
.البیععقد :األولالباب 
فیھ الرضائیة األصلف.''ھو عقد یلتزم بمقتضاه البائع أن ینقل للمشتري ملكیة شيء أو حق مالي آخر في مقابل ثمن نقدي'':ق م351المادة :البیعتعریف عقد :األولالفصل 

المسائل الثانویة لعقد البیعالبیع العناصر الجوھریة لعقد

:ق م1مكرر324المادة :استثناءا شكلیة بعض العقود 

:ق م531خصائصھ المادة 

:یشبھھتمییز البیع ھما 

صور خاصة من التراضي :الثانيالفصل 

طبیعة العقد
ى اإلرادتیناتجاه  إل
رام ع إب د البی عق

ال( ر ) أص د آخ عق
ف   ھ وص ق علی یطل
ق  ع ، تطب البی

ام وریة  األحك الص
ادة 199و198الم

.ق م

المحل
اإلرادتینھو تطابق 

.حول محل البیع

الثمن
دم    ة ع ي حال ف
ثمن   ى ال اق عل االتف

لقاضي األمریرجع 
.الموضوع

ابق  - ینعدم تط ا ال اإلرادت حولھ
.بطالن العقد ىالیؤدي 

ون   - اة تك ة المرق ائل الثانوی المس
د   ة وق ر الجوھری ة العناص بمثاب

تأخذ حكمھا

اآلثــار
الحقوق العینیة أماحقوقا شخصیة بین المتعاقدین إالالرسمیةال ترتب-

.الشھر إجراءاتبتمام إالو ال تنتقل تنسشأفال 
.الرسمي حجة قاطعة ال تدحض إال بالتزویرالعقد -
.العقد العرفي مجرد تعھد شخصي بالبیع -

الجزاء
و یتصدى القاضي متى تعلق رسمي،البطالن المطلق عندما ال تفرغ في قالب -

.العامبالنظام األمر
ق م105عقد آخر متى توافرت عناصره المادة إلىاالتفاق المبرم قد یتحول -

التملیك
الملكیة و الحقوق العینیة من ذمة المتصرف تنتقل-

.المتصرف لھ إلى
.ق إ م ج 82كاملة المادة أھلیةیتطلب -
ادة  - ة   مق 574یتطلب وكالة خاصة الم ي حال و ف

.رسميالوكالة في قالب إفراغبیع رسمي 

من  عقود المعاوضة 
دي و یلحق    - ل نق وجود مقاب

.بھ السندات المالیة 
.لوطنیةالتعامل بالعملة ا-

من العقود التبادلیة 
:لكل طرف في مواجھة اآلخر * 

.ق م123الدفع بعدم التنفیذ المادة -
.ق م199دعوى الفسخ المادة -
.قوة قاھرة : العقد انفساخ-

الرضائیة
األصلبحسب 

البیع و الھبة
ة   - ل الملكی ع نق ي البی ة بعوض،ف ي الھب ف

.دون عوض
متمسكون عند اختالف المصلحة یفضل ال-

.بالعقد الظاھر بشرط حسن النیة 
ائل     - د من مس ة العق ع، الكشف عن نی الواق

.التكییف من مسائل القانونأما

البیع و الوصیة
ین     - ون ب رفات تك ع التص ي البی ف

الوصیة فالتملیك بعد أمااألحیاء،
.الموصيوفاة 

یة  - ب الوص ة تتطل ة األھلی الكامل
.تحت طالة البطالن المطلق

قاولة مو الالبیع
المقاولة ھي الملكیة، أماالبیع یتنقل -

.وضع شيءأوالتزام بتقدیم عمل 
ون  - ع یك تالف یرج ة االخ ي حال ف

ى      اءا عل رأيلقاضي الموضوع بن
.المتعاقدینمن 

اإلیجارالبیع و 
ة ،   - ل الملكی ع ینق االبی أم

.انتفاع دون تملك اإلیجار
ع - اريالبی ات اإلیج ع ب بی

.ق م 363طبقا للمادة 

الوعد بالبیع
:عامةالعقد بصفة أركان:شروطھ* 

.البیعإبرامالموعود لھ وقت أھلیةأوالواعد وقت البیع أھلیة+ ثمن -محل-تراضي-
.لھاالشكلیة في العقود المتطلبة :المدة* 
.مق 72ملزم للواعد طیلة المدة المادة :حكمھ* 
ھ، الموعود لھ أبدىفي البیع ینعقد العقد متى لم یتصرف الواعد إذا-:آثـاره*  ة    رغبت ن المطالب ا یمك ذ كم بالتنفی

