى البعوإ  ي 
 البعوإ قسئمس ث و الت سق.  

ثتحبيب الحبث  سعون عو  ريق ث ع ع  ست  س س   س ر  قةةس ن  علةةى تحبيةةب الحةةبث  
 الذسسل  ايو  ذو األنض ثتلا.  

ثنذقةةةست ت يةةةيو الحةةةبث  تكةةةون   ةةةتر   اةةةيو المةةة ق علةةةى أرةةةسم عةةةب  الةةةرؤثم لمةةة ق 
نض المت سةةةق  ثان ا تةةةسح األ ةةةر إلةةةى  حةةةح لانا ةةة  عنبئةةةذ تكةةةون النذقةةةست  ةةةة األ

 انح   المحس   الت  سملك س. 
 822 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    813يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس    

  و القسنون المبن  ال راق .    1060 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس    
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 ( 951مادة ) 
الحككائا الم ككترك أن يسككتعمله بحسككب الفككرض الككذن أعككع لككه دون أن  لمالككل

يحمل الحائا  وق طاقته ويتحمل ال ركا  نفقا  إصيحه وتجعيعم كل بنسكبة 
 حصته  يه.

 المذكرة اإليضاحية :
سعةةون لكةةة شةةريا فةة  الحةةسئ  الم ةةترق أن سحةةت مل ا ص ةةرط أال سخةةرح  لةةا عةةو  ةةبث  

رةةتيمسن صةة  ثليحةةتنب عليةة  انةةسؤوا ثث ةةع ال ةةوانض ال رض الذد أعب ل  الحسئ ا ث ةةو اال
 فول الحسئ  ليحنب علي س  ة شريا رق  انسئ .  

ثالحةةسئ  الم ةةترقا  ملةةةوق علةةى ال ةةةيو   ةةو  ةةة ق الدنةةس يو الةةةذيو سذصةةل مس الحةةةسئ ا 
ث ةةو  ةةو ال ةةيو  ا   ةةسند الةةذد ال تزةةوا قحةةمت ا  مةةس ال سزةةوا ألد شةةريا التصةةرف 

الم ترق  حتقل  عو ال قةةسن الةةذد سملكةة ا  مةةس ال سزةةوا  ف   صت  ال سئ   ف  الحسئ 
لبائنةة  الحزةةا علةةى  ةةذو الحصةة  ال ةةسئ   ارةةتق ال عةةو ال قةةسن الةةذد سملكةة  المةةبيو  مةةس 
ال سزوا فتح المق ت ثالمنسثن ف  الحةةسئ  الم ةةترق ألن  لةةا رةةيت سنض  ةةع ال ةةرض 

 الذد ث ب  و أ ل  الحسئ  ث و االرتتسن.  
المةةسلكيو  نةةونا فةة  الحةةسئ  الم ةةترقا ثلةةم س تةةرض عليةة  المسلةةا  ث ةةع  لةةا إ ا فةةتح أ ةةب

اآلخةةرا ث قةة  المنةةون  ذتو ةةس  ةةوا   ةةب  التقةةس ما فةة ن المسلةةا الةةذد فةةتح المنةةون سعتحةة   
صسلتقس م  س لةةم سقةةم الةةبلية صةةأن المسلةةا اآلخةةر  ةةسن  تحةةس حس  ةةوا  تلةةا المةةب ا فةة  ا ف ةةة 

 لمقسل    و شريع  اآلخر صقذة المقة. و إقس   البلية على  لاا ف ن  ال سحتقيع ا
ثتكون نذقست إسةة ي الحةةسئ  الم ةةترق ثتر يمةة  علةةى ال ةةر س ا  ةةة انحةة    صةةت  فةة  
الحةةسئ ا  ةةس لةةم سقةةم الةةبلية صةةأن رةةد  التةةر يم أث ا سةة ي أث رةةد   ب ةة  ثإعةةس   انسئةة  

 ير ع إلى خقأ أ ب ال ر س   ينيذ تكون النذقست على  ذا ال ريا  ثن اآلخر.  
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لتةةةاام ال ةةةةريا اتحمةةةة نذقةةةةست الصةةةيسن  ثا سةةةة ي التةةةاام عينةةةة ا األ ةةةر الةةةةذد سزيةةةةا ثا
لل ريا أال يتحمة تلا النذقست ثعلةةى ث ةة  الخصةةوت إ ا  سنةةت  ر قةة  أث  سنةةت اكمةةر 
 ةةةو المنذ ةةة  التةةة  سحصةةةة علي ةةةس المسلةةةا  ةةةو الحةةةسئ  الم ةةةترقا  ةةةة  لةةةا عةةةو  ريقةةة  

ثقةةع  لةةاا سعةةون لل ةةريا اآلخةةر  تخليةة  عةةو  لكيةة   صةةت  فةة  الحةةسئ  الم ةةترقا فةة  ا
 ث بو ف  ارت مس  الحسئ  الم ترق على أن سقوم اتر يم  ثسيسنت .  

 823 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    814يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن   1088ا 1087 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثتتوافةةةق  ةةةع المةةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    974 ذو المس    ةةع المةةس   ال راق ا ثتقسنب  عم  
 ةةو القةةسنون المةةبن   704 و قةةسنون الملكيةة  ال قسنيةة  اللدنةةسن ا ثيتقةةساق  ةةع المةةس     70

  و  زل  األ عسم ال بلي .    1211ثالمس      1210/2الزاائردا ثالمس    
 ( 952مادة )

ئا الم ككترك أن يعليككه للمالككل إذا كانككو لككه مصككلحة جعيككة  ككه تعليككة الحككا .1
ب رط أال يلحق  ررا جسيما ب ريكه  وعليه وحعم أن يتفكق علكى التعليكة 
وصككيانة الجككز  المعلككى وعمككل مككا يلككزم  جعككل الحككائا يتحمككل زيككادة العككب  

 الناشئ عن التعلية دون أن يفقع شيئا من متانته. 
ا إذا لم يككن الحكائا الم كترك صكالحا لتحمكل التعليكة  علكى مكن ير كب  يهك .2

من ال ركا  أن يعيع بنا  الحائا كلكه علكى نفقتكه  بحيكث يقكا مكا زاد مكن 
سككمكه  ككه ناحيتككه هككو بقككعر االسككتطاعة وي،ككل الحككائا المحككعد  ككه  يككر 
الجكز  المعلككى م ككتركا دون أن يككون للجككار الككذن أحكعق التعليككة حككق  ككه 

 التعويض. 
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 المذكرة اإليضاحية :
  الم ترق إ ا ث ةةبت  صةةلح   بسةة  لل ةةر س  تو ح  ذو المس   صأن  سزوا ت لي  الحسئ

مالمةة ق  ثتكةةةون  ةةةذو النذقةة  علةةةي م  ةةةة انحةة    صةةةت  فةةة  الحةةسئ ا  مةةةس سزةةةوا أل ةةةب 
ال ر س  الميسم اذلا ث بوا إ ا  سنةةت لةة   صةةلح   بسةة  فةة   لةةاا إنمةةس عليةة  أن يتحمةةة 

 ليةة  أن نذقست الت لي ا ص رط أال يلحق ص ريع   رنا الي ةةسا ثإ ا  ةةسن  ةةو شةةأن  ةةذو الت
سصةة ح الحةةسئ  فةة   س ةة  لبعمةة  أث تقويتةة  ليحمةةة ايةةس   ال ةة   الزبيةةب صحةةد  الت ليةة  
ف لةةى ال ةةريا  ةةذلا الةةذد قةةسم صسلت ليةة ا ثعلةةى نذقتةة  الخسسةة  أن سحةةسف  علةةى الحةةسئ  
 تةةى ال سذقةةب الحةةسئ  شةةييس  ةةو  تسنتةة ا ثال ةةريا عنةةب ،يس ةة  اةةذلا ال سحتةةسح إلةةى  وافقةة  

لمتحةةد  فةة  الت ليةة  ث ةةو المتحةةد  فيمةةس سحتس ةة  الحةةسئ   ةةو  ةةو ال ةةريا اآلخةةرا ف ةةو ا
 عةةم ثتقويةة  صحةةد  الت ليةة  التةة  قةةسم ا ةةسا ث ةةو المنتذةةع اةةذلا. ث ةةو ًةةما ف ليةة  أن يلتةةام 

 انذق   لا.  
كةةذلاا إ ا  ةةسن الحةةسئ  الم ةةترق سحتةةسح إلةةى  ةةبم ثإعةةس   انةةس ا ث سنةةت أل ةةب ال ةةر س  

خسسةةة  أن سقةةةوم اةةةذلا  ثن أن سحمةةةة  صةةةلح  فةةة   لةةةاا ف ليةةة  ث ةةةبو ثعلةةةى نذقتةةة  ال
ال ريا اآلخر صأد التااما إنمةةس سزةة  ثفةة   ةةة  سلةة ا إ ا أنا  أ ةةب ال ةةر س  ايةةس   رةةما 
الحسئ ا ف ن  لا سز  أن يتم ف  أن    و ال ف  أنض المسلةةا اآلخةةرا أ ةةس إ ا تمةةت 
ايس   الحما ف  أنض الزسنا ف لى ال ريا أن يتحمة ت ويض  ةةذو الايةةس    ةةو نس يةة  

 ال ريا اآلخر.
يترت  على  لاا أن الحسئ ا ي قةةى   ةةتر س اةةيو المةة قا إلةةى الحةةب القةةبسم قدةةة الت ليةة ا 
أ ةةةس الزةةةا  الم لةةةى  نةةة ا فتكةةةون  لكيتةةة  لمةةةو أقس ةةة  ثانذةةةق عليةةة ا  ثن أن سعةةةون ل ةةةذا 

 المسلا الحق ف   قسل   ال ريا اآلخر صأد ت ويض.  
 705سنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    ةةو القةة  815يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع  824 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
  و القسنون المبن  ال راق .    1089المس    



 

1020 

 
 ( 953مادة )

للجار الذن لم يساهم  ه نفقا  تعليكة الحكائا الم كترك أن يصكبح شكريكا  كه 
يما اتفق عليه وقيمة نصكف األرض التكه تقكوم الجز  المعلى إذا د ا نصيبه  

 عليها زيادة السمل أن كانو هناك زيادة.
 المذكرة اإليضاحية :

لقةةب تر ةةت  ةةذو المةةس   المزةةس  ألن س ةةسنق المسلةةا اآلخةةر للحةةسئ ا فةة  الزةةا  الم لةةىا 
 ث لا إ ا قسم صمس سأت :

 إ ا  فع نصي    و النذقست الت  أنذق س المسلا اآلخر صسلت لي .   .1
 إ ا  و  فع ،يم  نص  األنض الت  قس ت علي س ايس   الحما ف   سل  ث و  س.   .2

ثيترت  على عبم الم سن   ف   لاا عبم  واا ارةةت مس  الزةةا  الم لةةى أث الايةةس   فةة  
الحةةةما  ةةةو قدةةةة ال ةةةريا اآلخةةةرا الةةةذد لةةةم سحةةةس م انذقةةةست الت ليةةة  ثايةةةس   الحةةةما فةةة  

شةةتراق فيةة  صقريةةق التقةةس ما ث لةةا عةةو  ريةةق الحةةسئ ا إال إ ا رةةس م اةةذلاا أث  حةة  اال
ارةةت مس   ةةس تةةم  ةةو ت ليةة  أث ايةةس    ةةب  خمةةا ع ةةر  رةةن   ثن أن سعةةون  لةةا  حمةةوال 

 على  ظن  التحس ح  و المسلا الذد قسم صسلت لي  ثالايس  .
 706 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    816يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع  825  الزاائةةةردا ثالمةةةس    ةةو القةةةسنون المةةةبن
 ةةةةةو القةةةةةسنون المةةةةةبن   1090 ةةةةةو القةةةةةسنون المةةةةةبن  الحةةةةةوندا ثالمةةةةةس    975/2المةةةةةس   

  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .    71ال راق ا ثالمس    



 

1021 

 ( 954مادة )
حتكككى الحكككائا الكككذن يككككون وقكككو إن كككائه  اصكككي بكككين عقكككارين يعكككع م كككتركا 

 مفرقهما  ما لم يقم دليل على عكن ذلل.
 المذكرة اإليضاحية :

نظمت  ذو المس     ةةعل  إقس ةة  الةةبلية علةةى ث ةةو  الحةةسئ  الم ةةترقا ث لةةا عةةو  ريةةق 
ث ةةع قرينةة  قسنونيةة  تيحةةر عمليةة  إً ةةست االشةةتراق فةة  الحةةسئ  الذسسةةةا ثقةةب اينةةت  ةةذو 

 المس   شرثط توافر  ذو القرين  صمس سأت  :
ن الحةةسئ  سذصةةة اةةيو انةةسئيو  تزةةسثنيو. ث ةةو ًةةم ال تتةةوافر  ةةذو القرينةة  إ ا أن سعةةو  .1

كةةةسن الحةةةسئ  ال سذصةةةة إال اةةةةيو أن ةةةيو لمةةةسلكيو  ختلذةةةةيوا أث سذصةةةة اةةةيو انةةةةس  
ث بسقةة  لمةةسلكيو  ختلذةةيوا أث اةةيو انةةس  ثأنض فضةةس  أث اةةيو انةةس  ثأنض انا يةة  

 ثإنمس سز  أن سعون الحسئ  سذصة ايو انس يو.  
الحةةسئ  قةةب فصةةة اةةيو الدنةةس يو  نةةذ إقس تةة ا ث ةةو ًةةما سزةة  لكةة  تتةةوافر  أن سعةةون   .2

القرينةة  التةة  قرنت ةةس المةةس  ا أن سعةةون  نةةسق انةةسئيوا ًةةم أ،ةةيم الحةةسئ  ليذصةةة اين مةةس 
ث  ةةبف  لةةاا فةة  ا أ،ةةيم الحةةسئ  ثلةةم سعةةو  نةةسق إال انةةس  ثا ةةبااا فةة ن الحةةسئ  سعةةون 

انةةس    سةةق للدنةةس  األث ا فةة ن  ةةا ا  ةةو الدنةةس  ث ةةبوا  تةةى ثلةةو أ،ةةيم ص ةةب  لةةا 
 الحسئ  القسئم ال س تدر  سئقس   تر سا ث و  لا خسلص لصس   الدنس  األث .  

ث ةةع  لةةاا فةة ن القرينةة  المحتخلصةة   ةةو  ةةذو المةةس   ليحةةت  ةةو قديةةة القةةرائو القس  ةة  
ثإنمةةس سزةةوا إً ةةست ععحةة س ص قس ةة  الةةبلية صةةأن الحةةسئ   لةةا خةةسلص أل ةةب ال ةةر س  عةةو 

 م  حتنبات تب  على  لكيت  للحسئ ا أث سميم البلية صأن  تملك  صسلتقس م.   ريق تقبس
ثإ ا  سن أ ب الدنس يو الةةذيو سذصةةة اين مةةس  ةةسئ    ةةترق أعلةةى  ةةو اآلخةةرا فةة ن  ةةبث  
الملكيةةة  الم ةةةتر   للحةةةةسئ ا تنحصةةةر  تةةةةى  ذةةةرل الدنةةةةس يوا ث ةةةس اا  عةةةةو  لةةةا سعةةةةون 

 لصس   الدنس  األعلى.
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 707 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    817   ةةع المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس 
 1091 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    826 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    

  و القسنون المبن  ال راق .  
 ( 955مادة )

لين للجكار أن يجبكر جكارم علكى تحكويا ملككه  وال علكى النكزول عكن جكز   .1
 الته يقا عليها الحائا. من الحائا  أو من األرض 

لككين لمالككل الحككائا أن يهعمككه مختككارا دون عككذر قككون أن كككان هككذا يضككر  .2
 الجار الذن يستتر ملكه بالحائا. 

 المذكرة اإليضاحية :
الحسئ  الذسسة  ير الم ترقا  و ععا  س تنسثلت   ذو المس  ا ف و  ةةسئ  سملكةة  أ ةةب 

عةةون لمسلكةة   ميةةع الحةةلقست التةة  الزةةسنيو المت سةةقيو  لكيةة  خسلصةة ا ال   ةةتر  ا س
سمسنر س على صمي   لك ا ثالتةة  سمنح ةةس صصةةذ  عس ةة   ةةق الملكيةة  مارةةت مس  ثارةةت    
ثتصةةرف ا ث ةةع  لةةاا فلةةيا لمسلةةا الحةةسئ   ةةبم الحةةسئ  الذسسةةة  مةةس أنا  ث مةةس شةةس ا 
ثإنمةةس قيبتةة  الذقةةةر  المسنيةة   ةةو  ةةةذو المةةس   او ةةو  عةةةذن قةةود لل ةةبم  تةةةى ال سعةةون  ةةةذا 

سلا  ت حةةذس فةة  ارةةت مس   قةة ا ثالذةةرض  نةةسا أن الزةةسن اآلخةةر سحةةتنب ا ةةذا الحةةسئ ا الم
ثال سزوا أن سزدر الزسن  سنو علةةى تحةةوي  أ  كةة  ثال تحةةوير سا فةة  ا قةةسم أ ةةب الزيةةران 
اةةذلا ف ليةة  تقةةع نذقةةست إقس ةة  الحةةسئ ا اةةة ثعليةة  نذقةةست سةةيسنت  ثتر يمةة  إ ا اقتضةةى 

ر الزسن  سنو على الناث  عو  ا   ةةو الحةةسئ  الةةذد األ ر  لاا  مس ال سزوا أن سزد
 أقس   أث  و األنض الت  سقع علي س الحسئ .  

 708 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    818يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع  827 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 قسنون المبن  ال راق .   و ال  1092المس    
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 ( 956مادة )
ال يجوز للجار أن يكون له على جارم مطكل مواجكه علكى مسكا ة تقكل عكن  .1

 مترين من ظهر الحائا الذن  يه المطل. 
ال يجكوز أن تقكل المسكا ة  ككه المطكل المنحكر  عكن متككر مكا لكم يككن هككذا  .2

 المطل مواجه للطريق العام.
ه لملل الجار على مسكا ة تقكل إذا كسب أحع بالتقادم الحق  ه مطل مواج .3

عككن متككرين   ككي يحككق لهككذا الجككار أن يبنككه علككى أقككل مككن متككرين يقاسككا 
 بالطريقة السابق بيانها وذلل على طول البنا  الذن  تح  يه المطل. 

 المذكرة اإليضاحية :
تو ةة  االعت ةةسنات الصةةحي  ثالزمسليةة  أن سعةةون للم ةةسن   قةة ت سحةةتقيع  ةةو خ ل ةةس 

االرةةتذس    ةةو الضةةو  ثال ةةوا  ثالنظةةر إلةةى ال ةةسن  أث الحبسقةة  أث إلةةى  أسةةحسب الم ةةسن 
 أ ب المنس ر القديةي  الت  تزسثن م.  

ثالمقةةةةةةا   ةةةةةسن  عةةةةةو فتحةةةةة  فةةةةة  الحةةةةةسئ ا سحةةةةةرت علةةةةةى ث و  ةةةةةس سةةةةةس   المدنةةةةةىا 
كسل ةةة ساياا ثال ةةةرفستا ثالدلكونةةةست ا ةةةبف  خةةةو  الضةةةو  ثال ةةةوا ا ثالنظةةةر  ن ةةةس إلةةةى 

 خسنح المدنى.  
قةةب سعةةون  قةة   وا  ةةساا ث ةةو الةةذد سمعةةو النظةةر  نةة    سشةةر  علةةى الزةةسن  ثن ثالمقة  

 س ةةة  إلةةةى االلتذةةةسف سمينةةةس أث شةةةمسالا ثقةةةب سعةةةون  قةةة   نحرفةةةسا ث ةةةو الةةةذد ال سمعةةةو 
 النظر  ن    سشر  إال صساللتذسف سمينس ثشمسال أث صسالنحنس  إلى الخسنح.  

   ةةةق  لكيتةةة ا  ةةةو عةةةبم فةةةتح ثالقيةةةب الةةةذد فر ةةةت   ةةةذو المةةةس   علةةةى رةةةلق  المسلةةةا فةةة 
المقةةة الموا ةة  للزةةسن   سشةةر  إال صمراعةةس   حةةسف    ينةة   ةةب ت س المةةس   م تةةريو  ث لةةا 
اةةيو  سفةة  المقةةة  ةةو الخةةسنحا ثن سسةة  الحةةب الذسسةةة ألنض المسلةةا عةةو أنض الزةةسنا 
ثيحةةتود فةة  المقةةة أن سعةةون شةة سكس أم شةةرف  أم الكونةة ا ثفةة   سلةة  الحةةسئ  الم ةةترقا 
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ريو  ةةةو  سفةةة  ال ةةة سق أث ال ةةةرف  أث الدلكونةةة   تةةةى نصةةة  رةةةما الحةةةسئ  سقةةةسم المتةةة 
 الذسسة.  

أ س المقة المنحرفا  يث سعون الضةةرن  نةة  قلةةي ا فقةةب  ةةيقت الذقةةر  المسنيةة  المحةةسف  
التةةة  سزةةةة  علةةةى المسلةةةةا  راعست ةةةس عنةةةةب إقس تةةة  فدةةةةبال  ةةةو  تةةةةريوا سعةةةون  تةةةةرا سقةةةةسم 

 المقة الموا  .   صسلقريق  الت  سقسم على نحو س المتريو ف 
ثيرتذةةةع  ةةةذا القيةةةب إ ا  ةةةسن المقةةةة المةةةرا  فتحةةة  سقةةةة علةةةى القريةةةق ال ةةةسم   سشةةةر ا أث 
صسلنحةةةة   لمةةةةباخة ال قةةةةسنات ألن ةةةةس ليحةةةةت قسئمةةةة  فةةةة  األسةةةةة للنظةةةةر أث  خةةةةو  الضةةةةو  

 ثال وا  ثإنمس الرت مس  ال قسن.  
لت ةةويض إ ا  ةةسن إن  خسلذ  المسلا لقيب فتح المقةا س ر   إلى  ل  إاال  المقةا ثا

 ل   قتضى.
لم تتنسث   ذو المس   إ عسن اكتحسب المقة صسلتقس م األ ر الذد س تدةةر فةة  نظرنةةس نقصةةس 
ت ةةريةيس سزةة  ت فيةة ا  ةةع أن األسةةة المةةأخو   ن ةةس  ةةذو المةةس   تتحةةبل عةةو  لةةا فةة  

 الذقر  المسني   ن س.
. 956فةة  المةةس    ةةو الم ةةرث  لتصةة ح علةةى النحةةو الةةوان   999ثقةةب تةةم ت ةةبية المةةس   

انةةةس  علةةةى  ةةةذو الذقةةةر  الزبيةةةب  سزةةةوا اكتحةةةسب المقةةةة صسلتقةةةس م إ ا تةةةم فتحةةة  صأقةةةة  ةةةو 
المحةةةسف  المقةةةرن  قسنونةةةسا ثيترتةةة  علةةةى  لةةةاا أن الزةةةسن ال سحةةةتقيع لةةة  المقسل ةةة  ص لةةةق 
المقة أث أن سميم انس  على  حس   أقة  و  تةةريو سقسرةةس صسلقريقةة  التةة  تحةةب  س الذقةةر  

 سني   و المس  .األثلى ثالم
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس    819/1يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  الليد .    828 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس      709/1



 

1025 

 ( 957مادة )
ال ت ترط أية مسا ة لفتح المناور وهه الته تعلو قاععتها عن قامكة اإلنسكان 

يقصكككع منهكككا إال مكككرور الهكككوا   ونفكككاذ النكككور  دون أن يسكككتطاع المعتكككادة وال 
 اإلطيل منها على العقار المجاور.

 المذكرة اإليضاحية :
المنون  و   سن  عو فتح  فةة  الزةةبان سحةةرت علةةى ث و  ةةس سةةس   المدنةةى لوسةةو  

 الضو  ثال وا   ثن النظر  ن س إلى الخسنح.  
لذةةتح المنةةون لةةيا قيةةب  حةةسف  ألنةة  ال سمعةةو  ثالقيب الذد فر ت   ذو المس   علةةى المسلةةا

أن سقةةع  ةةو المنةةون  ةةرن للزيةةرانا ثإنمةةس قيبتةة  صقيةةب انتذةةس   تةةى ال سحةةتقيع أ ةةب  ةةو 
الحةةعسن ارةةتخبا    مقةةةا ثلةةم تحةةب   ةةذو المةةس    ةةبإ االنتذةةس  الةةذد سزةة  أن سعةةون 

 821  عليةة  فتحةة  المنةةونا  ةةع أن اسةةة المةةس   المةةأخو   عن ةةس  ةةذو المةةس   ث ةة  المةةس 
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا تحةةةب   لةةةا صقول ةةةس "ث ةةة  التةةة  ت لةةةو قسعةةةبت س عةةةو فةةةتح 
المنةةةون لم رفةةة   ةةةس إ ا  ةةةسن فةةةستح المنةةةون مالمسلةةةا   خسلذةةةس للقةةةسنون أم ال  ذس ةةةس علةةةى 

 ر    الزيران ثعبم ا  ران ا م.  
ر القس ةة ا ثقس   ا نحسن الم تس ا  و الذد ليا صقوية القس  ا ثالةةذد لةةيا  ةةو صسلقصةةي

أد ال خص المتور  ف  قس ت ا ف  ا فةةتح المسلةةا المنةةون  ثن  راعةةس   ةةذا القيةةبا س تدةةر 
المنةةون  قةة  سزةة  أن تتةةوافر فيةة  قيةةب المحةةسف   تةةريو إ ا  ةةسن  وا  ةةس ث تةةرا إ ا  ةةسن 
 نحرفةةةس ثإال ت ةةةرض المسلةةةا مفةةةستح المنةةةون المخةةةسل  ا للمقسل ةةة  صحةةةب  ةةةذا المنةةةون  ةةةع 

  و الم رث  .    956إن  سن ل   قتضى مانظر المس      المقسل   صسلت ويض
 711 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    821يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الليد . 830 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    
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 ( 958مادة )
جيران  يجكب أن المصانا واآلبكار واآلال  البخاريكة وجميكا المحكال المضكرة بكال

 تن ف و قا لل رائا الته تفر ها القوانين واللوائح. 
   المذكرة اإليضاحية :

 و الم ةةرث    ةةو ث ةةوب أن يراعةة   944ت ب  ذو المس   تقديقس   سشرا أل عسم المس   م
المسلةةا فةة  ارةةت مس   قةة   ةةس تقضةة  صةة  القةةوانيو ثالمرارةةيم ثاللةةوائح المت لقةة  صسلمصةةلح  

 مس   س خصت   ذو المس   الذ ر  سلمصةةسنع ثاآلصةةسن ثاآلالت ال خسنيةة  ال س  . ثيمعو إ
ث ميةةةةةع المحةةةةةس  المضةةةةةر ا فيمةةةةةس سحةةةةةمى صسلمحةةةةةس  المقلقةةةةة  للرا ةةةةة  ثالمضةةةةةر  صسلصةةةةةح  
ثالخقةةر ا ث ةة   مةةس رةةدق أن   ةةر ت تدةةر  ةةو  وا ةةيع القةةسنون ا  اند مانظةةر المةةس   

  و الم رث  .  944
 712 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    822يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 831 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    777 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
  و القسنون المبن  الليد .  

 ( 959مادة )
إذا تضمنو عقود التبرع أو الوصية شرطا يقضه بمنا التصر   ه مال   .1

باعكث م كروع ومقصكورا علكى   ي يصح هذا ال رط ما لم يكن مبنيكا علكى
 معة معقولة. 

يكككون الباعككث م كككروعا  متككى ككككان المككراد بككالمنا مكككن التصككر  حمايكككة  .2
 مصلحة م روعة للمتصر  أو المتصر  إليه أو الفير. 

 يجب أال تزيع المعة عن يمن ع رة سنة.  .3
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   المذكرة اإليضاحية :
ل سسةة  المةةس    944المةةس   ير  على  ق الملكي  قيو  ير ع  صبن س إلةةى القةةسنون مانظةةر 

 ةةةةو الم ةةةةرث   فتحةةةةمى عنبئةةةةذ قيةةةةو  قسنونيةةةة ا ثقةةةةب ير ةةةةع  صةةةةبن س إلةةةةى ا نا  ا  957
فتحمى عنبئذا قيو  إنا سةة  "ال ةةرط المةةسنع  ةةو التصةةرف"ا ثال ةةرط المةةسنع  ةةو التصةةرف 
  س   خسلذس لاسةا ث    ري  المسلا ف  التصرف ف   لك  ثير ع  لا إلى ردديو:

نون ا  يةةةث أن  ةةةذا ال ةةةرط سحةةةرم المسلةةةا أ ةةةم رةةةلق   ةةةو الحةةةلقست أثل مةةةس رةةةد  قةةةس
الةةةم ل التةةة  سخول ةةةس  ةةةق الملكيةةة  ث ةةة  رةةةلق  التصةةةرفا ث ةةةو ًةةةم سذقةةةب  ةةةق الملكيةةة  
عنصرا  س س  و عنسسروا ثيتحو  صحد    ق الملكي  إلى  ير  ةةق الملكيةة ا ثان  ةةسن 

   الموقوف .سحتذ  صقدي ت  ال يني  إال أن  أ نى  و  ق الملكي ا  سأل وا
ًسني مس: رد  اقتصس د  يث يترت  على  ر ةةسن المسلةةا فةة  التصةةرفا  ةة ا ال ةة   

 المملوق عو التباث   مس سضر صسلحيس  االقتصس س .
لةةةذا فةةة ن ال ةةةرط المةةةسنع  ةةةو التصةةةرف ال س تدةةةر  قدةةةوالا  ةةةو النس يةةة  القضةةةسئي  ثال  ةةةو 

التةةة  أ ساتةةة   سلقةةةسنون  الت ةةةريةي ا األ ةةةر الةةةذد اًةةةر تةةةأًيرا  و ةةةو يس فةةة  الت ةةةري ست
المةةةبن  المصةةةردا ثلمةةةس  ةةةسن ال ةةةرط المةةةسنع  ةةةو التصةةةرف  ةةةو ال ةةةرثط التةةة  تخةةةسل  
 قتضةةى ال قةةب النسقةةة للملكيةة ا فةة ن إ ساتةة  سزةة  أن تحمةةة علةةى  حمةةة االرةةتمنس   ةةو 
األسةةةا فسألسةةة فةة  الملكيةة  ا صس ةة ا ثاالرةةتمنس   ةةو الحظةةر ص ةةبم  ةةواا التصةةرفا 

 عب ال س  ا ال سزوا التورع في  ثيز   صر تذحيرو ثنقسق .  ثاالرتمنس  ثفقس للقوا 
ثال ةةرط المةةسنع  ةةو التصةةرف  أ ةةب أ ةةم القيةةو  ا نا سةة  التةة  تةةر  علةةى رةةلقست المسلةةا 
ثيحر   أ م رلق   و الحةةلقست التةة  سخول ةةس  ةةق الملكيةة ا  ةةو النس يةة  ال مليةة ا سعمةةر 

ا ةة   صحةةق الر ةةو  فةة  ال  ةة ا ث و و  مو عقو  التدةةر  ث لةةا إ ةةس ليحةةتذ  المتدةةر  مالو 
ثإ ةةةس لةةةيحذ  للمو ةةةوب لةةةة   صةةةلح    ةةةرثع  إ ةةةس لصةةةة ر رةةةن  أث لحمسسةةة  نذحةةة   ةةةةو 
تصرفست ا لذلا  سن الاب  و  صةةر نقةةسل  ةةذا ال ةةرط فةة  عقةةو  التدرعةةست أث الوسةةي  
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صسعت سن س تصرفس  ضةةسفس إلةةى  ةةس ص ةةب المةةوتا ث لةةا خ فةةس لمةةس عليةة  الحةةس  فةة  القةةسنون 
 الذد أ ساو  ذلا  مو ال قب مك قب ايع .المبن  المصردا  

كمس اقتضى الحس  إلى تقييةةب ال ةةرط المةةسنع  ةةو التصةةرفا صحيةةث ال سعةةون   ةةرثعس إال 
إ ا  ةةةسن  دنيةةةس علةةةى صسعةةةث   ةةةرث  ثيعةةةون  ةةةذلاا إ ا أنيةةةب  ةةةو ث ةةةو  ال ةةةرط تحقيةةةق 
 صلح    رثع  للمتصرف أث المتصرف إليةة  أث إلةةى ال يةةرا ثان سعةةون  حةةبث  المةةب  

تةة  ال سزةةوا أن تتزةةسثا عةةو خمةةةا ع ةةر  رةةن   ةةو تةةةسني  ال قةةب الةةذد تضةةمو  ةةةذا ال
 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةرد التةة  ت تدةةر  823ال رطا ث ذا خ ف لمس ثن  فةة  المةةس   

 و الم رث    يث أ سات  ذو المس   أن تمتب  ذو المب  إلةةى  يةةس    959أسة المس   م
 المتصرف أث المتصرف إلي  أث  يس  ال ير.

 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا  ةةع    ظةة   823يتوافةةق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو   ةةةرث  القةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة   983 ةةبإ الخةةة ف اين مةةسا ثيتقةةةساق  ةةع المةةةس   

المو با  ع الم  ظ  صأن  ةةذو المةةس   لةةم تحةةب   ةةب  لتقييةةب ال ةةرط المةةسنع  ةةو التصةةرف 
 ةةو  778المبن  األن ن ا ثيتوافةةق  ةةع المةةس     و القسنون  1028ث مل  ف   لا المس   

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الليدةةةة  مث لتةةةةس المةةةةس تيو  832القةةةةسنون المةةةةبن  الحةةةةوندا ثالمةةةةس   
  بن   صرد .  823تتقساق  ع المس    

 ( 960مادة )
يقككا موقو ككا كككل تصككر  يخككالف ب ككرط المنككا مككن التصككر  الككوارد  ككه عقككود 

يحا و قكا ألحككام المكادة السكابقة مكا لكم التبرع أو الوصية إذا ككان ال كرط صكح
 يجزم من تقرر ال رط لمصلحته. 

 المذكرة اإليضاحية :
ثإ  سنةةةةس فةةةة  التضةةةةييق علةةةةى سةةةةح  ال ةةةةرط المةةةةسنع  ةةةةو التصةةةةرفا لةةةةم سأخةةةةذ الم ةةةةر  

 ةةبن ا ث ةةس  824الذلحةةقين  فةة   ةةذو المةةس    ةةس أخةةذ صةة  الم ةةر  المصةةردا فةة  المةةس   
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 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   983/2ثالمةةس    1029 أخذ ص  الم ةةر  األن نةة  فةة  المةةس   
ال ر ةة  المو ةةبا ص صقةةس  التصةةرف المخةةسل  لل ةةرط المةةسنع  ةةو التصةةرفا ثإنمةةس   لةة  
 وقوفةةةس علةةةى إ ةةةسا   ةةةو تقةةةرن ال ةةةرط لمصةةةلحت ا ثيحةةةتود فةةة   لةةةاا المتصةةةرفا أث 
المتصرف إلي ا أث ال يرا ف  ا تصرف المتصرف إليةة  صسل ةة   الممنةةو   ةةو التصةةرفا 

 اعتدر ال قب الوان   من   ذا ال رط  وقوفس على إ سا   و تقرن لمصلحت .  
ث  ذا سصة الم ر  الذلحقين  ا ذو المس   إلى  س  سن ين  ةة  أن سعةةون عليةة   مةةة  ةةذا 
ال رطا  يث  سفظت على  سص   االرتمنسئ  ثتقر    و األسة لممة  ةةذو القيةةو  ث ةةو 

 ذ رت س ا سضس ي  . و الم رث  ث   959الحظر مانظر المس    
 ( 961مادة )

ال يحتج بال رط المانا من التصر  على الفيكر إال إذا ككان علكى علكم بكه  .1
 وقو التصر  أو كان  ه مقعورم أن يعلم به. 

إذا كان ال ه  عقارا وتم تسجيل التصر  الذن ورد  يه ال رط عع الفيكر  .2
 عالما بال رط من تاريخ التسجيل. 

 المذكرة اإليضاحية :
سةةة  لمةةةو يتلقةةةى المةةةس  الممنةةةو   ةةةو التصةةةرف ث ةةةو  حةةةو النيةةة ا سز ةةةة صةةةأن المةةةس   مس

 منو   و التصرفا فلم تزا المس   اال تزسح او و  ال ةةرط المةةسنع  ةةو التصةةرفا إال 
إ ا اًدةةةت الم ةةةترط أن  تلقةةة  المةةةس   ةةةسن س لةةةم صسل ةةةرط المةةةسنع  ةةةو التصةةةرف أث  ةةةسن 

 صمقبثنو أن س لم  لا.  
و   ةةةو التصةةةرف عقةةةسنااا فةةة ن الذقةةةر  المسنيةةة  تذتةةةرض علةةةم ال يةةةر ثإ ا  ةةةسن المةةةس  الممنةةة 

او و وا ث و ًما سزةةوا اال تزةةسح صسل ةةرط فةة   وا  تةة ا  ةةس لةةم سزةةاو  ةةو تقةةرن ال ةةرط 
 لمصلحت .  

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.   985يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    
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   الملكية ال ائعة : .2
 ( 962مادة )

نان أو أ ثر شيئًا  دون أن تحعد حصة كل منهما  يكه   هكم شكركا  إذا ملل اث
على ال يوع  وتحسب حصص كل مكنهم متسكاوية إذا لكم يقكم دليكل علكى  يكر 

 ذلل.  
   المذكرة اإليضاحية :

الملكيةة  ال ةةسئ  ا تقةةع علةةى  ةةس    ةةيو صسلةةذات سملكةة  اكمةةر  ةةو شةةخص ثا ةةبا تكةةون 
با   نويةةةس ال تحبيةةةبا  اتيةةةسا  سلملةةةثا  صةةة   ةةةة ثا ةةةب  ةةةو ال ةةةر س  في ةةةس  حةةةب   تحبيةةة 
 ثالنص ا ثالر ع ثفقس لحنب إن س  الملكي  ال سئ  .  

ثإ ا لةةم يةةر   ةةذا التحبيةةب فةة  رةةنب إن ةةس  الملكيةة  ال ةةسئ  ا فةة ن  ةةذو المةةس   تذتةةرض أن 
  صص ال ر س   تحسثي  ف  المس   ل .

 713ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةرد  825يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 834 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوند ثالمةةس    780 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  986 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .    1030ثالمس    

 ( 963مادة )
ا  ولكه أن يتصكر   يهكا كيك   ل شريل  ه ال يوع يملل حصته ملكا تامك .1

 شا  دون إذن من باقه ال ركا  ب رط أال يلحق  ررا بحقوقهم. 
إذا كان التصر  منصبا على جز  مفرز مكن المكال ال كائا  ولكم يقكا هكذا  .2

الجز  عنع القسمة  كه نصكيب المتصكر   انتقكل حكق المتصكر  إليكه مكن 
ة   إذا كان وقو التصر  إلى الجز  الذن آل إلى المتصر  بطريق القسم
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المتصر  إليه يجهل أن المتصر  ال يملكل الجكز  المتصكر   يهكا مفكرزًا  
 حين العقع  كان له الحق  ه طلب إبطال التصر .

   المذكرة اإليضاحية :
الملكيةة  ال ةةسئ  ا  ةة   لكيةة  فر سةة   يةةر  ذةةرا  ث يةةر  حةةب   إال تحبيةةبا   نويةةس  سلملةةث 

 يةة ا ث ةة  الملكيةة  التةة  تمدةةت لزمسعةة   ةةو أث الر ةةع أث النصةة .. الةة ا ال  لكيةة   مس
النسما  ثن أن تممة شخصي    نوي   حتقل  عو أفرا  سا ثالذةةر   ةةو  ةةذو الزمسعةة  ال 

 سملا ال     ل  ثال سملا  ص  في ا ثإنمس سعون  ملو س لكة المزموع   زتم  . 
 ةةترق فةة  فسلملكيةة  ال ةةسئ  ا ال ت ةةترق إ ا فةة   دي ت ةةس  ةةع الملكيةة  الزمس يةة ا ثإنمةةس ت

 دي ت س  ع الملكي  الذر س  ثال تختلةة  عن ةةس إال فةة  أن  ةةذو األخيةةر  تكةةون  لكيةة  الذةةر  
  لكي   حب   ث ذرا .  

 ةةو  نةةسا فقةةب  ةةس ت الذقةةر  األثلةةى  ةةو  ةةذو المةةس     دةةر  عةةو  دي ةة  الملكيةة  ال ةةسئ   
التةة  فسل ريا سملا  صت  ال سئ    لكي  تس  ا ثل  أن سمةةسنم علي ةةس  ميةةع الحةةلقست 

سخول ةةس  ةةق الملكيةة  صصةةذ  عس ةة  مارةةت مس  ثارةةت    ثتصةةرف ا ثالن  لكيةة  المسلةةا 
لحصةة  شةةسئ   ليحةةت  حةةب   ث ذةةرا   سلملكيةة  الذر سةة ا فةة ن  صةةت  ال تقةةع علةةى  ةةا  
  يو  و المس  ثإنمس تقع على  ةةة  ةةا   ةةو المةةس   ثن ارةةتمنس ا ثقةةب عدةةرت عةةو  لةةا 

خيةةر ت ديةةر  يةةث تقةةو  "الحصةة  ال ةةسئ    ةة   ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة   139المةةس   
الح م الحسند إلى  ة  ا   و أ اا  المس  الم ترق"ا األ ةةر الةةذد سقتضةة  ث ةةوب أن 
يراعةةةة  المسلةةةةا للحصةةةة  ال ةةةةسئ   ث ةةةةو سمةةةةسنم رةةةةلقست   مسلةةةةاا صةةةةأال سضةةةةر ال ةةةةر س  

 اآلخريو الذيو تقع  صص م على  ن   و  نات المس  نذح .
حةةةةتقيع أن يديةةةةةع  صةةةةت  أث ي د ةةةةس أث يوسةةةة  ا ةةةةةس أث إ ن فمسلةةةةا الحصةةةة  ال ةةةةسئ   س

سقةةةسسض علي ةةةس ثرةةةوا  أكةةةسن  ةةةذا التصةةةرف تةةةم أل ةةةب ال ةةةر س ا أث لل ةةةر س   مي ةةةسا أث 
ل ةةخص أ ندةة  عةةو ال ةةر س ا إنمةةس فةة   ةةذو الحسلةة  األخيةةر  سزةةوا لل ةةريا اآلخةةرا أث 
 لل ةةر س   ةةق ارةةتر ا  الحصةة  ال ةةسئ    ةةو األ ندةة  إ ا  سنةةت  ةةا ا  ةةو  زمةةو   ةةو
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المةةةس  مكةةةسلمتزر ث ةةةو  زمةةةو   ةةةو المةةةس  ف لةةة ا أث التر ةةة  ث ةةة   زمةةةو   ةةةو المةةةس  
قةةةسنون  ا اينمةةةس إ ا  سنةةةت الحصةةة  ال ةةةسئ     ةةةسن  عةةةو  ةةةا   ةةةو عقةةةسن  ملةةةوق علةةةى 

 ال يو  فيعون ارتر ا و عو  ريق ال ذ  .
ث مةةس سزةةوا التصةةرف صعةةة الحصةة  ال ةةسئ  ا سزةةوا لل ةةريا أن يتصةةرف صزةةا   ن ةةسا 

ف إليةةةةة   حةةةةةة المتصةةةةةرف مال ةةةةةريا فةةةةة  ال ةةةةةيو   فةةةةة   ميةةةةةع  قوقةةةةة  ثيحةةةةةة المتصةةةةةر 
 ثالتاا ست .  

ثإ ا تصةةةرف ال ةةةريا صحصةةة   ذةةةرا   ةةةو المةةةس  ال ةةةسئع صقةةةبن  صةةةت  ال ةةةسئ  ا ث ةةةسن 
المتصرف إلي  مالم ترد على ردية الممس   سز ة أن الحص  الت  تلقس ةةس  ةةو ال ةةريا 

أرةةسم ال لةة  التةة  ثقةةع  ص  شةةسئ   فةة  األسةةةا فيزةةوا لةة  أن ي قةةة التصةةرف علةةى 
في  ث و  ل  ف  سذ   و ري  ف  الحص  الت  تلقس سا ثيزوا لةة  أن سزيةةا التصةةرف 
ن ةةم  لةةاا فيةةاث  عةةو التصةةرف الةةذد  ةةسن يت ةةب و صةةسلاثا  ثت قةةى رًةةسنو نسفةةذ  فةة   ةةق 
ال سئع مال ريا  ثالم ترد مالمتصرف إليةة  .  ةةة  لةةا قدةةة قحةةم  المةةس  ال ةةسئعا اتذس،يةةس 

 أم قضسئيس.  
ثإ ا قحم المس ا ث سن الزا  المذرا الذد تصرف فيةة  ال ةةريا  ةةسن  ةةو نصةةي   أث  مةةس 
توقةةةعا عنبئةةةذ تخلةةةص  لكيةةة   ةةةذا الزةةةا  للمتصةةةرف إليةةة  ص ةةةب التحةةةزيةا ثيحةةةق   ةةةق 
المتصرف إلي  ف  إصقس  التصرفا ث لا الن المتصرف اس ح فةة   قةةبثنو تنذيةةذ عقةةب 

علةةى  يةةر  ةةس توق ةة ا فللمتصةةرف إليةة  الديعا لكو إ ا ر  للمتصرف ص ةةب القحةةم   صةة  
أن ي قةةة ال قةةب لل لةة ا ثإ ةةس أن سزيةةا ال قةةبا فتةةؤث   لكيةة  الزةةا  الةةذد ر  لل ةةريا ص ةةب 

 القحم  ص ب أن يتخذ الم ترد إ را ات التحزية إ ا  سنت الحص  عقسناا.  
أ س إ ا  سن المتصرف إلي  س لم صأن الحص  الت  تلقس س     صةة  شةةسئ   فةة  األسةةة 

 ص   ذرا ا فليا ل  أن ي قة التصرفا ثإنمس علي  أن ينتظةةر نتيزةة  القحةةم    ثليحت
فةةةةة  ا رلةةةةةت لل ةةةةةريا الحصةةةةة  التةةةةة  تصةةةةةرف في ةةةةةس خلصةةةةةت  لكيت ةةةةةس للمتصةةةةةرف إليةةةةة  
مالم ةةترد ا ثإ ا رلةةت لل ةةريا  صةة  أخةةرإا انتقلةةت  لكيةة  المتصةةرف إليةة  علةةى  ةةس ر  
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ثت تدر  ذو الحسلةة   ةةو  ةةسالت  لل ريا صقو  القسنون ص ب اتخس  إ را ات التحزيةمعقسن 
الحلو  ال ين  ألن المتصرف إلي  ثالذرض أن  س لم صأن الحص  شسئ   ثليحةةت  ذةةرا ا 

 سعون قب ثافق  قب س صأن سحة  حة  ذا الزا  أد  ا   و المس  ال سئع ص ب القحم .
 714 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    826يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 835 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    781القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس       و
 987 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1031 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس   

 و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو با  ع الم  ظةة  أن الم ةةر  األن نةة  ث  ةةرث  
 ةةبا قةةب نقةة   ةةذو المةةس   عةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثقةةب القسنون المةةبن  ال ر ةة  المو 

أ إ  لا إلى ثقو  الم ر  األن ن  فةة  التنةةسقض  ةةع نذحةة ا صسلنحةة   لحعةةم عيةة  ال لةة  
ثفقةةس للقواعةةب ال س ةة ا ثتةةسن  أخةةرإ  154ثالمةةس    153فتةةسن  سقةةو  "الذحةة " انظةةر المةةس   

األن نةةةة  ال سأخةةةةذ انظريةةةة   سقةةةةو  صقساليةةةة  ال قةةةةب لتصقةةةةس  علةةةةى الةةةةر م  ةةةةو أن الم ةةةةر 
ث ةةذلا ثقةةع   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةب  1031الةة ق ن النحةةد  فةة  المةةس   

فقب اخذ صحعم الذح  ل ي  ال ل ا ًم اختةةسن أن سضةةع  عمةةس صسلنحةة   للحسلةة  التةة  تحةةت 
 أيبينس فتر  س  ثن  عم!.

 ( 964مادة )
يوجكع اتفكاق يقضكه تكون إدارة المال مكن حكق ال كركا  مجتمعكين  مكا لكم  .1

 بفير ذلل. 
 إذا تولى أحع ال ركا  اإلدارة دون اعتراض من الباقين عع وكيي عنهم. .2

 المذكرة اإليضاحية :  
إ ان  المةةس  ال ةةسئع إ ان    تةةس   ث ةة  األعمةةس  التةة  ال تنقةةود علةةى ت ةةبي ت  و ريةة  

ثت ةةبف إلةةى على ال رض الذد أعب ل  المس  ال سئع ثال تنقود علةةى ت ييةةرات أرسرةةي ا 
االنتذس  صسلمس ا ال سئع ثارتممسنوا  س سزسن ثارت مس  المس   ةةو قدةةة ال ةةر س ا ثإسزةةسن 
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األنا   الانا ي  ثاناعت سا تمدت لزميع ال ر س   ثن ارتمنس   س لم يو ةةب اتذةةسل ايةةن م 
سقضةة  ص يةةر  لةةاا  ةةأن يتذقةةوا علةةى أن أعمةةس  ا  ان  تمدةةت للةة  ض  ةةن م  ثن اآلخةةرا 

 على أن أ ب م سقوم صأعمس  ا  ان .    أث يتذقوا
 مس سزوا ف   سل  عبم ،يسم ال ر س ا صأعمس  إ ان  المةةس  ال ةةسئع إ ان    تةةس   أث فةة   

 سل  عبم اتذسق م علةةى  يريةة  إ انتةة ا أن سقةةوم أ ةةب ال ةةر س  ا ةةذو األعمةةس ا فسنةة  س تدةةر 
ال ةةر س  علةةى  ث ي  عن م صحعم القسنون ثعلى ث   الخصوت إ ا لم س ترض أ ب  ةةو

 إ انت .  
 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالذقةةر  المسلمةة   827يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن   782 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    828 ةةةةو المةةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   1064/1 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس    836الحوندا ثالمس    

 ةةو   ةةرث  القةةسنون  989 و القسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس     1033ا ثالمس    ال راق 
 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالذقةةر  المسنيةة   ةةو  715المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس   

  و  زل  األ عسم ال بلي .  431 و نذا القسنون ثالمس      716المس    
 ( 965مادة )

ال اإلدارة المعتكككادة ملزمكككا للجميكككا  يككككون رأن أ لبيكككة ال كككركا   كككه أعمككك .1
وتحسككب األ لبيككة علككى أسككاأل قيمككة األنصككبة   ككإن لككم يكككن ثمككة أ لبيككة 
 للقا ه بنا  علكى طلكب أحكع ال كركا  أن يتخكذ مكن التكعابير مكا تقتضكيه 

 الضرورة وله أن يعين عنع الحاجة من يعير المال ال ائا. 
المال واالنتفاع به ن،اما  ولأل لبية أيضا أن تختار معيرا  وان تضا إلدارة .2

يسككرن علككى ال ككركا  جميعككا وعلككى يلفككائهم سككوا  كككان الخلككف عامككًا أم 
 ياصًا.

   المذكرة اإليضاحية :
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 ةةةمو أعمةةةس  ا  ان  الم تةةةس   للمةةةس  ال ةةةسئعا سزةةةوا لا لديةةة  التةةة  تملةةةا  ةةةو المةةةس  
،يةةةةسم ال ةةةةسئع أعلةةةةى نصةةةةي س  نةةةة  أن تقةةةةوم صأعمةةةةس  ا  ان  الم تةةةةس  ا  يةةةةث أن فر ةةةةي  

ال ةةةر س   مي ةةةس اةةةذلاا نةةةس ن   ةةةو النس يةةة  ال مليةةة  الخةةةت ف أ ةةةباف  ةةةة شةةةريا عةةةو 
اآلخرا فمةيسن ا تحسب األ لدي  ف   ذو الحسلةة  سقةةوم علةةى أرةةسم ،يمةة  االنصةة س   ةةو 
المةةةس  ال ةةةسئعا ال علةةةى أرةةةسم عةةةب  الةةةرؤثم لل ةةةر س ا ثلةةةذا سزةةةوا أن تكةةةون األ لديةةة  

%  ةةو المةةس  ال ةةسئع  لةة .  ينيةةذ تكةةون لةة  ث ةةبو 50أل ب ال ر س  ألن  سملا اكمر  ةةو 
الحةةةق فةةة  اتخةةةس  القةةةران فةةة  إ ان  المةةةس  إ ان    تةةةس  ا ثتكةةةون قراناتةةة  ثقةةةران األ لديةةة ا 
 لا س لآلخريو  ثن أن سعةةون ل ةةم الحةةق فةة  االعتةةراض ف ةةم سمملةةون األقليةة . اةةة تحةةرد 

 ال ر س .   قران األ لدي  أسضس على الخل  ال سم ثالخل  الخست لكة شريا  و
ثفةة   سلةة  ت ةةذن تةةوافر األ لديةة  المقلو ةة    ان  المةةس  إ ان    تةةس  ا ل ةةس أن تختةةسن  ةةو 
اةةيو ال ةةر س   ةةو يةةبير المةةس ا ثل ةةس أن تحةةب  لةة  الحةةلقست التةة  سزةةوا  مسنرةةت س أًنةةس  
ا  ان ا  مةةس سزةةوا ل ةةذو األ لديةة  أن تضةةع نظس ةةس لةةت ان  سحةةرد علةةى  ميةةع ال ةةر س  

 ثخلذسئ م.  
ألسةةة أن األ لديةة  ال تحةةأ  عمةةس تتخةةذو  ةةو قةةراناتا إال فةة  الحسلةة  التةة  سقةةوم الةةبلية ثا

علةةى ت حةة   ةةذو القةةراناتا  ينيةةذ تقدةةق قواعةةب ثأ عةةسم نظريةة  الت حةة  فةة  ارةةت مس  
  و الم رث  .    5الحق مانظر المس    

ا أن ثفةة   سلةة  ت ةةذن ث ةةو  األ لديةة  المقلو ةة    ان  المةةس  ال ةةسئع إ ان    تةةس  ا سزةةو 
سقل  أ ب ال ر س   و المحعم  أن تتخةةذ التةةبااير الضةةرثني  لةةذلاا  مةةس سزةةوا ل ةةس أن 

 ت يو عنب الحس    و يبير المس .  
 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا  ةةس عةةبا الذقةةر   828يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

قةةسنون المةةبن   ةةو ال 716   و الم رث ا ثالمس   1007المسلم   ن س فقب شملت س المس   م
 ةةو القةةسنون المةةبن   837 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     783الزاائردا ثالمةةس    
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 ةةو   ةةرث  القةةسنون  990 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1034الليدةة ا ثالمةةس   
 المبن  ال ر   المو ب.

 ( 966مادة )
أن يقكرروا   لل ركا  الكذين يملككون علكى األقكل ثيثكة أر كاع المكال ال كائا .1

 ه سبيل االنتفاع بهذا المال من التفييرا  األساسية والتععيل  ه الفكرض 
الذن أعع لكه مكا يخكرن عكن حكعود اإلدارة المعتكادة  علكى أن يبلفكوا قكرارهم 

 إلى باقه ال ركا . 
ولمن يالف من هكالال  حكق تقكعيم االعتكراض إلكى المحكمكة يكيل ثيثكين  .2

 يوما من وقو اإلعين. 
عنككع ن،كر االعتككراض إذا وا قككو علكى قككرار األ لبيكة أن تقككرر مككا  للمحكمكة .3

ترام مناسبا من التعابير ولها بوجه يكا  أن تكفمر األ لبيكة بتقكعيم كفالكة 
 تضمن للمخالف من ال ركا  الو ا  بما قع يستحق من التعويضا . 

 
 المذكرة اإليضاحية :

ن تحةةبل ص ةةض الت ييةةرات  ةةمو أعمةةس  ا  ان   يةةر الم تةةس  ا ث ةة  التةة   ةةو شةةأن س أ
األرسرةةي  أث إ ةةةرا  ص ةةةض الت ةةةبي ت فةةة  ال ةةةرض الةةةذد أعةةةب لةةة  المةةةس  ال ةةةسئع صقصةةةب 
تححةةةيو االنتذةةةس  صةةة ا  تحويةةةة  ق ةةةم إلةةةى  ق ةةةى أث إعةةةس   انةةةس   نةةةا  لز لةةة  أسةةةلح 

 ل رت   ...ال .  
تحةةب   تقبيراا لخقون   مة  ذو األعمس ا لم سزا لا لدي  ال س س  الميةةسم اةةذلا ث ةة  التةة 

على أرسم ،يم  االنص س ا ثإنمةةس أ يةةا لا لديةة  التةة  تملةةا ً ًةة  أن ةةس  المةةس  ال ةةسئع 
التخس   مة  ةةذو األعمةةس  ثالقةةرانات الخسسةة  ا ةةسا شةةريق  إعةة ن  ةةذو القةةرانات لاقليةة ا 

 965الت  أعقيت الحق ف  االعتراض على ال عا  و ا  ان  الم تةةس   مانظةةر المةةس   
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   و الم رث  ا ثالت  ل س أن تقر  ةةس اتخذتةة  األ لديةة   ةةو قةةراناتا ث ذ رت س ا سضس ي
أث ال تقر  لاا  ينيذ سعون ل س أن تلزأ إلةةى المحعمةة  خةة   شةة ريو  ةةو تةةسني  إعةة ن 

 قران األ لدي  ل م.  
 ثللمحعم  ف   ذو الحسل  اتخس  أ ب األ ريو اآلتييو:

انةةس  علةةى  ةةذا القةةرانا ثيقةةع  لةةاا إ ا  األث : إل س  قران األ لدي ا ثإاال   س سعون قب تةةم 
 تأكبت المحعم  صأن قران األ لدي  ال يؤ د إلى تححيو االنتذس  صسلمس  ال سئع.  

المةةةةسن : أن تقةةةةر المحعمةةةة   ةةةةس قرنتةةةة  األ لديةةةة ا ثأن تتخةةةةذ ا  ةةةةرا ات الكذيلةةةة  لتةةةةبانق 
مو الوفةةس  األ ران الت  سمعو أن تقع على  لاا ث لا ص لاام األ لدي  تقةةبسم  ذيةةة ليضةة 

صمس قب سحتحق  و الت ويضست إ ا  س لحق ةةم  ةةرن  ةةو  ةةرا  تنذيةةذ قةةران األ لديةة   تةةى 
 تديو أن  ذا القران  سن صسلمصلح .  
 717 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    829يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

دا ثان  سنةةةت  ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةون  784 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
 ةةذو المةةس   تو ةة  أن سعةةون إعةة ن قةةران األ لديةة  صعتةةسب  ضةةمونا أث صقريقةة  أخةةرإا 

 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن   991 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثالمةةةس    838ثالمةةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .    1035ال ر   المو با ثالمس    

 ( 967مادة )
يتخكذ مكن الوسكائل مكا يلكزم لحفكل المكال لكل شكريل  كه ال كيوع الحكق  كه أن  

 ال ائا  ولو كان ذلل يعع موا قة باقه ال ركا . 
   المذكرة اإليضاحية :

 مو أعمس   ذ  المةةس  ال ةةسئع ثسةةيسنت ا سعةةون لكةةة شةةريا  ةةو ال ةةر س  الميةةسم اةةذلا 
 تةةةةى  ثن  وافقةةةة  ال ةةةةر س  اآلخةةةةريوا ألن  ةةةةذو األعمةةةةس   ةةةةو شةةةةأن س أن ت مةةةةة علةةةةى 

ال ةة   المملةةوق علةةى ال ةةيو   مةةس ت ةةو  المنذ ةة  علةةى صةةسق  ال ةةر س ا  المحسفظةة  علةةى
ث مةةةة  ةةةذو األعمةةةس ا أعمةةةس  التةةةر يم ثالصةةةيسن ا ثنفةةةع  عةةةسثإ الحيةةةسا ا ثققةةةع التقةةةس م 
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ثافتكسق المس  ال سئع  و الر وا ث فةةع الضةةرائ  ثالررةةوم ث فةةع أقحةةسط الةةبيو إلةةى رخةةر 
وسةةذ  أسةةي  عةةو نذحةة ا ثث ةةي  عةةو  مة  ذو األعمةةس  ثال ةةريا سقةةوم ا ةةذو األعمةةس  ا

اآلخةةريو إ ا لةةم س تر ةةوا علةةى األعمةةس  التةة  قةةسم ا ةةسا ثإ ا قةةسم ا ةةس  ثن علةةم ال ةةر س  
اآلخةةريو  ةةسن فضةةوليس ثإ ا قةةسم ا ةةس ن ةةم اعتةةراض ال ةةر س  اآلخةةريوا فسنةة  سحةةتقيع أن 

 ير ع علي م ابعوإ ا ًرا  ا  رد .
 718القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس     ةةو 830يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس    

 839 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    785 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
 992 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1066 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس   

لمةةةةةبن   ةةةةةو القةةةةةسنون ا 1036 ةةةةةو   ةةةةةرث  القةةةةةسنون المةةةةةبن  ال ر ةةةةة  المو ةةةةةبا ثالمةةةةةس   
 األن ن .  
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 ( 968مادة )
نفقا  إدارة المال ال ائا وحف،ة والضرائب المفرو كة عليكه وسكائر التككالي  
الناتجة عن ال يوع أو المقررة على المال  يتحملها جميا ال كركا   ككل بقكعر 

 نصيبه  ما لم يوجع اتفاق أو نص يقضه بخي  ذلل.
 

 المذكرة اإليضاحية :
سم صأعمةةس  الحذةة  ثالصةةيسن   ةةو ا نذةةسل علةةى  ةةذو األعمةةس  إ ا ا ةةقر ال ةةريا الةةذد قةة 

فسنةةة  سحةةةتقيع الر ةةةو  علةةةى صةةةسق  ال ةةةر س ا  ةةةة صقةةةبن نصةةةي    ةةةو المةةةس ا إال إ ا ث ةةةب 
 اتذسل أث نص سقض  صخ ف  لا.  

 ثيعون ن و  ال ريا على ال ر س  اآلخريو:
 بعوإ الو سل .  أثال: إ ا قسم  ثن اعتراض  ن م أث صموافقت ما فيعون ن وع  علي م ا

 ًسنيس: إ ا قسم  ثن علم ال ر س  اآلخريوا فيعون ن وع  علي م ابعوإ الذضسل .  
ًسلمةةس: إ ا قةةسم اةةذلا ن ةةم اعتةةراض ال ةةر س  اآلخةةريوا فيعةةون ن وعةة  علةةي م انةةس  علةةى 

  عوإ ا  رد .  
 719 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    831يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 840 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    786القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     و  
 993 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1067 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس   

 ةةةةةو القةةةةةسنون المةةةةةبن   1037 ةةةةةو   ةةةةةرث  القةةةةةسنون المةةةةةبن  ال ر ةةةةة  المو ةةةةةبا ثالمةةةةةس   
 األن ن .
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 ( 969مادة )
ن يملككككون علكككى األقكككل ثيثكككة أر كككاع المكككال ال كككائا أن يقكككرروا لل كككركا  الكككذي

التصر   يه إذا استنعوا  ه ذلل إلى أسكباب قويكة علكى أن يعلنكوا قكرارهم إلكى 
باقه ال ركا   ولمن يالف من هالال  حق تقعيم اعتراض إلى المحكمكة يكيل 
سككتين يومككا مككن وقككو اإلعككين  وللمحكمككة عنككعما تكككون قسككمة المككال ال ككائا 

 رة بمصالح ال ركا  أن تقرر تبعا لل،رو  ما إذا كان التصر  واجبا. ا
   المذكرة اإليضاحية :

األسة أن سصبن القران صسلتصرف ف  المةةس  ال ةةسئع  ةةو  ميةةع ال ةةر س   ثن ارةةتمنس ا 
ف  ا سبن التصرف  و  ميةةع ال ةةر س  علةةى المةةس   لةة  نذةةذ فةة   ةةق الزميةةع  مةةس ينذةةذ 

 ةةو المةةس  ال ةةسئع فةة   ةةق الزميةةعا ثي قةةى الزةةا  اآلخةةر التصةةرف إ ا تنةةسث  فقةة   ةةا ا 
شةةسئ س. ثال أًةةر لقحةةم  المةةس  ال ةةسئع علةةى  ةةذا الزةةا  الةةذد تةةم التصةةرف فيةة   ةةو  ميةةع 
ال ةةر س ا ثير ةةع  لةةا إلةةى أن ال ةةر س  عنةةب س تصةةرفوا ا ةةذا الزةةا  سعةةون قةةب خةةرح  ةةو 

ذا الزةةا  فةة  أسةة   لكيت م ثارتقر ف   لكي  المتصرف إليةة . ث ةةو ًةةم ال سزةةوا إ خةةس   ةة 
 قحم  ايو ال ر س .

ثإ ا ت ذن ث وب ا  مس  ث ةةذا أ ةةر  دي ةة ا تكةةون لا لديةة   ةةو ال ةةر س  ثالتةة  تملةةا 
ً ًةة  أن ةةس  المةةس  ال ةةسئع أن تقةةرن التصةةرف صسلمةةس  ال ةةسئع رةةوا  أكةةسن  لةةا صةةسلديعا أم 

ى أرةة سب قويةة  صسل   ا أم صسلمقسسض  أم صسلر و.. ال .  تى  سنت  ذو األ لدي  تحتنب إلةة 
شريق  أن س لنوا  لا إلى صسق  ال ر س  روا  أكسن  لا  تسص  أم شذس   ثلكو ف   ةةذو 

 الحسل  األخير  على  و يبع  أن  تم إع ن األقلي  أن سميم البلية على  لا.
ثت ةةب  ةةو اةةيو األرةة سب القويةة  للتصةةرف فةة  المةةس  ال ةةسئع  ةةو األ لديةة  رةةو  ارةةت    

 و   صلح   ميمي ا ف  قحةةم  المةةس  ال ةةسئعا أث أن سعةةون المةةس  المس  ال سئعا عبم ث 
 ال سئع ف   س    دير  لتنذسل علي   تى سص ح سسلحس ل رت مس .  
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ثاأل لدي  ال تحح  على أرسم  ةيسن عةةب دا ثإنمةةس أرسرةة س  لكيةة  ً ًةة  أن ةةس  المةةس  
أن ةةس  المةةس ا ثقةةب ال سئع علةةى األقةةة ثقةةب تكةةون  ةةذو األ لديةة  شةةريعس ثا ةةبا سملةةا ً ًةة  

 تكون اكمر  و ثا ب.  
ثاألقلي  الت  تممة الر ع  مو سملكون المس  ال ةةسئعا قةةب أعقةةت م المةةس    ةةق االعتةةراض 
علةةى قةةران األ لديةة ا صسلتصةةرفا خةة   رةةتيو يو ةةس  ةةو إعةة ن القةةران ل ةةس  ةةو األ لديةة . 

 أ سم المحعم  ثالت  ل س  س سأت :
األ لدي  تصبن قران س صسلتصةةرف فةة  المةةس   أن تتأكب  و ث و  أر سب قوي    لت .1

 ال سئع.  
ق  ةةو أن قحةةم   .2 إ ا اقتن ةةت المحعمةة  صقةةو   ةةذو األرةة سبا علةةى المحعمةة  أن تحةةتًو

 المس  ال سئع رتضر صمصسلح ال ر س   مي  م أم ال.  
إ ا انت ةةت المحعمةة  إلةةى  لةةاا انتقلةةت المحعمةة  إلةةى تقةةبير الظةةرثف التةة  أ س ةةت  .3

 ت  م القران  ع  ذو الظرثف أم ال.  صقران األ لدي  ث ة ي
فةة ن تأكةةبت المحعمةة   ةةو  ةةة  لةةاا أقةةرت قةةران األ لديةة ا فيلتةةام صةة  الزميةةعا ثان نأت 
 ير  لا أل ت القرانا ث و ًم ال سزةةوا التصةةرف صسلمةةس  ال ةةسئع عةةو  ريةةق األ لديةة ا 

 ثإنمس سحتسح إلى قران سصبن  و  ميع ال ر س .
 720 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    832س   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةة 

 841 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    787 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
  و القسنون المبن  الليد .  
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 ( 970مادة )
لل ككريل  ككه المنقككول ال ككائا أو  ككه المجمككوع مككن المككال أن يسككترد قبككل  .1

شريل آير ألجنبه بطريق الممارسكة  القسمة الحصة ال ائعة الته باعها 
وذلل ييل يمسة ع ر يوما من تاريخ علمه بالبيا أو من تاريخ إعينه 
بككه  ويككتم االسككترداد بككإعين يوجككه إلككى كككل مككن البككائا والم ككترن  ويحككل 
المسترد محل الم كترن   كه جميكا حقوقكه والتزاماتكه إذا هكو عو كه عكن 

  ل ما أنفقه. 
 ل منهم أن يسترد بنسبة حصته.إذا تععد المستردون  لك .2

   المذكرة اإليضاحية :
ال ةةريا فةةة  المةةةس  ال ةةسئعا سملةةةا  صةةةت  ال ةةسئ    لكيةةة  تس ةةة ا فيزةةوا لةةة  أن سمةةةسنم 
علي س  ميع الحلقست الت  سخول س  ق الملكيةة  صصةةذ  عس ةة ا ثأ م ةةس رةةلق  التصةةرفا 

يةةر ال ةةر س ا أد  ريةة  المسلةةاا اديةةع  صةةت  ال ةةسئ   لمةةو يةةراو  ةةو ال ةةر س ا أث  ةةو  
ثالتصةةرف الةةذد سقةةع لل ةةر س ا ال يميةةر أسةة    ةةعل ا فسلمةةس  ال يةةاا  فةة   يةةسات ما أ ةةس 
التصرف الذد سقع ل يةةر ال ةةر س ا ف نةة  يةةؤ د إلةةى إ خةةس  شةةخص  ريةة  اةةيو ال ةةر س  
قةةب سعةةون  يةةر  ر ةةوب الت س ةةة   ةة   ةةو ص ةةض ال ةةر س ا أث  ةةو  ل ةةما ثقةةب تختلةة  

الحصةةةةة   يةةةةةر  صةةةةةلحت م  مةةةةةس يةةةةةؤ د إلةةةةةى إًةةةةةسن   صةةةةةلحت  ثأ بافةةةةة   ةةةةةو ثنا   يةةةةةسا  
 اال قراب ف  ال  قست ايو ال ر س .  

كة  لةةا أ إ إلةةى تةةبخة الم ةةر  ليخةةو   ةةة شةةريا الحةةق فةة  ارةةتر ا  الحصةة  ال ةةسئ   
 المدي   أل ند  عو ال ر س  صقصب إص س   ذا األ ند  عن م.  

أث  زمةةةو   ةةةو ث ةةةق االرةةةتر ا  ال سزةةةوا إال فةةة   سلةةة  ايةةةع  صةةة  شةةةسئ   فةةة   نقةةةو  
المةةس   ةةسلمتزر م زمةةو   ةةو المةةس  الذ لةة  ا ثالتر ةة  م زمةةو   ةةو المةةس  قةةسنون    تةةى 
ثلةةةةةو تضةةةةةمو عقةةةةةسنا  ةةةةةو ال قةةةةةسناتا لكةةةةةو ال سزةةةةةوا ارةةةةةت مس   ةةةةةق االرةةةةةتر ا  إ ا ثن  
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التصةةرف علةةى عقةةسن   ةةيو صسلةةذات  ةةو أ ةةوا  التر ةة ا ثإنمةةس سعةةون عةةو  ريةةق ال ةةذ  ا 
 .  أث على عقسن  ملوق على ال يو 

ث ةةةق االرةةةتر ا  ال سزةةةوا ارةةةت مسل ا إال فةةة   سلةةة  ايةةةع الحصةةة  ال ةةةسئ  ا ال الحصةةة  
المذةةةرا  عةةةو  ريةةةق الممسنرةةة ا ث ةةةو ًةةةما ال سزةةةوا ارةةةت مس   ةةةق االرةةةتر ا  فةةة  الديةةةع 
صةةسلماا  الزدةةرد ثاالختيةةسندا  يةةث  سنةةت  نةةسق فرسةة  لكةةة شةةريا فةة  الةةبخو  صةةسلماا  

 ثارتر س  الحص  المتصرف في س.  
وا ارت مس   ق االرةةتر ا  إال إ ا تةةم إاةةرام الديةةعا ثان سعةةون الديةةع قةةب تةةم أل ندةة  ثال سز

 عو ال ر س ا ا بف  فع الضرن  و صقسئ   مو ال ر س .  
ث ق االرتر ا  سزوا  ةةو  ةةة شةةرياا اةةة  ةةو  ةةة ال ةةر س ا اسضةةس ثفةة  الحسلةة  األخيةةر  

ال إ ا ث ةةب اتذةةسل سعةةون لكةةة شةةريا ارةةتر ا  الحصةة  انحةة    صةةت  فةة  المةةس  ال ةةسئعا إ
 سخسل   لا.  

ثاالرةةتر ا  سزةة  أن يةةتم خةة   خمحةة  ع ةةر يو ةةس  ةةو تةةسني  علةةم  ةةة شةةريا صةةسلديع أث 
 ةةو تةةسني  إع نةة  صةة ا ثتححةة   ةةذو المةةب  لكةةة شةةرياا فةة  ا انت ةةت صسلنحةة   ل ةةريا ال 

 تنت   صسلنح   إلى اآلخرا إال إ ا تم ا ع ن ف  ثقت ثا ب لزميع ال ر س .
ر ا  صةةة ع ن يو ةةة  إلةةةى  ةةةة  ةةةو ال ةةةسئع ثالم ةةةتردا يترتةةة  عليةةة  فةةة   سلةةة  ثيةةةتم االرةةةت

 وافقةةةة  الم ةةةةتردا  لةةةةو  المحةةةةتر   حةةةةة الم ةةةةترد فةةةة   قوقةةةة  ثالتاا ستةةةة ا إ ا عو ةةةة  
ال ةةريا الةةذد ارةةتر  الحصةة  عةةو  ةةة  ةةس أنذقةة . ثإ ا لةةم يةةذعو الم ةةتردا تكةةون الكلمةة  

المةةس  ال ةةسئع  تةةى ثلةةو صقيةةت للمحعمةة  ث ةةق االرةةتر ا  ال سزةةوا ارةةت مسل  ص ةةب قحةةم  
 ب  الخمح  ع ر يو س رةةسني ا الن القحةةم  تن ةة   سلةة  ال ةةيو  ثيحةةتقة  ةةة شةةريا فةة  

  صت .
 721 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    833يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الليد .   842 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    
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  يوع بالقسمة :انقضا  ال .4
 ( 971مادة )

لكل شريل أن يطالب بقسمة المال ال ائا مكا لكم يككن مجبكرا علكى البقكا   .1
  ه ال يوع بمقتضى نص أو اتفاق.

ال يجككوز بمقتضككى االتفككاق أن تمنككا القسككمة إلككى اجككل يجككاوز يمككن   .2
سنوا   إذا كان األجل ال يجاوز هذم المعة نفذ االتفكاق  كه حكق ال كريل 

 فه.و ه حق من يخال
   المذكرة اإليضاحية :

األسةا أن  ال سزوا إ  سن ال ر س  ال قس  ف  ال يو ا  س لةةم سعةةو ال ةةريا  زدةةرا علةةى 
ال قس  في  انص قسنون  أث اتذسق ا ثيعون ال ةةريا  زدةةرا علةةى ال قةةس  فةة  ال ةةيو  اةةنص 
القةةةسنون فةةة  ال ةةةيو  ا   ةةةسندا ف ةةةذا النةةةو   ةةةو ال ةةةيو  ال تزةةةوا قحةةةمت ا  مةةةس سعةةةون 

ريا  زدةةرا صسالتذةةسل لمةةب    ينةة  ألرةة سب   ينةة ا لكةةو ال سزةةوا أن تايةةب  ةةذو المةةب  ال ةة 
عةةو خمةةا رةةنوات أث إ ا  ةةسن االتذةةسل اكمةةر  ةةو خمةةا رةةنواتا اعتدةةرت المةةب  خمةةا 
رنواتا ث ع  لةةا سزةةوا  ةةو النس يةة  ال مليةة  االتذةةسل علةةى تزبيةةب المةةب  لخمةةا رةةنوات 

ى ال ةةيو  قةةب تر ةةع إلةةى ث ةةو  شةةرياا أخةةرإ ث عةةذاا ثأرةة سب االتذةةسل علةةى ال قةةس  علةة 
نسقص األ لي  فيتذق ال ر س  على ال قس  ف  ال يو   تى سعمة نةةسقص األ ليةة  أ ليتةة ا 
أث سعون  و اين م  سئ  فيتذق على ال قس  ف  ال ةةيو   تةةى س ةةو ا ثقةةب سعةةون ال ةةر س  

رةةتمران قب  خلوا ف    رث  الرت    المس  ال سئع األ ةةر الةةذد سز ل ةةم يتذقةةون علةةى ا
ال ةةيو   تةةى ن سسةة  الم ةةرث ا ث ةةع  لةةا قةةب يةةر  االتذةةسل علةةى ص ةةض األ ةةوا  ال ةةسئ   

 ثليا على  مي  س.
 722 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    834يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 843 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    788 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
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 ةةةو قةةةسنون المو  ةةةست ثال قةةةو   840نون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس    ةةةو القةةةس
 اللدنسن .  

 
 ( 972مادة )

لل كككركا  إذا انعقكككع إجمكككاعهم أن يقسكككموا المكككال ال كككائا بالطريقكككة التكككه  .1
 يرونها. 

إذا كان أحع ال ركا   ائبا أو  اقكع األهليكة أو ناقصكها  كي تصكح القسكمة  .2
 نه قانونا.الر ائية دون وجود من ينوب ع

 المذكرة اإليضاحية :  
تةةتم القحةةم  االتذس،يةة  للمةةس  ال ةةسئعا صستذةةسل  ميةةع ال ةةر س  صسلقريقةة  التةة  يرثن ةةسا ثإ ا 
كةةسن اةةيو ال ةةر س   ةةو  ةةو  سئةة ا أث فسقةةب األ ليةة  أث نسقصةة سا فةة ن القحةةم  االتذس،يةة  

ضةةون  ينيذ ال تصح إال صحضون  و ينوب عو  ةةؤال  األشةةخستا صسلنحةة   لل سئةة  صح
الو يةةة ثفسقةةب األ ليةة   ةةسلمزنون ثالم تةةوو مالمةةيم  ثنةةسقص األ ليةة  مالةةول  أث الوسةة   
ث سلنح   للحري  ث د ال ذل  مالميم  ث لا ص ب الحصو  على إ ن  و المحعمةة   ةةس عةةبا 
الةةول  الةةذد سحةةتقيع االتذةةسل علةةى قحةةم  المةةس  ال ةةسئع لنةةسقص األ ليةة   ثن  س ةة  إلةةى 

لةة  الحصةةو  علةةى إ ن  ةةو المحعمةة  اعت ةةسن القحةةم   ةةو إ ن  ةةو المحعمةة  ثير ةةع  
 أعمس  التصرف. ال  و أعمس  ا  ان .

 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثيتقةةساق  ةةع  835يتوافةةق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةسنون  789 و  زل  األ عسم ال بلي ا  مةةس يتوافةةق  ةةع المةةس     1128 عم المس    

  و القسنون المبن  الليد .    844المبن  الحوندا ثالمس    
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 ( 973مادة )
إذا ايتلف ال ركا   كه اقتسكام المكال ال كائا  علكى مكن يريكع الخكرون مكن  .1

ال ككيوع أن يكلككف بككاقه ال ككركا  بالحضككور أمككام قا ككه الصككلح إلجككرا  
 القسمة. 

ينككعب القا كككه إن رأا وجهككا لكككذلل يبيككرا أو أ ثكككر لتقككويم المكككال ال كككائا  .2
لمكال يقبككل القسكمة عينككا دون أن يلحقكه نقككص وقسكمته حصصكا إن كككان ا

  بير  ه قيمته.
   المذكرة اإليضاحية :

إ ا ت ةةذن االتذةةسل علةةى القحةةم  االتذس،يةة ا تقةةع القحةةم  قضةةسئيس ث لةةا عةةو  ريةةق  لةة  
 سعل  ص  أ ب ال ر س  أث اكمر صسق  ال ر س  صسلحضون أ سم المحعم    را  القحم .  

 حعم  الصلحا ثللقس ةة  أن ينةةبب إ ا نأإ  لةةا   ثالمحعم  المختص  ف  فلحقيو   
خديةةرا أث أكمةةر لم سينةة  المةةس  ال ةةسئع ثتقحةةيم  إلةةى  صةةص عينيةة  إن  ةةسن المةةس  فةة  

 األسة سقدة القحم   ثن أن يلحق المس  نقص  دير ف  ،يمت .
ثال تقع القحم  القضسئي  إال انس  علةةى  لةة   ةةو أ ةةب ال ةةر س ا أث  ةةو ص ةةض ال ةةر س  

س ا ثال ،يمةةة  العتةةةراض أ ةةةب ال ةةةر س ا إ ا قةةةرنت المحعمةةة  اختصسسةةة س أث  ةةةة ال ةةةر 
 صسلقحم  ث تى  سن المس  قسا  ل س.  
 724 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    836يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 845 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    790 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   998ن المبن  الليد ا ثتتوافق  ع المس    و القسنو 

  و القسنون المبن  األن ن .    1040المو با ثالمس    
 
 ( 974مادة )
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يعين الخبير الحصص على أسكاأل أصكفر نصكيب حتكى لكو كانكو القسكمة  .1
جزئية   إذا تعذر  القسمة على هكذا األسكاأل جكاز للخبيكر أن يجنكب لككل 

 صته. شريل ح
إذا تعذر أن يختص أحع ال ركا  بكامل نصيبه عينكا  عكوض بمعكعل عمكا  .2

 نقص من نصيبه.
   المذكرة اإليضاحية :

إ ا أ عو قحم  المس  عينس  ثن أن يلحق  نقص  ديةةرا ثعةةيو خديةةر لتكةةويو الحصةةصا 
كون ةةةس علةةةى أرةةةسم أسةةة ر نصةةةي ا  تةةةى لةةةو  سنةةةت القحةةةم   ائيةةة  صةةةأن  ةةةسن ص ةةةض 

يةةةبثن الةةةتخلص  ةةةو ال ةةةيو   ثن اآلخةةةريوا أ ةةةس إ ا أ عةةةو تكةةةويو ال ةةةر س   ةةةم الةةةذيو ير 
الحصص على أرسم أس ر نصي   مة  لا أن تكةةون أنصةة   ال ةةر س   ةة  النصةة  
ثالملةةث ثالحةةبم فيقحةةم المةةس  أربارةةسا أث تكةةون أنصةةدت م  ةة  الملمةةسن ثالر ةةع ث ةةا   ةةو 

للخديةةر تكةةويو اًنةة  ع ةةرا فيقحةةم المةةس  إلةةى اًنةة  ع ةةر  ةةا اا ث عةةذاا ثإ ا لةةم يتيحةةر 
الحصةةص علةةى أرةةسم أسةة ر نصةةي ا  ةةسا لةة  أن سقحةةم صقريةةق التزنيةة ا ث لةةا صةةأن 
س يو لكة شريا  ةةا ا  ذةةراا  ةةو المةةس  ال ةةسئع يت ةةس    ةةع  صةةت ا ثإ ا اقتضةةى األ ةةر 
  بال سعمة نصي  ص ض ال ةةر س   ةةب   ةةذا الم ةةب ا فسلقحةةم  تزةةرد صقريةةق التزنيةة  

لةةى  صةةص علةةى أرةةسم أسةة ر نصةةي ا ثإ ا لةةم ف   سلتيو: إ ا ت ذنت قحةةم  المةةس  إ
 تت ذن  ذو القحم  ثلكو ال ر س  اتذقوا  مي س على أن تكون القحم  صقريق التزني .  

 725 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    837يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الحوند.   791 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    

 
 ( 975ادة )م
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يفصل قا ه الصلح  ه المنازعا  الته تتعلق بتحعيع الحصص و كه ككل  .1
 المنازعا  األيرا الته تعيل  ه ايتصاصه. 

إذا قام نزاع بين ال ركا  ال يعيل  ه ايتصكا  قا كه الصكلح  عليكه أن  .2
يحيككل الخصككوم إلككى المحكمككة المختصككة  وتقككف دعككوا القسككمة إلككى أن 

 يفصل نهائيا  ه ذلل النزاع.
   المذكرة اإليضاحية :

سخةةتص قس ةة  الصةةلح صزميةةع المنساعةةست التةة  تت لةةق اتحبيةةب الحصةةصا  ةةأن يةةبع  
أ ب ال ر س  أن الحصةةص  يةةر  تحةةسثي ا أث يةةبع  أن الم ةةب  الةةذد قةةبنو الخديةةر أقةةة 
 مةةس سزةة  أث اكمةةر  مةةس سزةة  أث إنةة  فةة  ا  عةةسن تقحةةيم المةةس  إلةةى  صةةص صقريقةة  

ثير ةةع  لةةا إلةةى أن تكةةويو الحصةةص س تدةةر  اخةة  فةة   أفضة  و القريق  الت  ات  ت
أعمةةس  القحةةةم  ث حعمةة  الصةةةلح تخةةتص صزميةةةع أعمةةس  القحةةةم  أسةةس  سنةةةت ،يمةة  المةةةس  

 المرا  قحمت .
كمةةةس تذصةةةة  حعمةةة  الصةةةلح صسلمنساعةةةست التةةة  تت لةةةق اتكةةةويو الحصةةةص عةةةو  ريةةةق 

ديةةر أقةةة  مةةس التزنيةة ا فقةةب يةةبع  أ ةةب ال ةةر س  أن النصةةي  المذةةرا الةةذد  ن ةة  لةة  الخ
 سحتحقا أث أن  نسق  ريق  أفضة لتزني  األنص  .

ثإ ا قةةسم نةةاا  ال يةةبخة فةة  اختصةةست  حعمةة  الصةةلحا  ةةسلناا  علةةى أسةةة  لكيةة  أ ةةب 
ال ةةر س  لحصةةةت  ال ةةسئ  ا أث أن يةةةبع  أ ةةةب ال ةةر س ا صةةةأن شةةةريعس رخةةر  خةةةة  عةةةوإ 

عةةوإ القحةةم ا أث القحةةم  ث ةةو ال سملةةا شةةييس فةة  المةةس  ال ةةسئع ثيزةة  ارةةت  س و  ةةو  
ينةةسا  أ ةةةب ال ةةةر س  شةةريعس رخةةةر فةةة   قةةةبان  صةةت  فيةةةبع   ةةةم  أن ةةس الر ةةةع اةةةبال  ةةةو 
الملةةثا أث يةةةبع  أ ةةةب ال ةةر س ا صةةةأن شةةةريعس رخةةر تصةةةرف فةةة   صةةت  أل ندةةة  األ ةةةر 

 الذد ال سز ل   مو  عوإ القحم ... ال .
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لةةةى فةةة  ا قةةةسم شةةة    ةةةو  ةةةذا القديةةةةا  ةةةسن علةةةى قس ةةة  الصةةةلح أن سحيةةةة الخصةةةوم إ
 المحعم  المختص .  

 ينيةةذ علةةةى قس ةةة  الصةةةلح أن يوقةةة  الذصةةةة فةة   عةةةوإ القحةةةم  إلةةةى أن يةةةتم الذصةةةة 
 ن سئيس ف   لا الناا .  

 727 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    838/2يتقساق  عم  ذو المس    ع المس   
  و القسنون المبن  الحوند.   792 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    
 ( 976دة )ما

إذا انتهى الفصل  ه منازعا  ال ركا   وكانو الحصص قع عينو بطريق  .1
التجنيب  أصعر قا كه الصكلح حكمكا بإعطكا  ككل شكريل النصكيب المفكرز 

 الذن آل إليه. 
إذا كانو الحصص لم تعين بطريقة التجنيب تجرن القسمة بطريق القرعة   .2

إعطككا  كككل وتثبككو المحكمككة ذلككل  ككه محضككرها ويصككعر القا ككه حكمككا ب
 شريل نصيبه المفرز.

   المذكرة اإليضاحية :
ث ةةةةذ رت س  975صمزةةةةر  االنت ةةةةس   ةةةةو الذصةةةةة فةةةة   نساعةةةةست ال ةةةةر س  مانظةةةةر المةةةةس   

ا سضس ي   و الم رث  ا ث سنت الحصص قب عينةةت صقريةةق التزنيةة ا علةةى القس ةة  
 أن سصبن  عمس ص عقس   ة شريا النصي  المذرا الذد انت ت إلي  القحم .  

  الحسل  الت  لم تتوسة في س المحعمةة  إلةةى ت يةةيو الحصةةص علةةى أرةةسم التزنيةة ا ثف
تزةةرد القحةةم   ينيةةذ علةةى أرةةسم القرعةة ا ثتمدةةت المحعمةة   لةةا فةة   حضةةر س ثيصةةبن 
قس   الصلح  عمس ص عقس   ة شريا نصي   الذد ر  إلي  ص ةةب القحةةم . ثاللزةةو  إلةةى 

 أن فرس م  تحسثي .   ريق االقترا   و شأن  أن سقميو ال ر س  إلى  
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 727 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    839يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الحوند.   793 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    

 (  977مادة )
إذا تعذر  القسمة عينكا أو ككان مكن شكفنها إحكعاق نقكص كبيكر  كه قيمكة  .1

 هذا المال بطريق المزايعة.  المال المراد قسمته  بيا
 يجوز أن تقتصر المزايعة على ال ركا  إذا طلبوا ذلل باإلجماع. .2

 المذكرة اإليضاحية :
يتم ايع المس  ال سئع صقريق الماايب  مالقحم  صسلتصةةري   إ ا ت ةةذن قحةةم  المةةس  عينةةس أث 

ديةةع يةةتم كسن  و شأن  لا إ بال نقص  دير ف  ،يم  المس  المرا  قحمت ا ث صةةيل  ال
 تواي  س على ال ر س   ة صقبن  صت  ف  المس  ال سئع.  

ثاألسة ف  الديع صسلماايب ا أن   ذتوي لكة  و يريةةب ال ةةرا ا ث ةةع  لةةاا سزةةوا لل ةةر س  
أن يتذقةةةوا أن تقتصةةةر الماايةةةب  علةةةي م فقةةة . فقةةةب تكةةةون  نةةةسق ن  ةةة  أل ةةةب ال ةةةر س  أث 

س سن  م أ ند  عن م فةة   لكيتةة  أث ل  ض ال ر س  ف  أن يؤث  المس  إلي ما  ثن أن 
 يؤث  المس  إلي .  

 728 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    841يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.

 ( 978مادة )
لعائنه كل شريل أن يعار كوا  كه أن تكتم القسكمة عينكا أو أن يبكاع المكال  .1

وتوجه المعار ة إلى كل ال كركا   ويترتكب   الم ترك بالمزاد بفير تعيلهم 
عليهم إلزامهم بكفن يكعيلوا مكن عكارض مكن الكعائنين  كه جميكا اإلجكرا ا  
متككى كانككو حقككوقهم ثابتككة التككاريخ قبككل ر ككا دعككوا القسككمة  وإال كانككو 

 القسمة  ير نا ذة  ه حقهم. 
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إذا تمككو القسككمة  ككي يجككوز للككعائنين الككذين لككم يتككعيلوا  يهككا أن يطعنككوا  .2
 ليها إال  ه حالة الفش. ع

   المذكرة اإليضاحية :
ت قةة   ةةذو المةةس   الحةةق لةةبائن   ةةة شةةرياا  ةةق الم سن ةة  علةةى القريقةة  التةة  رةةتت ع 
فةة  قحةةم  المةةس  ال ةةسئعا قضةةسئيسا أم اتذس،يةةس رةةوا  أكسنةةت القحةةم  رةةتتم صقريةةق القحةةم  

 اق رةةيؤ د إلةةةى ال ينيةة  أم صقريةةق التصةةري  مصةةسلماا   ث لةةا إ ا  ةةسن  ةةذا القريةةق أث 
 ا  ران صمصسلح م.  

فسلةةةبائوا ث ةةةة  ائةةةوا س نيةةة  أال يت مةةةب ال ةةةر س ا ثقةةةت القحةةةم  أن يوق ةةةوا فةةة  نصةةةي  
 ةةبين م أ يسنةةس  نقولةة ا أث نقةةو ا سحةة ة علةةى المةةبيو مال ةةريا  ت ريد ةةس  ةةو تنذيةةذ الةةبائو 

ن  لةةا علي س.  مس س ني  أال يتذق علةةى عةةبم اقتصةةسن الماايةةب  علةةى ال ةةر س  ث ةةب ما أل
 ةةو شةةأن  أن سقلةةة ال سئةةب  ةةو الديةةعا علةةى ععةةا إ ا  ةةس ث ةةب أ ندةة  فةة  الماايةةب  األ ةةر 
الةةذد رةةيؤ د إلةةى انتذةةس  ًمةةو األ ةةوا  ال ةةسئ   المةةرا  قحةةمت سا  مةةس س نةة  الةةبائوا أال 
يؤث  الزا  المر ون  و المس  ال سئع لصسلح  إلى شريا  يةةر ال ةةريا مالمةةبيو  الةةذد 

يتحةةو   ةةق الةةبائو إلةةى الزةةا  الةةذد ر  إلةةى ال ةةريا مالمةةبيو  صقةةو  ن نةة  إليةة    سشةةر ا ف
 القسنون ثلم سعو  ذا الزا  ف   حسب البائو.

ثإ ا تمةةت الم سن ةة ا ث ةة  إ خةةس   ميةةع الةةبائنيو فةة  إ ةةرا ات القحةةم ا فةة  ا تةةم  لةةا 
ثتمةةةت القحةةةم ا فلةةةيا ل ةةةؤال  االعتةةةراض علةةةى القحةةةم ا  يةةةث أعقيةةةت ل ةةةم الذرسةةة  

  إ ةةةرا ات القحةةةم ا ثلمنةةةع توا ةةةؤ ال ةةةر س  علةةةى ا  ةةةران صمصةةةلحت ما الكسفيةةة  لمرا، ةةة 
ث ةةةو ًةةةم ال سزةةةوا لةةة  الق ةةةو صسلقحةةةم  عةةةو  ريةةةق الةةةبعوإ الدولصةةةي ا فقةةةب  ةةةة تةةةبخة 
البائنون ف   عوإ القحم   حة البعوإ الدولصي  م عوإ عبم نذةةس  التصةةرف  شةةريق  

  .  أن تكون  قول البائنيو ًسات  التسني  قدة نفع  عوإ القحم
بخة ال ةةر س  الةةبائنيو الةةذيو عسن ةةوا فةة  إ ةةرا ات القحةةم  أث ل ةةم  قةةول  أ ةةس إ ا لةةم يةةل
 قيب  على المس  ال سئعا ف ن القحم  ال تنذذ فةة   ق ةةما ث لةةا  زةةاا  لمخسلذةة  ال ةةر س  



 

1052 

القةةةةسنون الةةةةاثم إ خةةةةس  الةةةةبائنيو الم سن ةةةةيو أث الةةةةذيو ل ةةةةم  قةةةةول  قيةةةةب  علةةةةى المةةةةس  
 ال سئع.  

لةةذيو لةةم س سن ةةواا أث نفضةةوا التةةبخة فةة  إ ةةرا ات القحةةم  ن ةةم  عةةوت م أ ةةس الةةبائنون ا
إلةةى  لةةاا فلةةيا ل ةةما إ ا تمةةت القحةةم  أن سق نةةوا علي ةةسا إال فةة   سلةة  ال ةة  مث لةةا 
عةةو  ريةةق الةةبعوإ الدولصةةي   ف لةةى  ةةذا الةةبائو أن يمدةةت  ةة  المةةبيو ثتوا ةةؤ رةةسئر 

  و الم رث  .   255    ل سس  المس  249ال ر س      ف  إ رانو مانظر المس    
 729 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    842يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1045 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1001

 ( 979مادة )
آلو إليه بالقسمة منكذ أن تملكل  كه ال كيوع    يعع المتقاسم مالكا للحصة الته

 وانه لم يملل  يرها شيئًا  ه بقية الحصص.
   المذكرة اإليضاحية :

أخةةذت  ةةذو المةةس   صةةسلرأد الةةرا ح فةة  الذقةة ا صةةأن للقحةةم  أًةةر  سشةة  ال نسقةةةا  يةةث أن 
القحةةم  عنةةب س تذةةرا نصةةي   ةةة شةةريا سعةةون ل ةةس أًةةر ن  ةة ا  لةةا أن ال ةةريا س تدةةر 

بو ل ذا النصي  المذرا  و ثقت أن تملا ف  ال يو ا فةة  ا  ةةسن قةةب تملةةا فةة   سلكس ث 
ال ةةيو ا صةةسلميرال اعتدةةر  سلكةةس للنصةةي  المذةةرا  ةةو ثقةةت  ةةوت المةةونل ال  ةةو ثقةةت 
تمةةسم القحةةم ا ثإ ا  ةةسن قةةب تملةةا فةة  ال ةةيو  صسل ةةرا  اعتدةةر  سلكةةس للنصةةي  المذةةرا  ةةو 

ساةةة  لةةا ال س تدةةر ال ةةريا أنةة  قةةب تملةةاا ثقت ال را  ال  و ثقت تمسم القحم ا ثفةة   ق
فةة  أد ثقةةت أد  ةةس  رخةةر  ذةةرا ثقةةع فةة  نصةةي  أد شةةريا رخةةرا فةة  س تدةةر أنةة  قةةب 
تملةةا ثلةةو  صةة  شةةسئ   فةة   ةةذا النصةةي  المذةةرا الةةذد تملكةة ا ال ةةريا اآلخرمانظةةر 

  .  948ا  947ت  572الحن وند الوري  الزا  المس و فقر   
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 730 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    843  يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس 
 847 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    797 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة ا  1075 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   
  و قسنون المو  ست ثال قو  اللدنسن .    906ثالمس    

 ( 980مادة )
يضمن المتقاسمون لبعضهم البعض  ما قع يقا مكن اسكتحقاق أو تعكرض  .1

 ه الحصة الته آلو إلكى أحكعهم بسكبب سكابق علكى القسكمة  ويككون ككل 
مككنهم ملزمككا بنسككبة حصككته أن يعككوض مسككتحق الضككمان علككى أن تكككون 
العبرة  ه تقعير ال ه  لقيمتكه وقكو القسكمة   كإذا ككان أحكع المتقاسكمين 

زع القككعر الككذن يلزمككه علككى مسككتحق الضككمان وجميككا معسككرا أو مفلسككا و 
 المتقاسمين  ير المعسرين أو المفلسين. 

ال محككل للضككمان إذا كككان هنككاك اتفاقككًا صككريحًا يقضككه باإلعفككا  منككه  ككه  .2
الحالة الخاصة الته تن ف عنها  ويمتنا الضمان ايضا إذا كان االستحقاق  

 راجعا إلى  عل المتقاسم نفسه. 
   ية :المذكرة اإليضاح

س تدر  ة  تقسرم  س نس للمتقسرميو اآلخريو  س سقةةع ل ةةم  ةةو ت ةةرض أث ارةةتحقسل فةة  
المس  المذرا الذد ثقع ف  نصيد م نتيز  للقحم ا ثيقوم  ةةذا الضةةمسن علةةى أرةةسم  ةةس 
تقتضي  القحم   و المحةةسثا  التس ةة  فيمةةس اةةيو المتقسرةةميوا فةة  ا ثقةةع أل ةةب م ت ةةرض أث 

 يو ال ر س  قب اختلذت ثث   الضمسن.  ارتحقسل تكون المحسثا  ا
ثالضةةةمسنا ال ينحصةةةر فةةة  قحةةةم   ثن أخةةةرإ فكمةةةس تمدةةةت فةةة  القحةةةم  االتذس،يةةة  تمدةةةت 
أسضس صسلقحم  القضسئي ا ثرةةوا  أكسنةةت قحةةم  عينيةة  أم قحةةم  تصةةري ا صم ةةب  أث ص يةةر 

   ب ا  ائي   سنت أث  لي .  
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ث ةةذا  ةةس تنسثلةة  نةةص المةةس    ثالت رض الذد سضةةمن  المتقسرةةم  ةةو الةةذد سقةةع  ةةو ال يةةرا
 ةةو الم ةةةرث ا أ ةةس إ ا ثقةةةع  ةةو  تقسرةةةم رخةةةرا ث ةة  تقديةةةق القواعةةب ال س ةةة  فةةة   980

الضةةمسن ثالتةة  تقضةة  او ةةوبا ا تنةةس  المتقسرةةم أن يت ةةرض لمتقسرةةم رخةةرا ثالت ةةرض 
الةةذد سقةةع  ةةو ال يةةر سزةة  أن سعةةون ت ر ةةس قسنونيةةس ث ةةو الت ةةرض المؤرةةا علةةى  ةةق 

س  ال ةةسئع أث علةةى  ةةا   نةة ا ثال س ةةترط فةة   ةةذا الت ةةرض أن يب يةة  ال يةةر علةةى المةة 
سعةةون ال يةةر قةةب نفةةع  عةةوإ  قسل ةةس صمةةس يب يةة ا ثإنمةةس  زةةر  اقتنةةس  المتقسرةةم فةة   ةةق 
ال يةةر سعذةة  لتةةوافر الت ةةرضا ثإنمةةس سزةةوا للمتقسرةةميو أن يمدتةةوا عةةبم سةةح   ةةس يب يةة  

 صسلضمسن.    ال يرا فيذقب المتقسرم  ق الر و  على المتقسرميو اآلخريو
كمس ال سقةةوم الضةةمسن إ ا  ةةسن الحةةق الةةذد يب يةة  ال يةةر ص ةةب تةةسني  القحةةم ا ثإنمةةس سزةة  
أن سعون ًسات التسني  قدة القحم ا ف  ا ناعةةت  لكيةة  المتقسرةةم لمةةس ر  إليةة  ص ةةب القحةةم  
إلةةى المنذ ةة  ال س ةة ا فةة   ةةمسن للمتقسرةةم.  مةةس سذتةةرض  ةةمسن االرةةتحقسل أال سعةةون 

س إلى خقأ المتقسرم اسضس.  أن ترفع على المتقسرةةم الةةبعوإ  ةةو ال يةةر االرتحقسل نا  
ثال سقل   و المتقسرميو اآلخريو البخو      ف  الةةبعوإا ثأ مةةة التمحةةا اةةبفع  ةةسن 
يةةةةةؤ د إلةةةةةى نفةةةةةض الةةةةةبعوإ  ينيةةةةةذ سحةةةةةق   ةةةةةق المتقسرةةةةةم صةةةةةسلر و  صسلضةةةةةمسن علةةةةةى 

 المتقسرميو اآلخريو.  
 ةةةب اتذةةةسل سةةةريح سقضةةة  صس عذةةةس   نةةة  فةةة  كمةةةس سحةةةق   ةةةق المتقسرةةةم صسلضةةةمسن إ ا ث 

 الحسل  الخسس  الت  ن أ عن س.  
ف  ا ث   الضمسن صحد  االرتحقسل على المتقسرميوا التام  ةةة  ةةس و ات ةةويض  ةةو 
ارتحقت  صت ا نح   الحص  الت  رلت إلي   و المس  ال ةةسئعا ثتقةةبن ،يمةة  المحةةتحق 

  و المس  ثقت القحم .  
يو ثقةةت الر ةةو  إليةة   ذلحةةس أث   حةةراا ثا  القةةبن الةةذد  ةةسن أ ةةس إ ا  ةةسن أ ةةب المتقسرةةم

 يلتام ص  على  حتحق الضمسن ث ميع المتقسرميو  ير الم حريو أث المذلحيو.  
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 798 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    844يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1076/1ليدةة ا ثالمةةس    و القسنون المةةبن  ال 848 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.    730 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    

 ( 981مادة )
يجوز نقض القسمة الحاصلة بالترا ه إذا اثبو أحع المتقاسمين أنه قع لحقه 
منها  بن يزيع على الخمن  على أن تكون العبرة  ه التقكعير بقيمكة ال كه  

 مل للمععه نقعا أو عينا ما نقص من حصته.وقو القسمة  ما لم يك
   المذكرة اإليضاحية :

القحم  االتذس،ي  عقب  و ال قو  معقب القحم   ير  علي   س ير  على أد عقب  ةةو ث ةةوو 
الق ةةةوا فيزةةةوا الق ةةةو فةةة  القحةةةم  االتذس،يةةة ا صةةةسل ق ن ا إ ا تمةةةت القحةةةم  االتذس،يةةة  

 ينيذ تكون ثان   علةةى تر ةة   حةةتقدل  فتقةةع للمس  ال سئع قدة ثفس  المونلا ألن القحم   
 صس ل  ثيزوا لكة  و ل   صلح  أن سق و في س صسل ق ن.  

كمةةس سزةةوا أن سقلةة  القسسةةر إصقةةس  القحةةم  إ ا تصةةرف  ثن الةةول  أث الوسةة ا  مةةس 
سزوا الق و صسلقحم  اتوافر شرثط عي   ةةو عيةةوب ا نا  ا  ةةسل ل  ثالتةةبليا ثا كةةراو 

 ثاالرت   .  
زوا الق و صسلقحم  االتذس،ي  صسل دو إ ا  سن يايب على الخما ف  أ ةةب  صةةص كمس س

 أ ب المتقسرميوا فسل دو ثفقس ل ذو المس   س تدر عي س يو   نقض القحم .  
ثال ةةدو الةةذد يايةةب عةةو خمةةا ،يمةة  الحصةة  التةة   صةةة علي ةةس المتقسرةةم س تدةةر   ةةس 

و  ةةذا ال ةةدو الذةةس    ترت ةةس فس  ةةس سزيةةا للمتقسرةةم أن يةةنقض القحةةم ا  تةةى ثلةةو لةةم سعةة 
 ةةو  128عو  ي  أث  وإ  س ح  مس تحتو    لا نظري  االرةةت    مانظةةر المةةس   

 الم رث  .  
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ثاعت سن القحم  قسال  لتصقةةس  صحةةد  ال ةةدو الةةذد يايةةب عةةو الخمةةاا ال يو ةة  صق ن ةةس 
لةة  إال إ ا تمحا سةةس   المصةةلح  صس صقةةس  ث ةةو المتقسرةةم فقةة ا ثإ ا نأإ أن سزيا ةةس ف

 لاا ثا  سا  قةةب تقةةع سةةرا   ثقةةب تقةةع  ةةمنس إ ا  ةةس قةةسم المتقسرةةم الم دةةونا صسلتصةةرف 
 ف   صت  ن م علم  صسل دو الذس  .  

ثال در  ف  تحبيب  تى س تدر ال ةةدو يايةةب عةةو الخمةةا مفس  ةةس ا فقةةب  ةةب ت المةةس    لةةا 
 ا ثقةةةت القحةةةم ا ألنةةة  الوقةةةت الةةةذد س دةةةر عةةةو  ميقةةة  ًمةةةو المةةةس  ال ةةةسئع صصةةةذ  عس ةةة 

 فسل بال  تقض  اتقبير ،يم  ال    ال سئع ثقت القحم .
ثنقض القحم  لل دو الذس  ا سقع فق  صسلنح   للقحم  الر ةةسئي   ثن القضةةسئي  ثير ةةع 
 لاا إلى أن القحم  القضسئي  تتوال س المحعم ا  مةةس سز ةةة الوقةةو ا صةةسل دو فةة  القحةةم  

 ا ثالتةة  تةةتم عةةو  ريةةق االتذةةسل  ةةو الذةةرثض النةةس ن  ث ةةذا علةةى ععةةا القحةةم  االتذس،يةة 
 يةةةةث سعةةةةون  نةةةةسق  زةةةةسال لل ةةةةدو الذةةةةس   أث اليحةةةةيرا فو ةةةةو  المحعمةةةة  فةةةة  القحةةةةم  

 القضسئي      مسن  للمتقسرميو لتحقيق المحسثا  اين م.
ثيحةةةتقيع المتقسرةةةمون اآلخةةةرثن تذةةةس د  عةةةوإ نقةةةض القحةةةم  لل ةةةدو الذةةةس   إ ا  ةةةم 

نقةةةبا سحةةةسثد الزةةةا  النةةةسقص  ةةةو  صةةة   اكملةةةوا للمتقسرةةةم الم دةةةون  صةةةت ا ث لةةةا إ ةةةس
ال رياا ثإ س عو  ريق  فةةع  ةةا   ةةو المةةس  المقحةةوم للمتقسرةةم الم دةةون ا ةةبف تحةةسثد 
 صةةةت   ةةةع  صةةةص ال ةةةر س  اآلخةةةريوا ثال يةةةاث  ال ةةةدو الذةةةس   فةةة  نقةةةسل القحةةةم  
االتذس،يةةةةة  إال ص كمةةةةةس   صةةةةة  ال ةةةةةريا الم دةةةةةونا ث لةةةةةا ا ةةةةةبف تحقيةةةةةق المحةةةةةسثا  اةةةةةيو 

إلى ال ةةر س  أث تحقيةةق التحةةسثد اةةيو  ةةس ر  إلةةى ال ةةريا الم دةةونا  الحصص الت  رلت
ث صت  ال سئ   صسلكس ةا ثير ع  لةةا إلةةى أن عقةةب القحةةم  الر ةةسئي  سقةةوم علةةى أرةةسم 
المحسثا   س اةةيو المتقسرةةميوا ثإ عةةسن تذةةس د  عةةوإ نقةةض القحةةم  سزةةوا فةة  أسةة   ر لةة  

ن الحعةةم الن ةةسئ  فةة  الةةبعوإ تكون علي س البعوإا  مس سزةةوا إكمةةس  الةةنقص ص ةةب سةةبث 
إنمةةس سضةةسف فةة   ةةذو الحسلةة  إلةةى  ةةس رةةيقوم ابف ةة  ال ةةر س  اآلخةةرثن لل ةةريا الم دةةون 

  صسنيف البعوإ القضسئي .
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 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس    845/1يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   
بن  الحةةةةوندا  ةةةةو القةةةةسنون المةةةة  799 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس    732/1

  و القسنون المبن  الليد .    849ثالمس    
 ( 982مادة )

 تسقا دعوا نقض القسمة إذا لم تر ا ييل سنة من تاريخ القسمة.
 المذكرة اإليضاحية :

تو    ذو المس   أن يرفع المتقسرم  عةةوإ نقةةض القحةةم  خةة   رةةن   ةةو تةةسني  القحةةم  
 ثإال رق   ق  ف  نف  س. 

ةة ا  مةةس سزةةوا لةةبائو  ثالحق ف  نفع  عوإ  نقض القحم  لل دو الذس  ا ينتقة إلى الوًن
 ال ريا الم دون نف  س صسرم  بين  مالبعوإ  ير الم سشر  .  

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس    845/2يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   
دا  ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الحةةةةون  799 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس    732/2

 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة   1051 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    849ثالمةةس   
 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  ةةع الم  ظةة  أن القةةسنونيو   1007ثالمس    

 األخيريو سأخذان صذكر  عبم رمس  البعوإا ثليا صسلتقس م م ض  المب  .
 ( 983مادة )

قع موقو ة على إجازة ال كركا   كه المكال المقسكوم تجوز قسمة الفضوله وتنع
 صراحة أو  منا.
   المذكرة اإليضاحية :

القسعةةب  أن  ةةة عقةةب تصةةح فيةة  الو سلةة  يتوقةة  عقةةب الذضةةول  فيةة  علةةى ا  ةةسا  مانظةةر 
 و الم رث  ا ثالقحم   ةةو ال قةةو  التةة  سصةةح في ةةس الو سلةة ا ث ةةق ا  ةةسا    209المس    

ةةت م ص ةةب ثفةةست م أث ثسةةي ما فةة  قحةةم  الذضةةول  لل ةةر س   فةة  الملةةا أث ث  ئ ةةم أث ثًن
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فةة  ا أ ةةسا  ةةؤال  قحةةم  الذضةةول   سنةةت نسفةةذ ا ثإ ا لةةم سزا ةةس ال ةةر س  أث الةةو   ا أث 
 الوًن  اعتدرت  أن لم تكو.

ثا  سا  قب تكون سةةرا   أث  ةةمنسا ثيمعةةو االرةةتبال  علي ةةس  ةةو التصةةرفست التةة  قةةسم 
 إلي . ا س  ة شريا صسلزا  الذد ر 

 1009 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1053يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   
  و  زل  األ عسم ال بلي .  1126 و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو با ثالمس    

 قسمة المهايفة : .5
 ( 984مادة )

يجككوز أن يتفككق ال ككركا  علككى أن يخككتص كككل مككنهم بمنفعككة جككز  معككين  .1
 ه المال ال ائا  نازال ل ركائه  ه مقابل ذلل عكن االنتفكاع يوازن حصته  
 بباقه األجزا . 

يكون هذا االتفاق لمعة ال تزيع على يمن سنوا    إن لم ي ترط له معة  .2
أو انتهو المكعة المتفكق عليهكا ولكم يحصكل اتفكاق جعيكع كانكو المكعة سكنة 

  هككذا واحككعة تتجككعد  مككا لككم يعلككن ال ككريل إلككى شككركائه ر بتككه  ككه انتهككا
 االتفاق.

   المذكرة اإليضاحية :
القحةةةم  إ ةةةس أن تكةةةةون ن سئيةةة ا فينت ةةة  ال ةةةةيو  فةةة  المةةةس ا صسرةةةةتق    ةةةة شةةةريا  ةةةةو 
ال ر س  صحصت  المذرا   ةةو صةةسق  الحصةةص األخةةرإا ث ةةذو القحةةم  إ ةةس تقةةع صسلترا ةة  

 ةة  ثإ س اوارق  القضس ا ثإ س أن تكون  ؤقت ا ال ينت   ا ةةس ال ةةيو  فةة  المةةس ا ثإنمةةس 
 ريقةةة  ال اةةةب  ن ةةةس لتنظةةةيم االنتذةةةس  صسلمةةةس  ال ةةةسئع علةةةى نحةةةو سحقةةةق  صةةةلح   ميةةةع 

 ال ر س .  
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ثتحمى القحم  المؤقت ا قحم    سسأ ا ث   إ س قحم   عسني ا ثإ س قحم  ا سنيةة ا ث ةةذو 
المةةس   تتنةةسث  أ عةةسم قحةةم  الم سسةةأ  المعسنيةة ا ثالتةة  ت نةة  ت ةةس   المنةةسفع للمةةس  ال ةةسئع 

ذس  ال ريا صزا   ذرا  و المس  يتحسثإ  ع  صت  صصةةذ  إ مسليةة   ةةو عو  ريق انت
المس  ال سئعا فيحصة على نصي  ال ر س  اآلخريو ف   نذ    ةةذا الزةةا ا فةة   قساةةة 
 صةةو  ال ةةر س  علةةى نصةةي    ةةو فةة   نذ ةة  األ ةةاا  المذةةرا  األخةةرإ التةة  رلةةت إلةةى 

 ال ر س  اآلخريو صصذ   ؤقت .
عسنيةة  صسالتذةةسل لمةةب  ال تايةةب علةةى خمةةا رةةنواتا سزةةوا االتذةةسل ثتقع قحةةم  الم سسةةأ  الم

على  ب  أخرإ  حسثي  للمب  األثلى إ ا انت تا ف ن لم سحب  ال ر س  فةة  األسةةة  ةةب  
لقحةةم  الم سسةةأ  المعسنيةة  أث انت ةةت المةةب  المتذةةق علي ةةس ثلةةم سحصةةة اتذةةسل  بيةةبا  سنةةت 

  فحةةن   ةةس لةةم س لةةو أ ةةب ال ةةر س  ن دتةة  الم سسأ  لمب  رن  ثا ب  تتزب  صقةةو  القةةسنون رةةن
 ف  إن س   ذا االتذسل مالقحم  .  

 ةةو  733/1 و القسنون المبن  المصةةردا ثالمةةس    846/1يتقساق  عم  ذو  ع المس   
 و القسنون المةةبن  الحةةوندا ثيتوافةةق  ةةع المةةس    800القسنون المبن  الزاائردا ثالمس   

 ةةو  زلةة ا األ عةةسم ال بليةة . ثتتوافةةق  1179مةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثال 850
 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون  1010 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1054 ةةةع المةةةس   

 المبن  ال ر   المو ب.  
 ( 985مادة )

إذا دامككو القسككمة الم ككار إليهككا  ككه المككادة السككابقة يمككن ع ككرة سككنة   .1
 ر ذلل. انقلبو قسمة نهائية  ما لم يتفق ال ركا  على  ي

إذا حككاز ال ككريل علككى ال ككيوع جككز ا معينككا مككن المككال ال ككائا مككعة يمككن  .2
 ع رة سنة ا ترض أن حيازته لهذا الجز  تستنع إلى قسمة مهايفة.
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 المذكرة اإليضاحية :
تنقل  قحم  الم سسأ  المعسني  إلى قحم  ن سئي   ثن أًةةر ن  ةة  إ ا  ا ةةت خمةةا ع ةةر  

ر  رةةن   ثن أن ير ةة  أ ةةب فةة  إن سئ ةةسا  ةة  خيةةر رن ا فسلم سسأ  الت  تبثم خمةةا ع ةة 
قحةةةةم  ن سئيةةةة  سحةةةةتقيع ال ةةةةر س ا أن سصةةةةلوا إلي ةةةةسا ثقةةةةب ثسةةةةلوا إلي ةةةةس ف ةةةة  صسلتزر ةةةة  
ثا مأنوا إلى نتسئز سا ف ن  سنوا يريةةبثن  يةةر  لةةا فمةةس علةةي م إال أن يتذقةةوا  قةةب س علةةى 

 أن قحم  الم سسأ  ال تنقل  إلى قحم  ن سئي .  
افترا   ف  الم سسأ  الا سني ا  يث يةةتم االنتذةةس  صسلمةةس  ال ةةسئعا  ثن   ث ذا  س ال سزوا

 إفراا للحصص ف  المس  ال سئع  مس  و  سسة ف  الم سسأ  المعسني .  
 ةةو الم ةةرث  فةة   سلةة   يةةسا   ةةا    ةةيو  ةةو  985ثتذتةةرض الذقةةر  المسنيةة   ةةو المةةس   

 قحم    سسأ .    المس  ال سئع  ب  خما ع ر  رن ا أن  يسات  ل  تحتنب إلى
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس    846/2يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  الحوند.  801 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس      733/2,3
 ( 986مادة )

يجوز أن تكون قسكمة المهايكفة بكفن يتفكق ال كركا  علكى أن يتنكاو وا االنتفكاع 
  ترك كل منهم لمعة محعدة تتناسب ما حصته.بجميا المال الم

   المذكرة اإليضاحية :
ثقحم  الم سسأ  الا سني ا    التنسثب صسالنتذةةس  صزميةةع المةةس  الم ةةترقا  ةةة  ةةن م صمةةب  

 تتنسر   ع  صت  ف  المس .  
ث ب  الم سسأ  الا سني  يتذق علي س ال ر س  اين ما ثيتذقون  ذلاا على  و يدةةبأ أثال فةة  

 دةةةبأ القرعةةة  اةةةيو  1180س  ث عةةةذاا ثقةةةب  ةةةب ت  زلةةة  األ عةةةسم ال بليةةة  صسلمةةةس   االنتذةةة 
ال ةةر س  لم رفةة   ةةو رةةيدبأ قدةةة اآلخةةر فةة  االنتذةةس ا سمعةةو االرةةت سن  ا ةةس فةة  نقةةسل 

  و الم رث .    986ثالمس      985تقديق المس    
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 734 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    847يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1055 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 ةةو  زلةة  األ عةةسم  1176 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس    1011
 ال بلي .  

 (  987مادة )
تخضا قسمة المهايفة من حيكث جكواز االحتجكان بهكا علكى الفيكر  ومكن حيكث 

قكوقهم والتزامكاتهم وطكرق اإلثبكا  ألحككام عقكع اإليجكار  أهلية المتقاسمين وح
 مادامو هذم األحكام ال تتعارض ما طبيعة هذم القسمة.

 المذكرة اإليضاحية :
تحةةةرد أ عةةةسم عقةةةب ا سزةةةسن علةةةى قحةةةم  الم سسةةةأ  انوعي ةةةسا المعسنيةةة  ثالا سنيةةة ا فقحةةةم  

 ةةو  1174لا المةةس   الم سسأ  ال ت بث أن تكون   س ل   نذ   صمنذ  ا ثقب عدرت عو  
 زلةةة  األ عةةةسم ال بليةةة  صقول ةةةس "الم سسةةةأ   ةةة  قحةةةم  المنةةةسفع" فذةةة  الم سسةةةأ  الا سنيةةة  يةةةتم 
  س لةة  المنذ ةة  صسلمنذ ةة  عةةو  ريةةق التحةةسثد اةةيو ال ةةر س  فةة  االنتذةةس  صسلمةةس  ال ةةسئع 
كل ا فيحصة ال ريا ف  نو ت  على نصي  صسق  ال ر س  ف   نذ ت م صسلمةةس  ال ةةسئعا 

قساةةة  صةةو  شةةر سئ ا  ةةة فةة  نو تةة  علةةى نصةةي    ةةو فةة   نذ تةة  صسلمةةس ا ثفةة  فةة   
الم سسةةةأ  المعسنيةةةة  يةةةتم الت ةةةةس   اةةةيو المنةةةةسفع عةةةو  ريةةةةق انتذةةةس  ال ةةةةريا صزةةةا   ذةةةةراا 
فيحصةةةةا  ةةةو ًةةةما علةةةى نصةةةي  ال ةةةر س  اآلخةةةريو فةةة   نذ ةةة   ةةةذا الزةةةا  فةةة   قساةةةة 

   األخرإ  و المس . صو  ال ر س  على نصي    و ف   نذ   األ اا  المذرا 
ثتحةةرد أ عةةسم عقةةب ا سزةةسن علةةى قحةةم  الم سسةةأ  ا سنيةة   سنةةت أم  عسنيةة  فةة  األ ةةون 

 اآلتي :
أثال:  ةةو  يةةث  ةةواا اال تزةةسح ا ةةس علةةى ال يةةر. ثيقصةةب صةةسل ير  ةةة  ةةو يتلقةةى  لكيةة  
المةةس  ال ةةسئع  سلم ةةترد مالخلةة  الخةةست  ث ةةو ًةةم لكةة  سحةةتج صسلم سسةةأ  فةة   وا  ةة  
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بيةةب للمةةس  أن تكةةون الم سسةةأ  رةةسصق  فةة  ًدةةوت تسنيخ ةةس عةةو عقةةب الديةةعا ثفقةةس المسلةةا الز
 أل عسم قواعب االرتخ ف الخست ف  الحقول.  

ًسنيةةس :  ةةو  يةةث  قةةول ثالتاا ةةست المت ةةسيييو :  يةةث سصةة ح  ةةة ثا ةةب  ةةو ال ةةر س ا 
  ؤ راا ث حتأ را.  

لتةة  يةةتم ا ةةس إً ةةست عقةةب ًسلمس :  و  يث ا ً ةةستا تخضةةع الم سسةةأ  إلةةى قواعةةب ا ً ةةست ا
 ا سزسن.  

 735 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    848يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة  ث ةةذلا المةةس    1174 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس   

  ةةو   ةةرث  1012 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1056 ن ةةس. ثالمةةس    1179
 852 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوند ثالمةةس    802القسنون المبن  ال ر   المو ةةب. ثالمةةس   

  و القسنون المبن  الليد .  
 ( 988مادة )

يجوز لل ركا  أن يتفقوا أثنا  إجرا  القسمة النهائية على أن يقسم المال  .1
 ال ائا مهايفة بينهم. وت،ل هذم القسمة نا ذة حتى تتم القسمة النهائية. 

إذا تعككذر اتفككاق ال ككركا  علككى قسككمة المهايككفة  جككاز للقا ككه بنككا  علككى  .2
طلب أحع ال ركا  أن يفمر بها  وله االستعانة بخبيكر أو ا ثكر إذا اقتضكى 

 األمر كذلل.
 المذكرة اإليضاحية :

إ ةةرا ات القحةةم  الن سئيةة  فةة  ال سلةة   ةةس تقةةو  ثتأخةةذ ثقتةةس أكدةةر  مةةس يتوق ةة  ال ةةر س ا 
المةةس   ثن ارةةت مس  أث ارةةت    سذيةةب ال ةةر س ا خةة    ةةذو المةةب  ث ةةبال  ةةو أن ي قةةى 

فيزةةوا ل ةةم االتذةةسل علةةى قحةةم  المةةس  ال ةةسئع قحةةم   ؤقتةة  م  سسةةأ  ا سنيةة  أث  عسنيةة  ا 
 تةةى تنت ةة  إ ةةرا ات القحةةم  الن سئيةة ا ثفةة  ال سلةة   ةةس تكةةون  ةةذو الم سسةةأ   عسنيةة ا إال 
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 ا ت ةةذن االتذةةسل علةةى قحةةم  الم سسةةأ ا أن  لةةا ال سمنةةع أن تكةةون ا سنيةة . ث ةةع  لةةاا إ
سزةةةوا أل ةةةب ال ةةةر س  أن سقلةةة   ةةةو المحعمةةة  الميةةةسم اةةةذلاا فيةةةأ ر القس ةةة  ا ةةةس ن ةةةم 
  سن ةة  ال ةةر س  اآلخةةريوا ثقةةةب سحةةت يو القس ةة  صأ ةةب الخدةةةرا    ةةرا  القحةةم  ثفةةة  
ال سلةة   ةةس سعةةون  ةةذا الخديةةر الةةذد يتةةولى إ ةةرا ات القحةةم  الن سئيةة . األ ةةر الةةذد  ةةو 

 أن  التقلية ثالحب  و المنساعست ايو ال ر س  الت  تحدق القحم  الن سئي .ش
ثخصوسةةي   ةةذو الصةةون   ةةو القحةةم  المؤقتةة  م عسنيةة  أم ا سنيةة   أن ةةس ال تحتةةسح إلةةةى 
اتذسل  و ال ر س  ثإنمس تتم انس  على  ل  يتقبم ص  أ ةةب ال ةةر س ا إلةةى القضةةس  لةةيحعم 

  سس  اتخس  إ را ات القحم  الن سئي  للمس  ال سئع.  ا س ثأن  ب   ذو القحم  تمتب إلى ن
 736 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    849يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةب  1513 و القسنون المبن  الزاائرد ثالمس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1057ثالمس    
 ( 989مادة )

ا طلككب أحككع ال ككركا  القسككمة وطلككب اآليككرون المهايككفة تقبككل دعكككوا إذ .1
 القسمة.

إذا طلب أحع ال ركا  المهايفة ولم يطلب الباقون القسمة أو كانكو العكين  .2
 الم تركة ال تقبل القسمة أمر القا ه بالمهايفة.

 المذكرة اإليضاحية :
 ا اينمس  لةة  ال ةةر س  األسة قحم  المس  ال سئع قحم  ن سئي ا ف  ا  لد س أ ب ال ر س

اآلخةةرثن تقحةةيم المةةةس  ال ةةسئع   سسةةأ  ايةةةن ما قدلةةت  عةةوإ القحةةةم  الن سئيةة   ثن قحةةةم  
 الم سسأ .  
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ثإ ا  لةةة  أ ةةةب ال ةةةر س  قحةةةم  المةةةس    سسةةةأ ا ثلةةةم سقلةةة  ال ةةةر س  اآلخةةةرثن القحةةةم  
الن سئيةةةة  أث  سنةةةةت ال ةةةةيو الم ةةةةتر   ال تقدةةةةة القحةةةةم ا أ ةةةةر القس ةةةة  صسلقحةةةةم  المؤقتةةةة  

 الم سسأ   على افتراض أن أ با لم سقل  قحم  المس  قحم  ن سئي .  م
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1014يتقساق  عم  ذو المس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1058ثالمس    
 
 ال يوع اإلجبارن  .5

 ( 990مادة )
بكين مكن الفكرض الكذن ال يجوز لل ركا   ه مال شائا أن يطلبكوا قسكمته إذا ت
 أعع له هذا المال انه يجب أن يبقى دائما على ال يوع. 

 المذكرة اإليضاحية :
ال ةةيو  ا   ةةسند ععةةةا ال ةةيو  االختيةةسندا ال سزةةةوا  لةة  قحةةمت   ةةةو أ ةةب ال ةةةر س  
ث لةةا لتحقيةةق ال ةةرض الةةذد خصةةص ال ةةيو   ةةو أ لةة   مةةس سذتةةرض ث ةةو و ثارةةتمرانو 

لزحةةةر المملةةةوق علةةةى ال ةةةيو  الةةةذد سحةةةت مل  المةةة ق ث سمو تةةة  لةةةذلاا ث مةةةس   لةةةاا ا
المزةةسثنثن للوسةةو  للقريةةق ال ةةسما ثالحةةسئ  الم ةةترق ثاأل ةةاا  الم ةةتر   فيمةةس س ةةرف 

 صملكي  الق قست.  
ثقس   المو و  سحتقة اتقبير  ةةس إ ا  ةةسن المةةس  ال ةةسئع ال سمعةةو قحةةمت   ثن إخةة   

 صسل رض الذد أعب ل   ذا المس  أم ال.
 737 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    850م  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   يتقةةساق  عةة 

 854 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    805 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةرد. ثالمةةس    
 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا  مةةس  1081 و القسنون المةةبن  الليدةة  ثيتوافةةق  ةةع المةةس   

 ةةةةو  1060  ةةةةست ثال قةةةو  اللدنةةةةسن ا ثالمةةةةس    ةةةو قةةةةسنون المو  842يتوافةةةق  ةةةةع المةةةةس   



 

1065 

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1016القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس   
  و  زل  األ عسم ال بلي .  1216ا  1211ثالمس تيو  

  
 ملكية األسرة .6

 ( 991مادة )
ألعضا  األسرة الواحعة الذين تجمعهم وحعة العمل أو المصلحة أن يتفقوا  .1

 ابة على إن ا  ملكية لألسرة.  ت
تتكككون ملكيككة األسككرة إمككا مككن تركككة ورثوهككا واتفقككوا علككى جعلهككا كلهككا أو  .2

بعضها ملكا لألسرة وإما من أن مال آير مملكوك لهكم اتفقكوا علكى إديالكه 
  ه هذم الملكية.
 المذكرة اإليضاحية :

الةةر م  ةةو عةةبم ت تدةةر  لكيةة  األرةةر  أ ةةب سةةون الملكيةة  ال ةةسئ   شةةيوعس إ  سنيةةسا علةةى 
  سمو   ارتمران  ذا النو   و الملكي ا ف و شيو   ؤقت  ير  ائم.  

ث لكي  األرةةر  تن ةةأ فةة  األسةةة عةةو  ريةةق الميةةرالا  يةةث ي قةة  أفةةرا  األرةةر  المتلقةةون 
للتر   ثأ وال سا  س تلقوو عو  وًن م على  س  و  ملوق على ال ةةيو   ةةة صقةةبن نصةةي   

انتةة  لكديةةر ال سئلةة  علةةى أن سقةةوم ص  انت ةةس ثتقةةبسم فةة   ةةة  و أ وا  التر  ا  ع إرنس  إ 
فتر   حسصس عو  س أنذقةة  فةة  رةةدية المحسفظةة  علةةى  ةةذو األ ةةوا  ثسةةيسنت سا ثعةةو  خةةة 
 ةةذو األ ةةوا  ا ةةبف تواي ةة  علةةى  ةةة ثا ةةب  ةةن م  ةةة صقةةبن نصةةي  ا الملةةث أث الر ةةع أث 

 النص .. ال .  
  ةةس فةة  أد أرةةر   ةةو المزتمةةع  يةةث سزمةةع ث لكي  األرر ا ثفقس ل ذا الم نىا سمعةةو ،يس

أفرا  األرر  الوا ب ا المصةةلح  الوا ةةب ا ثال ةةبف الوا ةةب فةة  األرةةر  ث ةةذا  ةةو أ ةةم شةةرط 
  و شرثط ،يسم  ذا النو   و الملكي .  
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ثقةةب  سنةةت  لكيةة  األرةةر  تخضةةع إلةةى أ عةةسم ال ةةرف فةة  تنظيم ةةسا  مةةس أ إ إلةةى تحعةةم 
و ةة  الةةذد يريةةب ارةةت    المةةس  فيةة   ثن الر ةةو   ةةو سقةةوم فةة  إ انت ةةسا ث لةةا اتحبيةةب ال

إلى صسق  أفرا  األرر  اآلخريوا  مس  سن ف  ص ض األ يسن ال يتقةةبم صححةةسب عةةو  لةة  
األ ةةةوا  ثالنذقةةةستا  مةةةس  ةةةسن سذقةةةب ص ةةةض أفةةةرا  األرةةةر   قوقةةة  صصةةةذ   ليةةة ا أث  ائيةةة ا 

أ عس  ةةس علةةى األ ةةر الةةذد أث ةة  تةةبخة الم ةةر  لتنظةةيم  ةةذا النةةو   ةةو الملكيةة  ث يةةسن 
 نحو تاث      عيوب  ذا النو   و الملكي .  

ثي تدر  ة  و الم ر  ا سقسل  ثالحويحرد  و أث  الم رعيو الذيو نظمةةوا  ةةذا النةةو  
 و الملكيةة  ثعن ةةس أخةةذ الم ةةر  المصةةردا ثعنةة  أخةةذ الم ةةر  األن نةة  ث  ةةرث  القةةسنون 

 المبن  الذلحقين .  
أع و ايو أفةةرا  األرةةر  الوا ةةب ا ثير ةةع  لةةاا إلةةى ثتن أ  لكي  األرر ا  مس  و  و ح  

ث ةةب  المصةةلح  ثث ةةب  ال ةةبف الةةذد سزمةةع افر ا ةةسا ثلةةذا ال سزةةوا أن سقةةوم  ةةذا النةةو  
 ةةو الملكيةة  اةةيو أفةةرا  ال تزم  ةةم أرةةر   أسةةبقس    مةةس  سنةةت ال  قةة  ايةةن ما  ةةذلا ال 

،يةةسم  لكيةة  األرةةر ا  سزوا ،يس  س ايو شر س  ال تزم  ةةم سةةل  القراصةة ا فسلمةةس    صةةرت
ايو األشةةخست الةةذيو تزم  ةةم  ثث قر ةةىا ث ةةع  لةةاا ال س ةةترط أن سعونةةوا أخةةو ا ثإنمةةس 
س ةةترط أن تزم  ةةم ث ةةب    ةةتر   فةة  ال مةةة ثالمصةةلح ا  مةةس سقتضةة   ن ةةس   لكيةة  
األرر  أن سعون رنب إن سئ س  عتو سا ثالكتسصةة  فةة   لكيةة  األرةةر  ن ةةو  ةةو أن ةةسن ،يس  ةةس 

لتً ةةستا إنمةةس ال س ةةترط أن تكةةون  ةةذو الكتسصةة  نرةةمي  ثإنمةةس تكذةة  الكتسصةة  ثليحةةت أ ا  
ال رفيةة ا ثشةةرط الكتسصةة  سقتضةةي  ارةةتمران  ةةذو الملكيةة   ةةب   ويلةة  ت زةةا    ةةس الةةذاكر  

 ا نحسني  لاعضس  اال تذسظ صعة التذسسية الت  تم االتذسل علي س.  
  سعون أعضس  األرر  الوا ةةب  قةةب ثف  األسة أن  لكي  األرر ا تتكون  و األ وا  الت

ثًنو ةةةس عةةةو  ةةةوًن ما ث ةةةو األ ةةةوا  التةةة  تر ةةةع  لكيت ةةةس إلةةةى  ةةةة عضةةةو  ةةةو أعضةةةس  
األرر   يث سزوا تزمي  س ثإ خسل س  مو  لكي  األرر ا ثيحتود ف   ذو األ ةةوا  أن 
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تكون  ملو   على ال يو ا أث  ملو    لكي   ذةةرا ا ث ةةع  لةةا ال سزةةوا أن تكةةون  ةةذو 
    مو تر    حتقدل ا فسلت س ة ف  أ وا  التر   المحتقدل  س تدر صس  .األ وا

 738 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    851يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1061 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةرد. ثالمةةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن   806مو ةةبا ثالمةةس    ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  ال 1017
  و القسنون المبن  الليد .    855الحوندا ثالمس    

 
 ( 992مادة )

يجوز االتفاق على إن ا  ملكية األسرة لمعة ال تزيكع علكى يمكن ع كرة   .1
سككنة  علككى انككه يجككوز لكككل شككريل أن يطلككب مككن القا ككه اإلذن لككه  ككه 

جكل المتفكق عليكه إذا وجكع إيران نصيبه من هذم الملكية قبكل انقضكا  األ
 مبررًا قويًا لذلل.

إذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين  كان لكل شريل أن يخكرن نصكيبه  .2
منهككا بعككع سككتة اشككهر مككن يككوم أن يعلككن إلككى ال ككركا  ر بتككه  ككه إيككران 

 نصيبه. 
 المذكرة اإليضاحية :

ا ثإ ا اتذةةق ال سزةةوا ارةةتمران  ةةذا النةةو   ةةو الملكيةة  إلةةى اكمةةر  ةةو خمةةا ع ةةر  رةةن 
أفةةةرا  األرةةةر  علةةةى  ةةةب  أ ةةةو ا فسنةةة  سزةةة  إنقةةةست المةةةب  إلةةةى الحةةةب المقةةةرن فةةة  الذقةةةر  
 األثلى  و  ذو المس  ا ث ع  لاا سزوا االتذسل على  ب  اقة  و الخما ع ر  رن .

ثإ ا  سنت أ عسم ال يو  ا   سند ال تزيا لافرا  المقسل   صقحم  ال ةةيو  فةة  األسةةةا 
منع ف   ذا النةةو  الملكيةة ا أن سقلةة  أ ةةب ال ةةر س ا إخةةراح نصةةي    ةةو إال أن  لا ال س

 ةةذو الملكيةة  قدةةة انقضةةس  األ ةةة المتذةةق عليةة  الرةةتمران سا إ ا ث ةةب  دةةرناا لةةذلا  حس ةة  
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 ةةذا ال ةةريا إلةةى نصةةي  ا أث لحةةد  انتقسلةة  إلةةى   ةة  أخةةرإ تز لةة  ال سحةةتقيع  را، ةة  
 قةة  اينةة  ث ةةيو صةةسق  أفةةرا  األرةةر  إ ان   حةةو رةةير ال مةةة أث لحصةةو  أ ةةر سز ةةة ال 

لةةيا علةةى  ةةس يةةراما ث ةةذو المدةةرنات تخضةةع فةة  تقةةبير س إلةةى قس ةة  المو ةةو ا إال أن 
علةةى القس ةة   راعةةس  أن إخةةراح نصةةي  أ ةةب ال ةةر س  قدةةة انقضةةس  األ ةةةا  ةةس  علةةى 
رةةدية االرةةتمنس  األ ةةر الةةذد سقضةة  صسلت ةةب  فةة  تقةةبير المدةةرنات التةة  يةةذ ر س ال ةةريا 

 ةة   مةةس سزةةوا لل ةةريا إخةةراح نصةةي  ا إ ا لةةم سحةةب  أفةةرا  األرةةر   ةةب  للمحعمةة ا فةة   ل
ث لةةا ص ةةب رةةت  أشةة ر  ححةةو    ةةو تةةسني  إعةة ن ن دتةة  فةة  إخةةراح نصةةي  ا ثا عةة ن 
لةةيا لةة  شةةعةا فقةةب سقةةع اونقةة  نرةةمي  أث عرفيةة ا أث شةةذود ثإنمةةس فةة   ةةذو الحسلةة  سقةةع 

 ين  على المبع .  ع   إً ست ثقو  ا ع ن على  و يب ي ا فسلد
ثخرثح ال ريا  و  لكيةة  األرةةر ا ال س تدةةر قحةةم  للمةةس  ال ةةسئع شةةيوعسا إ  سنيةةس ثإخةةراح 
نصةةي  ال ةةريا يةةتم عةةو أ ةةب  ةةريقتيوا إ ةةس صسلتزنيةة ا إ ا  ةةسن فةة  ا  عةةسنا ثإ ةةس عةةو 
 ريةةق إعقسئةة   قةةسا ا نقةةبسسا يةةوااد  صةةت  فةة  المةةس  ال ةةسئعا إنمةةس فةة   ةةة  سلةة ا سزةة  

رف الاناع  عنب إخراح نصي  ال رياا  مراعس   ورم الحصةةس  األ ةةر الةةذد  راعس  ال 
 سقتض  االنتظسن  تى يتم الحصس   
 739 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    852يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1062 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   807رث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس    ةةو   ةة  1018

 الحوند.  
 ( 993مادة )

لين لل ركا  أن يطلبوا القسمة ما دامكو ملكيكة األسكرة قائمكة  وال يجكوز  .1
ألن شريل أن يتصر   ه نصيبه ألجنبه عن األسرة إال بموا قة ال كركا  

 جميعا. 
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ل ركا  بر ا هذا ال كريل أو جبكر إذا تملل أجنبه عن األسرة حصة أحع ا .2
عليه   ي يكون األجنبكه شكريكا  كه ملكيكة األسكرة إال بر كام ور كا بكاقه 

 ال ركا .
 المذكرة اإليضاحية :

األسةةةا عةةبم  ةةواا  لةة  قحةةم  األ ةةوا  التةة  تةةبخة  ةةمو  لكيةة  األرةةر ا  سلمةةس  ةة  
حةةق فةة  التصةةرف قسئم ا ث ع  لاا فقب أعقةةت الذقةةر  األثلةةى  ةةو  ةةذو المةةس   لل ةةريا ال

فةة   صةةت  أل ةةب ال ةةر س  اآلخةةريوا صمقساةةة أث اةةبثن  قساةةة أث صةةسلناث  عةةو  صةةت ا 
فتؤث   ذو الحص  إلى ال ريا المتلقةة  للحصةة  فيةةا ا  نصةةي   صقةةبن الحصةة  التةة  رلةةت 

 إلي .
كمس سزوا التصرف أل ند  عو األرةةر  ثإنمةةس شةةريق   وافقةة   ميةةع ال ةةر س ا ثإال  ةةسن 

ا أنا  األ ندةة  ال قةةس   ةةمو  لكيةة  األرةةر  ف ةةو سحتةةسح  ةةذلا إلةةى التصةةرف صةةس  ا ثإ 
  وافق  إ مس ي   و ال ر س  صمس في م  و نذح .

 740 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    853يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1064 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن   808 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس    1019
 الحوند.

 ( 994مادة )
لل ركا  أصحاب األ لبية من قيمة الحصص  كه ملكيكة األسكرة أن يعينكوا  .1

مككن بيككنهم واحككعا أو أ ثككر إلدارة المككال الم ككترك وللمككعير أن يككعيل علككى 
ع لككه المككال الم ككترك مككا ملكيككة األسككرة مككن التفييككر  ككه الفككرض الككذن أعكك

 يحسن به طرق االنتفاع بهذا المال ما لم يوجع اتفاق يقضه بفير ذلل. 
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يجوز عزل المعير بالطريقة الته عين بها ولو اتفق علكى  يكر ذلكل  كمكا  .2
يجوز للقا ه عزله بنكا  علكى طلكب أن شكريل إذا وجكع سكببا قويكا يسكو  

 هذا العزل.
 المذكرة اإليضاحية :

تملا أكدر قبن  و الحصص  و  لكي  األرر ا أن ت ةةيو  ةةبيرا  ةةو اةةيو   لا لدي  الت 
ال ر س  أث أكمر ث لةةا لةةت ان ا ثإنمةةس ال سزةةوا أن سعةةون  ةةذا المةةبير  ةةو األ سنةة  عةةو 

 أعضس  األرر  الوا ب ا خ فس لمس  و علي  ف  ال يو  االختيسند.
 مةةس سزةةوا للمحعمةة  أن  ثي ا  المبير انذا األ لدي ا فمو سملةةا الت يةةيو سملةةا ال ةةا ا

 تقرن عال  انس  على  ل  أ ب ال ر س  إ ا  سن  نسق رد س قويس.
ثيزةةوا للمةةبير الميةةسم صأعمةةس  ا  ان  الم تةةس   للمةةس  ثا  ان   يةةر الم تةةس  ا ث ةةع  لةةاا 

 ف ن رلق  المبير  قيب  صسلقيبيو اآلتييو:
 ةةرض ثال ةةبف الةةذد األث  : أن رةةلقت  فةة  الت ييةةر تنحصةةر فقةة  فةة  نقةةسل ت ييةةر ال

أعةةب لةة   ةةس  األرةةر  لتححةةيو االنتذةةس  صةة ا ث ةةو ًةةم ال يةةبخة  ةةمو رةةلقت  تدةةبية  ةةذو 
 األ وا .  

المةةةةةسن  : سزةةةةةوا تقييةةةةةب رةةةةةلقست المةةةةةبير فةةةةة  نقةةةةةسل ا  ان   يةةةةةر الم تةةةةةس   ث سأل لديةةةةة  
 المقلو   ف   لا.  

 721س    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةة  854يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1064 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1020 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    809
 المو ب.  

 ( 995مادة )
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 يما ععا األحكام السابقة تطبكق قواعكع الملكيكة ال كائعة وقواعكع الوكالكة علكى 
 ألسرة.ملكية ا

 المذكرة اإليضاحية :
فيمةةةس عةةةبا  ةةةس أشةةةير إليةةة  فةةة  المةةةس   الحةةةسصق   ةةةو خةةةوات  لكيةةة  األرةةةر ا تخضةةةع  ةةةذو 

 الملكي ا لقواعب الملكي  ال سئ   ثلقواعب الو سل  فيمس يت لق صأعمس  المبير ثالتاا ست .  
 742 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    855يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس    

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1065 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1021

 ملكية الطبقا  وال قق  .7
 ( 996مادة )

حيثما وجع  ملكية م كتركة لبنكا  مقسكم إلكى طبقكا  أو شكقق تطبكق ب كفنها 
 أحكام القانون الخا  بها.

 يضاحية :المذكرة اإل
تحيةةة  ةةذو المةةس   فيمةةس يت لةةق صملكيةة  الق قةةست ثال ةةقق إلةةى أ عةةسم القةةسنون الخةةست ا ةةس 

ثالصةةس ن ص ةةأن تمليةةا الق قةةست ثال ةةقق ثالمحةة تا  1996  لحةةن  1ث و القسنون نقةةم م
  ن ون ف  الوقسئع الذلحقيني  ال ب  الحس د ع ر.  

 
 ملكية السفل والعلو : .8

 ( 997مادة )
خص  يكر صكاحب السكفل  يككون لصكاحب العلكو حكق القكرار إذا كان العلو ل ك

 على السفل  ويكون لصاحب السفل حق السقف  ه العلو. 
 المذكرة اإليضاحية :
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سقةةوم  ةةذا النةةو   ةةو الملكيةة ا علةةى أرةةسم أن  ةة   ةةو سةةس   الحةةذة ثسةةس   ال لةةو 
   سملةةا   قتةة  التةة  فةة   يساتةة  ثينتذةةع ا ةةسا  لكيةة   ذةةرا  ال شةةسئ   تمتةةب  لكيةة  سةةس

الحةةةةذة إلةةةةى األنض ثالزةةةةبنان ثالحةةةةق  ثاألاةةةةواب ثالنوافةةةةذ ثالحةةةةق  اينمةةةةس تمتةةةةب  لكيةةةة  
 سس   ال لو إلى  بنان علوو ثرقذ   مس سمتب إلى الحلم الذد ريوسل  إلى ال لو.

ثلمس  سن سةةس   ال لةةو ال سملةةا أد  ةةا   ةةو األنض المقةةسم علي ةةس الدنةةس ا فقةةب  نحةةت 
 نض. ذو المس   ل   ق القران على األ

ثفقةةس لتحبيةةب  ذ ةةوم  لكيةة  الحةةذة ثال لةةوا فةة ن  ةةذا النةةو   ةةو الملكيةة  ال يتضةةمو أ ةةاا  
 ةةو الدنةةس   ملو ةة  علةةى ال ةةيو ا  مةةس  ةةو الحةةس  فةة   لكيةة  الق قةةست ثال ةةقق المةةأخو   
عةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الذرنحةةةة ا ث لكيةةةة  الحةةةةذة ثال لةةةةو  ةةةةأخو   عةةةةو أ عةةةةسم ال ةةةةري   

 ةةذا النةةو   ةةو الملكيةةة  فةة  الوقةةت الم سسةةر ثلكةةةو ال االرةة  ي ا ثقةةب قةةة ات ةةس   مةةةة 
سمعو إنكسن ث و و األ ةةر الةةذد اقتضةةى تنظيمةة ا فضةة  عةةو أن  ةةذا النةةو   ةةو الملكيةة  

قسفتنس االر  ي .  سممة  ا اا  و تراًنس ًث
  و  زل  األ عسم ال بلي .  1192يتقساق  عم  ذو المس    ع  عم المس    
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 ( 998مادة )
ن يقككوم باألعمككال والترميمككا  اليزمككة لمنككا سككقوط علككى صككاحب السككفل أ .1

 العلو.  

 كككإذا امتنكككا عكككن القيكككام بهكككذم الترميمكككا    للمحكمكككة بنكككا  علكككى طلكككب  .2
 المتضرر أن تفمر بإجرا  الترميما  اليزمة على نفقة صاحب السفل.

 المذكرة اإليضاحية :
ألخ ةةةةسب يلتةةةةام سةةةةس   الحةةةةذة أن سقةةةةوم صزميةةةةع األعمةةةةس  ال ا ةةةة  لصةةةةيسن  الحةةةةق  ثا

الحس لةة  لةة ا لمنةةع رةةقوط الحةةق ا ث ةةو ًةةما  نةةع رةةقوط ال لةةوا ثعليةة  أن سقةةوم ص عمةةس  
سيسن  ثتةةر يم  ةةبنان الحةةذة ث لةةا انةةس  علةةى  ةةق القةةران الممنةةوي لصةةس   ال لةةو علةةى 
الحذةا إال أن التاام سس   الحذة ا ذو األعمةةس  ال تمتةةب إلةةى ال لةةو  تةةى لةةو  ةةسن  ةةو 

 .شسن س  نع ال لو  و الحقوط
ثف   سل  ا تنس  سس   الحذة  ةةو الميةةسم صممةةة  ةةذو األعمةةس ا األ ةةر الةةذد  ةةو شةةأن  
أن   ةةةة ال لةةةو   ةةةب ا صسلحةةةقوطا سعةةةون لصةةةس   ال لةةةو انةةةس  علةةةى أ عةةةسم  ةةةذو المةةةس   
اللزو  إلى القضس ا اللاام سس   الحةةذة صسلميةةسم ا ةةذو األعمةةس  أث الحصةةو  علةةى إ ن 

    الحذة.   و القضس  صسلميسم ا س على نذق  سس
 ثعلى ث   الخصوتا إ ا  سن األ ر ال سحتمة التأخير.

 859/1 ةةو  رشةةب الحيةةران مفقةة   نذةة   ثالمةةس    64يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    
 و القسنون المبن  المصردا ثيختلذسن ف   عم الذقر  المسني ا  يث تزيةةا الذقةةر  المسنيةة  

أن سقلةةةة   ةةةةو القضةةةةس  ايةةةةع الحةةةةذة  ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا لصةةةةس   ال لةةةةو 
ليحةةةتقيع الميةةةسم صم مةةة  ثإعةةةس   الحةةةذة ثأعمةةةس  الصةةةيسن  ثالتةةةر يما ثيتقةةةساق  ةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  1072 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس      1082
 ( 999مادة )
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إذا انهعم البنا  وجب على صاحب السفل أن يعيع بنا  سفله   كإذا امتنكا  .1
ز للقا ككه أن يككفمر بإعككادة السككفل  إذا طلككب صككاحب العلككو علككى نفقككة جككا

 صاحبه. 

و ككه الحالككة األييككرة يجككوز لصككاحب العلككو أن يمنككا صككاحب السككفل مككن  .2
السكككنى واالنتفككاع حتككى يككالدن مككا  ككه ذمتككه  ويجككوز لككه أيضككا أن يحصككل 

 على إذن بإيجار السفل أو سكنام استيفا  لحقه.

 المذكرة اإليضاحية :
ى سةةةس   الحةةةذة أن س يةةةب انةةةس  الحةةةذة إ ا ان ةةةبم  ليةةةس أم  ائيةةةس ثعلةةةى ث ةةة  سعةةةون علةةة 

الخصةةوتا إ ا  ةةسن ال ةةبم  حةةيمس ي ةةب  رةة    الدنةةس   لةة  صمةةس فيةة  ال لةةوا ثيحةةتود أن 
سعةةون رةةد  ال ةةبم ير ةةع إلةةى ف ةةة سةةس   الحةةذة شخصةةيسا أث إلةةى ف ةةة ال يةةرا  ةةس لةةم 

ذا األخيةةر أن س ةةوض سةةس   سعو رد  ال بم ير ع إلى سس   ال لوا عنبئذ على  
 الحذة.  

ف  ا قسم سس   الحذة ص عس   الدنةةس  مالحةةذة  ن ةةع لصةةس   ال لةةو  قةة  فةة  القةةران ص ةةب 
أن سعون قب  فةةع ف ةة  الت ةةويض األ ةةر الةةذد سمعةةو سةةس   ال لةةو  ةةو إعةةس   علةةوو  ةةو 
 بيةةب ثعلةةى نذقتةة  الخسسةة  إ ا أنا   لةةا  ثن أن سعةةون لةة  الحةةق فةة   قسل ةة  سةةس   

 صسلت ويض أث  تى الم سن   صسلت ويض.  الحذة  
ثإ ا  ةةةةسن الحةةةةذة ريةةةةة للحةةةةقوطا سزةةةةوا لصةةةةس   ال لةةةةوا ارتصةةةةبان أ ةةةةر  ةةةةو الحةةةةلق  

 ا  اني  المختص  ا بم الحذة ثأن سقسل  سس   الحذة ص عس   الدنس .  
ثإ ا ا تنةةةةع سةةةةس   الحةةةةذة  ةةةةو الميةةةةسم اةةةةذلاا سزةةةةوا لصةةةةس   ال لةةةةوا أن سقلةةةة   ةةةةو 

أن س يةةب  ةةو انةةس  الحةةذة علةةى نذقةة  سةةس   الحةةذة ثيحةةتقيع القس ةة  أن سةةأ ن لةة  فةة  
  قسلدت   ذلا صمس أنذق  ف  ردية إعس   الحذة.  
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ث مسنس لحق سس   ال لو صمس أنذق ا أ سات ل  الذقر  المسني   ةةو المةةس   صحةة ا الحةةذة 
عةةو سةةس     تةةى سقةةوم اةةبفع الت ةةويضا اةةة سزةةوا لصةةس   ال لةةو الحصةةو  علةةى إ ن 

 الحذة أث رعنسو صس ر الممة الرتيذس   ق .  القس   ف  إسزسن  
 1073 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    860يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  ال راقةةةة ا ثالمةةةةس    1084 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   
  و  زل  األ عسم ال بلي .    1193

 (1000مادة )
 يزيع  ه ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفله. ال يجوز لصاحب العلو أن

 المذكرة اإليضاحية :
تلام  ذو المس   سس   ال لو صأن ال يايب انتذس  انسئ ا صحيةةث يترتةة  علةةى  لةةا  ةةرن 
الحةةذةا ثالمنةةةع  نةةسا س ةةةمة انةةس    قةةة  اخةةةرإ فةةول علةةةوو  مةةس يةةةؤ د إلةةى ايةةةس   عةةة   

يس  ًقيلةةةة  ال تتحملةةةة  الحةةةةذة فيةةةةؤ د إلةةةةى ان با ةةةة ا  مةةةةس س ةةةةتمة علةةةةى عةةةةبم ث ةةةةع أشةةةة 
أرسرةةةست أث رةةةق  الحةةةذةا  مةةةس يلتةةةام سةةةس   ال لةةةوا سةةةيسن  أن ةةةي  علةةةوو  ةةةو اةةة ط 

 ثألواي  تى ال يتأًر رق  الحذة  و ا  مس  ف   ذو الصيسن .  
 1074 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    861يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو  68 و  زل  األ عسم ال بليةة ا ثالمةةس    1192 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس   
  و القسنون المبن  ال راق .  1086 رشب الحيران مفق   نذ   ثالمس    
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 الفرع الثانه 
 أسباب كسب الملكية 

 االستيي   .1
 (1001مادة )

 من و ا يعم على منقول ال مالل له بنية تملكه  ملكه.
 المذكرة اإليضاحية :

ملكيةة ا علةةى أرةةسما التمييةةا اةةيو  حةة  الملكيةة  ااتةةبا  فةة  سقةةوم تقحةةيم أرةة سب  حةة  ال
شةة   لةةم سعةةو لةة   سلةةا ثقةةت  حةة  الملكيةة ا ثيتممةةة  لةةا فةة  االرةةتي   ث ةةو  و ةةو  
 ذو المس  ا ث يو  ح  الملكي  تلميةةس عةةو  سلةةا رةةساقا فتنتقةةة الملكيةة   ةةو  سلةةا رةةساق 

حةةد  الوفةةس ا ث ةةذلا إلةةى  سلةةا رخةةرا ثتتممةةة فةة  الميةةرال ثيعةةون انتقةةس  الملكيةة  فيةة  ل
الوسةةي ا  يةةث أن الوسةةي  فةة  األسةةة ال تنذةةذ إال ص ةةب ثفةةس  الموسةة ا أ ةةس فيمةةس اةةيو 
األ يةةةةس  فت ةةةةمة أرةةةة سب  حةةةة  الملكيةةةة ا االلتصةةةةسلا ثال قةةةةب ثال ةةةةذ  ا ثالحيةةةةسا  علةةةةى 

 التتسصع.  
 فسالرتي    حد  للملكي  سقتض  توافر ً ل أن سن :

لمنقو  مالمنقةةةةةو  المةةةةةس د  ثلةةةةةيا المنقةةةةةو  األث  :  نقةةةةةو  ال  سلةةةةةا لةةةةة ا ثيقصةةةةةب صةةةةةس
الم نودا ثيعون المنقو  ال  سلةةا لةة ا إ ةةس أن سعةةون  ةةذلا  نةةذ الدباسةة ا أث أن سعةةون لةة  

  سلا ًم يتخلى عن .  
ًسنيس : ث ع اليب على المنقو  الذد ال  سلا لةة ا أد الحيةةسا ا فلكةة  يتحقةةق االرةةتي  ا 

فيصةةة ح فةةة   يساتةةة  تحةةةت تصةةةرف ا  سزةةة  أن سحةةةتحو   ةةةو يريةةةب تملةةةا المنقةةةو  عليةةة ا
 ثيحتأ ر ص   ثن رسئر النسم.  

ًسلمس: ني  التملا : ث و ال نصةةر الم نةةود للحيةةسا ا فيزةة  علةةى  ةةو يريةةب تملةةا المنقةةو  
 عو  ريق االرتي   أن سزمع ايو ال نصر المس د مالحيسا   ثالم نود مني  التملا .
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 1076ن المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنو  780يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةب   1032 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس    

 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا  828 ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة ا ثالمةةس    1249ثالمةةس   
ن  ةةةو القةةةسنو  1098/1 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس    874ثالمةةةس   

 المبن  ال راق .  
 ( 1002مادة )

 يصبح المنقول بفير مالل إذا تخلى مالكه بقصع النزول عن ملكيته.  .1
تعع الحيوانكا   يكر األليفكة ال مالكل لهكا مادامكو طليقكة  وإذا قكبض علكى  .2

حيوان منها ثم أطلق عاد ال مالل له إذا لم يتبعه المالل  ورا أو كك  عكن 
وع إلككى المكككان المخصككص لككه ثككم  قككع تتبعككه  ومككا روض منهككا وألككف الرجكك

 هذم العادة يرجا ال مالل له.
 المذكرة اإليضاحية :

التخل  عو المنقو   و ترق المنقو  صقصب الناث  عةةو  لكيتةة ا فةةسلتخل  الةةذد سذقةةب صةة  
المسلةةا  لكيةة  المنقةةو  سقةةوم علةةى ن نةةيو : عنصةةر  ةةس د ث ةةو تةةرق المنقةةو  سخةةرح  ةةو 

 و ني  الناث  عو  لكي  المنقو ا  مس  ةةو الحةةس  فةة   يسا  المسلاا ثعنصر   نودا ث 
إلقةةس  األشةةيس  فةة  القريةةق أث فةة  إ ةة ل الحيةةوان  يةةر األليةةف ص ةةب اعتقسلةة  لي ةةو  إلةةى 

  ريت .
ثاألسةةةةة فةةةة  الحيوانةةةةست  يةةةةر األليذةةةة  مكةةةةسل االن ثالةةةةذئسب ثالم سلةةةة  ثالقيةةةةون ثالنحةةةةة 

سةة   سلمةةس  سنةةت  ليقةة  ليحةةت صحيةةسا  ثاألرو  ثالنمون ثالذيلةة   انةة  ال  سلةةا ل ةةس  نةةذ الدبا
 أ ب األشخست.  

ثيةةةتم االرةةةةتي   علةةةةى  ةةةذو الحيوانةةةةست  يةةةةر األليذةةةة ا عةةةو  ريةةةةق اعتقسل ةةةةس ثترثيضةةةة س 
 ثارتينسر سا ثت تدر  لكس لمو ارتولى علي سا  س  ا ت   تقل   ير  ليق .  
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ا فةة  ا  ةةس أ لقةةةت  ةةذو الحيوانةةةستا عةةس ت ال  سلةةةا ل ةةسا أث خر ةةةت  ثن علةةم سةةةس د س
ثيزوا ل يةةرو تملكةة  عةةو  ريةةق االرةةتي  ا  ةةس لةةم يتت   ةةس  سلك ةةس علةةى الذةةون ص ةةب علمةة  
صسنق ق س لي يب اعتقسل سا  ينيذ ت قى  لكيت  ل س ثال تاث ا  تةةى خةة   الذتةةر  التةة   ةةسن 
في ةةس الحيةةوان  يةةر األليةةف  ليقةةسا ثال سزةةوا ل ةةخص رخةةر االرةةتي   علي ةةس خةة    ةةذو 

ت ةةسا ثإال عةةب رةةسنقس ألنةة  اخةةتلا  نقةةوال  ملو ةةس ل يةةروا  ةةذلا إ ا الذتةةر  ث ةةو عةةسلم صحسل
نث ةةةت  ةةةذو الحيوانةةةستا  تةةةى أسةةة حت تةةةأل  الر ةةةو  إلةةةى المعةةةسن المخصةةةص ل ةةةسا 
كسلحمسم ف  األاراحا ف ن س ت قى  لكس لمو ارتولى علي ةةس  تةةى خةة   الذتةةر  التةة  ت ةةس ن 

 عسن ةةس المخصةةص ل ةةسا ف ن ةةس في ةةس األاةةراحا أ ةةس إ ا فقةةبت  ةةذو ال ةةس   ثلةةم تر ةةع إلةةى 
ت ةةو   ليقةة  ثتصةة ح  ةةر  أخةةرإ  نقةةوال ال  سلةةا لةة ا تةةم تملكةة   ةةو شةةخص رخةةر ثألد 

 شخص عو  ريق االرتي  .
ث مذ ةةةوم المخسلذةةة  للذقةةةر  المسنيةةة   ةةةو  ةةةذو المةةةس   ت تدةةةر الحيوانةةةست األليذةةة  مكسلةةةبثا و 

سةةة في ةةس أن ةةس  ملو ةة  ثالمواشةة  ثالخيةةة ثالحميةةر ثال  ةةس  ثالكةة ب ثالقق ...الةة   فسأل
ثال تةةةاث  عن ةةةس  لكيت ةةةس إال صسنتقسل ةةةس إلةةةى  يةةةرو صحةةةد  نسقةةةة للملكيةةة ا ثإ ا تخلةةةى عن ةةةس 
 سس د س عنبئذ ت تدر  نقوالت ال  سلا ل س ثيزوا  ينيذ تملك س عو  ريق االرتي  .

 1077 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    871يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 1099 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     829قسنون المبن  األن ن ا ثالمةةس     و ال

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1033 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    
 (1003مادة )

الكنككز المككع ون أو المخبككو  الككذن ال يسككتطيا أحككع أن يثبككو ملكيتككه لككه   .1
 يه الكنز لمالل رقبته. يكون لمالل العقار الذن وجع  

الكنكككز الكككذن يعثكككر عليكككه  كككه عكككين موقو كككة يككككون ملككككا ياصكككا للواقككك   .2
 ولورثته.
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 المذكرة اإليضاحية :
فةة  األسةةةا ت ةةو   لكيةة  الكنةةا المةةبفون أث المخدةةو  م يةةر المةةبفون  إلةةى  سلةةا ال قةةسن 

سمةةيم الةةبلية الذد ث ب في  الكنا أث لمسلا نقدت ا صقو  القسنونا  س لم يو ب  ةةو يمدةةت أث 
 صأن الكنا المبفون أث المخدو  س و  إلي .  

ث سلةةا ال قةةسن  ةةو الةةذد سعةةون لةة  الكنةةا  ةةو المسلةةا ثقةةت ال مةةون علةةى الكنةةاا يترتةة  
على  لا أن سس    ق االنتذةةس ا أث المحتكةةر م ةةق الحعةةر  أث المحةةتأ را إ ا عمةةر 

لصةةس   الر، ةة ا كةةة  ةةن م علةةى  نةةا فيمةةس  ةةو  و ةةو  فةة   يساتةة ا ال سعةةون لةة  ثإنمةةس 
ألن  ال س تدر ًمسنا  تةةى يتملك ةةس  ةةؤال ا  مةةس ال س تدةةر  ةةو  نتزةةست ال ةة   ف ةةو شةة   
 حةةتقة عةةو ال قةةسنا  مةةس يترتةة  علةةى  لةةا انةة  لةةو صةةس  قسسةةر أ ةةب ال قةةسناتا ًةةم عمةةر 
الم ةةترد علةةى  نةةا  ةةبفون فةة  األنض التةة  ااتسع ةةس  ةةو القسسةةرا فةةسلكنا للم ةةتردا 

ص صقةةس  ال قةةب أث اصقةةة ف ةة ا الن الم ةةترد ثقةةت ال مةةون    تى ثلو تمحا ثل  القسسةةر
على الكنا  سن المسلا ثال سزوا لول  القسسر الةةبفع صةةسل دو فةة  الديةةعا ف ةةو لةةم ي ةةع إال 

 األنضا  ثن الكنا.  
تةة   أ ةةس الكنةةا الةةذد س مةةر عليةة  فةة  عةةيو  وقوفةة ا ف نةة  سعةةون  لكةةس خسسةةس للواقةة  ثلوًن

 صسلوق .  ثليا لمتول  الوق  أث المنتذ يو  
ثالكنةةةا الةةةذد س مةةةر عليةةة  فةةة  األنا ةةة  المملو ةةة  للبثلةةة  رةةةوا  أكسنةةةت  ملو ةةة   لكيةةة  

 خسس  أم عس  ا فسن  س و  للمسلاا ثالذرض  نس المسلا    البثل .  
  و القسنون المبن  المصردا.   872يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    

 (1004مادة )
شيا  األثرية تن،مها القكوانين واللكوائح الحق  ه صيع البحر والبر واللقطة واأل

 الخاصة.
 المذكرة اإليضاحية :
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تحية  ةةذو المةةس   صسلنحةة   للصةةيب فةة  ال حةةر ثالدةةر ث سلنحةة   للققةة  ثاألشةةيس  األًريةة  إلةةى 
 القوانيو ثاللوائح الخسس  ا س.  

 1079 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    873يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1034القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    ةةةةو 

-1292 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثقري ةةةس  ةةةو  لةةةا المةةةوا   831المو ةةةبا ثالمةةةس   
  و  زل  األ عسم ال بلي .    1307

 (1005مادة )
 األرا ه الموا  والته ال مالل لها تكون ملكا للعولة.  .1
ا ه أو و ا اليكع عليهكا إال بتكرييص مكن العولكة ال يجوز تملل هذم األر  .2

 و قا للقانون.
 المذكرة اإليضاحية :

األنا ةةة  المةةةواتا  ةةة  األنا ةةة  التةةة  ال ت ةةةو   لكيت ةةةس أل ةةةبا ت تدةةةر ث قةةةو  القةةةسنون 
 ملو ةة  للبثلةة ا ثال سزةةوا تملك ةةس عةةو  ريةةق التصةةرف القةةسنون  مال قةةب  أث عةةو  ريةةق 

صحصةةو  تةةرخيص  ةةو البثلةة  ثفقةةس للقةةوانيو المنظمةة  ل ةةذا الواق ةة  المس سةة  مالحيةةسا  ا إال 
 النو   و الملكي  ث   الملكي  ال س  .  
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس    874/1يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1035 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1080
  و  زل  األ عسم ال بلي .    1270المو با ثالمس    

 (1006مادة )
من أحيا أو عمر أر ا مكن األرا كه المكوا  بكإذن مكن السكلطة المختصكة  .1

  ان مالكا لها.  
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يجوز للسلطة المختصكة أن تكفذن بإحيكا  األرض علكى أن ينتفكا بهكا مكن  .2
 أحياها دون أن يتملكها.

 المذكرة اإليضاحية :
التةة  ال  سلةةا ل ةةسا أث عمر ةةس صسلدنةةس  أث القسعةةب  أن  ةةة  ةةو ان  أن ةةس  ةةو األنا ةة  

إقس   ال رام في سا ص  ن  و الحلق  المختص ا ف ن  س أ يسو ثعمرو  ةةو األنض سعةةون 
 سلكةةس ل ةةس صقةةو  القةةسنونا ثقةةب ن حةةت  ةةةذو المةةس    ةةس أخةةذت صةة   زلةة  األ عةةسم ال بليةةة  

ن او ةةوب  صةةول  علةةى ا  ن  ةةو الحةةلقست المختصةة ا علةةى خةة ف الحةةس  فةة  القةةسنو 
 المبن  المصرد الذد ال يو    مة  ذا ال رط.  

ث ع  لةةاا قةةب ينحصةةر ا  ن  ةةو الحةةلقست المختصةة  علةةى االنتذةةس  صةةسألنض  ةةو قدةةة 
 ةةةو الم ةةةرث   ثالمنذ ةةة  لمةةةو  1005الةةةذد أ يس ةةةسا  ينيةةةذ تكةةةون الر، ةةة  للبثلةةة  مانظةةةر 

 أ يس س.  
 1081يةة ا ثالمةةس    ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بل 1272يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1036 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   
 المو ب.  
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 (1007مادة )
يككككون األحيكككا  بكككزرع األرض  يكككر المزروعكككة أو  رسكككها أو البنكككا  عليهكككا 

 واستعمالها معة يمن سنوا  متتالية.
 المذكرة اإليضاحية :
 ا فةة ن إ يةةس  األنض سعةةون ااناعت ةةس مأسةةس  ةةسن  ةةو الم ةةرث  1006عقذةةس علةةى المةةس   

نةةو   ةةةذا الةةةان  صقةةةوالا أث خضةةةراثات أث  دو ةةسا...ال  ا ث ةةةذلا ص ررةةة س مأشةةةزسن نخيةةةةا 
  مضيست ايتون...ال  ا ث ذلا ص قس   الم سن  علي س روا  األرمنتي  أث خ ف  لا.

اقا ثإنمةةس سزةة  ثال سعذةة  لتملةةا األنض صقةةو  القةةسنون إ يةةس  األنض علةةى المذ ةةوم الحةةس
على  حي  األنض أن سحت مة األنض على  ذا النحو على األقة خما رنوات تدةةبأ 

  و تسني  الدب  ص  يس  األنض.
  و  زل  األ عسم ال بلي .  1273يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    

 (1008مادة )
ا إذا أحيكا أحككع جككز ًا مككن األرض أذن لككه بإحيائهكا وتككرك باقيهككا  كككان مالكككا لمكك

 أحيام دون الباقه.
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا قةةةسم أ ةةةب األشةةةخست ص  يةةةس   ةةةا   ةةةو أنض  يةةةر  ملو ةةة  أل ةةةبا ث لةةةا صةةة  ن  ةةةو 
الحةةلق  المختصةة ا فةة ن  لكيةة   حيةة  األنض ال تت ةةبإ الزةةا  الةةذد أ يةةسوا أ ةةس الزةةا  

 اآلخر ف  يتملك ا إال إ ا أ يسو ص  ن  و الحلقست المختص .
 1082 ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة  ثالمةةس    1273مةةس    ةةع المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو ال

  و القسنون المبن  األن ن .
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 (1009مادة )
 تحجير األرض الموا  ال يعع إحيا  لها.  .1
مككن قككام بتحجيككر أرض مككوا  يملكهككا بانقضككا  ثككيق سككنوا  علككى هككذا  .2

التحجيككككر وقيامككككه بإحيائهككككا وحصككككوله علككككى إذن بالتملككككل مككككن السككككلطة 
 .المختصة

 المذكرة اإليضاحية :
التحزير إ س   األنض صسأل زسن أث األشواقا أث  ذث  األشزسنا أث تنميةة  الح ةةسئ  

  ن س أث إ رال األشواق في س.  
فأعمس  التحزيرا ال ت تدر إ يس  لانض الموات صقو  القسنونا ثلذا ال تقدةةق علةةى  ةةو 

ا 1007ا 1006ا 1005قةةةسم صةةةأد عمةةةة  ةةةو أعمةةةس  التحزيةةةر أ عةةةسم المةةةوا  الحةةةسصق ا 
 ا  و الم رث .  1008

 ع  لا إ ا انقضى ً ل رنوات  ةةو تةةسني  الميةةسم ا ةةذا التحزيةةرا ثقةةسم ص  يةةس  األنض 
ث صةةةة علةةةى إ ن صسلتملةةةا  ةةةو الحةةةلق  المختصةةة ا تملك ةةةس صقةةةو  القةةةسنون إ ا لةةةم تمةةةسنع 

 اذلا.  
 1037ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا  1083يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  
 (1010مادة )

 من حفر بئرا تامة  ه أرض موا  بإذن من السلطة المختصة  هو ملكه.
 المذكرة اإليضاحية :

س تدر  ةةسفر الديةةر فةة  أنض المةةوات ث ةة  ن  ةةو الحةةلق  المختصةة   سلكةةس للديةةر ث لكيتةة  
و أن  ةةون  ناعةةس  ةةو  ميةةع   ستةة  ثالحذةةر التةةسم للديةةر تحةةتو    لكيتةة  لحريم ةةس ث قةةبان 

للديةةر إ ا  ةةسن  ثن إ ن  ةةو الحةةلق  المختصةة  فسنةة  س تدةةر تحزيةةرا تنقدةةق عليةة  أ عةةسم 
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 ةةو الم ةةرث  أ ةةس إ ا  ةةسن صةة  ن الحةةلق  المختصةة  س تدةةر إ يةةس  لةةانض  1009المةةس   
  و الم رث .  1008ل سس  المس      1005الموات ينقدق علي   عم المس    

 1084 ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة ا ثالمةةس    1281قةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   يت
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1038 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   

 المو ب.  
 
  سب الملكية بالميراق  .2

 (1011مادة )
يكسب الوارق بطريق الميراق العقارا  والمنقوال  والحقكوق الموجكودة  كه  .1

 ركة.الت
تعيككين الورثككة وتحعيككع أنصككبتهم  ككه اإلرق وانتقككال التركككة يخضككا ألحكككام  .2

 ال ريعة اإلسيمية والقوانين الصادرة  ه شفن التركة.
 المذكرة اإليضاحية :

تلام  ذو المس   تقديق أ عسم ال ري   ا ر  ي  ثالقوانيو الصةةس ن  ص ةةأن  ميةةع  حةةسئة 
 م ف  ا نل ث ذلا انتقس  التر ةة ا ثيحةةتود فةة  الميرالا  ت ييو الوًن ا ثتحبيب أنصدت

ةة   مي ةةس علةةى عةةبم  ةة   حةةلميو أث  يةةر  حةةلميو  تةةى ثلةةو اتذةةق الوًن  لةةا أن  ةةسن الوًن
تقديةةق ال ةةري   ا رةة  ي ا فأ عةةةسم ال ةةري   ا رةة  ي   ةةة  التةة  تنقدةةق أثال ثأخيةةةراا 

ةة  على أد فرض  و فرثض الميرالا على المحلم ث يةةر المحةةلم ث ةة  التةة  تقحةة  م الوًن
إلى  ثد فرثض ثعص ست ث ثد أن سما ثتزةةرد أ عةةسم الحزةة  ثال ةةا  ثالةةر  ث ةةس إلةةى 
 لةةةةا  ةةةةو أ عةةةةسم الميةةةةرال ثتحةةةةب  نصةةةةي   ةةةةة ثانلا ثتدةةةةيو  يةةةةف تنتقةةةةة  لكيةةةة   ةةةةذا 
النصةةي   ةةو المةةونل إلةةى الةةوانلا ث ةةو ًةةما فسنةة  يت ةةيو تقديةةق القسعةةب  ال ةةر ي  التةة  

" ث ةة  القسعةةب  التةة  تذصةةة اةةيو شخصةةي  المةةونل تقض  "صأال تر   إال ص ب ربا  الةةبيو
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ثشخصةةي  الةةوانلا األ ةةر الةةذد سحةةتو   ث ةةع نظةةسم الرةةتخ ت سةةسف  التر ةة   ةةو 
 البيون ثالوسسسس ث ير س  تى تخلص ابثن س  ح  سسلحس لتقديق أ عسم الميرال.  

 875 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1086يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 774 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    836 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 (1012مادة )

إذا عككين المككورق مصككتيا للتركككة وجككب علككى المحكمككة بنككا  علككى طلككب  .1
 أصحاب ال ان تثبيو هذا التعيين. 

 يسرن على مصفه التركة ما يسرن على المصفه من أحكام. .2
 المذكرة اإليضاحية :

سعةةون  صةةذ  التر ةةة  الم ةةيو  ةةو قدةةةة المةةونل قدةةةة ثفستةة  األثلويةة  فةةة  التمديةةت ليقةةةوم 
ص ملي  تصري  التر   ثتواي  سا إ ا  ل  أسحسب ال أن  و المحعم   لةةا. اةةة س تدةةر 

  ذا المصذ   قب سا على القس   نذح .  
ذ  التر ةةة  مانظةةةر تحةةةرد األ عةةةسم التةةة  تنقدةةةق علةةةى المصةةةذ  فةةة  ال ةةةر   علةةةى  صةةة 

  و الم رث  .    578ل سس  المس      572المس    
 صذ  التر   ث بو  و الذد سممة التر    سلمصذ  صسلنح   لل ر  ا فةة  سزةةوا للةةبائو 
اتخةةس  أد إ ةةةرا  إال فةةة   وا  تةة  ثال سزةةةوا للةةةوانل أن يتصةةةرف فةة   ةةةس  التر ةةة  قدةةةة 

تصةةةري  فتتحقةةةق المحةةةسثا  اةةةيو تصةةةذيت س ثيمتنةةةع اتخةةةس  أد إ ةةةرا ات فر سةةة   تةةةى تةةةتم ال
ةة  خسليةة   ةةو الةةبيون ثيتحقةةق اةةذلا  دةةبأ أال تر ةة   الةةبائنيو ثتنقةةة أ ةةوا  التر ةة  إلةةى الوًن

 إال ص ب ربا  البيون.  
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثتتوافةةق  ةةع  1088يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 .   و القسنون المبن  المصرد   876الذقر  األثلى  و المس    
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 (1013مادة )

إذا لكككم يعكككين المكككورق مصكككتيا لتركتكككه جكككاز لكككذون ال كككفن أن يطلكككب مكككن  .1
 القا ه تعيين مصفه لها. 

يعين القا ه َمن يجما الورثكة علكى ايتيكارم   كإن لكم يجمكا الورثكة علكى  .2
أحع تولى القا ه ايتيار المصفه على أن يكون بقعر المستطاع من بين 

 الورثة  وذلل بعع سماع أقوالهم.
 المذكرة اإليضاحية :

تؤ ةةب  ةةذو المةةس   أثلويةة   ةةو سختةةسنو المةةونل  صةةريس للتر ةة ا ثإال تةةولى القس ةة  ت يينةة  
 انس  على  ل   ثد ال أن.

ةةة  ث س  مةةةس  عةةةيو  ثفةةة   سلةةة   ةةةس ال سختةةةسن المةةةونل ثسةةةيس للتر ةةة ا اينمةةةس اختةةةسنو الوًن
ةةة  صس  مةةةس ا ثإ ا ت ةةةذن ا  مةةةس  علةةةى  لةةةا تةةةولى القس ةةة   القس ةةة   ةةةو سختةةةسنو الوًن

ةةة ا ث لةةةا ص ةةةب رةةةمس   اختيةةةسن المصةةةذ  علةةةى أن سعةةةون صقةةةبن المحةةةتقس   ةةةو اةةةيو الوًن
ةة  فيزةةوا ت يةةيو  أقوال م لكو ليا  ةةو الضةةرثند أن سعةةون  صةةذ  التر ةة   ةةو اةةيو الوًن

  صذ   و خسنح الوًن  ص ب أن يت ذن  لا على القس  .  
 1087ن  المصةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةب 876يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    836/2 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس   
  و القسنون المبن  الليد .    879/2
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 (1014مادة )
لمككن عككين مصككتيا أن يككر ض تككوله هككذم المهمككة أو أن يتنحككى عنهككا بعككع  .1

 توليتها  وذلل طبقا ألحكام الوكالة. 
طلككككب إليككككه أحككككع ذون ال ككككفن أو دون طلككككب عككككزل  يجككككوز للقا ككككه  إذا .2

 المصفه واستبعال  يرم به متى وجع سببا يبرر ذلل.
 المذكرة اإليضاحية :

سعةةون لمةةو عةةيو  صةةريس للتر ةة ا نفةةض تةةول    مةة  تصةةري  التر ةة ا  مةةس سزةةوا لةة  أن 
 ةةو  827ل سسةة   824يتنحةةى عن ةةس ص ةةب توليتةة ا ث لةةا  لةة  ثفقةةس أل عةةسم الو سلةة  مانظةةر 

ةة  ث ةةو نسئةة  عةةن م نيسصةة  قسنونيةة ا الم ةةر  ث   ث صةةذ  التر ةة  فةة   عةةم الو يةةة عةةو الوًن
كمس سعون للقس   عا   صةةذ  التر ةة ا إ ا  لةة  إليةة   ثد ال ةةأن  مةةس سعةةون للقس ةة  

 الحق ف  عا  المصذ  ثارتدبا   يرو ص   تى ث بت  نسق أر سصس.  
 1089لمصةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  ا 877يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 880 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    837 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  الليد .  

 (1015مادة )
تعككع المحكمككة المختصككة سككجي ياصككا تقيككع  يككه القككرارا  الصككادرة بتعيككين  .1

 يتهم. مصفه التركة  أو تثبيتهم إذا عينهم المورق أو بعزلهم أو تنح
يكون لهذا القيع حجيكة بالنسكبة لمكن يتعامكل مكن الفيكر مكا الورثكة ب كفن  .2

 عقارا  التركة.
 المذكرة اإليضاحية :

تو ةةة   ةةةذو المةةةس   علةةةى المحعمةةة  المختصةةة  أن ت ةةةب رةةةز  خسسةةةس تقيةةةب فيةةة  أرةةةمس  
المةةوًنيو صححةة  الترتيةة  األصزةةبدا فيحةة ة ال مةةون علةةى ارةةم المةةونل المقلةةوب عنةةب 
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تقيب في  القرانات ات ييو  صذ  التر ةة  أث تمديةةت  صةةذ  التر ةة ا علةةى أن ال حثا  مس  
يذ ر ارم المصذ  أ سم ارةةم المةةونلا ثالقةةرانات الخسسةة  ات يةةيو  صةة   بيةةب ثيتر ةةا 

 أًر ت ييو  صذ  التر   ف   س سأت :
أثال : ال سزوا للوانل  و ثقت قيب األ ر الصس ن ات ييو  صذ  التر ةة  التصةةرف فةة  

تر ةة  صةةسلديع أث الةةر و أث  يةةر  لةةا  ةةو التصةةرفستا الن  ةةو تةةسني  قيةةب القةةران أ ةةوا  ال
الصةةس ن ات يةةيو  صةةذ  التر ةة  تدةةبأ الصةةذ  الزمس يةة  للتصةةري ا  مةةس ت ةةة أيةةبي م عةةو 

 ، ض البيون الت  للتر  ا ثعو إ را  المقسس .
 ا أن ًسنيةةس: ال سزةةوا لةةبائن  التر ةة   ةةو ثقةةت قيةةب القةةران الصةةس ن ات يةةيو  صةةذ  التر ةة 

يتخةةةةذثا أد إ ةةةةرا  فةةةةر د علةةةةى أ ةةةةوا  التر ةةةة ا ثإنمةةةةس سزةةةةوا اتخةةةةس  ا  ةةةةرا ات صصةةةةذ  
ةةةة ا فسلمصةةةةذ   ةةةةو الةةةةذد   مس يةةةة  ثفةةةة   وا  ةةةة   صةةةةذ  التر ةةةة  ال فةةةة   وا  ةةةة  الوًن

 سذحص البيون الت  ل م ثيحصر س ثيقوم صحبا  س.  
 1090    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس 879يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1016مادة )

يتسكككلم المصكككفه أمكككوال الترككككة بمجكككرد تعيينكككه  ويتكككولى تصكككفيتها رقابكككة  .1
 المحكمة  وله أن يطلب منها أجرا عادال مقابل قيامه بمهمته. 

تتحمل التركة نفقا  التصتية  ويككون لهكذم النفقكا  امتيكاز المصكرو ا    .2
 القضائية.
 حية :المذكرة اإليضا

صمزةةر  ت يةةيو  صةةذ  التر ةة  يدةةبأ تحةةلم  أل ةةوا  التر ةة ا ث لةةا ا ةةبف تصةةذيت س ثرةةبا  
البيون تحت نقسص  المحعم  الت  عينتةة ا ثتحةةلم المصةةذ  أ ةةوا  التر ةة   مةةو  ةة  تحةةت 
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ةةة  الميةةةت ثأقسن ةةة  ث ثيةةة  ث ةةةو المصةةةسنيف ثال ةةةر ستا  مةةةس يتحةةةلم أثنال  يةةةب م  ةةةو ثًن
 ل المونل ث يون .  الميت ث حتنبات  للت رف على  قو 

ثيزةةوا لمصةةذ  التر ةة  أن سقلةة  أ ةةرا عةةس الا لت ويضةة ا عمةةس يتكلذةة   ةةو   ةةب ثثقةةت 
يةةبخة  ةةذا األ ةةر  ةةمو نذقةةست التصةةري ا ثيعةةون لةة   ةةق  متةةسا  مةةة نذقةةست التصةةري  

 ثيعون ترتيد س ترتي  ا تيسا المصرثفست القضسئي ا ثتتحمل س التر  .  
 841 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    880يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1091 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    884 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  

 (1017مادة )
يتخذ القا ه عنع االقتضا  جميا ما يلزم من إجرا ا  للمحا ،ة على الترككة 

و بككعون طلككب ولككه أن يككفمر بإيككعاع النقككود بنككا  علككى طلككب أحككع ذون ال ككفن أ
واألوراق واألشكككيا  ذا  القيمكككة يزينكككة المحكمكككة الككككائن  كككه دائرتهكككا أمكككوال 

 التركة  أو و ا األيتام عليها حتى تتم التصتية.
 المذكرة اإليضاحية :

ف  ال سل ا أن التر  ا ت تمة على أشيس  ًمين ا  أًسل فسخر ث ل  ث زةةو رات ثنقةةو  
يةة   ةةو أرةة م ثرةةنباتا ف ةةذو األ ةةوا  تحتةةسح اتخةةس  إ ةةرا ات الحيقةة  للةةتحذ  ثأثنال  سل

علي ةةس خوفةةس  ةةو رةةرقت س أث  ةةيسع سا ث ةةو ًةةما فةة ن المحعمةة  المختصةة  تصةةبن انةةس  
علةةى  لةة   ثد ال ةةأن أث النيسصةة  ال س ةة  أث  ثن  لةة   ةةو أ ةةب ثإنمةةس  ةةو تلقةةس  نذحةة س 

تحتود على األًةةسل الذةةسخرا ثعلةةى أن تأ ر او ع األختسم على ال رف ثالقسعست الت  
الخةةاائو ثالةةبثالي  التةة  تحتةةود علةةى الحلةة  ثالمزةةو راتا ثالنقةةو  ثيزةةوا للمحعمةة  أن 
تةةأ ر ص يةةبا   ةةذو األ ةةوا  لةةبإ المصةةسنف للمحسفظةة  علي ةةس لححةةسب التر ةة  إلةةى أن تةةتم 

 تصذيت س.
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 842س    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةة  881يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثتتوافةةةق  ةةةع  885 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1092أ عسم المس    
 (1018مادة )

يقككوم المصككفه بالصككر  مككن مككال التركككة لتسككعيع نفقككا  تجهيككز الميككو  .1
لقا كه ونفقا  مفتمه بمكا يناسكب حالتكه  وعليكه أن يستصكعر  قكرارا مكن ا

بصر  نفقة كا ية من هذا المال إلى من ككان المكورق يعكولهم مكن ورثتكه 
حتى تنتهه التصتية  على أن تخصكم النفقكة التكه تصكر  لككل وارق مكن 

 نصيبه  ه اإلرق. 
 يفصل القا ه  ه كل منازعة تتعلق بهذم النفقة. .2

 المذكرة اإليضاحية :
قةةةست  أتمةةة ا صمةةةس ينسرةةة   سلةةة  سقةةةوم  صةةةذ  التر ةةة  اتحةةةبيب نذقةةةست تز يةةةا الميةةةتا ثنذ

ةة  أث المصةةذ   ةةو  المونل ثالتر   الت  تر  سا روا  أكسنت  ذو النذقست قةةب  ف  ةةس الوًن
التر ةة    سشةةر ا  مةةس علةةى  صةةذ  التر ةة  أن سحتصةةبن قةةرانا  ةةو القس ةة  للصةةرف  ةةو 
 س  التر   على  و  سن المونل س ول م  و ثًنت   تى تنت ةة  أعمةةس  تصةةري  التر ةة ا 

 تخصم النذق  الت  تصرف لكة ثانل  و نصي    و التر   صصذ  إ مسلي . على أن
ثإ ا قس ةةت  نساعةةست  ةةو   ةةذو النذقةة ا فةة ن القس ةة  الةةذد ناقةة  أعمةةس  التصةةري   ةةو 

 الذد سذصة في س.  
 1093 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    882يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 886 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    843ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا 
  و القسنون المبن  الليد .  

 جرد التركة .4
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 (1019مادة )
ال يجككوز للككعائنين أن يتخككذوا أن إجككرا  علككى التركككة مككن وقككو قيككع األمككر  .1

الصادر بتعيين مصفه التركة كما ال يجوز لهم أن يستمروا  كه أن إجكرا  
  أيذوم إال  ه مواجهة المصفه.

يجككب وقكك  جميككا اإلجككرا ا  التككه اتخككذ   ككع المككورق حتككى تككتم تسككوية  .2
 جميا ديون التركة متى طلب أحع ذون ال فن ذلل.

 المذكرة اإليضاحية :
تدةةبأ الصةةذ  الزمس يةة  للتر ةة   نةةذ قيةةب المحعمةة  األ ةةر الصةةس ن  ن ةةس ات يةةيو أث اتمديةةت 

ائنيو علةةى أ ةةوا   صةةذ  التر ةة ا األ ةةر الةةذد يو ةة  ثقةة   ةةة إ ةةرا  فةةر دا  ةةو الةةب
التر ةةة  ثإال اعتدةةةر صةةةس  ا فةةةس  را ات سزةةة  أن تو ةةة  صصةةةذ   مس يةةة  ثفةةة   وا  ةةة  
 صةةذ  التر ةة ا  يةةث  ةةو الةةذد سذحةةص الةةبيون ثيحصةةر س ثيقةةوم صحةةبا  سا فةة  ا  سنةةت 
التر ةة   ورةةر  تقس ةةى  ةةة  ائةةو  قةة   ةةس  اا ثإ ا  سنةةت   حةةر  تقس ةةى  ةةة  ائةةو  ةةو 

 د ل ا ث ذلا تتحقق المحسثا  الذ لي   س ايو البائنيو.  أ وا  التر   انح   الحق الذ
ث ةةة توايةةع فةةتح  ةةب المةةونل  ةةس   يستةة ا ثلةةم تقذةةة قسئمتةة  الن سئيةة ا يوقةة  انةةس  علةةى 
 لةة  أ ةةب  ثد ال ةةأن  تةةى يةةتم  صةةر  يةةون التر ةة   مي ةةس ثتضةةم التواي ةةست ص ضةة س 

ا  ةةرا ات  إلةةى ص ةةضا ثتحةةوإ الةةبيون  ملةة  ثا ةةب ا ث ةةو أ ةةما  ةةس يترتةة  علةةى ثقةة 
الذر س   و اآلًسن  ر ةةسن الةةبائنيو  ةةو اخةةذ  قةةول اختصةةست علةةى ال قةةسنات المو ةةو   
ف  التر  ا  تى ال يتميةةا أ ةةب م علةةى اآلخةةريو  ثن  دةةرنا ثي  ةة  فةة   ةةذا الصةةب ا 
أن  ق االختصست ص ب أن  رم ف   ةةسلت  ا عحةةسن ثالمةةوتا فسسةة ح ال سزةةوا أخةةذو 

م س ب يترت  علي   رنا ث قيةةت فسئبتةة  الرئيحةةي   ةةو أن إال ف   يس  المبيو الموررا ل
الةةبائو سقمةةيو إلةةى  ةةمسن  قةة  فةة  المحةةتقدة أن المةةبيو  ةة  ثيزةةوا أن يتصةةرف فةة  
 سل ا أ س ص ب الموت ف   حة ألخذ  ق االختصستا إ  ال سخلو األ ر  ةةو أن تكةةون 
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أخةةةةةذ  التر ةةةةة    حةةةةةر  فةةةةة    نةةةةةى لتقةةةةةبم  ائةةةةةو علةةةةةى رخةةةةةرا أث  ورةةةةةر  فةةةةة  فسئةةةةةب   ةةةةةو
 االختصست ص ب أن ا تنع تصرف المبيو ف   سل  ص ب  وت .  

 844 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    883يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1094 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    887 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1020مادة )

للكككوارق قبكككل أن يتسكككلم حجكككة ببيكككان نصكككيبه  كككه صكككا ه الترككككة أن  ال يجكككوز
يتصر   ه مال التركة  وال يجوز له أن يسكتفدن مكا للترككة مكن ديكون أو أن 

 يجعل دينا عليه قصاصا بعين عليها.
 المذكرة اإليضاحية :

كمس يترت  على قيب األ ر الصس ن ات يةةيو  صةةذ  التر ةة  أث تمديتةة   ةةو قدةةة المحعمةة ا 
أن يتحةةلم الةةوانل  زةة  اديةةسن نصةةي   فةة  سةةسف  التر ةة ا أن الةةوانل ال سزةةوا لةة  ثقدةةة 

أن يتصرف ف  أ وا  التر  ا  مس ال سزوا ل  أن سحصة  يةةون التر ةة ا أث سز ةةة  ينةةس 
علي  قصسسس  يو علي سا  لا ان   ةةو ثقةةت قيةةب األ ةةر الصةةس ن ات يةةيو  صةةذ  التر ةة  

ا تةةؤ د إلةةى  ةةة يةةب الةةوانل  ةةو التصةةرف تدبأ الصةةذ  الزمس يةة  للتصةةري ا ف ةةذو الصةةذ 
ةة ا ثقةةب علمةةوا ات يةةيو ثتمديةةت ثسةة   فةة  أ ةةوا  التر ةة ا ثال  ةةير  ةةو  لةةا علةةى الوًن
ةةة   يةةةث  للتر ةةة ا ثقةةةب سعونةةةون  ةةةم الةةةذيو اختةةةسنثوا ثال علةةةى  ةةةو قةةةب يت س ةةةة  ةةةع الوًن
سحةةتقيع  ةةؤال  قدةةة الت س ةةة    ةةم أن ي حمةةوا فةة  رةةز ت المحعمةة  المختصةة  في مةةرثا 

أل ر الصس ن ات ييو  صذ  التر    قيبا في لموا أن الوًن  ال سحةةق ل ةةم الت س ةةة على ا
 ف  أ وا  التر  .  
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 1095 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    884يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 888 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    845 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس   

 لمبن  الليد .   و القسنون ا
 
 (1021مادة )

علككى مصككفه التركككة أثنككا  التصككتية أن يتخككذ جميككا اإلجككرا ا  للمحا ،ككة  .1
على أموال التركة  وان يقوم بما يلكزم مكن أعمكال اإلدارة  وعليكه أن ينكوب 

 عن التركة  ه الععاوا  وان يستو ه مالها من ديون قع حلو. 
الوكيكل بكفجر  وعليكه  مصفه التركة ولكو لكم يككن بكفجر  مسكئول مسكئولية .2

 تقعيم حساب عن إدارته  ه المواعيع الته يحعدها القا ه.
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا تحةةلم  صةةذ  التر ةة  أ ةةوا  التر ةة ا عليةة  أن سقةةوم صعسفةة  أعمةةس  إ ان  التر ةة ا ثأث  
 ذو األعمس  الميسم صزميع ا  را ات التحذظي ا  تقييب ن و نرةةم  لصةةسلح أ ةةب  قةةول 

لى ال يرا أث سزب وا أث سققع التقس م الحسند لمصةةلح  أ ةةب  ةةبين  التر ةة ا أث التر   ع
يوقةةع  زةةاا  ةةس للمةةبيو لةةبإ ال يةةرا أث تحصةةية أ ةةر   حةةتحق  أل ةةب  حةةتأ رد أ ةةوا  
التر ةةة ا أث يوقةةةع  زةةةاا تحذظيةةةس علةةةى المنقةةةوالت المو ةةةو   فةةة  ال ةةةيو المةةةؤ ر  ليضةةةمو 

 األ ر .  
صأعمس  ا  ان  المألوف ا  أن سمةة ض  لةة  أ ةةوا   كمس سز  على  صذ  التر   أن سقوم 

التر  ا ثان سزن   حصو  األنض ثان يديع المحصةةو  ثان يةةؤ ر أ يةةسن التر ةة  لمةةب  
قصةةير  ثان سحةةب  ا سزةةسن إ ا اقتضةةى األ ةةر  لةةاا ثان سمةة ض  ميةةع الةةبيون المحةةتحق  

 للتر  ا ثان ينوب عو التر   ف  البعسثإ الت  ترفع  ن س أث علي س.
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 حةةيولي   صةةذ  التر ةة  فةة   لةةا  محةةيولي  الو يةةةا فمصةةذ  التر ةة  فةة   عةةم الو يةةة ث 
عةةو التر ةة ا  تةةى ثلةةو لةةم سعةةو  ةةأ وناا ثللقس ةة  أن سقسل ةة  اتقةةبسم  حةةسب عةةو إ انتةة  
فةةة   واعيةةةب  ثنيةةة  سحةةةب  س لةةة ا ثعليةةة  أن يةةةواف  المحعمةةة  عمةةةس ثسةةةة إليةةة  فةةة  تنذيةةةذ 

  و الم رث  .    817ل سس  المس      803  مت  مانظر المس    
 846 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    885يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1096 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    889 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  

 
 (1022مادة )

وة بتقكعيم بيكان على مصفه الترككة أن يوجكه لكعائنه الترككة ومكعينيها دعك .1
بما لهم من حقوق وما عليهم مكن ديكون  يكيل ثيثكين يومكا مكن تكاريخ 

 تكليفهم بذلل.
يجب أن يلصق التكلي  على لوحة إعينا  المحكمة الككائن  كه دائرتهكا  .2

آير موطن للمورق والمحكمة الته تقا  ه دائرتها أعيان التركة  ويجوز 
 المحكمة ذلل.أن ين ر  ه إحعا الصحف اليومية إذا رأ  

 المذكرة اإليضاحية :
تو ةة   ةةذو المةةةس   علةةى  صةةذ  التر ةةة  تو يةة   عةةو  لةةةبائن  التر ةة ا ث ةةبيني سا اتقةةةبسم 
ايةةسن يةةذ ر فيةة   قةةول الةةبائنيو أث  يةةون المةةبينيوا ث لةةا خةة   ً ًةةيو يو ةةس  ةةو تةةسني  

 التكليف اذلا.  
وفر للتكليةةف ال  نيةة  ثال بف  و  لاا الت ةةرف علةةى  ائنةة  التر ةة  ث ةةبيني سا ث تةةى يتةة 

ف لةةةى  صةةةذ  التر ةةةة ا أن س لةةةو التكليةةةةف علةةةى لو ةةةة  إع نةةةست المحعمةةةة  الكةةةسئو فةةةة  
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 ائرت س رخر  و و للمونلا ث ذلا على لو   إع نست المحعم  الت  تقةةع فةة   ائرت ةةس 
 أ يسن التر  .  

كمس سزوا لمصذ  التر  ا ن ر التكليف ف  إ ةةبإ الصةةح  اليو يةة  إ ا نأت المحعمةة  
 ثن  لذلا.   ر 

 847 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    886يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1097 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    890 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 
 (1023مادة )

خبير أو أ ثر  وان لمصفه التركة أن يستعين  ه تقعير أموال التركة وجردها ب
يثبو ما تك ف عنه أوراق المورق  وما يصل إلى علمه عنهكا  وعلكى الورثكة 

 أن يبلفوم بكل ما يعر ونه من ديون التركة وحقوقها.
 المذكرة اإليضاحية :

  صس  تر   المونلا للت رف على  س للتر   ث س علي س  ةةو  قةةول ث يةةونا ثلزر  ةةس 
ث اكمةةر إ ا اقتضةةى الحةةس   لةةاا ثاللزةةو  إلةةى أثنال أن سحةةت يو  صةةذ  التر ةة  صخديةةر أ

ث فةةستر ث حةةتنبات ث ةةذ رات المةةونلا ثاللزةةو  إلةةى الحةةز ت ال س ةة  ليع ةة   سلةة   ةةو 
ةةة  ثالموسةةةى ل ةةةم  أ يةةةسن ثالقيةةةو  التةةة  تمقةةةة عقةةةسنات التر ةةة ا  مةةةس لةةة  الر ةةةو  إلةةةى الوًن

 ليحت لم  ن م عمس س رفون  و  قول للتر   أث  يون علي س.  
 849 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    888 عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس    يتقةةساق

 ةةةو  1099 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا  892 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس   
 القسنون المبن  األن ن .
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 (1024مادة )
علككى مصككفه التركككة أن يككودع المحكمككة المختصككة  يككيل سككتين يومككا مككن  .1

 كمل تقكعيرًا مبكعئيا لقيمكة أمكوال الترككة  ومالهكا  ومكا تاريخ تعيينه قائمة ت
 عليها  وان يخطر كل ذن شفن بهذم القائمة. 

يجككوز للقا ككه أن يككفمر بمككع الميعككاد الم ككار إليككه بككالفقرة السككابقة إذا رأا  .2
 مسو ا لذلل.

 المذكرة اإليضاحية :
إيةةبا  قسئمةة  أث دت  ذو المس   على  صذ  التر ةة  خةة   رةةتيو يو ةةس  ةةو تةةسني  ت يينةة  

ت ةةةةةمة تقةةةةةبيرا  دةةةةةبئيس صميمةةةةة  أ ةةةةةوا  التر ةةةةة  المنقةةةةةوالت  ن ةةةةةس ثال قةةةةةسنات ثالمزةةةةةو رات 
ثالنقو ..ال ا ثت مة  س للتر    ةةو  قةةولا ث ةةس علي ةةس  ةةو  يةةونا  مةةس عليةة  أن سخقةةر 

 كة  د شأن ا ذو القسئم  مالبائنيو  ثالوًن  ثالموسى ل م ثالمبينيو للتر  .
إ ا شةةس ثا علةةى القسئمةة ا ثالتقةةبم صمةةس عحةةى أن سعةةون ل ةةم  ث لةةا ا ةةبف أن سقلةةع  ةةؤال 

 و اعترا ست علي س إلى المحعم  لتذحص  نساعةةست ما ثتتصةةرف في ةةس ثيزةةوا لقس ةة  
المحعمةة  المختصةة  إ ا نأإ  حةةو س لةةذلا تمبيةةب المي ةةس  الم ةةسن إليةة  الةةذد  ةةو رةةتون 

قةةةبن  ةةةس إ ا  ةةةسن يو ةةةسا ثيخضةةةع التمبيةةةب إلةةةى الحةةةلق  التقبيريةةة  للقس ةةة ا ث ةةةو الةةةذد س
  نسق  حو س لذلا أم ال.

 848 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    887يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1098 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    891 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
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 (1025مادة )
انا  القائمة الم ار إليها  كه المكادة السكابقة   ل منازعة  ه صحة الجرد و ي

و خاصة ما يتعلق منها بإ فال أعيان أو حقكوق للترككة أو عليهكا أو بإثباتهكا 
تر ككا بككععوا أمككام المحكمككة المختصككة يككيل ثيثككين يومككا مككن تككاريخ إيككعاع 

 القائمة قلم كتاب المحكمة.
 المذكرة اإليضاحية :

 ةةةو الم ةةةرث   ص ةةةب إيةةةبا  قسئمةةة   ةةةر   1024صق  علةةةى  ثد ال ةةةأن مانظةةةر المةةةس   الحةةةس
التر ةةة  أن سقل ةةةوا علةةةى الديةةةسنا فةةة  ا  ةةةس ث ةةةبثا  ةةةس سمعةةةو أن ينةةةساعوا فيةةة ا أن يرف ةةةوا 
نةةااع م إلةةى المحعمةة  خةة   ً ًةةيو يو ةةس  ةةو تةةسني  إيةةبا  القسئمةة  قلةةم  تةةسب المحعمةة ا 

 يةةةر  بسةةة   ثعلةةةى المحعمةةة  أن تذحةةةص النةةةاا  فحصةةةس  دةةةبئيسا فةةة  ا نأت أن المنساعةةة 
 أ رت ارفض سا ثإال أسبنت أ را صقدول س.

 851 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    890يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1101 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    894 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1026مادة )

ة األمانة كل من استولى   ا علكى شكه  مكن مكال الترككة يعاقب بعقو ة ييان
 ولو كان وارثا.

 المذكرة اإليضاحية :
ةةس  اعتدرت  ذو المس    و ارتولى   س على شةة    ةةو أ ةةوا  التر ةة   تةةى ثلةةو  ةةسن ثاًن
ةة ا  دةةب اا أل ةةوا  التر ةة ا ثي سقةة  ص قو ةة  التدبيةةب ثلةةيا للةةوانل أن سحةةتج صأنةة    ةةو الوًن

رتولى علي ا  مس ال تحةةو   ةةذو ال قو ةة ا عةةو تو،يةةع عقو ةةست أخةةرإ سملا صسلميرال  س ا
 أشب  و عقو   التدبيبا   قو   الحرق ا إ ا  سن  نسق  ح ا لذلا.
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 850 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    889يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1100ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة  893 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 
 تسوية ديون التركة  .5

 (1027مادة )
يقوم مصفه التركة بعع استئذان القا ه بو ا  العيون الته لم يقم  ه شكفنها 
نزاع بعع انقضا  الميعاد المحعد لر ا المنازعا  المتعلقكة بكالجرد  أمكا الكعيون 

 ا نهائيًا.المتنازع  يها  تسوا بعع الفصل  ه صحته
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا تم  ر  التر ةة ا علةةى  صةةذ  التر ةة  أن سقةةوم ص ةةب ارةةتيذان القس ةة ا الوفةةس  صسلةةبيون 
التةةة  لةةةم سقةةةم فةةة  شةةةأن س نةةةاا  ص ةةةب انقضةةةس  المي ةةةس  المحةةةب  لرفةةةع المنساعةةةست المت لقةةة  

 لةةا إ ا  صةةسلزر ا أ ةةس صسلنحةة   للةةبيون المتنةةسا  في ةةس فتحةةوإ ص ةةب الذصةةة ا ةةذو الةةبيون  ةةة
 نأإ  صذ  التر  ا أن التر    ورر   تى  ع  حسب البيون المتنسا  في س.  

 852 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    891يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1102 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    895 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1028مادة ) 

على مصفه التركة  ه حالكة إعسكار الترككة أو  كه حالكة احتمكال إعسكارها أن 
يوق  تسوية أن دين  ولو لم يقم  ه شفنه نزاع حتى يفصل نهائيا  ه جميا 

 المنازعا  المتعلقة بعيون التركة.
 المذكرة اإليضاحية :
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ن تكةةون  ةةذلاا عليةة  إ ا نأإ  صةةذ  التر ةة  أن التر ةة    حةةر ا أث أن  نةةسق ا تمةةس  ال
أن يوق  ثفس  أد  يو ثلو لم سقم ف  شأن  ناا ا ث لةةاا  تةةى سذصةةة ن سئيةةس فةة   ميةةع 

 المنساعست المت لق  ابيون التر  .  
ثير ع  لاا إلى أن اعت سن التر     حةةر ا لةةيا  ةةو شةةأن  أن سحصةةة  ةةة  ائةةو للتر ةة  

  التر ةةة ا ال علةةى  ةةة  قةة  ثال اةةب أن سعتذةة  صحصةةة   نةة ا فضةة  عةةو  لةةا أن  صةةذ
سحتقيع تقةةبير  قةةبان  ةةذو الحصةة  التةة  ريحصةةة علي ةةس الةةبائو ث ةةة  ائةةو األ ةةر الةةذد 
يو   علةةى  صةةذ  التر ةة  االنتظةةسن  تةةى الذصةةة الن ةةسئ  فةة  الةةبيون التةة  نف ةةت فةة  
شةةأن س  نساعةةست فيتمدةةت  صةةذ  التر ةة   ةةو  قةةبان  ميةةع الةةبيون التةة  علةةى التر ةة  فةة  

أ  صةةذ  التر ةة  اتوايةةع أ ةةوا  التر ةة  علةةى  ائني ةةسا ثلمةةس سةةونت س الن سئيةة ا عنبئةةذ يدةةب
كسنت التر     حر  ف ن  ائن  التر   يتحسسون أ وال س ثيأخةةذ  ةةة  ةةن م  صةةت  انحةة   

 البيو الذد ل .  
 852 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    891يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1102 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    895 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  

 (1029مادة )
يقوم مصفه الترككة بو كا  ديكون الترككة ممكا يحصكله مكن حقوقهكا  وممكا  .1

ت كتمل عليكه مكن نقكود ومكن ثمكن مكا يككون قكع باعكه بسكعر السكوق مكن 
مكن ثمكن أوراق مالية  ومن ثمن منقوال  التركة   إن لم يكن ذلل كا يكا  

 ما  ه التركة من عقارا . 
تبكككاع منقكككوال  الترككككة وعقاراتهكككا بكككالمزاد العلنكككه و قكككا لألو كككاع و كككه  .2

المواعيكككع  المنصكككو  عليهكككا  كككه البيكككوع الجبريكككة  إال إذا اتفكككق جميكككا 
الورثككة علككى أن يككتم البيككا بطريقككة أيككرا أو علككى أن يككتم ممارسككة   ككإذا 
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ا العائنين  وللورثة  ه جميا  انو التركة معسرة لزمو أيضا موا قة جمي
 األحوال حق ديول المزاد.

 المذكرة اإليضاحية :
 يوف   صذ  التر    يون س  و :

 أثال :  س سحصل   و  قول للتر   عنب ال ير.  
 ًسنيس : النقو  الت  ت تمة علي س التر  .  

 ًسلمس :  و ًمو  س سعون قةةب صسعةة   صةةذ  التر ةة  صحةة ر الحةةول  ةةو ارةة م ثرةةنبات فةة 
  سل  ث و  س.  

 ناص س :  و ًمو المنقوالت الباخل  التر  .  
 خس حس : ال قسنات.  

ثتو ةة  المةةس   علةةى  صةةذ  التر ةة  عنةةب ايةةع المنقةةوالت ثال قةةسنات  حةة  الترتيةة  ث ةةس 
تقتضةةي  رةةبا  الةةبيونا عةةو  ريةةق المةةاا  ال لنةة  ثفقةةس لاث ةةس  ثالمواعيةةب المنصةةوت 

ةة  اتذقةةوا علةةى أن يةةتم الديةةع صقريقةةة   علي ةةس فةة  الديةةو  الزدريةة ا  ةةس لةةم سعةةةو  ميةةع الوًن
أخةةةةرإ أث علةةةةى أن يةةةةتم  مسنرةةةة  مصسلترا ةةةة   رةةةةوا   ةةةةسن الديةةةةع أل ندةةةة  أث لةةةةوانل أث 

 لموسى ل .  
ةة  فةة   ميةةع األ ةةوا   ثإ ا  سنت التر     حر  لا ت أسضس  وافق   ميع البائنيوا ثللوًن

  م البخو  صسلماا  ال لن .   ق البخو  صسلماا   مس سزوا لبائن  التر  ا ثالموسى ل
 854 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    893يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو  104 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    897 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس   

 القسنون المبن  األن ن .  
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 (1030مادة )
كم بحلول العين المالجكل و تعيكين للمحكمة بنا  على طلب جميا الورثة أن تح

 المبلغ الذن يستحقه العائن.
 المذكرة اإليضاحية :

األسة أن البيو المؤ ة ال سحتحق إال صحلو  ا لةة  المتذةةق عليةة ا ثثفةةس  المةةبيو ليحةةت 
 ةةو اةةيو أرةة سب رةةقوط األ ةةةا ثال سحةةتقيع الةةبائو المقسل ةة  صحقوقةة ا  سلمةةس األ ةةة لةةم 

ةة   مي ةةس  سحةةة ص ةةبا ثقةةب سقةةو  األ ةةة ص ةةب ثفةةس  المةةبيوا ثقةةب سعةةون  ةةو  صةةلح  الوًن
الحعةةم صحلةةو  الةةبيون المؤ لةة ا فةة  ا ان قةةب إ مةةسع م علةةى  لةةاا  لدةةوا  ةةو القس ةة  أن 

 سحعم صحلو  البيو المؤ ة ث ت ييو المدلغ الذد سحتحق  البائو.  
 855 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    894يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 11025 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    898القسنون المبن  الحةةوندا ثالمةةس      و
  و القسنون المبن  األن ن .  

 (1031مادة )
إذا لم يجما الورثة على طلب حلول العين المالجل  تولو المحكمة توزيكا  .1

الكعيون المالجلككة وتوزيككا أمكوال التركككة بحيككث يخكتص كككل وارق مككن جملككة 
ن جملككة أموالهككا  بمككا يكككون  ككه نتيجتككه معككادل لصككا ه ديككون التركككة ومكك
 حصته  ه اإلرق. 

ترتككب المحكمككة لكككل دائككن مككن دائنككه التركككة تفمينككا  كا يككا علككى عقككار أو  .2
منقول  على أن تحتفل لمن كان له تفمين يا  بنفن هذا التفمين   إذا 
استحال تحقيق ذلل  ولو بإ ا ة تفمين تكميلكه يقعمكه الورثكة مكن مكالهم 

لخا   أو باالتفاق على أية تسوية أيرا  رتبكو المحكمكة التكفمين علكى ا
 أموال التركة جميعها.
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 ه جميا األحوال إذا ورد تفمين على عقكار  ولكم يككن قكع سكبق تسكجيله   .3
وجكككب أن يسكككجل هكككذا التكككفمين  و قكككا لألحككككام المقكككررة  كككه تسكككجيل حكككق 

 االيتصا .
 المذكرة اإليضاحية :

ع في س الوًن  علةةى الت زيةةة صحلةةو  أ ةةة الةةبيوا تتةةولى المحعمةة  ف  الحسل  الت  ال سزم
توايع البيون المؤ ل  على الوًن  ثتوايع أ ةةوا  التر ةة ا صحيةةث سعةةون لكةةة ثانل  صةة  
 ةةو األ ةةوا  ث صةة   ةةو الةةبيون إ ا ارةةتنالت المسنيةة   ةةو األثلةةى سعةةون ال ةةسق    ةةس ال 

سحةةةت يو القس ةةة  في ةةةةس  لصةةةسف   صةةةت  فةةة  ا نلا ث ةةةذو عمليةةة   حةةةةساي   ،يقةةة ا قةةةب
ةة  قةةةب تزةةةاأ  صخديةةرا ثت قةةةى   ةةةعل  أخةةرإا  ةةة  أن الةةةبيون المؤ لةة  اتواي  ةةةس علةةةى الوًن
 ةةمسن سا فقةةب  سنةةت  ةةة التر ةة   ةةس ن  ألد  يةةو  ن ةةسا فأسةة ح الةةبيو ص ةةب أن اخةةتص 
صةة  ثانل   ةةيو ال سضةةمن  إال  ةةا   ةةو التر ةة   ةةو الزةةا  الةةذد ثقةةع فةة  نصةةي   ةةذا 

التحةةليم ا ةةس ألن ةةس تترتةة  علةةى تزائةة  الةةبيوا ثلمةةس  ةةسن  ةةو  الةةوانل ث ةةذو نتيزةة  سزةة 
المذرثض أن التر    ورر ا ف ن التر   الم حر  سحةةة في ةةس الةةبيون المؤ لةة  ثتةةوا   ل ةةس 
على البائنيوا فسلمذرثض ت  س لذلا أن  ا  التر ةة  الةةذد ثقةةع فةة  نصةةي  الةةوانل سذةة  

 قةةة ا سزةةةوا للقس ةةة  أن  صسلةةةبيو الةةةذد اخةةةتص صةةة ا ثلكةةة  سعةةةون الةةةبائو  قمينةةةس علةةةى
يرتةة  لةة   ةةق اختصةةست علةةى عقةةسنات التر ةة  التةة  ثق ةةت فةة  نصةةي  الةةوانلا ث لةةا 
صةةةسلر م  ةةةو أن الةةةبيو  ؤ ةةةة ثلةةةم سصةةةبن صةةة   عةةةما اةةةة تزةةةوا  قسل ةةة  الةةةوانل ص  ةةةسف  
 مسن تكميل   و  سل  الخست أث  قسلدت  صأس  تحوي  أخرإا  تقبسم  ذيةةة عينةة ا أث 

الةةةةبائوا فةةةة  ا لةةةةم سمعةةةةو أن يتحقةةةةق للةةةةبائو الضةةةةمسن  شةةةةخص أث عقةةةةب تةةةةأ يو لمصةةةةلح 
الكسف ا ف ن  ق  ي قى  ير قساة للتزائ ا ث مسن   و  ة أ وا  التر  ا  ةةس  فةةع  ن ةةس 
ةة  اآلخةةريوا  ةةع  راعةةس  اتخةةس  ا  ةةرا ات  فةة  نصةةي  الةةوانل ث ةةس ثقةةع فةة  نصةةي  الوًن

الم ةةرث  ثثفةةق ال ا ةة   شةة سن  ةةذا الحةةق. ث ةةذو  ةة  أ ل نققةة  فةة  التصةةري  عسلز ةةس 
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ةة  فةة  أن تتزةةاأ علةةي م  في س ايو  صةةلح  الةةبائنيو فةة  أال يتزةةاأ  ةةمسن م ث صةةلح  الوًن
 البيون ثف  أن سعون  ة ثا ب  حيوال عو البيون األخرإ.

 851 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    895يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1105القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    ةةو  899 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .
 (1032مادة )

يجوز لكل وارق بعع توزيا الكعيون المالجلكة  أن يكع ا القكعر الكذن ايكتص بكه 
 قبل حلول األجل.
 المذكرة اإليضاحية :

أ سات  ةةذو المةةس   لكةةة ثانل أن سز ةةة الوفةةس  صسلةةبيون التةة   سنةةت  ةةو نصةةي  ا عنةةب س 
ن ا  مةةةس  علةةةى  لةةةو  األ ةةةةا ثيعةةةون  لةةةاا اتقةةةبسم  لةةة  إلةةةى المحعمةةة  للحعةةةم ت ةةةذ

صحلةةةو  الةةةبيو المؤ ةةةة الةةةذد ثقةةةع نصةةةي  ا ث ت يةةةيو المدلةةةغ الةةةذد سحةةةتحق  الةةةبائو   قةةةس 
  و الم رث .    1031أل عسم المس   الحسصق   

 857 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    896يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1106 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    900القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     ةةو

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1033مادة )

ال يجوز للعائنين الذين لم يستو وا حقوقهم لععم ظهورها  ه قائمة الجكرد ولكم 
تكن لهم تفمينا  على أموال التركة أن يرجعوا على من كسب بحسن نيكة حقكا 

نيا على تلل األموال  ولهم الرجوع على الورثة  ه حعود ما عاد عليهم من عي
 التركة.

 



 

1104 

 المذكرة اإليضاحية :
 مسسةة  لححةةو نيةة  ال يةةر الةةذد  حةة   قةةس عينيةةس علةةى أ ةةب أ ةةوا  التر ةة  عنةةب تصةةرف 
الةةةةوانل فةةةة  عةةةةيو  ةةةةو أ يةةةةسن التر ةةةة ا أث نتةةةة  علي ةةةةس  قةةةةس عينيةةةةس  ةةةةر و فةةةة ن المةةةةس   

م تزةةا للةةبائنيو الةةذيو لةةم سحةةتوفوا  يةةون م أن ير  ةةوا علةةى  ةةو    ةةو الم ةةرث  لةة 1033م
كح  صححو ني   قس عينيس على تلا األ وا  ث لا صحد ا عبم علم ةةم صةةسلتكليف الةةذد 
ث  ةة   صةةذ  التر ةة  للةةبائنيو أث ل ةةبم علم ةةم صمةةوت المةةبيو فةة  األسةةة ث ةةو ًمةةو لةةم 

ل ةةم الحةةق فةة  الر ةةو  علةةى تظ ر  يون م الت  ل م على التر   فةة  قسئمةة  الزةةر ا ثإنمةةس 
الوًن   س  ا ت أ يسن التر   صس،ي  ف  أيةةبي ما  يةةث ال تر ةة  إال ص ةةب رةةبا  الةةبيون فةة  

  بث   س عحى أن سعون قب أخذو  قسا  لمس  التر    سلممو.
ثيؤسةةة  ةةةذا الحعةةةما علةةةى أرةةسم أن  ةةةو يت س ةةةة  ةةةع الةةوانل صححةةةو نيةةة  ص ةةةب انت ةةةس  

ن التصري  قب خلصت التر    و البيونا فةة  سزةةوا التصري   و  ق  أن سقميو إلى أ
 لبائو لم سظ ر ف  التصري  أن يتت ع عينس للتر   تحت يبو أث أن يتقبم علي  في س.

 858 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    897يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1107دةة ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  اللي 901 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .
 (1034مادة )

يتككولى مصككفه التركككة بعككع تسككوية ديككون التركككة تنفيككذ الوصككايا و يرهككا مككن 
 التكالي .

 المذكرة اإليضاحية :
تصةةةري  الةةةبيون ثالوفةةةس  ا ةةةس  قةةةب س علةةةى تنذيةةةذ الوسةةةسسسا المت لقةةة  صسلتر ةةة ا ث لةةةا ثفقةةةس 

ال ص ةةةب رةةةبا  الةةةبيون" ثلةةةذا ف لةةةى  صةةةذ  التر ةةة  إ ا  ةةةس للقسعةةةب  التةةة  تقةةةو  "ال تر ةةة  إ
 انت ى  و تحوي   يون التر  ا تنذيذ الوسسسس ث ير س  و التكسليف.  
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 859 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    898يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1108   ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس  902 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 

 تسليم أموال التركة وقسمة هذم األموال .6
 (1035مادة )

يككالول مككا بقككه مككن أمككوال التركككة إلككى الورثككة  بعككع تنفيككذ التزاماتهككا كككل حسككب 
 نصيبه ال رعه.

 المذكرة اإليضاحية :
سس ص ةةب أن سقةةةوم  صةةةذ  التر ةةة  اتنذيةةذ  ةةةة  ةةةس يت لةةةق صسلتر ةة   ةةةو  قةةةول ث يةةةون ثثسةةةس

ةةة   ةةةة صححةةة   ثتكةةةسليفا عليةةة  أن سقةةةوم اتوايةةةع  ةةةس ت قةةةى  ةةةو أ ةةةوا  التر ةةة  علةةةى الوًن
نصي   ال رع ا  ة  لا ثفقس للقسعب  األسولي  "ال تر ةة  إال ص ةةب رةةبا  الةةبيون" ثيتحةةلم 
كةةة ثانل نصةةي    ذةةراا ال شةةسئ س  ةةذا إ ا لةةم يو ةةب  ةةسنع  ةةو إ سصةة  الةةوانل إلةةى  لةة  

ةة   ةةو ثقةةت  ةةوت المةةونل ال  ةةو تحليم نصي    ذرااا ثت تدر  ةة  ذو األ ةةوا   ملو ةة  للوًن
 ثقت التحليم.

 860 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    899يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1109 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    903 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1036مادة )

ر المحكمكككة المختصكككة بنكككا  علكككى طلكككب أحكككع الورثكككة أو ذون المصكككلحة تصكككع
 شهادة تقرر حصر الورثة  و يان نصيب كل منهم  ه ارثه ال رعه.
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 المذكرة اإليضاحية :
ةة ا قضةةى الم ةةر  صةةأن تصةةبن  ثلكةة  سعةةون فةة  يةةب الةةوانل رةةنبا صملكيةة  لا ةةوا  المونًث

ةة  أث  د ا لمصةةلح  شةة س   تقةةرن  صةةر المحعمةة  المختصةة  انةةس  علةةى  لةة  أ ةةب الوًن
 الوًن  ثتديو في س نصي   ة  ن م ف  إًن  ال رع .

 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثيتوافةةق  ةةع  1111يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   862 و القسنون المبن  المصردا ثيتوافق  ةةع المةةس     901المس    

 ن  الليد .   و القسنون المب  902الحوندا ثالمس    
 
 (1037مادة )

 يسلم المصفه إلى الورثة ما آل إليهم من أموال التركة.  .1
يجككوز للورثككة بمجككرد انقضككا  الميعككاد المحككعد للمنازعككا  المتعلقككة بجككرد  .2

التركككة المطالبككة باسككتيم األشككيا  والنقككود التككه ال تسككتلزمها التصككتية أو 
 نها.بعضها وذلل بصفة مالقتة مقابل تقعيم كفالة أو بعو 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا   ةةرت التر ةة  ص ةةب انقضةةس  المي ةةس  المحةةب  للمنساعةةست المت لقةة  صزةةر  التر ةة ا أن ةةس 
 ةةةس ر  اليحةةةسن ثليحةةةت   حةةةر ا ثأن  صةةةذ  التر ةةة  لةةةيا فةةة   س ةةة  ل  تذةةةسظ صزميةةةع 
أ وا  التر   لتصذيت سا سزوا للوانل أن سقسل   صذ  التر   صةةأن سحةةلم  فةةونا نصةةي   

ص ض  ف  األشيس  ثالنقو  الت  ال سحتسح ل س  صذ  التر   ف  تصةةري  التر ةة ا   كل  أث
علةةةى أن سخصةةةم  لةةةا  ةةةو نصةةةي   الن ةةةسئ  فةةة  الميةةةرالا ث لةةة  الكذسلةةة   ةةةو الةةةوانل 
سخضةةع لتقةةبير  صةةذ  التر ةة ا فةة ن  ةةسن سحةةسن التر ةة   ديةةرا ال سقسلةة  الةةوانل صعذسلتةة ا 

م  ذسلةة  إ  قةةب يتدةةيو أن المةةس  الةةذد تحةةلم  ثان  سن سحسن التر    ير  دير  سل ةة  اتقةةبس
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الةةةوانل الام لتصةةةري  التر ةةة  فتضةةةمو الكذسلةةة  ن   ةةةذا المةةةس ا ث ةةةس تحةةةلم  الةةةوانل  ةةةو 
 األ وا  ثقتيذ سحتقيع التصرف في   ثن انتظسن لن سس  التصري  ثتحلم ش س   ا نل.  

 861لمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثا 900يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1110 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    904 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 
 (1038مادة )

لكل وارق أن يطلب من مصفه التركة أن يسكلمه نصكيبه  كه اإلرق مفكرزًا  إال 
  ه القانون.إذا كان الوارق ملزما بالبقا   ه ال يوع بنا  على اتفاق أو نص 

 المذكرة اإليضاحية :
ص ةةب تصةةري  التر ةة ا تكةةون أ وال ةةس شةةسئ  ا ف لةةى  صةةذ  التر ةة ا تحةةليم الةةوانل نصةةي   
ال ةةرع   ذةةراا ال شةةسئ ساا ث ةةذا  ةةو األسةةةا إال إ ا تدةةيو أن الةةوانل  لا ةةس صسل قةةس  فةة  
 ال ةةةةيو  انةةةةس  علةةةةى اتذةةةةسل أث نةةةةص فةةةة  القةةةةسنونا ثيعةةةةون  لا ةةةةس صسل قةةةةس  علةةةةى ال ةةةةيو 

صسالتذسلا  مس  و األ ر ف   لكيةة  األرةةر ا ثيعةةون  لا ةةس اةةنص القةةسنون  مةةس  ةةو األ ةةر 
 ف  ال يو  ا   سند.  

 863 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    902يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1112 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    906 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

 سنون المبن  األن ن .   و الق
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 (1039مادة )
إذا ككان طلكب القسكمة واجككب القبكول  تكولى مصككفه الترككة إجكرا  القسككمة  .1

بطريقة ودية على أال تصبح هكذم القسكمة نهائيكة إال بعكع أن يقرهكا الورثكة 
 باإلجماع. 

إذا لككم ينعقككع إجمككاع الورثككة علككى القسككمة  وجككب علككى مصككفه التركككة أن  .2
دعككوا بالقسككمة و قككا ألحكككام القككانون  وتحسككم  يككع ا علككى نفقككة التركككة

 نفقا  الععوا من أنصبا  المتقاسمين. 
 المذكرة اإليضاحية :

ف  الحسل  الت  ال سعون في س الوانل  زدرا على ال قس  علةةى ال ةةيو ا فةة ن الةةوانل الةةذد 
سقل  تحلم  صت   ذرا ا ال اةةب أن سحةةتزي   صةةذ  التر ةة  إلةةى  ل ةة ا ثعلةةى  صةةذ  

 ذو الحسل  أن سزرد قحم  أ وا  التر    تى سذةةرا نصةةي  الةةوانلا صقريقةة    التر   ف 
 ث س  ثال تص ح  ذو القحم  ن سئي  إال إ ا اقر س  ميع الوًن .  

ةة ا  ينيةةذ سعةةون علةةى  صةةذ  التر ةة  أن يرفةةع  عةةوإ صسلقحةةم   ثإ ا لةةم ين قةةب إ مةةس  الوًن
 ص س  المتقسرميو.  تكون نذقست س على التر  ا على أن تححم  ذو البعوإ  و أن

 864 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    903يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1113 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    907 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1040مادة )

و وجكه يكا  مكا تعلكق  تسرن على قسمة التركة القواعع المقررة  ه القسكمة 
 منها بضمان التعرض واالستحقاق والفبن وامتياز المتقاسم. 

 
 المذكرة اإليضاحية :
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تحيةةةةة  ةةةةذو المةةةةس   إلةةةةى القواعةةةةب المقةةةةرن  فةةةة  القحةةةةم  فيمةةةةس يت لةةةةق صضةةةةمسن الت ةةةةرض 
 ةةةةةو  983ل سسةةةةة  المةةةةةس    971ثاالرةةةةةتحقسل ثال ةةةةةدو ثا تيةةةةةسا المتقسرةةةةةم مانظةةةةةر المةةةةةس   

 الم رث  .  
 865 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    904عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   يتقةةساق  

 1114 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    908 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  

 (1041مادة )
إذا كان بين أموال التركة ما يستفل زراعيا أو صناعيا أو تجاريا ويعتبر وحعة 
اقتصادية قائمة بذاتها ولم يتفق الورثة على استمرار العمكل  يهكا  ولكم يتعلكق 
بها حق للفير  وجب تخصيصه بكامله لمن يطلبه مكن الورثكة إذا ككان أقكعرهم 
علككى اال ككطيع بككه  علككى أن يقككعم ثمككن هككذا المسككتفل  ويحسككم مككن نصككيب 

يصكص لمكن الوارق  ه التركة   إذا تسكاو  قكعرة الورثكة علكى اال كطيع بكه 
 يعطه من بينهم أعلى قيمة بحيث ال تقل عن ثمن المثل. 

 المذكرة اإليضاحية :
ثالمحةةةت ة الاناعةةة  أث الصةةةنسع  أث التزةةةسندا  ةةةو الةةةذد سممةةةة ث ةةةب  اقتصةةةس س  قسئمةةة  
اةةذات سا  محةةة تزةةسند أث  صةةنع أث صحةةتسن انعةةت فيةة  األشةةزسن أث الا ةةون أث االًنةةيو 

إلةةى انتقةةست  ديةةر  ةةو ،يمتةة . في قةة  المحةةت ة    ةةسا ال تصةةح قحةةمت  الن  لةةا يةةؤ د
ار ت  إلى اقبن الوًن  على ارت  ل . ثيقبن ًمو المحت ة صحح  ،يمت   رأم  ةةس  ال 
 صحح   س ينتز   و إيرا ا ثيحتنا  ًمن   و نصي  الوانل الذد أعق  ل  المحت ة.

ةةسن أث اكمةةر فةة   فةة  ا لةةم سةةف نصةةي   اةةممو المحةةت ة الةةام اةةبفع الذةةرل. ثإ ا تحةةسثإ ثاًن
القةةبن  علةةى االرةةت   ا أعقةةى المحةةت ة إلةةى  ةةو يةةبفع فيةة  أعلةةى ،يمةة  صحيةةث ال تقةةة 
ةة  تتةةوافر لبسةة  القةةبن  علةةى االرةةت   ا ايةةع  عةةو ًمةةو الممةةةا ثإ ا لةةم يو ةةب أ ةةب  ةةو الوًن
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ةة ا ثإ ا لةةم  المحةةت ة أل ندةة    قةةس للقواعةةب المقةةرن  فةة  القحةةم ا ًةةم يةةوا  ًمنةة  علةةى الوًن
 ةة   يةةر المحةةت ة أث  ةةسن سممةةة   ظةةم أ ةةوا  التر ةة ا ثث ةةب ثانل تتةةوافر يو ةةب فةة  التر 

ةةة   ةةةة  فيةةة  القةةةبن  علةةةى ارةةةت  ل  ثن ةةة  اةةةبفع ًمنةةة ا أعقةةةى لةةة ا ثيعتذةةة  صةةةسق  الوًن
 صحصت  ف  الممو انح   نصي   ف  ا نل.  

 866 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    906يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1115 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    909المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     ةةو القةةسنون 

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1042مادة )

إذا ايتص أحع الورثة عنع القسمة بعين للتركة   إن باقه الورثة ال يضكمنون 
 له المعين إذا هو اعسر بعع القسمة  ما لم يوجع اتفاق يقضه بفير ذلل. 

 ضاحية :المذكرة اإلي
تت رض  ذو المس   للبيون الت  للتر  ا أد الحقول ال خصي  الت  سعةةون في ةةس المةةونل 
 ائنةةس أل ندةة ا ث ةةذو الحقةةول ال تةةبخة فةة  ال ةةيو   ةةع أ ةةوا  التر ةة  ال ةةسئ  ا اةةة  ةة  
ةة ا  ةةة انحةة    صةةت  فةة  الميةةرالا فةة  ا اخةةتص  تنقحةةم صمزةةر  ثفةةس  المةةونل علةةى الوًن

ةة  ث ةةب ما أ ةةس صسلنحةة   أ ب الوًن  عنب القحم  ا  ذا الحقا ف ن  لاا سعون صسلنح   للوًن
إلى المبيو ا ذا الحقا ف موت المونل سص ح  بينس لكةةة ثانل صمقةةبان  صةةت . ثيزةة  
أن سحو  صسق  الوًن   صص م للةةوانل الةةذد ثقةةع فةة  نصةةي   الحةةق عةةو  ريةةق  والةة  

ث ةةبو إعحةةسن المةةبيو  الحقا ثلكو  ؤال  الوًن  ال سضمنون للوانل الذد اختص صسلحق
ص ةةةب القحةةةم  إال إ ا ث ةةةب اتذةةةسل سقضةةة  اةةةذلاا إال ان ةةةم سضةةةمنون للةةةوانل  ثن اتذةةةسلا 

 إعحسن المبيو عنب القحم .
ث ةةذا ت ةةبيب للضةةمسن الةةذد تقةةرنو القواعةةب ال س ةة  فةة  الحوالةة ا  يةةث ال سضةةمو المحيةةة 

 ةةةةو  337/1سحةةةةسن المةةةةبيو إال إ ا ث ةةةةب اتذةةةةسل خةةةةست علةةةةى الضةةةةمسنا مانظةةةةر المةةةةس   
الم رث  ا ثير ع رد   ذا الت بيب إلى  س تقتضي  القحم   و  راعس  المحسثا   ةةس اةةيو 
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ةة  سضةةمنون سحةةسن المةةبيو عنةةب القحةةم   ثن  س ةة  إلةةى اتذةةسل خةةست  المتقسرةةميوا فسلوًن
 على  لا.  

 868 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    907يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1116 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    911ن  الحةةوندا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةب

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1043مادة )

تصككح الوصككية بقسككمة أعيككان التركككة علككى ورثككة الموصككه  بحيككث يعككين لكككل 
وارق أو لككبعض الورثككة قككعر نصككيبه   ككإن زاد  قيمككة مككا عككين ألحككعهم علككى 

 ة حكم الوصية. استحقاقه  ه التركة تفيذ الزياد
 المذكرة اإليضاحية :

تةة   ةةس   يستةة ا  تت ةةرض  ةةذو المةةس   لقحةةم  أ ةةوا  التر ةة  التةة  سزري ةةس المةةونل اةةيو ثًن
ث ذو القحم  إ ا لم تر  ف  سون  ثسي  سزوا الر ةةو  في ةةسا ف ن ةةس تكةةون صس لةة  صق نةةس 

لمةةةونل  قلقةةس ألن ةةس ت س ةةة فةة  تر ةة   حةةتقدل . فز لةةت القحةةم  التةة  تقةةع  ةةس   يةةس  ا
ثسةةي  سزةةوا الر ةةو  في ةةسا الن الوسةةي   حةةتمنس   ةةو  عةةم صقةة ن الت س ةةة فةة  التر ةة  
ةة  علةةى  المحتقدل  ثت بف  ذو المس   تمعيو المونل  و تنظيم تر تةة  ثقحةةمت س اةةيو الوًن
ث   المصلح  الت  يرا س. فيزوا للمونل أن س ةةيو لكةةة ثانل قةةبن نصةةي   فةة  التر ةة ا 

س عينةة  لةة ا ثثسةةيت  اةةذلا سةةحيح  ثنسفةةذ ا ثلمةةس  سنةةت ثان يوسةة  صةةأن سعةةون ثانل  ةة 
ةة ا سزةةوا للمةةونل أن يايةةب  الوسةةي  تزةةوا للةةوانل صسلملةةث اةةبثن توقةة  علةةى إ ةةسا  الوًن
فةة  ص ةةض االنصةة س   ةةس يةةراو صحيةةث ال يتزةةسثا  زمةةو  الايةةس   ًلةةث التر ةة ا فةة ن  ةةسن 

ةةة  الاائةةةبا قحةةةم الملةةةث اةةةيو أسةةةحسب االنصةةة   س  المايةةةب  اكمةةةر  ةةةو الملةةةث ثلةةةم سزةةةا الوًن
 انح    س اا و لكة  ن م. ثن  ال سق  إلى التر  .  
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ثقحم  المونل    ثسي   و نس ي . ثقحم   و نس ي  أخرإا فمو  يةةث أن ةةس ثسةةي  
سزوا للمةةونل الر ةةو  في ةةس  ائمةةس  ةةس   يستةة . ثال تصةة ح الا ةة  إال اوفستةة ا ث ةةو  يةةث 

مسن الت ةةرض ثاالرةةتحقسل أن س قحةةم ا فتحةةرد علي ةةس أ عةةسم القحةةم  ث خسسةة  أ عةةسم  ةة 
ثأ عةةةسم ا تيةةةسا المتقسرةةةما ثيحةةةتمنى  ةةةو  لةةةا أ عةةةسم ال ةةةدو ف ةةة  ال تحةةةرد علةةةى قحةةةم  

ةة  ت تدةةر صحعةةم المةةس     ةةو الم ةةرث   1043المةةونلا ألن الايةةس   فةة  نصةةي  أ ةةب الوًن
 ثسي ا ثتنذذ  ثن  س     سا  الوًن   س  ا ت ف   بث  ًلث التر  .  

 869 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    908المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع 
 1117 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    912 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  
 (1044مادة )

يجوز الرجوع  ه القسكمة المضكا ة إلكى مكا بعكع المكو   وتصكبح الزمكة بو كاة 
 الموصه. 

 ية :المذكرة اإليضاح
القسعةةب  فةة  القحةةم  التةة  سزري ةةس المةةونل  ةةس   يستةة  سزةةوا الر ةةو  في ةةسا ألن ةةس ثن ت 
فةة  سةةون  ثسةةي  سزةةوا الر ةةو  في ةةسا ثلةةو  سنةةت  يةةر  لةةاا لكسنةةت ت ةةس   فةة  تر ةة  

 ةةو الم ةةرث  . ثال تنذةةذ  1043 حتقدل  ث سنت صس ل  مانظر المذ ر  ا سضس ي  للمةةس    
 . ذو الوسي  إال اوفس  المونل

 870 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    909يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1118 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    903 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .
 (1045مادة )
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لككم إذا لككم ت ككمل القسككمة جميككا أمككوال المككورق وقككو و اتككه  ككإن األمككوال التككه 
 تعيل  ه القسمة تالول شائعة إلى الورثة طبقا لقواعع الميراق. 

 المذكرة اإليضاحية :
تةة ا ثلةةم يةةتمعو  ةةو إ خةةس   ةةذا  إ ا ارتزب للمونل  س  ص ب القحم  التةة  أ را ةةس اةةيو ثًن
المس  الزبيب ف  القحم  قدة  وًن ا أث لم يةةر   لةةاا ت قةةى القحةةم  التةة  أ را ةةس المةةونل 

أ س المس  الذد ارتزب فيؤث  إلى الوًن   ةةمو تر تةة ا ثلكنةة  سعةةون على  س    علي ا  
شةةةسئ س ايةةةن م ألنةةة  لةةةم يةةةبخة فةةة  القحةةةم  ثيةةةوا  ايةةةن م   قةةةس لقواعةةةب الميةةةرال. ثإ ا  ةةةسن 
األ ةةةر صةةةسل عا ثتصةةةرف المةةةونل فةةة  ص ةةةض األ ةةةوا  التةةة   خلةةةت فةةة  القحةةةم ا فةةة ن 

 القحم  ت قة ثيز  إ را  قحم   بيب .  
 871 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    910مةةس    ةةع المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو ال

 1119 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    914 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  

 (1046مادة )
إذا ما  قبل و اة المورق واحع أو ا ثر من الورثة المحتملين الذين ديلوا  ه 

الحصة المفرزة الته وقعو  ه نصيب من ما  تالول شكائعة إلكى   القسمة  إن
 باقه الورثة طبقا لقواعع الميراق. 
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 المذكرة اإليضاحية :
ةة  قدةةة ثفةةس  المةةونلا ثلةةم تت يةةر أنصةة س   تت ةةرض  ةةذو المةةس   إلةةى  سلةة   ةةوت أ ةةب الوًن
ةة  ص ةةب  ةةذا المةةوتا فةة ن الحصةة  المذةةرا  التةة  ثق ةةت فةة  نصةةي   ةةو  ال ةةسق   ةةو الوًن
ةة   ةةة انحةة    صةةت  فةة  الميةةرالا ثان  زةة  أ ةةب  ةةن م   ةةست تةةؤث  شةةسئ   ل ةةسق  الوًن
اةةوانل ث ةةب ص ةةب القحةةم  ثت يةةرت االنصةة س  ا ةةذا الحزةة ا سقلةة  القحةةم ا ثإ ا اا  عةةب  
ةة  ثقةةت المةةوت عمةةس  ةةسنوا ثقةةت الوسةةي ا فةة ن القحةةم  تصةة ح صس لةة ا صحةةد  ت يةةر  الوًن

ةةة ا ثإ ا  خةةةة فةةة  القحةةةم  ص ةةة   ثن الةةة  ض اآلخةةةرا ث قةةة  فةةة  أنصةةة س  الوًن  ةةةض الوًن
ةةة  ثقةةةت المةةةوت  مةةةس  ةةةسنوا ثقةةةت الوسةةةي  صسلقحةةةم . فةةة   ةةةذا الذةةةرض ت قةةةى قحةةةم   الوًن
المةةةونل سةةةحيح  إ  سعةةةون المةةةونل قةةةب افةةةرا نصةةةي  ص ةةةض  ثن ص ةةةض ثلةةةم تت يةةةر 

 أنص س  الوًن  ثقت الموت عمس  سنت ثقت الوسي  صسلقحم .
 872القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس     ةةو 911يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1120 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    915 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  

 (1047مادة )
تسرن على القسمة المضا ة إلى ما بعع المو  أحكام القسمة  مكا عكعا أحككام 

 الفبن.
 المذكرة اإليضاحية :

 و الم رث ا ثير ةةع فةة  ارةةت  س  أ عةةسم ال ةةدو   1043ذ ر  ا سضس ي  للمس    انظر الم
عةةو قحةةم  المةةونل قدةةة ثفستةة ا اعت ةةسن الايةةس   فةة  نصةةي  الةةوانل ثسةةي  صحعةةم المةةس   

  و الم رث .    1043
 873 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    912يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1121 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    916دا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةون 
  و القسنون المبن  األن ن .  
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 (1048مادة )
إذا لم ت تمل القسمة ديون التركة  أو شملتها ولكن لكم يوا كق الكعائنون علكى 
هككذم القسككمة  جككاز ألن وارق عنككع عككعم االتفككاق مككا الككعائنين أن يطلككب مككن 

العيون  وللمحكمكة أن ترتكب لككل دائكن تفمينكا المحكمة إجرا  القسمة وتسوية  
عينيككا علككى أمككوال التركككة أو علككى أن عقككار أو منقككول منهككا  علككى أن تراعككه 
 بقعر اإلمكان القسمة الته أوصى بها المورق واالعتبارا  الته بنيو عليها. 

 المذكرة اإليضاحية :
 ا لةةم يوافقةةوا علةةى يتوقةة  نذةةس  قحةةم  المةةونل فةة   ةةق  ائنةة  التر ةة  علةةى  ةةوافقت ما فةة 

القحةةم  أث لةةةم ت ةةمة القحةةةم   يةةةون التر ةة ا ف ن ةةةس تظةةة  مقلةةة  ا ةةةذو الةةبيونا فةةة  ا اتذةةةق 
الوًن  على تحوي   ذو الةةبيون  ةةع الةةبائنيوا نذةةذ  ةةس اتذقةةوا عليةة   مي ةةس فةة   ةةذا ال ةةأنا 
ثإ ا لم سحتقع الوًن  االتذسل  ع البائنيوا فةة ن قحةةم  المةةونل تكةةون عنبئةةذ  يةةر  س لةة  

ا لةةم تنةةبنح في ةةس الةةبيونا ثيزةةوا عنبئةةذ ألد ثانل أن سقلةة   ةةو المحعمةة  المختصةة  إ 
أن تتولى قحم  التر    و  بيبا ثعلي س أن تلتام صقةةبن ا  عةةسنا صسلقحةةم  التةة  أثسةةى 
ا ةةةس المةةةونل ثاالعت ةةةسنات ال سئليةةة  ثال خصةةةي  التةةة  انيةةةت علي ةةةس  ةةةذو القحةةةم  ا ةةةبف 

 ا ترام ثسي  المونل صقبن ا  عسن. 
ثللمحعمةة  ث ةة  تقةةوم ص عةةس   القحةةم   ةةو  بيةةب أن ترتةة  التأ ينةةست الكسفيةة  علةةى أ ةةوا  

 التر   لضمسن  قول  ائن  التر  .  
 874 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    913يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الليد .    917 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس    
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 (1049مادة )
إذا لم تكن التركة قع صيفو و قا لألحكام السابقة جاز لعائنه الترككة العكاديين 
أن ينفككذوا بحقككوقهم أو بمككا أوصككى بككه لهككم علككى عقككارا  التركككة التككه حصككل 
التصككر   يهككا أو التككه رتبككو عليهككا حقككوق عينيككة لصككالح الفيككر  إذا أوقعككوا 

 عليها حجزا لقا  ديونهم قبل تسجيل التصر ا .
 ذكرة اإليضاحية :الم

إ ا تدةةةيو أن التر ةةة  لةةةم يت ةةةع فةةة  تصةةةذيت س األ عةةةسم الحةةةسصق  ل ةةةذو المةةةس  ا فسنةةة  سزةةةوا 
للةةةبائنيو ال ةةةس ييو أن ينذةةةذثا صحقةةةوق م أث صمةةةس أثسةةةى ل ةةةم علةةةى عقةةةسنات التر ةةة  التةةة  
 صةةةة التصةةةرف في ةةةس أث التةةة  نتدةةةت علي ةةةس  قةةةول عينيةةة  لصةةةسلح ال يةةةرا شةةةريق  أن 

 قب أثق وا علي س  زاا لقس   يون م قدة تحزية التصرفست.  سعون  ؤال  البائنون 
  و القسنون المبن  المصرد.    914يتقساق  عم  ذو  ع المس    

 
 كسب الملكية بالوصية   .5

 (1050مادة )
 الوصية تصر   ه التركة مضا ا إلى ما بعع المو .  .1
 يتملل الموصه له بطريق الوصية المال الموصى به.  .2

 :المذكرة اإليضاحية  
الوسةةةةي  تةةةةر  علةةةةى أ ةةةةوا  التر ةةةة  المحةةةةتقدل ا ثال تنذةةةةذ إال ص ةةةةب  ةةةةوت الموسةةةة ا لةةةةذا 
فسلوسةةةي ا ارةةةتمنس   ةةةو الحعةةةم القس ةةة  اةةة ق ن الت س ةةةة فةةة  التر ةةة  المحةةةتقدل ا ثتةةةتم 

 الوسي  ص نا   الموس  المنذر  .  
ثالوسي  ا ذا الم نى ت تدر رد س  و أر سب  حةة  الملكيةة  لا ةةوا  الموسةةى ا ةةسا  ةةو 

 دة الموسى ل ا ث و رد   حتقة عو أد رد  لكح  الملكي .  ق
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 ةةةو  رشةةةب الحيةةةران ثالتةةة  تضةةةمنت ت ريذةةةس  86يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   
 ةةةةو   ةةةةرث   1045 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    1125للوسةةةةي ا ثالمةةةةس   

الوسةةي  المصةةرد  القسنون المبن  ال ر   المو با ثيتقساق  ع المس   األثلى  و قةةسنون 
 .  1946لحن    71نقم  

 (1051مادة )
 تسرن على الوصية أحكام ال ريعة اإلسيمية والقوانين الصادرة ب فنها.  .1
ال يمككنح األجنبككه حككق االسككتفادة مككن الوصككية بعقككار  ككه  لسككطين إال إذا  .2

  انو قوانين بيدم تمنح مثل هذا الحق للفلسطينيين. 
 المذكرة اإليضاحية :

لمةةس   إلةةى أ عةةسم ال ةةري   ا رةة  ي  ثالقةةوانيو الصةةس ن  ص ةةأن الوسةةي  فةة  تحيةةة  ةةذو ا
  س لةةة   و ةةةوعست الوسةةةي   حةةةد   ةةةةو أرةةة سب  حةةة  الملكيةةة ا  سأل عةةةسم المت لقةةةة  
صسلقةةةبن الةةةذد سزةةةوا ا سصةةةس  صةةة ا ث ةةةة تزةةةوا الوسةةةي  لةةةوانل ث ةةةة تةةةتم صةةة نا    نذةةةر   

ى صةة  إلةةى الموسةةى لةة  ث يةةر ثأ عةةسم الر ةةو  فةة  الوسةةي  ث يريةة  انتقةةس  المةةس  الموسةة 
  لا  و أ عسم.  

 ةةو الم ةةرث  تتنةةسث  الوسةةي  الصةةس ن  أل ندةة  ثيعةةون  1051ثالذقةةر  المسنيةة   ةةو المةةس   
 حل ةةةةس أ ةةةةب ال قةةةةسناتا  يةةةةث ن قةةةةت  ةةةةواا  ةةةةنح األ ندةةةة  الةةةةذد ال سحمةةةةة الزنحةةةةي  
الذلحةةةقيني  ثسةةةي   حل ةةةس أ ةةةب ال قةةةسناتا صزةةةواا  ةةةنح الذلحةةةقين  ثسةةةي   حل ةةةس أ ةةةب 

 قةةةةسنات فةةةة  الةةةةب  ةةةةذا األ ندةةةة ا أد ثفقةةةةس للمدةةةةبأ الةةةةبثل  فةةةة  ال  قةةةةست اةةةةيو الةةةةبث ا ال
 الم س ل  صسلممة.  

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ث ةةة  تممةةةة  915يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   1126 و الم رث ا ث ذلا المةةس     1095الذقر  األثلى  و المس    

  و القسنون المبن  الزاائرد.  775األن ن ا ثالمس    
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 (1052مادة )
ال تسما عنع اإلنكار دعوا الوصية أو الرجوع عنها بعع و اة الموصه إال إذا 
وجع سنع رسمه بهكا أو كانكو محكررة بخكا المتكو ه وعليهكا إمضكاقم ومصكعقا 

 على توقيا الموصه من الجهة المختصة. 
 المذكرة اإليضاحية :

 عة الوسي ا الذد سمعو أن ير  ف  أ ب ال عليو اآلتييو:تت رض  ذو المس   إلى ش
 أن تحرن ا س ثنق  نرمي .   .1
أن تحةةةةرن ا ةةةةس ثنقةةةة  عرفيةةةة   عتو ةةةة   مي  ةةةةس صخةةةة  الموسةةةة  ث وقةةةةع علي ةةةةس  .2

 ص  ضسئ  ث صبقس على تو،ي    و الز   المختص .  

 ثال ةةةةعلي  فةةةة  الوسةةةةي ا ال ت تدةةةةر ن نةةةةس في ةةةةس صسعت سن ةةةةس تصةةةةرفس قسنونيةةةةس سصةةةةبن صةةةة نا   
الموس  المنذر  ا ثإنمس ال ةةعلي  فةة  الوسةةي  ت تدةةر شةةر س لحةةمس   عةةوإ الوسةةي  عنةةب 
إنكةةةسن  عةةةوإ الوسةةةي  أث لةةةبإ الر ةةةو  عن ةةةس ص ةةةب ثفةةةس  الموسةةة ا ث ةةةذا س نةةة  انةةة  ال 
ةة  صسلوسةةي ا أث إ ا ث  ةةت إلةةي م  يتقلةة   ةةذا ال ةةعة فةة  الوسةةي  فةة   سلةة  إقةةران الوًن

 اليميو فنكلوا.
ا خةة   ص ةةعة الوسةةي ا  ةةو عةةبم رةةمس  الةةبعوإ  ةةو  قةةب  س ثقةةب   لةةت المةةس    ةةاا  

 كمس  و المألوف ف  أ عسم ال ري   ا ر  ي .
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثتتوافةةق  ةةع  1127يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 م.  1946لحن    71المس   المسني   و قسنون الوسي  المصرد نقم  
 

 (1053مادة )
ه مككرض المككو  قواعككع اإلثبككا  واالحتجككان بهككا علككى تسككرن علككى الوصككية  كك

 من هذا القانون.  508الورثة المنصو  عليها  ه المادة 
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 المذكرة اإليضاحية :
 ةةو  ةةذا القةةسنون لم سلزةة   حةةسئة  508تحية  ذو المس   إلى األ عسم الةةوان   فةة  المةةس   

ةةة  فةةة  الحسلةةة  التةةة  تقةةةع في ةةةس الوسةةة  ي  فةةة   ةةةرض ا ً ةةةست ثاال تزةةةسح ا ةةةس علةةةى الوًن
 الموت.  

 1128 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    916يتوافةةق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.    776 و القسنون المبن  األن ن  ثالمس    

 (1054مادة )
إذا تصر  شكخص ألحكع ورثتكه واحكتفل بفيكة طريقكة كانكو بحيكازة العكين التكه 

االنتفاع بها معا حياته  عع التصكر  مضكا ا إلكى مكا تصر   يها و حقه  ه 
 بعع المو  وتسرن عليه أحكام الوصية  ما لم يقم دليل عكن ذلل. 

 المذكرة اإليضاحية :
تةةة  أًنةةةس   يستةةة ا ثا ةةةتذ  المةةةونل لنذحةةة  صحيةةةسا  ال ةةةيو  إ ا تصةةةرف المةةةونل أل ةةةب ثًن

التصةةرف صحعةةم القةةسنون المتصرف في س ث حق  ف  االنتذس  ا س  بإ  يستةة ا اعتدةةر  ةةذا 
تصةةةرفس  ضةةةسفس إلةةةى  ةةةس ص ةةةب المةةةوتا ثيأخةةةذ  عةةةم الوسةةةي ا علةةةى أرةةةسم أن ا تذةةةسظ 
المتصةةرف صةةسل يو التةة  اشةةترا س ثاالنتذةةس  ا ةةس ال سعةةون إال ص ةةب  ةةوت المةةونلا  ةةة  ةةذا 
 ةةةو شةةةأن  أن سز ةةةة الةةةوانل فةةة   نالةةة  الموسةةةى ا ةةةسا ثال ينتذةةةع ا ةةةسا إال عنةةةب  ةةةوت 

 سقم البلية على خ ف  لا.  المونلا  ة  لا  س لم  
 878 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    927يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو  777 و القسنون المةةبن  الليدةة . ثالمةةس    921 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس   

  و القسنون المبن  األن ن .  1129القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    
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 كية بين األحيا : انتقال المل .4
 االلتصاق بالعقار:

 (1055مادة )
 الطمه الذن يفته به السيل أو النهر إلى أرض أحع يكون ملكا له. 

 المذكرة اإليضاحية :
االلتصسل  و اتحس  أث انب سح شةةيييو  تميةةايو أ ةةب مس فةة  اآلخةةرا ث ملةةو يو لمةةسلكيو 

 وند الورةةي  الزةةا  التسرةةع  ختلذةةيو  ثن اتذةةسل اين مةةس علةةى  ةةذا االنةةب سح مانظةةر الحةةن
  .  243ت   89فقر   

ثلتحقيةةق االنةةب سح اةةيو ال ةةيييو سزةة  أن سقةةع االنةةب سح صحيةةث يت ةةذن الذصةةة  ةةس اةةيو 
ال ةةةيييو المنةةةب زيو أ ةةةب مس فةةة  اآلخةةةرا فةةةسلكنا المةةةبفون ال س تدةةةر  لتصةةةقس صةةةسألنضا 
 يث سمعو فصل مس عةةو ص ةةض  ثن تلةة  يلحةةق صةةأد  ن مةةسا فةةسلكنا  مةةس  ةةو   ةةرثف 

 1003سمتلكةةةةة  سةةةةةس   األنض صحعةةةةةم القةةةةةسنون ال صحةةةةةد  االلتصةةةةةسل مانظةةةةةر المةةةةةس   
ث ذ رت س ا سضس ي   و الم ةةرث    مةةس سزةة  أن سعةةون ال ةةييسن  تميةةايو أ ةةب مس عةةو 
اآلخةةرا فس سةة  ست ثالتححةةينست التةة  سزري ةةس الحةةسئا فةة   لةةا  يةةرو ال ت تدةةر شةةييس 

تححةةيو ث ةةو ًةةما ال تحةةرد علي ةةس  تميةةاا عةةو ال ةة   الةةذد سزةةرد فيةة  ا سةة ي أث ال
أ عسم االلتصسلا ثيلحق ا ذا الحعم الممةةسن صزميةةع أنواع ةةس ثالمنتزةةست إ  أن المنتزةةست 
 ةةا   ةةو ال ةة   ثليحةةت  حةةتقل  عنةة ا اينمةةس الممةةسن ف ةة   تولةةب  عنةة ا  مةةس سزةة  أن 
سعةةةةةون ال ةةةةةييسن  ملةةةةةو يو لمةةةةةسلكيو  ختلذةةةةةيوا ثأال سعةةةةةون  نةةةةةسق اتذةةةةةسل اين مةةةةةس علةةةةةى 

ا فسلصسنع إ ا أخذ  و نب ال مة المس   التةة  سحةةتخب  س ثا  ةةج في ةةس  ةةس    ةةو االنب سح
 عنبو فأس حتس شييس ثا باا  لا نب ال مة  ذا ال    ص قب المقسثل  ال صساللتصسل.

فساللتصسل على  ذا النحو  و ثاق ةة   س سةة  تكةةون رةةد س لكحةة  الملكيةة ا ثالملكيةة  تةةؤث  
 في  ال    اآلخر.  إلى  سلا ال    األسل  الذد انب ج  
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ثااللتصسل رةةد   بيةةب لكحةة  الملكيةة   حةةتقة عةةو رةةد   لكيةة  ال ةة   األسةةل ا ث ةةذا 
 س ن  أن المسلا صساللتصسل قب  ح ا صحد   بيبا  لكي   بيب .  

إلةةى االلتصةةسل صسعت ةةسنو رةةد س لكحةة  الملكيةة  عةةو  ريةةق تةةراكم  1055تت ةةرض المةةس   
نا ةةة  المزةةةسثن  للن ةةةر أث الحةةةيةا ثت تدةةةر القمةةة  صذ ةةةة  يةةةسو الحةةةية أث الن ةةةر إلةةةى األ

 األنض الت  تتكون  و  ذا القم  تكون  لكس لصس   األنض الت  التصق ا س.  
ث ةةذو األنض التةة  التصةةقت صذ ةةة  يةةسو الحةةية أث الن ةةر ال تتكةةون فزةةأ ا ثإنمةةس تحتةةسح 
 إلى  ب   ويل   ت س،   ثعلى ث    ير  ححوم ث سلتبنيجا أ ةةس إ ا  ةةو  الن ةةر فزةةأ ا

صذ ةةة قةةو   فةةع الميةةسو  يةةر ال ةةس دا أن ةةس  ةةو  عسن ةةس إلةةى  عةةسن رخةةرا ف ةةذا ال س تدةةر 
تةةراكم القمةةة  التةةةبنيز   يةةر المححةةةوما ثإنمةةةس  ةةو  ةةةري الن ةةةرا ثال تكةةون  ةةةذو  لكةةةس 
أل ةةب المزةةسثنيو صقريةةق االلتصةةسلا ثإنمةةس تكةةون  ةةو األ ةة ق الخسسةة  للبثلةة  ثتحةةرد 

زةة  أن ت لةةو األنض المتكونةة   ةةو القمةة  أعلةةى علي س أ عسم القوانيو الخسسةة  ا ةةس. ثي
 نحةةوب الميةةسو فةة  اشةةب ثقةةت  ةةو أثقةةست فيضةةسن الن ةةرا ثإال صقيةةت  ةةا ا  ةةو  زةةرإ 

 الن ر.  
ثاألنض الملتصةةق  صةةأنض المسلةةا المزةةسثن للن ةةر أث الحةةيةا  سنةةت  ملو ةة  للبثلةة  قدةةة 

لكةةس خسسةةس التصةةسق س صةةأنض المسلةةا المزةةسثن  للن ةةر أث الحةةيةا فأسةة حت صساللتصةةسل  
 ل ا ثال يلتام  ذا المسلا ابفع ت ويض للبثل .  

ثف   سل  ت ب  األنا   المزةةسثن  لةةانض التةة  تكونةةت  ةةو القمةة ا ثاختلةة    ك ةةسا 
تملةةا  ةةة  سلةةا  ةةن م الزةةا  المقساةةة ألن ةة ا أد الزةةا  الواقةةع اةةيو  حةةتميميو عمةةو يو 

  تقساليو على      و ن سيت   ة أنض.
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثيتوافةةق  ةةع  1131س    ةةع المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةة  

 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا  778 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس     918المس    
 ةةةو  زلةةة   240 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة  المو ةةةبا ثالمةةةس    1046ثالمةةةس   

 األ عسم ال بلي .  
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 (1056مادة )
ه تتحول عن مكانها بسبب حكادق وقكا قضكا  أن يجوز لمالل األرض الت .1

 يطالب بها إذا تحققو معر تها. 

إذا كانكككو األرض التكككه تحولكككو عكككن مكانهكككا  يكككر صكككالحة لينتفكككاع بهكككا  .2
وحككعها  ككمن صككاحب األرض األ ثككر قيمككة لصككاحب األرض األقككل قيمككة 
قيمتهككا ويمتلكهككا  وتسككقا بالتقككادم دعككوا المطالبككة بهككا بعككع مضككه سككنة 

 التحول. على وقوع 

 المذكرة اإليضاحية :
ا رةة    الاةةو ن ةة ا  الذقةة   س  فةة  القسعةةب  الحةةسص   ثالحةة  يو  ةةو  تةةسب القواعةةب فةة 

ف   ذا الخصوت تأسةةي  ل ةةذو المةةس    ةةس سةةأت : ث ةةو اتصةةة  لكةة  صملةةا  يةةرو  تميةةاا 
عنةة  ث ةةو تةةسصع لةة  ثلةةم سمعةةو فصةةل   نةة  اةةبثن  ةةرن يلحقةة ا ثفةة  إصقسئةة  علةةى ال ةةر   

لم سذصةةل   سلكةة ا فلمسلةةا األسةةة أن يتملكةة  صسلميمةة   ةةو  سلكةة  ثيزدةةر المسلةةا  رنا ث 
علةةى القدةةو ا ثان  ةةسن سمعةةو فصةةل  اةةبثن  ةةرن يلحةةق  سلةةا األسةةةا فسلم ةة ون انةة  

 ةةو  زلةة  األ عةةسم  902لةةيا لةة  تملكةة  ق ةةرا لةةاثا   ةةرنو صسلذصةةة  مةةس تمدةةت المةةس   
  و الم رث .  1056لمس    ال بلي  أن األقة يت ع األكمر ،يم   مس  س  ف  ا

ثلكةةة  ال سعةةةون  ةةةق المقسل ةةة  ا ةةةذو الميمةةة    لقةةةس  ةةةب   ويلةةة ا فقةةةب أخضةةة ت س المةةةس   
 و الم رث  إلى  ةةب  تقةةس م قصةةير  تحةةق  الةةبعوإ إ ا لةةم ترفةةع خ ل ةةسا ث ةة    1056/2

 رن   و تسني  ثقو  التحو .  
 1043 نةة ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  األن  1132يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   

 و القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا  1113 و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو با ثالمس   
  و القسنون المبن  الحوند.   880ث  879ثالمس    

 (1057مادة )
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األرض الته ينك ف عنها البحكر أو البحيكرا  أو المسكتنقعا  تككون ملككا  .1
 للعولة. 

ال إذا كككان ذلككل إلعككادة حككعود الملككل ال يجككوز التعككعن علككى أرض البحككر إ .2
 الذن طفى عليه البحر. 

 المذكرة اإليضاحية :
القسعةةب ا أن األنض التةة  ينححةةر عن ةةس  يةةسو ال حةةر أث ال حيةةرات أث المحةةتنق ست تكةةون 
 ةةةو أ ةةة ق البثلةةة  الخسسةةة ا ثلةةةيا  ةةةو أ ةةة ق البثلةةة  ال س ةةة  ثال سزةةةوا ألد شةةةخص 

علةةةةى األنا ةةةة  المزةةةةسثن  ل ةةةةوا ي  ف مر ةةةةس اال عةةةةس  صملكيت ةةةةسا لكةةةةو إ ا   ةةةةى ال حةةةةر 
صسلميسوا ف ن  ذو األنا   ت قى لم ك س ثال تتحو  إلى أ ةة ق عس ةة  أث أ ةة ق خسسةة  
للبثل ا  يثا ليا  و شةةأن  ايةةسن ال حةةر ث ةةو قةةو  قةةس ر  أن سذقةةب م  لكيت ةةسا ثيزةةوا 

عةةبا  لةةا  ل م أن س ملوا على إعس    بث  أنا ي م الت    ةةت علي ةةس  يةةسو ال حةةرا فيمةةس
ال سزةةوا الت ةةبد علةةى أنض ال حةةرا ال علةةى شةةوا ي  ألن ةةس  ةةو أ ةة ق البثلةة  ال س ةة ا 

 ثال على األنض الت  ينححر عن س أث سعون س  مي  ألن س  و أ  ق البثل  الخسس .  
 922 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    919يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1135 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1113 ا ثالمةةس    و القسنون المةةبن  الليدةة 
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1046 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   

 المو ب.  
 (1058مادة )

 ل ما على األرض أو تحتها من من آ  أو بنا  أو  راأل يعع من عمل  .1
مككا لككم يقككم الككعليل مالككل األرض وأنككه أقامككه علككى نفقتككه ويكككون ملكككا لككه  

 على يي  ذلل.
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يجوز ما ذلل أن يقام العليل على أن أجنبيا قع أقكام هكذم المن كآ  علكى  .2
نفقتكه  كمككا يجككوز أن يقككام الككعليل علككى أن مالككل األرض قككع يككول أجنبيككا 
ملكيكككة من كككآ  كانكككو قائمكككة مكككن قبكككل أو يولكككه الحكككق  كككه إقامكككة هكككذم 

 المن آ  وتملكها.

 المذكرة اإليضاحية :
الذقر  األثلى  و  ذو المس   قرين ا صسن  سلا األنض سملا  س تحت س أث  ةةس فوق ةةسا   تميم 

 ةةو  ن ةةرت أث انةةس  أث  ةةراما ث أنةة  أقةةسم  ةةة  لةةا علةةى نذقتةة ا ثلةة  أن سمةةسنم  ميةةع 
الحةةلقست التةة  سخول ةةس لةة   ةةق الملكيةة  صصةةذ  عس ةة  ارةةت مس  ثارةةت    ثتصةةرف. إال 

قس  ةة ا ثإنمةةس سزةةوا إً ةةست خ ف ةةسا صسنذصةةس   لكيةة  أن  ذو القرين  ليحت  و القةةرائو ال
رةةةقح األنض عةةةو  ةةةس فةةةول األنض أث تحةةةت األنض ثقةةةب أقس ةةةت الذقةةةر  المسنيةةة   ةةةو 

 يف ينذصة رقح األنض عمةةس فوقةة   ةةو  ن ةةرت ث نةةس  ث ةةرام ث لةةاا   1058المس    
ا أن إ ا ارتقس  ال ير أن سميم البليةا صأن  قةةب أقةةسم  ةةذو المن ةةرت علةةى نذقتةة   مةةس سزةةو 

سميم  ذا ال ير البلية صأن  سلا األنض  و الذد خولةة   لكيةة  المن ةةرت أث خولةة  إقس ةة  
  ذو المن رت ثتملك س.  

 782 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    922يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 926 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    886 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة     1117 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة  ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   
 ةةو القةةسنون  1137 و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن  ثيتوافةةق  ةةع المةةس     113ثالمس    

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1056المبن  األن ن ا ثالمس    
 (1059مادة )

أر ككه بمككواد مملوكككة لفيككرم أو بككذرها بحبككوب  يككرم دون  إذا بنككى المالككل علككى
إذنكه   كإن كانككو المكواد قائمكة وطلككب صكاحبها اسكتردادها وجككب علكى صككاحب 
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األرض إعادتهككا إليككه  وأمككا إن كانككو هالكككة أو تعككذر ردهككا  يجككب عليككه د ككا 
قيمتها ألصحابها  و ه كلتا الحالتين يلتزم صكاحب األرض بكفن يكع ا تعويضكا 

 مقتضى. إن كان له 
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا أقةةةةسم  سلةةةةا األنض انةةةةس  أث  ن ةةةةرت صمةةةةوا   ملو ةةةة  ل يةةةةرو أث اةةةةذن األنض ادةةةةذثن 
 ملو ةةة  ل يةةةروا فةةة ن  سلةةةا األنض سملةةةا  ةةةذا الدنةةةس  ث ةةةذو المن ةةةرت ثالدةةةذثنا علةةةى أن 
س ةةوض سةةس   األ ثات التةة  ارةةتخب  س فةة  الدنةةس  أث إقس ةة  المن ةةرت أث الدةةذثنا  ةةذا 

ن   ةةذو األ ثات إلةةى أسةةحسا س  ت ةةذنا أث أن ةةس  لكةةتا أ ةةس إ ا  ةةسن فةة   قةةبثن إ ا  ةةسن 
المسلةةا ن   ةةذو األ ثات ص ةةب فصةةل س عةةو األنض  ثن تلةة  ث لةة  سةةس د س ارةةتر ا  س 
ث   على سس   األنض إعس ت س إلي ا  ع  فع ت ويض عو األ ران الت  تكةةون قةةب 

 ل .  ثق ت صصس    ذو األ ثات  سألاواب ثال  سايا... ا
ثتملا سس   األنض الموا  الت   لكةةت أث ت ةةذن ن  ةةس سعةةون علةةى أرةةسم االلتصةةسل 
الةةذد س تدةةر رةةد س  بيةةبا عةةو رةةنب  لكيةة  األنض  ات ةةسا ث مةةة  ةةذو األ ثاتا القةةوبا 

 الزيرا الز اا الب سن... ال .  
ث عةةوإ ارةةتر ا   ةةذو األ ثات سزةة  نف  ةةس خةة   رةةن   ةةو سةةس    ةةذو األ ثاتا فةة  ا 

 ثن نف  س تملا  سلا األنض  ذو األ ثات صساللتصسل.  انقضت  
 783 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    923يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا  887 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثيتوافةةق  ةةع المةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   1118 و القسنون المبن  الليد ا ثيتوافةةق  ةةع المةةس     927ثالمس    

 ةةو القةةسنون  1139 ةةو قةةسنون الملكيةة  ال قسنيةة  اللدنةةسن  ثالمةةس    114ال راقةة ا ثالمةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1058المبن  األن ن ا ثالمس    

 (1060مادة )
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إذا أحعق شخص بنا   أو  رسا أو من آ  أيرا بمكواد مكن عنكعم علكى  .1
لفيكرم دون ر كا صكاحبها ككان لصكاحب األرض أن يطلكب أرض يعلم أنها  

إزالتها على نفقة مكن أحكعثها مكا التعكويض إن ككان لكه وجكه   كإذا كانكو 
اإلزالة مضرة بكاألرض  لكه أن يتملكهكا بقيمتهكا مسكتحقة اإلزالكة  أو د كا 

 مبلغ يساون ما زاد  ه قيمة األرض بسبب هذم المن آ . 

زعهكا إن ككان ذلكل ال يلحكق بكاألرض يجوز لمن أقام المن آ  أن يطلكب ن .2
 ككررا  إال إذا ايتككار صككاحب األرض أن يسككتبقه المن ككآ  طبقككا ألحكككام 

 الفقرة السابقة.

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا أقةةسم شةةخص انةةس  أث  رارةةس أث  ن ةةرت أخةةرإ صمةةوا  سملك ةةسا علةةى أنض س لةةم صأن ةةس 

عةةةون ل ةةةذا األخيةةةةر ليحةةةت  ملو ةةة  لةةة ا ثإنمةةةةس ل يةةةروا ث ثن  وافقةةة  سةةةةس   األنضا س
المقسل   ص اال  الدنس  ثال رام على نذق   و أقس  س  ع المقسل   صحق  ف  الت ةةويض إن 
كةةسن لةة  رةةد ا  ةةذا إ ا لةةم تكةةو إاالةة  الدنةةس  ثال ةةرام  يةةر  ضةةر  فةة  األنضا أ ةةس إ ا 
تدةةةةيو أن إاالت ةةةةس  ضةةةةر  صةةةةسألنضا فلمسلةةةةا األنض أن يتملةةةةا الدنةةةةس  ثال ةةةةرام صميمت ةةةةس 

االةةةة  مكةةةةرثم  أث  فةةةةع  دلةةةةغ سحةةةةسثد  ةةةةس اا  فةةةة  ،يمةةةة  األنض صحةةةةد   ةةةةذو  حةةةةتحق  ا 
المن ةةةةرتا ثي ةةةةب رةةةةد  تملةةةةا  سلةةةةا األنض للدنةةةةس  ثال ةةةةرام فةةةة  الحسلةةةة  األخيةةةةر   ةةةةو 

 االلتصسل.  
كمس سزةةوا لمةةو أقةةسم الدنةةس  ثالمن ةةرت ثال ةةرام أن سقلةة  ناع ةةس  سلمةةس  ةةسن  لةةا  معنةةس 

س   األنض ارةةت قس  المن ةةرت ثالدنةةس  ثال يلحةةق صةةسألنض أد  ةةرنا إال إ ا اختةةسن سةة 
 ثال رام ثفقس أل عسم الذقر  الحسصق ا ثتكون  لكيت  ل س صساللتصسل.  

 784 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    924يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1140 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    928 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
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 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1055لقةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    ةةةةو ا
 المو ب.  

 (1061مادة )
إذا كان من أقام المن آ  الم كار إليهكا  كه المكادة السكابقة يعتقكع بحسكن  .1

نية أن له الحق  ه إقامتها   ي يكون لصكاحب األرض أن يطلكب اإلزالكة  
جككرة العمككل  أو أن يككع ا مبلفككا وإنمككا يخيككر بككين أن يككع ا قيمككة المككواد وأ

يسككاون مككا زاد  ككه ثمككن األرض بسككبب هككذم المن ككآ   هككذا مككا لككم يطلككب 
 صاحب المن آ  نزعها. 

إذا كانككو المن ككآ  قككع بلفككو حككعا مككن الجسككامة يرهككق صككاحب األرض أن  .2
يككالدن مككا هككو مسككتحق عنهككا  كككان لككه أن يطلككب تمليككل األرض لمككن أقككام 

 المن آ  ن،ير تعويض عادل. 

 كرة اإليضاحية :المذ
تنسثلةةت  ةةذو المةةس   فر ةةي   ةةو أقةةسم المن ةةرت ثالدنةةس  ال ةةرام ث ةةو رةةيق النيةة  س لةةم انةة  
سميم ةةةس صةةةأنض  يةةةر  ملو ةةة  لةةة ا أ ةةةس  ةةةذو المةةةس    ةةةو الم ةةةرث  ف ةةة  تتنةةةسث  الذر ةةةي  
األخرإ ث   الذر ي  الت  سعون في س  ميم المن رت ثالدنس  ثال رام  حةةو النيةة  س تقةةب 

 لدنس  ثالمن رت ف  أن    وا ًم يتديو خ ف  لا.  صأن  سميم ا
ت ق  سس   األنض الخيسن اةةيو أ ةةريوا األث : أن يةةبفع ،يمةة  المةةوا    1061فسلمس    

ثأ ةةر  ال مةةة التةة  أنذق ةةس  ةةو أقةةسم المن ةةرت... الةة ا المةةسن  : أث أن يةةبفع  دل ةةس سحةةسثد 
ل ةةةة  إاالت ةةةةس  ةةةةو  ةةةةس اا  فةةةة  ًمةةةةو األنض صحةةةةد   ةةةةذو المن ةةةةرتا ثلكنةةةة  ال سزةةةةوا  قس

األنضا فسلذرض  نس أن  أقس  س صححو النيةة ا ث ةةع  لةةا سزةةوا لمميم ةةس أن سقسلةة  نةةا  
 المن رت ثالدنس .
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ثإ ا  سنةةةت المن ةةةرت قةةةب ال ةةةت نذقست ةةةس إلةةةى الحةةةب الةةةذد ير ةةةق سةةةس   األنض  ةةةو أن 
يةةؤ د  ةةس  ةةو  حةةتحق عن ةةسا  ةةسن لصةةس   األنض تملةةا األنض لمةةو أقةةسم المن ةةست 

 ويض عس  .  ث لا نظير ت 
ث لكيةةة  المن ةةةرت ثالم ةةةسن   ةةةو قدةةةة سةةةس   األنض تر ةةةع إلةةةى رةةةد  االلتصةةةسل فةةة  
الحسل  الت  سحتقيع في س  فع إ س ،يم  الموا  ثأ ر  ال مة أث أن يةةبفع  دل ةةس سحةةسثد  ةةس 

 اا  ف  ًمو األنض صحد   ذو المن رت.  
ا ثإنمةةس سملةةا اينمس سس   المن رت ثالم سن  لانضا ال سعةةون علةةى أرةةسم االلتصةةسل

 على أرسم إنا    نذر   تصبن  و سس   األنض.  
 929 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    925يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثيتوافةةةق  ةةةع  785 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثالمةةةس   

  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .  216المس    
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 (1062ادة )م
إذا أقككام أجنبككه من ككآ  بمككواد مككن عنككعم بعككع الحصككول علككى إذن مككن مالككل 
األرض   ككي يجككوز لهككذا المالككل إذا لككم يوجككع اتفككاق ب ككفن هككذم المن ككآ  أن 
يطلب إزالتها  ويجب عليه إذا لم يطلب صاحب المن آ  نزعها أن يكالدن إليكه 

 بب هذم المن آ . قيمة المواد وأجرة العمل أو ما زاد  ه ثمن األرض بس
 

 المذكرة اإليضاحية :
الذةةرض الةةذد تتنسثلةة   ةةذو المةةس  ا الحسلةة  الةةذد سمةةيم في ةةس ال ةةخص  ن ةةرت فةة  أنض 
 يروا ص  ن  و  ذا ال يرا األ ر الةةذد سز لةة  يتحةةسثإ صسلحةةسئا  حةةو النيةة  الةةذد س تقةةب 

 أن ل  الحق ف  إقس    ذو المن رت.  
 ةةرت ا تنةةع علةةى  سلةةا األنض  لةة  إاالةة   ةةذو فةة  ا لةةم يتنةةسث  ا  ن  صةةير  ةةذو المن

المن ةةرتا ثإنمةةس عليةة  إ ا لةةم سقلةة  سةةس   المن ةةرت ناع ةةسا أن يتملك ةةس صساللتصةةسلا 
ث لا ص ب أن يؤ د إلى سس    ذو المن رت ،يم  المةةوا  ثأ ةةر  ال مةةة أث يةةبفع لةة   ةةس 

 اا  ف  ًمو األنض صحد   ذو المن رت.  
 930 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    926 يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1142 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    786 و القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1057 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   
 المو ب.  
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 (1063مادة )
جكار بحسكن نيكة علكى جكز  مكن  إذا كان مالل األرض وهو يقيم عليها بنا  قع

األرض الميصككقة  جككاز للمحكمككة إذا رأ  محككي لككذلل أن تجبككر صككاحب هككذم 
األرض علككى أن ينككزل لجككارم عككن ملكيككة الجككز  الم ككفول بالبنككا   وذلككل  ككه 

 مقابل تعويض عادل. 
 المذكرة اإليضاحية :

ث زةةةسثاا تت ةةرض  ةةةذو المةةةس   للحسلةة  التةةة  سمةةةيم في ةةس  سلةةةا األنض انةةةس  علةةى أن ةةة ا 
أن    ثن أن يتن   لذلاا ل بم   ون  ةةبث  أن ةة   ةةو أنض الزةةسنا فةة   ةةذو الحسلةة  
سزوا للمحعم  إ  سن  سلا األنض الت   صة علي س التزةةسثا إ ا نأت  حةة  لةةذلا أن 
تزدةةر سةةس    ةةذو األنض علةةى أن ينةةا  عةةو  لكيةة  الزةةا  الم ةة و  صسلدنةةس ا  قساةةة 

 نض الص ير  الت   فع التزسثا علي س.  ت ويض عس   يبف   المسلا لصس   األ
 932 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    928يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.   788 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس    
 (1064مادة )

 إذا أقككام أجنبككه من ككآ  بمككواد مملوكككة لفيككرم   لككين لمالككل المككواد أن يطلككب
استردادها  وإنما يرجا بالتعويض على هذا األجنبه  وله أن يرجا علكى مالكل 

 األرض بما ال يزيع على ما هو باق  ه ذمته من قيمة تلل المن آ . 
 المذكرة اإليضاحية :

تت ةةرض  ةةذو المةةس   لصةةون   ةةو سةةون االلتصةةسل الصةةنسع ا في ةةس سمةةيم ال ةةسن   ن ةةرت 
 ث.ف  أنض  يرو صموا   ملو   ل خص ًسل

ف   ذو الحسل  ليا لمسلا المةةوا  أن سقلةة  ارةةتر ا  المةةوا   ةةو ال ةةسن  فةة  أنض  يةةروا 
ثإنمةةس سعةةون لةة  أن ير ةةع عليةة  صةةسلت ويض علةةى  ةةذا األ ندةة ا  مةةس سزةةوا لةة  أن ير ةةع 
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علةةى  سلةةا األنض صمةةس ال يايةةب علةةى  ةةس  ةةو صةةسل فةة    تةة   ةةو ،يمةة  تلةةا المن ةةرتا 
 ةةذو الةةبعوإ الم سشةةر  علةةى سةةس   األنض أن ثيدةةرن إعقةةس  القةةسنون لصةةس   المةةوا  

المنذ ةة  التةة  قةةب  س سةةس   المةةوا  صمةةوا و  سنةةت  ةة  الحةةد  فةة  الت ةةويض الةةذد ث ةةب 
فةة    ةة  سةةس   األنض لل ةةسن ا ثتقةةوم الةةبعوإ الم سشةةر  علةةى نةةص سةةريح  ةةو نةةص 

  و الم رث .  1064المس    
 934مصةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  ال 930يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا  891 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   
 ةةةو قةةةسنون الملكيةةة  ال قسنيةةة   219 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة  ثالمةةةس    1122ثالمةةةس   

 اللدنسن .  
 (1065مادة )

إذا بنى أحع أصحاب الحصص لنفسكه  كه الملكل الم كترك القابكل للقسكمة  .1
ن إذن اآليككرين ثككم طلككب اآليككرون القسككمة يقسككم   ككإن أصككاب ذلككل بككعو

البنككا  حصككة بانيككه ملكككه وإن أصككاب حصككة آيككر يكلككف البككانه بهعمككه إذا 
طلب صاحب الحصة اإلزالة   إن طلب بقا  البنا  يكلف بع ا قيمة البنا  

 وأجرة العمل أو ما زاد  ه قيمة حصته بسبب البنا .

قه ال كركا  ايكتص البكانه بكاألرض التكه أقكيم إذا أقيم البنا  بإذن مكن بكا .2
 عليها.

 المذكرة اإليضاحية :
تت رض  ذو المس   الت  سميم في ةةس أ ةةب أسةةحسب الحصةةص فةة   صةةت  ال ةةسئ  ا اةةبثن 
إ ن اآلخةةةريوا ث ةةةةسن الملةةةةا الم ةةةترق قساةةةةة للقحةةةةم ا فقلةةة  اآلخةةةةرثن القحةةةةم ا سقحةةةةم 

الدنةةس ا تملةةا سةةس   الحصةة   المةةس ا فةة  ا أسةةسب  ةةذا ال ةةريا الحصةة  التةة  أقةةسم في ةةس
الدنس ا ثأن أسةةسب  صةة  أخةةرإ  يةةر الحصةة  التةة  انةةى في ةةسا  لةة   ةةذا ال ةةريا ا ةةبم 
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الدنس ا إ ا  ل  سس   الحص  الت  رلت إلي  الحص  المدني  ا االةة  ث ةةع  لةةا سزةةوا 
لةة  أن سقلةة  صقةةس  الدنةةس  ثلكةةو عليةة  أن يةةبفع لل ةةريا ال ةةسن  ،يمةة  الدنةةس  ثأ ةةر  ال مةةةا 

س اا  فةةة  ،يمةةة   صةةةت  صحةةةد  الدنةةةس . أ ةةةس إ ا  صةةةة الدنةةةس  صةةةأ ن  ةةةو ال ةةةر س ا أث  ةةة 
 اختص ال سن  صسألنض الت  أ،يم علي سا ثيختص صسق  ال ر س  صسألنض ال س،ي .

  و القسنون المبن  األن ن .    1144يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    
 

 االلتصاق بالمنقول :
 (1066مادة )

ختلفككان  بحيككث ال يمكككن  صككلهما دون تلككف  ولككم يكككن إذا التصككق منقككوالن م
هنكككاك اتفاقكككًا بكككين المكككالكين  قضكككو المحكمكككة  كككه األمكككر مسترشكككعة بمبكككاد  
ال ككريعة اإلسككيمية والعككر  مككا مراعككاة الضككرر الككذن وقككا وحالككة الطككر ين 

 وحسن نية كل منهما.
 

 المذكرة اإليضاحية :
 ا ل لتصةةسل صصةةذ  عس ةة   حةةد   ةةو سممةةة التصةةسل المنقةةو  صمنقةةو  رخةةر الحسلةة  المسلمةة 

أر سب الملكي ا فسلحسل  األثلى     سل  االلتصسل القدي  ا ثالحسلةة  المسنيةة  االلتصةةسل 
 الصنسع .  

ثي ةةترط لتحقيةةق االلتصةةسل صةةسلمنقو ا أن يةةتم االلتصةةسل اةةيو  نقةةو  ث نقةةو  ال  نقةةو  
المنقةةوالن أ ةةب مس  ص قةةسنا ثان سعةةون المنقةةوالن  ملةةو يو لمةةسلكيو  ختلذةةيوا ثان ينةةب ج

فةةة  اآلخةةةر صحيةةةث ال سمعةةةو فصةةةة أ ةةةب مس عةةةو اآلخةةةر إال اوقةةةو  تلةةة  صأ ةةةب مسا أث 
كلي مسا ثأال سعون  نسق اتذسقسا رسصقسا ايو المسلكيو المختلذيو ف  شةةأن  صةةير المنقةةوليو 

 ص ب االلتصسل.  
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و  ثتقةةوم المحعمةة  اةةبثن  ديةةر فةة  تقريةةر تةةوافر ال ةةرثط الحةةسصق  فةة  االلتصةةسل صةةسلمنق
ف   الت  تقرن  س إ ا  سن  نسق التصةةسقس أم الا ثللمحعمةة  أن تحترشةةب  لةةا  ةةو خةة   
  س ئ ال ري   ا ر  ي  ثال رف  ع  راعس  الضرن الةةذد ثقةةع ث سلةة  القةةرفيو ث حةةو 

 ني   ة  ن مس. 
فسلقس ةةة  يراعةةة    ةةةس ئ ال ةةةري   ا رةةة  ي ا  ةةةو  يةةةث تقديةةةق قواعةةةب ال بالةةة ا التةةة  

سس   ال    األكدر ،يم  ال    األقة ،يم ا  مس علي  أن يراعةة  تقض  صسن يتملا  
الضةةرن الةةذد  ةةبلا فةةأد المةةسلكيو سصةةي    ةةرن اكدةةر سذقةةب  لكيةة   نقولةة   ةةو الةةذد 
سحةةت ق   لكيةة   ةةذا المنقةةو  ثيتملةةا المنقةةو  اآلخةةر  مةةس يراعةة  القس ةة   سلةة   ةةة  ةةو 

علةةى ت ةةويض اآلخةةر  ةةو  القةةرفيو  ةةو  يةةث القةةبن  المسليةة ا فةةأد المةةسلكيو أقةةوإ قةةبن  
الذد يتملا المنقوليو ص ب التصسق مس على أن يةةبفع للقةةرف اآلخةةر الت ةةويض المحةةتحق 
لةة ا  مةةس علةةى القس ةة  أن يراعةة   حةةو نيةة   ةةة  ةةو القةةرفيو فةةأد  ن مةةس  ةةسن  حةةو 
النيةةةة ا ث ةةةةسن قةةةةس نا علةةةةى ت ةةةةويض القةةةةرف اآلخةةةةر  ةةةةو الةةةةذد يتملةةةةا المنقةةةةوليو ص ةةةةب 

 ض.  التصسق مسا ص ب  فع الت وي
 791 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    931يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 935 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    893 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
 1055 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة  ثالمةةس    1145 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس   

   ال ر   المو ب. و   رث  القسنون المبن
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 العقع : .5
 (1067مادة )

تنتقككل الملكيككة و يرهككا مككن الحقككوق العينيككة  ككه المنقككول والعقككار بالعقككع متككى 
 استو يو ال رائا طبقا ألحكام القانون. 

 
 المذكرة اإليضاحية :

الملكيةةة  صصةةةذ  عس ةةة  ثالحقةةةول ال ينيةةة  األخةةةرإ المتذرعةةة  عن ةةةس رةةةوا  أكةةةسن  لةةةا فةةة  
نتقةةةة صسل قةةةبا علةةةى أن يةةةر  ال قةةةب علةةةى عةةةيو   ينةةة  صسلةةةذات  ملو ةةة  المنقةةةو  ثال قةةةسن ت

 للمتصرف.  
ثانتقةةةس   لكيةةة  المنقةةةو  صسل قةةةب  ةةةس را أ ةةةس صسلنحةةة   لل قةةةسن  يةةةث ال تنتقةةةة إال ص تمةةةسم 
إ ةةةرا ات التحةةةزية  نةةةذ  ةةةذا الوقةةةتا فتدةةةبث للو لةةة  األثلةةةى أن التحةةةزية  ةةةو الةةةذد نقةةةة 

نظةةسم الحةةزة ال ينةة ا أ ةةس صسلنحةة   لنظةةسم ال ةة ر   الملكي  ال ال قبا ث ذا  و  س علي  فةة 
ال خصةةة  المت ةةةع فةةة   صةةةر ث ةةةذلا فةةة  فلحةةةقيو  ةةةع ث ةةةو  التمةةةسيا اين مةةةس فةةة   ةةة  
الدلةةبيوا ف ةةو ال ينقةةة الملكيةة ا ثإنمةةس ال قةةب المحةةزة  ةةو الةةذد ينقةةة الملكيةة ا ثال س تدةةر 

سل قو  المعحةة   كة عقب سعح  الملكي ا ثإنمس  نسق  و ال قو   س ت تدر  سشذ  عن سا فةة 
للملكي     الديع ث و س تدر أ م س ًم المقسسض  ثال    ثال ةةر   ثال ةةرضا اينمةةس ال قةةو  

 الكسشذ  عو الملكي  فتتممة ف  الصلح ثالقحم  ثفقس للرأد الرا ح.  
 894 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    932يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1126 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    936دا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةون 
 792 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس     1146 و القسنون المبن  ال راقةة ا ثالمةةس    

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
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 ال فعة : .6
 ( 1068مادة )

ال فعة هه حق تملل العقار المبيا ولكو جبكرا عكن الم كترن بمكا أدام مكن  .1
 النفقا . الثمن و 

 يثبو الحق  ه ال فعة بتمام البيا. .2

 المذكرة اإليضاحية :
أ ن ةةت ال ةةذ    ةةمو أرةة سب  حةة  الملكيةة ا  مل ةةس  مةةة االرةةتي   ثااللتصةةسل ثال قةةب 
ثالحيسا  ثالميرال ثالوسي ا ثلم يوس  أد رد   و أرةة سب  حةة  الملكيةة  صأنةة   ةةقا 

لاا  ةةة  ةة   ةةق عينةة  أم  ةةق إال ال ذ  ا ف ة ال ذ   ف ةة   ةة   ةةقا ثإ ا  سنةةت  ةةذ
شخصةة ا ثفةة  الحميقةة ا أن ال ةةذ   ليحةةت صحةةق عينةة  ثليحةةت صحةةق شخصةة ا ثإنمةةس 
   رد   و أر سب  ح  الملكي ا فسل ريع سعح  صسل ذ    لكي  عقسن أث  قةةس عينيةةس 
علةةى  ةةذا ال قةةسن  حةةق انتذةةس  أث  ةةق ن، ةة .. الةة ا ث ةةو ًةةم سظ ةةر او ةةوي الذةةرل اةةيو 

أرةةة سب  حةةة  ا فسلملكيةةة   ةةةقا ثإنمةةةس سعحةةة  صسالرةةةتي    الحةةةق نذحةةة  ث ةةةيو رةةةد   ةةةو
 ثالميرال ثالوسي  ثااللتصسل ثال قب ثالحيسا  ث ذلا ال ذ  .

ثال ةةذ    حةةد   ةةو أرةة سب  حةة  الملكيةة ا ال تكةةون إال فةة  ايةةع ال قةةسن  ثن المنقةةو ا 
ثيحةةمى ال قةةسن الم ةةذو  فيةة ا ثال ةةذ   تذتةةرض ث ةةو  شةةريع ث ةةو الةةذد سأخةةذ صسل ةةذ  ا 

وعس  نةة  ث ةةو الم ةةترد الةةذد سحةةة  حةةة ال ةةريعا ث سئ ةةس ل ةةذا الم ةةترد ث ةةو الةةذد ث  ذ
 ةةة ال ةةريع   ةةتريس  حةةة الم ةةترد األسةةل ا ثعقةةسناا   ةةذوعس صةة ا ث ةةو ال قةةسن المملةةوق 
لل ةةةريع ثقةةةب شةةةذع صةةة ا ثعقةةةسنا   ةةةذوعس فيةةة  ث ةةةو ال قةةةسن الةةةذد صسعةةة  سةةةس    للم ةةةترد 

 األسل  ثشذع ال ريع في . 
 ةةق الملةةاا اةةة لةة  الحةةق فةة  أن يتملةةاا فةة  ا أعلةةو إنا تةة  فةة  األخةةذ  فسل ةةريع لةةيا لةة 

صسل ةةةةذ  ا ث ةةةةذو إنا    نذةةةةر   أد تصةةةةرف قةةةةسنون  سةةةةس ن  ةةةةو  سنةةةة  ثا ةةةةب تكةةةةون قةةةةب 
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تكس لت عنسسر ال ذ   صسعت سن س رد س  و أر سب  ح  الملكي  فيتملا ال ةةريع ال قةةسن 
 قةة  فةة   لكيتةة ا ث لةةا عةةو  الم ةةذو  فيةة ا ثيتحةةو   قةة  فةة  أن يتملةةا  ةةذا ال قةةسن إلةةى

 ريةةق  لولةة   حةةة الم ةةتردا ثالمقسل ةة  صحةةق التملةةا صسل ةةذ   ال تصةةح إال عنةةب إتمةةسم 
 ايع ال قسن الم ذو  ص .

 1060 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1150يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   
 ةةةةو القةةةةسنون  935 ةةةو   ةةةةرث  القةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةة  المو ةةةةبا ثيتوافةةةق  ةةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.    794المبن  المصردا ثالمس    
 (1069مادة )

 يثبو الحق  ه ال فعة :  .1
 لمالل الرقبة إذا بيا كل حق االنتفاع الميبن لها أو بعضه.  .أ

 لل ريل  ه ال يوع إذا بيا شه  من العقار ال ائا إلى أجنبه.  .ب

ة الميبسككة لهككذا الحككق أو لصككاحب حككق االنتفككاع إذا بيعككو كككل الرقبكك .ن
 بعضها. 

لمالككل الرقبككة  ككه الحكككر إذا بيككا حككق الحكككر  وللمسككتحكر إذا بيعككو  .د
 الرقبة. 

 ويثبو الحق  ه ال فعة للجار المالل  ه األحوال اآلتية.  .2
 إذا كانو العقارا  من المبانه أو من األرا ه المععة للبنا .  .أ

جكار  أو ككان حكق إذا كانو لكألرض المبيعكة حكق إرتفكاق علكى ارض ال .ب
 اإلرتفاق ألرض الجار المبيعة. 

إذا كانو أرض الجار ميصقة لألرض المبيعة من جهتين وتساون من  .ن
 القيمة نصف ثمن األرض المبيعة على األقل. 
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 المذكرة اإليضاحية :
تت رض  ةةذو المةةس   لمةةو يمدةةت لةة  الحةةق فةة  األخةةذ صسل ةةذ    حةةد   ةةو أرةة سب الملكيةة  

اعت ةةةسنات االعت ةةةسن األث  :  مةةةع شةةةتست الملكيةةة  ص ةةةب تذرق ةةةسا ثقةةةب أرةةةا علةةةى ًةةة ل 
ثيظ ر  لا ف  إً ست سذ  ال ريع لمسلا الر،    تى سضم إلي ةةس  ةةق االنتذةةس   ليةةس أم 
 ائيسا ثلصس   الحةةق فةة  االنتذةةس   تةةى سضةةم الر،يةة  إلةةى  ةةق االنتذةةس  رةةوا   ليةةس أم 

للمحةةةتحعر إ ا اي ةةةت الر، ةةة ا  ائيةةةسا ثلمسلةةةا الر، ةةة  فةةة  الحعةةةر إ ا ايةةةع  ةةةق الحعةةةرا ث 
االعت ةةةسن المةةةسن : إص ةةةس  األ ندةةة  عةةةو ال ةةةر س  فةةة  المةةةس  الم ةةةترق مالملكيةةة  ال ةةةسئ    
فأًدةةت لل ةةريا فةة  ال ةةيو  سةةذ  ال ةةريع إ ا ايةةع شةة    ةةو ال قةةسن ال ةةسئع إلةةى أ ندةة . 
االعت سن المسلث:  نع  ضسسقست الزوانا فأًدتت  ذو المس   سةةذ  ال ةةريع للزةةسن المسلةةا 
ف  أ وا  ً لا ث و  حلا المذ   الحنذ ا  و المذا   الذق ي  ا رةة  ي ا ثالحسلةة  
األثلى للزوانا  ون ال قةةسنان الم ةةذو  ا مةةس ثالم ةةذو  في مةةس  تزةةسثنيوا أد  ت سةةقيو 
 ةةو   ةة  ثا ةةب  ث ةةذو الحسلةة  خسسةة  صسلم ةةسن  ثاألنا ةة  الم ةةب  للدنةةس ا الحسلةة  المسنيةة  

لمدي ةةة  الم ةةةذو  ا ةةةس أث الم ةةةذو  في ةةةس  ت سةةةقتيوا ثان للزةةةوان  ةةة   ةةةون األنا ةةة  ا
سعةةةون  نةةةسق  ةةةق إنتذةةةسل لةةةانض الم ةةةذو  ا ةةةس علةةةى األنض الم ةةةذو  في ةةةس. ثالحسلةةة  
المسلمةة :  ةةةون انض الزةةةسن   سةةق  لةةةانض المدي ةةة   ةةةو   تةةيو ثتحةةةسثد  ةةةو الميمةةة  

لمسلمةة  أن نص  ًمو األنض المدي   على األقةا ثي ترط  ً ست سذ  ال ريع للحسل  ا
سعةةون  نةةسق ت سةةقس  ةةو   تةةيو لانا ةة  الم ةةذو  ا ةةس أث الم ةةذو  في ةةسا ث ةةذا علةةى 
خةةةة ف الحةةةةسلتيو األثلةةةةيو  ةةةةو المةةةةس   أا ب صسلنحةةةة   للزةةةةسن المسلةةةةا. ثأن تكةةةةون أنض 
ال ةةةريع ال تقةةةة فةةة  الميمةةة  عةةةو نصةةة  ًمةةةو األنض المدي ةةة ا ثلقةةةب ا نةةةس الة ةةةسن  التةةة  

سلمةةةة  للزةةةةوان للتمةةةةسيا اةةةةيو  ةةةةذو الحسلةةةة  ثالحةةةةسلتيو تحت ةةةةس خةةةة  فةةةة  مح  أد الحسلةةةة  الم
 الحسصقتيو.  

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثقةةةب أًدتةةةت  936يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ال ةةذ   لمسلةةا الر، ةة  ثلل ةةريا فةة  ال ةةيو   795المةةس   
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 ةةس الةةم لا ثتتوافةةق علةةى ثلصةةس   االنتذةةس  ثلةةم تمدةةت سةةذ  ال ةةريع للزةةسن فةة  أ وال
 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة  المو ةةةبا ثالمةةةس    1061ث ةةة  التقريةةة   ةةةع المةةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ث مةةس  القةةسنون المةةبن  الزاائةةرد القةةسنون المةةبن   1151
  يث لم يمدت سذ  ال ريا للزسن.    940الليد  ف  المس    

 ( 1070مادة )
يككككون اسكككتعمال حكككق ال كككفعة علكككى حسكككب الترتيكككب  إذا تكككزاحم ال كككفعا  .1

 المنصو  عليه  ه المادة السابقة.
إذا تزاحم ال فعا  من طبقة واحعة يكون استحقاق كل منهم لل كفعة علكى  .2

 قعر نصيبه. 
إذا ككككان الم كككترن قكككع تكككوا ر   يكككه ال كككرائا التكككه كانكككو تجعلكككه شكككتيعا  .3

الككذين هككم مككن بمقتضكى نككص المككادة السككابقة   انككه يفضككل علككى ال ككفعا  
 طبقته أو من طبقة أدنى  ولكن يتقعمه الذين هم من طبقة أعلى. 

 المذكرة اإليضاحية :
تت ةةةرض  ةةةذو المةةةس   إلةةةى تحبيةةةب  راتةةة  ال ةةةذ س  عنةةةب التةةةاا ما فتقةةةرن صأنةةة  عنةةةب ت ةةةب  

 ةةةو الم ةةةرث ا  1069ال ةةةذ س ا سحةةةة التةةةاا م ايةةةن م ثفقةةةس للترتيةةة  التةةة  أقرتةةة  المةةةس   
مسلا الر،   لضم  ق االنتذس ا ًم لل ريا فةة  ال ةةيو  إ ا ايةةع ال ةة   فت ق  األثلوي  ل

 و ال قسن  ص س  األ ند ا ًم لصس    ق االنتذس  لضم الر،   إليةة ا ًةةم لمسلةةا الر، ةة  
إ ا ايع  ق الحعرا أث للمحةةتحعر إ ا اي ةةت الر، ةة ا ًةةم يمدةةت الحةةق فةة  األخةةذ صسل ةةذ   

 المس   الحسصق ا  و الم رث .  للزسن ف  األ وا  الم ل المذ ون  ف  
ثفةة   سلةة  التةةاا م اةةيو ال ةةذ س  الةةذيو ينتمةةون إلةةى   قةة  ثا ةةب ا فةة   ةةذا الذةةرض لةةيا 
 نسق أفضلي  لوا ب على رخرا فكل م  و   ق  ثا ةةب   ةةو الق قةةست المنصةةوت علي ةةس 
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فةة  المةةس   الحةةسصق ا  ينيةةذ سعةةون لكةةة ثا ةةب أن سقسلةة  صسل ةةذ   صقةةبن نصةةي   رةةوا  فةة  
 أث ف  االنتذس  في س.. ال .   األنض

أ ةةةس إ ا تةةةوافرت فةةة  الم ةةةترد ال ةةةرائ  التةةة  تز لةةة  شةةةري س  مةةةو نصةةةت علةةةي م المةةةس   
 ةةو الم ةةرث ا فسنةة  سذضةةة علةةى ال ةةذ س  الةةذيو  ةةم  ةةو   قتةة ا أث  ةةو  1069الحةةسصق  

  قةة  أ نةةى ثلكنةة  يتقب ةة  الةةذيو  ةةم   قةة  أعلةةى  نةة ا فةة  ا  ةةسن الم ةةترد  ةةو سةةس   
ا فيتقةةبم عليةة   سلةةا الر، ةة ا ثال ةةرياا ثلكنةة  يتقةةبم علةةى  سلةةا الر، ةة  فةة   ةةق االنتذةةس 

 الحعرا ث ذلا الزسن ث عذا.  
 941 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    937يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 و القسنون المبن  الليد ا ف  الحبث  التةة  أ ةةسا في ةةس الم ةةرث  ال ةةذ  ا انظةةر المةةذ ر  
 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةرد فةة   769 و الم رث ا ثالمةةس    1113  للمس   ا سضس ي

 ةةو  1113الحبث  الت  أ ةةسا  ن ةةس الم ةةرث  ال ةةذ  . انظةةر المةةذ ر  ا سضةةس ي  للمةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .    1152/1الم رث ا ثالمس    

 (1071مادة )
أن تعلككن إليككه إذا اشككترا شككخص عقككارا تجككوز  يككه ال ككفعة ثككم باعككه قبككل  .1

ر بته  كه األيكذ بال كفعة أو قبكل أن يكتم تسكجيل هكذم الر بكة   كي يجكوز 
 األيذ بال فعة إال من الم ترن الثانه و ال روط الته اشترا بها. 

 إذا تم البيا بعع إعين الر بة  كه ال كفعة  لل كتيا أيكذها بكالثمن الكذن  .2
لفرق من الم ترن اشترا به الم ترن األول  وللم ترن الثانه أن يسترد ا

 األول. 
 المذكرة اإليضاحية :

تت رض  ذو المس   إلى  سل  توال  الديو ا ف  ا اشترإ شخص عقسنا تزةةوا فيةة  ال ةةذ   
ًم صسع  قدة أن ت لو إلي  ن    ف  األخةةذ صسل ةةذ   أث قدةةة تحةةزية  ةةذو الر  ةة ا ثرةةوا  
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لديةةع المحةةزة أث  يةةر أكسن الم ترد األث  قب رزة عقب الديع أث لم سحزةا فك   ةةو ا
المحزة تزوا في مس ال ذ  ا ف   ذو الحسلةة  سعةةون الديةةع المةةسن  رةةسنيس فةة   ةةق ال ةةريع 
ألن  سبن قدة تحزية  ل  ال ذ  ا ث س  ام  ذا الديع المسن  سحةةرد فةة   ةةق ال ةةريعا 
فسن  سعون قةةب نحةة  الديةةع األث  الةةذد لةةم سأخةةذ فيةة  ال ةةريع صسل ةةذ   أث اخةةذ ا ةةس لكنةة  لةةم 

 ل   قدة سةةبثن الديةةع المةةسن ا ثعلةةى  لةةا ال سحةةتقيع ال ةةريع أن سأخةةذ صسل ةةذ   سحزة  
ف  الديع األث  المنحوخا ث ة  س سحتقي    و أن سأخذ صسل ذ   فةة  الديةةع المةةسن  الةةذد 
ي قةةى ث ةةبو قسئمةةس ص ةةب أن نحةة  الديةةع األث ا ثيعةةون أخةةذو صسل ةةذ   فةة   ةةذو الحسلةة  فةة  

س إ ا تم الديع  و الم ةةترد األث  إلةةى الم ةةترد المةةسن   واعيب الديع المسن  ث  رث  ا أ 
ص ةةب إعةة ن الر  ةة  فةة  ال ةةذ  ا فلل ةةريع  ينيةةذ أن سأخةةذ ال ةةذ   فةة  الديةةع األث  ال فةة  
الديع المسن  ث سلممو الذد اشترإ صةة  الم ةةترد األث . ثإ ا  ةةسن الم ةةترد المةةسن  قةةب  فةةع 

سحةةتر   ةةو الم ةةترد األث  الذةةرل  أكمةةر  مةةس  فةةع الم ةةترد األث ا فللم ةةترد المةةسن  أن
 الذد  ف  . 

 ةةو  938يتقساق  عم  ذو المس   ثعلى ث   الخصوت الذقر  األثلةةى  ن ةةس  ةةع المةةس   
 ةةو  942 و القسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     797القسنون المبن  المصردا ثالمس    
 ةةةةو  1115س    ةةةةع الذقةةةةر  المسنيةةةة   ةةةةو المةةةة  1154/2القةةةةسنون المةةةةبن  الليدةةةة ا ثالمةةةةس   

 الم رث .  
 ( 1072مادة )

 إذا ثبو الحق  ه ال فعة  ي يسقا بمو  البائا أو الم ترن أو ال تيا.
 المذكرة اإليضاحية :

ًدوت الحق ف  ال ذ   سعون ثفقس للموا  الت  ر قت  ذو المةةس  ا فضةة  عةةو  لةةا  لةة ا 
ة  لةةاا فةةسن  ةةوت أن سعةةون ال ةةريع قةةب أعلةةو ن دتةة  صسل ةةذ   أث رةةزل سا فةة  ا تةةوافر  ةة 

ال ةةةسئع أث الم ةةةترد أث ال ةةةريعا ال يةةةؤ د إلةةةى رةةةقوط الحةةةق فةةة  األخةةةذ صسل ةةةذ  ا ثإنمةةةس 
ينتقة إلى الوًن ا فسلحق ف  ال ذ   يونل ألنةة   ةةق  ت لةةق صسلمةةس  ثيذضةة  إلةةى تملكةة  
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ث ةةةذا قةةةو  ا  ةةةسم  سلةةةا ثا  ةةةسم ال ةةةسف   مانظةةةر المةةةذ ر  ا سضةةةس ي  للقةةةسنون المةةةبن  
  .  695المسن  ت األن ن  الزا   

 ةةو  1068 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة  ث  1158يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و  رشب الحيران مفق   نذ  .    139  رث  القسنون المبن  ال ر   المو با ثالمس    
 (1073مادة )

ال كككفعة ال تقبكككل التجزئكككة  لكككين لل كككتيا أن يفيكككذ بعكككض العقكككار جبكككرا علكككى 
تععد الم ترون واتحع البائا  لل تيا أن يفيذ نصيب بعضهم   الم ترن إال إذا
 ويترك الباقه. 

 المذكرة اإليضاحية :
األسة ف  ال ذ  ا ث ب  الصذق ا الن ال ذ   ال تقدة التزائ ا ث و ًةةما علةةى ال ةةريع 
إ ا  سلةة  أث ارةةت مة  قةة  صسل ةةذ  ا أن سأخةةذ ال قةةسن المديةةع  لةة  أث يتر ةة   لةة ا ث لةةا 

 الصذق  على الم ترد فيضسن اذلا.   تى ال تتذرل 
ث ع  لاا فقةةب ارةةتمنت  ةةذو المةةس    ةةو  ةةذا المدةةبأا  سلةة   ةةس سعةةون الم ةةترثن اكمةةر  ةةو 
ثا ةةةةبا اينمةةةةس ال ةةةةسئع ثا ةةةةبا  ينيةةةةذ سزةةةةوا لل ةةةةريع أن س ةةةةذع انصةةةةي  ثا ةةةةب  ةةةةن م  ثن 

 اآلخريوا أث س ذع انصي  اكمر  و ثا ب  ثن اآلخريو.  
دي ةةة ا ثتةةةوافرت فةةة   ل ةةةس شةةةرثط ال ةةةذ  ا فةةة  ا  سلةةة  كةةةذلا إ ا ت ةةةب ت ال قةةةسنات الم

ال ةةريع صأ ةةب  ةةذو ال قةةسنات فسنةة  سزةةوا لةة   لةةاا  ثن أن س تدةةر  لةةا تذريقةةس للصةةذق  أث 
تزاييةةةس ل ةةةسا  ةةةذلا ال س تدةةةر تزائةةة  للصةةةذق ا لةةةو صةةةس  أ ةةةب األشةةةخست عقةةةسنا لم ةةةتريو 

 ةةةريع أن ص قةةةو   نذصةةةل  ثتةةةوافر فةةة   ةةةة  ةةةا   ةةةو ال قةةةسن شةةةرثط ال ةةةذ  ا فيزةةةوا لل
سحصة على  ا   و ال قسن  ثن اآلخةةر ثير ةةع  لةةاا إلةةى أن ال قةةسن فةة  األسةةة قدةةة 

 ارت مس  ال ذ    ذرل.
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كمةةس ال س تدةةر تزائةة  لل ةةذ  ا إ ا صةةس  شةةخص عةةب  عقةةسنات لم ةةتر ثا ةةبا فةة  سةةذقست 
 تذرق ا ث و ًما سزوا لل ةةريع أن سحةةت مة  قةة  فةة  أ ةةب ال قةةسنات  ثن أن س تدةةر  لةةا 

    الن الصذق  ف  األسة  ذرق . تزائ  لل ذ
 1071 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1160يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   

 ةةةو  رشةةةب الحيةةةران مفقةةة   135 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة  المو ةةةب. ثالمةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   1135 ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة . ثالمةةس    1045 نذةة   ثالمةةس   

  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .    245ل راق ا ثالمس    ا
 
 ( 1074مادة )

 ال يجوز األيذ بال فعة : .1

  ه البيا بالمزاد العلنه و قا للقانون.  .أ

إذا وقا البيا بكين األصكول والفكروع أو بكين الكزوجين  أو بكين األقكارب  .ب
 حتى العرجة الرابعة أو بين األصهار حتى العرجة الثانية. 

كان العقكار قكع بيكا ليجعكل محكل عبكادة أو ليلحكق بمحكل عبكادة أو   إذا .ن
 للمنفعة العامة. 

 إذا كان العقار تجرن قسمته و قا للقانون.  .د

 ال شفعة  ه الوق  وال له إال لمسو  شرعه أو قانونه.  .2

 المذكرة اإليضاحية :
 ا تت ةةةرض  ةةةةذو المةةةس   إلةةةةى  وانةةةةع األخةةةذ صسل ةةةةذ  ا ث ةةةةس ر أن  وانةةةع األخةةةةذ صسل ةةةةذ 

تختل  عةةو أرةة سب رةةقوط ال ةةذ  ا فسلمةةسنع يو ةةب قدةةة ارةةت مس  ال ةةذ  ا فيل ةة  ال ةةذ   
ااتةةبا ا اينمةةس المحةةق ا ال سقةةوم إال ص ةةب ارةةت مس  ال ةةذ  ا فةة  ا صةةس  اثح لاث ةة  عقةةسناا 



 

1143 

ف ةةذا  ةةسنع سمنةةع األخةةذ صسل ةةذ   ااتةةبا ا ثإ ا نةةا  ال ةةريع عةةو  قةة  فةة  ال ةةذ  ا أث لةةم 
 لل ذ  ا ف ذا رد   رقسط  ق ال ريع ف  األخذ صسل ذ  .  يرا  ا  را ات المحب   

ثتقوم  وانع ال ذ   ثاألخذ ا سا على اعت سنات   ين ا ث ختلذةة ا فمةةو الموانةةع  ةةس تر ةةع 
إلةةى القريقةة  التةة  تةةم ا ةةس الديةةع لل قةةسنا  سلحسلةة  التةة  ي ةةس  في ةةس ال قةةسن صةةسلماا  ال لنةة  

اةةيو ال ةةسئع ثالم ةةتردا  و ةةو  ع قةة  عسئليةة  ثفقةةس للقةةسنونا ث ن ةةس  ةةس ير ةةع إلةةى ال  قةة  
تمنةةةع صةةةأن سقتحم ةةةس أ ندةةة ا ثيتحقةةةق  لةةةا إ ا تةةةم الديةةةع اةةةيو األسةةةو  ثالذةةةرث  أث اةةةيو 
الاث يو أث ايو األقسنب أث األس سن لبن ةة    ينةة ا ث ن ةةس  ةةس ير ةةع إلةةى  ةةرض  ينةة  

   أث الةةةذد اعةةةب لةةة  ال قةةةسن المديةةةعا ثيتحقةةةق  لةةةا فةةة  ال قةةةسن المديةةةع ليز ةةةة  حةةةة   ةةةس
ليلحةةةق صةةة   مةةةس يلحةةةق اةةةذلا الوقةةة   يةةةث ال سزةةةوا ارةةةت مس  ال ةةةذ   لةةة  أث عليةةة  إال 

 لمحوغ شرع .  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    939يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس    

 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    798 و القةةسنون المةةبن  الليدةة  ثالمةةس     943/1
لمةةةبن  األن نةةة  فةةة  الذقةةةر  األثلةةةى ثالمسنيةةة   ن ةةةس فقةةة ا اينمةةةس الذقةةةر   ةةةو القةةةسنون ا 161

المسلم  تتكلم عو أ ب  حققست األخذ صسل ذ   ث و "ناث  ال ةةريع عةةو  قةة  فةة  ال ةةذ   
 سرا   أث  الل .

 
 إجرا ا  ال فعة:

 (1075مادة )
على من يريع األيذ بال فعة أن يعلن ر بته  يها إلى كل من البائا والم كترن 

يل يمسة ع ر يوما من تاريخ األيطار الععله الذن يوجهه إليه البائا أو ي
الم ترن وإال اسقا حقه  ه ال فعة  ويزاد على تلل المكعة ميعكاد المسكا ة إذا 

 اقتضى األمر ذلل. 
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 المذكرة اإليضاحية :
تت رض  ذو المس   لت را ات الوا   ات سع س لاخذ صسل ذ  ا ث ةة  علةةى النحةةو اآلتةة  

: 
 أثال : أخقسن عبل  منرم   يو    و ال سئع أث الم ترد إلى ال ريع.  

ًسنيس: أن س لو ال ريع ن دت  صسل ذ   خ   خمح  ع ر يو ةةس تدةةبأ  ةةو تةةسني  األخقةةسن 
 ال بل .  

ًسلمةةس: يةةاا  علةةى الخمحةة  ع ةةر يو ةةس  ةةب  أخةةرإ ث لةةا اعت ةةسنا للمحةةسف  التةة  تذصةةة اةةيو 
صسل ةةةةذ    ةةةةو ا ل ةةةةس ث ةةة  تقةةةةبن صقةةةةبن الضةةةةرثن  ال ةةةريع ثاألنض التةةةة  سحةةةةت مة  قةةة  

 ثتخضع إلى الحلق  التقبيري  للقس  .  
 ةةةو  944 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ث 940يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا علمةةةس صةةةأن  ةةةذو  799القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثالمةةةس   
 ةةةو قةةةةسنون  247/2حةةةة  ع ةةةر يو ةةةسا ثالمةةةس   المةةةس   تز ةةةة المةةةب  ً ًةةةيو يو ةةةس ال خم

الملكيةةة  ال قسنيةةة  اللدنةةةسن  ث ةةةذو المةةةس   تز ةةةة المةةةب  ع ةةةر  أسةةةسم اةةةبال  ةةةو خمحةةة  ع ةةةر 
 يو س.  

 (1076مادة )
ي ككتمل األيطككار العككعله المنصككو  عليككه  ككه المككادة السككابقة علككى البيانككا  

 اآلتية وإال كان باطي:
 كامي.  بيان العقار الجائز أيذم بال فعة بيانا .أ

بيككان الككثمن والنفقككا  وشككروط البيككا واسككم كككل مككن البككائا والم ككترن   .ب
 ولقبه وصناعته وموطنه. 
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 المذكرة اإليضاحية :
ا خقةةةةسن ال ةةةةبل  س تدةةةةر أث  ا  ةةةةرا ات التةةةة  سزةةةة  الميةةةةسم ا ةةةةس  ةةةةو قدةةةةة ال ةةةةسئع أث 
الم ةةترد لل قةةسن التةة  تحققةةت فيةة  شةةرثط ال ةةذ  ا ث ةةو أخقةةسن نرةةم  يتةةولى إع نةة  
 حضرا يو    و ال سئع أث الم تردا إلى ال ريعا ث لا ا ةةبف أخقةةسن ال ةةريع اوقةةو  
الديع الذد سزوا األخذ في  صسل ذ    تى يتبار ال ريع أ رو رةةوا  أكةةسن  لةةا صسرةةت مس  
 قةةة  صسل ةةةذ   أم ال ثفقةةةس لقبناتةةة  المسليةةة  ثن دتةةة   ةةةذلا فةةة  ال ةةةرا ا ثفةةة   ةةةس  ت ةةةب  

 ثن اآلخريوا ثإنمس سز  أخقسن  ة ثا ةةب  ةةن م علةةى ال ذ س  ال سعذ  أخقسن أ ب م 
 انذرا ا ثروا  أكسن ال ذ س   و   ق  ثا ب  أث  و   قست  ت ب  .  

ثاألخقسن سز  أن يتم صقريق  نرمي ا ف  سعذةة  أن سعةةون  عتو ةةس أث شةةذويسا ثال سعذةة  
 أن يررة ف  الدريب روا  أكسن  حز  أث ص لم الوسو .  

علةةةةةى ايةةةةةسن ثافر عةةةةةو ال قةةةةةسن المديةةةةةعا  وق ةةةةة ا ث ةةةةةبث و  ثيزةةةةة  أن س ةةةةةمة األخقةةةةةسن
ث حةةس ت ا ث ةةة ايةةسن  ت لةةق صةة  ثيعةةون  ةةو شةةأن  أن ينذةة  الز سلةة  صةة ا  مةةس سزةة  أن 
س ةةتمة األخقةةسن علةةى الةةممو الةةذد ايةةع صةة  ال قةةسنا ثالمصةةرثفست الررةةمي  ث ةة  نرةةوم 

يق الديع إ ا  تةة  اونقةة  نرةةمي  ثنرةةوم التحةةزية إ ا رةةزةا  مةةس سزةة  أن يةةذ ر فةة   تًو
 األخقسن ارم ال سئع ثالم ترد ثلق   ة  ن مس ثسنسعت  ث و ن .  

ثال ريع سزوا ل  أن س لو ن دت  صسرت مس   ق  صسل ةةذ    تةةى قدةةة أن سصةةل  األخقةةسن 
  و قدة ال سئع أث الم ترد.  

 800 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    941يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع  945لمةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس    ةةو القةةةسنون ا

  و القسنون المبن  ال راق .    1138المس    
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 (1077مادة )
إعككين الر بككة باآليككذ بال ككفعة يجكككب أن يكككون بفيطككار عككعله وإال ككككان  .1

 باطي. 

يجب على ال تيا أن ير ا دعوا ال فعة وأن يكودع الكثمن الحقيقكه الكذن  .2
البيا يزانة المحكمة الكائن  ه دائرتها العقار ييل ثيثين يوما   حصل به

 من تاريخ إعين الر بة وإال سقا حق األيذ بال فعة. 

إذا علم ال تيا بالبيا دون األيطار المنصو  عليه  كه المكادة السكابقة   .3
 عليككه أن يقككوم بككإعين الر بككة ور ككا الككععوا وإيككعاع الككثمن يككيل المككعة 

  ة من تاريخ علمه. المذكورة محسو 

 المذكرة اإليضاحية :
تت رض  ذو المةةس   إلةةى  ةةس سزةة  أن سقةةوم صةة  ال ةةريع  تةةى سحةةسف  علةةى  قةة  صسل ةةذ  ا 
ثأث  إ ةةةرا  سزةةة  الميةةةسم صةةة ا إعةةة ن ن دتةةة  إلةةةى  ةةةة  ةةةو ال ةةةسئع ثالم ةةةتردا ثال سزةةةوا 
 لوا ةةةب  ن مةةةسا ثير ةةةع  لةةةا إلةةةى أن ال ةةةسئع ثالم ةةةترد   ةةةس س تدةةةران خصةةةمس فةةة   عةةةوإ 

ال ذ   إ ا أخذت صسلتقس   ث   الصون  ال سل   ف  ال ذ   ثالتملا ا سا ث مةةس س تدةةران 
 رفةةةس إ ا تمةةةت صسلترا ةةة  ث ةةة  سةةةون  نةةةس ن  الوقةةةو  فةةة  نقةةةسل التملةةةا صسل ةةةذ  ا التةةة  

 تؤ د  لو   ذا ال ريع  حة الم ترد ف   ة  قوق  ثالتاا ست ا ف   وا    ال سئع.  
أن سعةةون  ةةمو أخقةةسن عةةبل ا ثإال  ةةسن صس لةة  صحعةةم  ثإعةة ن الر  ةة  صسل ةةذ  ا سزةة 

القةةةسنونا ث ةةةو ًةةةما ال سزةةةوا أن يةةةتم إعةةة ن الر  ةةة  شةةةذس   أث  تسصةةة  رةةةوا  أكةةةسن عةةةو 
 ريةةةق  ةةةواب  وسةةةى عليةةة  أث ص لةةةم الوسةةةو ا ثيو ةةة  ا عةةة ن إلةةةى  ةةةو و  ةةةة  ةةةو 

تد م الم ةةترد ثال ةةسئعا ثال سزةةوا تو ي ةة  إلةةى  حةةة تزةةسن  ال ةةسئع ثالم ةةترد أث إلةةى  عةةس
 الن  حة ال مة ليا صمو و إال صسلنح   لمس يت لق ا ذو التزسن  ثاألعمس  ا  اني .  
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سن  إ را ا على ال ةةريع أن يرفةةع  عةةوإ ال ةةذ  ا ثإيةةبا  الةةممو الحميقةة  الةةذد  صةةة  ًث
ص  الديع خاان  المحعم  الكسئو ف   ائرت ةةس ال قةةسنا ث لةةا خةة   ً ًةةيو يو ةةس  ةةو تةةسني  

رت  على عةةبم اتخةةس   مةةة  ةةذا ا  ةةرا  رةةقوط الحةةق صسآلخةةذ صسل ةةذ   إع ن الر   ا ثيت
 كحد   و أر سب  ح  الملكي .

ثفةة  الحسلةة  التةة  س لةةم في ةةس صةةسلديع لل قةةسن الم ةةذو  صةة ا  ثن األخقةةسن  ةةو قدةةة ال ةةسئع 
 ةةو الم ةةرث ا ف لةةى ال ةةريع أن سقةةوم  1076ثالم ةةترد لةة  ثالمدةةيو فةة  المةةس   الحةةسصق  

يو ةةةس   30ع  عةةةوإ ال ةةةذ   ثإيةةةبا  الةةةممو خةةة   المةةةب  المةةةذ ون  مصةةة ع ن الر  ةةة  ثنفةةة 
 ححو    و تسني  علم  ثن تقةةب أن الذقةةر  المسلمةة   ةةو المةةس   اائةةب  لصةة و   إً ةةست ال لةةم 

 صسل ذ  .
 801 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    942يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس    

  و القسنون المبن  الليد .   946    و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس 
 ( 1078مادة )

تفصل المحكمة المختصة  ه كل نزاع يتعلق بالثمن الحقيقه للعقكار الم كفوع 
ولهكا أن تمهكل ال كتيا لككع ا مكا تطلكب منككه د عكه  كإن لككم يسكتجب سكقا حككق 

 الحق  ه ال فعة. 
 المذكرة اإليضاحية :

و  صةة ا فللمحعمةة  المختصةة  المنظةةون إ ا ثقةةع نةةاا  علةةى الةةممو الحميقةة  لل قةةسن الم ةةذ
أ س  ةةس  عةةوإ ال ةةذ  ا أن تذصةةة فةة   ةةذا النةةاا ا ثللمحعمةة  أن تم ةةة ال ةةريع لةةبفع  ةةس 

 تقل   ن   ف  ا فسن لم يذعو لقران المحعم ا رق   ق ال ريع صسل ذ  .  
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1163/2يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

  رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.   و    1073
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 ( 1079مادة )
يثبكككو الملكككل لل كككتيا  كككه المبيكككا بحككككم المحكمكككة أو يتسكككلمه مكككن الم كككترن 

 بالترا ه وذلل دون إييل بالقواعع المتعلقة بالتسجيل.
 المذكرة اإليضاحية :

 ةةترد الحق ف  ال ذ   يمدت إ س صسلترا   أث صسلتقس  ا ثيمدةةت صسلترا ةة  إ ا رةةلم الم
لل ةةريع صسل ةةذ   عةةو ن ةةس  نةة ا فيحةةة ال ةةريع  حةةة الم ةةترد فةة  الصةةذق  التةة  عقةةب س 
الم ةةترد  ةةع ال ةةسئعا ثعلةةى ال ةةريع أن يلتةةام فةة   وا  ةة  ال ةةسئع صعةةة االلتاا ةةست التةة  

 كسن الم ترد يلتام ا سا ثل   ميع  قوق .
   فةة  ا ثالتحةةليم صسل ةةذ    ةةو قدةةة الم ةةترد سصةةح فةة  أد ثقةةت  تةةى نفةةع  عةةوإ ال ةةذ

ثقةةع  ةةذا التحةةليما ث ةة  تحةةزيل   تةةى تنتقةةة  لكيةة  ال قةةسن الم ةةذو  فيةة  إلةةى ال ةةريعا 
ث ةةذا س نةة  أن التحةةليم سزةة  أن سعةةون  عتو ةةس  تةةى يةةتم تحةةزيل ا ثقةةب عدةةرت عةةو  لةةا 

  و الم رث  " ثن إخ   صسلقواعب المت لق  صسلتحزية".  1079المس    
ل سل   ف  التملا صسل ذ  ا  يث  ةةو النةةس ن كمس تؤخذ ال ذ   صسلتقس  ا ث   الصون  ا

 س سحلم الم ترد لل ريع صسل ذ  ا ف  ا  س ًدت الملا لل ريع اعتدةةر  عةةم المحعمةة  رةةنب 
  لكي .

 1074 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1164يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   
 ةةةو  944 عةةةم المةةةس    ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة  المو ةةةبا  مةةةس يتقةةةساق  ةةةع 

 ةةو  948 و القسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     807القسنون المبن  المصردا ثالمس    
 القسنون المبن  الليد .
 آثار ال فعة : 

 (1080مادة )
 يحل ال تيا قبل البائا محل الم ترن  ه جميا حقوقه والتزاماته.  .1
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 ا الكثمن إال بر كا ال يحق لل تيا االنتفاع باألجل الممنوح للم ترن  ه د .2
 البائا. 

إذا اسككتحق العقككار للفيككر بعككع أيككذم بال ككفعة   لككين لل ككتيا أن يرجككا إال  .3
 على البائا. 

 المذكرة اإليضاحية :
 تةةةى ًدةةةةت لل ةةةةريع  قةةةة  فةةةة  ال ةةةةذ   علةةةةى  ةةةو   ةةةةس تقةةةةبما فةةةةسن ال ةةةةريع سحةةةةة  حةةةةة 

  األسةةةا الم تردا فيختذ  الم تردا ثيص ح ال ريع  و الم تردا ث أن الديع قسم فةة 
اةةيو ال ةةريع ثال ةةسئعا ال اةةيو الم ةةترد ثال ةةسئعا ث ةةو ايةةع ثا ةةب ال اًنةةيوا ثال  قةة  التةة  
 رتقوم ايو ال ريع ثال سئع ينظم س عقب الديع الذد قسم ف  األسة ايو الم ترد ثال سئع.  
ثالذد  ة في   حل  ال ريعا فيلتام ال ةةريع صعةةة  ةةس  ةةسن الم ةةترد يلتةةام صةة ا ثيعةةون لةة  

 لحقول الت   سنت للم ترد تزسو ال سئع ثالمترت   على عقب الديع.   ميع ا
ث ع  لاا ف  سزوا لل ريع أن سحتذيب صسأل ة الةةذد  ةةسن  منو ةةس للم ةةترد لةةبفع الةةممو 
ثالحد  ف   لاا أن ال سئع قةةب سعةةون  ةةنح الم ةةترد ًقةة  ال سمنح ةةس لل ةةريع ثلةةذا قدةةة أن 

ال ةةسئع تر قةة  صسلم ةةترد  ثن ال ةةريع  ةةو  سمنح الم ةةترد أ ةة ا  ثن ال ةةريعا ثقةةب سعةةون 
الصةة ت  ةةس يبف ةة  إلةةى تأ يةةة الةةممو للم ةةترد  ثن ال ةةريعا إال انةة  إ ا ن ةة  ال ةةسئع 

 ارتذس   ال ريع  و األ ة الذد  سن  منو س للم ترد ف   سنع  و  لا.
فسلمحةةأل  ت ةةو  فةة  الن سسةة  إلةةى ن ةةس ال ةةسئعا ثن ةةس ال ةةسئع صسلتأ يةةة لل ةةريعا سزةة  أن 

ع ص ب األخذ صسل ذ  ا الن ال ريع سعون قب أث   الةةممو خاانةة  المحعمةة ا فةة  ا  ةةس قدةةة سق
ال ةةسئع التأ يةةةا  ةةسن لل ةةريع أن سحةةح  الةةممو  ةةو خاانةة  المحعمةة ا ثيبف ةة  لل ةةسئع ثفقةةس 
ل تذةةسلا  ةةذا إ ا تمةةت ال ةةذ   قضةةس ا أ ةةس إ ا تمةةت ن ةةس  فةةسن الةةممو يؤ ةةة أث سقحةة  

 الن ال ريع ليا  زدرا ص يبا  الممو خاان  المحعم .   ثفقس لمس يتم االتذسل علي س
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ثإ ا ارتحق ال قسن ث و ف   يسا  ال ريع ص ب  لول   حة الم تردا فليا أ ةةسم ال ةةريع 
إال الر ةةو  صضةةمسن االرةةتحقسل علةةى ال ةةسئع  ثن الم ةةترد الةةذد خةةرح  ةةو الصةةذق  ثلةةم 

ل قةةةسن  ةةةو الم ةةةرث  فةةة   سلةةة  االرةةةتحقسل الكلةةة  ل 465س ةةةب لةةة  ث ةةةو  مانظةةةر المةةةس   
 ف   سل  االرتحقسل الزائ  لل قسن  و الم رث  .    466ثالمس    

 804 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    945يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الليد .   949 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    

 
 ( 1081مادة )

الم ككفوع أو  ككرأل  يككه أشككجارًا قبككل إعككين إذا بنكى الم ككترن  ككه العقككار  .1
الر بة  ه ال فعة  كان ال تيا ملزما تبعا لما يختكارم الم كترن أن يكع ا 
له إما المبلغ الذن أنفقه أو مقكعار مكا زاد  كه قيمكة العقكار بسكبب البنكا  

 أو الفراأل.  

إذا حصل البنا  أو الفراأل بعع إعكين الر بكة  كه ال كفعة  ككان لل كتيا  .2
اإلزالكة   ككإذا ايتكار أن يسككتبقه البنكا  أو الفككراأل  كي يلتككزم إال أن يطلكب 

 بع ا قيمة أدوا  البنا  وأجرة العمل أو نفقا  الفراأل. 



 

1151 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا قسم الم ترد صسلدنس  ثال رام ف  ال قسن الم ةةذو  صةة  قدةةة إعةة ن الر  ةة  فةة  ال ةةذ  ا 

لغ الةةذد أنذقةة  فةة  الدنةةس  أث ال ةةرام أث ص لاا ةة  فسلخيسن للم تردا إ س ص لاام ال ريع صةةسلمد
صمقةةةبان  ةةةس اا  فةةة  ،يمةةة  ال قةةةسن صحةةةد  الدنةةةس  أث ال ةةةرام ث لةةةا ثفقةةةس لمةةةس يةةةت  م  ةةةع 

  صلحت .  
أ ةةةس إ ا أ،ةةةيم الدنةةةس  ثال ةةةرام ص ةةةب إعةةة ن الر  ةةة ا فيعةةةون الخيةةةسن لل ةةةريع اةةةيو أن يلةةةام 

 ت ال رام.  الم ترد ص اال  الدنس  أث ال رام ثأ ر  ال مة ثنذقس
 805 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    946يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع  950 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1076 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس     1166المس    

 ال ر   المو ب.  
 ( 1082دة )ما

ال يسككرن  ككه حككق ال ككتيا أن رهككن رسككمه أو أن حككق ايتصككا  ايككذ  ككع 
الم ككترن  وال أن بيككا يصككعر مككن الم ككترن وال أن حككق عينككه رتبككه أو ترتككب 
 ككعم علككى العقككار الم ككفوع إذا كككان ذلككل بعككع التككاريخ الككذن تككم  يككه إعككين 

مكن حقكوق الر بة  ه ال فعة  ويبقى ما ذلل للعائنين المقيعين مكا ككان لهكم  
 األولوية  يما آل للم ترن من ثمن العقار.

 المذكرة اإليضاحية :
تت ةةةرض  ةةةذو المةةةس   إلةةةى الحقةةةول التةةة  قةةةب يرتد ةةةس الم ةةةترد علةةةى ال قةةةسن الم ةةةذو  صةةة ا 

 فتذرل ايو  س إ ا نتدت  ذو الحقول قدة إع ن الر    صسل ذ   أث ص ب إع ن الر   .  
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    صسل ذ  ا ف ن ةةس تحةةرد ثتنذةةذ فةة   ةةق ال ةةريعا ف  ا نتدت  ذو الحقول قدة إع ن الر 
فيحةةة  ةةذا األخيةةر  حةةة الم ةةتردا فةة  ال قةةسن ث ميةةع الحقةةول ثالتكةةسليف التةة  نتدةةت 

 لل قسن ل  أث علي .  
أ ةةةس إ ا نتدةةةةت  ةةةةذو الحقةةةةول ص ةةةةب إعةةةة ن الر  ةةة ا فةةةةسن  ةةةةة  ةةةةذو الحقةةةةول رةةةةوا  نتدةةةةت 

 لمصلح  الم ترد أث  بوا ال تنذذ ف   ق ال ريع.  
 و الم رث   سفظت  ع  لا على  قول الةةبائنيوا صس صقةةس  علةةى  1082أن المس    إال  

 س ترت  ل م انس  على الر وا أث االختصستا  و  ق أثلوي  على ًمةةو ال قةةسن الةةذد 
ر  إلةةةى الم ةةةةتردا فيمةةةس إ ا  ةةةةسن الم ةةةترد قةةةةب  فةةةةع الةةةممو لل ةةةةسئع ثيريةةةب تقس ةةةةي   ةةةةو 

 ال ريع.  
المس   مثي قى  ع  لا للبائنيو المقيبيو  س  ةةسن ل ةةم  ةةو  ث  ذا ت در الة سن  األخير   و

  قول األثلوي  فيمس ر  للم ترد  و ًمو ال قسن .
 806 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    947يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1144 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    951 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
  و القسنون المبن  األن ن .    1167/2القسنون المبن  ال راق ا ثالمس     و 

 ( 1083مادة )
 يسقا الحق  ه األيذ بال فعة  ه األحوال اآلتية:

 إذا نزل ال تيا عن حقه  ه األيذ بال فعة ولو قبل البيا.  .أ

 إذا انقضو أر عة أشهر من تاريخ تسجيل عقع البيا.  .ب

 عليها القانون.  ه األحوال األيرا الته ينص  .ن

 المذكرة اإليضاحية :
تت رض  ذو المس   ألر سب رةةقوط الحةةق فةة  األخةةذ صسل ةةذ  ا ثأثل ةةس نةةاث  ال ةةريع عةةو 
 ق  ف  األخذ صسل ةةذ  ا رةةوا  أكةةسن النةةاث  ثقةةع قدةةة الديةةع أم ص ةةب الديةةعا ثقةةب  ةةسن  ةةو 
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أن ينةةا  المذرثض أن سقع الناث  ص ب ًدةةوت ال ةةذ  ا ثلكةةو  ةةذو المةةس   أ ةةسات لل ةةريع 
عةةو  قةة   تةةى ثلةةو قدةةة أن يةةتم الديةةعا ن  ةة   ةةو الم ةةر  فةة  تضةةييق الحةةق فةة  األخةةذ 
صسل ذ   ص ةةب أن  صةةر الم ةةر   ةةذا الحةةق فةة  أ ةةيق نقةةسل. ثن  ةة   نةة   ةةو أن سةةأ و 

 الم ترد  سن  ال ريع قدة أن سقبم على ال را .  
يةة ا  مةةس سصةةح أن ثالناث  ت دير عو ا نا  ا فيزوا أن سقع  تسص  نرمي   سنةةت أم عرف

سعةةون شةةذويسا ثلكةةو سقةةع علةةى  ةةو يةةبع  صةةسلناث ا أن سمةةيم الةةبلية مال ةةسئع ثالم ةةترد  
ثفقةةس للقواعةةب ال س ةة  فةة  ا ً ةةستا ثيصةةح النةةاث  فةة  أد ثقةةت إلةةى يةةوم سةةبثن الحعةةم 
امدوت ال ذ  ا ثالناث ا قب سقةةع سةةريحس ثقةةب سقةةع  ةةمنيسا ث لةةا ص ةةرا  ال قةةسن  ةةو قدةةة 

.  مةةس سحةةق   ةةق ال ةةذ   صمةةرثن أن  ةة  اشةة ر  ةةو تةةسني  تحةةزية ال ةةريع  ةةو الم ةةترد 
 عقب الديع ثف  األ وا  الت  ينص علي س القسنون.  

 807 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    948يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا علمةةس صةةةأن  ةةةذا القةةةسنون سز ةةة المةةةب  رةةةت  ثلةةةيا أن  ةةة  

 ةةةةو القةةةةسنون  1134/2 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الليدةةةة ا ثالمةةةةس    952/1المةةةةس   اشةةةة را ث 
 المبن  ال راق .  

 الحيازة : 
 ( 1084مادة )

الحيازة سيطرة  علية من ال كخص بنفسكه أو بواسكطة  يكرم علكى شكه   .1
 أو حق يجوز التعامل  يه. 

 يكسب  ير المميز الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية.  .2

 اإليضاحية :  المذكرة
الحيةةةسا ا ليحةةةت صحةةةق عينةةة  ثال  ةةةق شخصةةة ا الحيةةةسا ا ت ةةةب رةةةد س  ةةةو أرةةة سب  حةةة  

 الملكي ا  مل س ف   لا  مة أد رد  رخر  و أر سب  ح  الملكي .  
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ثالحيةةسا  ثاق ةة   س سةة  صحةةيق ا تحةةبل رًةةةسنا قسنونيةة ا ثإ ا  ةةسن للحيةةسا ا عنصةةرا   نويةةةس 
ت مس  الحةةق  حةةة الحيةةسا ا فةة  سقصةةب ث ةةو القصةةبا قصةةب التصةةرف  مسلةةا أث قصةةب ارةة 

اةةذلا إنا    حةة  الحةةق  حةةة الحيةةسا ا ثإال  سنةةت ا نا    نةةس تصةةرفس قسنونيةةسا اةةة المةةرا  
 ةةو  لةةاا أن تكةةون األعمةةس  المس سةة  التةة  سقةةوم ا ةةس الحةةسئا  صةةحو   صقصةةب ارةةت مس  

  ق   يو.  
ر  ةةس عةةةو أن  ةةؤ د  لةةا أن تكةةون أعمةةس  الحةةسئا أعمةةسال قصةةبس ا األ ةةر الةةذد ال سخ

تكون أعمسال  س س   حض ا ث   أعمةةس  اختيسنيةة  قصةةب ا ةةس سةةس د س أن تحةةبل رًسن ةةس 
القسنوني  على  و   س ردق فسلحيسا  ث ع  س د ينزم عو أن شخصةةس سحةةيقر رةةيقر  
ف لي  على  ةةقا رةةوا   ةةسن ال ةةخص  ةةو سةةس   الحةةق أث لةةم سعةةوا ثتتحقةةق الحةةيقر  

و  ريةةق أعمةةس   س سةة  سقتضةةي س  ضةةمون  ةةذا الذ ليةة  علةةى الحةةق ث لةةا صسرةةت مسل  عةة 
الحةةةقا فيحةةةت مة ال ةةة   ثيحةةةت ل  ثيتصةةةرف فيةةة  تصةةةرف المسلةةةا  ةةةذا صسلنحةةة   لحةةةق 
الملكي ا اينمس  ق ا نتذسل صسلمرثن فتقض   يساتةة  صسرةةت مسل  ف ةة ا فيمةةر الحةةسئا فةة  

 انض الزسن ث ذلا  ق االنتذس  ث ير مس  و الحقول.  
نذحةة  شخصةةيسا ثقةةب تقةةع اوارةةق   يةةرو علةةى شةة   أث ثالحةةيقر  قةةب تقةةع  ةةو ال ةةخص 

علةةى  ةةق سزةةوا الت س ةةة فيةة ا  سلمحةةتأ ر ثالمحةةت يرا فك  مةةس سحةةيقر علةةى ال ةة   
المةةؤ ر أث الم ةةسن رةةيقر   س سةة   حضةة ا أ ةةس الحيةةسا  القسنونيةة ا إنمةةس  ةة  للمةةؤ ر أث 

 الم يرا ي سشر س المحتأ ر نيسص  عو المؤ ر ث ذلا المحت ير عو الم ير.  
ثالحيسا  ال تقع إال صسلنح   للحقول ال يني   ثن ال خصي ا ثتةةر  علةةى األ ةةوا  الخسسةة  
 ثن األ ةةوا  ال س ةة ا ف ةةذو األ ةةوا  ال تصةةلح أن تكةةون  حةة  لحةةق خةةستا ث ةةو ًةةم ال 
تخضع للحيسا ا الت  تؤ د ف  الن سس  إلى تملا  ذو األ وا  صسلتقةةس ما فةةسأل وا  ال س ةة  

تقةةس م  ةةذلا ال سزةةوا أن سعةةون  حةة  للحيةةسا  المزمةةو   ةةو المةةس   يةةر قسالةة  للتملةةا صسل
كسلتر ةة  ثالمتزةةر ثإن  سنةةت األ يةةسن التةة  يتكةةون  ن ةةس المزمةةو  المةةس  تزةةوا  يسات ةةس 

 كة عيو على  بو.  
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ثال س ترط ف  الحيسا ا أن سعون الحةةسئا  س ةةة األ ليةة ا  يةةث أن الصةةد   يةةر المميةةاا 
 ن  نيسص  قسنوني .  سعح  الحيسا  عو  ريق  و ينوب ع

 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    2ا 1171/1يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   950 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس    1078

  و الم رث .    1128المصرد صسلنح   للذقر  المسني   و المس    
 (1085مادة )

علكككى عمكككل يفتيكككه شكككخص علكككى انكككه مجكككرد ريصكككة مكككن ال تقكككوم الحيكككازة  .1
 المباحا  أو عمل يتحمله الفير على سبيل التسامح. 

إذا اقترنو الحيازة بإ رام أو حصلو يتيه أو كان  يها لبن  كي يككون لهكا  .2
اثككر قبككل مككن وقككا عليككه اإل ككرام أو أيفيككو عنككه الحيككازة أو التككبن عليككه 

 العيوب. أثرها  إال من الوقو الذن تزول  يه هذم 

 المذكرة اإليضاحية :
تذةةرل المةةس   اةةيو عملةةيوا عمةةة يؤ سةة  ال ةةخص صسعت ةةسنو  زةةر  نخصةة   ةةو الم س ةةستا 
ثعمة يؤ سةة  ال ةةخص فيتحملةة  ال يةةر علةةى رةةدية التحةةس حا  ةةس سزمةةع اةةيو ال ملةةيوا أن 
ال مة األث ا ال تزتمع في  عنصرا الحيسا ا المس د ثالم نودا اينمس ال مةةة المةةسن  سقةةوم 

يةة  ال نصةةر المةةس د للحيةةسا ا  ثن ال نصةةر الم نةةود ل ةةس ث ةة  نيةة  التملةةاا لةةذا ال تقةةوم ف
الحيسا  صسعت سن س رةةد س  ةةو أرةة سب  حةة  الملكيةة  فةة   لي مةةس فسلحيةةسا  رةةيقر   ت بسةة  ال 
 زةةر  نخصةة  ثال عمةة  سقدةةة التحةةس حا ثال مةةة الةةذد يؤ سةة  ال ةةخص علةةى انةة   زةةر  

ون لل ةةخص الحريةة  الكس لةة  فةة  أن سقةةوم صةة  أث نخص   و الم س ستا  و  ة عمة سعةة 
ال سقوم ص ا ث مس   لاا أن سذةةتح المسلةةا  قةة   حةةتوفيس لقيةةب المحةةسف ا فسلمسلةةا فةة   ةةذا 
الممس ا سحت مة نخصت  ف   بث  س القسنوني ا ف  ا أقسم المسلةةا المزةةسثن لةة  رةةونا علةةى 

فةة ن  ةةذا الزةةسن ال سعةةون  بث   لك   ثن أن ي  ب عةةو  ةةذو الحةةبث  صسلمحةةسف  القسنونيةة ا 
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 حيوال عو قذة المقةا ألن سس   المقة لم سعح   قس قدة  سنو صذتحةة  المقةةةا إ  
 و لم سأت إال ارخص   و الم س ةةستا ثلكةةو المسلةةاا الةةذد يدنةة  علةةى  ةةبث  أن ةة  ال 

 سزوا ل  فتح المقة ف  رونو ألن  ال سعون  مو  بث  المحسف  القسنوني .  
أنض فضةةس  لزةةسنو فتةةرق الزةةسن المقةةة علةةى رةةدية التحةةس ح  كذلا  و فتح  ق  علةةى

 إ   و ال سضسسق   س ا ت  ا ت أن   فضس ا ال س تدر  سئاا لحق المقة.  
ثالحيةةةسا  المنتزةةة  آلًسن ةةةس القسنونيةةة  سزةةة  أن تكةةةون خسليةةة   ةةةو ال يةةةوبا   يةةة  الخذةةةس  

ال يةةوب  ةةو  معةةبم ال  نيةة   ثا كةةراو معةةبم ال ةةبث   ثال مةةوض ماللةة ا ا ألن  ةةة  ةةذو 
 شأن س أال تز ة الحيسا   نتز  آلًسن س القسنوني  أد ت تدر  يسا   ير سحيح .

ثالحيسا  ال  ني     الت  ي سشر س الحسئا علةةى   ةة ب  ةةو النةةسما أث علةةى األقةةة علةةى 
   ب  و المسلا أث سس   الحق الذد سحت مل  الحسئاا ف  ا  و أخذس ةةس ت تدةةر  يةةسا  

 ال  ني  ف  تصلح ألن تكون رد س لكح  الملكي  أث الحق.    و   صسلخذس  ثعبم  
ثتكةةون الحيةةسا   يةةر  س ئةة  إ ا  صةةة علي ةةس الحةةسئا صةةسلقو  أث صسلت بيةةبا ث قةة   حتذظةةس 
ا ةةس  ثن أن تنققةةع القةةو  أث الت بيةةب الةةذد  صةةة علي ةةس صةة ا ث ةةذا النةةو   ةةو الحيةةسا  ال 

 سصلح  ذلا العت سنو رد س لكح  الملكي  أث الحق.  
ثتكةةون الحيةةسا   س ضةة ا إ ا اشةةت   أ ةةر الحيةةسا  ص نصةةر القصةةبا إ ا ا تملةةت   نيةةيوا 
  نةةةةى أن الحةةةةسئا سحةةةةوا لححةةةةسب نذحةةةة  خسسةةةة  ث  نةةةةى انةةةة  سحةةةةوا لححةةةةسب  يةةةةرو أث 
لححسب نذح  ث حسب  يةةرو   ةةسا  حيةةسا  ال ةةريا علةةى ال ةةيو ا  يةةث أن ال ةةريا علةةى 

   ف  ال يو .ال يو  سحوا لححسب نذح  ثلححسب  يرو  و ال ر س
 808 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    949يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

ثالمةةس    1171 و القسنون المبن  الزاائةةردا اينمةةس يتقةةساق  ةةع الذقةةر  المسلمةة   ةةو المةةس   
 1078 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة . ثيتقةةةةساق  ةةةةع الذقةةةةر  المسلمةةةة   ةةةةو المةةةةس    1172

 ةةو القةةسنون  907و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس    ةة  1079ثالمةةس   
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 ةةو القةةسنون  1146 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    935المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .    257المبن  ال راق ا ثيتوافق  ع المس    

 ( 1086مادة )
لوسككيا يباشككرها باسككم الحككائز وكككان تصككح الحيككازة بالوسككاطة متككى كككان ا .1

 متصي به اتصاال يلزمه بتنفيذ أوامرم  يما يتعلق بهذم الحيازة.
يفتكككرض عنكككع ال كككل أن مباشكككرة الحيكككازة إنمكككا يحكككوز لنفسكككه   كككإن كانكككو  .2

 استمرارا لحيازة سابقة ا ترض أن هذا االستمرار لحساب الباد  بها.
 المذكرة اإليضاحية :

أعمةةس  الحةةيقر  المس سةة  انذحةة ا ث ةةع  لةةا سزةةوا أن ي سشةةر س األسةةة أن ي سشةةر الحةةسئا 
صسلورةةةس  ا صحيةةةث ي سشةةةر س صسرةةةم  ثرةةةيقساا سعةةةون  تصةةة  صةةة  اتصةةةس  التةةةسصع صةةةسلمتدو ا 
ثيةةأتمر صةةأثا رو فيمةةس يت لةةق ا ةةذو الحةةيقر  المس سةة ا فةة   ةةذا النةةو ا تتةةوافر أن ةةسن الحيةةسا  

عنصةةر  ةةو عنسسةةر الحيةةسا ا ثإ ا  القسنونيةة  فةة  األسةةةا اينمةةس ال تتةةوافر صسلورةةي  أد
كةةةسن  ةةةو الةةةذد سحةةةيقر  س سةةةس علةةةى ال ةةة   ثإنمةةةس رةةةيقرت  لةةةيا صسرةةةم ا ثإنمةةةس صسرةةةم 
األسةةةا ثأ ملةة   ةةذا النةةو   ةةو الحيةةسا   ت ةةب    حيةةسا  الخةةبما ثات ةةس  ال ةةخص ثعمسلةة  

 ث حتخب ي .
ثالحةةةيقر  المس سةةة  اوارةةةق  ال يةةةر ال تذتةةةرضا فةةة  ا تحققةةةت  ةةةذو الحةةةيقر  عنةةةب شةةةخص 
افتةةرض انةة  ي سشةةر س لححةةسب نذحةة  ال لححةةسب  يةةروا فيعةةون  ةةو الحةةسئا إلةةى أن سقةةوم 
البلية علةةى ععةةا  لةةاا ث لةةا ص ً ةةست انةة   ةةو الةةذد يو ةةب عنةةبو ال نصةةر الم نةةود ثان 

 الذد ي سشر الحيقر  المس س  إنمس ي سشر س نيسص  عن .
 810ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةرد  951يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 955 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     910 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
  و القسنون المبن  األن ن .  1175 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس    
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 (1087مادة )

تنتقل الحيازة من الحائز إلى  يرم إذا اتفقا على ذلل  وكان  كه اسكتطاعة  .1
يسكيطر علكى الحكق الكوارد عليكه الحيكازة  ولكو لكم يككن   من انتقلو إليكه أن

 هناك تسلمًا ماديا لل ه  مو وع هذا الحق.
يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مكادن إذا اسكتمر الحكائز وا كعا يكعم  .2

لحساب من يخلفه  ه الحيازة أو استمر الخلف وا كعا يكعم ولككن لحسكاب 
 نفسه.

 المذكرة اإليضاحية :
حيةةسا ا اتصةةس  الحيةةسا ا ث لةةا ص ةةبم انققةةس  الحيةةسا  الحةةسصق  عةةو الحيةةسا  س نةة  انتقةةس  ال

ال  ق  لنذا ال   ا ث و ًةةما ال ت تدةةر الحيةةسا  ال  قةة  للحيةةسا  الحةةسصق   يةةسا   دتةةبأ ا 
ث ذا االتصس  ايو الحيساتيو الحسصق  ثال  ق   و الذد يؤ د ف  الن سس  إلةةى  ةةم  ةةب  

سا  ال  ق  ألن االتصس  سز ة الحيةةسا  الحةةسصق  تحةةتمر فةة  الحيسا  الحسصق  إلى  ب  الحي
الحيةةةسا  ال  قةةة  فيعةةةون  نةةةسق ارةةةتمراناا للحيةةةسا ا ثعلةةةى  ةةةذا تنتقةةةة  يةةةسا  المةةةونل إلةةةى 
الوانلمانتقةةةةةس  الحيةةةةةسا  إلةةةةةى خلةةةةة  عةةةةةسم  ثتنتقةةةةةة  يةةةةةسا  ال ةةةةةسئع إلةةةةةى الخلةةةةة  الخةةةةةست 

لمديةةع  انااا ث ةة  علةةةى مالم ةةترد ث ةةذا انتقةةس  الحيةةسا  إلةةى خلةة  خةةست ا فةة  ا  ةةسن ا
ال ةةسئع إخ ؤ ةةسا ثان سحةةلم الم ةةترد  ذستيح ةةس فيمعنةة   ةةو  يسات ةةسا ثلكةةو ال س ةةترط أن 
سحلم الم ةةترد المديةةع ف ةة   سلمةةس  ةةسن  تمعنةةس  ةةو  ةةذا التحةةلما ثعلةةى ال ةةسئع أن سخقةةرو 

 صأن ال    المديع تحت تصرف .
الحيةةسا ا ث ةةذا  ةةو التحةةليم كمةةس تنتقةةة الحيةةسا   تةةى ثلةةو لةةم يةةتم تحةةليم ال ةة    و ةةو  

الحعم ا ثل  سونتسنا أن سعون المديع فةة   يةةسا  الم ةةترد قدةةة الديةةع    ةةسن  أث إعةةسن  
أث ث س ةةة  أث ن ةةةو  يةةةسادا ًةةةم سقةةةع الديةةةعا فيعةةةون الم ةةةترد  ةةةسئاا ف ةةة  المديةةةع ثقةةةت 
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سةةبثن الديةةعا ثال سحتةةسح إلةةى ارةةتي    ةةس د  بيةةب ليةةتم التحةةليم ثتنتقةةة الحيةةسا ا ثإنمةةس 
حتةةسح إلةةى اتذةةسل  ةةع ال ةةسئع علةةى أن ي قةةى المديةةع فةة   يساتةة  ال  محةةتأ ر ثال  ةةو   س

عنبو ثإنمس  م تردا فتت ير ني  الم ترد ف   يسات  للمديع ثتت ير سةةذ   يساتةة  ص مةةة 
سصةةبن  ةةو ال يةةر ث ةةو ال ةةسئعا ثالصةةون  المسنيةة  للتحةةليم الحعمةة ا أن ي قةةى المديةةع فةة  

ال  مسلةةةا ثإنمةةةس  محةةةتأ ر أث  حةةةت يرا ثيةةةتم  لةةةا عةةةو   يةةسا  ال ةةةسئع ص ةةةب الديةةةعا ثلكةةةو
  ريق االتذسل على اعت سن  لا تحليمس  و ال سئع للم ترد ث عذا.

 811 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    952يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 956 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     911 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة ا  1149 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   
  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .  258/1ثالمس    

 (1088مادة )
تسككليم السككنعا  المعطككاة عككن البضككائا المعهككود بهككا إلككى أمككين النقككل أو  .1

 المودعة  ه المخازن يقوم مقام تسليم البضائا ذاتها.
ا تسلم شخص هذم المستنعا  وتسلم آير البضاعة ذاتها وكان كيهمكا إذ .2

 حسن النية  األ ضلية لمن تسلم البضاعة.
 
 

 المذكرة اإليضاحية :
سزوا أن يتم التحليم عو  ريق تحليم الحنبات الت  تب  علةةى  لكيةة  ال ضةةسئع الم  ةةو  

انتقسال  عميةةسا عةةو  ريةةق  ا س إلى أ يو النقة أث المو ع ا ث ذا  س سحمى انتقس  الحيسا  
التمعيوا ف  ا تحلم ال خص رةةنبات ال ضةةسع  اعتدةةر ث أنةة  تحةةلم ال ضةةسع   ات ةةس صحعةةم 

 القسنون.
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ثعنةةةب الت ةةةسنض اةةةيو شةةةخص يتحةةةلم المحةةةتنباتا ثرخةةةر تحةةةلم ال ضةةةسع   ات ةةةسا تكةةةون 
األفضةةةلي  لمةةةو تحةةةلم ال ضةةةسع  ال لمةةةو تحةةةلم  حةةةتنبات سا ثير ةةةع  لةةةا إلةةةى أن الحيةةةسا  

  لل ضةةةسع  اكمةةةر ثاقةيةةة   ةةةو الحيةةةسا  الر ايةةة  لل ضةةةسع ا ثالن  ةةةو  صةةةة علةةةى المس سةةة 
الحيةةةسا  المس سةةة   ةةةبير ا ةةةس أن سعةةةون اكمةةةر ا مينسنةةةس  مةةةو لةةةم سحصةةةة إال علةةةى  يةةةسا  

  عمي .
 ةةو  813 و القسنون المبن  المصردا ثالمةةس   954يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    
 ةةو  957 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     912القسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    

 القسنون المبن  الليد .
 (1089مادة )

تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها  على انه إذا كان السلف سكيئ النيكة   .1
وأثبو الخلف انه كان  ه حيازتكه حسكن النيكة جكاز لكه أن يتمسكل بحسكن 

 نيته.
لفة  كه ككل مكا يرتبكه يجوز للخلف الخا  أن يضكم إلكى حيازتكه حيكازة سك .2

 القانون على الحيازة من اثر.
 المذكرة اإليضاحية :  

تنتقةةة الحيةةسا  للخلةة  ال ةةسم صحعةةم القةةسنونا فقةةب  ةةسن الحةةل  قدةةة  وتةة   ةةو الحةةسئاا فةة  ا 
ةةة    ثن  س ةةة  إلةةةى أن يتحةةةلم الخلةةة  المةةةس   تةةةوف  انتقلةةةت  يساتةةة  للخلةةة  ال ةةةسم مالوًن

لةة  ال ةةسم صسلصةةذ  التةة   سنةةت لةةبإ  يةةسا  المةةونل تحةةلمس ف ليةةسا ثتنتقةةة الحيةةسا  إلةةى الخ
مالحةةةل   لل ةةة    حةةةة الحيةةةسا ا أن  سنةةةت  يةةةسا  عر ةةةي  فتنتقةةةة إليةةة   ةةةذلاا  حيةةةسا  
المحةةتأ را ثان  سنةةت  يةةسا  قسنونيةة  انتقلةةت إليةة   ةةذلاا ث ةة  الحيةةسا  التةة  يتةةوافر في ةةس 

يةة   ةةو عيةةوب عنصةةرد الحيةةسا  المس سةة  ثالم نويةة اثأن  سنةةت  يةةسا  الحةةل    ةةو   ص 
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الحيسا  أث  سنةةت  يةةر   ةةو   اةةذلاا ثأن تكةةون صححةةو نيةة  أث صحةةو  نيةة  انتقلةةت للخلةة  
 ث عذا.

ثلمةةةس  سنةةةت  يةةةسا  الخلةةة  ال ةةةسم مالةةةوانل  ارةةةتمراناا لحيةةةسا  الحةةةل ا فسألسةةةة أن تضةةةم 
  يسا  المونل إلى  يسا  الوانل  س ام للوانل فسئب   و  ذا الضم.

 يةةسا  الحةةل  ا تةةبت إلةةى نصةة  رةةن ا فةة ن الخلةة  ال ةةسم ثعلى رةةدية الممةةس  إ ا  سنةةت 
سعري  أن سحوا ال     ب  نص  رن  أخرإ  تى يتوافر شرط  رثن رن   ةةو الحيةةسا  
لرفةةع  عةةوإ  نةةع الت ةةرضا ث لةةا عةةو  ريةةق  ةةم  يةةسا  الحةةل  إلةةى الخلةة  ال ةةسم  مةةس 

قويةةة إ ا تضم  يسا  الحل  إلى الخل  ا بف اكتحسب ال ةة    حةةة الحيةةسا  صسلتقةةس م ال
 كسن الحل  ريق الني .

ثتنتقةةة الحيةةسا  للخلةة  الخةةست صحعةةم االتذةةسل النسقةةة للملكيةة ا الديةةع أث ال  ةة  الةة ا ث ةةذا 
االنتقةةس  يلةةام أن س م ةة  التحةةليما ث ةةو إ ةةس أن سعةةون ف ليةةس  س سةةسا ثإ ةةس أن سعةةون  عميةةس 

الحيةةسا  انتقةةسال  فتنتقةةة الحيةةسا  إليةة    نويةةس أث تحةةليمس عةةو  ريةةق التمعةةيو فيعةةون انتقةةس 
   نويس.

ث يةةةسا  الخلةةة  الخةةةست  يةةةسا   حةةةتقل  عةةةو  يةةةسا  الحةةةل ا صصةةةذست سا ثإن  ةةةسن سزةةةوا 
للخل  الخست أن سضم إلى  يسات   يسا  رلذ  فةة   ةةة  ةةس يرت ةة  القةةسنون علةةى الحيةةسا  

  و رًسن قسنوني .
 814   ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس  955يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 و القسنون المبن  الزاائردا ثإن  سنت  ذو المةةس   لةةم تةةتكلم عةةو الخلةة  الخةةستا  مةةس 
 ةةةو  959 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    914تتقةةةساق  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

 القسنون المبن  الليد .
 (1090مادة )

تعككع الحيككازة مسككتمرة مككن بككع  ظهورهككا باسككتعمال ال ككه  أو الحككق اسككتعماال 
 عاديا و صورة منت،مة.
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 المذكرة اإليضاحية :
 ةةو شةةرثط الحيةةسا  المنتزةة  آلًةةسن قسنونيةة ا أن تكةةون  حةةتمر   يةةر  نقق ةة ا ثإال  سنةةت 
 يسا    ي   ال تصلح  نتسح رًسن س القسنوني  ث تى تحلم الحيسا   ةةو  ةةذا ال يةة  ثتكةةون 

ال ةة   فةة  فتةةرات   حتمر   ير  نقق  ا سزةة  أن تتةةوالى أعمةةس  الحةةيقر  المس سةة  علةةى
 تقسن ةة   نتظمةة ا فيحةةت مة الحةةسئا ال ةة    ةةو ثقةةت إلةةى رخةةر  لمةةس تقةةوم الحس ةة  إلةةى 
ارةةةت مسل ا  مةةةس سحةةةت مة المسلةةةا  لكةةة  فةةة  ال ةةةس  ا فةةة  ا  سنةةةت المةةةب  اةةةيو الذتةةةر  التةةة  
سحةةةت مة في ةةةس الحةةةسئا ال ةةة   ثالذتةةةر  التةةة  ال سحةةةت مة في ةةةس  ويلةةة  ال يةةةبع س المسلةةةا 

ذةةةةس  صملكةةةة  انتذسعةةةةس  ةةةةس   تمضةةةة   ثن أن سحةةةةت مة  لكةةةة ا فةةةة ن الحةةةةريص علةةةةى االنت
الحيسا  ف   ذو الحسل  ت تدر  ير  حتمر  ث نقق ةة ا فةة  تصةةلح أرسرةةس لةةبعسثإ الحيةةسا  

 ثال للتملا صسلتقس م.
ثيتوقةةة    رفةةة   ةةةس إ ا  ةةةسن ارةةةت مس  ال ةةة    نتظمةةةسا صحيةةةث ت تدةةةر الحيةةةسا   حةةةتمر ا 

سلنحةة   لحةةق الحةةعوا فسرةةتمران الحيةةسا  سعةةون  ةةو علةةى  دي ةة  ال ةة    حةةة الحيةةسا ا ف 
رعو المنا  ثعبم انققس  الحسكو إال عنب الحذر أث لقضةةس  ص ةةض الوقةةت فةة   صةةيف 
أث   تىا ثف   ق ا نتذةةسل علةةى الحةةسئا المةةرثن  ةةو القريةةق الةةذد سحةةت مة فيةة   ةةذا 

قةةسن المرتذةةق الحق ف  األثقست المألوف المرثن في س ث سلقبن الذد سقتضي  االنتذةةس  صسل 
ث عةةةذا ثقس ةةة  المو ةةةو  سحةةةتقة فةةة  تقةةةبير  حةةةأل  ارةةةتمران الحيةةةسا  ثعةةةبم انققسع ةةةس 
صسعت سن ةةةس  ةةةو الوقةةةسئع المس سةةة  ث ةةةذلا سحةةةب   تةةةى تتةةةوافر شةةةرثط الحيةةةسا  القسنونيةةة  ث ةةةس 

 سز  أن تتوافر علي س  و شرثط.
ثانظةةةر  ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا  1173/1يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

 ث س ص ب مس.  842ت   274الحن وند الوري  الزا  التسرع فقر   
 
 (1091مادة )
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تزول الحيازة إذا تخلى الحائز عن سيطرته الفعلية على ال ه   أو الحق  أو 
 إذا  قع هذم السيطرة بفية طريقة أيرا.

 المذكرة اإليضاحية :
ثيتحقةةق  لةةا صأ ةةب  ةةريقيو تاث  الحيسا  صذقب الحةةسئا عنصةةري س المةةس د ثالم نةةود   ةةسا 

: 
األث : أن يتخلةةةى الحةةةسئا عةةةو  يةةةسا  ال ةةة   فيذقةةةب صةةة   ةةةة الحةةةيقر  المس سةةة  ثالم نويةةة  
للحيسا ا ثالتخل  عو  يسا  ال قسن يةةؤ د إلةةى اثا  الحيةةسا   ثن أن تةةاث  الملكيةة ا لكةةو 

ا التخل  عو المنقةةو  ف نةة  يةةؤ د إلةةى اثا  الحيةةسا  ثالملكيةة    ةةس  تةةى  ةةسن قصةةب الحةةسئ
  و التخل  عو الحيسا   و التخل  عو الملكي .

كمةةةس تةةةاث  الحيةةةسا  صذقةةةب عنصةةةر س المةةةس د ث ةةةبوا  تةةةى ثلةةةو ارةةةت قى الحةةةسئا ال نصةةةر 
الم نةةةةود ث ةةةةةو ارةةةةةت مس  الحةةةةةقا ألن ال نصةةةةةر الم نةةةةود ال ،يمةةةةة  لةةةةة  إ ا فقةةةةةب الحةةةةةسئا 

صةةة  ارةةةت مسل  ف ةةة  أد فقةةةب الحةةةيقر  علةةةى ال ةةة    حةةةة الحيةةةسا ا ثيقةةةع  لةةةاا إ ا ا ت
ال يةةر  نةة  ال ةة    حةةة الحةةق عقةةسنا  ةةسن أم  نقةةوالا أث رةةرق   نةة  أث  ةةس  إ ا  ةةسن 

  نقوال.
 815 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    951يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 960 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     915 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    
  و القسنون المبن  األن ن .  1178ليد ا ثالمس     و القسنون المبن  ال
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 (1092مادة )
ال تنقضكه الحيكازة إذا حكال دون مباشككرة السكيطرة الفعليكة علكى ال ككه  أو  .1

 الحق مانا وقته.
تنقضككه الحيككازة إذا اسككتمر المككانا سككنة كاملككة  وكككان ناشككئا عككن حيككازة   .2

حسكب السكنة جعيعة  وقعو على الر م من إرادة الحكائز أو دون علمكه  وت
ابتعا  من الوقكو الكذن بكعأ   يكه الحيكازة الجعيكعة إذا بكعأ  علنكا  أو مكن 

 وقو علم الحائز األول بها إذا بعأ  يتية.
 المذكرة اإليضاحية :

ارتمنس   و القسعب  الت  تقو  ااثا  الحيسا  صذقب عنصر س المس دا أكةةبت الذقةةر  األثلةةى 
ر المةةس د للحيةةسا ا  ةةسن صحةةد   ةةسنع ثقتةة ا فةة   و  ذو المس  ا صأن  إ ا  سن فقب ال نص

تاث  الحيسا ا ثيتممة المةةسنع الةةوقت ا صأ ةةب الموانةةع القديةيةة   ةةس   ثن الحةةيقر  الذ ليةة  
علةةى ال ةة    حةةة الحيةةسا ا  قةةو  قةةس ر ا أث  ةةسنع ثقتةة  اثالةة   ترقةة   سلريضةةسن الةةذد 

فةة   ةةذو الحسلةة  ال  مر األنضا ف ذا الريضسن  سنع ثقت  ثرينححر ص ب  ب   وقوت ا 
 تاث  الحيسا  صذقب الحيقر  المس س  لانض اة تحتمر  يسات  ل  أًنس  فقبان  للحيقر .

ثإ ا ا تص  ال قسن أث المنقو   و الحسئاا فل  أن سحتر و ابعوإ ارةةتر ا  الحيةةسا  فةة ن 
ارتر  سا ارتمرت الحيةةسا ا ثاعتدةةر  حةةت ميس للحيةةسا  صةةأًر ن  ةة   تةةى خةة   المةةب  التةة  
ا تصدت في س  ن  الحيسا ا أ ةةس إ ا لةةم سحةةتر  س خةة   الحةةن  التةة  تدةةبأ  ةةو الوقةةت الةةذد 
ابأت في  الحيسا  الزبيب ا إ ا ابأت علنسا أث  و ثقةةت علةةم الحةةسئا األث  ا ةةس إ ا اةةبأت 

 و الم رث  ث ةةذ رت س ا سضةةس ي  ا فةة ن الحيةةسا  تةةاث   ةةو   1085خري  مانظر المس    
   ث لا صحد  فقب عنصر الحيقر  المس س .ثقت أن ا تصد س الم تص
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 916 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    957يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 961 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     816 و القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    

  و القسنون المبن  الليد .
 
 حماية الحيازة )دعاوا الحيازة( : 
 ( 1093مادة )

لحائز العقار أن يطلب ييل السنة التالية لفقعها ردها إليه   إذا كان  قكع  .1
 الحيازة يتية بعأ سريان السنة من وقو أن ينك ف ذلل.

 يجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزًا بالنيابة عن  يرم. .2
 المذكرة اإليضاحية :

ر إلةةى  ةةس  ةةسن الحةةسئا سملةةا الحةةق تقوم  عسثإ الحيسا  لحمسس  الحيسا  لةةذات سا  ثن النظةة 
الةةةذد فةةة   يساتةةة  أم الا فسلحةةةسئا لحةةةق الملكيةةة ا لةةة   عويةةةسنا  عةةةوإ لحمسسةةة   قةةة  فةةة  
الملكي  ثتحمى  عوإ االرتحقسل ث    عوإ  لكي  ال  عوإ  يةةسا  سقلةة  في ةةس تمديةةت 
 لكيةةةة  ال قةةةةسن أث المنقةةةةو ا ث ةةةة   عةةةةوإ  و ةةةةو ي  تتميةةةةا صةةةة  را ات  ويلةةةة    قةةةةب ا 

ست تايةةةب  ميةةةرا فةةة  الصةةة و   ثال حةةةر عةةةو  ةةةرل إً ةةةست الحيةةةسا ا ثالةةةبعوإ ث قةةةرل إً ةةة 
األخةةرإا  عةةوإ لحمسسةة   يساتةة  لةةانضا ثتحةةمى  عةةوإ الحيةةسا  ال سقلةة   ةةو الحةةسئا 
انةةس  علي ةةس إال إً ةةست  يساتةة  لةةانض صسل ةةرثط الوا ةة  توافر ةةس فةة  الحيةةسا  علةةى  ةةو  

 الموا  الحسصق .
ل قةةةسن  ثن المنقةةةو  ألن يةةةب الحةةةسئا فةةة  المنقةةةو  ث عةةةسثإ الحيةةةسا  تحمةةة  فقةةة   يةةةسا  ا

تخةةةتل  ايةةةب المسلةةةاا فسلحيةةةسا  فةةة  المنقةةةو  رةةةنب الحةةةسئاا ث ةةةو ًةةةم اختلقةةةت الحيةةةسا  فةةة  
المنقةةةو  صسلملكيةةة ا ث مةةةت  عةةةوإ الملكيةةة   يةةةسا  المنقةةةو  ث لكيتةةة    ةةةسا ث مةةةة المنقةةةو  

إ الحيةةسا ا ثال المزمةةو   ةةو المةةس   ةةسلمتزر ثالتر ةة ا فك  مةةس ال سزةةوا  مسيتةة  اةةبعسث 
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تنحصةةةر  عةةةسثإ الحيةةةسا  فةةة   يةةةسا   ةةةق الملكيةةة  ثإنمةةةس تمتةةةب إلةةةى  مسسةةة   يةةةسا  ال قةةةسن 
المملةةةوق لل ةةةخص ال ةةةسم  لكيةةة  خسسةةة ا ث يةةةسا   ةةةق االنتذةةةس  ث ةةةق االرةةةت مس  ث ةةةق 
الحةةعنى إ ا ت لقةةت  ةةذو الحقةةول ص قةةسنا  مةةس تحمةة   يةةسا   قةةول ا نتذةةسل فةة  الحةةبث  

ل الحيةةسا  أد  قةةول ا نتذةةسل الظةةس ر ا ث يةةسا   ةةق الحعةةرا التةة  تقدةةة في ةةس  ةةذو الحقةةو 
 ث يسا   ق ن و الحيساد إ ا ت لق ص قسن.

ث عسثإ الحيسا  تحمة  سصع االرت زس ا إ     ال تت رض للملكي  ثإنمس لمزر   مسسةة  
الحيةةةسا  لةةةذات سا لةةةذا ف ةةة  تةةةبخة فةةةة  اختصةةةست القضةةةس  المحةةةت زة أسةةةس  سنةةةت ،يمةةةة  

 ال قسن.
سا  ًةةة لا  ةةة   عةةةوإ ارةةةتر ا  الحيةةةسا ا ث عةةةوإ  نةةةع الت ةةةرضا ث عةةةوإ ث عةةسثإ الحيةةة 

 ثق  األعمس  الزبيب .
ث ذو المس   خسس  ابعوإ ارتر ا  الحيةةسا ا المةةبع  في ةةس  ةةو الحةةسئا لل قةةسنا ثلةةو  ةةسن 
 ةةسئااا عر ةةيس صسلنيسصةة  عةةو  يةةروا ث ةةذا  ةةس سميةةا  عةةوإ ارةةتر ا  الحيةةسا  عةةو  ير ةةس  ةةو 

ا نف  ةةس  مةةو قس ةةت  يساتةة  علةةى عمةةة  ةةو أعمةةس  التحةةس ح  عةةسثإ الحيةةسا   يةةث سزةةو 
ألنةةة   مةةةة الحةةةسئا ال ر ةةة  المزةةةر   ةةةو عنصةةةر القصةةةب فةةة  الحيةةةسا  ثلةةةيا لبسةةة   ةةةو 
الحيسا  إال الحيقر  المس س ا ثيحةةتود فةة  المةةبعى أن سعةةون رةة   النيةة  أث  حةةو النيةة ا 

 عةةوإ  نةةةع ثال س ةةترط أن سعةةون الحةةةسئا قدةةة نفةةةع الةةبعوإ قةةةب  ةةسا ال ةةة   رةةن   مةةةة 
الت رض ثثق  األعمةةس  الزبيب اثلةةذا سزةةوا نف  ةةس  مةةو لةةم تةةبم  يساتةة  إال يو ةةس ثا ةةبا 

 أث أقة.
ثالمبع  علي  ف  البعوإا  و  ةةو انتةةا  الحيةةسا   ةةو الحةةسئا صسل صةة  علنةةس أث خريةة ا 
فةةةسنتاا  الحيةةةسا  سزةةة  أن سعةةةون  نتيزةةة  ل مةةةة عةةةبثان ا قةةةب سعةةةون  نقويةةةس علةةةى عمةةةة 

ون الزنسئ  أث سعون  نقويس فق  علةةى ال صةة  ثالق ةةر أث خلحةة   ثن س سق  علي  القسن
علم الحسئا ثأن سقع  ذا ال مة ال بثان  علةةى ال قةةسن  اتةة  الةةذد  ةةو فةة   يةةسا  الحةةسئاا 
ثان ينت    ذا ال مة ال بثان  إلى انتاا  الحيسا   و الحةةسئاا ثإ ا انتقلةةت  يةةسا  ال ةة   
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الخةةستا فةة ن خلةة  الم تصةة   ةةو الةةذد   ةةو الم تصةة  إلةةى الخلةة  ال ةةسم أث الخلةة 
 سعون المبع  علي  ف   عوإ ارتر ا  الحيسا ا  تى ثلو  سن الخل   حو الني .

ثنفةةةع  عةةةوإ ارةةةتر ا  الحيةةةسا  سزةةة  أن سعةةةون خةةة   رةةةن  تدةةةبأ  ةةةو ثقةةةت تةةةسني  فقةةةبان 
  يسات ا إ ا تم انتاا  الحيسا  ع ني ا ث و ثقت انك سف االنتاا  إ ا تم خري .

حةةن  ليحةةت  ةةب  تقةةس م ثإنمةةس  ةةب  رةةقوطا فةة  ا لةةم ترفةةع الةةبعوإ خةة   الحةةن  لةةم ث ةةب  ال
 سزا نف  س ص ب  لاا ثال ير  على  ذو المب  ال الوق  أث االنققس   سلتقس م.

 817 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    958يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 و القسنون المبن  الليد .  962 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    

 (1094مادة )
إذا لم يكن من  قع الحيازة قع انقضكو علكى حيازتكه سكنة مكن وقكو  قكعها  .1

 ي يجوز أن يسترد الحيازة من شخص يستنع إلكى حيكازة أحكق بالتفضكيل  
والحيازة األحق بالتفضيل هه الحيازة الته تقوم على سنع قانونه   كإذا لكم 

نع أو تعادلكو سكنعاتهم كانكو الحيكازة األحكق يكن لعا أن من الحكائزين سك
 هه األسبق  ه التاريخ.

إذا كككان  قككع الحيككازة بككالقوة   للحككائز  ككه جميككا األحككوال أن يسككترد يككيل  .2
 السنة التالية حيازته من المعتعن.

 المذكرة اإليضاحية :
ن تت ةةرض  ةةذو المةةس  ا للحسلةة  التةة  سذقةةب في ةةس المةةبع   يساتةة   ثن ارةةت مس  للقةةو ا ثا

 يسات  لم تبم رن   س لةة  قدةةة فقةةبان الحيةةسا ا لكةةو المةةبع  عليةة  الةةذد انتةةا  الحيةةسا  ال 
سحةةةتنب فةةة   يساتةةة  إلةةةى  يةةةسا  أ ةةةق صسلتذضةةةيةاثالحيسا  األ ةةةق صسلتذضةةةيةا  ةةة  الحيةةةسا  

 الت  تحتنب إلى رنب قسنون ا فكيف تكون المذس ل  اين مس ثلمو تكون الحيسا  ؟.
 ايو الصون اآلتي :تو    ذو الحسل  التمييا  



 

1168 

إ ا  سنت  يسا  ثا ب  ن مس تقوم على رنب قسنون ا  أن يتمحةةا المةةبع  صحةةنب ايةةع  .1
سةةس ن لةة   ةةو شةةخصا ثالمةةبع  عليةة  يتمحةةا صحةةنب ايةةع سةةس ن لةة   ةةو شةةخص 
أخةةرا فةة   ةةذو الحسلةة ا تكةةون األفضةةلي  للحيةةسا  األرةةدق فةة  التةةسني ا ث لةةا لت ةةس   

 ثالمبعى علي .  الحنبيو الذد سحوا مس  ة  و المبع 
إ ا  سنت  يسا   ة  ن مس ال تقوم على رنب قسنون ا فةة ن الحيةةسا  األ ةةق صسلتذضةةية  .2

 تكون الحيسا  األردق ف  التسني .
إ ا  سنت  يسا  أ ب مس تقوم على رةةنب قةةسنون ا ثلةةم تقةةم الحيةةسا  األخةةرإ علةةى رةةنب  .3

سنةةت رةةسصق  علةةى  قساةا تكون األفضلي  للحيسا  الت  تقوم على رنب قسنون  روا   
 الحيسا  األخرإ أم ال ق  ل س.

أ س الذقر  المسني   و  ذو المس  ا فت ق  لكة  سئا فقب  يسات  صسلقو ا أن سحةةتر   يساتةة  
 خ   الحن  التسلي   و الم تبد.

ث عةةوإ ارةةتر ا  الحيةةسا ا تتةةراثي اةةيو  ون ةةس  عةةوإ  ةةو  عةةسثإ المحةةيولي ا علةةى أرةةسم 
 ةةرث   ةةو انتةةاا  الحيةةسا ا صةةسلقو ا األ ةةر الةةذد أ يةةا  تةةى اعت سن ةةس  ةةاا  ل مةةة  يةةر  

للحةةسئا ال ر ةة  أن يرف  ةةس  ثن  صةةر س فةة  الحةةسئا  يةةسا  قسنونيةة ا ثانةة  سزةةوا نف  ةةس 
 تةةةى ثلةةةو  سنةةةت  يةةةسا  الحةةةسئا تقةةةوم علةةةى التحةةةس ح أث علةةةى تةةةرخيص إ اندا ثانةةة  ال 

صةةسلقو  س تدةةر عمةة   يةةر يتقل  لرف  س  رثن رن  على  يسا  الحسئا ألن انتاا  الحيةةسا  
  رث ا فيعون  اا  انتااع سا ارتر ا  س  ةةو الحةةسئا  تةةى ثلةةو لةةم تةةبم  يساتةة  إال يو ةةس 

 ثا با أث أقة.
كمةةس أن  عةةوإ ارةةتر ا  الحيةةسا  ت تدةةر  ةةو  عةةسثإ الحيةةسا ا ألن الحيةةسا  إ ا انتاعةةت  ةةو 

فتكةةون  عةةةوإ   يةةر القةةو ا فةةة  سزةةوا ارةةتر ا  س إال ص ةةةب  ثام رةةن  علةةى  يةةةسا  الحةةسئا
ارتر ا  الحيسا  ال بف  ن س  و  مسس  الحيسا  المحةةتقر ا ثلةةيا  زةةاا  علةةى المحةةيولي ا 
كمةةس سزةةوا نف  ةةس علةةى  ةةو انتقلةةت إليةة   يةةسا  ال قةةسن  ةةو   تصةة  الحيةةسا  ثلةةو  ةةسن 

 األث   حو الني .
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 818 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    959يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الليد . 963و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس     

 (1095مادة )
للحائز أن ير ا  ه الميعاد القكانونه دعكوا اسكترداد الحيكازة علكى مكن انتقلكو 
 إليه حيازة ال ه  أو الحق المفتصب منه ولو كان هذا األيير حسن النية.

 المذكرة اإليضاحية :
ا  الت  س تص  في س أ ب األشخست  يةةسا  شةة    ةةو شةةخص تت رض  ذو المس   للحيس

رخةةرا ًةةم ينقل ةةس إلةةى شةةخص رخةةرا فذةة   ةةذو الحسلةة ا سعةةون المةةبع  عليةة  فةة   عةةوإ 
ارتر ا  الحيسا   و انتقلةةت إليةة  الحيةةسا   حةةو النيةة  ال س لةةم أن رةةلذ  قةةب ا تصةة   يةةسا  

  و الم رث  .1093ال قسن مانظر المذ ر  ا سضس ي  للمس    
 819 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    960اق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   يتقةةس

  و القسنون المبن  الزاائرد.
 (1096مادة )

من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقا له تعرض  ه حيازتكه جكاز 
 له أن ير ا ييل السنة التالية دعوا بمنا هذا التعرض.

 المذكرة اإليضاحية :
 ةةذو المةةس   لةةبعوإ الحيةةسا  األسةةلي  ث ةة   عةةوإ  نةةع الت ةةرضا ث ةة   عةةوإ تت ةةرض 

خسسةة  صحمسسةة  الحيةةسا  القسنونيةة  ال الحيةةسا  ال ر ةةي   ةةبعوإ ارةةتر ا  الحيةةسا ا مانظةةر 
 ث ذ رت س ا سضس ي   و الم رث  .  1093المس    

صةةأن فسلمبع  ف   عوإ  نع الت رضا  و الحسئا لل قسن ث و الذد سقع علي  أن يمدةةت 
 يسات  لل قسن  يسا  قسنوني ا اتوافر عنصري س المس د ثالم نودا ثان  يساتةة  خسليةة   ةةو 
عيوب الحيةةسا ا ثأن ةةس  حةةتمر  ثيحةةتود أن سعةةون المةةبع  مالحةةسئا   حةةو النيةة  أث رةةيق 
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النيةةة ا ألن  عةةةوإ  نةةةع الت ةةةرض تحمةةة  الحيةةةسا  لةةةذات س  حةةةتقل  عةةةو الحةةةقا ثأن تكةةةون 
 ل  قدة ثقو  الت رض. يسات  قب ارتمرت رن   س 

أ س المبع  عليةة  فةة  الةةبعوإا  ةةو ال ةةخص الةةذد يت ةةرض للمةةبع  فةة   يساتةة ا ث ةةذا 
الت رض قب سعون  س سس ثقةةب سعةةون قسنونيةةسا ثال س ةةترط أن سعةةون  ةةذا الت ةةرض قةةب الحةةق 
صسلمةةبع  الضةةرن ثيحةةتود أن سعةةون الت ةةرض قسئمةةس علةةى  ةةق أم الا  مةةس ال س ةةترط أن 

   النيةةة  علةةةى أرةةةسم أن  عةةةوإ  نةةةع الت ةةةرض  عةةةوإ تحمةةة  سعةةةون المةةةبع  عليةةة  رةةة 
الحيسا  لذات س  تى  سنت ًسات ا ثيحتود أن سعون الت رض قةةب ثقةةع فةة  ال قةةسن الم تةةبإ 
علي ا أث ال قسن الذد سملك  الم تبدا  مس سحتود أن تكون أعمس  الت ةةرض قةةب اقترنةةت 

 صسل ن  أم الا أم انتك  علنس أم خلح .
تةة ا فتو ةة  إلةةي م الةةبعوإ ثترفع البعوإ على  المت رض ث ذلا علةةى خلذةة  ال ةةسم أد ثًن
 ص ب  وت المت رض.

ثعلةةى الحةةسئا أن يرفةةع  عةةوإ  نةةع الت ةةرض خةة   الحةةن  التسليةة ا أد سزةة  أن يرف  ةةس 
خ   رن   و ثقت الت رضا ثإ ا  سن الت رض أعمسال  ت س،  ا ررت  ةةب  الحةةن   ةةو 

او ةةةويا انةةة  يتضةةةمو ت ر ةةةس لحيةةةسا   ثقةةةت أث  عمةةةة  ةةةو  ةةةذو األعمةةةس  سظ ةةةر فيةةة 
المبع ا ثقب تكون أعمس  الت رض المت س،    حتقل  ص ض س عةةو ص ةةضا صحيةةث س تدةةر 
كةة   ن ةةس ت ر ةةس قسئمةةس اذاتةة ا  ينيةةذ تت ةةب   عةةسثإ  نةةع الت ةةرض ات ةةب   ةةذو األعمةةس ا 

ث ةةذ رت س  1093ث ةةب  الحةةن   ةةب  رةةقوط ال تقةةس ما فةة  توقةة  ثال تنققةةع مانظةةر المةةس   
  سضس ي  .ا

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس    961يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس    ةةةع 
 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1514 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    965
  و القسنون المبن  الزاائرد.  820

 (1097مادة )
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معقولككة  مككن حككاز عقككارا واسككتمر حككائزا لككه سككنة كاملككة وي ككه ألسككباب .1
التعرض له من جرا  أعمكال جعيكعة تهكعد حيازتكه  ككان لكه أن ير كا األمكر 
إلى القا ه طالبا وق  هذم األعمال  ب رط أال تكون قع تمو ولم يكنقض 

 عام على البع   ه العمل الذن يكون من شفنه أن يحعق الضرر.
 للقا ه أن يمنكا اسكتمرار األعمكال أو أن يكفذن  كه اسكتمرارها  و كه كلتكا .2

الحككالتين يجككوز لككه أن يككفمر بتقككعيم كفالككة مناسككبة تكككون  ككه حالككة الحكككم 
بوق  األعمال  مانا إلصيح الضرر الناشئ من هذا الوقك   متكى تبكين 
بحكم نهائه أن االعتراض على استمرارها ككان علكى  يكر أسكاأل  وتككون 
 ككه حالككة الحكككم باسككتمرار األعمككال  ككمانا إلزالككة هككذم األعمككال كلهككا أو 

ا إصيحا للضرر الذن يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائه  ه بعضه
 مصلحته.

 المذكرة اإليضاحية :
تت ةةةرض  ةةةذو المةةةس   للةةةبعوإ المسلمةةة   ةةةو  عةةةسثإ الحيةةةسا ا ث ةةة   عةةةوإ ثقةةة  األعمةةةس  
الزبيةةب ا ث ةة   عةةوإ تتميةةا عةةو  عةةوإ االرةةتر ا   يةةث أن الحيةةسا  في ةةس لةةم تنتةةا   ةةو 

س أن ةةةس تتميةةةا  ةةةذلا عةةةو  عةةةوإ  نةةةع الت ةةةرضا فةةة  أن الحةةةسئا  ةةةبعوإ االرةةةتر ا ا  مةةة 
الت ةةرض لةةم سقةةع ص ةةب في ةةس اينمةةس فةة   عةةوإ  نةةع الت ةةرض سزةة  أن سعةةون الت ةةرض قةةب 

 ثقع ف  .
المبع  ف   ذو البعوإ  و الحةةسئا لل قةةسنا  يةةسا  قسنونيةة  ال عر ةةي  ال لةة ا في ةةس ثال 

  موض ث حتمر  ث س ئ  ثعلني .
يدةةبأ أعمةةسال لةةم تصةةة ص ةةب إلةةى أن تكةةون ت ر ةةس ثقةةع  ثالمبعى علي   و ال خص الةةذد

ف ةة  علةةى  يةةسا  المةةبع ا ثلكةةو يو ةةب  ةةو األرةة سب  ةةس يةةبعو إلةةى االعتقةةس  صةةأن  ةةذو 
األعمس  لو تمت لكسنت ت ر س  س   لحيةةسا  المةةبع ا  ةةأن يدةةبأ المسلةةا انةةس  رةةونر فةة  
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 حةةب النةةون أن ةة  لةةو انةة   ضةةى فةة  انسئةة  إلةةى اآلخةةر ألسةة ح ت ر ةةس للمسلةةا الزةةسن 
ثال ةةوا  عليةة  أث لحةةب  قةة  لزةةسنوا أث قذةةة القريةةق الةةذد سمةةر صةة  الزةةسن علةةى أن ةة  

 كحق  رثن ث عذا.
ثي ترط ف   ذو األعمس  الت  سخ ةةى  ن ةةس أن تصةة ح ت ر ةةس عنةةب اكتمسل ةةسا أن سعةةون 
المسلةةا قةةب اةةبأ في ةةس ثلكن ةةس لةةم تةةتم ص ةةبا ألن ةةس لةةو تمةةت ألسةة حت ت ر ةةس سعةةون  حةة  

الت ةةرضا ثأن تكةةون  ةةذو األعمةةس  قةةب ثق ةةت فةة  عقةةسن المت ةةرض ال فةة  لةةبعوإ  نةةع 
عقةةةسن المت ةةةرض لةةة ا ألن ةةةس لةةةو تمةةةت علةةةى عقةةةسن الزةةةسن ألسةةة حت ت ر ةةةس سصةةةلح أن 
سعون  ح  لبعوإ  نةةع الت ةةرض ثي ةةترط لرفةةع  ةةذو الةةبعوإ أن سعةةون قةةب  ضةةى علةةى 

رفةةع الةةبعوإ  يةةسا  الحةةسئا علةةى  قةة  رةةن   س لةة  قدةةة ثقةةو   مةةة  ةةذو األعمةةس ا ثأن ي
خةةة   الحةةةن  التةةة  تدةةةبأ  ةةةو تةةةسني  ثقةةةو   ةةةذو األعمةةةس ا ثيزةةة  أن سعةةةون نف  ةةةس قدةةةة 
االنت ةةس   ةةو  ةةذو األعمةةس  ألن ةةس لةةو تمةةت ألسةة حت ت ر ةةس ف ليةةس ثلو ةة  نفةةع  عةةوإ 

  نع الت رض ال  عوإ ثق  األعمس  الزبيب .
 ا تةةوافرت  ةةة ث ةةب  الحةةن   ةةب  رةةقوط ال  ةةب  تقةةس ما ث ةةو ًةةما ال توقةة  ثال تنققةةعا فةة 

 ذو ال رثط  سن للقس  ا أن سأ ر اوق   ذو األعمس  ث  بم االرتمران في سا  مةةس لةة  
أن سةةأ ن صسرةةتمران س ثعةةبم توقذ ةةس ثيعةةون  لةةا إ ا قةةبن القس ةة  صةةأن األعمةةس  التةة  قةةسم 

 ا س المسلا ال سخ ى  ن س أن سص ح ت ر س للحسئا.
ث لةةا  ةةمسنس للمةةبع  عليةة  الةةذد  ثللقس ةة  أن سةةأ ر اتقةةبسم  ذسلةة   ةةو قدةةة المةةبع ا

قض  علي  اوق  األعمس  الت  يدبأ سا إ ا أ ر القس   اوقةة  األعمةةس  التةة  اةةبأ في ةةس 
المةةبع  عليةة ا  مةةس لةة  أن سةةأ ر اتقةةبسم  ذسلةة   ةةو قدةةة المةةبعى علةةي م إ ا أ ةةر القس ةة  
صسرةةتمران  ةةةذو األعمةةةس   ضةةةمسن  سةةة ي الضةةةرن الةةةذد ترتةةة  علةةةى االرةةةتمران ا ةةةذو 

س  إ ا تدةةةيو صحعةةةم ن ةةةسئ   ةةةو  حعمةةة  المو ةةةو  أن المسلةةةا لةةةم سعةةةو علةةةى  ةةةق األعمةةة 
 صسلميسم صممة  ذو األعمس .
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 966 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    962يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة ا  1155 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثتتوافةةةق  ةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد. 821   ثيتقساق  ع المس 
 (1098مادة )

إذا تنازع أشخا  متععدون على حيازة شه  أو حق واحكع عكع بصكفة مالقتكة 
أن الحككائز هككو مككن لككه الحيككازة الماديككة إال إذا اظهككر أنككه قككع حصككل علككى هككذم 

 الحيازة بطريقة معيبة.
 المذكرة اإليضاحية :

ث ةةو ًةةما إ ا تنةةسا  أشةةخست  ت ةةب ثن  الحيةةسا ا تتكةةون  ةةو عنصةةريوا  ةةس د ث  نةةودا
علةةةةى  يةةةةسا  شةةةة    ةةةةو األشةةةةيس  معقةةةةسن  أث  ةةةةق  ةةةةو الحقةةةةول م ةةةةق انتذةةةةسل أث  ةةةةق 
انتذس  ا اعتدر ثفقس ل ذو المس   الحسئا  ةةو  ةةو تتةةوافر لبسةة  الحيةةسا  المس سةة  ل ةةذا ال ةة   

ً ةةستا أث ل ةةذا الحةةقا ثالحيةةسا  المس سةة ا  ةة  ثاق ةة   س سةة ا سزةةوا إً ست ةةس صعسفةة   ةةرل ا 
ثعلةةةى  ةةةبع  الحيةةةسا ا أن يمدةةةت صةةةأن  يساتةةة  خسليةةة   ةةةو عيةةةوب الحيةةةسا ا ثأن ةةةس  يةةةسا  
 حتمر  ثعلي  إ ا أقةةسم المةةبع  الةةبلية علةةى  يساتةة  المس سةة  ا ةةذو الصةةذ ا  سنةةت  يساتةة  
المس سةة  قرينةة  علةةى ث ةةو  الحيةةسا  القسنونيةة  أد الحيةةسا  المقترنةة  ص نصةةر القصةةب أد أنةة  

 لححسب  يرو.  سحوا لححسب نذح  ال
ث ةةةع  لةةةا فةةة ن  ةةةذو القرينةةة ا قرينةةة   ةةةةيذ  قسالةةة   ً ةةةست ال عةةةاا ث لةةةا ص ً ةةةست صةةةأن 

 الحيسا  المس س  للحسئا   ي   صأ ب عيوب الحيسا .
 967 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    963يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 المبن  الزاائرد.   و القسنون  822 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس    
 (1099مادة )
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مككن كككان حككائزا لل ككه  أو الحككق  عككع صككاحبه حتككى يقككوم الككعليل علككى عكككن 
 ذلل.

 المذكرة اإليضاحية :
تمةةيم  ةةذو المةةس   قرينةة   ً ةةست الملكيةة ا ث ةة  قرينةة  قسنونيةة ا إ    ةةة  ةةو  يةةسا  الحةةق 

م لصةةسلح الحةةسئاا قرين  على الملكي  ث ذلا  يسا  ال    لكن ةةس قرينةة   يةةر قس  ةة ا تقةةو 
 ث ع  لا إ ا اًدت المبع  ععا  لا أس حت الملكي  ل  ال للحسئا.

على  و   س ردقا سمعو القو  صأن القسنون قةةب نرةةم  ريقةةس  ً ةةست الملكيةة  ث لةةا عةةو 
  ريق ث ع قرينتيو قسنونيتيو:

 األثلى : أن الحيسا  المس س  قرين  على الحيسا  القسنوني  إلى أن يمدت ال عا.
 مسني  : أن الحيسا  القسنوني  قرين  على الملكي  إلى أن يمدت ال عا.ال

 968 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    964يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة ا  1157 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  823ثالمس    
 (1100مادة )

يعع حسن النيكة مكن يحكوز ال كه  أو الحكق وهكو يجهكل انكه يعتكعن علكى  .1
 حق الفير  إال إذا كان هذا الجهل ناشئا عن يطف جسيم.

 إذا كان الحائز شخصا اعتباريا  العبرة بنية من يمثله. .2
 يفترض حسن النية ما لم يقم العليل على يي  ذلل. .3
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 المذكرة اإليضاحية :
حةةو النيةة   تةةى  ةةسن سز ةةة انةة  س تةةبد علةةى  ةةق ال يةةر أًنةةس   يساتةة  س تدةةر الحةةسئا  

لل ةة   أث الحةةقا  ةةس لةةم سعةةو   لةة  نسشةةيس عةةو خقةةأ  حةةيما  ةةأن س ةةترد شةةخص شةةييس 
 ةةةو األشةةةيس   ةةةو  يةةةر  سلةةةاا ثقةةةب  ةةةسن فةةة  ارةةةتقسعت  أن س لةةةم انةةة  اشةةةترإ  ةةةو  يةةةر 

ل ةةرا  فةة   سلةةاا لةةو أنةة  اةةذ  اقةةة   ةةب فةة  التحةةرد عةةو  لةةاا ث ةةع  لةةا أقةةبم علةةى ا
نعون  ث ثن   سال اف  ا  سا ال يو الت  اشةةترا س  ةةو  يةةر  سلةةاا فسنةة  سعةةون قةةب انتكةة  
خقةةأ  حةةةيمس فةةة    لةةة  ألنةةة  صحيساتةةة   ةةةذو س تةةةبد علةةةى  ةةةق ال يةةةرا  لةةةا صةةةأن الخقةةةأ 
الزحةةيم يلحةةةق صحةةةو  النيةة ا فيؤخةةةذ الخقةةةأ الزحةةيم قرينةةة  عليةةة  ثتكةةون القرينةةة  فةةة   ةةةذو 

 ل عا.الحسل   ير قسال   ً ست ا
ثال دةةر  صسلنحةة   لل ةةخص االعت ةةسند فيمةةس يت لةةةق صسلنيةة ا نيةة   ةةو سمملةة ا ث حةةو النيةةة ا 
روا  أكسن  لا صسلنح   لل ةةخص القدي ةة ا أث  ةةسن لل ةةخص االعت ةةسندا  ذتةةرض إلةةى 
أن سقةةةوم الةةةبلية علةةةى ععةةةةا  لااثالحةةةد  فةةة  افتةةةراض  حةةةةو النيةةة  فةةة  الحةةةةسئاا أن 

لةةذد سحةةوا شةةييس سعةةون  ةةو المسلةةا لةة ا ثالةةذد الم س ب ف  أ ل  األ يسن أن ال ةةخص ا
سحةةةت مة  قةةةس  يةةةر  ةةةق الملكيةةة  سعةةةون  ةةةو سةةةس    ةةةذا الحةةةق فةةةسفتراض  حةةةو النيةةة  

 صسلحسئاا سقوم على أرسم ال سل  الرا ح.
 824 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    965يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الليد . 969 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    
 (1101مادة )

ال يزول حسن النية لعا الحائز إال من الوقو الذن يصكبح  يكه عالمكا أن  .1
 حيازته اعتعا  على حق الفير.

يككزول حسككن النيككة مككن وقككو إعككين الحككائز بعيككوب حيازتككه  ككه الئحككة  .2
 الععوا  ويعع سه  النية من ا تصب باإل رام الحيازة من  يرم.
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 إليضاحية :المذكرة ا
س تدةةر الحةةسئا رةةيق النيةة   ةةو الوقةةت الةةذد س لةةم صةةأن  يساتةة  ت تدةةر اعتةةبا  علةةى  ةةق 
ال يةةةةرا فسلحةةةةسنل س تدةةةةر  ةةةةسئاا رةةةةيق النيةةةة  ألنةةةة  س لةةةةم صأنةةةة  س تةةةةبد علةةةةى  ةةةةق ال يةةةةرا 
ثالم تص  لمس  ال ير س تدر ريق الني  ألن  س لةةم صأنةة  س تصةة   ةةس  ال يةةر عقةةسناا  ةةسن 

  سئ س  ثن أن يدلةةغ عنةة  س تدةةر رةةيق النيةة  ألنةة  س لةةم أن  ةةذا أم  نقوالا ث و ث ب  سال
 المس  ليا ل .

كمةةس يةةاث   حةةو النيةة  إ ا أعلةةو الحةةسئا ص يةةوب  يساتةة  فةة  الئحةة  الةةبعوإا  مةةس س تدةةر 
 ريق الني   و ا تص  صس كراو الحيسا   و  يرو.

 970مةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثال 966يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة ا  1148 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  825ثالمس    
 (1102مادة )

تبقى الحيازة محتف،ة بالصفة التكه بكعأ  بهكا وقكو كسكبها  مكا لكم يقكم الكعليل 
 على يي  ذلل.

 المذكرة اإليضاحية :
لحةةسئا صسلصةةذ  التةة   ةةسا في ةةس الحةةق أث ال ةة   ثقةةت  حةةد سا فةة  ا األسةةة أن سحةةتذ  ا

 ةةو الم ةةرث   فسنةة   1100كسن الحسئا  حةةو النيةة  ث حةةو النيةة   ذتةةرض مانظةةر المةةس   
 ةةو  1101ي قى  حو الني  إلى أن يمدت سس   الحق رو  نيت  ثفقس أل عةةسم المةةس   م

 الم رث  .
فسنةة  ي قةةى  ةةسئاا رةةيق النيةة ا ثتنتقةةة ثإ ا  ةةسن الحةةسئا ثقةةت  حةة   يساتةة  رةةيق النيةة ا 

ةة ا في تدةةر الةةوانل  ةةذلا رةةيق النيةة ا  ةةة  لةةا  ةةس لةةم سقةةم   يساتةة  صصةةذت س  ةةذو إلةةى الوًن
 البلية على خ ف  لا.
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 971 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    967يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
و القةةةسنون المةةةبن  ال راقةةة   ةةة  1148 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  826ثالمس    
 آثار الحيازة :

 التقادم المكسب :
 (1103مادة )

مككن حككاز منقككواًل أو عقككارًا أو حقككا عينيككا علككى عقككار   يككر مسككجل  ككه دائككرة 
التسككجيل  حيككازة قانونيككة  واسككتمر  حيازتككه دون انقطككاع يمككن ع ككرة سككنة  

 كية العقار أو الحق العينه. ان له أن يكسب مل
 المذكرة اإليضاحية :

 ةةق الملكيةة ا ثالحقةةول ال ينيةة  األخةةرإ المتذرعةة  عةةو  ةةق الملكيةة ا ثرةةوا  ثن ت علةةى 
 نقو  أث على عقةةسن  ةة  التةة  سزةةوا تملك ةةس صسلتقةةس م القويةةةا أ ةةس الحقةةول ال خصةةي ا 

تقةةةس م ثرةةةوا  فةةة  سزةةةوا تملك ةةةس صمضةةة  المةةةب    مةةةس  ةةةس  الةةةا وا ثان  سنةةةت تحةةةق  صسل
أكسنةةت الحقةةول ال خصةةي  تقدةةة الحيةةسا  أم ال ث حةةق المحةةتأ ر إال أن  يةةسا  المحةةتأ ر 
ال تةةؤ د إلةةى  حةة   ةةذا الحةةق صسلتقةةس م المعحةة ا  ةةس عةةبا الحةةنبات لحس ل ةةسا فسلمساةةت 
في س  قول شخصي  تتزحب ف  رنبات س ثتص ح    ثالحنبات شييسا ثا بااا ثلةةذا ت س ةةة 

س د فيزةةوا  حةةد س صسلتقةةس م المعحةة  القويةةة علةةى الةةر م  ةةو أن ةةس   س لةة  المنقةةو  المةة 
  قول شخصي .

ثي ترط الكتحسب الحقةةول ال ينيةة  أن تكةةون  يةةر  حةةزل  فةة   ائةةر  التحةةزيةا فةة  ا ًدةةت 
تحزيل س ال سزوا اكتحسا س صسلتقةةس م   مةةس  ةةس  الةةا و ثقةةب أنيةةب ا ةةذا القيةةب  مسسةة   لكيةة  

 ةةةةت لل مةةةةة خةةةةسنح الققةةةةس  ثالضةةةةذ  ال ر يةةةة  النةةةةسم فةةةة  فلحةةةةقيوا فس لةةةة  النةةةةسم خر 
ثاكتحةةسب لقمةة   ي ةة م ثلةةيا صقصةةب تةةرق أ  ك ةةم ث قةةوق م ليعتحةةد س ال يةةر صسلحيةةسا ا 
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ن ةةةم قيةةةب س فةةة   ائةةةر  التحةةةزيةا لةةةذا  ةةةسن علةةةى الم ةةةرث  أن يتن ةةة  ل ةةةذو المحةةةأل  ثالتةةة  
 ينيةة   يةةر ت تدر ف   سس  األ مي ا لذا ف ن الذد سزوا اكتحسص  صسلتقس م  ةة  الحقةةول ال

المحةةزل  لةةبإ  ائةةر  التحةةزيةا ثاأل ةةر الةةذد قةةب سحةةث أسةةحسا س إلةةى تحةةزيل س  تةةى ال 
 تكون  و  مو الحقول الت  سزوا اكتحسا س صسلتقس م القوية.

كمةةس س ةةترط الكتحةةسا س الحقةةول ال ينيةة ا أن تتةةوافر لةةبإ الحةةسئا  يةةسا  قسنونيةة   حةةتوفي  
   ةةو ال يةةوبا ثان تكةةون  حةةتمر  ثع نيةة  ل نصري س المس د ثالم نودا ثان تكةةون خسليةة 

 ير خري ا فسلحيسا  المس س  ال تكذ  الكتحسب الحقةةول ال ينيةة  صسلتقةةس م رةةوا  أكةةسن  لةةا 
 ف  ال قسن أم المنقو .

ا  ةة  خمةةا ع ةةر  رةةن   ثن انققةةس ا ث ةةذو المةةب   ةةو 1103ث ةةب  الحيةةسا  ثفقةةس للمةةس   
  بيل س ايس   أم نقصسنس.النظسم ال سما ث و ًما ال سزوا االتذسل على ت

ثاكتحةةةةسب الملكيةةةة  ثالحقةةةةول ال ينيةةةة  رةةةةوا  علةةةةى ال قةةةةسن أث المنقةةةةو ا صسلتقةةةةس م القويةةةةة 
 المعح ا يتم صقو  القسنون.

 ةةو  827 و القسنون المبن  المصردا ثالمةةس    968يتوافق  عم  ذو المس    ع المس    
سنون المةةبن  الحةةوندا اينمةةس  ةةو القةة  917القسنون المبن  الزاائةةردا ثيتقةةساق  ةةع المةةس   

 ةةو  1158/1 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثيتقةةساق  ةةع المةةس    972يتوافةةق  ةةع المةةس   
  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .  255القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    

 (1104مادة )
إذا وقعككو الحيكككازة علككى عقكككار أو علككى حكككق عينككه علكككى عقككار  وكانكككو  .1

نية واستنع   ه الوقو ذاته إلى سبب صحيح   إن المعة مقترنة بحسن ال
 اليزمة لكسب هذا الحق تكون يمن سنوا .

 ال ي ترط توا ر حسن النية إال وقو نفه الحق. .2
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السكبب الصكحيح هكو سكنع يصككعر مكن شكخص ال يككون مالككا لل ككه   أو  .3
صككاحبًا للحككق  الككذن يككراد كسككبه بمككرور الككزمن  ويجككب أن يكككون مسككجي 

 نون.طبقا للقا
 المذكرة اإليضاحية :

 ةةةو  1103تت ةةةرض  ةةةذو المةةةس   للتقةةةس م القصةةةير المةةةب ا علةةةى ععةةةا المةةةس   الحةةةسصق  م
الم رث  ا التةة  تت ةةرض للتقةةس م القويةةةا ثالتقةةس م القصةةير المةةب ا  بتةة  خمةةا رةةنواتا 

 اينمس التقس م القوية  بت  خما ع ر  رن .
يساتةة  لل قةةسن أم المنقةةو ا ثارةةتنبت فةة  ا  ةةسن الحةةسئا  حةةو النيةة  رةةوا  أكةةسن  لةةا فةة   

 يسات  إلى رةةد  سةةحيحا فسنةة  سعحةة   لكيةة  ال قةةسن أث المنقةةو  صمةةرثن خمةةا رةةنوات 
 فق  على  يسات .

ثالحيةةسا ا المةةرا  ا ةةسا الحيةةسا  القسنونيةة ا ال الحيةةسا  المس سةة  فقةة ا ف ةةذو ال تكحةة  الحقةةول 
للحيسا  ث و ال نصةةر الم نةةود  ال يني ا ثإنمس سز  أن يتوافر ف  الحسئا ال نصر اآلخر

مالقصب ا ثان تتوافر ف   ذو الحيسا   ميع شرثط الحيةةسا  القسنونيةة ا ثأن تكةةون  حةةتمر  
 ثع ني  ال ل ا في س ثال  موضا ث ير   و   صأد عي   و عيوب الحيسا .

ثالصةةون  المألوفةة  للحةةد  الصةةحيح ثالتةة  نصةةت علي ةةس الذقةةر  المسلمةة   ةةو  ةةذو المةةس   أن 
ى الم ترد  لكيت  لل قسن  و  يةةر  سلةةاا   تقةةبا صأنةة  المسلةةا الحميقةة  للمديةةعا فةة  ا يتلق

 ةةسا  ةةذا الم ةةترد ال قةةسن  ةةب  خمةةا رةةنوات ال خمةةا ع ةةر  رةةن  ف نةة  يتملةةا ال قةةسن 
صسلتقةةةس م القصةةةيرا ثير ةةةع الحةةةد  فةةة  تقصةةةير  ةةةذو المةةةب  فةةة   ةةةذو الحسلةةة ا أن الحةةةسئا 

لقويةةة صأنةة   حةةو النيةة ا ثلبسةة  رةةد  سةةحيح سمتةةسا عةةو الحةةسئا فةة  التقةةس م المعحةة  ا
يةةبعم  حةةو نيت اث ةةذا  لةة  فةة  ال قةةسن أ ةةس صسلنحةة   للمنقةةو  فةة ن  ةةو س ةةتري   ةةو  يةةر 
 سلا ثيعون  حةةو النيةة  فسنةة  يتملكةة  فةة  الحةةس  صمزةةر  الحيةةسا  ثفقةةس للقسعةةب  التةة  تقةةو  

 مالحيسا  ف  المنقو  رنب الحسئا .
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الملكيةة   ةةو  يةةر  سلةةا صحةةد  سةةحيح ث ةةو  حةةو ف ةةذو المةةس   تتنةةسث   سلةة   ةةو يتلقةةى 
الني ا ثقب ث بتةة   ةةبيراا صسل نسسةة ا ثأنا ت تحصةةين   ةةو  قسل ةة  المسلةةا الحميقةة  لةة ا فلةةم 
تر أن تز ل    ر س ل ةةذو المقسل ةة   ةةوا   ةةب  الخمةةا ع ةةر  رةةن  ث ةة  المةةب  ال ا ةة  

القصةةةيرا ث ثن للتملةةةاا صسلتقةةةس م المعحةةة  القويةةةةا ثإنمةةةس أ ةةةسات لةةة  التملةةةا صسلتقةةةس م 
الخمةةا رةةنوات فةة  تملةةا المنقةةو ا ث لةةا  لةة   ةةاا  علةةى  حةةو النيةة  المةةبعوم صسلحةةد  
الصحيحا فسلتقةةس م المعحةة  القصةةير فةة  ال قةةسنا ث بتةة  خمةةا رةةنواتا أنيةةب صةة  ت قيةة  
 و يت س ةةة فةة  ال قةةسن  ةةع  يةةر المسلةةاا فيصةة ح ص ةةب انقضةةس   ةةذو المةةب  القصةةير   أنةة  

 ت س ة  ع المسلا.
 م القصةةير ال يتنةةسث  إال ال قةةسنات  ثن المنقةةوالتا ثلةةذا فةة ن المزمةةو   ةةو المةةس  ثالتقةةس

مالمتزةةر أث التر ةةة   ال سزةةةوا تملكةة  صسلتقةةةس م القصةةةير  تةةةى ثلةةو اشةةةتمة  ةةةذا المزمةةةو  
 على عقسنات.

ثي ةةترط لتحقةةق التقةةس م القصةةيرا ث ةةو  الحةةد  الصةةحيحا ثالحةةد  الصةةحيح  ةةو الحةةد  
حةةسئا لةةو سةةبن  ةةو المسلةةا الحميقةة  لل ةة   أث الحةةقا ال ألنةة  الذد ينقة الملكي  إلى ال

خةةس   ةةو أرةة سب الةة ق نا فمةةو اةةيو الحةةد  الصةةحيحا أن سعةةون ال قةةب قةةسا  لتصقةةس  
 كذلا.

ث ةةس س تدةةر رةةد س سةةحيحسا عقةةب الديةةعا ث ةةو األكمةةر شةةيوعسا  ةةو النس يةة  ال مليةة ا فةة  ا 
يةةع نسقةةة للملكيةة ا فسلم ةةترد سبن عقب الديع  و  ير  سلا  ةةسن رةةد س سةةحيحس ف قةةب الد

 و  ير المسلا إ ا  ةةسن  حةةو النيةة ا فسنةة  يتملةةا ال قةةسن صمةةرثن خمةةا رةةنوات مالتقةةس م 
القصير ا ث ذلا عقب المقسسضةة  فلةةو قةةسسض شةةخص شخصةةس رخةةر  نةةاال صةةأنضا ث ةةسن 
المقسسض ال سملا المنا  الذد قةةسسض صةة ا ث ةةسن المقةةسسض اآلخةةر س تقةةب صححةةو نيةة  أن 

سملا المنةةا ا فةة ن المقةةسسض اآلخةةر يتةةوافر عنةةبو الحةةد  الصةةحيح ث ةةو   المقسسض األث 
عقةةةةب المقسسضةةةة  ألنةةةة  تصةةةةرفا نسقةةةةة للملكيةةةة ا ث حةةةةو النيةةةة ا فيملةةةةا المنةةةةا  صسلتقةةةةس م 
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القصةةةيرا  ةةةذلا س ةةةب رةةةد س سةةةحيحس الوسةةةي  ص قةةةسن   ةةةيو صسلةةةذاتا ثنرةةةو  ةةةاا  ال قةةةسن 
 ف  ال ر  .المحزوا ثال قسن صمقساةا ثتقبسم ال ريا عقسناا  ص  ل  

ث حةةةو النيةةة  سزةةة  أن يتةةةوافر ثقةةةت تلقةةة  ال ةةة   أث الحةةةقا  مةةةس تقضةةة  اةةةذلا الذقةةةر  
 المسني   و  ذو المس  .  

 973 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    969يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد. 828 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس    

 (1105مادة )
 ال يسرن التقادم  يما يتعلق بحقوق اإلرق بين الورثة. .1
ال يجوز تملكل األمكوال المملوككة للعولكة أو األشكخا  االعتباريكة العامكة   .2

 أو الوق  أو كسب أن حق عينه على هذم األموال بالتقادم.
ال يجككوز التعككعن علككى األمككوال الم ككار إليهككا بككالفقرة السككابقة  و ككه حالككة  .3

 لجهة اإلدارية المختصة حق إزالته إداريا.حصول التععن يكون ل
 المذكرة اإليضاحية :

س ةةترط الكتحةةسب ال ةة   أث الحةةق صسلتقةةس ما أن سعةةون  ةةذا ال ةة   أث الحةةق  مةةس سزةةوا 
الت س ة فيةة  ثيعةةون ال ةة    يةةر قساةةة للت س ةةة فيةة  ث ةةذلا الحةةقا إ ا  سنةةت  دي تةة  أث 

فيةة   يةةر   ةةرث   ةةذلا إ ا ال ةةرض الةةذد خصةةص لةة  سةةأاى  لةةاا أث إ ا  ةةسن الت س ةةة 
 كسن ال سصلح أن سعون  ح  للت سقبا  سل ما ثال وا  ثال حر.

كمةةس س ةةترط فةة  ال ةة   أث الحةةق أن سعةةون قةةسا  للحيةةسا ا فلةةيا  ةةة  ةةو سقدةةة الت س ةةة 
فيةة  تصةةح  يساتةة  فةةسلمزمو   ةةو المةةس  ال سعةةون قةةسا  للحيةةسا   ةةع أنةة  سزةةوا الت س ةةة 

 في .
لحقةةول اآلتيةة   ةةو نقةةسل التقةةس ما  ةةق ا نلا ف ةةو ال سزةةوا انةةس  علةةى  لةةاا تحةةت  ب ا

اكتحةةسص  صسلتقةةس ما ألن  ةةق ا نل فةة   اتةة  ال سقدةةة الحيةةسا ا ثاأل ةةوا  ال س ةة  مالةةبث يو 
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ال ةةةةسم   يةةةةث ال سزةةةةوا التصةةةةرف في ةةةةس ثال الحزةةةةا علي ةةةةس ثال سزةةةةوا تملك ةةةةس صسلتقةةةةس ما 
نيةة  ال س ةة ا ثال سزةةوا اكتحةةسب ثاأل وا  الخسس  المملو ةة  للبثلةة  أث األشةةخست االعت س

أد  ق عين  علي س  حق انتذسل أث  ق انتذس  أث  ق ن و  يساد ثيمعو تدريةةر  ةةذا 
الحعم صأن الم ر  أنا  ص  أن سحم  األ  ق الخسس  للبثل   تى تكةةون فةة   ةةأ و  ةةو 
تملك ةةس صسلتقةةس ما ألنةة    مةةس أ عمةةت الرقسصةة  ثا شةةرافا علي ةةس فةة ن  لةةا لةةو سمنةةع  ةةو 

 س ا ذا القريقا  مس ال سزةةوا تملةةا الوقةة  صسلتقةةس م أث  حةة  أد  ةةق عينةة  علةةى تملك
  ذو األ وا .

ثإ ا ثقع على  ذو األ وا  أد اعتبا ا فيعون للز   ا  اني  المختصةة  الحةةق فةة  إاالةة  
  ذا الت بد إ انيس.

 829 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    970يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 974 و القسنون المبن  الحةةوندا ثالمةةس     1002و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس     

  و القسنون المبن  الليد .
 (1106مادة )

إذا ثبو قيام الحيازة  ه وقو سابق معين وكانو قائمة حكاال   كإن ذلكل يككون 
قرينة على قيامهكا  كه المكعة مكا بكين الكزمنين  مكا لكم يقكم الكعليل علكى يكي  

 .ذلل
 المذكرة اإليضاحية :

 و شرثط الحيسا  القسنوني  ارتمران س  وا   ةةب  التقةةس ما ثاً ةةست ارةةتمران الحيةةسا   ةةوا  
 ذو المب ا ال سقع على الحسئاا اة سعري  أن يمدت التسني  الةةذد اةةبأت فيةة  الحيةةسا  ثانةة  
  ةةةةسئا ف ةةةة ا فيذتةةةةرض أن الحيةةةةسا   سنةةةةت لةةةة ا صسرةةةةتمران ث ةةةةبثن انققةةةةس   ةةةةوا  المةةةةب  

الورقى أد الت  تتورةة  اةةب  الحيةةسا ا ثالوقةةت الةةذد يةةبع  فيةة  صسلحيةةسا  ثأن ةةس  ةةس االةةت 
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قسئم   سالا  ذو القرين  الت  ث ةة ت س  ةةذو المةةس   ت ةةبف  ً ةةست ارةةتمران الحيةةسا  ثأن ةةس 
 لم تنققع ثلم توق ا ثإنمس س ترط لميسم  ذو القرين  توافر ال ر يو اآلتييو:

لةةةى ال ةةة   أث الحةةةق  ةةةسالا  يةةةسا   حةةةتوفي   ميةةةع أن سن ةةةس األث  : إً ةةست انةةة   ةةةسئا ع
ثأن ةةس خسليةة   ةةو ال يةةةوبا ثثاق ةة  الحيةةسا  صسعت سن ةةس ثاق ةةة   س سةة ا سزةةوا إً ست ةةس صعسفةةة  

  رل ا ً ست.
المسن  : أن يمدت ان  قدة  ب  التقس م أد قدة خمةةا ع ةةر  رةةن  أث خمةةا رةةنوات  ةةسن 

 ال يو  يسا  قسنوني .   و أث رلذ  الذد تلقى الحيسا  عن  قب  سا
ث ةةع  لةةا فةة ن  ةةذو القرينةة   ةةةيذ  سزةةوا إً ةةست ععحةة سا فيزةةوا للمسلةةا أن يب ضةة س 
ث لةةا ص ً ةةست أن الحيةةسا  لةةم تحةةتمر فةة  الذتةةر   ةةس اةةيو الةةا نيو صةةأن انتاعةةت  ةةو الحةةسئا 
 م  أث تخلةةى عن ةةسا أث يمدةةت أن الحيةةسا  ثإن ارةةتمرت ف ةة  فةة  الذتةةر   ةةس اةةيو الةةا نيو 

  س  سنت  يسا    ي   تز ل س  ير سسلح  ألن تؤ د إلى التملا صسلتقس م.إال أن
 920 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    971يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1195 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    975 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
 ةةةةو قةةةةسنون الملكيةةةة  ال قسنيةةةة   289المةةةةس    ةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  ال راقةةةة ا ثيتوافةةةةق  ةةةع 

 اللدنسن .
 (1107مادة )

لككين ألحككع أن يكسككب علككى يككي  سككنعم   ككي يسككتطيا أحككع أن يفيككر بنفسككه 
لنفسككه سككبب حيازتككه وال األصككل الككذن تقككوم عليككه الحيككازة  ولكككن يسككتطيا أن 
يكسكب بالتقكادم إذا تفيكر  صككفة حيازتكه إمكا بفعكل الفيككر  وإمكا بفعكل منكه يعككع 

 عار ة لحق المالل  و ه هذم الحالة ال يسرن التقادم إال من تاريخ التفيير.م
 المذكرة اإليضاحية :
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األسةةة : انةة  ال سزةةوا للحةةسئا أن س يةةر  يساتةة  صمزةةر  ت ييةةر نيتةة ا فسلحةةسئا ال ر ةة  
م و عنبو ال نصر المس د فق   و الحيسا   ي قى  سئاا عر يس   مس  س  الةةا و علةةى 

ال سزةةوا لةة  أن سعحةة  صسلتقةةس م  لكيةة  ال ةة   أث الحةةق الةةذد سحةةواوا  يساتةة ا ث ةةو ًةةم 
كةةأن س لةةو المحةةتأ ر المةةؤ ر صأنةة   يةةر نيتةة   ةةو  يةةسا  ال ةةيو  محةةتأ ر إلةةى  يسات ةةس 
كمسلةةا ثلةةةو سةةةس    ةةةذا ا عةةة ن ا تنسعةةة  عةةو  فةةةع األ ةةةرا ف ع نةةة  ات ييةةةر نيتةةة  ال 

س ةةب إخةة ال صسلتاا ستةة  التةة  س ير  و سذ   يساتةة  ال ر ةةي ا ثا تنسعةة  عةةو  فةةع األ ةةر 
يرتد س عقب ا سزسنا ألن   مس تقو  الة سن  األثلى  و  ذو المس   لةةيا أل ةةب أن سعحةة  

 صسلتقس م على خ ف رنبوا ف  سحتقيع أ ب أن س ير انذح  لنذح  رد   يسات .
 ث ع  لاا تت ير سذ  الحيسا  ثتتحو  إلى  يسا  قسنوني ا صأ ب أ ريو:

صةةبن  ةةو ال يةةرا ثعةةس   سعةةون  ةةذا الذ ةةة نةةسق  للملكيةة ا يتلقةةسو الحةةسئا األث  : ف ةةة س
ال ر    و ال ير لتت ير ص  سذ   يسات  ال ر ي  ثتتحو  إلةةى  يةةسا  أسةةلي ا ث مةةس  
 لا أن س تقب المحتأ ر لل ةةيو انةة  ارةةتأ ر  ةةو  يةةر  سلةةاا فيتقةةبم إلةةى ال ةةخص الةةذد 

 س تقب ان   و المسلا ثي ترد  ن  ال يو.
  : ف ةةة سصةةبن  ةةو الحةةسئا ال ر ةة  س ةةسنض صةة   ةةق المسلةةاا ثال سعذةة   زةةر  المةةسن

إنكسن الحسئا ال ر   لحق المسلاا ثال سعذ  أن سقوم  ذا الحةةسئا صسلتصةةرف فةة  ال ةةيو 
الت  سحوا س  يسا  عر ي ا ثيميم علي س انس  ألن  لا س ب ت حةةذس فةة  ارةةت مس   يساتةة  

 ر ةةة   ةةةق المسلةةةاا فيقةةةوم اين مةةةس نةةةاا  ال ر ةةةي ا ثإنمةةةس سزةةة  أن س ةةةسنض الحةةةسئا ال
   سشر على  لكي  ال يوا يبعي س الحسئا لنذح  ثينكر المسلا علي   لا.

ثرةةةةوا  ت يةةةةرت سةةةةذ  الحيةةةةسا  ال ر ةةةةي  صةةةةسأل ر األث  أث صةةةةسأل ر المةةةةسن ا فةةةة ن تقةةةةبير 
 الوقسئع ثالحنبات الت  تت ير ا س سذ  الحيسا  تترق لقس   المو و .

 921 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    972    ةةع المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس
 ةةو  831 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    976 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس   
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 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  ال راقةةةة ا  1160القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثيتوافةةةةق  ةةةةع المةةةةس   
  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .  261ثالمس    

 (1108مادة )
تسرن قواعع التقادم المسقا على التقكادم المكسكب  يمكا يتعلكق بحسكاب المكعة 
ووق  التقادم وانقطاعه والتمسل به أمام القضا  والنزول عنه واالتفاق علكى 
تععيل المعة وذلل بالقعر الذن ال تتعارض  يه هذم القواعع مكا طبيعكة التقكادم 

 المكسب.
 المذكرة اإليضاحية :

 419 ةةذو المةةس   إلةةى المةةوا  التةة  تت لةةق صسلتقةةس م المحةةق  ثالتةة  تدةةبأ  ةةو المةةس   تحيةةة 
 ةةةو الم ةةةرث  ث لةةةا لو ةةةب  األ عةةةسم اةةةيو التقةةةس م المحةةةق  ثالتقةةةس م  427ل سسةةة  المةةةس   

 المعح ا ثالى  ذ رات س ا سضس ي .
 922 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    973يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1162 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    977 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.  832 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    

 (1109مادة )
 يقف التقادم المكسب متى وجع سبب للوق  أيا كانو معة هذا التقادم.

 المذكرة اإليضاحية :
أد رد   و أر سب الوق ا أسس  سنت  ب   ذا التقةةس ما  ةةوي   ةةسن   سق  التقس م اتحقق

 ةةو الم ةةرث  ث ةةذ رت س ا سضةةس ي    421أم قصيراا مانظةةر أرةة سب ثقةة  التقةةس م المةةس   
ف  ا ثق  التقس ما ف ن المب  الت  ثق  رريسن التقس م ف  خ ل ةةس ال تححةة   ةةمو  ةةب  

ا فلةةو أن شخصةةس ث ةةع يةةبو علةةى عةةيو التقةةس ما ثتححةة  المةةب  الحةةسصق  ثالمةةب  ال  قةة 
 ملو ةة  لل يةةر  يةةر  حةةزل  اةةبائر  التحةةزيةا ث قةة  ثا ةة س يةةبو ع ةةر رةةنواتا ًةةم  ةةست 
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ةة  قسسةةر لةةم س ةةيو لةة  ثسةة  إال ص ةةب رةةنتيو  ةةو  ةةوت المةةونل فةة ن التقةةس م  المسلةةا ثثًن
سقةةة  رةةةريسن   ةةةب   ةةةستيو الحةةةنتيوا ثتححةةة  المةةةب  التةةة  رةةة قت الحةةةنتيو ث ةةة  ع ةةةر 

للقسسر  و ثقت ت ييو ثس  ل  خمةةا رةةنوات سققةةع في ةةس التقةةس م فةة  ا رنواتا في قى  
انقضةةت خمةةا رةةنوات  ةةو ثقةةت ت يةةيو الوسةة   ثن أن سققةةع التقةةس ما اكتمةةة للحةةسئا 

  ب  خما ع ر  رن  يتملا صسنقضسئ س ال يو صسلتقس م المعح  القوية.
 923لمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثا 974يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو  833 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    978 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس   

 القسنون المبن .
 (1110مادة )

ينقطا التقادم المكسكب إذا تخلكى الحكائز عكن الحيكازة أو  قكعها ولكو بفعكل  .1
 الفير.

عوا ال ينقطا التقادم بفقع الحيازة إذا استردها الحائز ييل سنة أو ر ا د .2
 باستردادها  ه هذا الميعاد.

 المذكرة اإليضاحية :
 ةةةو الم ةةةرث ا  422تضةةةيف  ةةةذو المةةةس   ألرةةة سب انققةةةس  التقةةةس م الةةةوان   فةةة  المةةةس   

 ثالمت لق  صسلتقس م المحق ا رد س رخرا ث و تخل  الحسئا عو الحيسا  أث فقب س.
لمذةةةرثض فيةةة  أن ث ةةةذا الحةةةد  ينذةةةر  فيةةة  التقةةةس م المعحةةة  عةةةو القةةةس م المحةةةق ا ألن ا

تاث  الحيسا ا ثالحيسا  ال تكون إال ف  التقس م المعح ا ث ةةو ًةةما إ ا االةةت الحيةةسا  قدةةة 
أن سعتمةةةة التقةةةس م المعحةةة ا انققةةةع  ةةةذا التقةةةس ما ثيترتةةة  علةةةى انققةةةس  التقةةةس م رةةةقوط 
المب  الت   ضتا ثيقع رةةد  انققةةس  التقةةس م المعحةة   ةةذا اتخلةة  الحةةسئا عةةو  يساتةة  

لحةةةق الةةةذد سحةةةواوا فتذقةةةب الحيةةةسا  عنصةةةر س المةةةس د ث ةةةو الحةةةيقر  المس سةةة  لل ةةة   أث ا
 لل    أث الحق.
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ث ع  لاا ال ينققع التقس م صذقب الحيسا ا إ ا ارةةتقس  الحةةسئا ارةةتر ا  س خةة   رةةن   ةةو 
ثقت فقب الحيسا ا أث نفع  عوإ ارتر ا  س خةة   الحةةن ا ث ةةو ًةةما إ ا لةةم سحةةتر  الحةةسئا 

ن ا ثلةةم يرفةةع فةة  خةة    ةةذو المةةب   عةةوإ الحيةةسا  الرةةتر ا  سا فةة ن الحيةةسا  فةة   ةةب  الحةة 
التقس م ينققع ف   ةةذو الحسلةة  صسنقضةةس  الحةةن ا ثال يدةةبأ رةةريسن تقةةس م  بيةةب إال إ ا ارةةتر  
الحسئا  يةةسا  ال قةةسن ص ةةب ان قةةس  الحةةن  ثعنبئةةذ يدةةبأ رةةريسن  ةةذا التقةةس م الزبيةةب  ةةو ثقةةت 

 ارتر ا  الحسئا للحيسا .
 924 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    975عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   يتقةةساق  

 ةةو  834 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    979 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس   
 و القسنون المةةبن  ال راقةة  ثالمةةس     1161القسنون المبن  الزاائردا ثيتوافق  ع المس    

 اللدنسن .   و قسنون الملكي  ال قسني   264
 

 تملل المنقول بالحيازة :
 (1111مادة )

من حاز بسبب صحيح منقوال أو حقا عينيا على منقول أو سكنعا لحاملكه   .1
  إنه يصبح مالكا له إذا كان حسن النية وقو حيازته.

إذا كككان حسككن النيككة والسككبب الصككحيح قككع تككوا ر لككعا الحككائز  ككه اعتبككارم  .2
لعينيكة   إنككه يكسكب الملكيكة يالصككة ال كه  ياليكا مكن التكككالي  والقيكود ا

 منها.
الحيازة  ه ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم  .3

 العليل على عكن ذلل.
 المذكرة اإليضاحية :
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 يةةةسا  المنقةةةو  صححةةةو نيةةة  ث حةةةد  سةةةحيح تنقةةةة  لكيةةة  المنقةةةو  إلةةةى الحةةةسئاا فيصةةة ح 
 ةةةسن  اآلتيةةة  "الحيةةةسا  فةةة  المنقةةةو  رةةةنب  سلكةةةس لةةة  صمزةةةر  الحيةةةسا ا ثي دةةةر عةةةو  ةةةذا صسلة

 الملكي ".
ثتقةةوم القسعةةب  علةةى اعت ةةسنات عبيةةب ا أثل ةةس : أن المنقةةو  علةةى خةة ف ال قةةسن سقتضةة  
الحرع  ف  الت س ةا ًسني س ان   و الص و   ف  المنقو  فحةةص اسةةة  لكيةة  ال ةةسئع إ ا 

فةة  يةةب ال ةةسئع  تةةى  المنقةةو   ميةةر التنقةةة  ةةو يةةب إلةةى يةةب ثلمزةةر  أن يةةراو الم ةةترد لةة 
سقميو إلى ان  يت س ة  ع المسلا الحميق  ل ا ف  ا   ةةر ص ةةب  لةةا أن صةةسئع المنقةةو  لةةم 
سعةةو  ةةو المسلةةاا ثلةةم تنقةةة الملكيةة  إلةةى الم ةةترد صةةسلديعا ف ن ةةس تنتقةةة صحيةةسا  الم ةةترد 
للمنقو ا إ ا  سن ثقت الحيسا   حو الني  أد س تقب أن ال ةةسئع  ةةو المسلةةاا ث ةةذلا سعةةون 
الم ةةةترد صمزةةةر   يةةةسا  المنقةةةو  علةةةى  ةةةذا الو ةةة ا صمةةةأ و  ةةةو أن يرفةةةع عليةةة  المسلةةةا 
الحميق   عوإ االرتحقسل ثال سضقر أن ي قى  سئاا للمنقو   ةةوا  خمةةا رةةنوات  مةةس 

 سضقر إلى  لا   ترد ال قسن ف  التقس م المعح  القصير.
صسلحةةد  الصةةةحيحا ثال فسلحيةةسا  صححةةو نيةة  تنقةةة  لكيةة  المنقةةةو  فةةوناا إ ا  سنةةت  قترنةة  

 تنقل س  قترن  صسلحد  الصحيح ف  ال قسن إال إ ا  ا ت خما رنوات.
ًسلم ةةةس: الر  ةةة  فةةة  ارةةةتقران الت س ةةةة فةةة  المنقةةةو ا  يةةةث سصةةة ح الت س ةةةة فةةة  المنقةةةو  
 حذوفةةس صسلمخةةس ر اةةبثن  ةةذو القسعةةب ا فين  ةة  إ ن لمةةو س ةةترد  نقةةوال  ةةو  يةةر المسلةةا 

  تدر  أن  اشترإ  و المسلا نذح .ث و س تقب ان  المسلا أن س
 ثي ترط لتقديق قسعب  الحيسا  ف  المنقو  رنب الملكي ا شرثط أن   .

أثل س : أن سعون  نسق  نقوالا  س سةةسا أسةةس  ةةسن  ةةذا المنقةةو   سعةةبا المنقةةوالت الم تدةةر   ةةو 
األ ةةة ق ال س ةةة ا  يةةةث ال سزةةةوا تملك ةةةس صسلحيةةةسا ا ثالمنقةةةوالت التةةة  تخضةةةع لل يةةةر أث 

لمنقةةوالت الم تدةةر   ةةو األ ةة ق ال س ةة ا  يةةث ال سزةةوا تملك ةةس صسلحيةةسا  أث المنقةةوالت ا
الت  تخضع لل يةةر أث المنقةةوالت  ات القدي ةة  الخسسةة ا  سلحةةذو ثالقةةسئراتا ثال قةةسنات 
صسلتخصةةةيص مالمنقةةةو  المخصةةةص لخب ةةة  ال قةةةسن  إال إ ا فصةةةة عةةةو خب ةةة  ال قةةةسنا 
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لتزسني  ثيحتمنى  ن ةةس  مةةس ثن  فةة  الذقةةر  األثلةةى ثالحقول ال خصي   سلبيون ثاألثنال ا
 و  ذو المس   الحنبات لحس ل ساكمس ال سخضع لقسعب  الحيسا  ف  المنقو  رةةنب المسلةةاا 

 المزمو   و المس  ألن  ال سقدة الحيسا   سلمتزر ثالتر  .
ق ًسني ةةةس : الحيةةةسا ا فسلحيةةةةسا  ت تدةةةر رةةةد سا لكحةةةة   لكيةةة  المنقةةةو  أث رةةةةد سا لكحةةة  الحةةةة 

ال ينةةةةة  علةةةةةى المنقةةةةةو   حةةةةةق االنتذةةةةةس  ث ةةةةةق ن ةةةةةو الحيةةةةةسا  علةةةةةى المنقةةةةةو ا ثالحيةةةةةسا  
المقصةةةةو  ا الحيةةةةسا  القسنونيةةةة  الخسليةةةة   ةةةةو ال يةةةةوب ثان تكةةةةون  يةةةةسا  أسةةةةلي  ال  يةةةةسا  

 عر ي .
ًسلم س : الحد  الصحيح : ث و أن يتلقى الحةةسئا  يساتةة  عةةو شةةخص  يةةر  سلةةاا ث ةةو 

 ن  المنقو   ير  سلاا على أن سعون  ةةو األرةة سب   حو الني  أد سز ة صأن المتلق 
  و الم رث  ث ذ رت س ا سضس ي  .  1104النسقل  للملكي  مانظر المس    

ناص  ةةةةس :  حةةةةو النيةةةة ا  حةةةةو النيةةةة   لةةةة  سقةةةةع فيةةةة  الحةةةةسئا يبف ةةةة  إلةةةةى االعتقةةةةس  صةةةةأن 
المتصةةرف  ةةو  سلةةا المنقةةو  علةةى أن سعةةون  ةةذا ال لةة    تذةةراا  تةةى سحةةتميم  ةةع  حةةو 
الني ا ف  ا  سن ال ل   ير   تذةةر فسنةة  ينذةة   حةةو النيةة ا ث حةةو النيةة  سزةة  أن يتةةوافر 

 ف  الحسئا ثقت  يسات  للمنقو .
ثقب أقس ت  ذو المس   قرين  قسنوني   ذس  سا أن  يسا  المنقو ا ت تدةةر قرينةة  علةةى ث ةةو  

 الحد  الصحيح ثأسضس  حو الني ا إال أن س قرين  قسال   ً ست ال عا.
مةةةس أن تةةةوافر  حةةةو النيةةة  ثالحةةةد  الصةةةحيح لةةةبإ الحةةةسئا عنةةةب  يساتةةة  المنقةةةو  صةةةأن ك

المنقةةو  خسليةةس  ةةو التكةةسليف ال ينيةة ا فةة ن الحةةسئا سعحةة   لكيةة  المنقةةو  خةةسل   ةةو  ةةذو 
 التكسليف.

 927 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    976يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو  835 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    980ثالمس     و القسنون المبن  الحوندا

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن   1189القةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثيتوافةةةق  ةةةةع التقريةةةة  صسلمةةةس   
 نةةة ا علمةةةس صةةةأن الم ةةةر  األن نةةة  سأخةةةذ صذكةةةر  عةةةبم رةةةمس   1190/1األن نةةة ا ثالمةةةس   
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القسنون المةةبن  ال راقةة  فةة  البعوإ ثال سأخذ صذكر  التقس م المعح  ث و نذا الحس  ف  
 .1163/1،2المس    

 (1112مادة )
يجوز لمالل المنقول أو السنع لحامله إذا  قعم أو سكرق منكه  أن يسكتردم  .1

ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلل ييل ثيق سنوا  من وقو الضياع 
 أو السرقة.

 ككإذا كككان مككن يوجككع ال ككه  المسككروق أو الضككائا  ككه حيازتككه قككع اشككترام  .2
حسن نية  ه سوق أو مزاد علنه أو اشترام ممن يتجر مثله   إن له أن ب

 يطلب ممن يسترد هذا ال ه  أن يجعل له الثمن الذن د عه.
 المذكرة اإليضاحية :

تت ةةرض  ةةذو المةةس   لحسلةة  فقةةبان المنقةةو  أث رةةرقت  ث ةةذلا فقةةبان الحةةنب لحس لةة ا  ثن 
ى ثلةةو  ةةسن  ةةذا األخيةةر  حةةو النيةة  إنا   الحةةسئاا أن سحةةتر و  مةةو سعةةون  ةةسئاا لةة   تةة 

ث لا خ   ً ل رنوات تحح   و ثقت الضةةيس  أث الحةةرق ا ثإ ا  ةةسن الحةةسئا  حةةو 
الني  قب اشترإ المنقو  فةة  رةةول عمةةو   أث  ةةرثف   ةةسا  ا فسنةة  سحةةتقيع أن سمتنةةع 

 عو ن  المنقو  إلى  سلك   تى س زة ل  المسلا الممو الذد  ف  .
لحس لةة  أث المنقةةو  رةةيق النيةة ا فةة ن الحةةسئا للمنقةةو  ثالحةةنب  ثإ ا  ةةسن  ةةو رةةرل الحةةنب

لحس لةةة  سزةةةوا ارةةةتر ا و  ائمةةةس  تةةةى ثلةةةو ص ةةةب انقضةةةس  خمةةةا ع ةةةر  رةةةن ا ألن  عةةةوإ 
االرةةتحقسل ال تحةةق  صسلتقةةس ما إال إ ا تملةةا الحةةسنل أث  ةةو عمةةر علةةى المنقةةو  صسلتقةةس م 

 المعح  القوية.
أث الحةةةةنب لحس لةةةة  ال سعةةةةون إال إ ا  ةةةةسن  إ ن االرةةةةتر ا  خةةةة   ًةةةة ل رةةةةنوات للمنقةةةةو 

 الحسئا  حو الني .
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 938 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    977يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1164 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    981 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

 1190لمةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون ا 836 و القسنون المةةبن  ال راقةة  ثالمةةس   
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1097 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   

 المو ب.
 

 تملل الثمار بالحيازة :
 (1113مادة )

 يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية. .1
الثمار الطبيعية أو المستحعثة تعكع مقبو كة مكن يكوم  صكلها  أمكا الثمكار  .2

 المعنية  تعع مقبو ة يوما  يومًا.
 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا  لةة  الحةةسئا اةةر  ال ةةيو التةةة   ةةسن سحوا ةةس  ةةو  سلك ةةةس الحميقةة ا فةة ن الحةةسئا يةةةر  
ال ةةيو  ثن الممةةسن التةة   صةةة علي ةةس الحةةسئا أًنةةس   يساتةة ا شةةريق  أن سعةةون الحةةسئا 

 ةةع  يةةر المسلةةاا ثلكةةو  حةةو النيةة ا ثيعةةون الحةةسئا  ةةذلا إ ا  ةةسن سز ةةة صأنةة  ت س ةةة 
ر فةة   حةةو نيتةة  علةةم الحةةسئا صةةسل يوب التةة  ت ةةوب الحةةنب الةةذد تلقةةى صةة  ال ةةيو  ةةو  يةةًؤ
 يةةر المسلةةاا  ةةأن سعةةون  ةةذا الحةةنب قةةسا  لتصقةةس  فةةسلمذرثض أن سعةةون الحةةسئا ليتملةةا 
الممةةسن أن سعةةون   تقةةبا انةة  تلقةةى ال ةةيو  ةةو المسلةةا الحميقةة  ثأن رةةنب  لكيتةة  ال س ةةو   

 ةةةسنا ثإال  ةةةسن رةةةيق النيةةة اثيز  أن سعةةةون الحةةةسئا  حةةةو النيةةة  فةةة  الوقةةةت أد عيةةة  
الةةذد سمةة ض فيةة  الحةةسئا الممةةسنا ثالمذةةرثض أن الحةةسئا  حةةو النيةة   تةةى سقةةوم الةةبلية 

 على ععا  لا.
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ثالممةةةسن  ةةة   ةةةة  ةةةس ينتزةةة  ال ةةة    ةةةو  لةةة   ثنيةةة   تزةةةب  ا ثيتملةةةا الحةةةسئا الممةةةسن 
  ةةةسا  ةةةسلكا ثاألع ةةةسب صمزةةةر  فصةةةل س  ةةةو القديةيةةة  التةةة  ال  خةةةة لتنحةةةسن فةةة  ث و 

األنض ث يسات ةةةسا ثال س ةةةترط أن سحةةةت لك س أث أن ينقل ةةةس  ةةةو  عسن ةةةسا ثيتملةةةا الحةةةسئا 
الممةةةةسن المحةةةةةتحبً  مالصةةةةنس ي   التةةةةة  ينتز ةةةةس عمةةةةةة ا نحةةةةسنا  سلمانثعةةةةةست ثفواكةةةةة  
ال حةةستيو ثخ ةةة  األشةةزسنا صذصةةةل س ث يسات ةةةس صححةةو نيةةة   ةةةو ثقةةت الذصةةةة ثالحيةةةسا ا 

تملةةا الممةةسن المبنيةة  ث ةة  الريةةع الةةبثند المتزةةب  الةةذد سم ضةة   حةةتممر ال ةة    ةةو ثي
ال يةةةةر لقةةةةس  نقةةةةة  نذ ةةةة  ال ةةةة   إلةةةةى  ةةةةذا ال يةةةةرا  ةةةةأ ون المحةةةةسكوا ثفوائةةةةب األرةةةة م 
ثالحةةنبات ثنؤثم األ ةةوا ا يو ةةسا فيو ةةسا ثلةةو لةةم تمةة ض ف  ا ةةس  ام الحةةسئا صس،يةةس علةةى 

  حو نيت .
لممسنا للحيسا  المقترن  صححةةو النيةة ا ث ةة   يةةسا  تقةةع علةةى ثير ع أرسم  لكي  الحسئا ل

ال ةةة   األسةةةل  الةةةذد انةةةتج الممةةةسن نذحةةة س صم ضةةة سا فسلحيةةةسا  إ ن  ةةة  رةةةد  الملكيةةة  
 للممسن.

 929 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    978يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1165المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     ةةو القةةسنون  982 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

 1191 و القسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     836 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1098 و القسنون المبن  األن ن  ثالمس    
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 (1114مادة )
جميكا  يكون الحكائز سكيئ النيكة مسكالوال مكن وقكو أن يصكبح سكيئ النيكة عكن

الثمار والته يقبضها أو الته قصع  ه قبضها   يكر انكه يجكوز لكه أن يسكترد 
 ما أنفقه  ه إنتان هذم الثمار.

 
 المذكرة اإليضاحية :

تت رض  ذو المس   للحسل  الت  سعون في س الحسئا ريق الني ا  يث سعون الحةةسئا  لا ةةس 
 لةةا سعةةون للحةةسئا أن اةةر   ميةةع الممةةسن التةة  ، ضةة س أث التةة  قصةةر فةة  ، ضةة سا ث ةةع 

سحةةتر   ةةس أنذقةة   ةةو  صةةرثفست فةة  إنتةةسح  ةةذو الممةةسن ثي ةةمة  ةةذو المصةةرثفستا أ ةةر 
ال مةةة ث،يمةة  الدةةذن ثنذقةةست األعمةةس  التةة  قةةسم ا ةةس الحةةسئا للحصةةو  علةةى  ةةذو الممةةسنا 
كذلا على المسلا أن ير  للحسئا  صرثفست الصيسن ا ثالتكسليف التةة  تنقةةة الممةةسن  ةةو 

 ير ةةسا فسلحةةسئا ال يةةر  للمسلةةا إال الميمةة  الصةةسفي  للممةةسن ص ةةب ارةةتناا   رائ  ثنرةةوم ث 
 المصرثفست ثالتكسليفا ثإال أًرإ المسلا على  حسب الحسئا.

 930 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    979يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1169دةة ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  اللي 983 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس   

 1192 و القسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     838 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1099 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   

 المو ب.
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 استرداد المصرو ا  :
 (1115مادة )

ز جميكا مكا أنفقكه مكن على المالل الذن يرد إليه ملكه أن يالدن إلى الحكائ .1
 المصرو ا  الضرورية.

 1057  1056أما المصرو ا  النا عة  يسرن  ه شفنها أحككام المكادتين   .2
 من هذا القانون.

إذا كانو المصرو ا  كمالية  لكين للحكائز أن يطالكب ب كه  منهكا  ومكا  .3
ذلل يجوز له أن ينزع ما استحعثه من من آ  علكى أن يعيكع ال كه  إلكى 

إال إذا ايتكككار المالكككل أن يسكككتبقيها مقابكككل د كككا قيمتهككككا حالتكككه األولكككى  
 مستحقة اإلزالة.
 المذكرة اإليضاحية :

يلتام المسلةةا إ ا ن  الحةةسئا ال ةة   الةةذد سحةةواو إلةةى  سلكةة ا أن يةةر  إليةة   ميةةع  ةةس أنذقةة  
 ةةةةةو المصةةةةةرثفست الضةةةةةرثني  ث ةةةةة  المصةةةةةرثفست  يةةةةةر ال س سةةةةة  التةةةةة  يت ةةةةةيو إنذسق ةةةةةس 

رثفست التةةر يم أث  فةةع  يةةور سعذلةة  ن ةةو علةةى ال ةةيوا أث للمحسفظةة  علةةى ال ةة    مصةة 
انذق  صرثفستا  نقس  ال     و  ريق يوشا أن يلت م  ثال يةةب لةة  فةة   ةةذا الحريةةقا 
ثال ت تدةةر  ةةذلا ثإنمةةس  ةةو المصةةرثفست ال س سةة   صةةرثفست الصةةيسن  ثالضةةرائ ا  يةةث 

 ينذق س الحسئا ل نتذس  صسل    ثقب انتذع ا س ف  .
ثالمةةس    1056ثفست النسف ةة ا فقةةب أ سلةةت الذقةةر  المسنيةة  شةةأن س إلةةى المةةس تيو أ ةةس المصةةر 

 و الم رث ا ثالمصرثفست النسف  ا  ةة  المصةةرثفست التةة  أنذق ةةس الحةةسئا علةةى   1057
ال ةةةة   لتححةةةةين  ثايةةةةس   ،يمتةةةة  ثا كمةةةةسن  ةةةةو  ةةةةرل االنتذةةةةس  صةةةة ا    خةةةةس  ا  ةةةةس   

  الةةةبان...ال  مانظةةةر المةةةذ ر  ا سضةةةس ي  الك ر سئيةةة  أث الميةةةسو الزسنيةةة  أث المزةةةسند فةةة 
  و الم رث  .  1057ثالمس      1056لكة  و المس تيو  



 

1195 

ثالمصرثفست الكمسلي     المصرثفست الت  أنذق س الحسئا لتاييو ال    ثتزميل  علةةى 
الو ةةة  الةةةذد يريةةةبو الحةةةسئا الرةةةتمتسع  ال خصةةة ا  ةةةب و الحيقةةةسن صسلايةةةت أث تونيق ةةةس 

ن ةةةس  نةةةسفون  في سا.ال اف ةةةذا النةةةو   ةةةو المصةةةرثفست ال سزةةةوا ثتورةةةيع  بسقةةة  الةةةبان ثإ
للحةةةسئا أن سقسلةةة  ا ةةةسا  ةةةة  ةةةس سحةةةتقيع عملةةة ا أن ينةةةا   ةةةس ارةةةتحبً  علةةةى أن س يةةةب 
ال    إلى  سلت  األثلى على نذقتةة ا ث ةةع  لةةاا سزةةوا للمسلةةا أن سقلةة  ا صقةةس  علي ةةس 

 على أن يبفع ،يمت س  حتحق  ا اال .
 930 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    980    ةةع المةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثيتوافةةةق  ةةةع  984 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا  839 و القسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس      1167المس    

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن    1100   و القسنون المبن  األن ن ا ثالمةةس     1193ثالمس    
 ال ر   المو ب.

 (1116مادة )
إذا تلقى شخص الحيازة من مالكل أو حكائز سكابق  واثبكو انكه أدا إلكى سكلفه 

 ما أنفقه من مصرو ا    له أن يطالب بها سلفه أو المسترد.
 المذكرة اإليضاحية :

ست   لكيةة  ال ةة   تت رض  ذو المس   إلى الحسل  الت  يتلقى في س شخص مالخل  الخةة 
 ةةةةةو  سلةةةةةا أث  ةةةةةسئا رةةةةةساقا ث ةةةةةسن  ةةةةةذا الحةةةةةسئا قةةةةةب انذةةةةةق  صةةةةةرثفست  ةةةةةرثني  أث 
 صرثفست نسف ةة  أث  مسليةة ا فةةس إ الخلةة  الخةةست  ةةذو المصةةرثفستا الضةةرثني   ن ةةس 
صأكمل ةةةةس أث  ةةةةس سحةةةةتحق  ةةةةو المصةةةةرثفست النسف ةةةة  أث ،يمةةةة   ةةةةس ارةةةةتخب   الحةةةةسئا  ةةةةو 

ن المسلا إ ا ارةةتر  ال ةة    ةةو الخلةة  الخةةست  ن رت  مسلي  ث    حتحق  ا اال ا ف 
 الحسئاا ث   علي  أن ير  ل ذا الخل   س أ او الخل  لحلذ .
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ث قبان  س ير ع ص  الخلةة  علةةى المسلةةاا  ةةو  ةةس  ةةسن سحةةتحق  الحةةسئا  ةةو نذقةةستا فةة  ا 
كسن الخل  قب  فع ل  اكمر  مس سحتحقا فليا أ سم الخل  الخةةست إال أن ير ةةع ا ةةذو 

 ى الحل  إن  سن  نسق ث  سا للر و .الايس   عل
 932 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    981يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1194 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1101

 (1117مادة )
  علكككى طلكككب المالكككل أن تقكككرر مكككا تكككرام مناسكككبا للو كككا  يجكككوز للمحكمكككة بنكككا

 بالمصرو ا  المنصو  عليها  ه المادتين السابقتين.
 المذكرة اإليضاحية :

ت قةة   ةةذو المةةس   للمحعمةة  المختصةة ا ث نةةس  علةةى  لةة  المسلةةا الحةةلق  التقبيريةة  فةة  
علةةى  اتخةةس   ةةس تةةراو  نسرةة س للوفةةس  صسلمصةةرثفستا  ةةأن تقضةة  اةةبفع  ةةذو المصةةرثفست

 أقحسط  ثني ا ص رط تقبسم الضمسنست ال ا  ا أث سمنح ل  أ   يلا   صسلبفع.
 933 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    982يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو  841 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    986 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس   

 القسنون المبن  الزاائرد.
 (1118ادة )م

إذا كان الحائز حسن النية وانتفا بال ه  و قا لما يحسبه مكن حقكه   كي  .1
يكون مسئوال قبل مكن هكو ملكزم بكرد ال كه  إليكه عكن أن تعكويض بسكبب 

 هذا االنتفاع.
ال يكون الحائز مسئوال عما يصيب ال ه  من هيك أو تلف  إال بقعر ما  .2

 هذا الهيك أو التلف.عاد عليه من تعويضا  أو تفمينا  ترتبو على 
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 المذكرة اإليضاحية :
إ ا  ةةةسن الحةةةسئا  حةةةو النيةةة ا فةةة ن لةةة  االنتذةةةس  صسل ةةة   الةةةذد سحةةةواو عليةةة   مةةةس ينتذةةةع 
صملكةةة ا رةةةوا  أكةةةسن  لةةةا صسرةةةت مس  ال ةةة   أم صسرةةةت  ل ا فةةة  ا نقصةةةت ،يمةةة  ال ةةة   

أث  صحد  رو  االرت مس  أث  ذا االرةةت   ا فةة  سحةةأ  الحةةسئا عمةةس نقةةص  ةةو ال ةة  
ًمةةسنو ألنةة  سملك ةةس صةةسلم ض ثال سعةةون  حةةيوال عةةو ن  ةةس صة ةةسن  أخةةرإا ال سعةةون الحةةسئا 
 حيوال عو أد ت ويض صحد  انتذسع  صسل ةة  ا أ ةةس إ ا ارةةت لا ال ةة   أث  لةةا صخقةةأ 

 الحسئا ال خص ا فسن  سعون عنبئذ  حيوال عو الت ويض.
 سعةةون الحةةسئا  حةةؤثالا إال أ س إ ا  لا أث تلةة  ال ةة   صذ ةةة أ ندةة ا ال صذ لةة   ةةوا فةة 

صقبن  س عس  علي   و فسئةةب  صحةةد   ةةذا ال ةة ق أث التلةة   ةةو  دلةةغ تةةأ يو أث ت ةةويضا 
كذلا إ ا تصرف الحسئا صسل    ص ةةوضا فةة ن الحةةسئا سعةةون  لتا ةةس اةةر   ةةس ، ضةة   ةةو 

 عوض.
 934 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    983يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1168 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    987لقةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    ةةو ا
 1119 و القسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     842 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1102 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   
 المو ب.

 (1119مادة )
ئز سيئ النية  انه يكون مسالوال عن هيك ال ه  أو تلفكه  ولكو إذا كان الحا

 ان ذلل ناشئا عن سبب ال يع له  يكه  إال إذا اثبكو أن ال كه  ككان يهلكل أو 
 يتلف ولو كان باقيا  ه يع من يستحقه.
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 المذكرة اإليضاحية :
نا  ةةس تحمة  ذو المس   الحسئا ريق الني ا ت      ق ال    أث تلذ ا روا  أكسن  لةةا 

إلةةى ف لةة  أث صحةةد  أ ندةة ا اةةة ثيعةةون  حةةيوال عةةو ارةةت مس  ال ةة   ثارةةت  ل ا ثإ ا 
  نى ًمسن ال   ا فسن  يلتام ار  س إلى المسلا.

 935 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    984يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو  843ليدةة ا ثالمةةس    و القسنون المةةبن  ال 988 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس   

 1103 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1196القةةسنون المةةبن  الزاائةةرد ثالمةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.

 
 الفصل الثانه 

 الحقوق المتفرعة عن حق الملكية 
 الفرع األول 
 حق التصر  

 (1120مادة )
المملوكة لها لمكن ير كب يجوز للعولة أن تبيح حق التصر   ه األرا ه   .1

 بال رائا الته يفر ها القانون.
 يجب أن يكون سنع التصر  مسجي  ه دائرة تسجيل األرا ه. .2

 المذكرة اإليضاحية :
ثن   ةةةةةق التصةةةةةرف فةةةةة  ال ةةةةةسب األث   ةةةةةو قةةةةةوانيو األنا ةةةةة  الذلحةةةةةقين  ثفقةةةةةس آلخةةةةةر 

ةةةةةةست 1976الت ةةةةةبي ت التةةةةة   ةةةةةةرأت علي ةةةةةس فةةةةةة  أ حةةةةةقا رةةةةةن   ما ث ةةةةةةو  ةةةةةو  ونًث
 درا ونيةةة  ال ممسنيةةة  ثقةةةت أن  سنةةةت فلحةةةقيو إ ةةةبإ ثالسست ةةةسا ث ةةةو  ةةةق عينةةة   ةةةو ا 
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الحقةةةول المتذرعةةة  عةةةو  ةةةق الملكيةةة  تمنحةةة  البثلةةة  علةةةى األنا ةةة  المملو ةةة  ل ةةةس لمةةةو 
 ير   ف   لا إ ا توافرت ال رائ  الت  سذر  س القسنون.

  ت ةةو   لكيةة  ثيتر ةةا  ةةق التصةةرف علةةى األ ةةوا  األ يريةة  ال قسنيةة ا ث ةة  األ ةةوا  التةة 
نقدت ةةس إلةةى ايةةت المةةس ا ث ةةو  ةةق ال ين ةةأ اةةيو األفةةرا    ةةسق  الحقةةول ال ينيةة  المتذرعةة  
عةةو  ةةق الملكيةة ا ثإنمةةس ين ةةةأ اةةيو البثلةة  ثاألفةةرا  الةةذيو ير دةةةون اةةذلاا لةةذا ف ةةو  ةةةق 

 ةةو الم ةةرث ا ثير ةةع  لةةا  1164تمنحةة  البثلةة   مةةس ثن  فةة  الذقةةر  األثلةةى  ةةو المةةس   
صةةرف ال يةةر  إال علةةى األ ةةوا  الخسسةة  للبثلةة ا ث ةةق التصةةرف سزةة  إلةةى أن  ةةق الت

أن سعون رنب  نح   و البثل   حز  ف   ائر  تحزية األنا ةة  ث ةةذلا يتحةةسثإ ث ميةة  
الحقول ال يني  األخرإا ث ةةو ًةةم ال سزةةوا اال تزةةسح ا ةةذا الحةةق فةة   وا  ةة  البثلةة  أث 

 ال ير إال صسلتحزية.
 1104 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة  ثالمةةس    1198مةةس   يتقساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع ال

 ةةو قةةسنون األنا ةة  الذلحةةقين    12 و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو با ثالمس    
  ن .  36ث ذلا المس    

 (1121مادة )
 يراعى  ه تن،يم هذا الحق ما يرد ب فنه من أحكام  ه الت ريعا  الخاصة.

 المذكرة اإليضاحية :
رث  القةةسنون المةةبن  الذلحةةقين   ةةذا الحةةقا ث ةةيو  ةةس للمتصةةرف  ةةو  قةةول لقب نظةةم   ةة 

ا عبا  ذو المةةس   التةة  1126ل سس  المس    1120ث س علي   و ثا  ستا ف  الموا   و 
تحية إلى أ عسم الت ري ست الخسس ا لذا سعون ث و   ةةذو المةةس    تنسقضةةس  ةةع األ عةةسم 

 ذا الحقا لذا نقتري إل س  س.األخرإ الوان   ف  الم رث  ثتت لق صممة  
 و   رث  القسنون المبن  ال ر ةة  المو ةةب ث ةة   1067قب أخذت  ذو المس    و المس   

 ختلذةة  الصةةيس   ث ةة  األسةةح عمةةس ثن  فةة    ةةرث  القةةسنون المةةبن  الذلحةةقين   يةةث 
تقةةو  "يراعةةى فةة  المةةوا  الةةوان   فةة   ةةذا الذصةةة  ةةس يةةر  فةة  الت ةةري ست الخسسةة   ةةو 
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 ةةذا  ةةس سزةة  أن يؤ ةةب عليةة   ةةمو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  الذلحةةقين ا ثأن أ عةةسم" ث 
تكون  ذو المس   رخر  س    و  ذا الذصة  مس ثن  ف  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةب 

  تى سحتميم الم نى المقصو .
 (1122مادة )

يحكق للمتصكر   كه األرا كه المملوكككة للعولكة أن يزرعهكا وأن ينتفكا بهككا  .1
اصيتها الناتجة عن عملكه  وممكا ثبكو  يهكا بكعون عملكه  ويستفيع من ح

وأن يفرأل  يها مكا شكا  مكن األشكجار وأن يتخكذها حعيقكة أو مرعكى  وأن 
ين ئ  يها أن بنا  يحتان إليه على أال يتوسا  كه ذلكل إلكى درجكة تجعكل 

 ال ه  المتصر   يه مخالفا لما أعع له.
رها وأن يكرهن حقكه  كه يحق للمتصر  أن ينزل عنها وأن يالجرها وأن يعي .2

 التصر  رهنا رسميا أو رهنا حيازيا.
األبنيكة ومككا يتبعهكا التككه تن كف علككى األرض المملوككة للعولككة  ومكا يفككرأل  .3

 يهككا مككن أشككجار  تسككرن عليهككا األحكككام المو ككوعة لألرا ككه المملوكككة 
 للعولة  يما يتعلق بالتصر .

 المذكرة اإليضاحية :
سخول ةةةس  ةةةق التصةةةرف للمتصةةةرفا فلةةة  ارةةةت مس  تت ةةةرض  ةةةذو المةةةس   للحةةةلقست التةةة  

األنض المقةةرن علي ةةس  ةةق التصةةرفا فيمةةس ينذ ةة  صسلاناعةة  أث الحسسةة ت النستزةة  عةةو 
عمل  ث س يو ب  و ن ستست لم سعو ل   ثن ف  إً ست س ماألشةةزسن القديةيةة  ا  مةةس لةة  أن 

لةة  أن يدنةة   س رر س صسألشزسن المممةةر ا ث يةةر المممةةر  أث يتخةةذ س  بسقةة  أث  رعةةىا  مةةس
 في س ثفقس ال تيس   على أال يتورع ف   لا  تى ت قى تتنسر  األنض فيمس أعبت ل .

ثللمتصرف  ذلا  ق ارت     ق  فةة  التصةةرف فيزةةوا لةة  تةةأ يرو إلةةى ال يةةرا أث أن 
 س ير س لل ير.
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ثللمتصةةةرف  ةةةذلا  ةةةق التصةةةرفا فلةةة  أن ينةةةا  عنةةة  فةةةسلناث  تصةةةرف إنا د قةةةب سقةةةع 
 ابثن  قساةا ثل  أن ير و الحق ن نس نرميس اة ث يسايس  ذلا.صمقساة ثقب سقع  

 عذا تزتمع فةة  المتصةةرف  ميةةع الحةةلقست التةة  سخول ةةسا  ةةق الملكيةة ا ثإن  ةةسن  ةةق 
الملكيةة  يتميةةا عةةو  ةةق التصةةرفا فةة  أن  ةةق الملكيةة  يةةر  علةةى المنذ ةة  ثالر، ةة    ةةس 

 اينمس  ق التصرف ال ير  إال على المنذ  .
 1122  االرةةةت مس  ثاالرةةةت    ثالتصةةةرف التةةة  تقرن ةةةس المةةةس   ث ريةةة  المتصةةةرف فةةة 

للمتصةةرف تكةةس  تكةةون  س لةة  ثتت ةةسص  صةة  لحةةب ص يةةب  ةةع الحريةة  التةة  سملك ةةس المسلةةا فةة  
أن  ا ث ذا على خ ف  س  سن علي  الحس  ثفقس أل عسم قوانيو األنا   الذلحةةقين ا 

س  صحصةةو  علةةى إ ن فةة   يث  سنت  ري  المتصةةرف ث ةةس االةةت  قيةةب ا فةة   ةةذا المزةة 
  .36ا  28ا  25ا  18ا  12ا  10المأ ون مالمس    

 1105 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1199يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.
 (1123مادة )

يجككوز لمككن لككه حككق التصككر   ككه أرض مملوكككة للعولككة أن ينتفككا بترابهككا وأن 
 ا رمالها وأحجارها ب رط مراعاة القوانين واللوائح الخاصة بذلل.يبي

 المذكرة اإليضاحية :
تمةةنح  ةةذو المةةس   للمتصةةرفا  ةةق االنتذةةس  اتةةراب األنض المقةةرن علي ةةس  ةةق التصةةرف 
الرةةةت مسالت  ال خصةةةي ا  مةةةس تمةةةنح لةةة   ةةةق ايةةةع  ةةةذو الر ةةةس  ث ةةةذلا األ زةةةسنا ثإنمةةةس 

 لخسس  اذلا.ص رط  راعس  القوانيو ثاللوائح ا
 1106 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1200يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.
 (1124مادة )
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يككرد علككى حككق التصككر  مككن القيككود القانونيككة واالتفاقيككة مككا يككرد علككى حككق 
 الملكية.

 المذكرة اإليضاحية :
يةةو  القسنونيةة  ثاالتذس،يةة  التةة  تةةر  علةةى  ةةق الملكيةة   ةةع القيةةو  تحسثد  ذو المس   اةةيو الق

 ةةو الم ةةرث  ث ةة   961ل سسةة  المةةس    944الت  تر  على  ةةق التصةةرف مانظةةر المةةوا  
تتنةةةةةةسث  القيةةةةةةو  القسنونيةةةةةةة  ثاالتذس،يةةةةةة  التةةةةةةة  تةةةةةةر  علةةةةةةى  ةةةةةةةق الملكيةةةةةة اثإلى  ةةةةةةةذ رات س 

 ا سضس ي  .
القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    ةةةةو  1201يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1107
 (1125مادة )

يسرن على ال يوع  ه حق التصر  ما يسكرن علكى ال كيوع  كه حكق الملكيكة 
 من األحكام  إال ما يتعارض  يها ما نص يا  أو ما طبيعة حق التصر .

 المذكرة اإليضاحية :
صة على  ق التصرف  و البثل ا سزةةوا لمزموعةة   ةةو سزوا أل ب األشخست أن سح

األشةةخست أن س ةةتر وا فةة   ةةق التصةةرف صأ ةةب األنا ةة ا فيعةةون الحةةق فةة  التصةةرف 
شةةةسئ س اةةةيو أفةةةرا   ةةةذو المزموعةةة ا ثتكةةةون  صةةة   ةةةة ثا ةةةب  ةةةن م  صةةة  شةةةسئ    يةةةر 

  حب   تحبيبا  س سس ثان  سنت  حب   تحبيبا   نويس  سلنص  ثالر ع ثالملث.
إلةةى األ عةةسم الخسسةة  فةة  ال ةةيو  فةة   ةةق الملكيةة  مانظةةر  1125و المةةس   ثتحيةةة  ةةذ

 ث ذ رت س ا سضس ي  .  970ل سس  المس      962
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1202يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1108
 (1126مادة )
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 ملوكة للعولة ال يوصى به وال يوق .حق التصر   ه األرا ه الم .1
 ينتقل حق التصر  للورثة. .2

 المذكرة اإليضاحية :
ال تزةةوا الوسةةي  صحةةق التصةةرفا  مةةس ال سزةةوا ثقذةة ا ث لةةا ألن ن، ةة  األنض ليحةةت 
 ملو   للمتصرفا إال إ ا تملا سس   الحق األنض  و و  الحق  ةةو البثلةة  صحةةنب 

 تصرف ف  اال تيسا  ير المنقو . حزة  لكي  تس   صمقتضى أ عسم قسنون ال
ةة  عنةةب ثفةةس  المتصةةرفا ثإن  ةةسن ال يةةتم  ث ق التصرف  و الحقول الت  تنقة إلى الوًن
ثفقةةس أل عةةسم الميةةرالا ثإنمةةس ثفقةةس أل عةةسم قةةسنون انتقةةس  األنا ةة  األ يريةة ا ثقةةب  ةةب ت 

 نةةةةة   لةةةةةا صقول ةةةةةس "إ ا  ةةةةةست أ ةةةةةب المتصةةةةةرفيو أث المتصةةةةةرفست صسألنا ةةةةة   54المةةةةةس   
 يري  ثالموقوف  فتنتقة األنا   التةة  تكةةون ص  بتةة  إلةةى أثال و  ةةو الةةذ ونا ثا نةةسل األ

او ةة  المحةةسثا   زسنةةس اةة  اةةب  رةةوا   ةةسنوا فةة  المحةةة الةةذد تو ةةب صةة  األنا ةة  أث فةة  
 سسن أخرإ ثإ ا  ةةسن أثال و   ةةونا أث إنسًةةس فقةة  فتنتقةةة إلةةي م  ةةذلا  حةةتقل  اةة  اةةب  ثإ ا 

ألنا ةة  ث سنةةت اث تةة   ةةس   فتتوقةة  تلةةا األنا ةة  لحةةيو  ةةست أ ةةب  ةةو  تصةةرف  ا
   ون الحمة".

 ةةو قةةسنون انتقةةس  األنا ةة  األ يريةة  "الةةذيو توفةةوا  ةةو  تصةةرف  55كمةةس تقةةو  المةةس   
ث تصةةرفست األنا ةة  األ يريةة  ثالموقوفةة  عةةو  يةةر ثلةةب تنقةةة أنا ةةي م إلةةى رصةةسئ م ثإال 

 فا  ست م على المنوا  الحساق".
 1109 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1203و المس    ع المةةس   يتقساق  عم  ذ

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.
 

 (1127مادة )
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يجكككب أن يكككتم النكككزول عكككن حكككق التصكككر  بسكككنع مسكككجل  كككه دائكككرة تسكككجيل 
 األرا ه.

 
 المذكرة اإليضاحية :

لمةةس   أن يةةتم إ ا نةةا  المتصةةرف عةةو  قةة  فةة  التصةةرف ل ةةخص رخةةرا فتو ةة   ةةذو ا
 الناث  صحنب  حزة ف   ائر  تحزية األنا  .

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1110يتقساق  عم  ذو المس    ةةع المةةس   
 ةةةةةةو قةةةةةةسنون األنا ةةةةةة   36 ةةةةةةو القةةةةةةسنون المةةةةةةبن  األن نةةةةةة ا ثالمةةةةةةس    1198ثالمةةةةةةس   

 الذلحقين .
 

 الفرع الثانه 
 حق االنتفاع 

 (1128مادة )
 النتفاع بالتصر  القانونه أو بال فعة أو بالتقادم.يكسب حق ا .1
يجككوز أن يوصككه بحككق االنتفككاع ألشككخا  متعككاقبين إذا كككانوا موجككودين  .2

 على قيع الحياة وقو الوصية كما يجوز اإليصا  به للحمل المستكن.
 

 المذكرة اإليضاحية :
ر  يةةر  ق االنتذةةس    ةةسن  عةةو  ةةق عينةة  سخةةو  لصةةس    االنتذةةس  ص ةة    ملةةوق لل يةة 

 قساة ل رت  قا على أن ير و إلى سس    ف  ن سس   ق االنتذس .
فحق االنتذس  على  ذاا  ق عين ا سمنح سس    رلق  االرت مس ا ثاالرت    علةةى 
ال ةة   الةةذد يةةر  عليةة  الحةةقا  ثن رةةلق  التصةةرفا ث لةةا ألن  ةةق االنتذةةس  ينحصةةر 
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 لوق لل ير ث ير قساةةة ل رةةت  ق ف  المنذ    ثن الر،  ا ير   ق االنتذس  على  س  
ث لةةا ألن المنتذةةع  لتةةام اةةر و إلةةى سةةس    إ ةةةس فةة  ن سسةة   ةةب  الحةةق ثإ ةةس عنةةب  ةةةوت 
المنتذعا ثال ينحصر  ق االنتذس  ف  ال قسنات ثإنمس سزوا أن سعون المنقةةو   حةة  لةة ا 
ثيحتود ف   لا المنقو  المةةس د ثالم نةةود  حةةق المؤلةة  ث ةةق المختةةر   مةةس يةةر  علةةى 

 المزمو   و المس  مكسلمتزر ثالتر   .
ثأخيةةرا  ةةق االنتذةةس   ةةق  ؤقةةتا ث لةةا لكونةة  قيةةبا  ميميةةس علةةى  ريةة  تةةباث  األ ةةوا  
ثالتصةةةرف في ةةةسا فةةةسلمنتذع ال سحةةةتقيع التصةةةرف فةةة  ال ةةة   لكونةةة  ال سملةةةا الر، ةةة  ثال 
سةةةس   الر، ةةة  سحةةةتقيع التصةةةرف في ةةةس ث ةةةب س  ثن  نذ ت ةةةسا ألنةةة  لةةةيا  ةةةو الحةةة ة 

ون على   ترر سقدة شرا  ال    ث و  قرن علي   ق االنتذس ا لذا لم سزةةب الم ةةر  ال م
إال أن سقيب  ذا الحق ا قس   يس  المنتذعا فت و  لمسلا الر، ةة ا ال نصةةر اآلخةةر  ةةو  ةةق 

  لكيت  فت و  ل  الحري  الكس ل  ف  التصرف ف   لك .
 ةةسلديع ثال  ةة  أث القحةةم  تنحصر أر سب  ح   ق االنتذس  صسلتصةةرف القةةسنون  مال قةةب 

أث المقسسض    يث ين أ  ق االنتذس  صأ ب التصرفست النسقل  للحقةةول   سشةةر  لل ةةخص 
علةةةى أنض  يةةةرو اينمةةةس سحةةةتذ  المسلةةةا صسلر، ةةة ا ثقةةةب ين ةةةأ  ةةةق االنتذةةةس  صقريةةةق  يةةةر 
  سشةةر ث لةةا عةةو  ريةةق ا تذةةسظ صةةسئع ال قةةسن أث ال ةة   صسالنتذةةس  صةة  ص ةةب اي ةة ا ثيةةتم 

االنتذس  ص وض ث بثن عوض ث لا ثفقس ل تذسلا ثتبخة الوسي   ةةمو   اكتحسب  ق
التصةةرفست القسنونيةة  المعحةة   لحةةق االنتذةةس ا ثن ةةو   ةةق االنتذةةس  عةةو  ريةةق الوسةةي  
 ةةو األكمةةر شةةيوعس ثانت ةةسناا ثيقةةع  ةةذاا صةةأن يوسةة  أ ةةب األشةةخست صحةةق االنتذةةس  فةة  

ةةة ا أث أن أ ةةب أ ةةةوا  التر ةةة  شخصةةةس رخةةةر علةةةى أن تةةؤث  فقةةة   لكيةةة   الر، ةةة  إلةةةى الوًن
يوس  صأن سعون للوًن   ةةق االنتذةةس  صأ ةةب أ ةةوا  التر ةة ا علةةى أن تةةؤث   لكيةة  الر، ةة  
ةةة ا  ةةةع  راعةةةس  أن الوسةةي  ال تكةةةون إال صمقةةةبان الملةةةث  ةةةو  زمةةةو   ل ةةخص  يةةةر الوًن

 أ وا  التر   إال إ ا ثافق الوًن  عمس اا  عو الملث.
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كوا فسلوسةةي   ةةو التصةةرفست النسف ةة  نذ ةةس  حضةةس ثا سصس  سزوا أن سقع للحمة المحةةت
تايب  و الزسنةة  ا سزةةسا  للذ ةة  المسليةة  للحمةةة  ثن أن تحملةة  صةةأد التةةااما ثتنذيةةذ  ةةق 

 االنتذس  ف   ذو الحسل  ي قى   لقس على شرط ثاق  ث و ثال   الحمة  يسا.
 كمس ين أ  ق االنتذس  عو  ريق ال ذ  ا ثيقع  لا ف  فر يو:

أنا  سةةس    ةةق االنتذةةس  ايةةع  ةةق انتذسعةة  فيعةةون لمسلةةا الر، ةة  أخةةذ  ةةق  األث : إ ا
 االنتذس  صسل ذ  .

المةةةسن : إ ا  ةةةسن  ةةةق االنتذةةةس  شةةةسئ س اةةةيو اًنةةةيو ثأنا  أ ةةةب مس ايةةةع  صةةةت  أل ندةةة ا 
 فيعون ل ريع  الحصو  على  ق  صسل ذ  .

 يةةةث  ةةةو  كمةةةس ين ةةةأ  ةةةق االنتذةةةس  صسلتقةةةس م المعحةةة  القويةةةة ثإن  ةةةسن نةةةس ن الوقةةةو 
الص   تصون أن شخصس سحوا شييس  ةةب  خمةةا ع ةةر  رةةن  ليعحةة  فقةة   ةةق انتذةةس  
 ثن  ةةةق الر، ةةة ا ثإنمةةةس سمعةةةو تصةةةون  لةةةا عةةةو  ريةةةق التقةةةس م قصةةةير المةةةب  مخمةةةا 

 رنوات  إ ا اعتمب المنتذع على رد  سحيح ث سن  حو الني .
 844ثالمةةس     ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا 985يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا علمةةس صةةأن  ةةذا القةةسنون يايةةب القةةسنون صسعت ةةسنو رةةد س  ةةو 
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الليدةةةة ا  989أرةةةة سب  حةةةة   ةةةةق االنتذةةةةس  ثنذةةةةا األ ةةةةر المةةةةس   

 و القسنون المبن  ال راق ا إنمس صحةةذف ال ةةذ    ةةو أرةة سب   1249ثيتقساق  ع المس    
 كح   ق االنتذس .

 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا صحةةذف التقةةس م ثال ةةذ    ةةو أرةة سب  حةة   937المةةس   ث 
 ةةو قةةسنون الملكيةة  ال قسنيةة  اللدنةةسن  صحةةذف التقةةس م ثال ةةذ    23 ةةق االنتذةةس ا ثالمةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن   1206علمةةةس صةةةأن القةةةسنون اللدنةةةسن  سأخةةةذ انظةةةسم ال ةةةذ  ا ثالمةةةس   
 االنتذس .  األن ن  صحذف ال ذ    و  ح   ق

 ( 1129مادة )
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يراعككى  ككه حقككوق المنتفككا والتزامككه السككنع الككذن ان ككف حككق االنتفككاع  وكككذلل 
 األحكام المقررة  ه المواد اآلتية. 

 المذكرة اإليضاحية :  
سحةةةب   قةةةول المنتذةةةع ثالتاا ستةةة ا الحةةةنب المن ةةةق لحةةةق االنتذةةةس ا ثاأل عةةةسم التةةة  قرن ةةةس 

اكتحةة   ةةق االنتذةةس  صسل قةةبا فسل قةةب  ةةو الةةذد  الم ةةر  فةة  تنظةةيم  ةةق االنتذةةس ا فةة  ا
سحةةةب   قةةةول المنتذةةةع ثالتاا ستةةة ا ثإ ا  ةةةسن رةةةنب المنتذةةةع صسلوسةةةي ا فسلوسةةةي   ةةة  التةةة  
تحب   ذو الحقول ثااللتاا ةةست ث ةةذلاا صسلنحةة   لل ةةذ  ا ثأسضةةس التقةةس ما فأعمةةس  الحيةةسا  

    الت  تحب   ق االنتذس  الذد  ح  ا ذا الحد .  
 991 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    986 ةةذو المةةس    ةةع المةةس    يتقةةساق  عةةم 

 1207 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1251 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس   
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس    845 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   

 مو ب.   و   رث  القسنون المبن  ال ر   ال  1114
 (1130مادة )

 تكون ثمار ال ه  المنتفا به من حق المنتفا بنسبة معة انتفاعه. 
 المذكرة اإليضاحية :

سقصةةب صسلممةةسنا المحصةةوالت التةة  تنةةتج عةةو ال ةة   صصةةذ   ثنيةة  م ديةيةة ا  حةةتحبً ا 
 بنيةة   ث ةةذو الممةةسن تمدةةت للمنتذةةع ثال فةةرل اةةيو  ةةذو المحصةةوالتا أ ةةس  نتزةةست ال ةة   

صةةوالت التةة  تنةةتج عةةو ال ةة   صصةةذ   يةةر  ثنيةة  ث ةةذو تمدةةت لمسلةةا الر، ةة  ف ةة  المح
  ثن المنتذع.

ثتوا  ًمسن ال    ايو سس   الر،   ثالمنتذع على أرسم التوايع النحد ا ثفقةةس للمةةب  
الت   عةةث في ةةس الةةان ا ث ةة  المةةب  التةة  قةةسم في ةةس  ةةة  ةةو المسلةةا أث المنتذةةع إلةةى المةةب  

الممةةةةسن  ثعلةةةةى ث ةةةة  الخصةةةةوت صسلنحةةةة   للممةةةةسن القديةيةةةة ا ال ا ةةةة   نتةةةةسح ال ةةةة   م
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ثالمحتحبً   ثن الممسن المبني  ألن  ذا النو   و الممسن س ب  قدو ةةس يو ةةس ايةةوما ث ةةو 
 و ال  را ف ن سس    ق االنتذةةس  لةةيا لةة   ةةو   10ًم إ ا ابأ  ق االنتذس  ف  يوم  

  ر.  أ ر  البان أث األنض إال  و اليوم ال سشر إلى ن سس  ال 
ثيتم التوايع النحد  للممسن القديةيةة  ثالمحةةتحبً  علةةى النحةةو اآلتةة : لةةو فةةرض أن ان  
ث نةةى الممةةسن سحتةةسح إلةةى أن  ةة  شةة ونا ث  ةةب  ضةة  شةة ريو  ن ةةس ن ةةأ  ةةق االنتذةةس ا 
فةة ن الممةةسن تةةوا  علةةى  سلةةا الر، ةة  ثالمنتذةةع علةةى أرةةسم المنسسةةذ ا ثإ ا  سنةةت اناعةة  

شةة ونا ث  ةةب  ضةة  شةة ريو ن ةةأ  ةةق االنتذةةس ا فيعةةون  األنض ث ني س سحتسح إلى رت 
 لمسلا الر،   الملث اينمس ينصرف الملمسن إلى سس    ق االنتذس .  

 توايع تكسليف األرمب  ثالدذثن توا   ذلا على أرسم التوايع النحد   مس ف  الممسن.
 846 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    987يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1208 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   991 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس    1115

  و القسنون المبن  ال راق .    1252الليد ا ثيتوافق  ع المس    
 (1131مادة )

ته الته تسلمه بهكا و حسكب مكا أعكع على المنتفا أن يستعمل ال ه  بحال .1
 له وأن يعيرم إدارة الرجل المعتاد.  

للمالككل أن يعتككرض علكككى أن اسككتعمال  يككر م كككروع أو  يككر متفككق مكككا  .2
طبيعة ال ه    كإذا أثبكو أن حقوقكه  كه يطكر جكاز لكه أن يطالكب بتقكعيم 
تفمينا    كإن لكم يقكعمها المنتفكا أو ظكل علكى الكر م مكن اعتكراض المالكل 

لعككين  اسككتعماال  يككر م ككروع أو  يككر متفككق مككا طبيعتهككا جككاز يسككتعمل ا
للمحكمة بنا  على طلب مالل الرقبة أن تحكم بانتهكا  حكق االنتفكاع دون 

 إييل بحقوق الفير. 
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 المذكرة اإليضاحية : 

تت رض  ذو المس   لتحبيةةب التاا ةةست المنتذةةع ثتحبيةةب  ضةةمون سا ثالزةةاا  الةةذد سقةةع عنةةب 
 اللتاا ست.   خسلذ  المنتذع  ذو ا

ف مزةةةةر  ارةةةةت م المنتذةةةةع ال ةةةة   المقةةةةرن عليةةةة   قةةةة  فةةةة  االنتذةةةةس ا علةةةةى المنتذةةةةع أن 
سحةةةت مل  صححةةة   ةةةس أعةةةب ال ةةة   لةةة  أث  ةةةس يتذةةةق  ةةةع  دي تةةة ا ث ةةةذا  ةةةس يو ةةة  علةةةى 
المنتذع أن يةةبير ال ةة   المنتذةةع صةة  إ ان   حةةن ا ثأن يدةةذ  فةة   لةةا ال نسسةة  التةة  يدةةذل س 

ا ث و ًما ف و سعون  حؤثال عو أد تقصير ال سقع ف  ال ةةس   ف  ال س   الر ة الم تس 
 على الر ة الم تس .  

فةةةة  ا أخةةةةة المنتذةةةةع اةةةةذلاا سعةةةةون لصةةةةس   الر، ةةةة  إلاا ةةةة  اةةةةذلاا أث سقلةةةة   نةةةة  تقةةةةبسم 
تأ ينست  عذيةةة أث ن ةةو لضةةمسن  ةةس يةةنزم عةةو  ةةذا االرةةت مس  الةةذد سخةةسل   ةةس اعةةب لةة  

ت المةةةس   لصةةةس   الر، ةةة  أن سقلةةة   ةةةو ال ةةة   أث ال يتذةةةق  ةةةع  دي تةةة ا  مةةةس أ ةةةسا 
المحعم  ث ع ال    المنتذع ص  تحت إ ان  أ ةةيو يتةةولى إ انت ةةس ثي قةة  ال لةة  للمنتذةةع 
 ذس س على ال   ا  مةةس لةة  أن سقلةة  إن ةةس   ةةق االنتذةةس   ةةو المحعمةة ا إ ا لةةم يةةذعو 

سعةةون  المنتذع لت ليمست سس   الر،  ا شريق  أال سما  ذا ا ن س   قول ال يةةرا فقةةب
ر إن ةةس   ةةق االنتذةةس  علةةى  ةةق الةةبائو المةةرت وا  المنتذةةع قةةب ن ةةو  قةة ا  ينيةةذا ال يةةًؤ

 فينقة ال    المنتذع ص   مقة صسلر و صسلنح   لحق االنتذس   ثن الر،  .  
 847 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    988يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 1254 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    992مةةس     و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثال
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1116 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    

 
 (1132مادة )
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المنتفككا ملككزم أثنككا  انتفاعككه بكككل مككا يفككرض علككى العككين المنتفككا بهككا مككن  .1
صيانة ما لكم يوجكع التكالي  المعتادة و كل النفقا  الته تقتضيها أعمال ال

 اتفاق يقضه بفير ذلل. 
النفقككا   يككر المعتككادة واإلصككيحا  الجسككيمة التككه لككم تن ككف عككن يطكككف  .2

المنتفا تكون على المالل   كإن ككان المنتفكا هكو الكذن قكام باإلنفكاق ككان 
 له استرداد النفقا  عنع انتها  حق االنتفاع.

 
 المذكرة اإليضاحية :

المنتذةةع صةة  ث لةةا ا ةةبف تحقيةةق ال ةةرض الةةذد أنا  تحميقةة  يلتام المنتذع صصيسن  ال ةة   
ثالمحسفظةةةة  علةةةةى ال ةةةة   المنتذةةةةع صةةةة ا  ةةةةس عةةةةبا  ةةةةس سقتضةةةةي  ال ةةةة   المنتذةةةةع صةةةة   ةةةةو 

 إس  ست  حيم  ألن س تقع على عستق  سلا الر،  .  
فسلمنتذع يلتام إ ن صسلتكسليف الم تس   ث   التةة  ينذق ةةس المنتذةةع علةةى ال ةة   المنتذةةع صةة  

تذسعةة  صةة ا ث ةةو ًةةم علةةى المنتذةةع أن سقةةوم صزميةةع األعمةةس  التةة   ةةو شةةأن س أن لقةةس  ان
تصون ال     و التل  أث ال  ق ثان سحسف  علي ا ث و  ةةذو النذقةةستا النذقةةست التةة  
ينذق ةةس فةةة  إ ان  ال ةةة   ألن ةةس  ةةةرثني  لحصةةةو  المنتذةةةع علةةى المنذ ةةة  التةةة  قصةةةب سا 

قض  ص ير  لاا  أن يتذق علةةى تحمةةة  ةةذو ثالضرائ  ثالرروم  ذا  س لم يو ب اتذسل س
 النذقست  نس سذ  على ردية الممس .  

أ س التكسليف  ير الم تس   ثا سةة  ست الزحةةيم  إ ا لةةم تكةةو نستزةة  عةةو خقةةأ المنتذةةع 
ف ن المسلةةا  ةةو الةةذد يتحمل ةةس م سلةةا الر، ةة   ألن ةةس تنذةةق للمحسفظةة  علةةى ال ةةيو المنتذةةع 

للمنتذةةةع انةةةس  علةةةى الذقةةةر  المسنيةةة ا أن سقةةةوم ا ةةةذا ا ةةةس  ةةةو ا  ةةةران الزحةةةيم ا ثيزةةةوا 
ا نذسلا علةةى أن سعةةون لةة   ةةق ارةةتر ا  س فةة  ن سسةة   ةةق االنتذةةس ا ث مةةة  ةةذو النذقةةست 

  صرثفستا  عوإ ت ييو الحبث ا تحبيب البيون للبائو المرت و.. ال .  
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لة ةةسن   ةةسن ثقب  يلت الذقةةر  المسنيةة  صة ةةسن  م ةةس لةةم يو ةةب اتذةةسل سقضةة  ص يةةر  لةةا ا  ةةذو ا
 ةةو المذةةرثض أن تنت ةة  ا ةةس الذقةةر  األثلةةى  ةةو المةةس   ال الذقةةر  المسنيةة  ثير ةةع  لةةاا أن 

 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا  يةةث  1210النص المأخو    نةة   ةةذو المةةس    ةة  المةةس   
  ةةةة النذقةةةست  يةةةر الم تةةةس   ثا سةةة  ست الزحةةةيم  تقةةةع علةةةى  سلةةةا الر، ةةة  اةةة   دةةةر 

سق اتذةةسل سقضةة  صخةة ف  لةةاا س نةة  سزةةوا إ  ةةسن  سلةةا الر، ةة  عليةة ا  ةةس لةةم سعةةو  نةة 
على االلتةةاام ا ةةسا  سلمةةس  ةة  فةة  األسةةة  يةةر  لا ةة  لةة ا اينمةةس فةة  نةةص الذقةةر  المسنيةة  
في س إ  سن لمسلا الر، ةة  علةةى  ف  ةةس فةة  سزةةوا االتذةةسل علةةى أن يتحمل ةةس عنةة  المنتذةةعا 

 ألثلى  ثن الذقر  المسني .  لذا نرإ األخذ ا ذو الة سن  فق  صسلنح   للذقر  ا
 848 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    989يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا  949 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثيتوافةةق  ةةع المةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا أ ةةس الذقةةر   1210ثيتقةةساق  ةةع الذقةةر  األثلةةى  ةةو المةةس   

 ةةو   ةةرث   1117لمسني  فةة  تلةةام  سلةةا الر، ةة  اةةبفع  ةةذو النذقةةست ثيتقةةساق  ةةع المةةس   ا
القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةب فةة  الذقةةر  األثلةةى ثالمسنيةة ا ثلكةةو ل ةةذو المةةس   فقةةر  ًسلمةة ا 

 تز ة  عم الذقر  األثلى ثالذقر  المسني   مس سزوا االتذسل على خ ف س.  
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 (1133مادة )
أن يبككذل مككن العنايككة  ككه حفككل ال ككه  مككا يبذلككه ال ككخص علككى المنتفككا  .1

 المعتاد. 
المنتفا مسئول عن هيك ال ه  ولو بسبب أجنبه إذا كان قع تفير عكن  .2

 ردم إلى صاحبه بعع انتها  حق االنتفاع. 
 المذكرة اإليضاحية :

ا يلتام المنتذع صسلمحسفظ  على ال     نذ أن تحلم ال    المنتذع ص ا  ةةو  سلةةا الر، ةة 
ثالتاام المنتذع صسلمحسفظ  ليا التاا س انتيز  ثإنمةةس التةةاام ص نسسةة  ث ةيةةسن المحةةيولي ا  ةةو 
المةيةةسن ال ةةسم للمحةةيولي ا ث ةة  عنسسةة  الر ةةة الم تةةس ا ثعلةةى  سلةةا الر، ةة  إً ةةست إخةة   
المنتذةةةع صسلتاا ةةة ا صسلمحسفظةةة  ث لةةةا صةةةأن المنتذةةةع لةةةم يدةةةذ  ال نسسةةة  ال ا ةةة  ث ةةة  عنسسةةة  

 تس .  الر ة الم 
ثيعون المنتذع  حؤثال عو   ق ال    ثلو  سن صحد  أ ند  فةة  الحسلةة  التةة  يتةةأخر 

 في س المنتذع عو ن  ال    المنتذع ص  إلى سس    ص ب انت س   ق االنتذس .  
 849 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    990يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1154/1لمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثا
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1118 و القةةسنون المةةبن  األن نةة  ثالمةةس      1211

 المو ب.  
 (1134مادة )

على المنتفا أن يبادر بإيطار المالل إذا هلكل ال كه  أو تلكف أو احتكان إلكى 
نفقاتككه  أو إلككى اتخككاذ إصككيحا  جسككيمة  ممككا يجككب علككى المالككل أن يتحمككل 

إجرا ا  تقيه من يطر لم يككن من،كورا  إذا ادعكى أجنبكه بحكق علكى ال كه  
 نفسه.
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 المذكرة اإليضاحية :
 و قديةةة أعمةةس   ذةة  ال ةة   المنتذةةع صةة  ثالةةذد سزةة  علةةى المنتذةةع الميةةسم ا ةةسا إخقةةسن 

خلةة   سلا الر،   صزميع  ةةس يت ةةرض إليةة  ال ةة   المنتذةةع صةة   ةةو أخقةةسن  مةةس سقتضةة  تب
الميةةةسم صأعمةةةس  الوقسسةةة  الضةةةرثني ا ثال ا ةةة  لةةةذلاا  ةةةذلا إ ا  لةةةا ال ةةة   أث تلةةة  أث 

 كسن ف   س   إلى إس  ست  حيم .  
ثاألخقةةسن لةةيا لةة  شةةعة  حةةب ا فيصةةح أن سعةةون  تسصةة  أث شةةذويسا فةة  الحسلةة  األخيةةر  

علةةةى  علةةى المنتذةةةع أن سمةةيم الةةةبلية علةةةى إنةة  أخقةةةر  سلةةا الر، ةةة  عنةةةب ا نكةةسن فسلدينةةة 
 المبع .  

 850 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    991يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1120 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثيتوافةةق  ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1213ال ر   المو ب ثالمس    
 (1135مادة )

حق االنتفكاع منقكوال وجكب جكردم ولكزم المنتفكا إذا كان المال المقرر عليه   .1
تقعيم كفالة به ما لكم يوجكع اتفكاق يقضكه بفيكر ذلكل   كإذا ككان هكذا المكال 
المنقككول ال يمكككن االنتفككاع بككه إال باسككتهيك عينككه  كككان علككى المنتفككا أن 

 يرد مثله أو قيمته بعع انتها  حقه  ه االنتفاع. 
اجها وعليه أن يعكوض المالكل عمكا إذا كان المال من المواشه  للمنتفا نت .2

 نفق منها ولو بسبب أجنبه. 
 المذكرة اإليضاحية :

فةة  الحسلةة  التةة  سعةةون في ةةس ال ةة   المقةةرن عليةة   ةةق االنتذةةس   نقةةوال ال عقةةسناا ث ةة  
عمة  ر  ل  لتحبيةةبو ث لةةا ألن المنقةةو    ةةرض للحةةرق  ثالت ييةةر رةةوا  فةة   اتيتةة ا أث 

 يوقع علي س المنتذع ث سلا الر،  .   ،يمت  ثيتم الزر  اونق  عرفي 
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ثلضمسن  ذا المنقوالت ث مسن ن  س إلى  سلا الر، ةة ا فقةةب الةةام القةةسنون المنتذةةع اتقةةبسم 
كذسل  صميم   ذو المنقوالتا ثيزوا أن سحة  حل س تقبسم ن و نرم  يسادا  ة  لةةا  ةةس 

 لم يتم االتذسل على خ ف  لا.  
صسرت  ك ا ث   على المنتذع أن يةةر  ،يمتةة  أث  ملةة   ثإ ا  سن المنقو  ال ينتذع ص ا إال

ص ةةب انت ةةس  االنتذةةس ا ثإ ا  ةةسن ال ةة   المنتذةةع صةة    ةةسن  عةةو  واشةة ا فللمنتذةةع نتس  ةةسا 
 ثلكو يلتام ت ويض المسلا عمس نذق  ن س  تى ثلو  سن  لا صحد  أ ند .  

 851ثالمةةس     ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا 992يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 996 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    939 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    

  و القسنون المبن  ال راق .    1256 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس    
 
 (1136مادة )

 ينتهه حق االنتفاع : 
بانقضا  األجل المحعد لكه   كإن لكم يحكعد لكه أجكل  عكع مقكررا مكعا حيكاة  .أ

 منتفا. ال
 بمو  المنتفا ما لم ينص القانون على يي  ذلل.  .ب
بهيك ال ه  إال انه ينتقل من هكذا ال كه  إلكى مكا قكع يقكعم مقامكه مكن  .ن

 تفمين أو عوض. 
 بنزول المنتفا.  .د
 باتحاد صفته المالل والمنتفا.  .ه
 بععم استعماله معة يمن ع رة سنة.  .و
  بإنهائه بحكم نهائه من المحكمة لسو  االستعمال. .ز
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 المذكرة اإليضاحية :
 تت رض  ذو المس   إلى أر سب انت س   ق االنتذس ا ث   على النحو اآلت :

صسنت س  األ ةا ثف  الحسل  الت  لم يتذق في س على أ ةةة لحةةق االنتذةةس  افتةةرض  . أ
 إن   قرن لمبإ  يس  المنتذع صحعم القسنون.  

االعت ةةةةسنات صمةةةةوت المنتذةةةةعا فحةةةةق االنتذةةةةس  سقةةةةوم فةةةة   سلةةةة  األ يةةةةسن علةةةةى  . ب
ال خصةةي  للمنتذةةةعا األ ةةةر الةةذد يو ةةة  انت ةةةس   ةةق االنتذةةةس  صموتةةة ا إال إ ا نةةةص 

 القسنون على خ ف  لا.  
إ ا  لا ال    المنتذع ص ا ثلكو  ق االنتذس  ينقة إلى  س قةةب سقةةوم  قس ةة   ةةو  . ح

 تأ يو أث عوض.  
إنا    إ ا نةةا  المنتذةةع عةةو  قةة  فةة  االنتذةةس ا ثالنةةاث  يةةتم صةة نا    نذةةر   ث ةة  .  

المنتذةةع ثقةةب سقةةع سةةرا   ثقةةب سقةةع صصةةون   ةةمني ا ثإ ا نةةا  المنتذةةعا عةةو  قةة  ال 
سزةةوا لةة  أن يترا ةةعا أث أن س ةةب  عنةة ا ثالنةةاث  قةةب يةةتم   سث ةة  ثقةةب يةةتم اةةبثن 

ر على  قول ال ير.      سث  ا ثالناث  عو  ق االنتذس  سز  أال يًؤ
  س تدةةر رةةد س  ةةو أرةة سب إ ا اتحةةبت سةةذ   سلةةا الر، ةة  ثالمنذ ةة ا فستحةةس  الذ ةة  . ه

انقضةةس   ةةق االنتذةةس   يةةث سصةة ح  سلةةا الر، ةة  ثالمنذ ةة  ثا ةةباا ثيحةةتود أن يةةتم 
اتحس  الذ   عو  ريق ال را   ةةو  سلةةا الر، ةة ا أث عةةو  ريةةق الميةةرالا أث انتقةةس  

  ق االنتذس  إلى  سلا الر،  .  
فةة ن  ةةق إ ا ترق المنتذع  ق  صسالنتذةةس   ثن ارةةت مسل   ةةب  خمةةا ع ةةر  رةةن ا  .ث

االنتذةةس  سحةةق  صسلتقةةس ما فحةةق االنتذةةس   ةةو الحقةةول المؤقتةة ا ث ةةو الحقةةول ال ينيةة  
التةةة  تخضةةةع للتقةةةس م المحةةةق  ععةةةا  ةةةق الملكيةةة ا صسعت ةةةسنو  قةةةس  ائمةةةس ال سحةةةق  

 صسلتقس م ثان  سن سعح  صسلتقس م.  
كمةةةةةس ينت ةةةةة   ةةةةةق االنتذةةةةةس  صحعةةةةةم المحعمةةةةة  ثيعةةةةةون  ةةةةةذلا إ ا أرةةةةةس  المنتذةةةةةع  .ا

  و الم رث  ث ذ رت س ا سضس ي  .    1131االنتذس  مانظر    ارت مس   ق
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 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1122يتقساق  عم  ذو المس    ةةع المةةس   
 993 و القسنون المبن  األن ن ا ثيتقساق  ع الذقر  األثلةةى  ةةو المةةس     1215ثالمس    

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا  995ثالمةةةس    994ثالذقةةةر  األثلةةةى  ةةةو القةةةسنون المةةةبن  
  و القسنون المبن  الزاائرد.    854ا  853ا  852ثالمس    

 (1137مادة )
إذا كككان المككال المقككرر عليككه حككق االنتفككاع أر ككا زراعيككة وكانككو م ككفولة  .1

بككزرع قككائم عنككع انقضككا  األجككل أو و ككاة المنتفككا تركككو األرض للمنتفككا أو 
أجكرة األرض عكن هكذم الفتكرة مكن لورثته إلى حين إدراك الزرع مقابكل مثكل  

 الزمن. 
إذا لم يكن الهيك راجعا إلى  عل المالل  ي يجبر على إعكادة ال كه  إلكى  .2

أصككله  ولكككن إذا أعككادم رجككا للمنتفككا حككق االنتفككاع إذا لككم يكككن الهككيك 
 بسبب راجا إليه. 
 المذكرة اإليضاحية :

عنةةب ثفةةس  المنتذةةع ثلةةم سحةةو تت رض  ذو المس   للحسلةة  التةة  ي قةةى الةةان  شةةس   األنض 
ققذةةة  أث  صةةةس وا فسلقسعةةةب ا تقضةةة  صسنت ةةةس   ةةةق االنتذةةةس  صمزةةةر  ثفةةةس  المنتذةةةع ثلكةةةو 
نعسس   و الم ر  للماان ا ثالوًن ا فسن األنض تترق إ ةةس للمنتذةةع فةة   سلةة  ث ةةو و ألن 

يةةبنق  ق االنتذس  انت ت  بت  ثالان  ال ياا  قسئمسا ثإ س للوًن  ص ب ثفس  المنتذةةع  تةةى 
 الان  أد سقق  أث سحصب  ح  الحس .  

ةة  صةةأ ر  األنضا  قةةبن  صممةةة  ةةذو األنض أد صةةأ ر  الممةةة  ثإنمةةس يلتةةام المنتذةةع أث الوًن
 الت  سخضع تحبيب س إلى الحلق  التقبيري  للقس  .  
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 852 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    993يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1257 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    997  الزاائةةردا ثالمةةس     و القةةسنون المةةبن

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1123 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس    
 (1138مادة )

نزول المنتفا عن حكق االنتفكاع ال يكالثر علكى التزاماتكه  لمالكل العكين المنتفكا 
 بها وال على حقوق الفير.

 ة اإليضاحية :المذكر 
  و الم رث  ث ذ رت س ا سضس ي .    1180انظر الذقر  م    و المس    

 
 الفرع الثالث 

 حق االستعمال وحق السكنى 
 (1139مادة )

يتحعد نطاق حق االستعمال وحق السكنى بمقعار ما يحتان إليه صاحب الحق 
حكق هو وأسرته لخاصة أنفسهم وذلل دون إييل بمكا يقكررم السكنع المن كئ لل

 من أحكام.  
 المذكرة اإليضاحية :

 ةةق االرةةت مس   ةةو  ةةق عينةة   ةةو الحقةةول المتذرعةة  عةةو  ةةق االنتذةةس ا يتقةةرن أل ةةب 
 األشخست على ش    ملوق ل يرو.

ث ةةةق االرةةةت مس ا لةةةيا  حةةةق الملكيةةة ا  يةةةث ال سخةةةو  سةةةس    إال رةةةلق  ثا ةةةب   ةةةو 
س  فقةةةةة   ثن الحةةةةةلقست الةةةةةم ل التةةةةة  سخول ةةةةةس  ةةةةةق الملكيةةةةة ا ث ةةةةة  رةةةةةلق  االرةةةةةت م

االرةةةت    ث ثن التصةةةرف ث ةةةذو الحةةةلق  ينحصةةةر  مسنرةةةت س فةةة  ال ةةةخص سةةةس   
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الحةةق ثأرةةرت  فقةة ا  مةةس سختلةة  عةةو  ةةةق االنتذةةس   يةةث سخةةو   ةةذا الحةةق رةةةلقتيوا 
 االرت مس  ثاالرت   .  

ثالمقصةةةو  صسألرةةةر ا الاث ةةة  ثالةةةاثح ثاألثال ا ثاألقةةةسنب ثالخةةةبما ثقةةةب سحةةةب  رةةةنب إن ةةةس  
 ةةذا الحةةق فينحصةةر فةة  ص ةةض  ةةو أفةةرا  األرةةر   ثن الةة  ض اآلخةةرا  ةةق االرةةت مس  

  ينيذ سعون  ق االرت مس   قس  قيباا.  
ث ةةق الحةةعنى  ةةو  ةةق عينةة   ةةو الحقةةول المتذرعةة  عةةو  ةةق االرةةت مس ا إ  ينحصةةر 
 ةةق الحةةعنى فةة  ارةةت مس  ال ةة   إلةةى الحةةعو ال ةةسئل  ثاألقةةسنب ثالخةةبما فحةةق الحةةعو 

ن إال علةةى  ان صقصةةب أن سحةةعو سةةس   الحةةق ثأرةةرت  ثفةة  ثفقةةس ل ةةذا الم نةةى ال يتقةةر 
  ذو الحبث  فق ا  ثن إخ    س سقرنو الحنب المن ق للحق  و أ عسم.  

 855 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    996يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 1261مةةس    و القسنون المبن  الليدةة ا ثال  1000 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    
 ةةو قةةسنون الملكيةة  ال قسنيةة  اللدنةةسن  ثالمةةس    539 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن   1221 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس     1128
 األن ن .  

 (1140مادة )
ال يجوز النزول للفير عن حق االسكتعمال أو عكن حكق السككنى إال بنكا  علكى 

 رط صريح  ه سنع إن ا  الحق أو مسو  قون. ش
 المذكرة اإليضاحية :

األسةةة فةة   ةةق االرةةت مس  ثالحةةعنى انةة  ال سزةةوا النةةاث  عن مةةس إلةةى شةةخص رخةةرا 
رةةوا  صمقساةةة أث اةةبثن  قساةةةا  مةةس ال سزةةوا تأ ير مةةس إلةةى ال يةةرا ثإ ا ثقةةع شةة    ةةو 

  ذا  سن الناث  صس   ث ذلا التأ ير.  
ات  ةةةذو المةةةس   النةةةاث  عةةةو  ةةةق االرةةةت مس  ث ةةةق الحةةةعنىا فةةة  ث ةةةع  لةةةاا فقةةةب أ ةةةس

أ ةةيق الحةةبث   يةةث تكةةون  نةةسق  ةةرثن  تدةةرنوا سخضةةع تقةةبيرو إلةةى الحةةلق  التقبيريةة  
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للقس ةةة  أث إ ا  ةةةسن  نةةةسق شةةةر سا فةةة  رةةةنب إن ةةةس  الحةةةق سزيةةةا لصةةةس   االرةةةت مس  
و المرثنةة  علةةى ثالحعنى  لاا ا ذا تكون  ذو المةةس   قةةب أ خلةةت ا ةةذا االرةةتمنس  شةةييس  ةة 

  ق الحعنى ألن المدرن القود  مير  س يتحقق ف   ق الحعو.  
 1002 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    997يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 1262 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    856 و القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    
 1130 و القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس     1223   و القسنون المبن  ال رالا ثالمس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  
 (1141مادة )

تسرن أحكام حق االنتفاع على حق االستعمال وحق السكنى  يمكا ال يتعكارض 
 ما طبيعة هذين الحقين. 

 المذكرة اإليضاحية :
س ا ث و ًةةم تتحةةسثإ أ عةةسم  ق االرت مس  ث ق الحعنى  قسن  تذرعسن عو  ق االنتذ

 ةةو  ةةذا  1140ا 1193كةةة  ن مةةس  ةةع أ عةةسم  ةةق االنتذةةس  إال فيمةةس   ةةر فةة  المةةس   
 ةةةو  1138ل سسةة  المةةس    1128القةةسنونا مانظةةر األ عةةسم المنظمةةة  لحةةق االنتذةةس   ةةةو 

 الم رث  ث ذ رت س ا سضس ي  .  
 الفرع الرابا 

 حق المساطحة )القرار( 
 (1142مادة )

عينككه يعطككه صككاحبة الحككق  ككه إقامككة بنككا  أو  ككراأل علككى المسككاطحة حككق 
 أرض الفير. 

 المذكرة اإليضاحية :
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تنسثلةةت  ةةذو المةةس   ت ريةةف  ةةق المحةةس ح ا ف ةةو  ةةق عينةة ا ينحصةةر فقةة  فةة  رةةقح 
األنض المملو ةة  لافةةرا ا األ ةةر الةةذد يةةؤ د إلةةى فصةةة  لكيةة  الر، ةة  عةةو  ةةق إن ةةس  

لمب   ويل  تصلح الرةةتممسن  ةةذو الم ةةسن    سنر أث  ن رت أث ان   رام على األنض 
 أث المن رت على أنض ال ير.  

  و القسنون المبن  األن ن .    1225يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    
 
 (1143مادة )

 يكسب حق المساطحة باالتفاق أو بالتقادم.  .1
 ينتقل هذا الحق  بالميراق أو الوصية.  .2
 تزاماته. يرتب السنع المن ئ للحق حقوق صاحبه وال .3

 المذكرة اإليضاحية :
 تت رض  ذو المس   ألر سب  ح   ق المحس ح  مالقران  ث   على النحو التسل :

االتذةةةسلا رةةةوا  أكةةةسن  لةةةا ص ةةةوض أم اةةةبثن عةةةوضا ثالتقةةةس ما القويةةةة  نةةة  إ ا  ةةةسن 
الحسئا للحقح ريق الني  ثلم تكو األنض  حزل  ف   ائر  التحةةزية أث صسلتقصةةير  نةة  

لحةةسئا  حةةو النيةة  ثاعتمةةب فةة  إن ةةةس   ةةذا الحةةق علةةى رةةد  سةةحيح مانظةةةر إ ا  ةةسن ا
الموا  الت  نظم ةةس الم ةةر  فةة  فصةةة الحيةةسا  صسعت سن ةةس رةةد س  ةةو أرةة سب  حةة  الملكيةة  

  .  1110إلى المس      1100ث ذ رات إسضس  س  و المس    
 ث ذ رات س ا سضس ي  .    1049ل سس  المس      1011ثالميرال مانظر الموا   و 

 ةةةةةةةةو الم ةةةةةةةةرث  ث ةةةةةةةةذ رات س  1054ل سسةةةةةةةة  المةةةةةةةةس    1050ثالوسةةةةةةةةي  مانظةةةةةةةةر المةةةةةةةةس   
 ا سضس ي  .  

تتحةةةب   قةةةول سةةةس    ةةةق المحةةةس ح  ثالتاا ستةةة ا ثفقةةةس أل عةةةسم الحةةةنب المن ةةةق ل ةةةذا 
 الحقا أد ال قب ماالتذسل  التقس ما الميرالا ثالوسي .  
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 األن ن .     و القسنون المبن   1226يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    



 

1222 

 (1144مادة )
 يجوز النزول عن حق المساطحة أو إجرا  رهن رسمه عليه.  .1
  يجوز ترتيب حقوق اإلرتفاق عليه  على أال تتعارض ما طبيعته. .2

 المذكرة اإليضاحية :
سخو   ق المحس ح  مالقران  لصةةس    الحةةق فةة  التصةةرف فةة   قةة  ث لةةا عةةو  ريةةق 

 الناث .  
ن  يتم ص نا    نذةةر   ث ةة  إنا   سةةس   الحةةقا ثالنةةاث  ثالناث  عو الحق تصرف قسنو 

 قب سقع صمقساة أث ابثن  قساةا ثقب سقع على  ة الحقا أث على  ا   ن .  
 ةةو التصةةرفست التةة  سزةةوا لصةةس   المحةةس ح  أن سقةةوم ا ةةسا إ ةةرا  ن ةةو نرةةم  علةةى 

  ق المحس ح ا ثالر و  و قدية التصرفست.  
ى  ةةةةق المحةةةةس ح ا علةةةةى أال تت ةةةةسنض  ةةةةع كمةةةةس سزةةةةوا أن يرتةةةة   قةةةةول انتذةةةةسل علةةةة 

 دي تةة ا ثيخضةةع تقريةةر  ةةق ا نتذةةسل إلةةى الحةةلق  التقبيريةة ا للقس ةة ا ث ةةذلا الز ةة  
 الت  ريتقرن علي سا ثنو   ق ا نتذسل.  

  و القسنون المبن  األن ن .    1227يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    
 (1145مادة )

 مسين سنة. ال يجوز أن تزيع معة المساطحة على ي .1

إذا لككم يتفككق الطر ككان علككى مككعة المسككاطحة جككاز لكككل مككن صككاحب الحككق  .2
ومالككل الرقبككة أن ينهككه العقككع بعككع ثككيق سككنوا  مككن وقككو التنبيككه  علككى 

 اآلير بذلل.

 المذكرة اإليضاحية :
 ةةق المحةةس ح  مالقةةران   ةةو الحقةةول ال ينيةة  المؤقتةة  ثالتةة  ال سزةةوا أن تايةةب عةةو  ةةب  

ا ت عةةو  لةةاا ث ةة  علةةى القس ةة  إنقسسةة س إلةةى خمحةةيو رةةن ا خمحةةيو رةةن ا ثإ ا ا 
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ثف   سل   س لم يتذق على  ب  لحةةق المحةةس ح ا  ةةسن لكةةة  ةةو سةةس   الحةةقا ث سلةةا 
الر،   إن ةةس  ال قةةب ص ةةب ًةة ل رةةنوات  ةةو ثقةةت التنديةة  علةةى اآلخةةر اةةذلاا ثالتنديةة  لةةيا 

الحسل  سقع على  ةةو  ل  شعة فقب يتم اونق  نرمي ا أث عرفي  أث   سف   ثلكو ف   ذو 
 ن   اآلخر إقس   البلية على  لا.  
  و القسنون المبن  األن ن .    1228يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    

 (1146مادة )
يملل صاحب حق المساطحة ما أحعثكه علكى األرض مكن مبكان أو  كراأل ولكه 

 أن يتصر   يها مقترنة بحق المساطحة. 
 المذكرة اإليضاحية :

محةةةةس ح  لصةةةةس   ا  لكيةةةة  الدنةةةس  ثال ةةةةرام الةةةةذيو أقس  مةةةةس علةةةةى رةةةةقح سخةةةو   ةةةةق ال
األنض المقةةرن  علي ةةس  ةةق المحةةس ح ا  مةةس سخةةو  لةة  الحةةق فةة  التصةةرف فةة  الدنةةس  
ثال ةةراما  قتةةرنيو صحةةق المحةةس ح ا فسلملكيةة  ت ةةمة  ةةق المحةةس ح  ثالدنةةس  ثال ةةراما 

المةةس   أ ةةب تقديقةةست  اينمس تظة  لكي  الر،   ف  األسةةة لصةةس   األنض ثت تدةةر  ةةذو 
  و الم رث  مانظر  ذ رت س ا سضس ي  .  1144المس    

  و القسنون المبن  األن ن .    1229يتقساق  عم  ذو المس    ع المس     
 (1147مادة )

ينتهه حق المساطحة بانتها  معته أو باتحاد صفته المالكل وصكاحب الحكق  
معة سنتين  ما لكم يوجكع  أو بتخلف صاحب الحق من أدا  البعل المتفق عليه

 اتفاق يقضه بفير ذلل.
 المذكرة اإليضاحية :

تت ةةرض  ةةذو المةةس   ألرةة سب انت ةةس   ةةق المحةةس ح ا علةةى النحةةو اآلتةة ا أثالا : ينت ةة  
صسنت ةةس   بتةة  ث ةةة  خمحةةون رةةةن  أث  حةة   ةةةس يةةتم االتذةةةسل عليةة  اةةةيو سةةس   الحةةةق 
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حةةةق ثيقةةةع  لةةةاا أ ةةةس ثسةةةس   األنض  مةةةس ينت ةةة  صستحةةةس  سةةةذت  المسلةةةا ثسةةةس   ال
ص ةةةرا  األنض فيصةةة ح سةةةس    ةةةق المحةةةس ح   ةةةو المسلةةةا لةةةانض رةةةذل س ثعلو ةةةس 
ثرةةةقح س ث ةةةس علي ةةةس  ةةةو انةةةس  ث ةةةراما ثإ ةةةس ص ةةةرا  سةةةس   األنض الدنةةةس  ثال ةةةرام. 
ث مس ينت   إ ا تخل  سس   الحق  و أ ا  الدةةب  المتذةةق عليةة  لحةةق المحةةس ح   ةةب  

 قض  ص ير  لا.  رنتيوا  ة  لا  س لم يو ب اتذسل س
  و القسنون المبن  األن ن .    1230يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    

 (1148مادة )
ال ينتهه حق المساطحة بزوال البنا  أو الفراأل قبل انتهكا  المكعة المتفكق  .1

 عليها. 

إذا انتهككى حككق المسككاطحة جككاز لمالككل الرقبككة أن يتملككل البنككا  أو الفككراأل  .2
 ا كان الهعم أو اإلزالة يضر بالعقار. بقيمته مستحق اإلزالة إذ

إذا كان هعم البنا  أو إزالة الفراأل ال يضر بالعقار  ي يجوز لمالكل الرقبكة  .3
أن يبقيه بفير ر ا صاحب حق المساطحة ما لم يوجع اتفاق يقضكه بفيكر 

 ذلل.  

 المذكرة اإليضاحية :
ث ةةةةذ رت س   ةةةةو الم ةةةةرث  1147ينت ةةةة   ةةةةق المحةةةةس ح  صسنت ةةةةس   بتةةةة  مانظةةةةر المةةةةس   

ا سضس ي  ا ثال ياث   ق المحةةس ح  أث ينت ةة ا اةةاثا  الدنةةس  أث ال ةةراما ث ةةذا س نةة  
 أن اثا  الدنس  أث قلع ال رام ال س تدر  و أر سب انت س   ق المحس ح .  

ثيعةةةون لمسلةةةا الر، ةةة  الحةةةق فةةة  تملةةةا الدنةةةس  ثال ةةةراما إ ا  سنةةةت إاالةةة  الدنةةةس  ثال ةةةرام 
الدنس  ثال ةةرام  حةةتحق  ا االةة ا أ ةةس إ ا  سنةةت إاالةة  الدنةةس  أث تضر صسل قسن ث لا صميم  

ال ةةرام ال سضةةر صسل قةةسن فةة  سزةةوا لمسلةةا الر، ةة  أن ي ميةة  ص يةةر ن ةةس  ةةق المحةةس ح  
  س لم يو ب اتذسل سقض  ص ير  لا.  
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  و القسنون المبن  األن ن .    1232ثالمس      1231يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    
 

 من الفرع الخا
 االستحقاق  ه الوق  

 (1149مادة )
االستحقاق  ه الوق  هو تخصيص منا ا المكال المملكوك المحبكوأل ولكو  .1

 مآال. 

 االستحقاق  ه الوق  ين،مه قانون يا .  .2

 المذكرة اإليضاحية :
 تحية  ذو المس   ف  تنظيم االرتحقسل ف  الوق  إلى القسنون الخست ص .

 
 الفرع السادأل 

 الحكر
 (1150مادة )

الحككككر عقكككع بمقتضكككام يكسكككب المحتككككر حقكككا عينيكككا يخولكككه االنتفكككاع بكككفرض 
موقو ة  بإقامة مبان عليها أو استعمالها للفراأل أو ألن  رض آير ال يضر 

 بالوق   لقا  أجر محعد. 
 المذكرة اإليضاحية :

الحعةةةر صممسصةةة  عقةةةب  ةةةو ال قةةةو ا يرتةةة  للمحتكةةةر  قةةةس عينيةةةسا  و ةةةوع  االنتذةةةس  صأ ةةةب 
موقوفةة ا ال األنا ةةة  المملو ةة   لكيةةة  خسسةة  أث عس ةة ا سخةةةو   ةةذا الحةةةق األنا ةة  ال

للمحتكةةةةر إقس ةةةة  الم ةةةةسن  ثالمن ةةةةرت أث ارةةةةت مس  األنا ةةةة  الموقوفةةةة ا لل ةةةةرام أث ألد 
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 ةةةرض يةةةراو المحتكةةةر شةةةريق  أال سضةةةر  لةةةا صةةةسلوق  ث ةةةس أعةةةب إليةةة ا ث لةةةا لقةةةس  أ ةةةر 
اةةيو المحتكةةر ث تةةول  الوقةة   يبف   المحتكر للز   المختص  للوقةة ا ثيقةةوم  ةةذا ال قةةب

 مالز   المختص  صسلوق  .
 ةةو  1146 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ث  1249يتقساق  عم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  
 (1151مادة )

 ال يجوز التحكير إال بضرورة أو مصلحة محققة للوق .  .1

ة المختصككة وأن يسككجل  ككه دائككرة يجكب أن يككتم التحكيككر بككإذن مككن المحكمك .2
 التسجيل. 

 المذكرة اإليضاحية :
التحعيةةر لانا ةة  الموقوفةة ا ال سزةةوا إال إ ا  سنةةت  نةةسق  ةةرثن  أث تقتضةةي   صةةلح  
الوقةة ا ثعلةةى  تةةول  الوقةة  أن سقةةبم  دةةرنا للتحعيةةرا ث لةةا ص ً ةةست أن إن ةةس  الحعةةر 

ص ً ةةست أن الوقةة   خةةرب ثال أ ر تقتضي  المحسفظ  على ال ةةيو الموقوفةة ا ثيعةةون  لةةا 
 سعذ  ني    س   ا فيحعر  تى سحتصلح  المحتكر.

ثألن التحعيةةر سقةةع علةةى أنض  وقوفةة ا ثانةة  تصةةرف فةة  عةةيو  وقوفةة  يرتةة  للمحتكةةر 
 قةةةةس عينيةةةةس علةةةةى ال ةةةةيو المحتكةةةةر ا ثالن التصةةةةرف فةةةة  الوقةةةة  ال يةةةةتم إال صةةةةأ ن  ةةةةو 

  المختصةةة  ص ن ةةةس  الحعةةةرا القس ةة ا األ ةةةر الةةةذد يو ةةة  ارتصةةةبان إ ن  ةةو المحعمةةة 
ثالذد سقل  ا  ن ف  التحعير  و  تةةول  الوقةة ا ث ةةو ًةةما فةة ن عقةةب الحعةةر ال ين قةةب 
إال ص ةةةةب الحصةةةةو  علةةةةى ا  ن  ةةةةو المحعمةةةة ا فةةةةسلحعر لةةةةيا  قةةةةس عينيةةةةس عس سةةةةس  حةةةةق 
ا نتذس  الذد ياث   تمس صموت المنتذعا اة  و  ق  ويةةة األ ةةبا سصةةح أن سمتةةب إلةةى 

 خمحيو رن .  
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ق الحعرا  ق عين  أسل ا ث و ًما ال ين أ اةةيو المت سقةةبيو ثال صسلنحةة   لل يةةر إال ث 
صسلتحةةةزيةا فةةة  سعةةةون ل قةةةب الحعةةةر  يةةةر المحةةةزة  ةةةو األًةةةر رةةةوإ ترتيةةة  االلتاا ةةةست 

 ال خصي  ايو  ثد ال أن.  
 ةةو  1147 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ث 1250يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن   1000ن المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثيتوافةةق  ةةع المةةس     ةةرث  القةةسنو 
المصردا  زموع  األعمس  التحضيري  للمذ ر  ا سضس ي  للم ةةرث  التم يةةبد للقةةسنون 

 المبن  المصرد.  
 (1152مادة )

ال يجككوز التحكيككر لمككعة تزيككع علككى يمسككين سككنة   ككإذا عينككو مككعة تزيككع علككى 
 الحكر معقودا لمعة يمسين سنة. ذلل  أو لم تعين معة  عع

 المذكرة اإليضاحية :
الحةةب األقصةةى للتحعيةةر علةةى األنض الموقوفةة ا  ةةو خمحةةون رةةن ا ث ةةذا ععةةا  ةةس  ةةو 

 و  رشةةب  704ا 702 قرن ف  أ عسم ال ري   ا ر  ي ا فسلحعر ثفقس أل عسم المس   
 سلمةةس يلتةةام المحتكةةر الحيةةران  ةةق  ائةةم  ةةس ام الدنةةس  أث ال ةةرام أث االًنةةسن   ةةس  ائمةةيو 

اةةةبفع أ ةةةر  الممةةةةا ثال ةةةبف  ةةةو تحبيةةةب المةةةب   ةةةو التضةةةييق  نةةة  ثتوخيةةةس  اةةةراا   نةةةى 
توقيةةت الحعةةرا ثال رةةيمس ص ةةب أن أسةة ح ت ميةةر ال ةةيو المحعةةر  ثارةةتدبال س  يحةةونيو فةة  

  ب  قصير .  
ثإ ا عينت  ب  أ و   و خمحيو رن  ف  عقب الحعرا أث لم تحب   ذو المةةب  فةة  عقةةب 

لحعر ف  األسةا ف ن الة سن  األخيةةر   ةةو  ةةذو المةةس   تذتةةرض أن الحعةةر   قةةو ا لمةةب  ا
خمحيو رن ا ف  ذس    ر المب ا ال يؤ د إلى صق ن ال قةةبا ثإنمةةس س تدةةر الحعةةر صحعةةم 
القسنون   قو ا لمب  خمحيو رن ا  مس ال ي قة إ ا اا ت  بت  على خمحيو رةةن  ثإنمةةس 

 تكون خمحيو رن  فق .  تنقض  المب  صحعم القسنون ل
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 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثيتوافةةق  ةةع  1251يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا علمةةةس صةةةأن  ةةةذو المةةةس   تز ةةةة  ةةةب  الحعةةةر  999المةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1148رتيو عس سا  مس يتوافق  ةةع المةةس   
 الحعر في  رت ًث ًون رن  فق .    علمس صأن  ب  

 
 (1153مادة )

 للمحتكر أن يتصر   ه حقه  وينتقل هذا الحق بالميراق أو الوصية. 
 المذكرة اإليضاحية :

تت رض  ذو المس   إلى رلقست المحتكر على  ق  ف  الحعرا فسلمحتكر ل  الحةةق فةة  
ى تححةةةيو األنض ا نتذةةةس  صةةةسألنض صزميةةةع ث ةةةوو ا نتذةةةس  شةةةريق  أن يةةةؤ د  لةةةا إلةةة 

المحتكةةر ا ثلةة  او ةة  خةةست أن سمةةيم علةةى األنض الدنةةس  أث ال ةةراما ثيمدةةت للمحتكةةر 
علةةةى األنض  ةةةق القةةةران لدنسئةةة  ث ررةةة  إلةةةى أن ينت ةةة   ةةةق الحعةةةرا ثلةةة  أن سحةةةبل 

 تصليحست ف  األنض شريق  أال ينقص  لا  و ،يمت س.  
لةة  أن يدي ةة ا أث ي  ةة  ثللمحتكر أن يتصرف ف   ق الحعر صزميةةع أنةةوا  التصةةرفستا ف

أث يرتةة  لةة  أث عليةة   ةةق انتذةةسلا أث  ةةق انتذةةس ا ثلةة  أن يةةؤ روا ثيزةةوا أن يوسةة  
صةة ا ثينتقةةة عنةة  صةةسلميرال فحةةق الحعةةر أقةةوإ  ةةو  ةةق ا نتذةةس   يةةث ي قةةى  تةةى ثلةةو 
توف  المحتكر  سلمس أن  بت  لةةم تنتةة  ص ةةبا فةةسلمحتكر اقةةرب إلةةى المسلةةا األسةةل ا  مةةس 

 ير و  ق  ن نس نرميس.    سزوا للمحتكر أن
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1001يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1149/1 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1252/1
 ال ر   المو ب.  
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 (1154مادة )
ه أن يمتلككل المحتكككر مككا أحعثككه مككن بنككا  أو  ككراأل أو  يككرم ملكككا تامككا  ولكك

 يتصر   يه  وحعم أو مقترنا بحق الحكر. 
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا أقسم المحتكر انس  أث  رارس ف  األنض المحتكر ا ف ن  لكيةة   ةةذا الدنةةس  أث ال ةةرام 
 ت و  للمحتكرا ثل  أن يتصرف في مس  ثن  ق الحعرا أث  قترنيو صحق الحعر.  

 فللمحتكر  قسن  تمياان :
 األنض المحتكر  ث و  ق الحعر.    األث  :  ق عين  ف 

 المسن  :  ق  لكي  تس   ف  الدنس  أث ال رام.  
ث ةةو ًةةما سزةةوا أن يتصةةرف صأ ةةب مس  ثن اآلخةةرا فيديةةع الدنةةس  أث ال ةةرام  ةةع ارةةت قس  
 ق الحعرا ثيزةة  علةةى الم ةةترد أ ةةر  مةةة األنض المحتكةةر   ثن التذةةست إلةةى الميمةة  

ذلا أن يديةةع  ةةق الحعةةر  ةةع ارةةتيذس  الدنةةس  أث المقةةرن  فةة  عقةةب الحعةةر األث ا ثلةة   ةة 
ال راما ثف   ذو الحسل  يلتام ابفع أ ةةر الممةةة لمةةو اشةةترإ  ةةق الحعةةرا ثلكةةو ال سلةة  

 أن يتصرف المحتكر ف   مي   زتم يو ألن     ن مس  عمة لآلخر.  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1002يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1150القةةسنون المةةبن  األن نةة  ثالمةةس       و  1253
 المو ب.  

 (1155مادة )
 على المحتكر أن يالدن األجرة المتفق عليها إلى المحكر.  .1

تكون األجرة مستحقة الع ا  ه نهاية كل سنة  ما لم يكنص عقكع التحكيكر  .2
 على  ير ذلل.

 المذكرة اإليضاحية :
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  ةة  المحتكةةر التاا ةةس اةةبفع األ ةةر  للوقةة ا ث ةةو التةةاام شخصةة   يرتةة  عقةةب الحعةةر فةة 
ثاأل ةةر  فةة  ال ةةس    ةةس يتذةةق علي ةةس أًنةةس  إاةةرام عقةةب الحعةةرا ثتخضةةع األ ةةر  فةة  الحعةةر 
للقواعب ال س   الت  تحرد على األ ر  او   عةةسما ثتكةةون  حةةتحق  الةةبفع فةة  ن سسةة   ةةة 

 اتذسل على خ ف  لا.  رن  أد تكون  ؤ ل  ال   زل ا  ة  لا  س لم يو ب  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1003يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1151 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1254
 المو ب.  

 (1156مادة )
 ال يجوز التحكير بفقل من أجرة المثل.  .1

صها كلما بلغ التفييكر  كه أجكرة المثكل حكعًا يجوز لزيادة هذم األجرة أو إنقا .2
يجاوز الخمكن زيكادة أو نقصكانا  علكى أن يككون قكع مضكى ع كر سكنوا  

 على آير تقعير. 

 المذكرة اإليضاحية :
القسعةةةب ا أن األ ةةةر  التةةة  يةةةبف  س المحتكةةةر سزةةة  أال تقةةةة عةةةو أ ةةةر  الممةةةةا ثإ ا  سنةةةت 

 ةةر  الممةةةا ثأ ةةر  الممةةة ال تحةةب  األ ةةر  اقةةة  ةةو أ ةةر  الممةةةا ث ةة  نفةةع األ ةةر  إلةةى أ
فق  ثقت التحعيرا ثإنمس تكون قسالةة  للايةةس   ثالنقصةةسن ث لةةا ت  ةةس لايةةس   أ ةةر الممةةة أث 
نقصةةة ا ث ةةةذا الحعةةةم  ةةةأخو   ةةةو ال ةةةري   ا رةةة  ي  مقةةةسنون ال ةةةب  ثا نصةةةسف المةةةس   

  ث ةةذا  ةةس سحةةمى متصةةميع الحعةةر ا ث ةةذا الةةرأد  ةةأخو  عةةو الذقةة  الحنذةة  337ا 336
 ث و الرأد ال سل .

ث ةةةع  لةةةاا فقةةةب ث ةةة ت  ةةةذو المةةةس    ةةةسصقس ل ةةةذا الت ييةةةر فةةة  أ ةةةر  الممةةةة ايةةةس   أث 
نقصسنسا ألن  ليا أد ت يير فةة  أ ةةر الممةةة سزيةةا تصةةميع الحعةةرا اةةة سزةة  أن سعةةون 
 لا نا  س إلى تححيو أث تل  أ بً  المحتكر صةةسألنض المحتكةةر ا ث يةةر نا ةةع إلةةى  ةةس 
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نض  ةةو انةةس  أث  ةةراما ثأن سعةةون قةةب  ضةةى علةةى رخةةر تقةةبير أن ةةأو المحتكةةر فةة  األ
أل ةةر الممةةة ع ةةر رةةنوات ن  ةة  فةة  تحقيةةق االرةةتقران فةة  الت س ةةةا فةة  تكةةون األ ةةر  

 عر   للت يير ف   ة ثقت.  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1004يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1152    و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس  1255
 المو ب.  

 
 (1157مادة )

يرجا  ه تقعير الزيادة أو النقص إلى ما لكألرض مكن قيمكة ايجاريكة وقكو  .1
التقعير  ويراعى  ه ذلل موقا األرض  ور بكا  النكاأل  يهكا دون اعتكعاد 
بما  يها من أبنية أو  كراأل أو بمكا أحعثكه المحتككر  يهكا مكن تحسكين أو 

   دون تفثير بما للمحتكر على األرض من حق القرار. إتي

ال يسرن التقعير الجعيع إال من الوقو الذن يتفق الطر ان عليكه  وإال  مكن  .2
 يوم إقامة الععوا. 

 المذكرة اإليضاحية :
تو    ذو المس   عنب تقةةبير األ ةةر  األخةةذ صسالعت ةةسن صسلميمةة  االسزسنيةة  الذ ليةة  لةةانض 

و صسالعت ةةسن  وقةةع األنض ثن  ةة  النةةسم في ةةس ثفةة  تحعير ةةسا  ثن ثقةةت التقةةبيرا رخةةذي
التةةأًر صمةةس فةة  األنض  ةةو أانيةة  أث  ةةرام أث صمةةس أ بًةة  المحتكةةر في ةةس  ةةو تححةةيو أث 
إتةة فا ث ثن التةةأًر صمةةس للمحتكةةر علةةى األنض  ةةو  ةةق فةة  القةةران ثال سحةةرد التقةةبير 

الحعةةر ثإ ا لةةم يتذقةةس علةةى  لةةاا  الزبيب لا ر  إال  و الوقت الذد يتذق علي   رفس عقب
 ةةةو  1156فتكةةةون الدباسةةة   ةةةو يةةةوم إقس ةةة  الةةةبعوإا مانظةةةر المةةةذ ر  ا سضةةةس ي  للمةةةس   

 الم رث  .  
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ا  ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا 1006ا 1005يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .    1257ث1256ثالمس    

 
 (1158مادة )

أن يتخذ من الوسائل  ما يلكزم لجعكل األرض صكالحة ليسكتفيل على المحتكر 
مراعيا  ه ذلل ال روط المتفكق عليهكا  وطبيعكة األرض والفكرض الكذن أعكع  

 له  وما يقضه به عر  الجهة الته تقا به. 
 المذكرة اإليضاحية :

يرتةةة  عقةةةب الحعةةةر فةةة    ةةة  المحتكةةةر التاا ةةةس ص سةةة ي األنض المحتكةةةر ا ثي تدةةةر  ةةةذا 
تاام  و ال بف األرسر   ةةو التحعيةةرا  يةةث أن سةةس   األنض مالحعةةر   ةةس  ةةسن ا ل

ليقدةةةة ت ةةة ية األنض صحةةةق الحعةةةرا إال ألن المحتكةةةر رةةةيقوم صستخةةةس  الورةةةسئة ال ا ةةة  
لز ةةةةة األنض سةةةةسلح  ل رةةةةت   ا فير   ةةةةس إ ا  سنةةةةت  نخذضةةةة ا ثيحةةةةود رةةةةقح س 

 صسنف...ال .لز ل س سسلح  للاناع ا ثإ با  س صسلميسوا ثتصليح الم
ثعلةةى المحتكةةر أن سأخةةذ فةة  االعت ةةسن ث ةةو سقةةوم اتنذيةةذ  ةةذا االلتةةااما ال ةةرثط المتذةةق 
علي سا  دي   األنضا فسألنض الانا ي   ير األنض الصسلح  للدنس ا  ةةذلا عليةة  أن 
يراعةة  ال ةةرض الةةذد أعةةبت لةة  األنضا ثال ةةرف الةةذد تأخةةذ صةة  الز ةة  التةة  تو ةةب في ةةس 

 األنض المحتكر .  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1007قةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   يت

  و القسنون المبن  األن ن .    1258
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 (1159مادة )
 ينتهه حق الحكر بحلول األجل المحعد له.  .1

ينتهككه هككذا الحككق قبككل حلككول األجككل إذا مككا  المحتكككر قبككل أن يبنككه أو  .2
 يفرأل  إال إذا طلب أحع الورثة ذلل. 

أيضككا قبككل حلككول األجككل إذا اسككتبعلو األرض المحكككرة أو نزعككو  وينتهككه .3
 ملكيتها للمنفعة العامة  ما ععم اإلييل بحقوق المحتكر طبقا للقانون. 

 المذكرة اإليضاحية :
تت رض  ذو المس   ألر سب انت ةةس   ةةق الحعةةرا فينت ةة  صسنت ةةس  األ ةةة المحةةب  لةة  ث ةةو 

  ث ةةذ رت س ا سضةةةس ي  ا  مةةةس ينت ةةة   ةةةو الم ةةةرث  1152خمحةةون رةةةن  مانظةةةر المةةس   
اوفس  المحتكر قدة أن يدن  أث س رما إال إ ا  ل   ميع الوًن  صقس  الحعةةر  تةةى ثلةةو 
ثق ةةت الوفةةس  قدةةة  لةةو  األ ةةةا  مةةس ينت ةة  الحعةةر قدةةة  لةةو  األ ةةة إ ا االةةت سةةذ  
األنضا ث لةةةا اةةةاثا  سةةةذ  الوقةةة  عن ةةةسا ثعو ت ةةةس إلةةةى الملكيةةة  الخسسةةة  ثيقةةةع  لةةةا 

ت ةةةس  اعت ةةةسن األنض  وقوفةةة  صسنت ةةةس   ةةةب  ثقذ ةةةس  ةةةو الز ةةة  المختصةةة ا  مةةةس ينت ةةة  صسن
الوقةةةة  صةةةةسنتاا   لكيةةةة  األنض للمنذ ةةةة  ال س ةةةة ا  ةةةةة  لةةةةا  ةةةةع عةةةةبم ا خةةةة   صحقةةةةول 

 المحتكر   قس للقسنون.  
  و القسنون المبن  المصرد.    1008يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    

 (1160مادة )
 سخ عقع التحكيكر  مكن المحكمكة المختصكة  كه الحكالتين يجوز للمحكر طلب  

 اآلتيتين:
일.  . إذا لم يع ا المحتكر األجرة السنوية معة ثيق سنوا 
이.  إذا وقا من المحتكر إهمال جسكيم  كه القيكام بمكا يجكب عليكه نحكو تعميكر

 األرض. 
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 المذكرة اإليضاحية :
 تت رض  ذو المس   ألر سب فح  عقب التحعير:  

 ةةو الم ةةرث   ةةب   1155يبفع المحتكر األ ر  الحنوي  ثفقس أل عةةسم المةةس    أثال : إ ا لم 
ًةةةة ل رةةةةنوات  تتسليةةةة ا سعةةةةون للمحعةةةةر مالوقةةةة   أن سقلةةةة  فحةةةة  عقةةةةب التحعيةةةةر  ةةةةو 

 المحعم  المختص .  
ًسنيةةةس : إ ا ثقةةةع  ةةةو المحتكةةةر إ مةةةس   حةةةيم فةةة  تنذيةةةذ التاا ستةةة  تزةةةسو ت ميةةةر األنا ةةة  

عةةةةو عقةةةةب التحعيةةةةرا ث حةةةةس   ا  مةةةةس ا تخضةةةةع لتقةةةةبير ثالتاا ستةةةة  األخةةةةرإ المترت ةةةة  
القس  ا ف و الذد سقرن  ةةس إ ا  ةةسن  ةةس ثقةةع لةةانض نتيزةة    سشةةر    مةةس  المحتكةةرا 
ث ةةةذا ا  مةةةس  قةةةب ثسةةةة إلةةةى  ةةةب  ديةةةر أد  حةةةيم أم الا فيزةةةوا عنبئةةةذ للمحعمةةة  أن 

 تذح  عقب التحعير.  
المةةبن  المصةةردا صسلنحةة   للذقةةر   ةةو القةةسنون  1009يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1259األثلى  و المس  ا ثالمس    
 
 (1161مادة )

عنكككع  سكككخ العقكككع أو انتهائكككه يككككون للمحككككر أن يطلكككب إمكككا إزالكككة البنكككا   .1
والفككراأل أو اسككتبقائهما  مقابككل د ككا اقككل قيمتيهمككا مسككتحقه اإلزالككة أو 

 ه بفير ذلل. البقا   ما لم يوجع اتفاق يقض
يجوز للقا ه أن يمهل المحكر  ه الع ا إذا كانو هناك ظرو ا استثنائية  .2

تسككو  اإلمهككال  و ككه هككذم الحالككة يقككعم المحكككر كفالككة لضككمان الو ككا  بمككا 
 يستحق  ه ذمته.
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 المذكرة اإليضاحية :
إ ا تةةم فحةة  عقةةب التحعيةةرا أث تحقةةق رةةد   ةةو أرةة سب انت سئةة ا سعةةون للمحعةةر الخيةةسن 

 أ ريو :  ايو  
 األ ر األث  : المقسل   ص اال  الدنس  ثال رام.  

األ ةةةر المةةةسن  : المقسل ةةة  صسرةةةتيذس  الدنةةةس  ثال ةةةراما  ةةةع  فةةةع أقةةةة ،يمتي مةةةس  حةةةتحق  
ا اال  مكر م  أث ،يمت مس صسل قس ا  س لم يو ب اتذسل سقضةة  ص يةةر  لةةاا  يةةث أن ال قةةس  

س  حةةتحق  ا االةة ا ثفةة  الحسلةة  التةة  قب سعون اقة تكلذ  على المحعةةر  ةةو  فةةع ،يمتي مةة 
ال سحتقيع المحعر  فع الميم  المقلو  ا سزوا للمحعم  أن تم ل    ل  قضةةسئي  للةةبفع 
إ ا ًدت للمحعم  أن  نةةسق  ةةرثف ارةةتمنسئي  تدةةرن  ةةذا ا   ةةس  علةةى أن سقةةبم المحعةةر 

 كذسل  لضمسن الوفس  صمس سحتحق ف    ت  للمحتكر.  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1010 ةةةةع المةةةةس   يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس   

فقةةةةة   نذةةةةة   391ت  3 ةةةةةو القةةةةةسنون المةةةةةبن  األن نةةةةة ا انظةةةةةر ن  المختةةةةةسن ح 1261
  و قسنون ا نصسف ثال بال  م أخو   و ال ري   ا ر  ي  .    337ثالمس    

 
 (1162مادة )

 ينتهه حق الحكر بععم استعماله معة يمن ع رة سنة. 
 يضاحية :المذكرة اإل

 ةةو أرةة سب انت ةةس   ةةق الحعةةر عةةبم ارةةت مسل   ةةب  خمةةا ع ةةر  رةةن ا تدةةبأ  ةةو تةةسني  
عقةةب الحعةةرا أث تةةسني  التوقةة  فةة  ارةةت مس  الحعةةرا  تةةى ثلةةو انت ةةت الخمةةا ع ةةر  

 رن  قدة  لو  ا ة الحعر ث و خمحون رن .
   ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس  1011يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1263
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 (1163مادة )
تسرن أحكام الملكية المتعلقة بال يوع والقسمة على حق الحكر كلما كان ذلل 

 ممكنا. 
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا  ةةسن  ةةق الحعةةر ير ةةع إلةةةى اكمةةر  ةةو  حتكةةرا  ينيةةةذ تحةةرد عليةة  أ عةةسم الملكيةةة  
 يت سنض  ع  دي    ذا الحق.  المت لق  صسل يو  ثالقحم  صسلقبن الذد ال 

  و القسنون المبن  األن ن .    1263يتقساق  عم  ذو المس    ع المس    
 

 عقع اإلجارتين :
 (1164مادة )

عقككع اإلجككارتين هككو أن يحكككر الوقكك  أر ككا عليهككا بنككا   ككه حاجككة إلككى  .1
اإلصكيح مقابكل د كا مبلكغ معجكل مكن المكال مسكاو لقيمكة البنكا   يصككر  

على عمكارة الوقك   وأجكرة سكنوية لكألرض مسكاوية ألجكرة بمعر ة المتوله  
 المثل. 

تسرن أحكام الحكر على عقع اإلجارتين  إال  يما يتعارض منها مكا الفقكرة  .2
 السابقة.

 المذكرة اإليضاحية :
عقب ا  سنتيوا  و  عر سقع على أنض    ول  ادنس  ف   س ةة  إلةةى ا سةة يا ف ةةو 

ر فةة  األسةةة سقةةع علةةى أنض فضةةس ا رةةوا  على  ذا  عر  و نةةو  خةةستا ألن الحعةة 
كسنت أن س انا ي  أث أنض انس ا سقوم ااناعت سا ثيدن  علي سا اة ياية  ةةس علي ةةس  ةةو 
أنقةةسض ثيدنةة  علةةى األنض  ةةو  بيةةبا أ ةةس فةة  عقةةب ا  ةةسنتيو فةةسلمحتكر سزةةب الدنةةس  
قسئمةةس ف ةة  علةةى األنض ثلكنةة  انةةس  فةة   س ةة  إلةةى ا سةة ي فةة  ي ب ةة  لي يةةبو  ةةو 
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 بيةةةبا اةةةة سصةةةلح  ثيةةةبفع المحتكةةةر للمحعةةةر  قةةةساليوا المقساةةةة األث   دلةةةغ  نزةةةا  ةةةو 
المس   حسث لميم  الدنس ا أد يبفع ًمو  مة الدنس ا ث و ًم سعةةون  سلكةةس لةة  عةةو  ريةةق 
ال ةةرا ا سصةةرف  ةةذا المدلةةغ صم رفةة   تةةول  الوقةة  علةةى عمةةسن  الوقةة ا ثالمقساةةة المةةسن  

ا ث ةةذو أ ةةر   ةةق الحعةةر الةةذد  حةة   علةةى األنض أ ر  رنوي  لانض  ةة  أ ةةر  الممةةة
الموقوفةة ا فةةسلمحتكر س تدةةر  سلكةةس للدنةةس  عةةو  ريةةق ال ةةرا  اةةممو الممةةةا ثسةةس    ةةق 

  عر ف  األنض الموقوف  يبفع ف   قسال  أ ر  الممة.  
 تحرد على عقب ا  سنتيو أ عسم الحعر إال فيمس يت سنض  ع الذقر  الحسصق .  

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1013   ةةةةع المةةةةس   يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس 
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الحةةةةوندا  1004 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    1264

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1159ثالمس    
 

 الفرع السابا 
 حقوق اإلرتفاق 

 (1165مادة )
يملككه شكخص آيكر  ويجكوز أن اإلرتفاق تكلي  على عقار لفائعة عقار  يكرم  

يترتب اإلرتفاق على مال عام إذا كان ال يتعارض ما االستعمال الذن يصص 
 له هذا المال.

 المذكرة اإليضاحية :
تنسثلةةت  ةةذو المةةس   ت ريةةف ا نتذةةسل صسعت ةةسنو  قةةس  ةةو الحقةةول ال ينيةة ا فس نتذةةسل سقةةوم 

ث و  عقسن  رتذةةقا ث ةةو  على ً ً  عنسسر  مس  و ثا ح  و  ذا الت ريفا أثل س :
ال قةةسن الةةذد تقةةرنت لمصةةلحت  الذسئةةب  ثالمنذ ةة   ةةو تقريةةر  ةةق ا نتذةةسلا ث ةةو  ملةةوق 
ل ةةةخص  يةةةر ال ةةةخص الةةةذد سملةةةا ال قةةةسن المرتذةةةق مالخةةةس م ا ًسني ةةةس : ث ةةةو  عقةةةسن 
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 رتذةةةق صةةة ا ث ةةةو ال قةةةسن الةةةذد تقةةةرن عليةةة   ةةةق ا نتذةةةسل لصةةةسلح ال قةةةسن المرتذةةةق ث ةةةو 
  خص الذد سملا ال قسن المرتذق.   ملوق ل خص  ير ال

ًسلم س: تكليف سحب  و فسئب  عقسن لصسلح عقسن رخرا فسل قسن المرتذق صةة  سخةةبم ال قةةسن 
 المرتذق.  

لةةةذا رةةةم  ال قةةةسن المرتذةةةق مال قةةةسن الخةةةس م  ثرةةةم  ال قةةةسن المرتذةةةق مال قةةةسن المخةةةبثم  
فةة  ،يمةة  ال قةةسن ثيحةةب   ةةذا التكليةةف فةة  رةةنب إن ةةس   ةةق ا نتذةةسل يترتةة  عليةة  ايةةس   

المرتذق ثنقص ف  ،يمةة  ال قةةسن المرتذةةق صةة ا ث ةةو أ ملةة   ةةذا التكليةةف أن سعةةون لل قةةسن 
 المرتذق  مر على ال قسن المرتذق ص  أث  ون  للميسو لحمي  أث  زرإ للميسو لتصريذ س.  
ث قول ا نتذسل تختلةة  عةةو القيةةو  القسنونيةة  المت لقةة  صةةسلمرثن ثال ةةرب ثالمزةةرإ ثث ةة  

 ف أن  ذو القيو  تتقرن صقو  القسنونا اينمس  قول ا نتذسل تتقرن صأ ةةب األرةة سب االخت
 الت  رتذ ر فيمس ص با لذلا تختل   قول ا نتذسل اتنوع س عو القيو  القسنوني .  

ث ق ا نتذسل  ق تسصع يت ع ال قسن المرتذق ثي تدر  و  لحقست  ا سزساي ا اينمةةس س تدةةر 
ل قسن المرتذق ص ا ث و  ائم ثتؤسة  سمو ةة   ةةق ا نتذةةسل علةةى  و الملحقست الحلدي  ل

أرسم ان  تةةسصع لحةةق  لكيةة  ال قةةسن المرتذةةق  ةةس لةةم يؤقةةت صمةةب    ينةة ا فسألسةةة فيةة  إنةة  
 ق  ائم ثالبسمو    و  دي ت  إال أن  لةةا ال س نةة  عةةبم  ةةواا تأ يتةة ا ث ةةو  ةةق  يةةر 

رتذةةق إلةةى أ ةةاا  فيصةة ح لكةةة  ةةا  قساة للتزائ ا ثيقصب اذلاا صأن  لو  ائ ال قةةسن الم
  و ال قسن  ق انتذسلا ثإ ا  ائ ال قسن المرتذق ص  صق  ا نتذسل على  ا   ن .

 1018 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس     1015يتوافق  عم  ذو المس    ع المس    
 960 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1271 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس   
  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .    56 و القسنون المبن  الحوندا ثالمس    

 (1166مادة )
 يكسب اإلرتفاق بالتصر  القانونه أو بالميراق  أو بنص القانون.  .1
 ال يكسب بالتقادم إال االرتفاقا  ال،اهرة بما  يها حق المرور.  .2
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 المذكرة اإليضاحية :
 حةةةة   ةةةةق ا نتذةةةةسلا فيعحةةةة  صسلتصةةةةرف  سل قةةةةب تت ةةةةرض  ةةةةذو المةةةةس   إلةةةةى أرةةةة سب 

ثالوسةةي ا ثقةةب سعةةون ال قةةب   سث ةة   ةةسلديع ثقةةب سعةةون تدرعةةسا  مةةس سعحةة  صةةسلميرال أث 
 ةةةو الم ةةةرث  ث ةةةذ رت س ا سضةةةس ي    مةةةس تكحةةة   949اةةةنص القةةةسنون مانظةةةر المةةةس   

قةةس م االنتذسقست الظس ر  أد الت  ل س ع  ست  س س  تةةب  علي ةةس ث ةةذلا  ةةق المةةرثن صسلت
 القوية أث القصير الذد سقوم على رد  سحيح ث حو الني .  

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1016يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا علمةةس صةةأن الم ةةر  األن نةة  اعتدةةر األ إ الصةةس ن  1272

تذةةسل  ةةع أن ا  ن يةةبخة  ةةو  سلةةا ال قةةسن المرتذةةق صةة  مالخةةس م  رةةد س لكحةة   ةةق ا ن 
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن   1272 ةةةةمو ال مةةةةة القةةةةسنون  أد التصةةةةرف القةةةةسنون ا ثالمةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون  1161 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة  ثالمةةس    1019ال راقةة ا ثالمةةس   
 المبن  ال ر   المو ب.  

 (1167مادة )
 األصله. يجوز  ه االرتفاقا  ال،اهرة أن ترتب بتخصيص من المالل  .1
يكككون التخصككيص مككن المالككل األصككله إذا كككان مالكككا لعقككارين منفصككلين  .2

وان ف إرتفاقًا ظاهرا بينهما  يبقى هكذا الحكق إذا انتقكل العقكاران أو أحكعهما 
إلى مالكل آيكر دون تفييكر  كه حالتيهمكا مكا لكم يكتم االتفكاق صكراحة علكى 

  ير ذلل.
 المذكرة اإليضاحية :

ر اتخصةةيص المسلةةا األسةةل ا إ ا  ةةسن  ةةذا المسلةةا سملةةا يترتةة   ةةق ا نتذةةسل الظةةس 
عقسنيو  نذصليوا ثقب   ةةة أ ةةب مس سخةةبم اآلخةةرا ث  ةةة ل ةةذو الخب ةة  ع قةة   ةةس ر ا 
فةةة  ا  ةةةس انتقلةةةت  لكيةةة  أ ةةةب ال قةةةسنيو إلةةةى ال يةةةرا أث  لكيةةة  ال قةةةسنيو إلةةةى ال يةةةرا  ةةةع 
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صسرةةةت قسئ مس  ةةةذا صقسئ مةةةس علةةةى  ةةةذا الو ةةةع فةةةسلمذرثض أن  ةةةذيو المةةةسلكيو المختلذةةةيو 
الو ةةةع قةةةب أنا ا أن يدةةةراا  ةةةق ا نتذةةةسل إلةةةى الو ةةةو ا ث ةةةسن س قلةةة  عةةةو الظ ةةةون أن 
ال قةةسنيو  ملو ةةسن لمسلةةا ثا ةةبا ثيؤرةةا  ةةق ا نتذةةسل الةةذد ين ةةأ اتخصةةيص المسلةةا 
األسةةل ا علةةى أرةةسم اتذةةسل  ةةمن  اةةيو المةةسلكيو المختلذةةيو لل قةةسنيو  نةةذ أن أسةة ح 

 ختلذةةيوا ث مةةس  ةةو   ةةرثف أن االتذةةسل الضةةمن   ةةو عقةةبا ال قةةسنان  ملةةو يو لمةةسلكيو 
 أد تصرف قسنون ا  ة  لا  س لم سعو  نسق اتذسقسا سريحسا على  ير  لا.  

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1017يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة  1273 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1020
 ةةو القةةسنون المةةبن   1275 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس     1162

 األن ن .  
 (1168مادة )

تعع القيود المفرو ة على حق مالل العقار  ه البنا  حقوق ارتفاق علكى  .1
هذا العقار لفائعة العقارا  الته  ر و لمصلحتها هذم القيود  ما لم يوجكع 

 ه بفير ذلل. نص أو اتفاق يقض
 ل مخالفة لهذم القيود تجكوز المطالبكة بإصكيحها عينكا  ومكا ذلكل يحكوز  .2

 االقتصاد على الحكم بالتعويض  إذا رأ  المحكمة ما يسو  ذلل. 
 المذكرة اإليضاحية :

ت تدر القيو  المذرث    و قدة البثل  على انس  ال قسنات  سلحب  ةةو انتذسع ةةسا انتذسعةةس 
علةةةى  حةةةس     ينةةة   قوقةةةس انتذس،يةةة  لصةةةسلح ال قةةةسنات المزةةةسثن     ينةةةس أث قصةةةر الدنةةةس 

ثألسحسب  ذو ال قسنات المزسثن  أن يتمحعوا صحقةةوق م إ ا  ةةس خولذةةت  ةةذو القيةةو  ث لةةا 
ص االةة  الضةةرن النةةس م عةةو  خسلذت ةةس عينةةس فةة  ا ًدةةت ت ةةذن ا االةة   ةةسا ل ةةم أن سقةةسلدوا 

 صسلت ويض  تى  سن ل  رد .  
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  و القسنون المبن  األن ن .    1274س    ع المس    يتقساق  عم  ذو الم
 (1169مادة )

تخضا حقوق اإلرتفاق للقواعع المقررة  ه سكنع إن كائها ولمكا جكرا بكه عكر  
 الجهة الته يقا بها العقار ولألحكام الواردة  ه المواد اآلتية. 

 المذكرة اإليضاحية :
لحةةق ا نتذةةسلا ًةةم إلةةى عةةرف يتحةةب  نقةةسل  ةةق ا نتذةةسلا ثفقةةس أل عةةسم الحةةنب المن ةةق 

 الز   الت  سقع ا س ال قسنا ثالى أ عسم الموا  الت  تل   ذو المس    و  ذا القسنون.  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1019يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1193 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1309
 ةةو القةةسنون المةةبن   1275 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    1022مو ةةبا ثالمةةس   ال

  و قسنون الملكي  ال قسني  اللدنسن .  84/2ال راق ا ثيتوافق  ع المس    
 (1170مادة )

لمالككل العقككار المرتفككق أن يجككرن مككن األعمككال مككا هككو  ككرورن السككتعمال  .1
وأن يسكتعمل هكذا الحكق علكى  حقه  ه اإلرتفاق وما يلزم للمحا ،كة عليكه 

 الوجه الذن ال ين ف عنه إال اقل  رر ممكن. 
ال يجوز أن يترتب على ما يجع من حاجا  العقار المرتفكق أيكة زيكادة  كه  .2

 عب  اإلرتفاق. 
إذا جع من حاجا  العقار المرتفق ما من شفنه زيادة عب  اإلرتفاق  جاز  .3

ضككه بتعككعيل اإلرتفككاق  للقا ككه بعككع الموازنككة بككين مصككلحة الطككر ين أن يق
 بما تقتضيه  رورة مواجهة الزيادة  وذلل  ه ن،ير مقابل عادل. 

 المذكرة اإليضاحية :
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لمسلةةةا ال قةةةسن الةةةذد تقةةةرن لمصةةةلحت  عقةةةسن ا نتذةةةسلا أن سقةةةوم صمةةةس  ةةةو  ةةةرثند  ةةةو 
األعمس  الرت مسل ا ف  ا  سن ا نتذةةسل   ةةسن  عةةو  ةةق  ةةرثنا ث ةةسن ارةةت مسل  سقتضةة  

فةةول  صةةرف  ةةسئ  أث  ةةسن ا نتذةةسل صةةسلمزرإ ث ةةسن سحتةةسح إلةةى  ذةةر  أن سمةةيم  حةةرا
قنس  لتوسية الميسو  سن عليةة  أن سقةةوم صممةةة  ةةذو األعمةةس  ألنةة  ال سعةةون ارةةت مس   ةةق 
ا نتذسل إال صممة  ذو األعمس ا  مس لمسلا ال قسن أن س يةةب القريةةق الةةذد سمةةر  نةة  ثأن 

 يرسذ  عنب االقتضس .  
رتذةةةق أال سزةةةسثا  ةةةبث   قةةة ا ث ةةةو ًةةةما عليةةة  أن سحةةةت مة  ةةةق ثعلةةةى  سلةةةا ال قةةةسن الم

ا نتذةةسل علةةى الو ةة  الةةذد ال تن ةةأ عنةة  إال أقةةة  ةةرن  معةةو ثال سحةة   ارةةت مس   ةةذا 
الحق ثللقس   تقبير  س إ ا  سن  سلا ال قسن المرتذق قةةب أرةةس  ارةةت مس   ةةق ا نتذةةسل 

فةة  سزةةوا ارةةت مس   ةةق  أم الا ثإ ا  ةةسن  ةةق المةةرثن قةةب تقةةرن لذسئةةب   نةةا  للحةةعنىا
المةةرثن لنةةس د أث  حتوسةة  سقةةوم صزسنةة  المنةةا ا ألن  لةةا  ةةو شةةأن  أن ير ةةق ثيايةةب 
 و ع   ا نتذسلا ف   ةةذو الحسلةة  سعةةون للقس ةة  ص ةةب المواانةة  اةةيو  صةةلح  القةةرفيو 
أن سقضةةة  ات ةةةبية ا نتذةةةسل صمةةةس تقتضةةةي   ةةةرثن   وا  ةةة  الايةةةس   فةةة  ال ةةة  ا ث لةةةا 

 بف   سس   ال قسن المرتذق لصس   ال قسن المرتذق ص .  نظير  قساة عس  ا ي
 988 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1020يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 1276 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    1023 و القسنون المبن  الحةةوندا ثالمةةس   
  و القسنون المبن  ال راق .  

 
 (1171مادة )

لل العقار المرتفق به أن يقوم بفن عمكل لمصكلحة العقكار المرتفكق  ال يلتزم ما
إال أن يكون عمي إ ا يا يقتضيه استعمال اإلرتفاق على الوجه المكفلو   مكا 

 لم يوجع اتفاق يقضه بفير ذلل. 
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 المذكرة اإليضاحية :
ال سزةةوا لمسلةةا ال قةةسن المرتذةةق  قسل ةة   سلةةا ال قةةسن المرتذةةق صةة  صةةأن سقةةوم صةةأد عمةةة 
لمصةةةلح  ال قةةةسن المرتذةةةقا إال إ ا  ةةةسن  ةةةو شةةةأن  ةةةذا ال مةةةة ارةةةت مس  ا نتذةةةسل علةةةى 

 الو   المألوفا  ة  لا  س لم يو ب اتذسل سقض  ص ير  لا.  
 873 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1021يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 
 (1172مادة )

ل اليزمة الستعمال حق اإلرتفاق والمحا ،ة عليه تككون علكى نفقة األعما .1
 مالل العقار المرتفق ما لم يوجع اتفاق يقضه بفير ذلل. 

 إذا كان مالل العقار المرتفق به هو المكلف أن يقكوم بتلكل األعمكال علكى  .2
نفقته كان له أن يتخلص من هذا التكلي  بالتخله عن العقار المرتفق به 

 الل العقار المرتفق.  له  أو بعضه لم
إذا كانو األعمال نا عة أيضا لمالل العقار المرتفق به  كانو نفقتهكا علكى  .3

 الطر ين كل بنسبة ما يعود عليه من نفا.
 

 المذكرة اإليضاحية :
تكون نذق  األعمس  ال ا   الرت مس   ق ا نتذسل ثالمحسفظ  علي  علةةى  سلةةا ال قةةسن 

ًةةما عليةة  تحمةةة عةة    ةةذو النذقةةستا  ةةة  لةةا  ةةس لةةم المرتذةةق ف ةةو الةةذد سحةةتذيبا ث ةةو 
يو ةةب اتذةةسل سقضةة  ص يةةر  لةةاا  يةةث سزةةوا تحميةةة  لةةا علةةى سةةس   ال قةةسن المرتذةةق 

 ص  أث اقتحسم  ذو النذقست  نسسذ  أث أد إتذسل رخر يرتضي   رفس ال  ق .  
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لةة   ف  ا تم االتذسل على أن سس   ال قسن المرتذةةق صةة   ةةو المعلةة  ا ةةذو النذقةةستا  ةةسن
للةةتخلص  ةةو  لةةاا أن يتةةرق ال قةةسن  لةة  أث  ةةا اا  نةة  لمسلةةا ال قةةسن المرتذةةق ثيةةتم  لةةا 
إ ا  سنت  ذو النذقست صس ظ ا ثي تدر التاام سةةس   ال قةةسن المرتذةةق صةة   ةةو االلتاا ةةست 
ال ينيةة  ثلةةيا  ةةو قديةةة االلتاا ةةست ال خصةةي ا ثااللتاا ةةست ال ينيةة  أرسرةة س ير ةةع إلةةى 

رتذةةق صةة   سلكةةس ل ةةذا ال قةةسن ث حةةد   لكيتةة  لةة ا أ ةةس إ ا  سنةةت كةةون سةةس   ال قةةسن الم
نذقةة  األعمةةس  ال ا ةة  الرةةت مس   ةةق ا نتذةةسل ثالمحسفظةة  عليةة ا نسف ةة  للقةةرفيو يلتةةام 

 كة ثا ب  ن مس انح    س س و  علي   و نذع  و  ذو النذقست.  
لمةةةةس    ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثا 1022يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1277 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1024
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا علمةةس   1311 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس      874

 صأن الم ر  األن ن  ال س ق  للقرفيو الحري  ف   خسلذ   عم  ذا النص.
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 (1173مادة )
لعقار المرتفق به أن يعمل شيئا يالدن إلكى االنتقكا  مكن ال يجوز لمالل ا .1

استعمال حق اإلرتفاق أو جعله ا ثر م قة  وال يجوز له بوجكه يكا  أن 
يفير من الو ا القائم أو أن يبعل بالمو ا المعكين أصكي السكتعمال حكق 

 اإلرتفاق مو عا آير.
مكن إذا كان المو ا الذن عكين أصكي السكتعمال حكق اإلرتفكاق قكع أصكبح   .2

شفنه أن يزيع  ه عب  هكذا الحكق أو أصكبح مانعكا مكن إحكعاق تحسكينا  
 ككه العقككار المرتفككق بككه   لمالككل هككذا العقككار أن يطلككب نقككل اإلرتفككاق إلككى 
مو ا آير من العقار  أو إلى عقكار آيكر يملككه أجنبكه إذا قبكل األجنبكه 
 ذلل  كل هذا متى كان استعمال اإلرتفاق  ه و عه الجعيع ميسكورا لمالكل

 العقار المرتفق  بالقعر الذن كان ميسورًا  ه و عه السابق. 
 المذكرة اإليضاحية :

ثا  ست  سلةةا ال قةةسن المرتذةةق صةة  ثا  ةةست رةةلدي   حضةة ا فحةةق ا نتذةةسل رةةلق    سشةةر  
ي سشةةر س  ثن ثرةةس    سلةةا  ةةذا ال قةةسن ث ثن تبخلةة ا ث ةةة  ةةس سقلةة   ةةو  سلةةا ال قةةسن 

ة يةةةةؤ د إلةةةةى االنتقةةةةست  ةةةةو ارةةةةت مس   ةةةةق المرتذةةةةق صةةةة   ةةةةو اال تنةةةةس  عةةةةو أد عمةةةة 
ا نتذسلا أث   ل  اكمر   ق ا ث و   خست ال سزةةوا لصةةس   ال قةةسن المرتذةةق صةة  أن 

 س ير  و الو ع القسئم لتنتذسل.  
أ ةةس إ ا  ةةسن  و ةةع ا نتذةةسل صسل قةةسن المرتذةةق صةة ا أث صمن ةة   ةةو إ ةةبال تححةةينست فةة  

و القس   نقةةة ا نتذةةسل إلةةى  و ةةع رخةةر ال قسن فلمسلا ال قسن المرتذق ص  أن سقل   
أث إلةةى عقةةسن رخةةر سملكةة  أ ندةة  فةة   سلةة  قدولةة ا  سلمةةس  ةةسن  و ةةع ا نتذةةسل الزبيةةب 

 يؤ د إلى تيحير ارت مسل   مس  سن  لا ف  ال قسن المرتذق ص .  
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 875 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1023يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الليد .    1026مبن  الزاائردا ثالمس     و القسنون ال

 
 (1174مادة )

إذا جز  العقكار المرتفكق بقكه اإلرتفكاق لككل جكز  منكه  علكى أال يزيكع ذلكل  كه 
العب  الواقا على العقار المرتفق به   ير انكه إذا ككان حكق اإلرتفكاق ال يفيكع 

المرتفكق بكه أن يطلكب زوال إال جز ا أو بعضا من هذم األجزا   لمالكل العقكار  
 هذا الحق عن األجزا  األيرا. 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا ُ ائ ال قسن المرتذق ثيقةةع  لةةا صسلقحةةم  ماتذس،يةة  أث قضةةسئي   فةة   ةةذو الحسلةة  يت ةةب  
 ةةق ا نتذةةسل ات ةةب  األ ةةاا  المذةةرا ا ثيعةةون لكةةة  ةةا   ذةةرا نذةةا  ةةق ا نتذةةسل علةةى 

أال يترتةة  علةةى  لةةا ايةةس   فةة  عةة    ةةق ا نتذةةسل  ال قةةسن المرتذةةق صةة  ثلكةةو شةةريق 
األسةةةل ا ثإ ا تدةةةيو أن  ةةةق ا نتذةةةسل ال سذيةةةب فةةة  الواقةةةع إال  ةةةا ا  ةةةو  ةةةذو األ ةةةاا  

 فلمسلا ال قسن المرتذق ص  أن سقل  اثا   ذا الحق  و األ اا  األخرإ.  
  ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1024يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

  و القسنون المبن  الليد .  1027
 
 (1175مادة )

إذا جز  العقار المرتفق به بقه حكق اإلرتفكاق واقعكا علكى ككل جكز  منكه   يكر 
انه إذا ككان حكق اإلرتفكاق ال يسكتعمل  كه الواقكا علكى بعكض هكذم األجكزا  وال 
يمكن أن يستعمل عليها  لصكاحب ككل جكز  منهكا أن يطلكب إسكقاط هكذا الحكق 

 ن يملكه.عن الجز  الذ
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 المذكرة اإليضاحية :
 ةةو الم ةةرث  ث ةةذ رت س ا سضةةس ي    1165ا نتذةةسل  يةةر قساةةة للتزائةة  مانظةةر المةةس   

ف  ا  ائ ال قسن المرتذق ص ا سسن  ة  ا   ن   حم  انذا  ق ا نتذسل الةةذد  ةةسن 
و ال قسن  ل   حم ا ص   و قدةةةا ثإ ا  ةةسن  ةةق ا نتذةةسل ال سحةةت مة فةة  الواقةةع ثال سمعةة 

ارت مسل  على ص ض األ اا  الت  انقحم إلي س ال قسن المرتذق صةة ا فلمسلةةا  ةةة  ةةا   ةةو 
 ذو األ اا  الت  ال سمعةةو ارةةت مس   ةةق ا نتذةةسل علي ةةس أن سقلةة  اثا   ةةق ا نتذةةسل 
عو الزا  الذد سملك ا إ  سص ح  ق ا نتذسل على  ةةذو األ ةةاا  فةة   ةةذو الحسلةة   يةةر 

  د  و و .
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1025المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو 

 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1280 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1028
  و القسنون المبن  األن ن .    1312 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس      876

 
 (1176مادة )

 ينتهه حق اإلرتفاق : .1
 لمحعد له أو بزوال محله. بانقضا  األجل ا .أ
بزوال صاحب الحق عن مباشكرته وإعيمكه لصكاحب العقكار المرتفكق بكه  .ب

 الععول عن تخصيصه. 
باجتمكاع العقككارين المرتفككق والمرتفككق بككه  كه يككع واحككعة  ويعككود ذلككل إذا  .ن

 عاد الو ا إلى ما كان علية. 
إذا تفير و ا العقارا  بحيكث تصكبح  كه حالكة ال يمككن  يهكا اسكتعمال  .د

 هذا الحق. 
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 ككه الحككالتين المنصككو  عليهمككا  ككه البنككعين )ن  د( مككن الفقككرة األولككى  .2
يعود هذا الحق إذا عاد  العقارا  إلكى و كا يمككن معكه اسكتعمال الحكق  

 ما لم يكن قع انتهى بععم االستعمال. 
 

 المذكرة اإليضاحية :
 تت رض  ذو المس   إلى أر سب انقضس  ا نتذسل فنذ ر  س سأت  :

: انقضةةةس  األ ةةةة المتذةةةق عليةةة  إ ا  ةةةسن سةةةس   ال قةةةسن المرتذةةةق ثسةةةس   ال قةةةسن أثال
المرتذق ص  قب اتذقس على  ب   حب   يبثم في س  ق ا نتذسلا  مس سقض  ا ةة ق ال قةةسن 

   كس  س  ا  أن سعون انس  فسن بم أث ا ترل ثلم سزب .  
  ت ديةةر عةةو ا نا   ًسنيةةس : نةةاث  سةةس   الحةةق صس نتذةةسل عةةو  ةةق ا نتذةةسلا ثالنةةاث 

ثقةةةب سقةةةع سةةةرا   ثقةةةب سقةةةع  ةةةمنس ث لةةةا صستخةةةس   وقةةة  ال يةةةب   زةةةسال لل ةةةا فيةةة  أن 
سةةس   الحةةق فةة  ا نتذةةسل قةةب نةةا  عةةو  قةة ا شةةريق  أن س لةةو  لةةا لصةةس   ال قةةسن 

 المرتذق ص .  
ًسلمةةس:  مةةس ينقضةة  ا نتذةةسل صستخةةس  الذ ةة ا ث لةةا صةةأن يتملةةا سةةس   ال قةةسن المرتذةةق 

ذةةق صةة ا ث ةةو ًةةم إ ا  ةةة سحةةت مة ال قةةسن المقةةرن عليةة   ةةق ا نتذةةسل فسنةة  ال قةةسن المرت
 سحت مة  ق  لكيت .  

ناص ةةس :  مةةس ينت ةة   ةةق ا نتذةةسل إ ا اسةة ح ارةةت مسل   حةةتحي  ثتةةنزم االرةةتحسل   ةةو 
ت ير ف  ث ع األشيس ا روا  أكسن الت يير  س ًس ف  ال قسن المرتذةةق صةة  أث فةة  ال قةةسن 

نتذةةسل صسلمقةةةا فسن ةةبام المنةةا  المو ةةو  فيةة  المقةةة يةةؤ د إلةةى المرتذةةقا فةة ن  ةةسن ا 
ارةةتحسل  ارةةت مسل ا ثإ ا انحةة ا ال قةةسن المقةةرن عليةة   ةةق ا نتذةةسل ثلةةم س ةةب سقةةة علةةى 

 القريق ال سما يؤ د  لا إلى ارتحسل  ارت مس   ق المرثن.  
س ةةو  ث ع  لةةا إ ا انذصةةلت  لكيةة  أ ةةب ال قةةسنيو ص ةةب أن ا تم ةةس فةة  يةةب شةةخص ثا ةةبا 

 ةةةق ا نتذةةةسل  مةةةس  ةةةسن قدةةةة اتحةةةس  الذ ةةة   مةةةس تقتضةةة   لةةةا الذقةةةر  المسنيةةة   ةةةو المةةةس   
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 ةةو الم ةةرث  ث ةةذلا إ ا أعيةةب الدنةةس  الةةذد يو ةةب فيةة  المقةةةا فةة ن  ةةق ا نتذةةسل  1176
 س و   ر  أخرإ  س لم سعو قب انت ى ص بم االرت مس .  

و القةةةةةسنون المةةةةةبن   ةةةةة  1028ثالمةةةةةس    1026يتقةةةةةساق  عةةةةةم  ةةةةةذو المةةةةةس    ةةةةةع المةةةةةس   
 نةةةة ا ثالمةةةةس    1031 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الليدةةةة ا ثالمةةةةس    1029المصةةةةردا ثالمةةةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.    1283ثالمس      1281
 
 (1177مادة )

ينتهككه حككق اإلرتفككاق بعككعم اسككتعماله مككعة يمككن ع ككرة سككنة   ككإن كككان  .1
  وثيثين سنة. اإلرتفاق مقررًا لمصلحة عين موقو ة كانو المعة ستاً 

إذا ملكككل العقكككار المرتفككككق عكككعة شكككركا  علككككى ال كككيوع   انتفكككاع أحككككعهم  .2
باإلرتفكاق يقطكا التقكادم لمصكلحة البككاقين  كمكا أن وقك  التقكادم لمصككلحة 

 أحع هالال  ال ركا  يجعله موقو ا لمصلحتهم جميعا. 
 

 المذكرة اإليضاحية :
  إ ا  ةةسن  قةةرنا ل قةةسن  ملةةوق ينت    ق ا نتذسل ل بم ارت مسل   ةةب  خمةةا ع ةةر  رةةن

 لكيةةة  خسسةةة ا ثرةةةت ًث ًةةةيو رةةةن  إ ا  ةةةسن  قةةةرنا ألنض  وقوفةةة ا ثعةةةبم االرةةةت مس  
سقصةةب صةة  التقةةس م المحةةق ا ثيحةةمى ص ةةبم االرةةت مس  ألنةة  سحةةق  الحقةةول ال ينيةة   حةةق 
ا نتذةةةسل ث ةةةق االنتذةةةس ا ثينققةةةع التقةةةس م ثيوقةةة  رةةةريسن  اةةةنذا األرةةة سب المقةةةرن  فةةة  

  و الم رث  .    422تقس م المحق  ثثق  رريسن  مانظر المس    انققس  ال
ثإ ا  سن ال قسن المرتذق شسئ س ايو شر س   ت ب يوا ف ن صقس  أ ةةب  ةةؤال  ال ةةر س   ثن 
ال ةةسقيو  نتذ ةةس صحةةق ا نتذةةسل ال سز ةةة المةةب  تحةةرد فةة   قةة  ابا ةة ا ثيققةةع فةة  الوقةةت 
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قةةع ال ةةر س  التقةةس م سذيةةب ال ةةسقيو فيقق ةة   ات  رريسن المب  صسلنح   إلى ال ةةسقيوا  ةةذلا ق
 صسلنح   إلي م أسضسا  مس سقع  لا فيمس ايو المبينيو المتضس نيو.  

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1027يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
  و القسنون المبن  ال راق .    1282 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس      1030

 
 (1178مادة )

لمالكككل العقكككار المرتفكككق بكككه أن يتحكككرر مكككن اإلرتفكككاق كلكككه أو بعضكككه إذا  قكككع 
اإلرتفككاق ككككل منفعكككة للعقككار المرتفكككق أو لكككم تبكككق لككه  يكككر  ائكككعة محكككعودة ال 

 تتناسب البتة ما األعبا  الواقعة على العقار المرتفق. 
 

 المذكرة اإليضاحية :
 ل  أث ص ض ا إ ا فقب  ة  نذ ةة  سحتقيع  سلا ال قسن المرتذق ص  التحرن  و ا نتذسل 

لل قةةةسن المرتذةةةق أث أسةةة حت فسئبتةةة   حةةةبث   ال تتنسرةةة  الدتةةة   ةةةع ال ةةة   الةةةذد يلميةةة  
 على ال قسن المرتذق.  

فيزةةةوا  ينيةةةذ لمسلةةةا ال قةةةسن المرتذةةةق أن سقلةةة  الةةةتخلص  ةةةو  ةةةق ا نتذةةةسل ثلةةةو  ثن 
  وافق  سس   ال قسن المرتذق.  

 881 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1029 يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 1284 و القسنون المبن  الليدةة ا ثالمةةس     1032 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    

  و القسنون المبن  ال راق .  
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 الباب الثانه 
 الحقوق العينية التبعية "التفمينا  العينية" 

 الفصل األول 
 الرهن الرسمه 

 (1179مادة )
به يكسب العائن على عقار مخصص لو ا  دينه حقا عينيا  يكون   الرهن عقع

له بمقتضام أن يتقعم على العائنين العاديين والعائنين التاليين لكه  كه المرتبكة 
  ه استيفا  حقه من ثمن ذلل العقار  ه أن يع يكون. 

 المذكرة اإليضاحية :
ذد ين ةةي   ةةذا ال قةةبا سقلق الةةر و الررةةم ا علةةى ال قةةب الررةةم  ثعلةةى الحةةق ال ينةة  الةة 

 فسلر و عقب يتم ايو الرا و ثالبائو المرت و.  
أ ةةةس ال قةةةب الررةةةم ا فيةةةتم اةةةيو الةةةبائو المةةةرت و  ةةةمسنس لبينةةة  فةةة    ةةة  المةةةبيوا ث سلةةةا 

 ال قسن المر ون روا  أكسن  ذا المسلا  و نذا المبيو أث  سن  ذي  عينيس.  
وفةةس   ينةة  ف ةةو  ةةق عينةة  عقةةسند أ ةةس الحةةق ال ينةة ا ف ةةو الةةذد يترتةة  للةةبائو  ةةمسنس ل

يترتةةة  علةةةى ال قةةةسن المخصةةةص لوفةةةس  الةةةبيوا صمو ةةة   ةةةذا الحةةةقا يتقةةةبم الةةةبائو فةةة  
ارةةةتيذس   ينةةة   ةةةو ًمةةةو ال قةةةسن المر ةةةون علةةةى  ميةةةع الةةةبائنيو ال ةةةس ييو ثأسضةةةس علةةةى 
الةةةبائنيو المةةةرت نيو التةةةسلييو لةةة  فةةة  المرت ةةة  رةةةوا  أكةةةسنوا  ائنةةةيو  ةةةرت نيو نرةةةمييو أث 

أث أسةةحسب اختصةةست أث أسةةحسب  قةةول ا تيةةساا إ ا  ةةسن  ةةؤال   تةةأخريو  يةةساييو 
فةةة  المرت ةةة  أد  قيةةةبيو ص ةةةب تةةةسني  قيةةةب الةةةبائو المةةةرت و  مةةةس للةةةبائو أن يتت ةةةع ال قةةةسن 

 المر ون ف  أد يب سعون.  
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ثالر و الررم ا  ق عين  عقسندا ف ةةو ال يةةر  إال علةةى ال قةةسنات  ثن المنقةةوالت ث ةةع 
قت الم سسرا ص ض الر ون الررمي  على المنقوالتا  مةةة ن ةةو  لاا فقب   ر ف  الو 

الحةةةذين  ن نةةةس نرةةةةميس  ةةةع أن ةةةةس  نقةةةو  فةةةة  األسةةةةا ثن ةةةةو الحةةةذين  الن ريةةةة ا ًةةةم ن ةةةةو 
 القسئرات.  

ثالةةر و الررةةم  عقةةب تةةسصعا ال سقةةوم  ةةذا الحةةق إال صميةةسم الةةبيون المضةةمون صةة ا األ ةةر 
  و ا ثعب س سح  ث ق نس.  الذد يؤ د إلى تأًير الر و صسلبيو المضمونا ث 

ثالةةةر و الررةةةم   ةةةق  يةةةر قساةةةة للتزائةةة ا رةةةوا  صسلنحةةة   إلةةةى ال قةةةسن المر ةةةون أث إلةةةى 
البيو المضمون ف  ا انتقلت  لكي  ال قسن المر ون إلى أكمر  و شخصا ف ن  ةةة  ةةا  
سملكةة  أ ةةب األشةةخست  ةةو  ةةؤال  سعةةون  ر ونةةس فةة   ةةة الةةبيوا ثإ ا قةةسم المةةبيو اوفةةس  

 ن الر و ي قى  س نس للزا  اآلخر  و البيو.   ائ ا ف 
ثقةةب   ةةرت التأ ينةةست ال ينيةة  ص ةةب   ةةون التأ ينةةست ال خصةةي ا ثالةةر و الحيةةساد رةةدق 
  ةةةةونو قدةةةةة الةةةةر و الررةةةةم اا  يةةةةث إن التصةةةةون فةةةة  ا تذةةةةسظ الةةةةبيو صحيةةةةسا  ال ةةةة   

ر ا المر ون  ع تقرير  ق ن و للةةبائو عليةة ا ا تةةسح إلةةى فتةةر   ةةو الةةا و ليحةةت صسلقصةةي
 يةةث سحتةةسح إلةةى البقةة  فةة  التذكيةةر القةةسنون ا  مةةس سقتضةة   ةةذا النةةو   ةةو الر ةةون إلةةى 
نو   و ال  نيةة  لحمسسةة  ال يةةر ث مسسةة  الةةبائو نذحةة ا ث يةةف تححةة   ن ةة  ث رت ةة   ةةق 
البائو على  ذا ال قسنا  ة  لا  ةةسن سصةة   تصةةونو ل يةةر ال قةةسنات التةة  سمعةةو شةة ر 

 التصرفست الوان   علي س.
ن القسنون الرث سن  سز ة     و الر و الحيساد ثالةةر و الررةةم  يتنةةسث  ال قةةسن ثقب  س

ثالمنقةةو  ثالقةةسنون الذرنحةة  القةةبسما رةةرعسن  ةةس  صةةر الم ةةر  الذرنحةة  الةةر و الررةةم  
فةة  ال قةةسنات  ثن المنقةةوالت اينمةةس  ةةة الةةر و الحيةةساد يةةر  علةةى ال قةةسن ثالمنقةةو  علةةى 

 الحوا .  
 882 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1030 ةةع المةةس   يتقساق  عم  ذو المةةس    

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1071 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
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 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا علمةةس  1322 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة  ثالمةةس    1285
 ةةةو قةةةسنون  120 ا ثالمةةةس   صةةةأن الم ةةةر  ال راقةةة  ثاألن نةةة  سحةةةميسن  مصةةةسلر و التةةةأ ين 

 الملكي  ال قسني  اللدنسن .  
 

 الفرع األول 
 إن ا  الرهن الرسمه.  

 (1180مادة )
 ال ينعقع الرهن الرسمه إال بورقة رسمية تن،م بعائرة التسجيل. .1
 يلتزم الراهن بنفقا  العقع  ما لم يوجع اتفاق يقضه بفير ذلل. .2

 المذكرة اإليضاحية :
ال قةةو  ال ةةعلي ا الررةةمي  فيةة  ن ةةو  ةةو أن ةةسن ال قةةبا ال سقةةوم  عقةةب الةةر و الررةةم ا  ةةو

اةةبثن  مل ةةس فةة   لةةا ن ةةو الترا ةة  ثالمحةةة ثالحةةد ا ثيةةتم تحريةةر الونقةة  الررةةمي  فةة  
 ائر  التحزية ف   ثل  فلحقيوا ثنرمي  عقب الةةر و الررةةم ا تقةةرنت لمصةةلح  الةةرا و 

 ثلمصلح  البائو المرت وا ث صلح  االئتمسن  ات .  
مقصةةةو  صسلررةةةمي ا  ةةةو إفةةةراغ الةةةر و فةةة  ثنقةةة  نرةةةمي   تةةةى سعةةةون ال قةةةب سةةةحيحسا ثال

 ثالررمي  ت بف ثفقس ل ذا المقصو  إلى  مسن الت دير عو ا نا   على ث   سحيح.  
 ثيترت  على تخل  الررمي   ر و  و أن سن ال قب اعت سن ال قب صس  .  

 أن  لةةا ال سمنةةع  ةةو االتذةةسل ثنذقةةست الةةر و يلتةةام ا ةةس المةةبيو الةةرا و فةة  األسةةةا إال
علةةةى  يةةةر  لةةةاا  ةةةأن يتحمةةةة الةةةبائو المةةةرت و  ةةةذو النذقةةةست أث يتحمل ةةةس االًنةةةسن   ةةةس 

  نسسذ  أث أد نح   يتذق علي س.
 883 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1031يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

ن المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    ةةةو القةةةسنو  1091 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   



 

1254 

 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1286 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1034
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا  ةةع الم  ظةة  أن الم ةةر  األن نةة  أعتدةةر تحةةزية  1323

 الر و التأ ين  ن نس  و أن سن ال قب ثليا الررمي  في .  
 (1181مادة )

الراهن هو نفن المعين  كما يجوز أن يكون شخصا آير   يجوز أن يكون  .1
 يقعم رهنا رسميا لمصلحة المعين. 

 ه كل حالة يجب أن يككون الكراهن مالككا للعقكار المرهكون وأهكي للتصكر   .2
  يه. 

 المذكرة اإليضاحية :
األسة ف  الر و الررم ا أن سعون المبيو نذح   و الرا و أل ب أ والةة   ةةمسنس للةةبيو 

ة   تةة   ةةوا إال أن  لةةاا ال سمنةةع  ةةو أن سعةةون الةةرا و شخصةةسا رخةةر يرتةة  الةةذد س ةة 
على أ ب ال قسنات الت  ت و   لكيت س إلي  ن نس نرميس لضمسن  يو  ير ًسات فةة    تةة  
ثإنمس ًسات ف      المبيو ثيحمى الرا و عنبئذ الكذية ال ين ا ألنةة  سعذةةة الةةبيو ثلكةةو 

 ف   بث  ال قسن الذد نت  علي .  
 و الررةةةم ا ثرةةةوا   ةةةسن المةةةبيو  ةةةو الةةةرا وا أم  ةةةسن ال يةةةر مالكذيةةةة ال ينةةة   فةةة ن الةةةر 

الذقةةر  المسنيةة   ةةو  ةةذو المةةس  ا تو ةة  أن سعةةون  ةةة  ن مةةس  سلكةةس لل قةةسن المر ةةونا ثان 
 سعون  ة  ن مس أ   للتصرف في .

ثاأل ليةةة  المقلو ةةة  فةةة  المةةةبيو الةةةرا و  ةةة  أ ليةةة  أعمةةةس  التصةةةرف الةةةبائر  اةةةيو النذةةةع 
ثالضرنا ثلةةذا ال يتقلةة  أن سعةةون المةةبيو  س ةةة األ ليةة  ثإنمةةس سعذةة  أن سعةةونا نةةسقص 
األ ليةةة ا  ينيةةةذ س تدةةةر ال قةةةب صسلنحةةة   إليةةة  قةةةسا  لتصقةةةس ا اينمةةةس األ ليةةة  المقلو ةةة  فةةة  
الةةبائو  ةةو أ ليةة  أعمةةس  التصةةرف النسف ةة  نذ ةةس  حضةةسا ف قةةب الةةر و ال يلةةام الةةبائو صةةأد 

 الملا   لزسن  ثا ب ث و المبيو الرا و.  التاام ألن   و ال قو   
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 884 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1032يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا  1079 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثيتوافةةق  ةةع المةةس   

القةةةسنون  ةةةو  1287 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الليدةةة ا ثالمةةةس    1035ثيتقةةةساق  ةةةع المةةةس   
 ةةو  1324 ةةو قةةسنون الملكيةة  ال قسنيةة  اللدنةةسن ا ثالمةةس    128المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون  1202القةةسنون المةةبن  األن نةة  الذقةةر  األثلةةى  ن ةةسا ث ةةذلا المةةس   
 المبن  ال ر   المو ب الذقر  األثلى  ن س.  
 (1182مادة )

 لمالل الحقيقه بورقة رسمية. ال يجوز رهن ملل الفير إال إذا أقرم ا .1
 يقا باطي رهن المال المستقبل. .2

 المذكرة اإليضاحية :
س تدر ن و  لا ال ير قسا  لتصقس  نحةةديس مقساةةة لتصقةةس   ،يسرةةس علةةى ايةةع  لةةا ال يةةر 

 ةةو الم ةةرث  ث ةةذ رت س ا سضةةس ي  ا ثإنمةةس سصةة ح ن ةةو  لةةا ال يةةر   496مانظر المس    
 حميق  اونق  نرمي ا أث إ ا تملا الرا و ال    المر ون.سحيحسا إ ا اقرو المسلا ال

ف قةةةب ن ةةةو  لةةةا ال يةةةر سمةةةر صمةةةر لتيوا المر لةةة  األثلةةةى : سعةةةون فيةةة  قةةةسا  لتصقةةةس  
لمصةةلح  الةةبائو ثللةةبائو المةةرت و أن سزيةةا ال قةةبا في تدةةر سةةحيحس اةةيو الةةبائو المةةرت و 

زةةةوا للةةةبائو أن سقسلةةة  ثالمةةةبيو الةةةرا وا ثيحةةةق   ةةةق الةةةبائو فةةة  إصقةةةس  ال قةةةبا  مةةةس س
ص صقس  ال قبا ف  ا ثقع الةة ق نا عةةب ال قةةب  ةةأن لةةم سعةةوا لكةةو ي  ةة  أن اعت ةةسن ال قةةب 
سةةحيحس اةةيو الةةبائو ثالمةةبيو ال س نةة  نذةةس و فةة   ةةق المسلةةا الحميقةة ا ثي قةةىا الحةةس  
علةةى  ةةس  ةةو عليةة  إال ص ةةب أن سقةةر المسلةةا الحميقةة  ال قةةبا عنبئةةذ سصةة ح ال قةةبا نسفةةذا 

 لحق الر و الررم .ث رت س  
أ س إ ا ثن  الر و على  س   حةةتقدة فةة ن عقةةب الةةر و سعةةون صةةس  ا ثعلةة  الةة ق ن  نةةسا 
ليحةةةت عةةةبم  لكيةةة  الةةةر و لل قةةةسن المر ةةةونا ثإنمةةةس ل ةةةبم ت يةةةيو ال قةةةسن المر ةةةون ت يينةةةس 
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كسفيسا ثقب أنا ت  ذو المس    مسس  المبيو الرا و  ةةو أن سقةةبم علةةى ن ةةو  ةةس سحةةتزب لةة  
  حتقدة.    و  س 

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1033يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
صسلنحةة   للذقةةر   1328 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة  صسلنحةة   للذقةةر  األثلةةى ثالمةةس    1325

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1204المسني ا ثالمس    
 (1183مادة )

عائن المككرتهن الككرهن الصككادر مككن المالككل الككذن تقككرر يبقككى قائمككا لمصككلحة الكك
بطين سنع ملكيته أو  سخه أو إلفائه أو زواله ألن سبب آيكر  إذا ككان هكذا 

 العائن حسن النية  ه الوقو الذن ابرم  يه الرهن. 
 المذكرة اإليضاحية :

سن تت ةةرض  ةةذو المةةس   للحسلةة  التةة  يتقةةرن فيةة  صقةة ن رةةنب  لكيةة  المةةبيو الةةرا و لل قةة 
المر ون أث فحخ  أث إل سئ  أث اثال  ألد رد  رخةةرا فقةةب  ةةسن  قتضةةى أ عةةسم القواعةةب 
ال س ةة  للةة ق ن أث الذحةة  اثا  عقةةب الةةر و ث ةةأًر ن  ةة  علةةى اًةةر اثا   لكيةة  المةةبيو 
الةةرا و لل قةةسن المر ةةونا األ ةةر الةةذد يةةؤ د صسلتضةةحي  صمر ةةا  ةةو االةةت  لكيتةة  لل قةةسنا 

ر ةةا  ةةة  ةةو تصةةرف لةة   ةةذا المسلةةا قدةةة اثا   لكيتةة  صةةأًر ن  ةة ا ثتضةةح   ةةذلا صم
ث ن م البائو المرت و ن نةةس نرةةميسا  مةةس   ةةة الم ةةر  يتةةبخة لحمسسةة   ةةذا الةةبائو تم ةةيس 
 ةةةع فلحةةةذ  الم ةةةرث  صصةةةذ  عس ةةة  لحمسسةةة  المت سقةةةب  حةةةو النيةةة ا ثتخريذةةةس  ةةةو األًةةةر 

 الر    ل ق ن ال قب.  
تتةةوافر ال ةةرثط اآلتيةة  : أثل ةةس أن سعةةون  ثلك  سحتذيب البائو المةةرت و  ةةو  ةةذا سزةة  أن

المبيو الرا و  سلكس ال قسن المر ون ثقت ان قةةس  الةةر و الررةةم ا ثيزةة  أن سعةةون رةةنبو 
قةةسا  لتل ةةس  صةةأًر ن  ةة ا ًسني ةةس: أن سعةةون الةةبائو المةةرت و  حةةو النيةة ا سز ةةة رةةد  
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: اثا   لكيةةة  اعت ةةةسن رةةةنب  لكيةةة  المةةةبيو الةةةرا و قةةةسا  لتل ةةةس  ث ةةةأًر ن  ةةة ا ًسلم ةةةس 
 المبيو الرا و نتيز   صقس  ال قب أث فحخ ...ال .

 885 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1034يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.

 
 (1184مادة )

ال يجككوز أن يككرد الككرهن الرسككمه إال علككى عقككار مككا لككم يوجككع نككص يقضككه  .1
 بخي  ذلل. 

يكككون العقكار المرهككون ممكا يصككح بيعكه اسككتقيال بكالمزاد العلنككه  يجكب أن  .2
وان يكون معينكا بالكذا  تعيينكا دقيقكا مكن حيكث طبيعتكه وموقعكه  وان يكرد 

  ه عقع الرهن ذاته وإال وقا الرهن باطي. 
 المذكرة اإليضاحية :

الةةر و الررةةم  فةة  األسةةة ال سقةةع إال علةةى عقةةسن  ثن المنقةةو ا ثير ةةع  لةةا إلةةى أن 
نظسم الر و الررم  ال يو   نقة  يسا  ال    المر ون  ةةو المةةبيو الةةرا و إلةةى الةةبائو 
المةةةرت وا ث ةةةع  لةةةا أ ةةةسا القةةةسنون فةةة  ص ةةةض األ ةةةوا ا ن ةةةو المنقةةةو  ن نةةةس نرةةةميسا 
كةةةسلمح ت التزسنيةةة ا ثالحةةةذو ال حريةةة  ثالن ريةةة  ثالقةةةسئرات ثفقةةةس أل عةةةسم اتذس،يةةة   نيةةةف 

 و الم ةةرث  ا  مةةس ال سزةةوا أن   1179 ي  للمس    م مانظر المذ ر  ا سضس1948رن   
سقةةع الةةر و الررةةم  علةةى الحقةةول ال خصةةي ا أسةةس  ةةسن  حل ةةسا ثال قةةسن الةةذد سزةةوا أن 
سعةةةون  حةةة  للةةةر و الررةةةم ا سزةةةوا أن سعةةةون أن ةةةس أث أد  ةةةق  ةةةو الحقةةةول ال ينيةةة  

س ا قةةس  ال قسني ا  حق  لكي  ف  أنض أث  نا  أث  ق انتذس  ثإنمةةس ي قةةى الةةر و  ر ونةة 
 ةةق االنتذةةس ا ث ةةق الحعةةرا ثن ةةو  ةةق ا نتذةةسل ت  ةةس لل قةةسن المرتذةةق ثيزةة  أن سعةةون 
ال قسن  مةةس سزةةوا الت س ةةة فيةة  ارةةتق ال صةةسلماا  ال لنةة  ث مةةس سزةةوا اي ةة  صةةسلماا  ال لنةة  
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لةةذا ال سزةةوا ن ةةو الوقةة ا  مةةس ال سزةةوا ن ةةو ال قةةسن الم ةةرثط عةةبم التصةةرف فيةة  أث 
ت مس ا  يث ال سزةةوا لصةةس د س النةةاث  عن ةةس إال لمدةةرن قةةود  ق الحعنى أث  ق االر

 أث انس  على شرط سريح.
ثيزةة  أن سعةةون ال قةةسن المةةرا  ن نةة    ينةةس ت يينةةس  ،يقةةس  ةةو  يةةث  دي تةة  ث وق ةة  ثان 
يةةر   ةةذا الت يةةيو فةة  ال قةةب  اتةة  أث فةة  عقةةب ال  ةةقا ثإ ا لةةم يةةر  الت يةةيو ثالتحبيةةب فةة  

ال قةة  لل قةةب تكةةون  ةةا ا ال يتزةةاأ  نةة ا اعتدةةر الةةر و  عقةةب الةةر و أث فةة  ثنقةة  نرةةمي 
 صس   صقو  القسنون.  

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1035يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   1329 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس     1204

ن نةة  للحةةلق  الزواايةة  للمحعمةة  ثالمةةس   األن نةة ا علمةةس صةةأن الةة ق ن تر ةة  الم ةةر  األ
  و القسنون المبن  الزاائرد.    886

 
 (1185مادة )

ي ككمل الككرهن ملحقككا  العقككار المرهككون التككه تعككع عقككارا  وي ككمل بوجككه يككا  
حقككوق اإلرتفككاق والعقككارا  بالتخصككيص  والتحسككينا  واإلن ككا ا  التككه تعككود 

فيككر ذلككل مككا عككعم اإليككيل بمنفعككة علككى المالككل  مككا لككم يوجككع اتفككاق يقضككه ب
 بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهنعسين. 

 المذكرة اإليضاحية :
الةةر و الررةةم  ال ينحصةةر فةة  ال قةةسن المر ةةونا ثإنمةةس س ةةمة  ةةذلا  ةةة  ةةس س تدةةر  ةةو 
 لحقستةةة ا ثقةةةب  ةةةر ت المةةةس   أ ملةةة  ل ةةةذو الملحقةةةست علةةةى النحةةةو اآلتةةة : أثل ةةةس  قةةةول 

مصةةلح  ال قةةسن المر ةةون م قةةول ا نتذةةسل ا سزسايةة   ث لةةا لت  يت ةةس ا نتذةةسل المقةةرن  ل
لل قةةسن المخةةبثما ًسني مةةس: ال قةةسنات صسلتخصةةيص ث ةة  المنقةةوالت التةة  نسةةبت لخب ةة  
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ال قةةةةةةسن ثارةةةةةةت  ل ا ًسلم ةةةةةةس : التححةةةةةةينست ثا ن ةةةةةةس ات  ديةيةةةةةة   سنةةةةةةت أث سةةةةةةنس ي  
 حةةق االنتذةةس  ث ةةق الحعةةر   حةةتحبً ا ناص  ةةس:  ةةة الحقةةول ال ينيةة  التةة  ت تدةةر عقةةسناا

كةةة  لةةا  ةةس لةةم يترتةة  علةةى  لةةا  لةة  إخةة   صحةةق ا تيةةسا الم ةةسلغ المحةةتحق  للمقةةسثليو 
 ثالم نبريو الم مسنييو.  

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1036يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
المةةبن  ال ر ةة   ةةو   ةةرث  القةةسنون  1206 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1330

  و القسنون المبن  الزاائرد.    887المو با ثالمس    
 
 (1186مادة )

يترتككب علككى تسككجيل تنبيككه نككزع الملكيككة أن يلحككق بالعقككار مككا يفلككه مككن ثمككار  
وإيككرادا  عككن المككعة التككه أعقبككو التسككجيل ويجككرن  ككه توزيككا هككذم الفلككة مككا 

 يجرن  ه توزيا ثمن العقار. 
 المذكرة اإليضاحية :

متةةب الةةر و الررةةم ا لي ةةمة الممةةسنا أد إلةةى  ةةس س لةة  ال قةةسن المر ةةون  ةةو  سسةة تا س
ث لا  و تسني  تحةةزية تنديةة  نةةا  الملكيةة ا أ ةةس قدةةة  ةةذا التةةسني ا فسلممةةسن ال ت تدةةر  ةةو 
 لحقةةست ال قةةسن المر ةةون رةةوا   سنةةت ًمةةسنا  بنيةة  أث  ديةيةة  ص ةةب فصةةل س  ةةو األنضا 

م المةةبيو الةةرا و  ةةو ًمةةسن ال قةةسن المر ةةونا ثي نةة  علةةى أرةةسم أن ن ةةو ال قةةسن ال سحةةر 
إلحسل الممسن صسل قسن المر ونا إن  قول البائنيو تتاا م عنب التوايع على ،يمةة  الممةةسن 

 ث لا  ح  أر مي   ة  ن م ف  الر و على ال قسن  ات .  
 888 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1037يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 القسنون المبن  الزاائرد.    و
 (1187مادة )
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يجككوز لمالككل المبككانه القائمككة علككى أرض الفيككر أن يرهنهككا  و ككه هككذم الحالككة 
يكككون للككعائن المككرتهن حككق التقككعم  ككه اسككتيفا  الككعين مككن ثمككن األنقككاض إذا 
هعمو المبانه  ومن التعويض الكذن يع عكه مالكل األرض إذا اسكتبقى المبكانه 

 صة بااللتصاق.و قا لألحكام الخا
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا أقسم ال ةةخص   ةةسنر علةةى أنض ال يةةرا فلةة  ن ن ةةسا ثيزةةوا للةةبائو أن يتخةةذ فةة   ةةذو 
الحسلةة  إ ةةرا ات نةةا   لكيت ةةس فةة   وا  ةة   ةةذا ال يةةر مكسلمحةةتأ ر الةةذد يةةر و الم ةةسن  

ا التةة  أقس  ةةس فةة  أنض المةةؤ ر   مةةس سحةةتقيع اتخس  ةةس فةة   وا  ةة  الم ةةترد للم ةةسن 
على أرسم  ق الةةبائو اتت ةةع ال ةة   المر ةةون فةة  أد يةةب سعةةونا ثإ ا ارةةت مة سةةس   
األنض خيةةةسنو فةةة  ا صقةةةس  علةةةى الم ةةةسن  ص ةةةب انت ةةةس  عقةةةب ا سزةةةسنا عنبئةةةذ ينتقةةةة  ةةةق 
الةةبائو المةةرت و  ةةو الم ةةسن  إلةةى الت ةةويض الةةذد رةةيبف   الةةبائو المةةرت وا ث لةةا ثفقةةس 

 مة سةةس   األنض خيةةسنو فةة  إاالةة  الدنةةس  ث ي ةةت لنظريةة  الحلةةو  ال ينةة ا أ ةةس إ ا ارةةت
الم سن  صسعت سن س أنقس سا ف ن البائو سحتوف   ق   ةةو ًمةةو األنقةةسض ثفقةةس لمرت ةة   قةة  

  يث تحة  ذو الم سلغ  حة الم سن   لوال عينيس.  
 889 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1038يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 مبن  الزاائرد.   و القسنون ال
 (1188مادة )

يبقى نا ذا الرهن الصادر من جميا الميك لعقار شائا  أيا كانكو النتيجكة  .1
 الته ترتبو على قسمة العقار  يما بعع أو على بيعه لععم إمكان قسمته. 

إذا رهن أحكع ال كركا  حصكته ال كائعة  كه العقكار أو جكز ا معينكا مكن هكذا  .2
لقسككمة أعيككان  يككر التككه رهنهككا  انتقككل العقككار  ثككم وقككا  ككه نصككيبه عنككع ا

الككرهن بمرتبتككه إلككى قككعر مككن هككذم األعيككان يعككادل قيمككة العقككار الككذن كككان 
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مرهونا  ه األصل  ويعين القا ه هذا القعر عنع ععم اإلنفاق عليه  على 
أن يقوم العائن المرتهن بقيع الرهن الجعيع بعكع تسكجيل القسكمة  وال يضكر 

ه بكرهن صكعر مكن جميكا ال كركا   وال بامتيكاز انتقال الرهن على هذا الوج
 المتقاسمين. 
 المذكرة اإليضاحية :

الر و الصس ن  و  ميع ال ةةر س  لل قةةسن المملةةوق علةةى ال ةةيو ا س تدةةر سةةحيحس ثنسفةةذا 
  مةةس  سنةةت النتيزةة  التةة  رةةتؤث  إلي ةةس قحةةم  ال قةةسن ال ةةسئع رةةوا  أكةةسن  لةةا فةة   ةةق 

 ب ال ر س   صةةت  ال ةةسئ   أث  صةة   ذةةرا ا ًةةم ال ر س  أث ف   ق ال ير. ثإ ا ن و أ
ثقةةع فةة  نصةةي  ال ةةريا  صةة   يةةر الحصةة  التةة  ن ن ةةس أث  ةةا ا  يةةر الزةةا  المذةةرا 
الذد ن ن ا انتقة الر و ث قو  القسنون إلى  س ر  لل ةةريا  ةةو  صةة  ص ةةب القحةةم  س ةةس   

الةةر و الزبيةةب الزا  الذد ن ن ا ال ريا قدة القحم ا على أن سقوم البائو المةةرت و صقيةةب 
ص ةةب تحةةزية القحةةم ا ثال سضةةر انتقةةس  الةةر و علةةى  ةةذا الو ةة  اةةر و سةةبن  ةةو  ميةةع 
ال ةةر س   يةةث سعةةون  قةةب س علةةى الةةر و الةةذد قةةسم صةة  ال ةةريا ثال سضةةر  ةةذلا صس تيةةسا 

 المتقسرميو.  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1039يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 قسنون المبن  ال ر   المو ب. و   رث  ال  1207
 ( 1189مادة )

يجوز أن يترتب الرهن  مانا لعين معلق علكى شكرط أو ديكن مسكتقبل أو ديكن 
احتماله  كمكا يجكوز أن يترتكب  كمانا العتمكاد مفتكوح  أو لفكتح حسكاب جكار 
على أن يتحعد  كه عقكع الكرهن مبلكغ الكعين المضكمون أو الحكع األقصكى الكذن 

 .ينتهه إليه هذا العين
 المذكرة اإليضاحية : 
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القسعةةةب ا  ةةةواا  ةةةمسن الةةةبيو ال ةةةر   أث الةةةبيو المحةةةتقدة أث الةةةبيو اال تمةةةسل ا  مةةةس 
سزةةةوا أن يترتةةة   ةةةمسنس العتمةةةس   ذتةةةوي أث لذةةةتح  حةةةسب  ةةةسنا ثإنمةةةس س ةةةترط لصةةةح  

 الر وا أن يتم تحبيب  ذا البيو ثإال  سن الر و صس   صق نس  قلقس.  
مس صمقبان البيوا ف  ا  سن البيو  نزةةااا قسئمةةسا فةةأ رو   ةةرثف ثيتحب  البيو صأ ريوا أثل 

فيزةة    ةةر الةةبيو فةة  عقةةب الةةر وا أ ةةس إ ا  ةةسن  ينةةس ا تمسليةةس أث  حةةتقدليسا  يةةث سعةةون 
 قةةبانو  يةةر   ةةرثف فةة  ال سلةة ا ث ةةو ًةةما سزةة  أن يةةذ ر الحةةب األقصةةى الةةذد سمعةةو 

بو أث   ةةر عنسسةةر  ةةذا أن سصة إليةة ا ثإ ا  ةةسن الةةبيو   ةةسن  عةةو ت ةةويض ث ةة  تحبيةة 
الت ةةويض فةة  عقةةب الةةر وا فةة  ثقةةت القيةةب سزةة  أن يةةذ ر  دل ةةس تقريديةةس قةةب ينت ةة  إليةة  

  ذا الت ويض الن  ذا المدلغ  و الذد سقلع علي  ال ير ثيحتج علي  ص .  
ًسني مةةسا  صةةبن الةةبيو  مةةس يتحةةب  الةةبيو  ةةو المصةةبن الةةذد ن ةةأ عنةة  أن  ةةسن عقةةبا أث 

 ة الضسن  أث ا ًرا  ا  رد  أث ا نا   المنذر   أث القسنون.  عم   ير   رث  مالذ 
 891 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1140يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 (1190مادة )

 ككل جككز  مككن العقككار أو العقككارا  المرهونككة  ككامن لكككل الككعين  وكككل جككز  مككن 
لعقار أو العقارا  المرهونة كلها  ما لكم يوجكع نكص أو اتفكاق العين مضمون با
 يقضه بفير ذلل.
 المذكرة اإليضاحية : 

القسعب  أن الر و الررم   ق عينةة  ال سقدةةة التزائةة ا ث ةةذا س نةة  أن ال قةةسن المر ةةونا 
ث ة  ا   ن   س ٌو للوفس ا صسلبيو  ل ا ثأن  ة  ا   و البيوا  ضةةموٌن صسل قةةسن أث 

لمر ونةة ا فةة  ا تةةم ثفةةسٌ   ائةةٌ  للةةبيوا فةة ن  لةةا ال يةةؤ د إلةةى انححةةسن الةةر و ال قةةسنات ا
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عةةو ال قةةسن المر ةةون صقةةبن  ةةذا الوفةةس ا اةةة سظةةة ال قةةسن  لةة  أث  ةةة ال قةةسنات  ةةس ن  
 للزا  الذد لم يتم الوفس  ص    مس ال ت ،يمت . 

ت ةةس رةةوا  ث ةةع  لةةاا ف ةةذو القسعةةب  ليحةةت  ت لقةة  صسلنظةةسم ال ةةسما ث ةةو ًةةما سزةةوا  خسلذ
 أكسن  لاا انص القسنون أم صسالتذسل.  

 892 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1041يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1333 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1209
 (1191مادة )

ن الرهن تابعكا للكعين المرهكون  كه صكحته و كه انقضكائه مكا لكم يكنص يكو .1
 القانون على يي  ذلل. 

إذا ككككان الكككراهن  يكككر المكككعين ككككان لكككه إلكككى جانكككب تمسككككه بفوجكككه الكككع ا  .2
الخاصة بكه أن يتمسكل بمكا للمكعين التمسكل بكه مكن أوجكه الكع ا المتعلقكة 

 بالعين  ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المعين. 

 رة اإليضاحية : المذك
الةةةر و الررةةةم   قسعةةةب  عس ةةة  ال سقةةةوم  حةةةتق  اذاتةةة ا ثإنمةةةس سقةةةوم  رتكةةةاا علةةةى الةةةبيو 
المضةةةمون فيتةةةأًر صةةة  ث ةةةو ا ثعةةةب س سةةةح  ث ق نةةةسا األ ةةةر الةةةذد سز ةةةة صقةةةس  الةةةر و 
ثسحت   ر ونس ا قس  ثسح  البيو المضمونا ث ذو  يةةا  ال ينذةةر  ا ةةس الةةر و الررةةم ا 

االختصةةست ثالةةر و الحيةةساد ا ةةسا ث قةةول اال تيةةسا صسعت سن ةةس ثإنمةةس تميةةا  ةةة  ةةو  ةةق 
  مسنست عيني  ت ةي .  

ث ع  لا فقب أ سا الم ر  ،يسم الر و الررم  لضمسن  ق  حتقدة ليا  و ةةو ا ثقةةت 
ن و  الر وا  مس ف   سل  فتح اعتمس   صرف   ضمونس اةةر و نرةةم ا فةة   ةةذو الحسلةة  

لةةذد ريضةةمن  الةةر وا  مةةس سزةةوا قيةةب الةةر و قدةةة ين ةةأ الةةر وا ث  ةةب ن ةةوئ  سقةةوم الةةبيو ا
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الحصةةو  علةةى ،يمةة  االعتمةةس ا ث  ةةذا ينذصةةة الةةر و عةةو الةةبيو اةةنص القةةسنون مانظةةر 
  و الم رث  ث ذ رت س ا سضس ي  .    1179المس    

ثإ ا  ةةةسن الةةةرا و  يةةةر المةةةبيو مالكذيةةةة ال ينةةة   فلةةة  أن يتمحةةةا فةةة   وا  ةةة  الةةةةبائوا 
ألث  : الةةبفو  التةة  تت لةةق صةة  خسسةة ا  ةة ق ن عقةةب الكذسلةة  انوعيو  ةةو الةةبفو ا النةةو  ا

 أث قساليت س لتصقس ا أث للذح ...ال .  
النو  المسن : البفو  الت   سن المبيو سحتقيع البفع ا س لو أنةة   ةةسن  ةةو المقسلةة  اةةبفع 

 ،يم  البيوا   ق ن البيوا أث انقضسئ  صسلمقسس ا أث ا ارا  أث التقس م...ال .
 893 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1042عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   يتقساق  

  و القسنون المبن  الزاائرد.
 (1192مادة )

تسكككرن أحككككام الكككرهن الرسكككمه علكككى المنقكككول الكككذن تقضكككه قوانينكككه الخاصكككة 
 بتسجيله مثل السيارة والسفينة. 

 المذكرة اإليضاحية :
ال قسناتا ثاالرةةتمنس  أن يةةر  علةةى  نقةةو   األسة أن ير  الر و الررم  على عقسن  و

 ةةةو المنقةةةوالتا  سلحةةةيسن  ثالحةةةذين ا فكةةةة  ن مةةةس سخضةةةع إلةةةى إ ةةةرا ات التحةةةزية لنقةةةة 
  لكيت س.  
 ةةو الم ةةرث ا تقةةرن صحةةريسن أ عةةسم الةةر و الررةةم  علةةى المنقةةوالت التةة   1192فسلمس    

 تقض  القوانيو الخسس  اتحزيل س إ ا ن نت ن نس نرميس.  
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1210 عم  ذو المس    ةةع المةةس   يتقساق  
  و القسنون المبن  األن ن .    1334ثالمس    
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 الفرع الثانه 
 آثار الرهن 

 بالنسبة إلى الراهن : - 1
 (1193مادة )

يجككوز للككراهن أن يتصككر   ككه العقككار المرهككون  دون أن يككالثر ذلككل  ككه حككق 
 العائن المرتهن. 

 ة اإليضاحية :المذكر 
سحتذ  الرا و على ث   ال موم صعس ةةة الحةةلقست التةة  يتمتةةع ا ةةس المسلةةا فةة   لكةة ا فلةة  
ارت مس  ال ةة   المر ةةون ثارةةت  ل  ثأسضةةس التصةةرف فيةة ا فةةر و ال ةة   ال سحر ةة  أسةة  
رلق   و  ذو الحلقست الم لا ث و ث وو التصرف الةةذد سحةةتقيع الميةةسم ا ةةس الةةرا وا 

نا ثترتي  أ ب الحقةةول ال ينيةة  األسةةلي  المتذرعةة  عةةو  ةةق الملكيةة ا ايع ال    المر و 
 كحق انتذس  أث  ق انتذسل  مس سزوا أل ب البائنيو أخذ  ق اختصست.

ر علةةةى  ةةةق الةةةبائو المةةةرت و ن نةةةس نرةةةميس ثعلةةةى ث ةةة   إال أن  لةةةا  لةةة ا سزةةة  أال يةةةًؤ
رت و لحقةةة ا الخصةةةوت إ ا  سنةةةت  ةةةذو الحقةةةول تةةةم ترتيد ةةةس ص ةةةب تةةةسني  قيةةةب الةةةبائو المةةة 

ث ةةذلا فةة  الحسلةة  التةة  يديةةع في ةةس الةةرا و ال قةةسن المر ةةونا إ ا  ةةسن ال قةةس لتةةسني  قيةةب 
البائو  ق ا  يث سحةةتقيع الةةبائو المةةرت وا أن سحةةتج ص ةةب نذةةس  تلةةا الحقةةولا ثيحةةتقيع 

 التنذيذ على ال قسن صأد يب سعون ث لا الن الر و س قي   ق التت ع.
ال قةةةسن المر ةةةون علةةةى النحةةةو المتقةةةبم ال سزةةةوا أن  ث ريةةة  الةةةرا و فةةة  أن يتصةةةرف فةةة 

 سقيب س اتذسل  ع البائو المرت و ثإ ا ثقع  مة  ذا االتذسل فسن  س تدر صس  .  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1043يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

اائةةةةردا  ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الز 894 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    1335
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1211ثالمس    
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 (1194مادة )

للككراهن حككق إدارة عقككارم المرهككون والحصككول علككى  لتككه حتككى تككاريخ تسككجيل 
تنبيه نزع الملكية جبرا عنع ععم و كا  الكعين  وتلحكق  لتكه بالعقكار  المرهكون 

 من هذا التاريخ.
 المذكرة اإليضاحية :

مر ةةونا تكةةون للةةرا وا فةةسلر و الررةةم ا ال يةةؤ د إلةةى نقةةة  يةةسا  ال قةةسن إ ان  ال ةة   ال
المر ةةون  ةةو الةةرا و إلةةى الةةبائو المةةرت وا اةةة سحةةتذ  الةةرا و صسلحيةةسا ا ث ةةو ًةةما تكةةون 
 ل  ال قسن للرا و ثليا للبائو المرت وا ثيحتود ف   لا الممةةسن القديةيةة  ثالمحةةتحبً  

 را و لملكيت  لل قسن المر ون.  ثالمبني   مس ير ع  لا إلى ا تذسظ ال
ثي قى  ق الرا و صسلممةةسن قسئمةةسا  تةةى تةةسني  تحةةزية تنديةة  نةةا   لكيةة  ال قةةسن المر ةةونا 

  يث ت تدر الممسن  و  ذا التسني   و  لحقست ال قسن المر ون صقو  القسنون.  
 1212 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1336يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   

 ةةةو  1044 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة  المو ةةةبا ثيتوافةةةق  ةةةع أ عةةةسم المةةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.    895القسنون المبن  المصردا ثالمس    
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 (1195مادة )
اإليجككار الصككادر مككن الككراهن ال ينفككذ  ككه حككق الككعائن المككرتهن إال إذا كككان  .1

   كإذا لككم يككن اإليجكار ثابككو ثابكو التكاريخ قبككل تسكجيل تنبيكه نككزع الملكيكة
التاريخ على هذا الوجكه  أو ككان قكع عقكع بعكع تسكجيل التنبيكه  ولكم تعجكل 
 يككه األجككرة  ككي يكككون نا ككذا إال إذا أمكككن اعتبككارم دايككي  ككه أعمككال اإلدارة 

 الحسنة.

ال يكككون اإليجككار السككابق علككى تسككجيل تنبيككه نككزع الملكيككة نا ككذا  ككه حككق  .2
يمككن سككنوا   مككا لككم يكككن قككع سككجل قبككل قيككع  الككعائن المككرتهن إال لمككعة

 الرهن.

 المذكرة اإليضاحية :
ا سزسن س ب  و أعمس  ا  ان  التةة  سزةةوا للةةرا و الميةةسم ا ةةس علةةى ال قةةسن المر ةةون ث ةةو 

 ف   يسات ا فسلر و ال سحرم الرا و  و الميسم ا ذو األعمس .  
و لةة  تةةسني  ًساةةت قدةةة تحةةزية إال أن ا سزسن ال ينذذ ف   ق البائو المرت وا إ ا لم سعةة 

تنديةة  نةةا  الملكيةة ا فةة  ا لةةم سعةةو ًساةةت التةةسني  أث  ةةسن تسنيخةة  ص ةةب تحةةزية التنديةة ا ثلةةم 
ت زة فيةة  األ ةةر  اعتدةةر عقةةب ا سزةةسن  ةةو أعمةةس  ا  ان  الححةةن ا فينذةةذ فةة   ةةبث  رةةن  

 ثا ب  أث اقة أث اكمر صحح   س سقبنو قس   المو و .  
ساةةت التةةسني  قدةةة تحةةزية تنديةة  نةةا  الملكيةة ا فةة ن عقةةب ا سزةةسن ثإ ا  ةةسن عقةةب ا سزةةسن ً

ينذذ ف   ق البائو المرت و فةة   ةةبث  خمةةا رةةنوات  ةةس لةةم سعةةو عقةةب ا سزةةسن  اتةة  قةةب 
رةةزةا  ينيةةذ ينذةةذ عقةةب ا سزةةسن صمبتةة   س لةة ا ثير ةةع  لةةاا إلةةى اعت ةةسن عقةةب ا سزةةسن 

 .  خ    ذو المب   و أعمس  التصرف ال  و أعمس  ا  ان  
 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةرد  ةةع تحةةزية  1045يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

اخةةت ف اين مةةس فةة  الذقةةر  المسنيةة   يةةث قضةةت انذةةس  عقةةب ا سزةةسن المساةةت التةةسني  فةة  
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 1195 ةةبث  تحةةع رةةنوات ال خمةةا رةةنوات  مةةس   دةةت إليةة  الذقةةر  المسنيةة   ةةو المةةس   
القةةسنون المةةبن  األن نةة  الذقةةر  األثلةةى  ن ةةسا    ةةو  1344فلحقين ا ثيتقساق  ةةع المةةس    

علمةةس صةةأن الم ةةر  أ لةةق نذةةس  عقةةب ا سزةةسن فةة   ةةق الةةبائو المةةرت و ثلةةم سقيةةبو صحةةنوات 
  حب    سلمس  سن عقب ا سزسن ًسات التسني .  

 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثلكةةو سز ةةة  ةةب  النذةةس  تحةةع  896ثيتقةةساق  ةةع المةةس   
 بن  المصرد.  رنوات  سلقسنون الم

 (1196مادة )
ال تكون المخالصة باألجرة مقعما لمكعة ال تزيكع علكى ثكيق سكنوا  وال الحوالكة 
بها نا ذة  ه حق العائن المرتهن إال إذا كانو ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيكه 
نككزع الملكيككة   ككإذا كانككو لمككعة تزيككع عككن ثككيق سككنوا  وجككب أن تكككون ثابتككة 

 ع الرهن  وإال يفضو المعة إلى ثيق سنوا . التاريخ ومسجلة قبل قي
 المذكرة اإليضاحية :

 1193للرا و ًمسن ث ل  ال    المر ون  تى تحزية تندي  نةةا  الملكيةة  مانظةةر المةةس   
 و الم رث  ث ذ رت س ا سضس ي  ا ث و الممسنا ، ض األ ر  ث والت ةةسا إال أن المةةس   

سضةةسن الةةبائو المةةرت و الم لةةق  قةة   لةةم تقلةةق رةةلق  الةةرا و فةة   لةةا  تةةى ال 1196
صسل قةةسن المر ةةونا ثعلةةى ث ةة  الخصةةوتا إ ا  ف ةةت األ ةةر   قةةب س أث  ةةو  ا ةةس  قةةب س 

 على النحو اآلت :
إ ا  سنت المخسلص  صسأل ر  أث الحوال   قب س تايب عو  ةةب  ًةة ل رةةنوات فةة  تنذةةذ  .1

الملكيةةة ا  فةةة   ةةةق الةةةبائو المةةةرت و إال إ ا  سنةةةت  حةةةزل  قدةةةة تحةةةزية تنديةةة  نةةةا 
ثير ةةةع  لةةةا إلةةةى اعت ةةةسن الم ةةةر  المخسلصةةة  ثالحوالةةة  فةةة   ةةةذو الحسلةةة   ةةةو أعمةةةس  

 التصرف ال  و أعمس  ا  ان .  
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إ ا  سنةةت المخسلصةة ا صةةسأل ر  أث الحوالةة   قةةب س  يةةر  حةةزل  ثلكن ةةس ًساتةة  التةةسني   .2
فةة  تنذةةذ فةة   ةةق الةةبائو المةةرت و إال فةة   ةةبث  ًةة ل رةةنواتا أ ةةس إ ا لةةم سعةةو ل ةةس 
تةةةسني  ًساةةةتا فةةة  تنذةةةذ فةةة   ةةةق الةةةبائو المةةةرت و إال فةةة   ةةةبث   ةةةس س تدةةةرو قس ةةة  

 المو و  ان   و أعمس  ا  ان  الححن .  

 897 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1046يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.

 (1197مادة )
مته حتككى تككاريخ و ككا  الككعين  يضككمن الككراهن العقككار وهككو مسككئول عككن سككي

وللمرتهن أن يعترض على كل نقص  كه  كمانه وأن يتخكذ مكن اإلجكرا ا  مكا 
 يحفل حقه على أن يرجا بالنفقا  على الراهن.

 المذكرة اإليضاحية :
يلتةةام الةةرا و صضةةمسن  ةةق الةةر وا ث ةةو  ةةس س نةة ا علةةى الةةرا و أن سمتنةةع شخصةةيس عةةو 

بائو المةةرت وا أث أن ينةةا   ةةو ال قةةسن المر ةةون الميسم صةةأد عمةةة  ةةو شةةأن  أن سضةةر صسلةة 
ص ض األ وا  المنقولةة  التةة  اعتدةةرت عقةةسناا صسلتخصةةيص  ثن االتذةةسل علةةى  لةةاا  مةةس 
يلتام الرا و صأن سمنع أد ت رض سقع  و ال ير على ال    المر ةةونا رةةوا  أكةةسن  ةةو 

  أن يتقةةرن شةةأن  ةةذا الت ةةرض أن ينةةا   لكيةة  ال قةةسن المر ةةون أم  ةةا   نةة  أم  ةةو شةةأن
 لل ير  ق  و الحقول سضر صسلبائو المرت و.  

فةة  ا قةةسم الةةرا و صةةأد عمةةة  ةةو شةةأن  أن يةةنقص  ةةق الةةبائو المةةرت وا فل ةةذا األخيةةر أن 
س ترض علي ا  مس ل  أن يتخذ ا  ةةرا ات التةة   ةةو شةةأن س أن تحذةة   قةة ا  ةةأن سقلةة  

ا و أث إن ةةس   ةةس تةةم إقس ةة   ةةسنم علةةى ال ةة   المر ةةونا أث سقلةة  تةةر يم  ةةس أتلذةة  الةةر 
ناعةة   ةةو ال قةةسن المر ةةونا ثيعةةون للةةبائو الر ةةو  علةةى الةةرا و صعةةة النذقةةست التةة  سعةةون 

 قب أنذق س على  مة  ذو ا  را ات.  
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 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1047يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
المةةةةبن  الزاائةةةةردا   ةةةةو القةةةةسنون  898ا  ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس   1337

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1213ثالمس    
 (1198مادة )

إذا تسبب الكراهن بخطئكه  كه هكيك العقكار المرهكون أو تلفكه  ككان الكعائن  .1
 المرتهن مخيرًا بين أن يقتضه تفمينا كا يا أو أن يستو ه حقه  ورا. 

  ولكم يقبكل الكعائن بقكا  إذا كان الهيك أو التلف قع ن ف عن سبب أجنبكه .2
الككعين بككعون تككفمين كككان المككعين مخيككرا بككين أن يقككعم تفمينككا كا يككا أو أن 

 يو ه بالعين  ورًا قبل حلول األجل. 

 ه جميا األحوال إذا وقعو أعمال من شكفنها أن تعكرض العقكار المرهكون  .3
للهيك أو التلف أو تجعلكه  يكر ككا  للضكمان ككان للكعائن أن يطلكب إلكى 

 وق  هذم األعمال واتخاذ الوسائل الته تمنا وقوع الضرر. القا ه 

 المذكرة اإليضاحية :
سعةةةون الةةةرا و  ةةةس نس  ةةة ق ال قةةةسن ثتلذةةة  أث ت ي ةةة  إ ا  ةةةسن نا  ةةةس لةةة ا أث لخقةةةأ  ةةةو 
يت  ونةةة  أث  مةةةو لةةة  نقسصةةة  علةةةي ما ثيعةةةون للةةةبائو المةةةرت وا أن سقلةةة   ةةةو الةةةرا و إ ةةةس 

ث سقسلةة  ص رةةقسط األ ةةة الممنةةوي للةةرا و ثاعت ةةسن تقبسم تأ يو  سف سحة  حة ال قةةسنا أ
 البيو  سال.  

أ ةةةس إ ا تدةةةيو أن ال ةةة ق أث التلةةة  ير ةةةع إلةةةى أ ندةةة  عةةةو الةةةرا وا فةةة ن ل ةةةذا األخيةةةر 
الخيسن ايو أ ريوا إ س تقبسم تةةأ يو  ةةسف سحةةة  حةةة الحةةساقا أث سحةةق  األ ةةة الممنةةوي 

ليا للةةبائو إلةةى أن رةةد  ال ةة ق ل  ثيوف  صسلبيو  سالا ثير ع إعقس  الخيسن للرا و ث 
 ال ير ع إلى الرا و.  
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ثف  الحسل  الت  تقوم أعمةةس   ةةو شةةأن س أن تةةؤ د إلةةى ال ةة ق أث تلةة  ال قةةسن المر ةةون 
أث تز لةة   يةةر  ةةسف للضةةمسن صحةةق الةةبائوا سعةةون للةةبائو الحةةق اللزةةو  إلةةى القس ةةة  

 الحرار .  ليمنع  ذو األعمس  ثإتمس  س  مس ل  أن سقل  او ع ال قسن تحت  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1048يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا  899 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    1337
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1214ثالمس    

 
 (1199مادة )

كككان  أو نزعككو ملكيتككه للمنفعككة  إذا هلككل العقككار المرهككون أو تلككف ألن سككبب
العامككة انتقككل الككرهن بمرتبتككه إلككى الحككق الككذن يترتككب علككى ذلككل سككوا  كككان 

 تعويضا أم تفمينا أم ثمنا مقابل نزع الملكية. 
 المذكرة اإليضاحية :

 ةةو الم ةةرث ا ثلةةذا فةة ن  ةةذو المةةس   تقدةةق أ عةةسم  1198تةةرت    ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
ى  س يترت  على   ق ال قةةسن المر ةةون أث تلذةة  ثيحةةتود فةة  نظري  الحلو  ال ين ا عل

 لا إن  سن الرا و قبم عقسنا رخر أث  دل س  و النقو  أث  فع ًمو ال قةةسن  نتيزةة  لنةةا  
 لكيتةةة  للمنذ ةةة  ال س ةةة ا ثيعةةةون للةةةبائو علةةةى ال ةةة   الدةةةبية  ةةةس  ةةةسن لةةة  علةةةى ال ةةة   

 مرت   الحسصق .  األسل  قدة   ك  أث تلذ   و  ق تت ع ث ق تقبم ث سل
 900 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1049يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1215 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  1338المو با ثالمس    
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 بالنسبة إلى العائن المرتهن : -2
 (1200مادة )

إذا كان الراهن شخصا  ير المعين  ي يجوز التنفيذ على ماله إال ما رهن من 
هذا المال  وال يجوز له الع ا بتجريع المعين  ما لم يوجكع اتفكاق يقضكه بفيكر 

 ذلل.
 المذكرة اإليضاحية :

ينحصةةر  ةةق الةةبائو المةةرت و فةة   وا  ةة  الكذيةةة ال ينةة  صسلتنذيةةذ علةةى ال قةةسنا المقةةبم 
بيو المةةبيوا ثال سزةةوا للةةبائو الحزةةا علةةى  يةةر  ةةذا ال قةةسن صحزةة  أن  نةة   ضةةمسن لةة 

ًمةةةو ال قةةةسن  يةةةر  ةةةسفا ثإنمةةةس لةةةة  أن سحزةةةا صسل ةةةسق  علةةةى أ ةةةوا  المةةةبيو صسعت سن ةةةةس 
الضةةمسن ال ةةسم لةة . ثللةةبائو أن يدةةبأ صسلتنذيةةذ علةةى ال قةةسن المقةةبم  ةةو الكذيةةة قدةةة التنذيةةذ 

نةة  الحةةق صسلةةبفع صسلتزريةةبا إال إ ا ث ةةب علةةى أ ةةوا  المةةبيوا  ثن أن سملةةا الكذيةةة ال ي
اتذسل س ق  الكذية ال ين   ذا الحقا  ينيةةذ يتحةةسثإ الكذيةةة ال ينةة  ثالكذيةةة ال خصةة  

  و  يث أن البائو المرت و علي  أن يدبأ صسلتنذيذ على أ وا  المبيو.  
 901 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1050يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1216و القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس    ةةةة 
 المو ب.  

 (1201مادة )
للكككعائن بعكككع التنبيكككه علكككى المكككعين بالو كككا  أن ينفكككذ بحقكككه علكككى العقكككار  .1

 المرهون  ويطلب بيعه و قا لألو اع المقررة قانونا. 

جكككرا ا  إذا ككككان الكككراهن شخصكككا آيكككر  يكككر المكككعين جكككاز لكككه تفاديكككا لإ .2
الموجهة إليه أن يتخلكى عكن العقكار المرهكون   كإذا لكم يك  العقكار بالكعين 
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 ان للعائن المرتهن الرجوع ببكاقه الكعين علكى أمكوال المكعين بصكفته دائنكا 
 عاديا.  

 المذكرة اإليضاحية :
سعةةون للةةبائو المةةرت و اقتضةةس  لبينةة  التنذيةةذ صحقةة  علةةى ال قةةسن ث لةة  اي ةة  قضةةس  فةة  

س لاث ةةس  المنصةةوت علي ةةس فةة  القةةوانيو الخسسةة ا  ةةة  لةةا ص ةةب التنديةة  المواعيب ثثفق
 على المبيو صسلوفس .  

ثإ ا  سن الرا و  ير المبيو سزوا ل  تذس سس  و اتخس  إ را ات التنذيةةذ فةة   وا  تةة  أن 
يتخلى عو ال قةةسن المر ةةون للحةةسنم القضةةسئ ا أث لا ةةيو الةةذد ت ينةة  المحعمةة ا ث لةةا 

قت  ث    ت ا ثليةةتخلص  ةةو إ ان  ال قةةسن ص ةةب ا بف أن سحذ  الح سئا لل قسن رم ت  ًث
 أن ألحقت ًمسنو ص   و ثقت ا نذان.  

ثإ ا تدةةيو أن ًمةةو ال قةةسن ص ةةب اي ةة  صةةسلماا  ال لنةة  ال سعذةة  صسلوفةةس  لةةبيو الةةبائوا سعةةون 
للةةبائو الر ةةو  علةةى المةةبيو ا ةةسق   قةة  للتنذيةةذ علةةى أ والةة  صصةةذت   ائنةةس عس سةةس ثلةةيا 

 ائنس  رت نس. 
 902 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1051يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1342 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1218

 (1202مادة )
عنككع عككعم اسككتيفا  الككعين وقككو  يقككا بككاطي كككل اتفككاق يعطككه للككعائن الحككق .1

حلككول أجلككه بتملككل العقككار المرهككون  ككه ن،يككر ثمككن معلككوم أيككا كككان  أو أن 
يبيعه دون مراعاة اإلجرا ا  الته  ر ها القانون ولو كان هذا االتفاق قكع 

 أبرم بعع الرهن. 
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ومككا ذلككل يجككوز بعككع حلككول الككعين أو قسككا منككه االتفككاق علككى أن ينككزل  .2
 قار المرهون و ا  لعينه. المعين لعائنه عن الع

 
 المذكرة اإليضاحية :

ال سزوا االتذسل على أن يتملا البائو المرت و ال قةةسن أث أد  ةةس  رخةةر  ملو ةةس للةةرا و 
ل ةةةبم ثفةةةس  المةةةبيو صسلةةةبيوا ثتؤسةةةة  ةةةذو القسعةةةب ا علةةةى أن  ةةةذا االتذةةةسل سقةةةوم علةةةى 

إلةةى تةةبخة الم ةةر  ارةةت    الةةبائو المةةرت و للةةرا و ث س تةة  للقةةرضا األ ةةر الةةذد أ إ 
لحمسسةة  المةةبيوا   تدةةرا  ةةذو الحمسسةة   ةةو النظةةسم ال ةةسم  يةةث اصقةةة الم ةةر   ةةة اتذةةسل 
سخةةسل   لةةاا ثالةة ق ن الةةذد قةةرنو الم ةةر   ةةو الةة ق ن المقلةةقا أسةةس  ةةسن الةةممو الةةذد 
اتذق علي  اين مس مايو الرا و ثالمرت و ا ثي تدةةر  ةةذا االتذةةسل صةةس    تةةى ثلةةو ثن  فةة  

 على عقب الر و.   ثنق  ال ق 
ثالةة ق ن المقةةرنا ال سصةةي  عقةةب الةةر وا ثإنمةةس ينحصةةر فقةة  صسل ةةرطا إال إ ا تدةةيو أن 

 شرط التملا  و البافع الحميق   ارام عقب الر وا عنبئذ ي قة ال قب ثال رط   س. 
ث ع  لا إ ا ثقع  مة  ذا ا تذسل ص ةةب  لةةو  ا ةةة الةةبيو أث  لةةو  قحةة   نةة ا فةة   ةةذا 

دةةةر سةةةحيحسا  يةةةث انةةة  ال  زةةةس  لحمسسةةة  المةةةبيو مالةةةرا و  ألنةةة  ال  زةةةس  االتذةةةسل س ت
ال تمةةس  ارةةت    الةةبائو المةةرت و لةة ا  مةةس ينقدةةق  ةةذا الحعةةم علةةى شةةرط ايةةع ال قةةسن 

 المر ون  ثن ات س  ا  را ات الت  فر  س القسنون لذلا مالقريق المم ب .  
 903مةةبن  المصةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون ال 1052يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1343 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1219

 
 بالنسبة إلى الفير : -3



 

1275 

 (1203مادة )
ال يكككون الككرهن  نا ككذا  ككه حككق الفيككر إال إذا قيككع العقككع أو الحكككم المثبككو  .1

بل أن يكسب هذا الفير حقا عينيكا علكى العقكار  وذلكل دون إيكيل للرهن ق
 باألحكام المقررة  ه اإل يأل. 

ال تنفككذ حوالككة الككرهن الرسككمه أو الحلككول محككل الككعائن  ككه هككذا الحككق أو  .2
النزول عن مرتبته  ه حق  ير المتعاقعين إال إذا حصل التفشير بذلل  ه  

 هامش القيع األصله. 

 المذكرة اإليضاحية :
سقصةةب صةةسل ير المةةذ ون فةة   ةةذو المةةس  ا  ةةة شةةخص لةة   ةةق سضةةسن  ةةو ث ةةو  الةةر و 
الررم ا  سلبائنيو  ثد الحقول ال يني  الت ةي ا ثالبائنيو ال ةةس ييوا ث ةةة شةةخص انتقةةة 

 إلي   ق عين  على ال قسن.
القسعب ا أن الر و الررم  ف   ق ال يةةرا سححةة   ةةو تةةسني  قيةةب عقةةب الةةر و أث الحعةةم 

 ا فةة  ا  ةةسن تةةسني  الةةر و ارةةدق  ةةو  ةةق ال يةةرا نذةةذ  ةةق الةةبائو المةةرت و فةة  الممدةةت لةة 
  وا  ت ا أ س إ ا  سن ال قس لحق ال يرا ف  ينذذ  ق البائو المرت و ف   وا  ت .  

كمةةس أن  والةة  الةةر و الررةةم ا أث الحلةةو   حةةة الةةبائو رةةوا  تةةم  ةةذا الحلةةو  اتذسقةةس أث 
 يةةر المت سقةةبيوا ال تنذةةذ إال إ ا  صةةة التأشةةير قسنونسا أث النةةاث  عةةو  رتدتةة  فةة   ةةق 

 اذلا ف   س   القيب األسل .  
 904 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1053يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة  ثالمةةةةس    1345 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   
  المو ةةبا علمةةس صةةأن الم ةةر  األن نةة  ثال ر ةة   و   رث  القسنون المةةبن  ال ر ةة   1221

 المو ب سأخذان صذكر  التحزية للر و الررم ا ثليا صذكر  القيب.  
 (1204مادة )
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يتبا  ه إجرا  القيع وتجعيعم ومحكوم وإلفكا  المحكو واآلثكار المترتبكة علكى  .1
 ذلل كل األحكام الواردة  ه قانون التسجيل العقارن. 

محكوم علكى الكراهن  مكا لكم يوجكع اتفكاق يقضكه مصرو ا  القيع وتجعيعم و  .2
 بفير ذلل. 

 المذكرة اإليضاحية :
تحية  ذو المس   فةة  تحبيةةب إ ةةرا ات قيةةب الةةر و الررةةم  ثتزبيةةبو ث حةةوو ثإل ةةس  المحةةو 

 إلى أ عسم قسنون التحزية ال قسند.  
كمةةس تحمةةة  ةةذو المةةس    صةةرثفست القيةةةب ثتزبيةةبو ث حةةوو علةةى الةةرا وا إال أن  لةةةا ال 

 ت لق صسلنظسم ال سما األ ر الذد سمعو االتذسل على  س سخسلذ .  ي
فيزةةوا االتذةةسل علةةى أن يتحمةةة الةةبائو المةةرت و النصةة  ثالةةرا و النصةة  اآلخةةرا اةةة 

 سزوا االتذسل على أن يتحمة البائو المرت و  ة المصرثفست.  
    ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس 1054يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  906 ن   ذلاا ثالمس      1055
 (1205مادة )

يقتصر أثر الرهن الرسمه على المبلغ المحعد  ه سنع الرهن والثابو  ه دائرة 
 القيع  ما لم يوجع نص أو اتفاق بفير ذلل. 

 المذكرة اإليضاحية :
مةةذ ون فةةة  رةةةنب الةةةر و ينحصةةر أًةةةر الةةةر و الررةةم  فةةة  التقةةةبم ثالتت ةةعا علةةةى الةةةبيو ال

 ثالمسات ف   ائر  القيبا  ة  لا  س لم يو ب اتذسل أث نص قسنون  سخسل   لا.  
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1222يتقساق  عم  ذو المس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1346ثالمس    
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 الفرع الثالث 
 حق التقعم وحق التتبا 

 
 (1206مادة )

يستو ه العائنون حقوقهم قبل العائنين العاديين من ثمكن العقكار المرهكون  أو 
من المكال الكذن حكل محكل هكذا العقكار  بحسكب مرتبكة ككل مكنهم ولكو ككانوا قكع 

 أجروا القيع  ه يوم واحع. 
 المذكرة اإليضاحية :

 ةةس علةةى  ق التقبم   سن  عو  يا  قسنوني  سحتقيع اوارقت س الةةبائو المةةرت و أن يتقةةبم ا
الةةبائنيو ال ةةس ييوا أث الةةذد يلونةة  فةة  المرت ةة  فةة  الحصةةو  علةةى  قةة   ةةو ًمةةو ال قةةسن 

 المر ون أث  و المس  الذد  ة  حة  ذا ال قسن.  
ثتحح   رت   البائو المرت و  ةةو ثقةةت ثتةةسني  قيةةب ن نةة  ثلةةو  ةةسنوا قةةب أ ةةرثا القيةةب فةة  

ت   البائنيو المةةرت نيو  تةةى ثلةةو يوم ثا با فمةيسن األر مي  ف  القيب  و الذد سحب   ر 
 ردق أ ب مس اآلخر صحسع  ثا ب .  
 907 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1056يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1348/1 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس   
 ب.   و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو   1224
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 (1207مادة )
تحسب مرتبة الرهن مكن وقكو القيكع  ولكو ككان الكعين المضكمون بكالرهن معلقكا 

 على شرط أو كان دينا مستقبي أو احتماليا.
 المذكرة اإليضاحية :

قسعب  األر مي  ف  القيب    التةة  تحةةب   رت ةة  الةةر وا  تةةى ثلةةو  ةةسن الةةبيو المضةةمون 
 ةةو الم ةةرث   1206ث ا تمسليةةس مانظةةر المةةس     لقةةس علةةى شةةرط أث  ةةسن  ينةةس  حةةتقد  أ

 ث ذ رت س ا سضس ي  .  
 908 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1057يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.
 (1208مادة )

يترتككب علككى قيككع الككرهن إديككال مصككرو ا  العقككع والقيككع والتجعيككع إديككاال  .1
 و ه مرتبة الرهن نفسها.   منيا  ه التوزيا

إذا سكككجل أحكككع الكككعائنين تنبيكككه نكككزع الملكيكككة انتفكككا سكككائر الكككعائنين بهكككذا  .2
 التسجيل. 

 المذكرة اإليضاحية :
الةةر و ال سضةةمو الةةبيو فقةة ا ثإنمةةس سمتةةب ليضةةمو المصةةرثفست التةة  أنذقةةت علةةى ال قةةب 

 لر و.  ثقيب الر و ثتزبيب الر و ث نذا  رت   الر و  ثن  س   لذ ر ف  عقب ا
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثيضةةةيف  1058يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

الم ر  المصرد إلى  صةةرثفست ال قةةب ثالقيةةب ثالتزبيةةب الذوائةةب اتذس،يةة   سنةةت أم قسنونيةة ا 
ثفةة   ةةذو المحةةأل  سختلةة  عةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  الذلحةةقين  علةةى أرةةسم أن  ةةذا 

 ةةو  1227 و القسنون المبن  الزاائةةردا ثالمةةس     909مس    األخير ال سزيا الذوائبا ثال
  و القسنون المبن  األن ن .  1351  رث  القسنون المبن  ال ر   المو با ثالمس    
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 (1209مادة )
يجوز للعائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه بمقعار دينه لعائن مرتهن   .1

 آير على ذا  العقار.

اآليككر بجميككا اوجككه الككع ا التككه يجككوز يجككوز التمسككل قبككل هككذا الككعائن   .2
التمسل به قبل العائن األول عكعا مكا ككان منهكا متعلقكا بانقضكا  حكق هكذا 

 العائن األول إذا كان االنقضا  الحقا للنزول عن المرتبة. 

 المذكرة اإليضاحية :
سزةةةوا للةةةبائو المةةةرت و أن ينةةةا  عةةةو  رت ةةة   ينةةة  فةةة   ةةةبث  الةةةبيو المضةةةمون صةةةسلر وا 

المرت ةة  سختلةة  عةةو النةةاث  عةةو الةةر وا فةةسلناث  عةةو المرت ةة  ال يتضةةمو  ثالنةةاث  عةةو
ناثال عةةو الةةر وا في قةةى الةةبائو المةةرت و  ائنةةس  رت نةةس فةة   وا  ةة  المةةبيوا ثلكةةو تتةةأخر 

  رتدت  عو البائو المتنسا  ل .  
أ س الناث  عو الر و فيتم عو  ريق الحوال  م والةة  الحةةق  فينتقةةة الةةر و ث رتدتةة  إلةةى 

 س  ل ا  ذلا يتم عو  ريق الوفس   ع الحلو .  المح
ثي ةةترط لصةةح   ةةذا النةةاث ا أن سعةةون فةة   ةةبث   ةةق الةةبائو النةةسا  فقةة  ثأال يترتةة  

 علي  إ ران ابائو رخر معبم  واا الت ح  ف  ارت مس  الحق .  
ثعلى البائو المتنسا  إلي  أن يوا    ميع البفو  الت   ةةسن المةةبيو سحةةتقيع أن يتمحةةا 

   وا  ةة  الةةبائو األث ا  ةةس عةةبا  ةةس يت لةةق اةةبفو  انقضةةس   ةةق الةةبائو األث  إ ا ا ةةس فةة 
 كسن االنقضس  ال قس للناث  عو المرت  .  

 910 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1059يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
لمةةةس    ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثا 1349 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1225
 (1210مادة )
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يجوز للعائن المرتهن عنكع حلكول أجكل الكعين أن يطلكب نكزع ملكيكة العقكار  .1
المرهككون  ككه يككع الحككائز لهككذا العقككار  إال إذا ايتككار أن يقضككه الككعين أو 

 يطهر العقار من العين أو يتخلى عنه. 

مككن انتقلككو إليككه بككفن سككبب مككن األسككباب يعككع حككائزا للعقككار المرهككون كككل  .2
ملكية هذا العقار  أو أن حق عينه آير عليه قابكل للكرهن دون أن يككون 

 مسئوال مسئولية شخصية عن العين المضمون بالرهن. 

 المذكرة اإليضاحية :
سمةةنح  ةةق الةةر و الررةةم  للةةبائو المةةرت و أن يتت ةةع ال قةةسن المر ةةون فةة  أسةة  يةةب سعةةون 

مصحةةق التت ةةع  ث ةة   يةةا  قسنونيةة  سمنح ةةس  ةةة  ةةق عينةة  أسةةل  أم  ث ةةذا  ةةس سقةةس  عنةة 
ت  ةةة ا ث ةةة  تكمةةةة  يةةةا  التقةةةبما إ ا تصةةةرف الةةةرا و فةةة  ال قةةةسن ثلةةةم سحةةةتذ  صحيساتةةة ا 
فللةةبائو أن ينذةةذ علةةى ال قةةسن المر ةةون ث لةةا صقلةة  نةةا   لكيتةة   ةةو يةةب الحةةسئا لل قةةسن 

سق ةةةر ال قةةةسن  ةةةو الةةةبيو أث  المر ةةةونا إال إ ا اختةةةسن  ةةةذا الحةةةسئا أن سقضةةة  الةةةبيو أث
 يتخلى عن .  

أ ةةس ال ةةرثط التةة  سزةة  أن تتةةوافر فةة  ال ةةخص  تةةى س تدةةر  ةةسئاا سزةةوا للةةبائو اتخةةس  
 إ را ات التنذيذ ف   وا  ت     على النحو اآلت :  

أثل ةةةس : أن تكةةةون  لكيةةة  ال قةةةسن المر ةةةون قةةةب انتقلةةةت إليةةة  أث انتقةةةة إليةةة  علةةةى ال قةةةسن 
  يني  الت  سزوا ن ن س.  المر ون أ ب الحقول ال

 ًسني س : أن سعون الحسئا قب رزة  ق  قدة تحزية تندي  نا  الملكي .  
 ًسلم س : أن سعون الحسئا قب رزة  ق  ص ب قيب الر و.  

ناص  ةةةس : أال سعةةةون ال ةةةخص الحةةةسئا لل قةةةسن المر ةةةون  حةةةيوال  حةةةيولي  شخصةةةي  عةةةو 
 البيو.  
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 911و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    ةة  1060يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1354 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1228
 (1211مادة )

يجككوز للحككائز عنككع حلككول الككعين المضككمون بككالرهن أن يقضككيه وملحقاتككه ومككا 
 ا  من وقو إعذارم بع ا الكعين  ويبقكى حقكه هكذا صر  من نفقا   ه اإلجرا

قائما إلى يوم رسو المزاد  ويكون له  ه هكذم الحالكة أن يرجكا بككل مكا يو يكه 
علككى المككعين  وعلككى المالككل السككابق للعقككار المرهككون  كمككا يكككون لككه أن يحككل 
محل العائن الذن استو ى الكعين  يمكا لكه مكن حقكوق إال مكا ككان منهكا متعلقكا 

 قعمها شخص آير  ير المعين.  بتفمينا 
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا  سنت للحسئا  صلح  صسلحذسظ على ال قسن المر ونا فسن  سحتقيع  لاا عو  ريةةق 
الوفةةس  صسلةةبيو ث لحقستةة  ث ةةس سةةرف  ةةو نذقةةست فةة  ا  ةةرا ات  ةةو ثقةةت إعةةذانو اةةبفع 

اكمر صعميةةر  ةةو ،يمةة   البيوا ث سل س  س سختسن الحسئا  ذا القريق إ ا  سنت ،يم  ال قسن
الةةبيوا ثالوفةةس  صسلةةبيو سزةة  أن سعةةون  ةةس   الن الةةر و  يةةر قساةةة للتزائةة ا ث قسعةةب  
عس  ا ال سزةةوا للحةةسئا  فةةع الةةبيون قدةةة  لةةو  ا ل ةةسا ثي قةةى  ةةق الحةةسئا اةةبفع الةةبيون 
 تةةةى نرةةةو المةةةاا ا ثيعةةةون للحةةةسئا إ ا  فةةةع الةةةبيونا أن ير ةةةع صمةةةس  ف ةةة  علةةةى المةةةبيوا 

ا الحساق لل قسن المر ون  مةةس لةة  أن سحةةة  حةةة الةةبائو الةةذد ارةةتوفى الةةبيو ثعلى المسل
 فيمس ل   و  قول إال  س  سن  ن س  ت لقس اتأ ينست قب  س شخص رخر  ير المبيو.  

 ذا س ن  أن الحسئا سحتقيع أن ير ع على المبيو أث المسلا الحساق ص  ةةبإ الةةبعوييو 
 اآلتييو:

 األثلى : البعوإ ال خصي .  
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 مسني  :  عوإ الحلو .  ال
 912 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1061يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1355 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1230

 (1212مادة )
يع الرهن الذن حل  يه محكل الكعائن وأن يجكعدم يجب على الحائز أن يحتفل بق

عنككع االقتضككا   وذلككل إلككى أن تمحككى القيككود التككه كانككو موجككودة علككى العقككار 
 وقو تسجيل سنع هذا الحائز. 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا قةةسم الحةةسئا صسلوفةةس ا فسنةة  سحةةة  حةةة الةةبائو الةةذد ثفةةسوا ثيحةةتقيع أن سحةةتذيب صزميةةع 

ة  ةةةق الةةةبائو المةةةرت و ثعلةةةى نأرةةة س الةةةر و الررةةةم  عنةةةب الضةةةمسنست التةةة   سنةةةت تكذةةة 
 ةةةةو الم ةةةةرث  ث ةةةةذ رت س  1211ن وعةةةة  علةةةةى المةةةةبيو اةةةةبعوإ الحلةةةةو  مانظةةةةر المةةةةس   

ا سضةةةةس ي  ا ث ةةةةو ا ةةةةة أن سحصةةةةة علةةةةى  ةةةةة الذسئةةةةب  المر ةةةةو ا عليةةةة  سقةةةةع ثا ةةةة  
  ث ةةو و اال تذسظ صقيب الر و ث ذلا تزبيبو في قى للر و  رتدت  ثأًرو الةةذد  ةةسن لةة  أًنةةس

لبإ البائو المرت وا ث لا إلى أن تمحى  ميع القيو  الت   سنت  و ةةو   علةةى ال قةةسن 
 المر ون ثقت تحزية رنب الحسئا.  
 913 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1062يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 (1213مادة )

بب امتي ككه العقككار المرهككون مبلككغ مسككتحق إذا كككان  ككه ذمككة الحككائز بسكك .1
األدا  حاال يكفه لو ا  جميا العائنين المقيعة حقوقهم على العقار   لكل 
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مككن هككالال  الككعائنين أن يجبككرم علككى الو ككا  بحقككه ب ككرط أن يكككون سككنع 
 ملكيته قع سجل. 

إذا كككان الككعين الككذن  ككه ذمككة الحككائز  يككر مسككتحق األدا  حككاال  أو كككان  .2
قكككل مكككن الكككعيون المسكككتحقة للكككعائنين  أو مفكككايرًا لهكككا جكككاز الحكككال منكككه أ

للككعائنين إذا اتفقككوا جميعككا أن يطككالبوا الحككائز بككع ا مككا  ككه ذمتككه ويكككون 
الع ا طبقا لل روط الته التزم الحائز  ه أصل تعهعم أن يع ا بمقتضكاها 

 و ه األجل المتفق على الع ا  يه. 

سكنع ملكيتكه أن يكتخلص مكن  ه كلتا الحالتين ال يجوز للحكائز إذا سكجل   .3
التزامه بالو ا   للعائنين  بتخليه عكن العقكار  ولككن إذا هكو و كى لهكم مكا 

  ه ذمته كان له الحق  ه طلب محو ما على العقار من القيود. 

 المذكرة اإليضاحية :
سزدةةر الحةةسئا علةةى الوفةةس  اةةبيون الةةبائنيو المت لقةة   قةةوق م صسل قةةسن المر ةةون فةة  الحسلةة  

ن في ةةةس الحةةةسئا  ةةةبينس اةةةممو ال قةةةسن ثأن التاا ةةة  صةةةسلممو  ةةةسن  حةةةتحق األ ا ا التةةة  سعةةةو 
 يةةث ال إ  ةةسن للمةةبيو علةةى الوفةةس  قدةةة  لةةو  األ ةةةا ث قسل ةة  المةةبيو صسلوفةةس ا  ةةسئا  
 ةةو أد  ائةةو رةةوا   سنةةت  رتدتةة   تقب ةة  أث  تةةأخر  الن ال ةةرض  نةةس أن الحةةسئا  ةةبيو 

 مي  س. اممو ال قسن الذد سعذ  لحبا  البيون  
ثإ ا اتذةةق الةةبائنون علةةى أن يةةبفع الحةةسئا  ةةس  ةةو ًساةةت فةة    تةة  لمصةةلح  المةةبيوا ل ةةم 
رةةوا  أكةةسن  ةةذا المدلةةغ  حةةتحق األ ا  أم الا ثرةةوا  أكةةسن سعذةة  لحةةبا  الةةبيون  مي  ةةس 
أم الا ف لةةةى الحةةةسئا الوفةةةس  للةةةبائنيو المقيةةةب   قةةةوق م علةةةى ال قةةةسن المر ةةةون ث لةةةا ثفقةةةس 

 التذسل علي س اين م ث ين .لل رثط الت  تم ا
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ي  ةة  أن الحةةسئا فةة   لتةةس الحةةسلتيو ال سزةةوا لةة  التخلةة  عةةو ال قةةسنا ا ةةبف الةةتخلص 
 ةةو التاا ةة  اةةبفع الةةبيونا ألن  ةةو شةةرثط التخليةة  أال سعةةون الحةةسئا  حةةيوال عةةو الةةبيو 

  حيولي  شخصي .  
 914المةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ث  1063يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 (1214مادة )

لحائز العقار المرهون رهنا رسميا حق تطهير العقار الذن آل إليه من كل حق 
عينه ترتب عليه توثيقا لعين مسجل  بفدا  الكعين حتكى تكاريخ إجكرا  بيعكه أو 

  ه المواعيع الته حعدها القانون. 
 المذكرة اإليضاحية :

 قةةسنا  ةةو قدةةة الحةةسئاا صةةأن س ةةرض علةةى الةةبائنيو المقيةةب   قةةوق م قدةةة سقةةع تق يةةر ال
تحةةزية رةةنب  لكيتةة ا اةةبفع  دلةةغ  حةةسث للميمةة  الحميميةة  لل قةةسن المر ةةون ن  ةة   نةة  فةة  

 تق ير ال قسن  و  ميع البيون الم لق  ص  ليخلص ل  صسلكس ة.  
 ةةةو ،يمةةة  الةةةبيون  ثالحةةةسئا ال سختةةةسن التق يةةةرا إال إ ا  سنةةةت ،يمةةة  ال قةةةسن أقةةةة صعميةةةر

المحةةةتحق  للةةةبائنيوا فةةة  ا  ةةةو قةةةسم اةةةذلا ليصةةة ح ال قةةةسن لةةة  خسليةةةس  ةةةو الر ةةةونا ثيعةةةون 
للحةةسئا  مةةةة  ةةةذا الحةةةق  تةةةى تةةةسني  إ ةةرا  ايةةةع ال قةةةسن المر ةةةون أث فةةة  المواعيةةةب التةةة  

  ب  س القسنون.
 915 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1046يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1351 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1231

 (1215مادة )
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إذا أراد الحكككائز تطهيكككر العقكككار وجكككب عليكككه أن يوجكككه إلكككى الكككعائنين المقيكككعة 
البيانككا  حقككوقهم  ككه مككواطنهم المككذكورة  ككه التسككجيل إيطككارا  ت ككتمل علككى 

 اآلتية:
ييصة من سنع ملكية الحكائز تقتصكر علكى بيكان نكوع التصكر  وتاريخكه  .أ

واسككم المالككل السككابق للعقككار مككا تعيككين هككذا المالككل تعيينككا دقيقككا ومحككل 
العقار ما تعيينه وتحعيعم بعقة  وإذا كان التصر  بيعا يذكر أيضا الثمن 

 وما عسى أن يوجع من تكالي  تعع جز ا من الثمن. 

 اريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل. ت .ب

المبلغ الذن يقعرم الحائز قيمة للعقار  ولو كان التصر  بيعكا  ويجكب أال  .ن
يقل هذا المبلغ عن السعر الذن يتخذ أساسا لتقعير الكثمن  كه حالكة نكزع 
الملكية  وال أن يقل بفن حال عن الباقه  ه ذمة الحائز مكن ثمكن العقكار 

بيعا  وإذا كانو أجزا  العقار مثقلة برهون مختلفة وجب   إذا كان التصر 
 تقعير قيمة كل جز  على حعة. 

قائمة بالحقوق الته تم قيعها على العقار قبل تسجيل سنع الحائز ت تمل   .د
 على بيان تاريخ هذم التسجيي  ومقعار هذم الحقوق وأسما  العائنين. 

 المذكرة اإليضاحية :
 تق ير ال قسن على النحو اآلت :تحب   ذو المس   إ را ات  

تو ي  إع ن  و الحسئا إلى الةةبائنيو المقيةةب   قةةوق م علةةى ال قةةسن المر ةةون  حةةب ا  .1
في ةةةس ن دتةةة  فةةة  تق يةةةر ال قةةةسنا ثيترتةةة  علةةةى إ ذةةةس   ائةةةو  ثن رخةةةر عةةةبم نذةةةس  
التق يةةر فةةة   وا  تةةة ا األ ةةةر الةةةذد سزيةةةا لةة  اتخةةةس  إ ةةةرا ات ايةةةع ال قةةةسن صةةةسلماا  

 ثلو  سن  ائنس  تأخرا ال سذيبو ايع ال قسن.ال لن ا  تى  
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الت ريةةف صسلحةةسئا  ةةمو ا عةة نا ثتةةسني  اكتحةةسص  ال قةةسن ثرةةد   يساتةة  لل قةةسن..  .2
 ال .  

 تضميو ا ع ن ًمو ال قسن الذد اكتح  ص  الحسئا  لكي  ال قسن.   .3

 تضميو ا ع ن الميم  الحميمي  الت  س ر  س الحسئا لتق ير ال قسن.   .4

حسئا  ة  ائو  رت و س تدرو  و البائنيو المرت نيو المقيب   قةةوق م قدةةة أن سزيا ال .5
 تحزية رنب  لكيت  ث زميع الديسنست الت  تخص م.  

 916 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1065يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.

 
 (1216مادة )

إلعكين أنكه مسكتعع أن يكو ه الكعيون المقيكعة يجب على الحائز أن يكذكر  كه ا
إلى القعر الذن قوم بكه العقكار  ولكين عليكه أن يصكحب العكرض بكالمبلغ نقكعا 
بل ينحصر العرض  ه إظهار اسكتععادم للو كا  بمبلكغ واجكب الكع ا  كه الحكال 

 أن كان ميعاد استحقاق العيون المقيعة. 
 المذكرة اإليضاحية :

صةةةأن س ةةةرض علةةةى الةةةبائنيو عر ةةةس  ميميةةةس صسلوفةةةس ا ثإنمةةةس  ال تلةةةام  ةةةذو المةةةس   الحةةةسئا
تكتذةة  صسرةةت با  الحةةسئا صةةأن يةةبفع ل ةةم المدلةةةغ الةةذد  ةةب وا لتق يةةر ال قةةسنا فةة   ةةةس  
قدةةو  ال ةةرض  ةةو الةةبائنيوا أسةةس  ةةسن  ي ةةس   فةةع الةةبيون المقيةةب  علةةى ال قةةسن قدةةة تةةسني  

 تحزية رنب  لكي  الحسئا.  
 رضا إلةةةةى إنا تةةةة  المنذةةةةر  ا ثيظةةةةة الحةةةةسئا  لتا ةةةةس ثير ةةةةع  صةةةةبن التةةةةاام الحةةةةسئا صةةةةسل

صةةسل رض المقةةبم  نةة ا  ةةب  رةةتيو يو ةةس ث ةةو الحةةب األقصةةى الةةذد س قةة  للةةبائنيو  اةةبا  
 ن دت م ثقدول م صسل رض أث نفض .  
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 917 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1066يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.  

 
 (1217مادة )

يجوز لكل دائن قيع حقه ولكل كفيل لحق مقيع أن يطلب بيكا العقكار المطلكوب 
تطهيرم  ويكون ذلل يكيل ثيثكين يومكا مكن آيكر إعكين رسكمه يضكا  إليهكا 
مواعيع المسا ة طبقا لقانون أصول المحا ما  المعنية  على أال تزيع مواعيكع 

 المسا ة على ثيثين يوما آير. 
 يضاحية :المذكرة اإل

تخةةو   ةةذو المةةس   للةةبائنيو المقيةةبيوا ث ةةذلا  ذ ؤ ةةما الخيةةسنا اةةيو أن سقدلةةوا ال ةةرض 
المقةةبم  ةةو الحةةسئا أث أن يرفضةةووا شةةريق  أن يةةتم  لةةا خةة   ً ًةةيو يو ةةس  ةةو تةةسني  
رخر إع ن نرم ا  ضسفس إلى  ةةذو المةةب ا ً ًةةيو يو ةةس أخةةرإ  مواعيةةب  حةةسف   ةةس اةةيو 

نيوا ث ةةو ن م المختةةسن إ ا اقتضةةى الحةةس ا فةة  ا اختةةسنثا القدةةو ا المةةو و األسةةل  للةةبائ
ارةةتقر ال قةةسن للحةةسئاا ثإ ا نفضةةوا ال ةةرض المقةةبم  ةةو الحةةسئا ث ةةذا  ةةسئاا ثإنمةةس سزةة  
أن سعون الرفض صقل  سقب   البائو أث الكذية ص ع ن نرم  يو ةة  إلةةى الحةةسئاا ثإلةةى 

  يرو.  المسلا الحساقا سقل  في  ايع ال قسن المقلوب تق
 918 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1067يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.
 (1218مادة )

يكون الطلب بإعين يوجه إلى الحائز وإلى المالل السكابق ويوقعكه الطالكب  .1
أو مكككن يوكلكككه  كككه ذلكككل وكالكككة ياصكككة  ويجكككب أن يكككودع الطالكككب يزانكككة 

لفا كا يا لتفطية مصكرو ا  البيكا بكالمزاد  وال يجكوز أن يسكترد المحكمة مب



 

1288 

ما استفرق منه  ه المصرو ا  إذا لم يرأل المزاد بثمن أعلكى مكن المبلكغ 
 الذن عر ه الحائز  ويكون باطي إذا لم يستو  هذم ال رائا. 

ال يجوز للطالب أن يتنحى عكن طلبكه إال بموا قكة جميكا الكعائنين المقيكعين  .2
 في . وجميا الك

 المذكرة اإليضاحية :
اكتذةةت  ةةذو المةةس   صةةأن أث دةةت علةةى  سلةة  الديةةعا أث ث يلةة  الخةةست ة فأعمةةس  التو يةةة 
ف  التق ير  و أعمس  التصرف الت  تقتض  تةةو ي  خسسةةس ال عس ةةس ة أن يةةو   خاانةة  
المحعمةةةة   دل ةةةةس  سفيةةةةس لت قيةةةة   صةةةةرثفست الديةةةةع صةةةةسلماا ا ثال سحةةةةتر   سلةةةة  الديةةةةع  ةةةةس 

 ةةو  ةةذا المدلةةغ فةة  المصةةرثفست إال إ ا نرةةس المةةاا  اةةممو أعلةةى  مةةس عر ةة   ارةةت رل 
الحةةسئاا ثيعةةون القلةة  صةةس   إ ا لةةم سحةةتوف  ةةذو ال ةةرثطا ثال سزةةوا لقسلةة  الديةةع أن 
يتنحةةةى عةةةو  ل ةةة  إال إ ا ثافةةةق  ميةةةع الةةةبائنيو ث ميةةةع الكذةةة  ا ث سلةةة  الديةةةع  لتةةةام 

ال سحتقيع الر و  فةة   لةةا إال صموافقةة   ميةةع صسل قس  على  ل  الديع ص نا ت  المنذر  ا ث 
 البائنيو ث ميع الكذ  .

 919 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1068يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.  

 
 (1219مادة )

إذا طلككب بيككا العقككار وجككب اتبككاع اإلجككرا ا  المقككررة  ككه البيككوع الجبريككة  .1
ا بنككا  علككى طلككب صككاحب المصككلحة  ككه التعجيككل أو الحككائز  ويككتم البيكك

وعلى من يباشر اإلجرا ا  أن يذكر  ه إعينا  البيكا المبلكغ الكذن قكوم 
 به العقار. 
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يلتكككزم الراسكككه عليكككه المكككزاد أن يككككرد إلكككى الحكككائز الكككذن نزعكككو ملكيتككككه  .2
المصككرو ا  التككه أنفقهككا  ككه تسككجيل سككنع ملكيتككه و يمككا قككام بككه مككن 

وذلككككل إلككككى جانككككب التزامككككه بككككالثمن الككككذن رسككككا بككككه المككككزاد اإلعينككككا   
 و المصرو ا  الته اقتضتها إجرا ا  التطهير. 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا  سل  أ ب البائنيو المقيةةب   قةةوق م أث الةةبائنون ال ةةس يون أث الكذةة  ا اديةةع ال قةةسنا  

ذ ر المدلةةغ الةةذد ث ةة   ينيةةذ ات ةةس  ا  ةةرا ات المقةةرن  فةة  الديةةو  الزدريةة ا علةةى أن يةة 
قوم ص  ال قسن ف  إع نست الديعا ثير ع  لاا إلى اعت ةةسن الةةممو الضةةسص  الةةذد يؤرةةا 
علي  ارتمران الديع صسلماا  أث اعت سنو  أن لم سعةةوا إ ا ًدةةت أن المدلةةغ الةةذد ثسةةة إليةة  
الماا  ال يايب أث يت س    ةةع المدلةةغ الةةذد عر ةة  الحةةسئاا فتحةةتقر  لكيةة  ال قةةسن للحةةسئا 

 ا  ةةو  فةةع  دلةةغ القةةرضا ث ةةو ًةةما سخحةةر  سلةة  الديةةع  ةةس ارةةت رل  ةةو المدلةةغ الةةذد إ
 قب   ف  المصرثفست.  

فةةة  ا نرةةةس المةةةاا  علةةةى أ ةةةب الماايةةةبيوا عليةةة  أن يةةةر  إلةةةى الحةةةسئا الةةةذد ناعةةةت  لكيتةةة  
المصةةرثفست التةة  أنذق ةةس فةة  تحةةزية رةةنب  لكيتةة ا ثفيمةةس قةةسم صةة   ةةو ا ع نةةستا ث لةةا 

ستةة ا صةةسلممو الةةذد نرةةس صةة  المةةاا  ثالمصةةرثفست التةة  اقتضةةت س إ ةةرا ات إلى  سن  التاا 
 التق ير.  

 920 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1069يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.  

 (1220مادة )
بيكا إذا لم يطلب بيا العقكار  كه الميعكاد المحكعد واألو كاع المقكررة أو طلكب ال

ولكن لم يعرض  ه المزاد ثمن أعلى مما عر ه الحائز استقر  ملكية العقكار 
نهائيككا للحككائز يالصككة مككن كككل حككق مقيككع  إذا هككو د ككا المبلككغ الككذن قككوم بككه 
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العقار للعائنين الذين تسمح مرتبتهم باسكتيفا  حقكوقهم منكه  أو إذا هكو أودع 
 هذا المبلغ يزانة المحكمة. 

 المذكرة اإليضاحية :
حةةةةةتقر  لكيةةةةة  ال قةةةةةسن للحةةةةةسئاا إ ا لةةةةةم سقةةةةةبم  لةةةةة  ايةةةةةع ال قةةةةةسن فةةةةة  المي ةةةةةس  المحةةةةةب  ت

ث سألث س  المقرن ا أث  ل  الديةةع ثلكةةو لةةم س ةةرض فةة  المةةاا  ًمةةو أعلةةى  مةةس عر ةة  
الحةةسئاا ث لةةا خسليةة   ةةو  ةةة الحقةةول التةة   سنةةت  قيةةب  علةةى ال قةةسنا إ ا  فةةع الحةةسئا 

ذيو تحةةمح  ةةرتدت م ارةةتيذس   قةةوق م  نةة ا أث إ ا المدلةةغ الةةذد قةةوم صةة  ال قةةسن للةةبائنيو الةة 
 أث    ذا المدلغ خاان  المحعم .  

 920 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1070يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.  

 (1221مادة )
ايكة  تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقعمه الحائز إلى قلم محكمة البع .1

ويجككب عليككه أن يطلككب التفشككير بككذلل  ككه هككامش تسككجيل التنبيككه بنككزع 
الملكيككة  وأن يعلككن الككعائن المباشككر لإجككرا ا  بهككذم التخليككة  ككه يككيل 

 يمسة أيام من وقو التقرير بها. 

يجوز لمكن لكه مصكلحة التعجيكل أن يطلكب إلكى قا كه األمكور المسكتعجلة  .2
الملكيككة  ويعككين الحككائز  تعيككين حككارأل تتخككذ  ككه مواجهتككه إجككرا ا  نككزع

 حارسا إذا طلب ذلل.  

 المذكرة اإليضاحية :
سقصةةةب صسلتخليةةة ا تةةةرق الحةةةسئا لل قةةةسنا ا ةةةبف اتخةةةس  إ ةةةرا ات ايةةةع ال قةةةسن صةةةسلماا  فةةة  
 وا    الحسئاا ثإنمس ف   وا    الحسنم أث األ يو الذد ت ينةة  المحعمةة  األ ةةر الةةذد 

قت  ث   ت .    سحذ  للحسئا رم ت  ًث
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يةة  نظةةسم نث ةةسن  قةةبسما  سنةةت تقةةوم فكرت ةةسا صحلةةو  الةةبائو فةة   يةةسا  ال قةةسن  حةةة ثالتخل
المةةةةبيو ثاالرةةةةتي   عليةةةة ا ًةةةةم تقةةةةونت  ةةةةذو الذكةةةةر ا إلةةةةى أن اسةةةة ح الةةةةبائو اةةةةبال  ةةةةو 
االرةةتي   علةةى  يةةسا  ال قةةسنا أن سقلةة  ايةةع ال قةةسن صةةسلماا ا ا ةةذا أسةة ح نظةةسم التخليةة  

لحسئاا تؤ د إلى تحوية إ ةةرا ات ايةةع ال قةةسن فةة  ص ب أن  سن  قس للبائوا أس ح  قس ل
 وا  ةة  الحةةسئاا إلةةى الحةةسنم أث أ ةةيو ال قةةسن. ثتقةةع التخليةة  صقلةة  سقب ةة  الحةةسئا إلةةى 
قلةةةم  حعمةةة  الدباسةةة ا ثيزةةة  أن سقلةةة  التأشةةةير اةةةذلا فةةة   ةةةس   تحةةةزية التنديةةة  انةةةا  

 .  الملكي ا ثأن س لو البائو اذلا خ   خمح  أسسم  و ثقت التقرير ا س
ثيةةتم ت يةةةيو الحةةةسنم القضةةةسئ  أث األ ةةةيو صقةةةران قس ةةة  األ ةةةون المحةةةت زل  انةةةس  علةةةى 
 ل  سس   المصلح  ف  الت زية ث لا التخةةس  إ ةةرا ات نةةا  الملكيةة  فةة   وا  تةة ا 

 ثيزوا أن س يو الحسئا  سنرس على ال قسن.  
 922    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس 1071يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 (1222مادة )

إذا لم يختكر الحكائز أن يقضكه الكعيون المقيكعة أو يطهكر العقكار مكن الكرهن أو 
يتخلككى عككن هككذا العقككار   ككي يجككوز للككعائن المككرتهن أن يتخككذ  ككه مواجهتككه 
إجرا ا  نزع الملكية و قا ألحكام القانون  إال بعع إنذارم بع ا العين المسكتحق 
أو تخليه عن العقار  ويكون اإلنذار بعع التنبيه على المكعين بنكزع الملكيكة أو 

 ما هذا التنبيه بوقو واحع.
 المذكرة اإليضاحية :

للحسئا أن سختسن ايو عب  ثرسئة سحتقيع  ةةو خ ل ةةس ا صقةةس  ثالمحسفظةة  علةةى ال قةةسنا 
لمحسفظةة  علةةى أث  مةةس فةة  قضةةس  الةةبيون أث تق يةةر ال قةةسن  ةةو الر ةةون أث ن  ةة  فةة  ا



 

1292 

ارةةم  ثرةةم ت   مةةس فةة  التخلةة  عةةو ال قةةسن التخةةس  إ ةةرا ات الديةةع لةةيا فةة   وا  تةة  
 ثإنمس ف   وا    الحسنم أث األ يو الذد س ين  القس  .  

فةة  ا لةةم سحةةت مة الحةةسئا  قةة  فةة  الخيةةسنا فلةةيا أ ةةسم الةةبائو إال اتخةةس  إ ةةرا ات الديةةع 
س   مةةة  ةةذو ا  ةةرا ات إال ص ةةب إنةةذانو اةةبفع صسلماا  ال لن ا ثلكةةو ال سحةةتقيع الةةبائو اتخةة 

الةةبيو المحةةةتحق أث تخليةة  عةةةو ال قةةسنا علةةةى أن يةةتم ا نةةةذان ص ةةب التنديةةة  علةةى المةةةبيو 
 انا  الملكي  أث  ع التندي  ثف  ثقت ثا ب.  

 923 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1072يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ائرد. و القسنون المبن  الزا 

 (1223مادة )
يجكوز للحككائز الكذن سككجل سكنع ملكيتككه  ولكم يكككن طر كا  ككه الكععوا التككه  .1

حكم  يها على المعين بالكعين  أن يتمسكل بفوجكه الكع ا التكه ككان للمكعين 
 أن يتمسل بها إذا كان الحكم بالعين الحقا لتسجيل سنع الحائز. 

تكزال للمككعين  يجكوز للحكائز  كه جميكا األحكوال أن يتمسكل بالكع وع التكه ال .2
 بعع الحكم بالعين حق التمسل بها. 
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 المذكرة اإليضاحية :
إ ا ث   ا نذان للحةةسئاا  ةةسن لةة   ةةق الم سن ةة ا ثلةة  أن يتمحةةا صسلةةبفو  التةة  ال تةةاا  
للمبيو ص ب الحعم  ق التمحا ا سا  سنقضس  البيو ص ب الحعةةم صةة  صسلوفةةس  أث صسلمقسسةة  

سلةةةبفو  التةةة   ةةةسن للمةةةبيو أن يتمحةةةا ا ةةةس قدةةةة أث ص يةةةر  لةةةاا اةةةة لةةة  أسضةةةس التمحةةةا ص
الحعةةما شةةريق  أن سعةةون فةة   وقةة   ةةو شةةأن  أال سز ةةة للحعةةم  زيةة  قدلةة ا ثيتحقةةق 
 لا إ ا  سن الحعم ال قةةس لتحةةزية رةةنب  لكيتةة  ثلةةم سعةةو  رفةةس فةة  الةةبعوإا فةة ن الحعةةم 

الةةبائو ف   ذو الحسل  ال سعون  ز  علي   س  ام قب رزة رنبو قدة سبثنو ثلةةم يبخلةة  
خصةةمس ًسلمةةساا فةة ن  ةةسن الحةةسئا لةةم س ةةسنض أث عةةسنض فرفضةةت   سن ةةت  الحةةير فةة  

 إ را ات نا  الملكي  ثفقس لاث س  المقرن .  
 924 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1073يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 (1224مادة )

المزاد شكريطة أال يعكرض  يكه ثمنكا أقكل مكن البكاقه   يجوز للحائز أن يعيل  ه
  ه ذمته من ثمن العقار الجارن بيعه. 

 المذكرة اإليضاحية :
تزيةةا  ةةذو المةةس   للحةةسئا الةةبخو  فةة  المةةاا  إ ا ن ةة  صسلمحسفظةة  علةةى ال قةةسنا شةةريق  
 أال س رض أًنس  الماايب ا ًمنس أقةةة  ةةو ال ةةسق  فةة    تةة   ةةو ًمةةو ال قةةسن الزةةسند اي ةة ا

ثير ع  لاا إلى أن البائنيو المقيب   قوق م على ال قسنا قب سزدةةرثو علةةى  فةةع  ةةس صقةة  
ق    ت   و المموا األ ر الةةذد سزدةةر الحةةسئا ص ةةبم عةةرض ًمةةو سقةةة عةةو المدلةةغ الةةذد 

 سحتقيع البائنون إ  سنو على الوفس  ص .  
 925المةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ث  1074يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.
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 (1225مادة )
إذا نزعو ملكية العقار المرهون ولو بعكع اتخكاذ إجكرا ا  التطهيكر أو التخليكة  
ورسكككا المكككزاد علكككى الحكككائز نفسكككه  عكككع مالككككا للعقكككار بمقتضكككى سكككنع ملكيتكككه 
األصله  ويتطهر العقار من كل حق مقيع إذا د ا الحائز الثمن الكذن رسكا بكه 

 المزاد أو أودعه يزانة المحكمة. 
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا نرس الماا  على الحسئاا ف ن رنب  لكيت  ليا  عم  ررى المةةاا ا ثإنمةةس رةةنب  لكيتةة  
األسةةل  الةةذد تلقةةى صةة   لكيتةة  الةةذد قةةب سعةةون عقةةب الديةةع أث الوسةةي  أث ال  ةة ...ال ا 

  ثال سحتةةسح إلةةى  فةةع نرةةوم ث ةةو ًةةما ال سحتةةسح الحةةسئا إلةةى تحةةزية  عةةم  ررةةى المةةاا
 بيةةةب ا ثإنمةةةس عليةةة  أن يؤشةةةر صحعةةةم  ررةةةى المةةةاا  علةةةى  ةةةس   تحةةةزية رةةةنب  لكيتةةة  
الحسئا ثعلى  س   تحزية إنذان الحسئاا ثي و  إلي  ال قسن  ق را  و  ةةة  ةةق  قيةةباا 

 علي  إ ا  فع الحسئا الممو الذد نرس ص  الماا  أث أث ع  خاان  المحعم .  
 926 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1075المةةس    ةةع المةةس   يتقساق  عم  ذو  

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1233 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .    1358المو با ثالمس    

 (1226مادة )
إذا رسككا المككزاد  ككه األحككوال المتقعمككة علككى شككخص  يككر الحككائز   ككان هككذا 

 ال خص يتلقى حقه من الحائز بمقتضى حكم رسو المزاد. 
 المذكرة اإليضاحية :

إ ا نرةةةس المةةةاا  علةةةى  يةةةر الحةةةسئاا انتقةةةة  ةةةق الملكيةةة  إلةةةى الرارةةة  عليةةة  المةةةاا  ث ةةةو 
الحسئا نذح ا ثال سذح  رنب الحسئا األسةةل ا اةةة ي قةةى قسئمةةس إلةةى أن يررةةو المةةاا  علةةى 

إلةةى  ةةذا األخيةةر  ةةو الحةةسئاا صمو ةة   عةةم  ررةةى   ير الحسئاا ثعنبئذا تنتقةةة الملكيةة 
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المةةاا ا ثلكةةة  تنتقةةة ل ةةةذا ال يةةر الملكيةةة ا عليةة  أن سحةةةزة  عةةم  ررةةةى المةةاا ا ثيعةةةون 
الةةممو الةةذد نرةةس صةة  المةةاا   لكةةس للحةةسئاا سحةةتوف   نةة  الةةبائنون المقيةةبثن  قةةوق ما ث ةةس 

 ي قى إ ا صق  ش   سعون للحسئا ثلمو ارتمب  ق   و الحسئا.  
 927 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1076ساق  عم  ذو المس    ع المس   يتق 

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1234 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   
  و القسنون المبن  األن ن .  1359المو با ثالمس    

 (1227مادة )
ائنين المقيكككعة إذا زاد الككثمن الككذن رسكككا بككه المكككزاد علككى مكككا هككو مسكككتحق للككع

حقككوقهم  كانككو الزيككادة للحككائز  وكككان لككعائنه الحككائز المككرتهنين  أن يسككتو وا 
 ديونهم منها. 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا اا  الةةةةممو الةةةةذد نرةةةةس صةةةة  المةةةةاا  علةةةةى  يةةةةر الحةةةةسئاا عمةةةةس  ةةةةو  حةةةةتحق للةةةةبائنيو 

بائنيو المةةرت نيو المقيبيوا  سنت الايس   للحسئا ثللةةبائنيوا المقيةةب   قةةوق م  نةة   ةةوا ثللةة 
 و الحسئا أن سحتوفوا  قوق م لذلا  و  ذو الايس   ف ةة   ةةق  ةةبين م الحةةسئاا فل ةةم أن 

 ينذذثا علي سا ثيحتوفوا  ن س  قوق م صحح   راتد م.  
 928 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1077يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1236 ةةع المةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثيتوافةةق 
  و القسنون المبن  األن ن .  1316ال ر   المو ب ثالمس    

 (1228مادة )
يعككود للحككائز مككا كككان لككه قبككل انتقككال ملكيككة العقككار إليككه مككن حقككوق ارتفككاق 

 وحقوق عينية أيرا.
 المذكرة اإليضاحية :
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يةةة ا التةةة   سنةةةت للحةةةسئاا  ةةةر و إ ا نرةةةس المةةةاا  علةةةى  يةةةر الحةةةسئاا فةةة ن الحقةةةول ال ين
نرةةم  أث اختصةةست أث  ةةق انتذةةس  أث انتذةةسل أث  ةةق رةةعن  أث  ةةق ارةةت مس  ثاالةةت 
صحةةد  اتحةةس  الذ ةة  مأد عنةةب س تملةةا ال قةةسن المقةةرن  عليةة   ةةذو الحقةةول ا فةة ن  ةةة  ةةذو 
الحقةةةول ت ةةةو  إلةةةى الحةةةسئا صحةةةد  اثا  رةةةد  اثال ةةةس ث ةةةو اتحةةةس  الذ ةةة ا  يةةةث أسةةة ح 

 ل خص  ير الحسئا.  ال قسن  ملو س 
 929 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1078يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 (1229مادة )

يلتزم الحائز بكرد ثمكار العقكار مكن وقكو إعكذارم بالكع ا أو التخليكة   كإذا ترككو 
و أن يوجكه إليكه إعكذار اإلجرا ا  معة ثيق سنوا    ي يرد الثمار إال من وق

 جعيع. 
 المذكرة اإليضاحية :

س تدةةر الحةةسئا  حةةيوال عةةو الممةةسن  ةةو ثقةةت ا نةةذان صسلةةبفع أث التخليةة ا إ  تلحةةق الممةةسن 
صسل قسن قدل  مف   وا  ت    و  لةةا الوقةةتا فةة  ا تر ةةت ا  ةةرا ات  ةةب  ًةة ل رةةنواتا 

ا نةةةذان القةةةبسم سعةةةون قةةةب  فةةة  يةةةر  الممةةةسن إال  ةةةو ثقةةةت أن يو ةةة  إليةةة  إنةةةذان  بيةةةب الن
 رق .  

 930 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1079يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة   1235/2 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 المو ب.  
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 (1230مادة )
تكه يرجكا يرجا الحائز بععوا الضمان على المالل السابق  كه الحكعود ال .1

 بها الخلف على من تلقى منه الملكية معاو ة أو تبرعا. 
يرجا الحائز أيضا على المعين  بما د عه زيادة على ما هو مسكتحق  كه  .2

ذمته بمقتضى سكنع ملكيتكه أيكا ككان السكبب  كه د كا هكذم الزيكادة  ويحكل 
محل العائنين الذين و اهم حقوقهم و وجكه يكا   يمكا لهكم مكن تفمينكا  

 عين دون التفمينا  الته قعمها شخص آير  ير المعين. قعمها الم
 

 المذكرة اإليضاحية :
سعةةةون للحةةةسئا فةةة   سلةةة  انتةةةاا   لكيةةة  ال قةةةسن  نةةة  ث لةةةا اررةةةو المةةةاا  ل ةةةخص  يةةةروا 
الر ةةو  اةةبعوإ  ةةمسن االرةةتحقسل علةةى  ةةو تلقةةى الملةةا  نةة  ثفقةةس لقواعةةب الضةةمسن فةة  

 ةةو الم ةةرث  ث ةةذ رت س  466  ثالمةةس    ةةو الم ةةرث  465الديةةع أث ال  ةة ا انظةةر المةةس   
ا سضةةس ي . ثيعةةون للحةةسئا أن ير ةةع أسضةةس علةةى المةةبيو اةةبعوإ ا ًةةرا  اةة  رةةد  صمةةس 
 ف ةةة  ايةةةس   عمةةةس فةةة    تةةة  صمقتضةةةى رةةةنب  لكيتةةة ا ثيحةةةة  حةةةة الةةةبائنيو الةةةذيو ثفةةةس م 
 قوق م   قةةس لقواعةةب الحلةةو  ثعلةةى ث ةة  الخصةةوت  ثد التأ ينةةست ال ينيةة  التةة  قةةب  س 

 لمبيو  ثن التأ ينست الت  قب  س شخص رخر  ير المبيو.  ا
 931 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1080يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.



 

1298 

 (1231مادة )
الحككائز مسككئول شخصككيا عمككا يصككيب العقككار المرهككون مككن تلككف بسككبب راجككا 

 إليه. 
 المذكرة اإليضاحية :

عةةةون الحةةةسئا  حةةةيوال شخصةةةيس أ ةةةسم الةةةبائنيو عمةةةس سصةةةي  ال قةةةسن المر ةةةون  ةةةو تلةةة  س
صخقيةة ا ث لةةا ثفقةةس أل عةةسم ثقواعةةب المحةةيولي  التقصةةيري  مالذ ةةة الضةةسن ا ثلةةيا  ةةو 
الضةةةةرثند لميةةةةسم  حةةةةيولي  الحةةةةسئاا أن سقةةةةع الضةةةةرن صسل قةةةةسن ص ةةةةب أن سقةةةةرن الةةةةبائنون 

علةةى  يةةر الحةةسئاا فمتةةى ثقةةع خقةةأ  ةةو  المقيةةبثن ايةةع ال قةةسن فةة  المةةاا  ثيررةةو  ةةاا و 
الحسئا ف  أد ثقت ثلو قدة أن سقرن البائنون المقيبثن ايع ال قةةسن فةة  المةةاا ا ثتحةةد  
عو  ذا الخقأ تل  ال قسن المر ونا  سن الحسئا  حيوال عو  ذا التل ا إنمةةس ال سعةةون 

صحةةد  القةةبم  الحسئا  حيوال قدة البائنيو المرت نيو عو التل  الحسسة صحد  أ ندةة  أث
 أث صحد  االرت مس  ال س دا اة يتحمل  البائنون المقيبثن.  

 932 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1081يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة   1235/1 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 األن ن .   و القسنون المبن     1360المو با ثالمس    
 

 الفرع الرابا 
 انقضا  الرهن الرسمه 

 (1232مادة )
ينقضككه حككق الككرهن الرسككمه بانقضككا  الككعين المضككمون  ويعككود معككه إذا زال 
السبب الذن انقضى به العين  ودون إييل بالحقوق الته يككون الفيكر حسكن 

 النية قع كسبها  ه الفترة ما بين انقضا  الحق وعودته.



 

1299 

 المذكرة اإليضاحية :
ينقضةةة   ةةةق الةةةر و الررةةةم  صسنقضةةةس  الةةةبيو المضةةةمون ث لةةةا نتيزةةة    سشةةةر  لراصقةةة  
الت ةيةة  اةةيو الةةر و الررةةم  ثالةةبيو المضةةمونا لكةةو إ ا اا  رةةد  انقضةةس  الةةبيوا فةة ن 
الةةبيو س ةةو ا ثي ةةو   ةةذلا الةةر و الررةةم    سشةةر  الةةذد  ةةسن سضةةمن ا ث مةةس   لةةاا إ ا 

 نةة  يترتةة  علةةى  لةةاا صقةة ن الوفةةس ا فةة  ا تدةةيو أن المةةوف  صةة   يةةر  ملةةوق للمةةوف ا ف
أصقة الوفس ا عس  البيو إلى الو و  ثعس      الر وا  ذلا إ ا انقضى الةةبيو صةةس ارا ا 
ًةةةم تدةةةيو أن ا اةةةرا  سةةةس ن  ةةةو نةةةسقص األ ليةةة ا فةةة  ا أصقةةةة ا اةةةرا  عةةةس  الةةةبيوا ثعةةةس  

 الر و  ذلا.
  فةة  الذتةةر   ةةس اةةيو انقضةةس  ثإ ا  ةةسن ال يةةر قةةب  حةة   قةةس  ةةو الحقةةول ال ينيةة  الت ةيةة 

البيوا ثعو ت   ر  أخرإا ف ن  ق ال ير سز  ا ترا   صقو  القةةسنونا شةةريق  أن سعةةون 
ال ير  حةةو النيةة  سز ةةة صةةأن الةةر و األث  رةةي و  لةةاثا  رةةد  انقضةةس  الةةبيوا فةة   ةةذو 
الحسل ا س تدةةر الةةر و الةةذد  حةة   ال يةةرا ن نةةس  تقةةب س علةةى الةةر و الةةذد عةةس   ةةر  ًسنيةة ا 
ثعلةةةى ال عةةةا إ ا تدةةةيو أن ال يةةةر س لةةةم اةةةاثا  رةةةد  انقضةةةس  الةةةبيو ثان الةةةر و األث  
رةةي و  ت  ةةس لةةذلاا فةة ن  ةةس اكتحةة   ال يةةرا ي قةةى ن نةةس  تةةأخرا عةةو الةةر و األث  رةةي و  
ت  س لذلاا ف ن  س اكتح   ال يرا ي قى ن نس  تأخرا عو الر و األث  مانظر إلةةى أرةة سب 

 ةةةةو الم ةةةةرث   ةةةةع  427إلةةةةى المةةةةس    351و المةةةةس   انقضةةةةس  االلتةةةةاام صصةةةةذ  عس ةةةة   ةةةة 
  ذ رت س ا سضس ي  .  

 933 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1082يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1239 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   

 .   و القسنون المبن  األن ن   1364المو با ثالمس    
 



 

1300 

 (1233مادة )
إذا تمو إجرا ا  التطهير انقضى حق الرهن الرسمه ولو زالو ألن سبب مكن 

 األسباب ملكية الحائز الذن طهر العقار.
 

 المذكرة اإليضاحية :
ينقض  الر و الررم ا صقريقةة  أسةةلي ا أد  حةةتق  عةةو الةةبيو صأرةة سب  ختلذةة  ث ن ةةسا 

سئا الذد أ ةةرإ التق يةةرا  مةةس إ ا   ةةر انقضسؤو صسلتق يرا  تى ثلو فحخت  لكي  الح
 الم ترد ثفس  ال قسن المر ونا ًم ارتر و ال سئعا فسن  سحتر و  ق راا.  

 934 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1083يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.  

 
 (1234مادة )

المرهكون بيعكا جبريكا بكالمزاد العلنكه  ينقضه حق الرهن الرسمه إذا بيا العقكار
و قككا للقككانون ود ككا ثمنككه إلككى الككعائنين المككرتهنين طبقككا لمرتبككة كككل مككنهم أو 

 بإيعاعه يزانة المحكمة. 
 

 المذكرة اإليضاحية :
ثينقضةة  الةةر و الررةةم  صقريقةة  أسةةلي ا صةةسلديع الزدةةردا ثتق يةةر ال قةةسن ص يةةبا  الةةممو 

 .  خاين  المحعم  أث ابف   للبائنيو
 936 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1084يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1366 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    
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 (1235مادة )
ينقضه الرهن الرسمه إذا نزل العائن المرتهن عنه بورقة رسمية تكن،م بكعائرة 

الرهن ما بقا  العين  و ه هذم الحالكة يبقكى   التسجيل  وله أن ينزل عن حق
 العين قائما ما لم يتبين أن العين قصع إبرا  المعين منه.

 المذكرة اإليضاحية :
ينقض   ق الر وا صقريق  أسلي ا صسلناث  عن  فمو تكون ل  أ لي  الناث  عةةو الةةبيو 

نقضةةس  الةةر و نذح ا  ثن المحسم صسلبيوا ألن البيو لو انقضىا فةة ن  لةةا يةةؤ د إلةةى ا
 ةةةةو الم ةةةةرث  ث ةةةةذ رت س  1232  ةةةة  صصةةةةذ  ت ةيةةةة  ال صصةةةةذ  أسةةةةلي  مانظةةةةر المةةةةس   

 ا سضس ي  .  
 ثالناث  عو الر وا سز  أن يتم اونق  نرمي  تنظم ابائر  التحزية.  

 1243 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    368يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو الم ةةةرث  التم يةةةبد  1507ل ر ةةة  المو ةةةبا ثالمةةةس    ةةةو   ةةةرث  القةةةسنون المةةةبن  ا

للقسنون المبن  المصردا  ةةع الم  ظةة  أن  ةةذو المةةس   ال ت ةةترط أن يةةتم النةةاث  اونقةة  
 نرمي .  
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 الفصل الثانه 
 حق االيتصا 
 الفرع األول 

 إن ا  حق االيتصا  
 (1236مادة )

ع الكععوا يجوز لكل دائن بيعم حكم نهائه واجب التنفيذ صادر  ه مو و  .1
يلككزم المككعين ب ككه  معككين أن يحصككل متككى كككان حسككن النيككة  علككى حككق 

 ايتصا  بعقار أو عقارا  للمعين  مانا لتنفيذ هذا الحكم. 
ال ياليذ حق االيتصا  بنا  على سنع ولو كان رسميا أو بنا  على أمر  .2

 والئه من المحكمة. 
 المذكرة اإليضاحية :

صمو ةة   عةةم قضةةسئ  علةةى أ ةةب ال قةةسنات  ق االختصستا  و  ق عين  ت    ين ةةأ 
التةةة  سملك ةةةس المةةةبيو أث علةةةى  مي  ةةةس سمةةةنح الةةةبائو  ةةةق التقةةةبم علةةةى  ميةةةع الةةةبائنيو 

 ال س ييو ثالبائنيو التسلييو ل  ف  المرت   ف  أد يب سعون.  
ا ةةذا الم نةةى س تدةةر  ةةق االختصةةست  ةةو قديةةة ا  ةةرا ات التحذظيةة  التةة  يلزةةأ إلي ةةس 

 الحعم الصس ن ل   و المحعم .  البائو لضمسن تنذيذ  
لقةةب رًةةسن تنظةةيم  ةةق االختصةةستا  ريظةة  عةةب  ال صةةأم صةة   ةةو أعضةةس  اللزنةة  التةة  
ث  ت   رث  القسنون المبن  الذلحةةقين ا  ةةو  يةةث أن  ميةةرا  ةةو الت ةةري ست ال ر يةة  
لم تنظم   سلقسنون المبن  األن ن  ث  ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةب علةةى رةةدية 

ا ثأن ص ةةض الذق ةةس  نأثا فيةة  انةة   ةةو شةةسن  أن يةةؤ د إلةةى إكةةراو المةةبيو فةة  قدةةو  الممةةس 
أ ر ال يريبو  يةةث أن تقريةةر  ةةق فحةةق االختصةةست علةةى أ ةةب عقسناتةة  أث علةةى  ميةةع 



 

1303 

عقسناتةةةةة   ثن إنا تةةةةة  يةةةةةؤ د إلةةةةةى تحةةةةةساق  ائنةةةةة  المةةةةةبيو إلةةةةةى الحصةةةةةو  علةةةةةى  قةةةةةول 
 اختصست  و شأن س أن تايب  و المصرثفست علي .  

أن ال سلدي  ف  لزنةة    ةةرث  القةةسنون المةةبن  الذلحةةقين ا  ةةسن ل ةةس ال ل ةة  فةة  تنظةةيم   إال
 ةةةق االختصةةةست اقتةةةبا  اةةة  ض الت ةةةري ست التةةة  ال االةةةت تأخةةةذ صممةةةة  ةةةذا التةةةأ يوا 
كسلقةةةةةةسنون المةةةةةةبن  المصةةةةةةرد الحةةةةةةسل ا ثالقةةةةةةسنون المةةةةةةبن  الزاائةةةةةةردا ثيحةةةةةةمي  مصحةةةةةةق 

ختصةةةةست تنوي ةةةةس فةةةة   صةةةةس ن التخصةةةةيص ا  يةةةةث نأت  ةةةةذو ال سلديةةةة  فةةةة   ةةةةق اال
التأ ينست ال يني  الت ةي ا ف  ا  ةةسن الةةر و الررةةم  ثالةةر و الحيةةساد ير  ةةسن إلةةى ال قةةبا 
ثأن  قةةةول اال تيةةةسا تر ةةةع إلةةةى إنا   الم ةةةر ا فيعةةةون أرةةةسم  ةةةق االختصةةةست  عةةةم 
القس    مو رلقت  المن ي  لةة  ض المراكةةا القسنونيةة ا ثان  سنةةت فةة  األسةةة رةةلق  

  قرن .
ضةة   ةةو أن  ةةق االختصةةست لةة  فسئةةب   مةة  صسلنحةة   للمةةبيو نذحةة ا  يةةث س ةةرد  ةةذا ف

 صةةول  لصةةةسلح الةةةبائوا اتأ يةةةة  ةةةذا األخيةةةر تنذيةةةذ الحعةةةم علةةةى أ ةةةوا  المةةةبيوا ث  ةةةذا 
سعون البائو قب  نح المبيوا ائتمسنس  بيبا  تى ص ب سةةبثن  عةةم ثا ةة  التنذيةةذ لصةةسلح 

  المةةبيو التةة  ت تدةةر الضةةمسن ال ةةسم لةة ا  مةةس البائو يؤ ل    سشر  ف  التنذيذا على أ ةةوا
 و شأن  ق االختصست أن سمنح البائو الذد لم سحتقع الحصو  علةةى ن ةةو نرةةم  
أث  يساد أث لم سز ة الم ر   ق   و قدية الحقول الممتسا  أن سحصة على  ةةس س ةة   
الةةر و الررةةم ا ص ةةب  صةةول  علةةى  عةةم ثا ةة  التنذيةةذ  ةةو المحعمةة ا  قةةس عينيةةس سقةةود 
 ةةةو فةةةرت الحصةةةو  علةةةى  قةةة   تقةةةب س فةةة   لةةةا علةةةى الةةةبائنيو ال ةةةس ييوا ثالةةةبائنيو 
المةةرت نيو التةةسلييو لةة  فةة  المرت ةة   مةةس س مةةة علةةى  مسسةة  الةةبائوا ث لةةا صضةةمسن تنذيةةذ 
األ عةةةسم التةةة  سةةةبنت لةةة   ةةةو القضةةةس  أكمةةةر  ةةةو الحمسسةةة  التةةة  تمنح ةةةس لةةة  الةةةبعوإ 

سسةة  التةة  سمنح ةةس  ةةق االختصةةست الدولصةةي  م عةةوإ عةةبم نذةةس  التصةةرف  ثث ةة  الحم
للةةبائوا انةة  س ريةة   ةةو إً ةةست  ةة  المةةبيو  مةةس  ةةو الحةةس  فةة  الةةبعوإ الدولصةةي  فةة  

 الم سث ستا ثيقن   صأال يتحر  ف  تنذيذ الحعم الصس ن ل .  
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 ةةذا فضةة   ةةو أن الت ةةري ست التةة  أخةةذت صحةةق االختصةةست قةةب ث ةة ت ال بيةةب  ةةو 
ع المخةةةةسثف ثال ةةةةعوق  ةةةةو  تنظةةةةيم  ةةةةق الضةةةةمسنست التةةةة   ةةةةو شةةةةأن س أن تايةةةةة  ميةةةة 

االختصةةستا ث ةةو  ةةذو الضةةمسنستا أن سعةةون الةةبائو الةةذد سقسلةة  صحةةق االختصةةست 
 حةةةو النيةةة ا ثأن سعةةةون ايةةةبو  عةةةم ثا ةةة  النذةةةس  ثانةةة  ال سزةةةوا الحصةةةو  علةةةى  ةةةق 
االختصستا ف   سل  ثفةةس  المةةبيو أث إعحةةسنوا األ ةةر الةةذد لةةم يدةةق لحةةق االختصةةست 

  ثن عيو  .  ص ب  لا إال  ااسسو 
 ةةو الم ةةرث  شةةرثط الحصةةو  علةةى  ةةق اختصةةستا ثأثل ةةس: أن  1236تدةةيو المةةس   

سعون البائو  حو الني  ثقت  ل   تقريةةر  ةةق اختصةةست لصةةسلح  علةةى أ ةةب ال قةةسنات 
التةة  سملك ةةس المةةبيوا فلةةو صةةس  المةةبيو عقةةسنا لةة ا ًةةم أخةةذ الةةبائو  ةةق االختصةةست ث ةةو 

تحةةزية الديةةعا فةة ن  ةةذا الحةةق ال ينذةةذ فةة   ةةق عةةسلم ادي ةة  ثقيةةب  ةةق االختصةةست قدةةة 
الم تردا ثيقع إً ست رةةو  نيةة  الةةبائو علةةى  ةةو يةةبع   لةةا فححةةو النيةة   قسعةةب  عس ةة  
 ذتةةرض إلةةى أن سقةةوم الةةبلية علةةى ععةةا  لةةاا ًسني ةةس: أن سعةةون الحعةةم الةةذد فةة  يةةب 

س سةة  الةةبائو ثا ةة  التنذيةةذا ث ةةذا  ةةس يو ةة  أن سعةةون الحعةةم قةةب ارةةتنذذ  ةةرل الق ةةو ال 
الم سن   ملا عسم الايساي   ثاالرتينسفا أث سعون الحعم   موال صسلنذس  الم زةةة  تةةى 
ثلو  سن قسا  للق و ص  صسلقرل ال س س ا ًسلم س : أن سعون الحعم ف   و ةةو  الةةبعوإ 
 لا س للمبيو ص   ا ث ةةذا ال ةةرطا تو  ةة   دي ةة   ةةق االختصةةست صسعت ةةسنو  قةةس عينيةةس 

دي   االلتاام الذد س  ة     المبيو ثال  صةةبنوا يترتةة  علةةى  لةةا ت ةيسا ثال ي م ف   
عةةةةةةةبم سةةةةةةة  ي  األ عةةةةةةةسم التم يبسةةةةةةة  ثالتحضةةةةةةةيري  ألن تكةةةةةةةون أرسرةةةةةةةس لتقريةةةةةةةر  ةةةةةةةق 
االختصست  مةةس أن لةةيا  ةةة األ عةةسم الققةيةة  تكةةون أرسرةةس لتقريةةر  ةةق االختصةةست 

س ن  اةةر  فسلحعم الذد سقض  صسختصست المحعمةة  أث عةةبم اختصسسةة سا ثاأل عةةسم الصةة 
الةةبعوإ ألن ةةس أ عةةسم ال تلةةام المةةبيو ص ةة    ةةسا ث ةةذلا األ عةةسم الصةةس ن  اةةرفض الةةبفع 
الذرعةة  أث  لةة   ةةو القل ةةست ثاأل عةةسم الصةةس ن  ص ً ةةست  لكيةة  المةةبع  لل قةةسن  حةةة 
النةةاا ا ثيحةةتمنى  ةةو األ عةةسم التم يبسةة  ثالتحضةةيري ا األ عةةسم الوقتيةة  التةة  تلةةام المةةبيو 
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ث الميةةةسم ص مةةةةا أث فةةةرض نذقةةة   ؤقتةةة ا  مةةةس ال سزةةةوا تقريةةةر  ةةةق اةةةبفع  دلةةةغ   ةةةيو أ
اختصست انس  على رنب معقب على ردية الممس    تى ثلو  سن نرميس  ةةذلا األثا ةةر 
الوالئي  للمحعم ا ناص  س : أال يتأخر الحصو  على  ق االختصست إلى  ةةس ص ةةب ثفةةس  

 المبيو أث ش ر إعحسنو.  
 937 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    108/1   يتقساق  عم  ذو المس    ع المس

  و القسنون المبن  الزاائرد.
 (1237مادة )

ال يجككوز للككعائن أن يحصككل علككى حككق ايتصككا  إذا كككان المككعين معسككرًا أو 
 مفلسا  أو كان  ه  ترة الريبة. 

 المذكرة اإليضاحية :
ص ةةب شةة ر إعحةةسن   و الضمسنست الت  ث  ت س  ذو المس    نع تقرير  ق االختصةةست

المةةةبيو أث شةةة ر إف رةةة  ث لةةةا لت لةةةق  قةةةول الةةةبائنيو الةةةذيو  خلةةةوا إعحةةةسن المةةةبيو أث 
تذليحةةت  فةة   ةةة أ والةة  صسعت سن ةةس الضةةمسن ال ةةسم ل ةةما ثلةةذاا ال سزةةوا اال تزةةسح صحةةق 
اختصةةست اكتحةة  ص ةةةب تحةةزية سةةةحيذ   عةةوإ ا عحةةسنا أث ا فةةة م مانظةةر المةةةس   

 ا سضس ي  .   و الم رث  ث ذ رت س   268
 (1238مادة )

ال يجوز للعائن بعع مو  المعين الحصول على حق ايتصكا  بعقكار  كه  .1
 التركة. 

ال يجوز الحصول على حق ايتصا  بنا  على حككم صكادر مكن محكمكة  .2
أجنبيككة  أو علككى قككرار صككادر مككن محكمككين إال إذا أصككبح الحكككم أو القككرار 

 المقررة قانونا. واجب التنفيذ  ه  لسطين بعع اتخاذ اإلجرا ا 
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ال يجككوز الحصككول علككى حككق ايتصككا  بنككا  علككى حكككم صككادر بصككحة  .3
 التوقيا.

 
 المذكرة اإليضاحية :

 تت رض  ذو المس   ل بيب  و الضمسنست  و شأن س :
أثال : أن تمنع  و أن سعون  ق االختصست رد س  يمسن  ائو علةةى رخةةر  ثن  دةةرن 

ي   م ون الذق س  ف   ذا ال أن تذري ةةسا علةةى ص ب ثفس  المبيوا ث لا تقنينس لمس     إل
 دةةةبأ : ال تر ةةة  إال ص ةةةب رةةةبا  الةةةبيوا لةةةذا ال سزةةةوا تقريةةةر  ةةةق اختصةةةست ص ةةةب ثفةةةس  

 المبيو.
ًسنيس :  مس ال سزوا أخذ  ق اختصست انس  على  عم سبن  و  حعمةة  أ نديةة  إال 

اختصةةست إ ا سبن أ ر اتنذيذ الحعم  و القضس  الو ن  المرا  الحصةةو  علةةى  ةةق 
فةةة   ائرتةةة  ثفقةةةس أل عةةةسم القةةةسنون الةةةبثل  الخةةةستا ث ةةةذا  ةةةس يو ةةة  أن سعةةةون قةةةسنون 
القس ةة  س تةةرف انظةةسم  ةةق االختصةةستا ثالحةةس   ةةذلا صسلنحةة   لقةةران التحعةةيما فةة  
يؤخةةةذ عليةةة   ةةةق اختصةةةست إال ص ةةةب أن سحتصةةةبن  ةةةو سةةةبن لصةةةسلح  قةةةران التحعةةةيم 

 على أ ر ثا   التنذيذ ف  فلحقيو.  
مةةس ال سزةةوا أخةةذ  ةةق اختصةةست انةةس  علةةى الحعةةم الصةةس ن صصةةح  التو،يةةع ًسلمةةس :  

ث و الحعم الذد سصبن  صس قس صأن التو،يع على ال قب سبن  ةةو ال ةةسئع أم الا ث لةةا 
تم يبا لرفع  عوإ سح  النذس ا ف و  عم ال يلام المبيو ص    األ ةةر الةةذد ال سزةةوا 

 أن سعون أرسرس لتقرير  ق اختصست.  
الة ةةةسن   1087ثالمةةةس    1086ثالمةةةس    1085/2ذو المةةةس    ةةةع المةةةس   يتقةةةساق  عةةةم  ةةة 

 ةةو القةةسنون  938ثالمةةس    937/2المسنيةة   ن ةةس  ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس   
 المبن  الزاائرد.  
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 (1239مادة )
ال يجككوز الحصككول علككى حككق ايتصككا  إال علككى عقككار أو عقككارا  معينككة 

   وجائز بيعها بالمزاد العلنه. مملوكة للمعين وقو قيع هذا الحق
 المذكرة اإليضاحية :

يت ةةةسص   ةةةق االختصةةةست  ةةةع الةةةر و الررةةةم   ةةةو  يةةةث المحةةةة الةةةذد يةةةر  عليةةة   ةةةة 
 ن مةةسا ث ةةو ال قةةسناتا علةةى خةة ف الةةر و الحيةةساد ث قةةول اال تيةةسا التةة  تةةر  علةةى 

لةةى المنقةةوالت ثال قةةسنات علةةى الحةةوا ا ث ةةو ًةةم ال سزةةوا تقريةةر  ةةق اختصةةست إال ع
عقةةسن أث عقةةسنات   ينةة   ملو ةة  للمةةبيو ثقةةت قيةةب  ةةذا الحةةقا األ ةةر الةةذد سميةةا  ةةق 
االختصةةست عةةو  ةةق الةةر و القضةةسئ  ثفقةةس أل عةةسم القضةةس  الذرنحةة ا  يةةث أن  ةةذا 
األخير ير  على  ة عقسنات المبيو الحسلي  ثالمحتقدل   ثن أن س ترط الت يةةيو الةةبقيق 

 يةةةةر  إال علةةةةى عقةةةةسن   ةةةةيوا أث عقةةةةسنات ل ةةةةذو ال قةةةةسناتا اينمةةةةس  ةةةةق االختصةةةةست ال
 حةةب   شةةريق  أن تكةةون  ةةذو ال قةةسنات أث  ةةذا ال قةةسن  ملةةوق للمةةبيو ثقةةت القيةةبا ثأن 
سعون  ةةو ال قةةسنات التةة  سزةةوا اي  ةةسا صةةسلماا  ال لنةة  فسل قةةسنات الموقوفةة  ال سزةةوا أن 

سنات تكون  ح  لحق االختصست  يث ال سزوا اي  س صسلماا  ثيحةةتود فةة   لةةا ال قةة 
 الموقوف  ثقذس خيريس أم أ ليس.  

 940 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1088يتقساق  عم  ذو المس    ع المس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.  

 (1240مادة )
على العائن الذن يريع ايذ حق ايتصا  على عقكارا  معينكة أن يقكعم طلبكا 

دائرتها العقكار أو العقكارا  التكه  بذلل إلى رئين محكمة البعاية الته تقا  ه
 يريع االيتصا  بها. 
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 المذكرة اإليضاحية :
تت ةةرض  ةةذو المةةس   ألث  إ ةةرا ات الحصةةو  علةةى  ةةق اختصةةستا ثأث  ا  ةةرا ات 
 و تقبسم  ل   و البائو الذد يريب الحصةةو  علةةى  ةةق اختصةةست علةةى عقةةسنات أث 

حعمةةة  الدباسةةة  التةةة  تقةةةع فةةة  عقةةةسن س ةةةو   لكيتةةة  للمةةةبيوا ثالقلةةة  سقةةةبم إلةةةى نئةةةيا  
  ائرت س ال قسن أث ال قسنات الت  يريب االختصست ا س.

 ةةةو القةةةةسنون المةةةبن  المصةةةةردا  ةةةةع  1089/1يتقةةةساق  عةةةةم  ةةةذو المةةةةس    ةةةع المةةةةس   
الم  ظ  أن تقرير  ق االختصست س تدر  و اختصةةست نئةةيا المحعمةة  االاتبائيةة  

ائةةةةردا ثلةةةةم تحةةةةب  نةةةةو  المحعمةةةة   ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزا  941فةةةة   صةةةةرا ثالمةةةةس   
 المختص  اذلاا ثإنمس سقبم القل  إلى نئيا المحعم . 

 
 (1241مادة )

يجككب أن يككككون الطلككب الم كككار إليكككه  ككه المكككادة السككابقة مصكككحو ا بصكككورة 
رسمية من الحكم أو ب هادة من قلم المحكمة معون  يه منطكوق الحككم وأن 

 ي تمل على البيانا  اآلتية:
قبه ومهنته وموطنه األصله  والموطن المختار الذن يعينه اسم العائن ول .أ

  ه البلعة الته يقا  يها مقر المحكمة. 
 اسم المعين ولقبه ومهنته وموطنه.  .ب
 تاريخ الحكم و يان المحكمة الته أصعرته.  .ن
مقككعار الككعين   ككإذا كككان الككعين المككذكور  ككه الحكككم  يككر محككعد المقككعار   .د

ا وعككين المبلككغ الككذن ياليككذ بككه حككق تككولى رئككين المحكمككة تقككعيرم مالقتكك
 االيتصا . 

 تعيين العقار أو العقارا  تعيينا دقيقا و يان موقعها وتقعير قيمتها.  .ه
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 المذكرة اإليضاحية :
تت ةةرض  ةةذو المةةس   لمةةس سزةة  أن س ةةتمة عليةة  القلةة  المقةةبم  ةةو الةةبائو الةةذد يريةةب 

 نقةةول الحعةةما الحصو  على  ق اختصستا ثالديسنست الت  سز  أن س تمة علي س 
ا ةةةبف الت ةةةرف علةةةى الةةةبائوا ثالمةةةبيوا ثتةةةسني  الحعةةةم الصةةةس ن لةةة ا ث قةةةبان الةةةبيوا 

 ثت ييو ال قسن أث ال قسنات المرا  أخذ  ق االختصست علي س.
 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1089/2يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.    941
 
 (1242مادة )

على المحكمة عنع إصعار القرار بااليتصا  أن تراعكه مقكعار الكعين وقيمكة 
العقككككارا  المبينككككة بالطلككككب علككككى وجككككه التقريككككب  وعنككككع االقتضككككا  تجعككككل 
االيتصككا  مقصككورا علككى بعككض هككذم العقككارا  أو علككى واحككع منهككا  قككا أو 
علككى جككز  مككن أحككعها إذا رأ  أن ذلككل كككا  لتككفمين د ككا الككعين والمصككرو ا  

 مستحقة للعائن.ال
 المذكرة اإليضاحية :

علةةى نئةةيا المحعمةة  المنةةسط إليةة   حةةأل  التقريةةر صحةةق االختصةةست أن يراعةة   قةةبان 
الةةبيو ث،يمةة  ال قةةسنا ثيزةةوا لةة  أن سقصةةر األ ةةر علةةى  ةةا   ةةو ال قةةسنا علةةى ص ةةض 
ال قسنات  ثن األخرإا أث سقصرو على عقسن ثا با إ ا نأإ أن  لةةا  ةةسف لتةةأ يو  فةةع 

 لبيو ث لحقست  ثالمصرثفست.  اسة ا
 942 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1090يتقساق  عم  ذو المس    ع المس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
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 (1243مادة )
علككى قلككم المحكمككة إعككين المككعين بككالقرار الصككادر بااليتصككا  يككيل ثيثككة 

القككرار علككى صككورة  أيككام مككن تككاريخ صككعور هككذا القككرار  علككى أن يالشككر بهككذا
الحكم التنفيذيكة أو علكى ال كهادة المر قكة بالطلكب المقكعم أليكذ االيتصكا   
وأن يخطر قلم المحكمة الصادر منها للتفشير بذلل على كل صورة أو شهادة 

 أيرا يسلمها للعائن. 
 المذكرة اإليضاحية :

يو فةة  عنةةب سةةبثن القةةران صسالختصةةست سعةةون علةةى قلةةم المحعمةة  إعةة ن األ ةةر للمةةب
 و نةة  خةة   ً ًةة  أسةةسم  ةةو تةةسني  سةةبثن  ةةذا القةةرانا  تةةى سحةةتقيع المةةبيو الةةتظلم 
 ةةةو القةةةران إ ا  ةةةسن  نةةةسق ث ةةة  للةةةتظلما ثعليةةة  أن يؤشةةةر صةةةسلقران علةةةى سةةةون  الحعةةةم 
ثعلى  ة شةة س   صةة  أث سةةون  أخةةرإا ث لةةا ا ةةبف  نةةع الحصةةو  علةةى اختصسسةةست 

  ت ب    و  حسكم  ختلذ .  
 943 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1091المس    ع المس   يتقساق  عم  ذو 

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا علمةةةس صةةةأن الم ةةةر  المصةةةرد ثالزاائةةةردا يلا ةةةسن قلةةةم 
 المحعم  ص ع ن القران صسالختصست انذا اليوم للمبيو الذد سبن في  القران.  

 (1244مادة )
بااليتصككا  أمككام رئككين يجككوز للمككعين أن يعتككرض علككى القككرار الصككادر  .1

محكمككة البعايككة الككذن أصككعر القككرار  ويكككون القككرار الصككادر  ككه االعتككراض 
 قابي ليستئنا . 

إذا قضكككه بتفييكككع القكككرار الصكككادر بااليتصكككا  تعكككين اتخكككاذ اإلجكككرا ا   .2
 المنصو  عليها  ه المادة السابقة. 

 المذكرة اإليضاحية :



 

1311 

القةةةةران الصةةةةس ن لصةةةةسلح الةةةةبائو  أعقةةةةت  ةةةةذو المةةةةس   للمةةةةبيو الحةةةةق فةةةة  الةةةةتظلم  ةةةةو
صسالختصستا ثالتظلم  و القران سقع  ر  ثا ةةب  إ ةةس إلةةى نئةةيا المحعمةة  الةةذد أسةةبن 
القةةران ثإ ةةةس إلةةةى  حعمةةة  الدباسةةة  التةةة  يت   ةةس نئةةةيا المحعمةةة ا ثل مةةةس أن يؤيةةةبا القةةةران 
صسالختصةةستا ثل مةةس أن يلايةةسو إ ا تدةةيو ل مةةس عةةبم أ ميةة  الةةبائو اةةذلا القةةرانا ثعلةةى 
قلم المحعم  أن يؤشر اذلا علةةى  ةةس   القيةةب صعةةة قةةران أث  عةةم قضةةى ص ل ةةس  القةةران 

 الصس ن صسالختصست.  
 944 و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1092يتقساق  عم  ذو المس    ع المس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 
 (1245مادة )

اليتصكا  المقكعم إذا ر ض رئين محكمة البعاية طلب الحصول علكى حكق ا
 من العائن  جاز له أن يطعن  ه قرار الر ض أمام محكمة االستئنا . 

 المذكرة اإليضاحية :
يتمتةةع نئةةيا  حعمةة  الدباسةة  صحةةلق  تقبيريةة  فةة  تقةةبير  بسةة   لةة  الةةبائو ثفةة  تةةوافر 
 ميةةع ال ةةرثط المقلو ةة   سةةبان  مةةة  ةةذا القةةرانا ث ةةو ًةةما سعةةون لةةرئيا المحعمةة  

 أن سصبن القران صسالختصست ثل  أال سصبن  مة  ذا القران.    انس  على  لاا
ث ةةع  لةةاا فةة  ا سةةبن قةةران قدةةو   لةة  الةةبائوا فل ةةذا األخيةةر ثفقةةس أل عةةسم  ةةذو المةةس   

 الق و ف  قران نئيا المحعم  ث لا أ سم  حعم  االرتينسف.  
 945   و القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس  1093يتقساق  عم  ذو المس    ع المس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
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 الفرع الثانه 
 آثار حق االيتصا  وإنقاصه وانقضائه. 

 (1246مادة )
يجوز لكل ذن مصلحة أن يطلكب إنقكا  االيتصكا  إلكى الحكع المناسكب  .1

إذا كانو العقارا  الته رتب عليهكا هكذا الحكق تزيكع قيمتهكا علكى مكا يكفكه 
 لضمان العين.  

مككا بقصككرم علككى جككز  مككن العقككار أو العقككارا  يكككون إنقككا  االيتصككا  إ .2
التككه رتككب عليهككا  أو بنقلككه إلككى عقككار آيككر تكككون قيمتككه كا يككة لضككمان 

 العين.  

المصرو ا  اليزمة إلجرا  اإلنقا  ولو تمو بموا قة الكعائن تككون علكى  .3
 طالب اإلنقا . 

 
 المذكرة اإليضاحية :

 نقةةست  ةةق االختصةةست إ ا تخةةو   ةةذو المةةس   لكةةة  د  صةةلح  الحةةق فةة  المقسل ةة  ص
تةةوافرت أرةة سب   ينةة  تز ةةة ،يمةة  ال قةةسن المترتةة  عليةة  االختصةةست اكمةةر  ةةو ،يمةة  
الةةةبيو الةةةذد س ةةة ة   ةةة  المةةةبيوا  مةةةس سخةةةة صقسعةةةب  تنسرةةة  ال قةةةسن الةةةذد نتةةة  عليةةة  
االختصست  ع ،يم  البيوا  أنا يوف  المبيو صسلزا  األكدةةر  ةةو الةةبيوا األ ةةر الةةذد 

تحةةت رل ،يمةة  الةةبيو ثتايةةب عليةة  صعميةةرا فيزةةوا للمةةبيو  ينيةةذا أن سز ةةة ،يمةة  ال قةةسن 
سقل  إنقست االختصست لينسر  الزا  ال سق   ن   ةةع ،يمةة  الةةبيوا ث ةةذو  ةةو إ ةةبإ 
الضةةةمسنست التةةة   ةةةو شةةةأن س أن ت ةةةاا تنظةةةيم  ةةةق االختصةةةست  يةةةث ال سزةةةوا األخةةةذ 

ا نقةةستا انتذةةس  انظريةة  ا نقةةست  ةةع صةةسق  التأ ينةةستا  مةةس ت تدةةر رةةد س  ةةو أرةة سب 
،يمةةة  ال قةةةسنات لحةةةد   ةةةو األرةةة سبا إ ةةةس لموق  ةةةس أث النتذةةةس    ةةةبالت القلةةة  علةةةى 
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ال قةةسناتا فللمةةبيو أن سقلةة  إنقةةست ال قةةسن المقةةرن عليةة  االختصةةست لتتحةةسثإ ،يمةة  
 ال سق   ن   ع   ب  البيو.  

ثيعةةون ا نقةةست  ةةو االختصةةست صأ ةةب  ةةريقيو : أثل مةةس : قصةةر  ةةق االختصةةست 
 ا   و ال قسن أث ال قةةسنات المرت ةة  علي ةةس االختصةةستا ثيةةاث   ةةذا األخيةةر عةةو على  

الزةةا  اآلخةةر المنقةةوتا ًسني مةةس : انقةةة  ةةق االختصةةست علةةى عقةةسن رخةةر أقةةة ،يمةة  
 و ال قسن الذد  سن  قرنا علي  فةة  الحسلةة  األثلةةى : سزةة  التأشةةير ا ةةذا ا نقةةست فةة  

االختصست على ال قةةسن الحةةساقا ثإ ةةرا   س   القيبا ثف  المسني  سز   حو قيب  ق 
قيب  بيب على ال قسن الذد  ة  حل ا ثتحح  للبائو  رتدتةة   ةةو ثقةةت القيةةب الزبيةةب ال 

 القبسم.  
ثيتحمة  سل  ا نقةةست المصةةرثفستا التةة  تقلد ةةس عمليةة  ا نقةةست ثلةةو تمةةت صموافقةة  

 البائو.  
 946  المصةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن 1094يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.
 
 (1247مادة )

القرار الصادر بااليتصا  ال يحتج به  ه مواجهكة الفيكر إال مكن تكاريخ قيكعم 
بكعائرة التسكجيل وكككذلل القكرارا  الصككادرة بإنقكا  هكذا الحككق أو بكإحيل عقككار 

 محل العقار الذن رتب عليه الحق. 
 

 المذكرة اإليضاحية :
قصةةب صةةسل يرا  ةةة  ةةةو انتقلةةت إليةة   لكيةة  ال قةةةسن المترتةة  عليةة   ةةق االختصةةةستا ثي

ث ةةةةةذلا الةةةةةبائنون المرت نةةةةةون ثالةةةةةبائنون ال ةةةةةس يونا ف ةةةةةؤال   ةةةةةو يتةةةةةأًرثن اتقريةةةةةر  ةةةةةق 
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االختصست ث و ًما ال سزوا للةةبائو سةةس    ةةق االختصةةست ثاال تزةةسح صحقةة  فةة  
انقةةص  ةةق االختصةةست أث تمةةت   ةةوا  ت م إال  ةةو تةةسني  قيةةبو اةةبائر  التحةةزيةا ثإ ا

عمليةة  نقلةة  إلةةى عقةةسن رخةةرا فةة ن  ةةذو القةةرانات ال تنذةةذ فةة   ةةق ال يةةر إال  ةةو تةةسني  
 قيب س ثالتأشير ا س على  س   القيب.  

 
 (1248مادة )

يكككون للككعائن الككذن حصككل علككى حككق االيتصككا  الحقككوق ذاتهككا التككه للككعائن 
يسكرن علكى الكرهن الذن حصل على رهن رسمه  ويسرن على االيتصا  مكا 

الرسككمه مككن أحكككام و خاصككة مككا يتعلككق بقيككعم وتجعيككعم ومحككوم وعككعم تجزئككة 
الحق وأثرم  وانقضائه كل ذلل ما ععم اإلييل بما ورد من أحكام ياصكة  كه 

 هذا الفصل. 
 

 المذكرة اإليضاحية :
تحيةةة  ةةذو المةةس   علةةى أ عةةسم الةةر و الررةةم  فةة   ةةة  ةةس لةةم يةةر  فةة   ةةذا الذصةةة  ةةو 

تت لةةةق صحةةةق االختصةةةست ث لةةةا للت ةةةسص  اةةةيو  ةةةق االختصةةةست ث ةةةق الةةةر و أ عةةةسم 
 الررم .  

 947 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1095يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.
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 الفصل الثالث 
 الرهن الحيازن 

 
 الفرع األول 

 أركان الرهن الحيازن 
 (1249مادة )

عقع بمقتضام يلتكزم شكخص  كمانا لكعين عليكه أو علكى  يكرم    الرهن الحيازن 
أن يسلم إلى العائن أو إلى أجنبه يعينه المتعاقكعان  شكيئا يرتكب عليكه للكعائن 
حقككا عينيككا يخولككه حككبن ال ككه  حتككى اسككتيفا  الككعين  وأن يتقككعم الككعائنون 
 العاديون والعائنين التاليين له  ه المرتبكة  كه اقتضكا  حقكه مكن ثمكن ال كه 

  ه أن يع يكون.
 

 المذكرة اإليضاحية :
ن ةةأ الةةر و الحيةةساد قدةةة الةةر و الررةةم  ث ةةق االختصةةستا ثقةةب تمملةةت أثلةةى  را ةةة 
تقون  ذا النو   و الر وا انقة  لكي  ال    المر ون إلةةى الةةبائوا الةةذد يلتةةام ص عةةس   

لصةةةون  نقةةةة  لكيةةة  ال ةةة   إلةةةى المةةةبيو إ ا قةةةسم  ةةةذا األخيةةةر صسلوفةةةس ا ثقةةةب  سنةةةت  ةةةذو ا
للر و ت رض المبيو إلى  ةةرن  ديةةرا  يةةث  سنةةت تزةةر و لةةيا  ةةو الحيةةسا  فقةة  ثإنمةةس 

  و الملكي   تى ثلو إلى الوقت الذد يتم في  الوفس  صسلبيو.  
 يةةةر أن  ةةةذا الو ةةةع  ةةةس لدةةةث أن ت يةةةرا ث لةةةا صس تذةةةسظ المةةةبيو صملكيةةة  ال ةةة   المةةةرا  

المةةبيو صسلوفةةس ا التةةام الةةبائو اةةر  ن نةة ا  ةةع نقةةة  يساتةة  فقةة  إلةةى الةةبائو فةة  ا  ةةس قةةسم 
 ثإعس   ال    المر ون إلى المبيو.  
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ثالةةةر و الحيةةةساد  ةةةو التةةةأ يو ال ينةةة  الو يةةةب الةةةذد نظمتةةة   زلةةة  األ عةةةسم ال بليةةة   ةةةو 
 ن سا ث ذا ال ب   و المةةوا  أكمةةر صعميةةر  ةةو المةةوا  التةة   761ل سس  المس    701المس    

ر و الحيةةسادا  يةةث لةةم تةةا   ةةذو المةةوا  عةةو إ ةةبإ نظم ا س القسنون المبن  المصردا ال
ًث ًيو  س  ا ثير ع  لا إلى تنظيم القةةسنون المةةبن  المصةةردا للةةر و الررةةم ا ث  لةة  
علةةى نأم التأ ينةةست ال ينيةة  ثالمر ةةع األسةةل  ل ةةسق  التأ ينةةست فةة   ةةة  ةةس يةةنقص  ةةو 

  ةةةةو الم ةةةةرث  صخصةةةةوت  ةةةةق االختصةةةةست فيمةةةةس لةةةةم  1248أ عس  ةةةةس مانظةةةةر المةةةةس   
يتنسثلةةة   ةةةو أ عةةةسم ث ةةةذ رت س ا سضةةةس ي  ا اينمةةةس  زلةةة  األ عةةةسم ال بليةةة  لةةةم تةةةنظم إال 

 الر و الحيسادا األ ر الذد سز ل  المر ع األرسر  لكة األ عسم المت لق  ص .  
تت ةةةةرض المةةةةس   إلةةةةى ت ريةةةةف الةةةةر و الحيةةةةسادا الةةةةذد سظ ةةةةر خصةةةةسئص عقةةةةب الةةةةر و 

ساد  ةةو ال قةةو  الر ةةسئي  التةة  تن قةةب الحيةةسادا ث ةة  علةةى النحةةو اآلتةة  : الةةر و الحيةة 
ص نا   البائو المةةرت و ثالةةرا وا ص ةةب أن  ةةسن  ةةو ال قةةو  ال ينيةة  التةة  س تدةةر التحةةليم في ةةس 
ن نس  و أن سن ال قبا ث ةةو الو ةةع الةةذد تقةةرنو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة ا  يةةث أن الةةر و 

الةةر و الحيةةساد  ةةو  ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة   ث  706في ةةس ال يةةتم إال صةةسلم ض مالمةةس   
ال قو  الملا   للزسنديو ث و  و ال قو  التسص   للبيو المضمون ف  ث و وا ثعب ةة  فةة  

 سحت  ث ق ن ا ث و  و الحقول  ير القسال  للتزائ .  
سخو  عقب الر و الحيساد لصس    مالبائو   ق التقةةبم ثالتت ةةع لل ةة   المر ةةون فةة  أد 

 ةةح  ال تحتةةسح إلةةى ايةةسنا فةة ن  يةةا  التت ةةع تحتةةسح يةةب سعةةونا ثإ ا  سنةةت  يةةا  التقةةبم ثا
كذلا ثعلى ث   الخصوت أن الر و الحيساد يؤ د إلةةى نقةةة الحيةةسا   ةةو المةةبيو إلةةى 
الةةبائو المةةرت وا فيعةة  سمعةةو تذحةةير  يةةا  التت ةةع  يةةث تقتضةة   ةةذو الميةةا  أن ال ةة   

 المر ون قب انتقة  و المبيو إلى شخص رخر  ير البائو.  
سعةةةب  عس ةةة  ال سمنةةةع  ةةةو التصةةةرف فيةةة  فةةة  ا تصةةةرف المةةةبيو صسل ةةة   ن ةةةو ال ةةة    ق

المر ةةون ثانتقلةةت  لكيتةة  إلةةى شةةخص رخةةر انةةس  علةةى  ةةذا التصةةرفا فةة ن  يةةسا  الةةبائو 
المةةةرت و لل ةةة   المر ةةةون ال ت قيةةة  الحةةةق فةةةة  تت ةةةع  ةةةذا ال ةةة   إال إ ا  ةةةسن الةةةةر و 
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قيع  ةةو خ لةة  الةةبائو الحيساد سمنح سةةس     ةةق التت ةةع ث ةةق التقةةبما األ ةةر الةةذد سحةةت
التنذيذ على ال    المر ون الذد ف   يسات  ث و  ير  ملوق للمبيوا ثالتت ع فةة   ةةذو 

 الحسل  ليا تت  س  س سس  مس ف  الر و الررم  ث ق االختصست ثإنمس  و   نويس.  
 948 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1096يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ن المبن  الزاائرد.   و القسنو 
 
 (1250مادة )

ال يكون محي للرهن الحيكازن إال مكا يمككن بيعكه بكالمزاد العلنكه مكن منقكول أو 
 عقار. 

 
 المذكرة اإليضاحية :

يةةةر  الةةةر و الحيةةةساد علةةةى ال قةةةسن ثالمنقةةةو  علةةةى الحةةةوا  خ فةةةس للةةةر و الررةةةم  ث ةةةق 
ت  قسعةةب  عس ةة ا شةةريق  االختصةةست الةةذيو ال يةةر ان إال علةةى ال قةةسنات  ثن المنقةةوال

 أن سعون ال قسن أث المنقو   مس سزوا اي  مس صسلماا  ال لن .  
 949 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1097يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو  زلةةة  األ عةةةسم ال بليةةة ا  709 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1248لمبن  األن ن ا ثالمةةس     و القسنون ا  1373ثالمس    

 ال ر   المو ب.  
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 (1251مادة )
  1109  1108  1107تسكككككككرن علكككككككى الكككككككرهن الحيكككككككازن أحككككككككام المكككككككواد 

   المتعلقة بالرهن الرسمه.1110،1111
 المذكرة اإليضاحية :

الةةةر و  تحيةةةة  ةةةذو المةةةس   إلةةةى أ عةةةسم الةةةر و الررةةةم  ث لةةةا لتحةةةسثد األ عةةةسم في ةةةس فةةة 
الحيساد ثالر و الررم ا ث   تت لقا انذس  ثعبم نذةةس  الةةر و الصةةس ن  ةةو ال ةةر س  فةة  
المةةس  ال ةةسئعا صزةةواا ترتيةة  الةةر و الحيةةساد لضةةمسن  يةةو   لةةق علةةى شةةرطا أث  يةةو 
 حتقدة أث  يةةو ا تمةةسل ا قسعةةب  عةةبم  ةةواا تزائةة  الةةر وا ت ةيةة  الةةر و الحيةةساد للةةبيو 

ر و الررةةةم  صسلنحةةة   للمنقةةةوالت التةةة  تخضةةةع للتحةةةزيةا المضةةةمونا ثرةةةريسن أ عةةةسم الةةة 
 ثلزواا التصرف ف  ال    المر ون  و الرا و على الترتي .  

 950 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1098يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  و القسنون المبن  الزاائرد.  

 (1252مادة )
لمتعاقعين  ي يجوز لهذا األجنبه أن إذا سلم ال ه  المرهون ألجنبه باتفاق ا

يسلمه إلى أحكعهما دون ر كا اآليكر مكا دام الكعين قائمكا   كإذا سكلمه ككان لكه 
 حق استردادم وإذا تلف قبل االسترداد  من قيمته. 

 المذكرة اإليضاحية :
 و  مياات الر و الحيسادا نقة  يسا  ال    المر ون  و الرا و إلى الةةبائو المةةرت وا 

أ ند  عن مس يتذقسن علي ا ثتحمي   زل  األ عسم ال بليةة  مصسل ةةب   سعةةون  لا ةةس أث إلى 
صأال سحلم ال    المر ون ص ب تحلم  روا   سل ةة  اةةذلا الةةرا و ث ةةبو أث الةةبائو المةةرت و 
ث ةةبوا إال صموافقةة  الةةرا و ثالةةبائو المةةرت وا ثإال  ةةسن  حةةيوال عةةو ارةةتر ا و  مةةو سحةةلم  
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 نةةسا ثإ ا تلةة  قدةةة االرةةتر ا   ةةسن  ةةذا ال ةةب  ماأل ندةة    حةةيوال إسةةسو نا نةةس أم  ائنةةس  رت
 عو  مسن ،يمت .

 ةةو  1377 و  زل  األ عسم ال بليةة ا ثالمةةس    754يتقساق  عم  ذو المس    ع المس   
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1252القسنون المبن  األن ن ا ثالمس    

 (1253مادة )
ال ال كائا رهنكًا حيازيكا أحككام الكرهن الرسكمه المنصكو  تسرن علكى رهكن المك
 من هذا القانون.  1188عليها  ه المادة 

 المذكرة اإليضاحية :
الوان    مو الر و الررم  ثلذا سمعو سةةيس ت س علةةى   1188المس    عرن  عو المس    

النحةةةةو اآلتةةةة : تحةةةةرد علةةةةى ن ةةةةو المةةةةس  ال ةةةةسئع ن نةةةةس  يسايةةةةس أ عةةةةسم الةةةةر و الررةةةةم  
 ةةةةو  1188 ةةةةو  ةةةةذا القةةةةسنونا مانظةةةةر المةةةةس    1188نصةةةةوت علي ةةةةس فةةةة  المةةةةس   الم

 ةةةو الم ةةةرث  لتصةةة ح  1298الم ةةةرث  ث ةةةذ رت س ا سضةةةس ي  . ثقةةةب تةةةم ت ةةةبية المةةةس   
 .1253على النحو الوان  ف  المس    

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1256ثالةةنص الزبيةةب  ةةأخو  عةةو المةةس   
 القسنون المبن  األن ن . و   1381ثالمس    

 (1254مادة )
يجككوز أن يككرهن ال ككه  رهنككا حيازيككا  ككمانا لعككعة ديككون  إذا قبككل مككن تسككلم 

 ال ه  أن يحوزم لحساب أصحاب تلل العيون حتى ولو كان هو أحعهم. 
 المذكرة اإليضاحية :

سزوا للمبيو ن و ال    الوا ةةب  ل ةةب  ن ةةون  ةةمسنس ل ةةب   يةةونا شةةريق  أن سقدةةة  ةةو 
حلم ال    صحوات   مسنس لبين  تزسو المبيوا أن سحواو لححةةسب أسةةحسب تلةةا الةةبيون ت

 تةةى ثلةةو  ةةسن  ةةو أ ةةب ما ثاشةةتراط قدةةو  الةةبائو المةةرت و الحةةسئا لل ةة   المر ةةون  ةةو 
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الةةذد  ةةو شةةأن  أن سحةةة  ةةس يترتةة  علةةى نقةةة  يةةسا  ال ةة   المر ةةون  ةةو المةةبيو إلةةى 
ن التةة  ت لقةةت صةةسلمنقو  أث ال قةةسن المر ةةون البائوا ثيحة  حأل    سن   أسحسب البيو 

 للبائو المرت و الحسئا لل    المر ون.  
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثيتوافةةق  ةةع  1384يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1259المس    
 

 الفرع الثانه 
 آثار الرهن الحيازن 

 قعين : يما بين المتعا -1
 التزاما  الراهن :

 (1255مادة )
يلتككزم الككراهن بتسككليم ال ككه  المرهككون إلككى الككعائن أو إلككى ال ككخص الككذن  .1

 عينه المتعاقعان لتسلمه. 

يسرن على االلتزام بتسليم ال ه  المرهون أحككام االلتكزام بتسكليم ال كه   .2
 المبيا. 

 المذكرة اإليضاحية :
رث  القةةسنون المةةبن  الذلحةةقين ا ن نةةس  ةةو أن ةةسن تحليم ال    المر ون لم س ب ثفقس لم 

  ثفةةة  706عقةةةب الةةةر و الحيةةةسادا  مةةةس  ةةةو الحةةةس  فةةة   زلةةة  األ عةةةسم ال بليةةة  مالمةةةس   
  ثإنمةةةةس اسةةةة ح أًةةةةرا  ةةةةو رًةةةةسن ان قةةةةس  الةةةةر و 1375القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة  مالمةةةةس   

يس ال عقةةبا الحيسادا ث ذا س ن  أن عقب الر و الحيساد فةة  الم ةةرث  أسةة ح عقةةبا ن ةةسئ
 و الم رث  ث ةةذ رت س ا سضةةس ي   فين قةةب صمزةةر  الترا ةة    1249عينيس مانظر المس    
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ثالتحليم في ا سمعو أن سقع ثقةةت إاةةرام عقةةب الةةر و الحيةةساد ثيمعةةو أن سقةةع ص ةةب االن قةةس  
ر على سح  ال قب ال  و ص يب أث قري .     ثن أن يًؤ
أ عةةسم علةةى تحةةليم ال ةة   المديةةع ثيقدةةق علةةى تحةةليم ال ةة   المر ةةونا  ةةس سقدةةق  ةةو 

ث ةةةةةس ص ةةةةةب س  ةةةةةةو الم ةةةةةرث  ث ةةةةةةذ رت س  456الةةةةةوان   فةةةةة  عقةةةةةةب الديةةةةةع مانظةةةةةر المةةةةةةس   
 ا سضس ي  .  

 951 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1099يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
يةةة ا  ةةةو  زلةةة  األ عةةةسم ال بل 706 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1250 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمةةس      1375ثالمس    
ال ر ةة  المو ةةبا  ةةع األخةةذ فةة  االعت ةةسن أن الت ةةري ست الةةم ل األخيةةر  ت تدةةر التحةةليم 

 ن نس  و أن سن عقب الر و الحيساد ثأن الر و ال يتم إال صسلم ض.  
 
 (1256مادة )

إلى حيازة الراهن انقضكى الكرهن  إال إذا اثبكو الكعائن إذا رجا ال ه  المرهون  
المرتهن أن الرجوع كان بسبب ال يقصع بكه انقضكا  الكرهن  مكا عكعم اإليكيل 

 بحقوق الفير. 
 المذكرة اإليضاحية :

 و أرةة سب انقضةةس  الةةر و الحيةةسادا إعةةس   ال ةة   المر ةةون إلةةى الةةرا و  ةةو قدةةة الةةبائو 
   ةةذا علةةى أنةة  نةةاث  عةةو  قةة  فةة  الةةر وا إال أن المةةرت و ث ر ةةسوا  يةةث سُحمةةة عملةة 

 ةةذو القرينةة  المحةةتذس    ةةو إعةةس   ال ةة   المر ةةون للةةرا و  ةةو قدةةة الةةبائو قرينةة   ةةةيذ  
سزةةةةوا إً ةةةةست ععحةةةة سا إ ا ارةةةةتقس  الةةةةبائو المةةةةرت و أن سمةةةةيم الةةةةبلية علةةةةى أن إعس تةةةة  

أرةةسم أنةة   ال ةة   المر ةةون للةةرا و لةةم سعةةو علةةى أرةةسم أنةة  ين ةة  الةةر وا ثإنمةةس علةةى
يؤ ر ال    للرا وا أث أن  يو ع  عنبو أث ان  س يرو إلي ا فةة   ةةذو الحسلةة  ي قةةى الةةر و 
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قسئمةةةس اةةةةيو الةةةرا و ثالةةةةبائو المةةةرت وا  ثن أن سعةةةةون  لةةةةا لةةة  تةةةةأًير فةةة   قةةةةول ال يةةةةر 
 المت لق   قوق م صسل    المر ون.  
 952ردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  المصةة  1100يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.  
 
 (1257مادة )

يضمن الراهن سيمة الرهن ونفاذم  ولين له أن يفته عمي ينقص مكن قيمكة 
ال ه  المرهون أو يحول دون استعمال الكعائن لحقوقكه المسكتمعة مكن العقكع  

ائل وللعائن المرتهن  ه حالة االستعجال أن يتخكذ علكى نفقكة الكراهن ككل الوسك
 الته تلزم للمحا ،ة على ال ه  المرهون. 

 المذكرة اإليضاحية :
يلتام الرا و ص بم الميسم صأد عمة  و شأن  أن ينقص  و ،يم  الر وا  مةةس يلتةةام اةةبفع 

ر على ،يم  الر و.    كة ت رض سصبن  و ال ير ثيعون  و شأن  أن يًؤ
لمديةةع  ةةو االرةةتحقسل الكلةة  فةةسلتاام الةةرا و س ةة   إلةةى  ةةب  ديةةر التةةاام ال ةةسئع صضةةمسن ا

ثالزائةة   ةةو قدةةة ال يةةرا ث ةةمسن  لت ر ةة  ال خصةة ا ثالتةةاام الةةرا و صضةةمسن رةة    
الةةر و ثنذةةس وا  ةةو أعمةةس  الت ةةرض التةة  تقةةع  نةة ا أث  ةةو ال يةةرا التةةاام انتيزةة  ثلةةيا 
التةةةاام ص نسسةةة  فقةةة ا ث ةةةو ًةةةم إ ا لةةةم سحةةةتقع الةةةرا و ن   ةةةذا الت ةةةرض ثنزةةةح ال يةةةر فةةة  

 عةةةم لصةةةسلح ا  ةةةسن للةةةبائو المةةةرت و أن سقسلةةة  الةةةرا و اتقةةةبسم تةةةأ يو  الحصةةةو  علةةةى
رخرا أث سقسل   ص كمس  التس يو المقبما أث سقسل  صحقوط أ ة الةةبيو فةةونا ثإلاا ةة  اةةبفع 

 البيو فوناا.
 953 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1101يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو  زلةةة  األ عةةةسم ال بليةةة ا  741ا ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس    ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةرد 
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 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1260 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمةةس      1388ثالمس    
 ال ر   المو ب.  

 
 (1258مادة )

يضككمن الككراهن هككيك ال ككه  المرهككون أو تلفككه إذا كككان الهككيك أو التلككف  .1
ن أن يقتضكه تفمينكا كا يكا أو أن لسبب يرجا إليه  ويكون العائن مخيرًا بي

 يستو ه حقه  ورًا. 

إذا كان الهيك أو التلف قع ن ف عكن سكبب أجنبكه ولكم يقبكل الكعائن بقكا   .2
العين بي تفمين كان المعين مخيكرا بكين أن يقكعم تفمينكا كا يكا أو أن يكو ه 

 العين  ورا قبل حلول اجله. 

 المذكرة اإليضاحية :
الةةرا و عةةو  ةةمسن  ةة ق ال ةة   المر ةةون أث تلذةة  رةةوا  تت ةةرض  ةةذو المةةس   لمحةةيولي  

 أكسن  لا نا  س إلى ف ة شخص   و الرا و أث  سن  لا نا ع إلى رد  أ ند .  
فذةة  الحسلةة  التةة  يتدةةيو في ةةس أن ال ةة ق أث التلةة  نا ةةع إلةةى ف ةةة شخصةة   ةةو الةةرا وا 

ث أن سحةةق  سعةةون الخيةةسن للةةبائوا اةةيو أن سقسلةة  اتةةأ يو  بيةةب سعذةة  لضةةمسن الةةبيوا أ
 ا ة البيوا فيص ح  حتحق األ ا  على الذون.

أ ةةةس فةةة  الحسلةةة  التةةة  تدةةةيو في ةةةس أن ال ةةة ق أث التلةةة  نا ةةةع إلةةةى رةةةد  أ ندةةة ا سعةةةون 
الخيسن عنبئذ للمبيوا ايو أن سقبم تأ ينس  سفيس سحة  حة التأ يو الحةةساق أث سقةةوم اةةبفع 

 البيو فونا ث لا عو  ريق إرقس   األ ة الممنوي ل .  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن   1048ثالمةةةةس    1102/1يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 نةة   ةةذلاا ثالمةةس    899 و القسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    954المصردا ثالمس    
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 ةةو  زلةة  األ عةةسم  742 و القسنون المبن  األن ن ا ثتتوافق  ع أ عةةسم المةةس     1338
 ال بلي .  

 
 (1259مادة )

أعمكال مكن شكفنها أن تعكرض ال كه  المرهكون للهكيك أو التلكف أو إذا وقعو 
تجعلكه  يككر ككا  للضككمان كككان للكعائن المككرتهن أن يطلككب مكن القا ككه وقكك  

 هذم األعمال واتخاذ الوسائل الته تمنا من وقوع الضرر. 
 المذكرة اإليضاحية :

أن س أن يلتةةام الةةبائو إ ا ثقةةع لل ةة   المر ةةون ص ةةض أعمةةس  الت ةةرض  ةةو ال يةةر  ةةو شةة 
ت ةةرض ال ةة   المر ةةون لل ةة ق ثالتلةة ا أن سمنةةع  ةةذو األعمةةس  ث  نةةع إتمس  ةةسا  ةةأن 
يدةةبأ الزةةسن ص قس ةة  انةةس  لةةو تةةم  ةةسن فيةة  اعتةةبا  علةةى ال قةةسن المر ةةون أث علةةى  قةةةول 
ا نتذسل المقرن  على ال قسن المر ونا ثثق  أعمس  الزسن  و قدةةة الةةبائو المةةرت وا ال 

وا ثلكةةةةو سعةةةةون فةةةة   س ةةةة  إلةةةةى  عةةةةم القس ةةةة  اوقةةةة   ةةةةذو سحتةةةةسح إلةةةةى تةةةةبخة الةةةةرا 
األعمس ا ث و ًم سمنةةع االعتةةبا  الةةذد  ةةسن  ةةو الممعةةو ثقوعةة  لةةو تةةم  ةةذا الدنةةس ا  مةةس 

 سزوا للبائو أن سقل  ث ع ال قسن تحت الحرار  القضسئي .  
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس    1048/3يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس   

  و القسنون المبن  الزاائرد.    899 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس      1338/3
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 (1260مادة )
إذا هلل ال ه  المرهون أو تلف ألن سبب كان انتقكل الكرهن إلكى الحكق الكذن 
يترتب على ذلكل سكوا  ككان تعويضكا أو تفمينكا أو مقابكل نكزع الملكيكة للمنفعكة 

 العامة. 
 المذكرة اإليضاحية :

المس   إلى  سل   و  سالت الحلو  ال ين ا  يث سحة  دلةةغ الت ةةويض أث تت رض  ذو  
 دلةةةغ التةةةس يوا أث المقساةةةة لنةةةا   لكيةةة  ال ةةة   المر ةةةون للمنذ ةةة  ال س ةةة ا  حةةةة ال ةةة   

 المر ون الذد  لا أث تل .
 (1261مادة )

إذا كان الراهن كفيي عينيا  ي يجوز اقتضا  العين من  ير ال ه  المرهون  
 أن يطلب الرجوع على المعين قبل التنفيذ على هذا ال ه . ولين له 

 المذكرة اإليضاحية :
 ةةةةو الم ةةةةرث  الةةةةوان   فةةةة  الذصةةةةة الخةةةةست صةةةةسلر و  1200المةةةةس    عةةةةرن  فةةةة  المةةةةس   

 1200 ةةةةو الم ةةةةرث  مانظةةةةر إلةةةةى المةةةةس   1200الررةةةةم ا ثا  سلةةةة  إلةةةةى  عةةةةم المةةةةس   
 ث ذ رت س ا سضس ي  .

 
 ن : التزاما  العائن المرته

 (1262مادة )
إذا تسلم العائن المرتهن ال ه  المرهون  عليكه أن يبكذل  كه حف،كه وصكيانته 
من العناية ما يبذله ال خص المعتاد  وهو مسئول عن هيك ال ه  أو تلفكه 

 ما لم يثبو أن ذلل يرجا لسبب أجنبه ال يع له  يه. 
 المذكرة اإليضاحية :
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سا  ال ةة   المر ةةون إليةة   ةةو الةةرا وا صسلمحسفظةة  يلتةةام الةةبائو المةةرت و صمزةةر  انتقةةس   يةة 
ال نسسةة  المقلو ةة   ةةو الةةبائو المةةرت و  1262علي  ثت  ةةبو صصةةيسنت ا ثقةةب  ةةب ت المةةس   

التةة  سزةة  اةةذل س فةة   لةةاا ث ةة  عنسسةة  الر ةةة الم تةةس ا ث لةةا ثفقةةس لمةيةةسن المحةةؤثلي  
   المر ةةون  ةةو التةةاام الت سقبسةة  ال ةةسما ثالتةةاام الةةبائو المةةرت و صسلمحسفظةة  ثسةةيسن  ال ةة 

ص مةا ثير ع أرسر  إلةةى أن الةةرا و ال ينقةةة  لكيةة  ال ةة   المر ةةون ثإنمةةس ينقةةة  يساتةة  
للبائو المةةرت و األ ةةر الةةذد يو ةة    ةة   ةةرثن  التةةاام الةةبائو المةةرت و صسلمحسفظةة  علةةى 

 ال    المر ون.
  المر ةةون ثيقةةع عةة   ا ً ةةست علةةى الةةبائو المةةرت و فةة  الحسلةة  التةة  ي لةةا في ةةس ال ةة 

صحةةةد  أ ندةةة  ال يةةةب للةةةبائو المةةةرت و فيةةة ا ثيتحةةةب   ةةةذا الحةةةد  ث ةةةذا س نةةة  فةةة   ةةةستيو 
الحسلتيو ال سعذ  للبائو  تى سخل   حيوليت  أن يبع  صأن  اذ  عنسس  الر ةةة الم تةةس ا 
اة علي  أن سميم البلية على أن ال ةة ق أث التلةة  الةةذد أسةةسب ال ةة   المر ةةون ير ةةع 

 ب ل  في .إلى رد  أ ند  ال ي
 1391 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةرد ثالمةةس    1103يتقساق  عم  ذو المس    ع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةرد ثيتوافةةةق  ةةةع  955 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة  ثالمةةةس   
  و  زل  األ عسم ال بلي   722المس    

 ( 1263مادة )
مقابككل  وعليككه أن لككين للككعائن المككرتهن أن ينتفككا بال ككه  المرهككون دون  .1

 يستثمرم  ما لم يوجع اتفاق يقضه بفير ذلل. 

وما حصل عليه العائن المرتهن من صا ه الريا يخصم من قيمة النفقا   .2
ثم من المصرو ا  ثكم مكن المبلكغ المضكمون بكالرهن ولكو لكم يككن قكع حكل 

 أجله.

 المذكرة اإليضاحية :
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   المر ةةون  ثن  قساةةة علةةى أرةةسم القسعب  إن  ال سزوا للةةبائو المةةرت و االنتذةةس  صسل ةة 
أن المنسفع سزوا تقويم ةةس ثيزةةوا الت س ةةة في ةةسا ثعلةةى الةةبائو خصةةم  قساةةة انتذسعةة  فةة  
ال    المر ون  و أسة البيوا ثتزب أرسم  ذو المس   ف  اعت ةةسنات ال بالةة ا فسنتقةةس  
ال ةة   المر ةةون إلةةى الةةبائو المةةرت و قةةب  ةةرم علةةى الةةرا و  ةةو الحصةةو  علةةى  نذ ةة  
ال    المر ون ث و االنتذس  ص  على الو ةة  الةةذد سحةةتقيع  ةةو خ لةة  الوفةةس  ابينةة  لةةو 

 أن ال    المر ون  ة ف   يسات .  
ثلةةيا  ةةذا فححةة ا فةة ن المةةس   تلةةام الةةبائو المةةرت و صسرةةتممسن ال ةة   المر ةةون ثخصةةم 

  س سحصة علي   و ثنا   لا  و أسة البيو.  
للقريقةة  المألوفةة  الرةةتممسنو لةةبإ الةةرا وا ث ةةو ًةةما ثارتممسن ال    المر ون سعون ثفقةةس 

ال سزةةوا للةةبائو ت ييةةر  ةةذو القريقةة  إال ص ةةب الحصةةو  علةةى إ ن  ةةو الةةرا وا ث ةةة  لةةا 
 س لم يو ب اتذسل سقض  ص يةةر  لةةاا ثعلةةى الةةبائو أن سخصةةم الريةةع الةةذد سحصةةة عليةة  

  و ارت    ال    المر ون على النحو اآلت :
  س أنذق  ف  المحسفظ  على ال    ثسيسنت .    للبائو أن سخصم  ميع .1

للبائو أن سخصةةم  صةةرثفست الحمحةةر  ثأت ةةسب المحةةس   ث صةةرثفست القيةةب ثتزبيةةب  .2
 القيبا ثيدبأ عس   صخصم المصرثفست.  

 للبائو أن سخصم  س ت قى  و الريع  و ،يم  البيو األسل .   .3

و أن سقلةة  ث ةةع ال ةة   ف ن أخة البائو المرت و ا ذا الوا    و ال نسس ا  ةةسن للةةرا 
المر ون تحت الحرار ا  مس سزوا ل  أن يةةر  ال ةة   فيحةةتر  الةةر و ث لةةا ص ةةب أن سقةةوم 

 صسلوفس  صسلبيو.  
 956 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1104يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

االنتذةةس   350 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثقةةب ن قةةت  زلةة  األ عةةسم ال بليةة  صسلمةةس   
صسل ةة   المر ةةون صسلحصةةو  علةةى إ ن  ةةو الةةرا وا ثإ ا  صةةة االنتذةةس  ال سخصةةم  ةةو 

 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا علةةى  1393أسةةة الةةبيو ثنذةةا الحعةةم أخةةذت صةة  المةةس   
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أرةةةسم أن المنةةةسفع  ةةةو األ ةةةوا  التةةة  ال تقةةةوم أد  ةةةو األ ةةةوا  الم بث ةةة  ثفقةةةس أل عةةةسم 
 ال بلي  الت  تن ى عو ايع الم بثم.   و  زل  األ عسم    205المس    

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةب ثقةةب سةةونت  1246ثيتقةةساق  ةةع المةةس    
 ةةذو المةةس   المقساةةة الةةذد يلتةةام صةة  الةةبائو المةةرت و عنةةب االنتذةةس  صسل ةة   المر ةةون ث ةةو 

 أ ر الممة.  
 (1264مادة )

 ي يجوز للعائن أن يطالكب  إذا لم يعين الطر ان أجًي لحلول العين المضمون 
باسككتيفا  حقككه إال عككن طريككق اسككتنزاله مككن قيمككة الثمككار  دون إيككيل بحككق 

 المعين  ه الو ا  بالعين  ه أن وقو أراد.
 المذكرة اإليضاحية :

سخصم  س ينتز  ال    المر ون  و ًمسن أث إيرا   ةةو ،يمةة  الةةبيو المضةةمون إ ا اتذةةق 
 رت وا ثلم ير  ف  ال قب تحبيباا لمي س   لو  البيو.  على  لا ايو الرا و ثالبائو الم

اةةة ال سحةةتقيع الةةبائو فةة   ةةذو الحسلةة  إال أن سقسلةة  صسرةةتيذس   قةة  إال  ةةو الممةةسن أث 
ا يةةةرا ا  ثن إخةةةة    ةةةو أن سقةةةةوم الةةةرا و صسلوفةةةةس  فةةة  أد ثقةةةةت أنا ا فيحةةةتر  ال ةةةة   

 المر ون.  
 ةةو  957المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون  1105تتوافةةق  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةو الم ةةرث  عةةو المةةس    1305القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثنقتةةري أخةةذ سةةيس   المةةس   
صسلمقسننةة   ةةع المةةس    1305 ةةبن   اائةةردا  يةةث ث ةةو  انت ةةسق فةة  نةةص المةةس    957
957  . 

 
 (1265مادة )
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ل مكن يتولى العائن المرتهن إدارة ال ه  المرهون  وعليه أن يبكذل  كه ذلك .1
العناية ما يبذله ال خص المعتاد  ولين له أن يفيكر مكن طريقكة إسكتفيل 
ال ككه  المرهككون إال بر ككا الككراهن  ويجككب عليككه أن يبككادر بإيطككار الككراهن 

 عن كل أمر يقتضه تعيله. 

إذا أسا  العائن استعمال هكذا الحكق أو أدار ال كه  إدارة سكيئة أو ارتككب  .2
الحككق  ككه أن يطلككب و ككا ال ككه    ككه ذلككل إهمككاال جسككيما  كككان للككراهن

 تحو الحراسة أو أن يستردم مقابل د ا ما علية. 

 المذكرة اإليضاحية :
صمزر  انتقس   يسا  ال    المر ون إلى البائو المرت وا سز  عليةة  إ انتةة  علةةى النحةةو 
الةةذد  ةةسن الةةرا و يةةبير ال ةة   المر ةةونا  يةةث سصةة ح الةةبائو المةةرت و أقةةبن  ةةو  يةةرو 

سزوا للبائو أن س يةةر  ةةو  ريقةة  ارةةت    ال ةة   المر ةةون إال صمةةس ير ةةسو   ص  انت ا ثال
الرا وا ثإ ا  ةةسن ال ةة   المر ةةون يت ةةرض إلةةى ص ةةض األخقةةسن ف لةةى الةةبائو أن ي ةةس ن 
ص خقسن الرا و اذلاا فقب تقتضةة   ةةذو األخقةةسن تةةبخة الةةرا و لةةبف  سا ثتحةةب   حةةيولي  

قةةةس للمةيةةةسن ال ةةةسم للمحةةةيولي  ث ةةةو عنسسةةة  الةةةبائو المةةةرت و عةةةو إ ان  ال ةةة   المر ةةةون ثف
الر ةةة الم تةةس ا ثفةة  الحسلةة  التةة  يمدةةت في ةةس أن الةةبائو أرةةس  ارةةت مس  ال ةة   المر ةةون 
أث أ ان ال    إ ان  ريي  أث انتك  ف   لا إ مسال  حيمسا  سن للرا و أن سقلةة   ةةو 

و  قساةةة المحعم  المختص  ث ع ال    المر ةةون تحةةت الحرارةة  أث أن سقلةة  ارةةتر ا 
  فع  س علي .  

 958 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1106يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا علةةى ث ةة   1394 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1265التقري ا ثالمس    
 (1266مادة )
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ائن المكرتهن بكرد ال كه  المرهكون إلكى الكراهن بعكع أن يسكتو ه كامكل يلتزم الع
 حقه وما يتصل بهذا الحق من ملحقا  ومصرو ا  وتعويضا .

 المذكرة اإليضاحية :
ثالتةةاام الةةبائو المةةرت و صةةسلر   ةةو التةةاام عقةةبد  ترتةة  عةةو عقةةب الةةر و الحيةةسادا ث ةةو  

ت و  س ةةةة  قةةة   ةةةو المةةةبيو. التةةةاام   لةةةق علةةةى شةةةرط ثاقةةة   ةةةو ارةةةتيذس  الةةةبائو المةةةر 
ثاألسةةة أن ن  ال ةة   المر ةةون سعةةون ص ةةب ثفةةس  الةةبيو ث ميةةع  لحقستةة  ثالمصةةرثفست 
ثالت ويضست المحتحق  للبائو المرت وا ث ع  لاا ف ن ن  ال ةة   المر ةةون قةةب سقةةع قدةةة 
الوفةةةس  صسلةةةبيو إ ا أرةةةس  الةةةبائو المةةةرت و ارةةةت مس  ال ةةة   المر ةةةون ث ةةةو فةةة   يساتةةة ا 

 وا للرا و أن سقسل  او ع ال    المر ون تحت الحرار .عنبئذ سز
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1107يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا  959 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    1395
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1265ثالمس    

 (1267مادة )
إذا كككان الككراهن شخصككا آيككر  يككر المككعين   ككي يجككوز التنفيككذ علككى مككال لككه 
بخي  ال ه  المرهون  وال يكون لكه حكق الكع ا بتجريكع المكعين مكا لكم يوجكع 

 اتفاق يقضه بفير ذلل. 
 المذكرة اإليضاحية :

الةةوان   صةةةسلر و الررةةةم  ث ةةةنذا الصةةةيس  ا لةةةذا  1200 عةةم  ةةةذو المةةةس    عةةةرن صسلمةةةس   
 ةةةو الم ةةةرث ا ث لةةةا   ةةةسق  القةةةوانيوا ال ر يةةة  مانظةةةر المةةةس    1200ى المةةةس   نحيةةةة إلةةة 
 ث ذ رت س ا سضس ي  .  1200

 (1268مادة )
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يقا باطي كل اتفاق يجعل للعائن المرتهن الحكق عنكع عكعم اسكتيفا  الكعين  .1
وقو حلول أجله أن يتملل ال ه  المرهون  ه ن،ير ثمن معلوم أيا ككان  

ة لإجككرا ا  التككه  ر كها القككانون  ولكو كككان هككذا أو  كه بيعككه دون مراعكا
 االتفاق قع ابرم بعع الرهن. 

يجوز بعع حلول العين أو قسا منه االتفاق علكى أن ينكزل المكعين للكعائن  .2
 المرتهن عن ال ه  المرهون و ا  لعينه. 

 المذكرة اإليضاحية :
الصةةيس  ا لةةذا  الةةوان   صةةسلر و الررةةم ا ث ةةنذا 1202 عةةم  ةةذو المةةس    عةةرن صسلمةةس   

 ةةةو الم ةةةرث  ث لةةةا   ةةةسق  القةةةوانيو ال ر يةةة  مانظةةةر المةةةس    1202نحيةةةة إلةةةى المةةةس   
  و الم رث  ث ذ رت س ا سضس ي  .  1202

  
 بالنسبة إلى الفير : -2

 (1269مادة )
يجب لنفاذ الرهن  ه حق الفيكر أن يككون ال كه  المرهكون  كه يكع الكعائن  .1

 ن.أو األجنبه الذن ارتضام المتعاقعا
 يجوز أن يكون ال ه  المرهون  امنا لععة ديون. .2

 المذكرة اإليضاحية :
سقصب صسل ير ف  المةةس  ا  ةةة شةةخص سمعةةو أن سضةةسن  ةةو ث ةةو  الةةر و الحيةةسادا ث ةةو 
كةةةة  ائةةةو سةةةس    ةةةق عينةةة  ت  ةةة  علةةةى نذةةةا ال ةةة   المر ةةةون من ةةةو نرةةةم   ةةةق 

ن ال ةةة   اختصةةةست ن ةةةو  يةةةساد  ةةةق ا تيةةةسا  ث ةةةذلا الةةةبائو ال ةةةس د علةةةى أرةةةسم أ
المر ون أ ةةب عنسسةةر الضةةمسن ال ةةسم ثأخيةةرا  سلةةا المةةس  المر ةةونا أد  ةةو انتقلةةت إليةة  

  لكي  ال    المر ون.  
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ثت ةةترط المةةس   لنذةةس  الةةر و الحيةةساد فةة   وا  ةة  ال يةةرا ث ةةو  ال ةة   المر ةةون فةة  يةةب 
 ةة   الةةبائو المةةرت وا أث أن سعةةون فةة  يةةب األ ندةة  الةةذد انتضةةسوا المت سقةةبان لحيةةسا  ال

 المر ون.  
 ةةو الم ةةرث  ث ةة  اةةنذا الصةةيس  ا لةةذا نقتةةري  1254الذقةةر  المسنيةة   عةةرن  فةة  المةةس   

 ةةو الم ةةرث  مانظةةر إلةةى المةةس   1254إل س  الذقر  المسني   و  ذو المةةس   اكتذةةس  صسلمةةس   
 ث ذ رت س ا سضس ي  .    1254

 961صةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  الم 1109يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثن تقةةب أن  1399 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس   

 ذو المس   اائب  ال   نى ل ةةس ثفقةةس أل عةةسم القةةسنون المةةبن  األن نةة   يةةث س تدةةر التحةةليم 
 ةةو   ةةرث   1270ن نس  و أن سن عقب الر و الحيساد  مزل  األ عسم ال بلي ا ثالمةةس   

 قسنون المبن  ال ر   المو ب.  ال
 (1270مادة )

يخول الرهن العائن المرتهن الحق  ه حبن ال كه  المرهكون عكن النكاأل  .1
  ا ة  دون إييل بما للفير من حقوق تم حف،ها و قا للقانون.

إذا يرن ال كه  مكن يكع الكعائن دون إرادتكه أو دون علمكه  ككان لكه الحكق  .2
 لحيازة. ه استردادم من الفير و قا ألحكام ا

 المذكرة اإليضاحية :
تمنح  ذو المس   للبائو المرت و الحةةق فةة   ةة ا ال ةة   المر ةةون  نقةةوال  ةةسن أم عقةةسناا 
 تى سحصة البائو المرت و على  س ة  ق ا على أرةةسم أن الةةر و سضةةمو  ةةة الةةبيو 

 ال  ا ا  ن ا فسلر و الحيساد ال سقدة التزائ .  
و المةةةرت و  ثن إنا تةةة ا أث  ثن علمةةة ا فةةة ن ثإ ا خةةةرح ال ةةة   المر ةةةون  ةةةو يةةةب الةةةبائ

 للبائو المرت و الحق ف  ارتر ا و  و ال ير ثفقس أل عسم الحيسا .  
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 962 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1110يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 1387 ةةو  زلةة  األ عةةسم ال بليةة ا ثالمةةس    729 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس   

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1271و القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    ةةةة 
 المو ب.  

 (1271مادة )
ال يقتصككر الككرهن الحيككازن علككى  ككمان أصككل الحككق وإنمككا يضككمن أيضككا و ككه 

 المرتبة ذاتها ما يفته :
المصكككرو ا  الضكككرورية التكككه أنفقكككو للمحا ،كككة علكككى ال كككه   دون  .أ

 ل. إييل بامتياز مصرو ا  الحف

 التعويضا  عن األ رار الناشئة عن عيوب ال ه .  .ب

مصككرو ا  العقككع الككذن أن ككف الككعين ومصككرو ا  عقككع الككرهن الحيككازن  .ن
 وقيعم عنع االقتضا . 

 المصرو ا  الته اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازن.  .د

 المذكرة اإليضاحية :
المةةرت وا ثعةةس  الةةر و الحيةةسادا أسةةة الةةبيو الةةذد س ةة ة   ةة  المةةبيو لصةةسلح الةةبائو 

ث ذلا المصرثفست الضةةرثني  التةة  أنذقةةت للمحسفظةة  علةةى ال ةة   ث ةةذلا الت ويضةةست 
عةةةةةو األ ةةةةةران النسشةةةةةي  عةةةةةو عيةةةةةوب ال ةةةةة   ث صةةةةةرثفست ال قةةةةةب الةةةةةذد أن ةةةةةأ الةةةةةبيو 

 ث صرثفست عقب الر و الحيساد ثقيبو  ذلا عنب االقتضس .  
ردا ثالمةةةةس    ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةة  1111يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا  963 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    1401
  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.    1272ثالمس    
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 الفرع الثالث 
 بعض أنواع الرهن الحيازن 

 رهن العقار : -1
 (1272مادة )

م  وذلل إلى جانب انتقال ال يعع رهن العقار حيازيا نا ذا بالنسبة للفير إال بقيع
الحيككازة إلككى الككعائن المككرتهن  وتسككرن علككى هككذا القيككع األحكككام الخاصككة بقيككع 

 الرهن الرسمه. 
 المذكرة اإليضاحية :

س ةةترط لنذةةس  ن ةةو ال قةةسن ن نةةس  يسايةةس فةة   ةةق ال يةةر أن تنقةةة  يةةسا  ال قةةسن  ةةو الةةرا و 
  ثفقةةس أل عةةسم القيةةب الةةذد تحةةرد إلى الةةبائو المةةرت وا ثأن سقةةوم الةةبائو المةةرت و صقيةةب  قةة 

 على الر و الررم .  
 966 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1114يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةةو القةةةةةسنون المةةةةةبن  األن نةةةةة  ث ةةةةةو  1402 ةةةةةو القةةةةةسنون المةةةةةبن  الزاائةةةةةردا ثالمةةةةةس   
ت تدةةةر  ةةةذو  الم ةةةرثف أن عقةةةب الةةةر و ال يةةةتم إال صمةةة ض ال ةةة   المر ةةةون األ ةةةر الةةةذد

المس   اائب  ال   نى ل س ف  القسنون المبن  األن ن   يث س تدةةر تحةةلم ال ةة   المر ةةون 
 1273 ةةو قدةةة الةةبائو المةةرت و ن نةةس فةة  عقةةب الةةر و الحيةةساد ثنذةةا الحعةةم فةة  المةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  
 
 (1273مادة )

أن يكالجرم إلكى الكراهن دون أن يمنكا   يجوز للعائن المرتهن رهنكا حيازيكا للعقكار
ذلكل مككن نفكاذ الككرهن  كه حككق الفيكر   ككإذا اتفكق علككى اإليجكار  ككه عقكع الككرهن 
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وجب ذكر ذلل  ه العقع أما إذا اتفق عليه بعع الكرهن وجكب أن يالشكر بكه  كه 
هككامش القيككع  إال أن هككذا التفشككير ال يكككون  ككروريا إذا جككعد اإليجككار تجعيككعا 

  منيا.
 حية :المذكرة اإليضا

تزيا  ذو المس   للبائو المرت و أن يةةؤ ر ال ةة   المر ةةون إ ا  ةةسن عقةةسنا  ةةو ال قةةسنات 
إلةةةى الةةةرا و مالمةةةبيو   ثن إخةةة   ثتةةةأًير علةةةى  ةةةق الةةةبائو المةةةرت و فةةة  التقةةةبم علةةةى 
البائنيو ال س ييو ثالبائنيو التةةسلييو لةة  فةة  المرت ةة ا شةةريق    ةةر  لةةا فةة  قيةةب الةةر و إ ا 

 لةةاا تةةم فةة  عقةةب الةةر وا أ ةةس إ ا  ةةسن االتذةةسل ص ةةب الةةر وا ث ةة  أن   كسن االتذةةسل علةةى
يؤشةةةةر صةةةة  فةةةة   ةةةةس   القيةةةةبا ثإ ا  ةةةةب  عقةةةةب ا سزةةةةسن تزبيةةةةبا  ةةةةمنيسا ال سعةةةةون  ةةةةو 

 الضرثند التأشير اذلا.  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1115يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

تةةتكلم  ةةذو المةةس   علةةى إعةةسن  ال ةة   المر ةةون  مةةس  و القسنون المبن  األن نةة  ث   1403
  و  زل  األ عسم ال بلي .   748 س   ذا ف  المس    

 (1274مادة )
علككى الككعائن المككرتهن لعقككار رهنككا حيازيككا أن يتعهككع بالصككيانة  وان يقككوم  .1

بالنفقكككا  اليزمكككة لحف،كككه  وان يكككع ا مكككا يسكككتحق سكككنويا مكككن  كككرائب 
من الثمار الته يحصلها  وان يستو يه وتكالي   على أن يخصم ذلل كله  

 من ثمن العقار  ه المرتبة الته يخولها له القانون. 

 يجوز للعائن أن يتحلل من هذم االلتزاما  إذا هو تخلى عن حق الرهن.  .2

 المذكرة اإليضاحية :
يلتام الةةبائو المةةرت و إ ا  ةةسن ال ةة   المر ةةون عقةةسناا صصةةيسنت ا ثأن سقةةوم اةةبفع النذقةةست 

 ةة  لحذظةة ا ثأن يةةبفع  ميةةع الضةةرائ  ثالتكةةسليف المحةةتحق  علةةى ال قةةسنا علةةى أن ال ا 
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سخصم  ذو النذقست ثالضرائ  ث ميع  س أنذق   و الممسن التةة  ينتز ةةس ال ةة   المر ةةون 
ثرةةوا  أكسنةةت  ةةذو الممةةسن  ديةيةة  أم  حةةتحبً  أم  بنيةة ا ث ةةذلا  ةةو ًمةةو ال قةةسن ثفقةةس 

 لمرتدت .  
ت  ديةةر  الميمةة  ال سحةةتقيع الةةبائو المةةرت و الميةةسم ا ةةس فلةة  أن ثإ ا  سنةةت  ةةذو االلتاا ةةس

 يتخلى عو  ق الر و فيتخلص ال    المر ون  و الر و.  
 968 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1116يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

   ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن 1275 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثيتوافةةق  ةةع المةةس   
ال ر ةةة  علمةةةس  ةةةو أن  ةةةذا القةةةسنون ال سزيةةةا للةةةبائو المةةةرت وا التخلةةة  عةةةو  ةةةق الةةةر و 
 قساةةة إرةةقسط التاا ستةة  لصةةيسن  ال قةةسن المر ةةون ث فةةع  ميةةع الضةةرائ  المحةةتحق  علةةى 

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة  ثتتضةةةمو نذةةةا  عةةةم  1404ال قةةةسن ثيتوافةةةق  ةةةع المةةةس   
 و صسلتخل  عو الر و.   و  يث  ق البائو المرت   1275المس    

 . رهن المنقول :2
 (1275مادة )

ي ترط لنفاذ رهكن المنقكول  كه حكق الفيكر إلكى جانكب انتقكال الحيكازة أن يكعون 
العقككع  ككه ورقككة ثابتككة التككاريخ يبككين  يهككا المبلككغ المضككمون بككالرهن والعككين 

 المرهونة بيانا كا يا  وهذا التاريخ الثابو يحعد مرتبة العائن المرتهن. 
 لمذكرة اإليضاحية :ا

 س ترط لنذس  الر و الحيساد على المنقو  ف   ق ال يرا ال رثط اآلتي :
 انتقس   يسا  ال    المر ون  و الرا و إلى المرت و.   .1

إً ةةست الةةر و الحيةةساد فةة  ثنقةة  ًساتةة  التةةسني  يدةةيو في ةةس المدلةةغ المضةةمونا ثال ةةيو  .2
قةة  نرةةمي  أم عرفيةة ا ث لةةا لحمسسةة  المر ون  ايسنس  سفيسا ثيحتود أن تكون  ةةذو الون 
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ال يةةر  ةةو  ةة  المةةبيو عةةو  ريةةق تقةةبسم تةةسني  الةةر و لةةبائو عةةو  ائةةو رخةةرا أث 
 ايس   ،يم  البيو أث إابا  ال    المر ون.  

اعت ةةسن تةةسني  الونقةة  المساةةت في ةةس الةةر و الحيةةسادا التةةسني  الةةذد سحةةب   رت ةة  الةةبائو  .3
 المرت و عو البائنيو اآلخريو.

 969 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1117م  ذو المةةس    ةةع المةةس   يتقساق  ع
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1405 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

  و   رث  القسنون المبن  ال ر   المو ب.  1276
 (1276مادة )

ماديككككة األحكككككام المتعلقككككة باآلثككككار التككككه تترتككككب علككككى حيككككازة المنقككككوال  ال .1
 والسنعا  الته لحاملها تسرن على رهن المنقول.

يكون للمرتهن إذا كان حسكن النيكة أن يتمسكل بحقكه  كه الكرهن  ولكو ككان  .2
الراهن ال يملل التصر   ه ال ه  المرهكون  كمكا يجكوز لككل حكائز حسكن 
النيكة أن يتمسكل بككالحق الكذن كسكبه علككى ال كه  المرهكون ولككو ككان ذلككل 

 الحقا لتاريخ الرهن.

 المذكرة اإليضاحية :
 يسا   نقو  صححةةو نيةة  ت ةةب   ميةةرا  ةةو أ عةةسم الةةر وا ثيظ ةةر  لةةا فةة  أ ةةريو: أثل مةةس 
أن البائو قب يرت و المنقةةو   ةةو  يةةر المسلةةا ث ةةو  حةةو النيةة ا فيترتةة  لةة   ةةق الةةر وا 
ال صمقتضى ال قبا اة صمقتضى الحيةةسا ا ًسني مةةس: أن المنقةةو  المر ةةون  يةةسا  قةةب يترتةة  

ق عين  رخر لحسئا  حو الني  فيقبم  ةةذا الحةةق علةةى  ةةق المةةرت وا ثلتو ةةيح علي   
 لا : إ ا  سن الرا و ال سملا التصرف ف  ال    المر ون صأن  ةةسن ال سملةةا المنقةةو  
ثن ن  على ان   ةةو المسلةةا لةة ا أث  ةةسن الةةرا و ال أ ليةة  لةة  فةة  ن ةةو المنقةةو ا صةةأن  ةةسن 

  ان  صةةسئع ناشةةب  يةةر  حزةةون عليةة ا فةة  ا  ةةسن س يرا أث  حزونا علي  ثاعم للمر ون ل
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المر ةةون لةة   حةةو النيةة ا ثاعتقةةب أن الةةرا و  سلةةا للمنقةةو  المر ةةون أث انةة  سملةةا ن نةة  
ألنةة  صةةسلغ  يةةةر  حزةةون عليةةة ا فةة ن  ةةةق الةةر و يترتةة   ةةةع  لةةاا علةةةى الةةر م  ةةةو أن 

ن  مةةو ال الرا و ال سحتقيع أن يرت  ا ث و يترتةة ا ال ص قةةب الةةر و الن  ةةذا ال قةةب سةةس 
 سملا الر و اة سقوم على أرسم قسعب  الحيسا  ف  المنقو  رنب الحسئا.  

ثإ ا  ةةسن الةةرا و سملةةا المنقةةو  ثن نةة ا ثاعةةم المر ةةون لةة  ث ةةو  ةةسئا للمنقةةو  أن  ةةذا 
المنقو   لك  ث سع  ل خص  حو النيةة ا فةة ن المنقةةو  المر ةةون تنتقةةة  لكيتةة  للم ةةترد 

 يةةر  سلةةا فةة  سحةةتقيع أن ينقةةة الملكيةة  صةةسلديعا ثلكةةو ال ص قةةب الديةةع ألن المر ةةون لةة  
 صسلحيسا  الن الم ترد ثقت أن اشترإ ث سا  سن  حو الني  ثالحيسا  رنب الملكي .

 970 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1118يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
الزةةةا  ال سشةةةر فقةةةر    ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا مانظةةةر الةةةب تون الحةةةن وند الورةةةي 

  .  894ت   644
 (1277مادة )

إذا كان ال ه  المرهون مهعدا  بالهيك أو التلف أو نقص القيمكة بحيكث  .1
يخ ككى أن يصككبح  يككر كككا  لضككمان حككق الككعائن  ولككم يطلككب الككراهن ردم 
إليككه مقابككل شككه  آيككر يقككعم بعلككه  جككاز للككعائن أو للككراهن أن يطلككب مككن 

 د العلنه أو بسعر السوق. القا ه اإلذن  ه بيعه بالمزا
يفصككل القا ككه  ككه أمككر إيككعاع الككثمن عنككع اإلذن  ككه البيككا  وينتقككل حككق  .2

 العائن  ه هذم الحالة من ال ه  إلى ثمنه. 

 المذكرة اإليضاحية :
ف  الحسل  الت  سعون في س المنقو    ب ا صسل  ق أث التل  أث صةةأن تةةنقص ،يمتةة  نقصةةس 

 يةةر  ةةسف لضةةمسن الةةبيوا  مةةس  ةةسن سضةةمن   ةةو كديةةرا صحيةةث سصةة ح ص ةةب نقةةص ،يمتةة  
قدةةةا ث ةةسن الةةرا و سحةةتقيع أن سقلةة  ن  المنقةةو  علةةى أن سقةةبم اةةبال  نةة  تأ ينةةس رخةةر 
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ثلكنةةة  لةةةم سذ ةةةةا لةةةذا فةةة ن المةةةس   تمةةةنح الةةةبائو المةةةرت وا ثللةةةرا و  ةةةذلاا  ةةةق المقسل ةةة  
ا أث صحةة رو صةةسلترخيص لةة  فةة  ايةةع المنقةةو ا قدةةة  لةةو  ا ةةة الةةبيوا إ ةةس صةةسلماا  ال لنةة 

 ف  الدونس  إن  سن  و األثنال المسلي ا أث صح رو ف  الحول أن  سن رل  .  
فةة  ا تةةم ايةةع المنقةةو  علةةى النحةةو المةةذ ونا انتقةةة  ةةق الةةبائو المةةرت و إلةةى الةةممو ث لةةا 
صةةأن يةةو   الةةممو خاانةة  المحعمةة   تةةى  لةةو  ا ةةة الةةبيوا ث لةةو  الةةممو  حةةة ال ةة   

 تقديقست الحلو  ال ين .المر ون ف   ذو الصون  أ ب  
 971 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1119يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1277 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن   1040 و القةةسنون المةةبن  األن نةة  ثالمةةس    1406المو با ثالمس   

  و القسنون المبن  الليد .    1123ثالمس    الحوندا  
 (1278مادة )

يجككوز للككراهن إذا عر ككو  رصككة لبيككا ال ككه  المرهككون وكككان البيككا صككفقة 
رابحككة  أن يطلككب مككن القا ككه اإلذن ببيعككه  ولككو كككان ذلككل قبككل حلككول اجككل 
 العين  ويحعد القا ه  ه اإلذن شرائا البيا ويفصل  ه أمر إيعاع الثمن. 

 ضاحية :المذكرة اإلي
قب ت رض فرس   ي   لديع المنقو  المر ون سخ ى أن تضيعا  أن سظ ةةر  ةةو ير ةة  
ف  شةةرا  المنقةةو  اةةممو عةةس  قدةةة  لةةو  أ ةةة الةةبيوا ثلكةة  ال تضةةيع  ةةذو الذرسةة  فقةةب 
أعقةةت  ةةذو المةةس   للةةرا و ث ةةبوا  ثن المةةرت وا الحةةق فةة  أن سقلةة   ةةو القس ةة  أن 

و  ةةسن  لةةا قدةةة  لةةو  أ ةةة الةةبيو المضةةمونا يرخص ل  ف  ايع المنقةةو  المر ةةونا ثلةة 
  تى سحتذيب ا ذو الذرس .  
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ثللقس ةةة  أن سذصةةةة  ةةةع إسةةةبان التةةةرخيص للةةةرا و فةةة  أ ةةةريو: تحبيةةةب شةةةرثط الديةةةع 
ثالذصةةة فةة  أ ةةر إيةةبا  الةةمموا عنبئةةذ سحةةة  ةةق الةةبائو المةةرت و فةة  الةةممو ص ةةب إيباعةة  

 ثتكون  ذو الحسل   و  سالت الحلو  ال ين .  
 972 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1120م  ذو المةةس    ةةع المةةس   يتقساق  ع

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1041 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة  ثالمةةس    1407 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    1124
 لمو ب.   و   رث  القسنون المبن  ال ر   ا  1278

 (1279مادة )
يجوز للعائن إذا لم يستو  حقه أن يطلب مكن القا كه اإلذن لكه  كه بيكا  .1

 ال ه  المرهون بالمزاد العلنه أو بسعر السوق. 

ويجوز له أيضا أن يطلب من القا ه أن يفمر تمليكه ال ه  و ا  للكعين  .2
 على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقعير الخبرا . 

 المذكرة اإليضاحية :
المنقةةو  المر ةةون ن ةةو  يةةسا ا سعةةون اي ةة  فةة  الةةبيو أسحةةر  ةةو ايةةع ال قةةسنا إ  سزةةوا 
للمةةةةرت و أن سقلةةةة  ايةةةةع المنقةةةةو  صحةةةة رو فةةةة  الدونسةةةة  أث فةةةة  الحةةةةول فيتزنةةةة  اةةةةذلا 
إ ةةرا ات الديةةع الزدةةردا اةةة سزةةوا للةةبائو اكمةةر  ةةو  لةةا ث ثن ن ةةس الةةرا و أن سقلةة  

ى أن تححةة  ،يمتةة   حةة  تقةةبير القضةةس   ةةو القس ةة  تمليعةة  المنقةةو  ثفةةس  للةةبيوا علةة 
أث الخدةةرا ا ث ةةذا  ةةو شةةرط التمليةةا عنةةب عةةبم الوفةةس ا ثقةةب   رنةةس انةة  سزةةوا ص ةةب  لةةو  
البيو شريق  ن س الرا وا أ ةةس فةة  المنقةةو  فر ةةس الةةرا و  يةةر  ةةرثندا ثللقس ةة  أن 

 سأ ر صسلتمليا.  
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 973صةةردا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةبن  الم 1121يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1043 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

  و القسنون المبن  الليد .    1125
 (1280مادة )

تسكككرن األحككككام السكككابقة بالقكككعر الكككذن ال تتعكككارض  يكككه مكككا أحككككام القكككوانين 
 التجارية والقوانين الخاصة. 

 المذكرة اإليضاحية :
لمةةوا  التةة  رةةدق إسضةةس  س ثالةةوان   فةة  ن ةةو المنقةةو ا س مةةة ا ةةس فةة  الحةةسالت أ عةةسم ا

الت  ال تت ةةسنض  ةةذو األ عةةسم  ةةع أ عةةسم الةةر و التزةةسند أث  ةةع أ عةةسم ايةةوت التحةةليف 
 المرخص ل س ف  الر وا ث ذلا األ عسم المت لق  صأ وا  خسس  ف  ن و المنقو .  

 974القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    ةةو  1122يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 1279 و القسنون المبن  الليدةة ا ثالمةةس     1126 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    

 ةةةةةو القةةةةةسنون المةةةةةبن   1408 ةةةةةو   ةةةةةرث  القةةةةةسنون المةةةةةبن  ال ر ةةةةة  المو ةةةةةبا ثالمةةةةةس   
 األن ن .

 رهن العين :
 (1281مادة )

ال بإعين هذا الرهن إليه أو بقبولكه ال يكون رهن العين نا ذا  ه حق المعين إ
لكه  وال يكككون نا ككذا  ككه حككق الفيككر إال بحيككازة المككرتهن لسككنع الككعين المرهككون  

  وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ الثابو لإعين أو القبول.
 المذكرة اإليضاحية :

ن ةةةو الةةةبيو   ةةةسن  عةةةو  والةةة  الةةةبيو ا ةةةبف ن نةةة ا ثن ةةةو الةةةبيو ال س ةةةب نسفةةةذا فةةة   ةةةق 
مةةبيو مالمحةةس  عليةة   إال إ ا تةةم إعةة ن  ةةذا الةةر و أث صقدولةة ا  مةةس ال ينذةةذ ن ةةو الةةبيو ال
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فةة   ةةق ال يةةر إال صحيةةسا  الةةبائو المةةرت و لحةةنب الةةبيو المر ةةونا ثتححةة   رت ةة  الةةبائو 
المرت و  و تسني  إع ن المةةبيو مالمحةةس  عليةة   أث قدولةة ا األ ةةر الةةذد سقضةة  اتةةبثيو 

سني  يدةةيو في ةةس الحةةق المضةةمونا صةةسلر و ثالمةةس  المر ةةون ايسنةةس الر و ف  ثنقةة  ًساتةة  التةة 
 كسفيس.

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1123يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1281 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1410

 ةةو القةةسنون المةةبن   1047دا ثالمةةس    و القسنون المبن  الزاائةةر   975المو با ثالمس    
 ةةو القةةسنون المةةبن   1345 و القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1127الحوندا ثالمس    

 ال راق .
 (1282مادة )

السنعا  االسمية والسنعا  اإلذنية يكتم رهنهكا بالطريقكة الخاصكة التكه رسكمها 
تمككو علكى سككبيل القكانون لحوالكة هككذم السكنعا  علكى أن يككذكر أن الحوالكة قكع 

 الرهن  ويتم الرهن دون حاجة إلى إيطار.  
 المذكرة اإليضاحية :

يةةتم ن ةةو الحةةنبات االرةةمي  ثالحةةنبات ا  نيةة  صسلقريقةة  الخسسةة  لحوالةة   ةةذو الحةةنباتا 
أد صسلقيةةب فةة  رةةز ت ال ةةر   للحةةنبات االرةةمي  ثالتظ يةةر للحةةنبات ا  نيةة ا علةةى أن 

  وا ثيقع الر و  ثن  س   إلى أخقسن.يذ ر أن الحوال  تمت على ردية الر 
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1124يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1282 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1411
 ةةةو القةةةسنون  1047/2 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس    976المو ةةةبا ثالمةةةس   

 ةةو القةةسنون  1355 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    1128المةةبن  الحةةوند ثالمةةس   
 المبن  ال راق .  
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 (1283مادة )
 ال يجوز رهن العين الذن ال يقبل الحوالة أو الحجز. 

 المذكرة اإليضاحية :
س ةةترط فةة  الةةبيو لر نةة  أن سعةةون قةةسا  للحوالةة  ثالحزةةاا ث ةةو ًةةم ال سزةةوا الةةر و فةة  

 لنذق  ثال الم سش ثال البيون األخرإ الت  ال سزوا الحزا علي س.   يو ا
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1125يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1283 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1412
 ةةو القةةسنون المةةبن   1129ثالمةةس     و القسنون المبن  الزاائةةردا  977المو با ثالمس    
  عرن   و القسنون المبن  ال راق .    1355الليد ا ثالمس    

 (1284مادة )
للعائن المرتهن أن يحصل على االستحقاقا  العورية الته لهذا العين على أن 
يخصككم مككا يحصككل عليكككه مككن المصككرو ا   ثككم مكككن أصككل الككعين المضكككمون 

 فير ذلل. بالرهن  ما لم يوجع اتفاق يقضه ب
 المذكرة اإليضاحية :

التاا ةةةةست الةةةةرا و ثالمةةةةرت و فةةةة  ن ةةةةو الةةةةبيو  ةةةة  نذةةةةا التاا ست مةةةةس فةةةة  ن ةةةةو األشةةةةيس  
األخةةرإا فيزةة  علةةى الةةرا و أن سحةةلم رةةنب الةةبيوا ثان يرتةة   ةةق الةةر وا ثان سضةةمن  
ثيلام المرت و أن سحسف  على البيوا فيققع التقةةس ما ثيقيةةب ن نةةس سضةةمو الةةبيو المر ةةون 

ب  القيب ثيقتض  البيو ف  الا سن ثالمعسن المحب يو ثي س ن ص خقةةسن الةةرا و اةةذلاا ثيح
ثللمرت و أن سم ض  ل  الةةبيو ثعلةةى  ةةة االرةةتحقسقست البثنيةة  األخةةرإا ثيخصةةم  لةةا 
  مس  و  حتحق ل  صسلترتي  الذد تقبم   روا  ة  لا  س لم يو ب اتذسل سخسل   لا.  

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس    1126/1  يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع المةةةس 
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1284 و القسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس     978
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 ةةو القةةسنون المةةبن   1130 و القةةسنون المةةبن  األن نةة  ثالمةةس    1413المو با ثالمس   
  و القسنون المبن  ال راق .  1357الليد ا ثالمس    

 (1285مادة )
يلتزم العائن المرتهن بالمحا ،ة على العين المرهكون  كإذا ككان لكه أن يقتضكه 
شيئا من هذا العين دون تعيل من الراهن  ككان عليكه أن يقتضكيه  كه الزمكان 

 والمكان المعينين ليستيفا  وان يبادر بإيطار الراهن بذلل. 
 المذكرة اإليضاحية :

الةةبيو ثاتخةةس   ميةةع الورةةسئة التةة  تةةؤ د  ةةو التاا ةةست الةةبائو المةةرت و المحسفظةة  علةةى 
 ةةو الم ةةرث    1284للمحسفظ  علي ا  ققةةع التقةةس م مانظةةر المةةذ ر  ا سضةةس ي  للمةةس    

 و الم رث  تممة  س   ثا ب  ف  القسنون المةةبن  المصةةردا   1285ف ذو المس   ثالمس    
ئةةردا ثلكن ةةس  ةةو القةةسنون المةةبن  الزاا 978صذقرتي ةةسا ث ةةذلا المةةس     1126ث   المس    

 ةةةو   ةةةرث   1285 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1414تتقةةةساق  ةةةع المةةةس   
 القسنون المبن  ال ر   المو ب.

 (1286مادة )
يجوز للمعين  ه العين المرهون أن يتمسل قبل الكعائن المكرتهن بفوجكه الكع ا 

لكه  المتعلقة بصحة الحق المضكمون بكالرهن  وككذلل بفوجكه الكع ا التكه تككون 
قبل دائنه األصله  كل ذلل بالقكعر الكذن يجكوز  يكه للمكعين  كه حالكة الحوالكة 

 أن يتمسل بهذم الع وع قبل المحال إليه. 
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 المذكرة اإليضاحية :
للمبيو ف  البيو المر ون أن يتمحةةا قدةةة الةةبائو المةةرت و صأث ةة  الةةبفع المت لقةة  صصةةح  

نةة   ةةذا الحةةق صةةس    ةةسن الةةر و الحةةق المضةةمون صةةسلر وا فلةةو  ةةسن ال قةةب الةةذد ن ةةأ ع
صةةس    ةةذلاا ثللمةةبيو أن يتمحةةا صةةسل ق ن قدةةة الةةبائو المةةرت وا ث ةةذلا لةةو  ةةسن  ةةذا 
الحةةةق قةةةب انقضةةةى صةةةأد رةةةد   ةةةو أرةةة سب انقضةةةس  الحقةةةولا فللمةةةبيو أن يتمحةةةا قدةةةة 
البائو المرت و صأن الحق المضمون صسلر و نذح  قب انقضى ت  س النقضس  الحةةقا ث ةةذا 

سعب  الت  تقض  صأن المبيو ف  الحوال  سزةةوا لةة  أن سحةةتج صسلةةبفو  الخسسةة  تقديق للق
صسلمحس  إلي  ث بو.  مةةس سزةةوا للمةةبيو التمحةةا صسلةةبفو  المت لقةة  صسلةةبيو المر ةةون نذحةة ا 
فلو  سن  ذا البيو قب ن أ  و عقب صس ةا أث  سن قب انقضىا فللمبيو أن يتمحةةا صعةةة 

  لا قدة البائو المرت و.
 979 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1127عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   يتقساق  

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الحةةةةوند ثالمةةةةس    1052 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1358 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1131
 ةةو القةةسنون المةةبن   1415المو ةةبا ثالمةةس    و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة    1286

 األن ن .  
 (1287مادة )

إذا حككل الككعين المرهككون قبككل حلككول الككعين المضككمون بككالرهن   ككي يجككوز  .1
للمعين أن يو ه العين إال للمرتهن والراهن معا  ولكل من هذين أن يطلكب 

 إلى المعين إيعاع ما يالديه  وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيعاعه.

مرتهن والراهن أن يتعاونا على استفيل ما أدام المعين  وأن يككون على ال .2
ذلل على أنفا الوجوم للكراهن  دون أن يككون  يكه  كرر للكعائن المكرتهن  

 ما إن ا  رهن جعيع لمصلحة هذا العائن على ما أدام المعين.
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 المذكرة اإليضاحية :

ال الةةرا وا ثالمةةرت و إ ا  ةةة الةةبيو المر ةةون قدةةة  لةةو  الحةةق المضةةمونا فةة  سمةة ض إ
  سا ثال سزوا للمرت و أن ينتقة صم ض  الحيسا  الن الحيسا  ال تمدةةت إال علةةى  يةةو فةة  
الذ ةة ا ثيزةةوا ألد  ن مةةس أن سقلةة   ةةو المةةبيو أن يةةو    ةةس يؤ سةة  عنةةب أ ةةيو يتذقةةسن 
علي  ثيصح أن سعون أ ب مسا ثينتقة  ق الر و إلى  س أ او المبيوا ف ن  ةةسن المةةو   

 و النقو ا ث   أن يت سثن الرا و ثالمةةرت و فةة  ارةةت  ل  علةةى خيةةر ث ةة ا  ثن    دل س
أن سعون فةة   لةةا  ةةرن صسلةةبائو المةةرت و  ةةأن سحةةت ة آل ةةس   ويلةة  سصةة      ةةس أن 
سصةةةذ  فةةة  الوقةةةت الم ئةةةم ل ةةةذا الةةةبائوا فةةة  ا نؤد أن سعةةةون االرةةةت    ص ةةةرا  عةةةيوا 

 ال يو لمصلح  المرت و.  ث   على الرا و أن ين ق ن نس  بيبا على  ذو  
 980 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1128يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 1359 و القسنون المبن  الليدةة ا ثالمةةس     1132 و القسنون المبن  الزاائردا ثالمس    
    و القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس 1287 و القسنون المبن  ال راق ا ثالمس   

  و القسنون المبن  األن ن .    1416
 (1288مادة )

إذا أصبح كل من العين المرهون والعين المضمون بالرهن مستحق األدا  جاز 
للعائن المرتهن إذا لم يستو  حقكه  أن يقكبض مكن الكعين المرهكون مكا يككون 
مسكككتحقا لكككه  ويكككرد البكككاقه إلكككى الكككراهن  هكككذا إذا ككككان المسكككتحق لكككه والكككعين 

ن جنن واحع  والمادة وإال جاز له أن يطلب بيا العين المرهون أو المرهون م
 تملكه بقيمته الستيفا  حقه. 
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 المذكرة اإليضاحية :
إ ا أسةةةة ح  ةةةةة  ةةةةو الةةةةبيو المر ةةةةون ثالةةةةبيو المضةةةةمونا صةةةةسلر و  حةةةةتحق األ ا ا ثلةةةةم 
سحةةتوف الةةبائو  قةة   ةةو الةةر و فقةةب أسةة ح  قةة  ثالةةبيو المر ةةونا  ةةة  ن مةةسا  حةةتحق 

  ا فيحتقيع البائو المرت و أن سحتوف   ق  صأ ب الو وو الم ً  اآلتي :األ ا
سم ض  ةةو الةةبيو  ةةس سعةةون  حةةتحقس لةة ا  ةةذا إ ا  ةةسن المحةةتحق لةة  ثالةةبيو المر ةةون  .1

  و  نا ثا ب.  

ف ن لم سعونس  و  نا ثا با فللبائو المرت و أن سقل  ايةةع الةةبيو المر ةةونا  تةةى  .2
 سحتوف   ق   و ًمن .  

ملةةةةا الةةةةبيو المر ةةةةون صميمتةةةة  الرةةةةتيذس   قةةةة  أث أن سقلةةةة  ايةةةةع الةةةةبيو أث سقلةةةة  ت .3
 المر ون.  

 981 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1129يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1049 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1360   و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس   1133
 و القسنون المةةبن  األن نةة ا  1417 و القسنون المبن  ال ر   المو با ثالمس     1288

 .917ت  656مانظر الحن وند الوري  الزا  ال سشر الحساق فقر   
 (1289مادة )

م تسرن أحكام رهن المنقول حيازيا على رهن العين بمكا ال يتعكارض مكا األحككا
 السابقة.

 المذكرة اإليضاحية :
تحية  ذو المس   إلى أ عةةسم ن ةةو المنقةةو  ن نةةس  يسايةةسا  يةةث تحةةرد  ةةذو األ عةةسم علةةى 

 ن و البيوا صمس ال يت سنض  ع األ عسم المنظم  ثالخسس  ار و البيو.  
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا  1289يتقساق  عم  ذو المس    ةةع المةةس   

  و القسنون المبن  األن ن .  1418ثالمس    



 

1348 

 
 الفرع الرابا 

 انقضا  الرهن الحيازن 
 (1290مادة )

ينقضه حق الرهن الحيازن  بانقضكا  الكعين المضكمون ويعكود معكه إذا زال  .1
السككبب الككذن انقضككى بككه الككعين  دون إيككيل بككالحقوق التككه يكككون الفيككر 

 حق وعودته.حسن النية قع كسبها قانونا  ه الفترة ما بين انقضا  ال

 وينقضه أيضا بفحع األسباب اآلتية: .2

إذا نزل العائن المرتهن عن هذا الحق  وكان ذا أهلية  ه إبرا  ذمة المعين  .أ
من العين  ويجوز أن يستفاد النزول  منا من تخلكه الكعائن بايتيكارم عكن 
ال ه  المرهون أو من موا قتكه علكى التصكر   يكه دون تحفكل  علكى انكه 

قي بحكق تقكرر لمصكلحة الفيكر   كإن نكزول الكعائن ال ينفكذ إذا كان الرهن مث
  ه حق هذا الفير إال إذا أقرم.

 إذا اجتما حق الرهن الحيازن ما حق الملكية  ه يع شخص واحع.  .ب

 إذا هلل ال ه  أو انقضى الحق المرهون.  .ن

 المذكرة اإليضاحية : 
  سةةحت  ث ق نةة ا القسعب ا الر و الحيساد يت ةةع الةةبيو المضةةمون فةة  ث ةةو و ثعب ةة  فةة 

ثالةةبيو المضةةمون قةةب يةةاث  عةةو المةةبيوا الن الةةبيو لةةم ين ةةأ سةةحيحس فةة    تةة ا ثقةةب 
 ينقض  البيو عن  ألر سب ص ب ن و  البيو سحيحس ف    ت .  
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ثياث  البيو صسل ق ن المقلق ل بم شةةر ي  المحةةة أث الحةةد  أث ان ةةبام الترا ةة ا فةة  ا 
 ةةذلا إ ا  ةةسن الةةبيو قةةسا  لتصقةةس  ثتمحةةا   تقرن صق ن ال قةةب صقةةة الةةر و ت  ةةس لةةذلاا

  و تقرن ل  ال ق نا صقة ال قب ثاا  الر و ت  س لذلا.  
كمةةس ينقضةة  الةةبيو صأ ةةب أرةة سب انقضةةس  االلتةةاام صصةةذ  عس ةة ا صسلوفةةس  أث صسلتزبيةةبا أث 
صسلوفةةةةس  صمقساةةةةةةا أث صسلمقسسةةةة ا أث صستحةةةةةس  الذ ةةةةة  أث صةةةةس ارا  أث صسرةةةةةتحسل  التنذيةةةةةذ أث 

س م ف  ا انقضى االلتاام مالبيو  صأ ب  ذو األر سب ترتةة  علةةى  لةةا انقضةةس  الةةر و صسلتق
 صسلت ةي .  

ثإ ا اا  الحد  الذد انقضى البيو ص ا ف ن البيو ثالةةر و س ةةو ان  ثن إخةة   صةةسلحقول 
 الت  سعون ال ير  حو الني  قب  حد س قسنونس ف  الذتر   س ايو انقضس  الحق ثعو ت .  

ينقضةة  الةةر و الحيةةساد صصةةذ  أسةةلي   يةةث ينقضةة  الةةر و  ثن انقضةةس  ث ع  لةةا فقةةب 
 البيوا ثيقع  لا صسألر سب اآلتي  :

نةةاث  الةةبائو المةةرت و عةةو الةةر و الحيةةسادا شةةريق  تةةوفر األ ليةة  ال ا ةة  لممةةة  ةةذا  .1
النةةاث  فةة  الةةبائو المةةرت وا ثاأل ليةة  المقلو ةة  فةة   ةةذا األ ةةرا أ ليةة  التدةةر ا ث ةةو  ةةس 

ن الةةبائو المةةرت و  س ةةة األ ليةة  مصةةسلغ عسقةةة ثنشةةيب  أد الةةغ  ةةو ال مةةر سز  أن سعةةو 
رن  ث ةةو ًةةم ال سزةةوا أن سقةةع النةةاث   ةةو المزنةةون أث الم تةةوو أث الحةةري  أث  د   18

ال ذل ا  مس ال سزةةوا أن سقةةع  ةةو الصةة ير المميةةا ث يةةر المميةةا فةةسلتدر   ةةو األعمةةس  
سةةرا   سقةةع  ةةمنسا ث لةةا اتخلةة  الضسن   رنا  حضسا ثالناث  عو الر و  مةةس سقةةع 

 المرت و عو ال    المر ون إعس ت  إلى الر و ص نا ت   وعس  ن .  

 اتحس  الذ  ا ث لا صس تمس   ق الر و الحيساد ث ق الملكي  ف  يب شخص ثا ب.   .2

   ق ال    المر ون.   .3

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1113يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
ا  ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس   1293ا 1292ا 1291ا 1290
 ا  و القسنون المبن  األن ن .  1422ا  1421ا  1420ا  1419
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 الفصل الرابا 
 حق االمتياز 
 الفرع األول 
 األحكام العامة 

 (1291مادة )
 االمتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته.  .1

 ق امتياز إال بمقتضى نص  ه القانون. ال يكون للح .2

 المذكرة اإليضاحية :
تت ةةرض  ةةذو المةةس   إلةةى ت ريةةف  ةةق اال تيةةساا  يةةث ن ةةات  ةةذو المةةس   علةةى إ  ةةسن 
 يةةا  األثلويةة  التةة  سمنح ةةس الم ةةر  لحةةق  ةةو الحقةةول األخةةرإ ث لةةا تقةةبيرا  ةةو الم ةةر  

ذةةسل أث صحعةةم قضةةسئ ا لصةةذ    ينةة  فةة   ةةذا الحةةقا ثان  ةةق اال تيةةسا ال يتقةةرن صسالت
 ثإنمس انص القسنون ف  ا تيسا إال انص القسنون.  

 ةةو الم ةةرث  قةةب ن ةةات علةةى  يةةا  األثلويةة   ثن  يةةا  التت ةةعا  1291ثإ ا  سنةةت المةةس   
فةةان  ةةذو الميةةا  ت ةةترق ا ةةس  ميةةع  قةةول اال تيةةسا عس ةة   سنةةت أث خسسةة ا اينمةةس  يةةا  

سسةة  ثفةة   قةةول اال تيةةسا ال س ةة  التةة  تةةر  التت ةةع ال تظ ةةر إال فةة   قةةول اال تيةةسا الخ
 على ش     يو.

يتميةةةةا  ةةةةق اال تيةةةةسا ص ةةةةب  خصةةةةسئصا انةةةة  ال يتقةةةةرن إال اةةةةنص القةةةةسنونا ثان سةةةةذ  
اال تيسا تتقرن للحق  اتةة  ال للةةبائوا ثانةة   ةةق تةةسصع يةةبثن فةة  فلةةا الةةبيو الةةذد سضةةمن  

ن  أن  ةةة  ةةا   ةةو ث و ا ثعب س ثسح  ث ق نس ثان   ق  ير قساة للتزائ ا ث ذا س 
ال     س و لكة البيو الممتساا ث ة  ا   و الةةبيو الممتةةسا  ضةةمون صعةةة ال ةة  ا 
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ث ةةذو القسعةةب  ال تت لةةق صسلنظةةسم ال ةةسم فيزةةوا االتذةةسل علةةى  ةةس سخسلذ ةةسا ثانةة   ةةق  ةةو 
 الحقول ال يني   مل  ف   لا الحقول ال يني  األخرإ.

لقةةسنون المةةبن  المصةةردا ثيتوافةةق  ةةع  ةةو ا 1130يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1295 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس     1434المس    

 1109 و القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    982ال ر   المو با ثيتقساق  ع المس    
 1361س    ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةة  1134 و القسنون المبن  الحةةوندا ثالمةةس   

  و القسنون المبن  ال راق .  
 (1292مادة )

مرتبة االمتياز يحعدها القانون   إذا لم ينص صراحة  ه حق االمتياز علكى  .1
مرتبة امتيازم  كان هذا الحكق متكفيرا  كه المرتبكة عكن ككل امتيكاز ورد  كه 

 هذا الفصل. 

يمكة ككل إذا كانو الحقوق الممتازة  ه مرتبة واحعة   إنها تستو ه بنسكبة ق .2
 منها  ما لم يوجع نص يقضه بخي  ذلل. 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا  ةةسن الم ةةر   ةةو الةةذد سحةةةب   ةةس إ ا  ةةسن  ةةذا الحةةةق  متةةساا أم الا فسنةة   ةةو أسضةةةس 
الذد سحب   رتدت ا ث و ًم ف ن  ةةة  ةةق  متةةساا لةةم يةةنص القةةسنون علةةى  رت ةة  ا تيةةساوا 

نةةص علي ةةس الم ةةرث  فةة   ةةذا الذصةةةا  يتةةأخر فةة  المرت ةة  علةةى الحقةةول الممتةةسا  التةة 
 ثإ ا اتحبت  رت   اال تيسا ف   قيوا فسن مس سحتوفيسن انح   ،يم   ة  ن مس. 

 983 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1131يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1296 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   

 و القةةسنون المةةبن   1110 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1425 با ثالمس    المو 
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 ةةو القةةسنون المةةبن   1362 و القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1135الحوندا ثالمس    
 ال راق .  

 (1293مادة )
ترد حقوق االمتيكاز العامكة علكى جميكا أمكوال المكعين مكن منقكول وعقكار  أمكا 

 الخاصة  تكون مقصورة على منقول أو عقار معين. حقوق االمتياز 
 المذكرة اإليضاحية :

 قةةول اال تيةةساا إ ةةس  قةةول ا تيةةسا عس ةة ا ثإ ةةس  قةةول ا تيةةسا خسسةة ا  قةةول اال تيةةسا 
ال س ةةة ا تقةةةع علةةةى  ميةةةع أ ةةةوا  المةةةبيو  ةةةو عقةةةسنات ث نقةةةوالتا أ ةةةس  قةةةول اال تيةةةسا 

 الخسس  فتقع إ س على  نقو ا ثإ س تقع على عقسن.
ث قةةةول اال تيةةةسا ال س ةةة  التةةة  تقةةةع علةةةى  ميةةةع أ ةةةوا  المةةةبيوا ا تيةةةسا النذقةةة ا ا تيةةةسا 
الم ةةةسلغ المحةةةتحق  لت ةةةرا ا ث قةةةول اال تيةةةسا الخسسةةة  التةةة  تقةةةع علةةةى  نقةةةو    ةةةيوا 
ا تيةةسا المةةؤ ر ث ةةسئع المنقةةو ا ث قةةول اال تيةةسا الخسسةة  التةة  تقةةع علةةى عقةةسن   ةةيو 

 سرم ف  ال قسن.  ا تيسا صسئع ال قسن ثا تيسا المتق
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1132يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا  984 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    1426
 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا  1136 و القسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس     1111ثالمس    
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن   1297سنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    و الق  1363ثالمس    

 ال ر   المو ب.
 
 (1294مادة )

 ال يحتج بحق االمتياز على من حاز المنقول بحسن نية.  .1



 

1353 

يعع حائزا  ه حكم هذم المادة مالجر العقار بالنسبة للمنقوال  الموجودة  ه  .2
  العين المالجرة وصاحب النزل بالنسبة ألمتعة النزال .

إذا ي كككه الكككعائن  تبعيكككع أو هكككيك أو تلكككف المنقكككول المثقكككل بحكككق امتيكككاز  .3
 لمصلحته جاز له أن يطلب و عه تحو الحراسة. 

 المذكرة اإليضاحية :
ال سزوا لصةةس    ةةق اال تيةةسا ال ةةسم ثال الخةةست اال تزةةسح صحقةة  فةة   وا  ةة  الحةةسئا 

لةةة  فةةة  ال ةةةيو المةةةؤ ر   حةةةو النيةةة ا فةةة  ا اشةةةترإ المحةةةتأ ر  نقةةةوال لةةةم يةةةبفع ًمنةةة ا ثأ خ
ث سن المؤ ر  حو الني  أد ال س لةةم صس تيةةسا ال ةةسئع فةة ن  ةةذا اال تيةةسا األخيةةر ال سحةةتج 
صةة  علةةى المةةؤ را ث ةةذلا األ ةةر لةةو  ةةسن المنقةةو  لةةم يةةبفع ًمنةة  ث خةةة فةة  أ ت ةة  نايةةة 
النةةةا  مالذنةةةبل  فةةة  سحةةةتج صس تيةةةسا ال ةةةسئع علةةةى سةةةس   الذنةةةبلا ث ةةةذا س نةةة ا أن  ةةةق 

 ةةةو  1294الخةةست علةةةى  نقةةو  سعةةون عر ةةة  للضةةيس ا لةةذا أ ةةةسات المةةس   اال تيةةسا 
الم ةةةرث  إ ا خ ةةة  الةةةبائو ألرةةة سب   قولةةة  تدبيةةةب المنقةةةو  الممقةةةة صحةةةق اال تيةةةسا أن 

 سقل  ث    تحت الحرار .  
 985 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1133يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1298ردا ثالمةةةةس    ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةة 
 ةةةةو القةةةةسنون  1112 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة اا ثالمةةةةس    1427المو ةةةةبا ثالمةةةةس   

 ةةو القةةسنون  1364 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1137المبن  الحوندا ثالمس    
 المبن  ال راق .  

 
 (1295مادة )
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قعة على عقار  أحكام الرهن الرسمه بالقعر تسرن على حقوق االمتياز الوا .1
الككذن ال تتعكككارض  يكككه مكككا طبيعكككة هككذم الحقكككوق  و صكككفة ياصكككة أحككككام 
 التطهير والقيع وما يترتب عليه من آثار وما يتصل به من تجعيع ومحو. 

وما ذلل  إن حقوق االمتياز العامة  ولكو ككان محلهكا عقكارا ال يجكب  يهكا  .2
ثبكو  يهكا حكق التتبكا  وال حاجكة أيضكا لتسكجيل القيع بعائرة التسجيل  وال ي

حقككوق االمتيككاز العقاريككة الضككامنة لمبككالغ مسككتحقة للخزانككة العامككة  وهككذم 
الحقككوق الممتككازة جميعككا تكككون اسككبق  ككه المرتبككة علككى أن حككق امتيككاز 
عقككارن آيككر أو حككق رهككن رسككمه مهمككا كككان تككاريخ قيككعم  أمككا  يمككا بينهككا 

سككتحقة للخزانككة يتقككعم علككى حقككوق االمتيككاز  االمتيككاز الضككامن للمبككالغ الم
 العامة.

 
 المذكرة اإليضاحية :

تخضةةع  قةةول اال تيةةسا الخسسةة  التةة  تقةةع علةةى عقةةسن إلةةى أ عةةسم الةةر و الررةةم ا ثان 
كسن  صبن س نص القسنونا فيز  قيب سا ثتأخذ  رتدت س  و ثقت القيبا ثتحةةرد أ عةةسم 

إال أن  نةةسق  قةةول ا تيةةسا تقةةع علةةى القيةةب  ةةو رًةةسن ثتزبيةةب ث حةةوا ثيزةةوا تق ير ةةسا 
عقةةسنا ثال ت ةة ر ث ةة   قةةول اال تيةةسا ال س ةة  فيمةةس سقةةع  ن ةةس علةةى ال قةةسنا ثلةةذلا ال 

 يمدت في س  ق التت ع.  
ث ةةةذلا  ةةةق ا تيةةةسا الم ةةةسلغ المحةةةتحق  للخاانةةة  ال س ةةة ا إ ا ثقةةةع علةةةى عقةةةسن ث ةةةو  ةةةق 

ال قسنيةةة  التةةة  ال ت ةةة ر  سقتةةةرن صةةةسلتت عا ث ةةةع  لةةةا ال س ةةة ر لتذس تةةة ا ث قةةةول اال تيةةةسا
تحةةدق فةة  المرت ةة   ةةة ا تيةةسا عقةةسند رخةةرا ث ةةة  ةةق  قيةةب   مةةس  ةةسن تةةسني  قيةةبوا أ ةةس 
فيمةةةةس اين مةةةةسا فس تيةةةةسا الم ةةةةسلغ المحةةةةتحق  للخاانةةةة  تحةةةةدق فةةةة  المرت ةةةة   قةةةةول اال تيةةةةسا 

 ال س  ا ثتحتوفى  قول اال تيسا ال س   فيمس اين س انح    ة  ن س.  
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 986 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1134    ةةع المةةس   يتقساق  عم  ذو المةةس
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن  ال ر ةةةة   1299 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   

 المو با ثالمس    
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الحةةةةوندا  1113 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  األن نةةةة ا ثالمةةةةس    1428

  و القسنون المبن  ال راق .    1365المس     و القسنون المبن  الليد ا ث   1138ثالمس    
 
 (1296مادة )

يسرن على االمتيكاز مكا يسكرن علكى الكرهن الرسكمه مكن أحككام متعلقكة بهكيك 
 ال ه  أو تلفه.

 المذكرة اإليضاحية : 
إ ا  لا  حة اال تيساا ف ن  سن ال  ق صذ ة المبيو  سن الةةبائو صسلخيةةسن اةةيو ارةةتيذس  

ثالخيةةةسن للمةةةبيو إ ا  ةةةسن ال ةةة ق صحةةةد  أ ندةةة ا ثينقةةةة  الةةةبيو أث  لةةة  تةةةأ يو رخةةةرا
اال تيةةسا إلةةى الحةةق الةةذد  ةةة  حةةة ال ةة   الةةذد  لةةاا  ةةسلت ويض أث  دلةةغ التةةأ يوا 

 ث ذو    أ عسم الر و الررم .  
 987 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا ثالمةةس    1135يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1114لمةةةس    ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثا
 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1366 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1139
 ةةو القةةسنون المةةبن   1429 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس     1300

 األن ن .  
 (1297مادة )

نقضه بها حكق الكرهن الرسكمه وحكق ينقضه حق االمتياز بذا  الطرق الته ي
رهكككن الحيكككازة وو قكككا ألحككككام انقضكككا  هكككذين الحقكككين  وذلكككل بالقكككعر الكككذن ال 
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تتعارض  يه تلل األحكام ما طبيعة االمتياز  ما لم يوجكع نكص يكا  يقضكه 
 بخي  ذلل. 

 
 المذكرة اإليضاحية :

إلةةةى  تت ةةةرض  ةةةذو المةةةس   ألرةةة سب انقضةةةس   ةةةق اال تيةةةساا ث لةةةا عةةةو  ريةةةق ا  سلةةة 
  ثالةةى 1235ل سسةة  المةةس    1232أر سب انقضس   ق الر و الررم  مانظر الموا   و 

   مةةس ينقضةة   ةةق اال تيةةسا صأرةة سب 1290أر سب انقضس   ق الةةر و الحيةةساد مانظةةر 
انقضةةةس   ةةةق الةةةر و الررةةةم  ثالةةةر و الحيةةةساد صأرةةة سب انقضةةةس  الةةةبيو الةةةذد سضةةةمنسو 

 صسلت ةي .
نصةةةوت  ةةةع  دي ةةة  اال تيةةةسا أث ث ةةةب نةةةص سقضةةة  كةةةة  لةةةا  ةةةس لةةةم تت ةةةسنض  ةةةذو ال

 صخ ف  لا.  
 988 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1136يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   

 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1115 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   
لمةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون ا 1367 و القسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1140
 ةةو القةةسنون المةةبن   1430 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس     1301

 األن ن .  
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 الفرع الثانه 
 أنواع الحقوق الممتازة

 (1298مادة )
تكككون الحقككوق المبينككة  ككه المككواد اآلتيككة ممتككازة إلككى جانككب حقككوق االمتيككاز 

 المقررة بنصو  ياصة. 
 ضاحية :المذكرة اإلي

سقرن  ذا النص أن  نسق  قول  متسا  أخرإ  ير الت    رت فةة   ةةذا الذصةةة تقرن ةةس 
 نصوت خسس .

 989 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1137يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1116 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن  ال راقةة ا ثالمةةس    1368ن المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    و القسنو   1141
 ةةو القةةسنون المةةبن   1431 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس     1302

 األن ن .
 حقوق االمتياز الواقعة على منقول :  .1

 (1299مادة )
وال  المصرو ا  القضائية الته أنفقو لمصلحة جميا العائنين  ه حفل أم .1

 المعين و يعها  لها امتياز على ثمن هذم األموال. 

تستو ه هذم المصرو ا  قبل أن حق آيكر ولكو ككان ممتكازا أو مضكمونا  .2
برهن رسمه  بما  ه ذلكل حقكوق الكعائنين الكذين أنفقكو المصكرو ا   كه 
مصككلحتهم  وتتقككعم المصككرو ا  التككه أنفقككو  ككه بيككا األمككوال علككى تلككل 

 لتوزيا.الته أنفقو  ه إجرا ا  ا
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 المذكرة اإليضاحية :
ت ةةب المصةةرثفست القضةةسئي   ةةو قديةةة الحقةةةول الممتةةسا ا ث ةة  ت ةةمة المصةةسنيف التةةة  
أنذقةةةةت لمصةةةةلح  الةةةةبائنيو الم ةةةةتر  ا لحذةةةة  أ ةةةةوا  المةةةةبيو ث ي  ةةةةسا ثنذقةةةةست الحزةةةةوا 
التحذظيةةةة  علةةةةى أ والةةةة ا ثالحرارةةةة  ثالحزةةةةا التنذيةةةةذدا ثنذقةةةةست نةةةةا  الملكيةةةة ا ثتوايةةةةع 

صةةةسلماا  علةةةى الةةةبائنيوا ثقةةةب تكةةةون  ةةةذو النذقةةةست  حةةةتحق  للمحعمةةة ا أث   صةةةيل  الديةةةع
الحةةسنم القضةةسئ  أث الحةةنبسا م ائةةو التذليحةة   أث لمصةةذ  التر ةة ا أث الخديةةر الةةذد قةةب 

 تحت يو ص  المحعم  ال ابا  الخدر ا أث تكون أل ب البائنيو ثيريب الر و  ا س.  
فةةةس  لحقةةةول الةةةبائنيو ال علةةةى األ ةةةوا  ثاال تيةةةسا سقةةةع علةةةى ًمةةةو األ ةةةوا  التةةة  اي ةةةت ث 

 ات ةةسا لةةةذا فةةة ن المصةةةرثفست القضةةسئي   حل ةةةس  ائمةةةس  نقةةةوالت  تةةى ثلةةةو شةةةملت أ ةةةوا  
المةةبيو أ ةةب ال قةةسنات ثتحتةةة المصةةرثفست القضةةسئي  المرت ةة  األثلةةى اةةيو  ميةةع  قةةول 
اال تيةةةساا ث ةةةو ًةةةم ال سزةةةوا تقةةةبسم  ةةةق ا تيةةةسا رخةةةر علي ةةةس  يةةةث ال س س ل ةةةس أد  ةةةق 

 يسا رخرا أث ن و نرم  أث  يساد.  ا ت
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1138يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1303 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1432
   ةةو القةةسنون المةةبن 1117 و القسنون المبن  الزاائةةردا ثالمةةس     990المو با ثالمس    
 ةةو القةةسنون المةةبن   1369 و القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1142الحوندا ثالمس    

 ال راق .  
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 (1300مادة )
المبالغ المستحقة للخزانة العامكة مكن  كرائب ورسكوم وحقكوق أيكرا مكن  .1

أن نوع كان  يكون لها امتياز بال روط المقررة  ه القوانين الصكادرة  كه 
 هذا ال فن.  

مبكالغ مكن ثمكن األمكوال المثقلكة بهكذا االمتيكاز  كه أيكة يكع تستو ى هذم ال .2
 انو قبكل أن حكق آيكر  ولكو ككان ممتكازا أو مضكمونا بكرهن رسكمه عكعا 

 المصرو ا  القضائية. 

 المذكرة اإليضاحية :
ت ةةةب ثفقةةةس ل ةةةذو المةةةس   الم ةةةسلغ المحةةةتحق  للخاانةةة  ال س ةةة   ةةةو  ةةةرائ  ثنرةةةوم ث  ةةةسلغ 

 التححيو  
تسا  ث ذا ال سعذ  العت سن س  ذلاا إال إ ا نصت أسضةةس الت ةةري ست ما تسثات   قوقس  م

 الخسس  المقرن  ل س اذلا.
ثقب تقع  قول الخاان  ال س  ا على  ة أ وا  المبيو صسلنح   للضرائ  المحةةتحق  علةةى 
األن ةةةسي التزسنيةةة  أث ا اةةةرا  ال ةةةسم ثاألن ةةةسي الصةةةنس ي ا أ ةةةس الضةةةرائ  المحةةةتحق  علةةةى 

 ةةسن  فتكةةون  حل ةةس األنا ةة  ثالم ةةسن  المحةةتحق  علي ةةس الضةةرائ ا ثأ ةةس األنا   أث الم
الم ةةسلغ المحةةتحق   ررةةوم  مر يةة  فتكةةون  ضةةمون  صسألشةةيس  المنقولةة  المحةةتحق  عن ةةس 

  ذو الرروم.  
ث رت ةةة   ةةةذو الحقةةةولا أن ةةةس تحةةةتوفى ص ةةةب المصةةةرثفست القضةةةسئي ا ثتحةةةتوفى  ةةةو ًمةةةو 

ب  سنةةةت قدةةةةة أد  ةةةةق رخةةةر عةةةةبا المصةةةةرثفست األ ةةةوا  المت لقةةةة  صسال تيةةةةسا فةةة  أسةةةة  يةةةة 
 القضسئي .
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ثتتمتةةةةع الم ةةةةسلغ المحةةةةتحق  للخاانةةةة  ال س ةةةة ا صحةةةةق التقةةةةبم ثالتت ةةةةع   ةةةةس صحيةةةةث تحةةةةتقيع 
الحعو ةةة  أن تت ةةةع األ ةةةوا  المقةةةرن  علي ةةةس  قةةةول اال تيةةةسا فةةة  أسةةة  يةةةب تكةةةونا  ةةةس عةةةبا 

 المنقوالت إ ا ثق ت ف  يب  سئا  حو الني .  
  أن  ةةةق التت ةةةع ال يتقةةةرن لحقةةةول ا تيةةةسا الم ةةةسلغ المحةةةتحق  ث ةةةع  لةةةا سزةةة  الم  ظةةة 

للخاان  ال س  ا إال إ ا  سن  ق الحعو    قرنا على  س    يو  ةةو أ ةةوا  المةةبيوا أ ةةس 
 إ ا لم تكو  قرن  على  س    يوا ف  سعون للحعو   إال  ق التقبم فق .  

المصةةةةردا ثالمةةةةس    ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن   1139يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1304 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1433

 ةةو القةةسنون المةةبن   1118 و القسنون المبن  الزاائةةردا ثالمةةس     991المو با ثالمس    
 ةةو القةةسنون المةةبن   1370 و القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1142الحوندا ثالمس    

 .  ال راق 
 (1301مادة )

المبالغ الته أنفقو  ه حفل المنقول  و يما يلزم له من تكرميم  يككون لهكا  .1
 امتياز عليه كله. 

وتسككتو ى هككذم المبككالغ مككن ثمككن هككذا المنقككول المثقككل بحككق االمتيككاز بعككع  .2
المصرو ا  القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامكة مباشكرة  أمكا  يمكا 

 عض بحسب الترتيب العكسه لتواريخ صر ها. بينها  يقعم بعضها على ب

 المذكرة اإليضاحية :
ت تدر ثفقس ل ذو المةةس    ميةةع الم ةةسلغ التةة  أنذقةةت  ةةو ا ةةة  ذةة  ثتةةر يم أ ةةب المنقةةوالت 
كسلحيسن  أث رل   و اآلالت أث أًسل أث رةةسع ا  قوقةةس  متةةسا  علةةى المنقةةو  التةة  أنذقةةت 

م ةةسلغ علةةى المحسفظةة  علةةى المنقةةو   ةةو  و ا ة  ذظةة  ثتر يمةة ا ثرةةوا  أنذقةةت  ةةذو ال
 ةةةيس  أث الحةةةرق  أث أنذقةةةت لي قةةةى المنقةةةو  سةةةسلحس ل رةةةت مس  أث أنذقةةةت لوقسيتةةة   ةةةو 
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ال  ق ث رت    ةةذو الحقةةول تلةة  ص ةةب المصةةرثفست القضةةسئي  ثالم ةةسلغ المحةةتحق  للخاانةة  
ن ال س ةةة ا ثإ ا ت ةةةب ت  قةةةول اال تيةةةسا  ةةةو  ةةةذا النةةةو  قةةةب ت صقريقةةة  ععحةةةي  فمةةةس  ةةةس

 حةةتحقس فةة  شةة ر  ةةسنم علةةى رةةدية الممةةس   صةةل  سةةس    قدةةة  ةةس تةةم ارةةتحقسق  فةة  
فدرايةةر  ةةو نذةةا الحةةن ا ث ةةس ارةةتحق فةة  فدرايةةر يتقةةبم عمةةس ارةةتحق فةة  ينةةسير ث عةةذاا 
ثير ةةع  لةةا إلةةى أن  صةةرثفست  ةةسنم  ةة  التةة   سنةةت الحةةد  فةة   ذةة   صةةرثفست 

  صرثفست ينسير ث عذا.  فدرايرا ث صرثفست فدراير    الت   سنت الحد  ف   ذ 
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1140يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1305 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1434
 ةةو القةةسنون المةةبن   1119 ةةو القةةسنون المةةبن  الزاائةةردا ثالمةةس    992المو ةةب ثالمةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن   1371 و القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1144المس    الحوندا ث 
 ال راق .

 (1302مادة )
 يكون للحقوق اآلتية امتياز على جميا أموال المعين منقول وعقار: .1

المبالغ المستحقة للخعم والكتبة والعمال وكل أجير آير وذلكل بالنسكبة  .أ
 شهر األييرة. لألجور والرواتب من أن نوع كان عن الستة أ

المبالغ المستحقة عما تم توريعم إلى المكعين أو لمكن يعولكه مكن مف كل  .ب
 وملبن ودوا   ه الستة أشهر األييرة. 

النفقة المستحقة  ه ذمكة المكعين لمكن تجكب نفقكتهم عليكه عكن السكتة  .ن
 أشهر األييرة. 

تستو ى هذم المبالغ مباشرة بعع المصرو ا  القضائية والمبالغ المستحقة  .2
خزانة العامة ونفقا  الحفل والترميم  أما  يما بينها  تستو ى بنسبة ككل لل

 منها. 
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 المذكرة اإليضاحية :

ت تدةةر ثفقةةس ل ةةذو المةةس   الحقةةول المحةةتحق  للخةةبم ثالكت ةة  ثال مةةس  مكةةسأل ون ثالمرت ةةست  
ث ةةةة أ يةةةر رخةةةر يتحةةةسثإ فةةة   ةةةرثف م الم ينةةة   قوقةةةس  متةةةسا ا ثال تةةةبخة  ةةةمو  ةةةذو 

عسفةةةةأ  التةةةة  تحةةةةتحق لل س ةةةةة أث الكستةةةة  أث األ يةةةةر فةةةة  ن سسةةةة  خب تةةةة ا ثال الحقةةةةول الم
 المصرثفست القضسئي  الت  ينذق س األ ير للحصو  على  عم صأ رت .  

ثقب  صرت  ذو المس    ةةق اال تيةةسا لمةةس سحةةتحق  ال س ةةة أث األ يةةر فقةة  خةة   الحةةت  
 اش ر األخير ا  ثن األخرإ الت  ت تدر  يونسا عس س .  

ة ا تيسا أ ةةون ال مةةس  ثالخةةبم المرت ةة  الراص ةة  ص ةةب المصةةرثفست القضةةسئي  ثالم ةةسلغ ثيحت
المحةةتحق  للخاانةة  ال س ةة  ثنذقةةست الحذةة  ثالتةةر يما أ ةةس فيمةةس اين ةةس فتحةةتوفى انحةة    ةةة 
 ن ةةةسا ثيقةةةع  ةةةذا النةةةو   ةةةو  قةةةول اال تيةةةسا علةةةى ال قةةةسنات ثالمنقةةةوالت علةةةى الحةةةوا  

 قسنون ش را ل س.  مالضمسن ال سم ا ثال يتقل  ال
ثنذا الحعم صسلنح   للم سلغ المحتحق  لمس تم تونيبو إلى المبيو  ةةو  أكةةة أث  لةة ا أث 

  ثا ا ث ذلا   سلغ النذق  المحتحق  ف      المبيو لمو تز  علي  نذقت م.  
 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1141يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1306مبن  األن ن ا ثالمس    و القسنون ال  1435
  و القسنون المبن  الزاائرد.    993المو با ثالمس    
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 (1303مادة )
ثمن البذور والسماد و يرها من مواد التخصيب والمكواد المقاومكة للح كرا   .1

واآل ا   والمبالغ المنصر ة  ه أعمال الزراعة والحصاد  يكون لهكا امتيكاز 
 على المحصول الذن صر و  ه إنتاجه. 

تسككتو ى هككذم المبككالغ مككن ثمككن المحصككول مباشككرة بعككع الحقككوق المتقعمككة  .2
 الذكر. 

يكككون للمبككالغ المسككتحقة  ككه مقابككل آال  الزراعككة ونفقككا  إصككيحها حككق  .3
 امتياز  ه نفن المرتبة على هذم اآلال . 

 المذكرة اإليضاحية :
غ المنصةةرف  علةةى الدةةذثن ثالحةةمس  ث ةةوا  التخصةةي  ت ةةب ثفقةةس ل ةةذو المةةس    ميةةع الم ةةسل

ث قسث ةةة  الح ةةةرات  قوقةةةس  متةةةسا ا علةةةى المحصةةةو  الةةةذد سةةةرفت فةةة  إنتس ةةة  ث ةةةذلا 
 الم سلغ الت  سرفت على أعمس  الاناع  ثالحمس .  

أ ةةةس الم ةةةسلغ التةةة  أنذقةةةت علةةةى أًمةةةسن اآلالت الانا يةةة  ثنذقةةةست إسةةة   سا سعةةةون ل ةةةس 
 ا تيسا على  ذو األ ران.  

ت ب  قول اال تيةةسا فةة  الحةةسلتيو الحةةسصقتيو فةة   رت ةة  ثا ةةب ا األثلةةى تحةةتوفى  ةةو ًمةةو 
 المحصو  ثالمسني  تحتوفى  و أًمسن األ ران الانا ي .  

 رت ةةة   ةةةذو الحقةةةول الخس حةةة  ص ةةةب الحقةةةول التةةة  تنسثلت ةةةس المةةةوا  الحةةةسصق ا ثفةةة   سلةةة   
 ى انح    ة  ن س.  التاا م ف   ذو الحقولا ت تدر  و  رت   ثا ب  ثتحتوف

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1141يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
 و   رث  القةةسنون المةةبن  ال راقةة   1307 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1436

  و القسنون المبن  الزاائرد.    994المو ب ثالمس    
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 (1304مادة )
ة لسككنتين أو لمككعة اإليجككار أن قلككو عككن أجككرة المبككانه واألرا ككه الزراعيكك .1

ذلككل  وكككل حككق آيككر للمككالجر بمقتضككى عقككع اإليجككار  يكككون لهككا جميعككا 
امتيككاز علككى مككا يكككون موجككودا بككالعين المككالجرة ومملوكككا للمسككتفجر مككن 

 منقول قابل للحجز ومحصول زراعه. 

يثبو هذا االمتياز ولو كانو المنقوال  مملوكة لكزون المسكتفجر أو كانكو  .2
كككة للفيككر  ولككم يثبككو أن المككالجر كككان يعلككم وقككو و ككعها  ككه العككين مملو 

المككالجرة بوجككود حككق للفيككر عليهككا  وذلككل دون إيككيل باألحكككام المتعلقككة 
 بالمنقوال  المسروقة أو الضائعة. 

يقا االمتياز أيضا على المنقكوال  والمحصكوال  المملوككة للمسكتفجر مكن  .3
عم اإليجار مكن البكاطن   كإذا الباطن  إذا كان المالجر قع اشترط صراحة ع

لكككم ي كككترط ذلكككل  كككي يثبكككو االمتيكككاز إال للمبكككالغ التكككه تككككون مسكككتحقة 
للمستفجر األصله  ه ذمة المستفجر من الباطن  ه الوقكو الكذن يخطكرم 

  يه المالجر. 

تسككتو ى هككذم المبككالغ الممتككازة مككن ثمككن األمككوال المثقلككة باالمتيككاز بعككع  .4
كان من هذم الحقكوق  يكر نا كذ  كه حكق   الحقوق المتقعمة الذكر  إال ما

 المالجر بحسبانه حائزا حسن النية. 

 المذكرة اإليضاحية :
اال تيسا المقرن ف   ذو المس  ا  قةةرن لمةةؤ ر األنا ةة  الانا يةة  ثالم ةةسن ا  ثن  ةةؤ ر 
المنقةةو ا ث ةةو سضةةمو األ ةةر  المحةةتحق  للمةةؤ ر لمةةب  رةةنتيو أث لمةةب  ا سزةةسن إن قلةةت 
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ضةةمو  ةةة  ةةق ترتةة  للمةةؤ ر عةةو عقةةب ا سزةةسن  ةةسلت ويض  نتيزةة  عو  ةةذو المةةب ا ثي
  خ   المحتأ ر صساللتاام صسلمحسفظ  على ال    المؤ ر.  

 حةةةة  ةةةذا اال تيةةةساا المنقةةةوالت المو ةةةو   فةةة  ال ةةةيو المةةةؤ ر  شةةةريق  أن تكةةةون قسالةةة  
م الحزا علي سا ثيحتود أن تكون  ذو المنقوالت  ملو   للمحتأ ر ث ذا  ةةو األسةةةا أ

كسنت  ملو   للاث   إ ا  سنت ال يو المةةؤ ر  شةةق   ذرثشةة  صذةةرش تملكةة  الاث ةة  علةةى 
رةةدية االرةةتمنس ا إال إ ا أعلمةةت الاث ةة  المةةؤ ر صملكيت ةةس ل ةةذو المنقةةوالت ثقةةت ث ةة  س 

 ف  ال يو المؤ ر  ث ر دت س ف  إخرا  س  و ثعس  اال تيسا.  
ت  ملو ةة  لل يةةرا ث ةةسن المةةؤ ر كمةةس يةةر   ةةق اال تيةةسا علةةى المنقةةوالت  تةةى ثلةةو  سنةة 

سز ةةةة صأن ةةةس ل يةةةر المحةةةتأ را ثيذتةةةرض فةةة  المةةةؤ ر  حةةةو النيةةة ا إال إ ا  سنةةةت   نةةة  
المحةةتأ ر تةةب  صةةأن المنقةةوالت المو ةةو   فةة  ال ةةيو المةةؤ ر  ال ت ةةو   لكيت ةةس إليةة  ثإنمةةس 

ا إلى ال يرا  مس يمدت  ق اال تيةةسا علةةى المنقةةوالت المملو ةة  للمحةةتأ ر  ةةو ال ةةس و إ 
كةةسن المةةؤ ر قةةب اشةةترط سةةرا   عقةةب ا سزةةسن عةةبم  ةةواا التةةأ ير  ةةو ال ةةس وا ثإ ا لةةم 
سعو المحتأ ر  حرث س  و ا سزةةسن  ةةو ال ةةس و فةة  تكةةون  نقةةوالت  ةةق األخيةةر  حةة  
ال تيةةسا المةةؤ ر إال صقةةبن الم ةةسلغ المحةةتحق  للمحةةتأ ر األسةةل  فةة    ةة  المحةةتأ ر  ةةو 

 المؤ ر.ال س و ف  الوقت الذد ينذنو في  
ثال تةةةبخة المنقةةةوالت المحةةةرثق  أث الضةةةسئ    ةةةمو  ةةةق ا تيةةةسا المةةةؤ را  يةةةث سعةةةون 

 لمسلك س ارتر ا  س ثلو  سن المؤ ر  حو الني  ال س لم صأن س  ير  ملو   للمحتأ ر.  
سحتة  ق ا تيسا المؤ ر المرت   الحس ر ا ثتمعينس للمؤ ر للحصةةو  علةةى  قةة ا أ ةةسا 

  ف  ال يو المؤ ر  الممقل  صحق اال تيةةساا ثإ ا خر ةةت  ةةذو ل    ا المنقوالت المو و 
المنقةةوالت  ثن علةةم المةةؤ ر سعةةون لةة  أن يوقةةع علي ةةس  زةةاا ارةةتحقس،يسا فةة  يةةب الحةةسئا 

 خ   ً ًيو يو س  و تسني  خرث  س.  
ينقض   ق ا تيسا المؤ ر على  ذو المنقوالت إ ا خر ت  ةةو ال ةةيو المةةؤ ر  صموافقتةة  

 في . أث  ثن   سن   
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 995 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1143يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1427 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن   1122 و   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس     1311
 ةةو القةةسنون المةةبن   1374القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    و    1147الحوندا ثالمس    

 ال راق .  
 (1305مادة )

إذا نقلو األموال المثقلة باالمتياز من العكين المكالجرة بفيكر ر بكة المكالجر  .1
أو بفير علمه ولم يبق  كه العكين أمكوال كا يكة لضكمان الحقكوق الممتكازة  

ن يضر ذلل بالحق الذن بقه االمتياز قائما على األموال الته نقلو دون أ
 سككبه الفيككر حسككن النيككة علككى هككذم األمككوال  ويبقككى االمتيككاز قائمككا علككى 
األموال الته نقلو ولو أ ر بحق الفير لمعة ثيثة سنوا  مكن يكوم نقلهكا 
 إذا أوقا المالجر عليها حجزا ييل ثيثين يوما من تاريخ علمه بنقلها. 

 ه سكوق عكام  أو  كه مكزاد  إذا بيعو هذم األموال إلى م تر حسن النية .2
علنه أو ممن يتجر  ه مثلها وجب علكى المكالجر أن يكرد الكثمن إلكى هكذا 

 الم ترن. 

 المذكرة اإليضاحية :
إ ا خر ت األ وا  المنقول  ثالممقل  صحةةق ا تيةةسا المةةؤ ر  ةةو ال ةةيو المةةؤ ر ا  ثن علةةم 

تةةسا  للمةةؤ را المةةؤ ر أث ن ةةم   سن ةةت ا ثلةةم ينذةةق أ ةةوا   سفيةة  لضةةمسن الحقةةول المم
ي قى اال تيسا على  ذو المنقوالت صقةةو  القةةسنونا  ثن أن سضةةر  لةةا صةةسلحق الةةذد  حةة   

 ال ير  حو الني  على  ذو األ وا .  
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ثإ ا  ةةسن المةةؤ ر قةةب أثقةةع علةةى  ةةذو المنقةةوالت ص ةةب خرث  ةةس  زةةاا خةة   ً ًةةيو يو ةةس 
و المنقةةةوالت لمةةةب   ةةةو تةةةسني  علمةةة  انقل ةةةسا فةةة ن  ةةةق المةةةؤ ر صسال تيةةةسا ي قةةةى علةةةى  ةةةذ

 ً ل رنواتا  ححو    و يوم نقل س  تى ثلو ا ر صحقول ال ير  حو الني .
ثإ ا اي ت  ذو األ وا  إلى   تر  حو الني  ف  رول عسم أث ف   ةةاا  علنةة  أث  مةةو 

 يتزر ف   مل سا سز  على المؤ ر أن ير  الممو إلى الم ترد.
 ةةةو القةةةسنون  1143القةةةسنون المةةةبن   ةةةو  5يتقةةةساق  عةةةم  ةةةذو المةةةس    ةةةع الذقةةةر  نقةةةم 

 ةةةو  1311 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس    995/5المةةةبن  المصةةةردا ثالمةةةس   
 ةةو القةةسنون المةةبن  األن نةة ا  1440  ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة  المو ةةبا ثالمةةس   

 ةةو القةةسنون المةةبن   1147/5 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوندا ثالمةةس    1122/5ثالمةةس   
  و القسنون المبن  ال راق .    1374/4ليد ا ثالمس    ال

 (1306مادة )
المبكككالغ المسكككتحقة لصكككاحب النكككزل  كككه ذمكككة النزيكككل عكككن أجكككرة اإلقامكككة  .1

والمالونكككة ومكككا صكككر  لحسكككابه  يككككون لهكككا امتيكككاز علكككى األمتعكككة التكككه 
 أحضرها النزيل أو ملحقاته. 

إذا لكم يثبكو أن  يقا االمتياز على األمتعة ولو كانو  يكر مملوككة للنزيكل .2
صاحب الفنعق كان يعلم وقو إديالها عنكعم بحكق الفيكر عليهكا ب كرط أال 

 تكون هذم األمتعة مسروقة أو  ائعة. 

ولصاحب النزل أن يعارض  ه نقل األمتعة مادام لم يستو  حقه ككامي   .3
 ككإذا نقلككو األمتعككة علككى الككر م مككن معار ككته أو دون علمككه   ككإن حككق 

عليها دون إييل بالحقوق الته كسبها الفير بحسكن االمتياز يبقى قائما  
 نية.
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 المذكرة اإليضاحية :
ت تدر ثفقس أل عسم  ذو المس    ميع الم سلغ المحتحق  لصس   النا  مالذنةةبل  فةة    ةة  
النايةةةة عةةةو ا قس ةةة  ثالمؤثنةةة  ث ةةةس سصةةةرف لححةةةسص ا فيةةةبخة النةةةوما ثالق ةةةسم ثال ةةةراب 

قر ةةسا ث لةةا عةةو رخةةر  ةةر  نةةا  في ةةس ال عةةو للنايةةة ث ةةو   ةة  ث ةةذلا  ةةس أعقةة  لةة  
 المرات الحسصق ا ثقب سعون الناية  و نذا الدلبا ثلذلا تزن  الم ر   لم  رسئح.  

 حة اال تيسا : األ ت   التةة  أ ضةةر س النايةةة فةة  الذنةةبل أث فةة   عةةسن  لحةةقا ثيةةبخة 
ر فةة  األ ت ةة  المزةةو راتا ثتةةبخة األ ت ةة   ةةمو  حةةة اال تيةةسا  تةةى ثلةةو  سنةةت  يةة 

 ملو ةةة  للنايةةةةا  ةةةس ام سةةةس   الذنةةةبل ال س لةةةم أن ةةةس  ملو ةةة  ل يةةةروا  ةةةذا  ةةةس لةةةم تكةةةو 
  حرثق  أث  سئ   فلصس د س أن سحتر  س ف  ً ل رنوات.  

ثإ ا نقلةةت المنقةةوالت ص يةةر ن ةةس سةةس   النةةا  مالذنةةبل   ةةسن لةة  أن سحةةتر  سا إال إ ا 
بل تو،يةةع  زةةا ارةةتحقسق  كح  ال ير  قس سعون نسفذا قدلةة ا ثلةةيا لصةةس   النةةا  الذنةة 

 كسلمؤ ر.  
 رت ةة  اال تيةةسا :  ةة  نذةةا  رت ةة  المةةؤ را فةة  ا تةةاا م الحقةةسن قةةبم األرةةدق فةة  التةةسني  
 ةةس لةةم سعةةو  يةةر نسفةةذ صسلنحةة   لآلخةةرا فةة  ا أخةةرح المحةةتأ ر ص ةةض األ ت ةة   ةةو ال ةةيو 

علةةى المؤ ر   ثن علم المةةؤ ر ثنةةا  ا ةةس فةة  فنةةبل سةةس    ال س لةةم أن للمةةؤ ر ا تيةةساا 
 ةةةذو األ ت ةةة ا ث زةةةا المةةةؤ ر  زةةةاا ارةةةتحقس،يس فةةة  المي ةةةس  فةةة ن ا تيةةةسا المةةةؤ ر ث ةةةو 
األردق ف  التسني   و الذد سقبما أ س إ ا لم سحزا المؤ را ف ن ا تيةةساو ال سعةةون نسفةةذا 
صسلنحةةة   لصةةةس   النةةةا  مالذنةةةبل  فيقةةةبم ا تيةةةسا  ةةةذا األخيةةةرا  ةةةذلا إ ا اخةةةرح النايةةةة 

ؤ ر  ث ةةسن المةةؤ ر  حةةو النيةة ا  ةةسن ا تيةةساو  قةةب سا الن أ ت تةة  ثث ةة  س فةة  عةةيو  ةة 
 ا تيسا سس   النا  مالذنبل  ث و األردق ف  التسني ا ال ينذذ ف   ق .  

 996 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1144يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
  ال ر ةةةة   ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن 1313 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس   
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 ةةو القةةسنون المةةبن   1385 ةةو القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس    1442المو ةةبا ثالمةةس   
 ال راق .  

 (1307مادة )
يكون المتياز صاحب النزل مرتبة المالجر   إذا تزاحم الحقان قعم األسكبق  كه 

 التاريخ  ما لم يكن  ير نا ذ  ه حق اآلير. 
 المذكرة اإليضاحية :

سس   النا  مالذنبل  المرت   الحس ر  ث   نذا  رت    ةةق ا تيةةسا سحتة  ق ا تيسا  
المةةةؤ ر علةةةى المنقةةةوالت فةةة  ال ةةةيو المةةةؤ ر ا ثفةةة   سلةةة  تةةةاا م الحقةةةيوا سقةةةبم  ةةةو  ةةةو 
اردق ف  التسني   س لم سعو  ير نسفذ ف   ق اآلخر مانظر المةةذ ر  ا سضةةس ي  للمةةس   

  و الم رث  .    1306
الذقةةر  األخيةةر   ن ةةس  ةةو القةةسنون المةةبن   1144/1لمةةس   يتقةةساق  عةةم  ةةذو المةةس    ةةع ا

 ةةةةو   ةةةةرث   1313 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس    996المصةةةةردا ثالمةةةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  األن نةةة ا ثالمةةةس    1442القةةةسنون المةةةبن  ال ر ةةة  المو ةةةب ثالمةةةس   

ن  الليدةة ا ثالمةةس    ةةو القةةسنون المةةب 1148 ةةو القةةسنون المةةبن  الحةةوند ثالمةةس    1123
  و القسنون المبن  ال راق .    1385

 (1308مادة )
مككا يسككتحق لبككائا المنقككول مككن الككثمن وملحقاتككه  يكككون لككه امتيككاز علككى  .1

ال ه  المبيا  ويبقى االمتياز قائما ما دام المبيا محتف،ا بذاتيته  وذلل 
 دون إيكيل بكالحقوق التككه كسكبها الفيككر بحسكن نيكة مككا مراعكاة األحكككام

 الخاصة بالمواد التجارية. 

يككون هكذا االمتيككاز تاليكا  ككه المرتبكة لمكا تقككعم ذككرم مككن حقكوق االمتيككاز  .2
الواقعكة علككى منقكول  إال إنككه يسككرن  كه حككق المكالجر وصككاحب النككزل إذا 
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اثبو البائا انهما كانا يعلمان به وقو و ا المبيا  ه العين المالجرة أو 
 النزل. 

 المذكرة اإليضاحية :
عةةم  ةةذو المةةس    ميةةع الم ةةسلغ المحةةتحق  ل ةةسئع المنقةةو   متةةسا  ث ةةذلا  لحقست ةةس ت ةةب صح

 روا  أكسنت  ذو الم سلغ  حتحق  األ ا  أم  سنت  ؤ ل .
 ةةق اال تيةةةسا  قةةةرن فةةة   ةةةذو المةةةس   ل ةةةسئع المنقةةةو   ثن صةةةسئع ال قةةةسنا ث ثن المقةةةسسض 

س ةةةةب  ةةةةق المقةةةةسسض صةةةةسلمنقوالتا إال إ ا  ةةةةسن  ةةةةا ا  ةةةةو المقسسضةةةة   ةةةةو النقةةةةو   ينيةةةةذ 
 سس    ذا الحق  متساا.  

ثيمتةةب اال تيةةسا إلةةى نذقةةست ال قةةب ث ةة  ت ةةب  ةةو الملحقةةستا ثيقةةع ا تيةةسا صةةسئع المنقةةو  
علةةى المنقةةو  المديةةع  ةةس  ام قسئمةةس ث حتذظةةس اذاتيتةة ا لكةةو ينقضةة   ةةق اال تيةةسا صمزةةر  

   ق المديع أث فقب  اتيت  صسنب س   ف  ش   رخر.
ئع المنقو  البن   الحسص   ثيخو  سس     ق التقبم ثالتت ةةع  ةةس لةةم سحتة  ق ا تيسا صس

سعةةو  ةةو انتقلةةت إليةة   لكيةة   ةةذا المنقةةو   حةةو النيةة   يةةث سزةةوا ل ةةذا األخيةةر التمحةةا 
 صقسعب  الحيسا  رنب الحسئا.  

ثإ ا  سن  ؤ ر ال قسن ثسس   الذنبل قب علمس صحق ا تيةةسا صةةسئع المنقةةو  عنةةب ث ةة   
  أث ال ةةيو المةةؤ ر ا فةة ن ا تيةةسا صةةسئع المنقةةو   ينيةةذ يتقةةبم علةةى  ةةق فةة  النةةا  مالذنةةبل

سةةةس   الذنةةةبل ثالمةةةؤ ر ن ةةةم ان مةةةس سحةةةت ن المرت ةةة  الحس رةةة  ثا تيةةةسا صةةةسئع المنقةةةو  
 سحتة المر ا الحسصع.  

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1145يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1315 ن ا ثالمس    و القسنون المبن  األن   1444

 ةةو القةةسنون المةةبن   1124 و القسنون المبن  الزاائةةردا ثالمةةس     997المو با ثالمس    
 ةةو القةةسنون المةةبن   1376 و القةةسنون المةةبن  الليدةة ا ثالمةةس     1149الحوندا ثالمس    

 ال راق .  



 

1371 

 
 (1309مادة )

 حق امتيكاز عليكه تفمينكا لحكق ككل مكنهم  كه لل ركا  الذين اقتسموا منقوال .1
الرجوع على اآليرين بسبب القسكمة و كه اسكتيفا  مكا تقكرر لهكم  يهكا مكن 

 مععل. 

تكككون المتيككاز المتقاسكككم نفككن المرتبكككة التككه المتيككاز البكككائا   ككإذا تكككزاحم  .2
 الحقان قعم األسبق  ه التاريخ. 

 المذكرة اإليضاحية :
تن ةةأ  ةةو عقةةب القحةةم  ث ةة  ً ًةة  : ةةمسن االرةةتحقسل  الحق الممتسا : االلتاا ةةست التةة 

 ثااللتاام ابفع الم ب  ثااللتاام ابفع ًمو التصري .  
  حة اال تيسا : الحص  المذرا  الت  ثق ت ف  نصي   ة  تقسرم.  

 رت ةة  اال تيةةسا:  ةة   رت ةة  ا تيةةسا ال ةةسئعا فةة  ا تاا مةةس قةةبم األرةةدقا فةة  ا  سنةةت القحةةم  
 ا ال سئعا ثإ ا  سن الديع ص ب القحم  قبم ا تيسا المتقسرم.  ص ب الديع قبم ا تيس

 998 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1146يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1125 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 لقسنون المبن  ال راق . و ا  1377 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس      1150
 حقوق االمتياز الخاصة الواقعة على عقار : .2

 (1310مادة )
ما يستحق لبائا العقار من الثمن وملحقاته  يكون لكه امتيكاز علكى العقكار  .1

 المبيا. 
 يجب أن يقيع هذا االمتياز أو تكون مرتبته من تاريخ تسجيله.  .2

 المذكرة اإليضاحية :
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 ميةةع الم ةةسلغ المحةةتحق  ل ةةسئع ال قةةسن  قوقةةس  متةةسا ا علةةى ت ةةب ثفقةةس أل عةةسم  ةةذو المةةس   
نذةةا ال قةةسنا المديةةعا ثيةةبخة  ةةمو  ةةذا اال تيةةسا الةةمموا ث صةةرثفست ال قةةبا ثيحةةتود 

 أن سعون  ذا الديع تم عو  ريق الممسنر  أث الماا  ال لن .  
تقةةة ال قةةسن  رت    ق اال تيسا ل سئع ال قسن تتحب  ثفقس لتسني  تحزية عقب الديةةعا ثإ ا ان

ألكمةةةر  ةةةو   ةةةترا  ةةةسن ال ةةةسئع األث   ةةةو  ةةةو يتقةةةبم  يةةةرو  ةةةو ال ةةةسئ يو إ ا  ةةةو شةةة ر 
 ا تيساو قدل م  

 999 ةةو القةةسنون المةةبن  المصةةردا ثالمةةس    1147يتقساق  عم  ذو المةةس    ةةع المةةس   
 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الحةةةوندا ثالمةةةس    1128 ةةةو القةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةردا ثالمةةةس   

 ةةو   ةةرث  القةةسنون المةةبن  ال ر ةة   1317القسنون المبن  ال راقةة ا ثالمةةس    و    1378
  و القسنون المبن  األن ن .    1446المو با ثالمس    

 (1311مادة )
المبالغ المستحقة للمقاولين والمهنعسين الذين عهع إليهم  ه ت ييع أبنيكة  .1

تها أو من ككآ  أيككرا أو  ككه إعككادة ت ككييعها أو  ككه ترميمهككا أو  ككه صككيان
يكون لها امتياز على هذم المن آ   ولكن بقعر ما يكون زائعا بسبب هكذم 

 األعمال  ه قيمة العقار وقو بيعه. 

( يجككب أن يسككجل هككذا االمتيككاز  1239مككا مراعككاة مككا تقضككه بككه المككادة ) .2
 وتكون مرتبته من تاريخ تسجيله. 

 المذكرة اإليضاحية :
م ةةةةسلغ المحةةةةتحق  للمقةةةةسثليو ثالم نبرةةةةيو الحةةةةق الممتةةةةسا ثفقةةةةس أل عةةةةسم  ةةةةذو المةةةةس   : ال

الم مةةسنييو لت ةةييب أانيةة  أث  ن ةةرت أخةةرإ أث تر يم ةةس أث سةةيسنت س ث ةةذلا  صةةرثفست 
 الدنس .  
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 حةةة اال تيةةسا:  ةةس اا  فةة  ،يمةة  ال قةةسن صحةةد   ةةذو األعمةةس  ث قةة  قسئمةةس إلةةى ثقةةت ايةةع 
المنقةةو  ال  ال قةةسن صخةة ف  صةةرثفست الصةةيسن  فةة  المنقةةو ا فسال تيةةسا سقةةع علةةى  ةةة

 على  س اا  في  صحد   ذو المصرثفست.  
  رت   اال تيسا : سز  قيب اال تيساا ثتتحب  المرت    و ثقت القيب.

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1148يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
 ةةةةو القةةةسنون المةةةةبن  الحةةةةوندا  1127 ةةةو القةةةةسنون المةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةس    1000

  و القسنون المبن  ال راق .    1379 و القسنون المبن  الليد ا ثالمس      1151المس    ث 
 (1312مادة )

لل ركا  الذين اقتسموا عقارا  حق امتياز عليه تفمينا لمكا تخولكه القسكمة مكن 
حق  ه رجوع كل منهم علكى اآليكرين بسكبب القسكمة و كه اسكتيفا  مكا تقكررم 

ويجككب أن يسككجل هككذا االمتيككاز  وتكككون لهككم  يهككا علككى اآليككرين مككن معككعل  
 مرتبته من تاريخ تسجيله. 

 المذكرة اإليضاحية :
أعقةةت  ةةذو المةةس   للمتقسرةةميو ال قةةسن المملةةوق علةةى ال ةةيو   ةةق ا تيةةسا عنةةب الر ةةو  

 على ص ض م ال  ض صحد  القحم .  
يةةبخة  ةةمو الحةةق الممتةةساا   ةةب  القحةةم  ث ةةو الذةةرل اةةيو نصةةي  ال ةةريا الحميقةة ا 

 صةةةة عليةةة  ص ةةةب إ ةةةرا  القحةةةم ا ًمةةةو التصةةةري ا الت ةةةويض الةةةذد يتقةةةرن صمو ةةة  ث ةةةس 
  مسنست االرتحقسل.  

 حة اال تيسا صسلحن  لم ب  القحم ا ال قسن الذد ثقع ف  نصي  المتقسرم الملةةام اةةبفع 
مو التصري ا علةةى ال قةةسن الةةذد ايةةع صةةسلماا  إلةةى أ ةةب المتقسرةةميوا ثلضةةمسن  الم ب ا ًث

ميع ال قسنات الت   صلت قحمت س صمقبان  ص  المتقسرةةم األسةةلي  االرتحقسلا على  
 ف  ال يو ا ثتحح   رت    ذا اال تيسا  و تسني  قيبو.  



 

1374 

 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  المصةةةةردا ثالمةةةةس    1149يتقةةةةساق  عةةةةم  ةةةةذو المةةةةس    ةةةةع المةةةةس   
 ةةةةو   ةةةةرث  القةةةةسنون المةةةةبن   1318 ةةةةو القةةةةسنون المةةةةبن  الزاائةةةةردا ثالمةةةةس    1001

 ةةو القةةسنون  1380 و القسنون المبن  األن ن ا ثالمس     1447  المو با ثالمس    ال ر 
 المبن  ال راق .

 
 انتهى بحمع هللا وتو يقه    