.العیني
.بالتعویضالعیني تصبح غیر مجدیة و لكن یمكن المطالبة التنفیذدعوى :الواعدتصرف إذاأما-

التوكیل بالبیع و الشراء
:شروطھ* 
تتضمن طبیعة  : وكالة خاصة-

574وع المحل المادة العقد، و ن
.ق م

ي    - میة ف كلیة رس ة ش وكال
.العقود الشكلیة 

البیوعأوصاف

ق م353المادة بیع بالعینة 
.باتبیع :تكییفھ-
.تنفیذ جبري:جزاؤه-

.بعم التنفیذ الدفع
.التعویض عند االستحقاق

ائل    - ن مس لعة م ة للس ة العین مطابق
.اتاإلثبالواقع تثبت بكافة طرق 

ق م354بیع بالمذاق المادة 
دیر  - ع لتق ة تخض الة ذاتی ھ مس ان

.یقبلأوالمشتري الذي یرفض 
ھ- البیع   :تكییف د ب ھ وع اب أوان إیج

.بات
ع   - انھ ینعق العقد من یوم إعالن البی

.و لیس من یوم المذاق

ق م 355بیع بالتجربة المادة 
:التكییف

ى     - ف عل رط واق ى ش ق عل ع معل بی
.التجربة 

خ     - رط فاس ى ش ق عل ع معل ذلك بی ك
اق روف أوباالتف ات ظ ن مالبس م
د  ى  (العق اسعل ي   أس ع ف ن البی

).المشتري

بیع بالعربون 
لھ داللة العدول ما لم یتفق 
المتعاقدین على خالف ذلك المادة 

.مكرر72
بات و لھ داللة أيو لھ داللة البث 

أساسالعدول على أيالعدول 
.األصلاتفاق و ھو 



) المحل ( المبیع و الثمن: الفصل الثالث 

I.ق م93←92المواد : عــیـمبـال

ا أن.1 ل ممكن ون المح ایك ا إمكان ودا '' مادی ل أوأي موج قاب
.ق م 403–402و قانونیا المواد " للوجود 
.المطلقالبطالن :جزاءه

ا   .2 ا كافی المبیع علم تري ب م المش ادة عل ق م أي 352الم
االساسیةأوصافھمعرفة 

ذا الحق    البطالن النسبي لصالح المشتري  :هؤجزا و یسقط ھ
:ب

ا    إذا- ا كافی المبیع علم إذاإالذكر في العقد علم المشتري ب
.أثبت غش البائع 

.تنازل المشتري عن حقھ -
ادم - ادة  :التق ن العمل و   101:5الم نوات م نوات 10س س

.العقدمن انعقاد 
تري  ال و للمش ھ    اإلبط ن وقوع ر ع ض النظ دم  أوبغ ع

وقوعھ في غلط 
ادة .3 ة الزی ي اأوحال ان ف المبیعلنقص ادة :ب : ق م 365الم

: بطالن العقد و جزائھا یكون إلىلتؤدي
: في حالة العجز 

.لھ على العقد ال تأثیر: نقص بسیط -
اقص   : عجز جسیم - یعوض  أومسؤولیة البائع و یكمل الن

.الفسخ لمصلحة المشتري أو
: في حالة الزیادة 

إنقاصمن ال ال رفع ثال فسخ: المبیع مقدر جزافا -
.محل قابل للتجزئة ینقص منھ : المبیع مقدر بالوحدة -

تري    أو ة للمش ل للتجزئ ر قاب غی
.العقدفسخ أوزیادة الثمن 

ع  إذاسنة واحد من یوم التسلیم : 366المادة : التقادم  سلم المبی
سنة منذ انعقاد العقد 15سلم المبیع جزئیا إذاعلى أنھ كامل ، و 

.
:بائع للمبیع شروط ملكیة ال.4

.ق م 399←397المادة:الغیربیع ملك .أ
روطھ   ذات   أن: ش ا بال ع معین ون المبی ول ( یك أومنق

...)عقار
.ال یكون المبیع مملوكا للبائع أن

:هؤجزا
د  فقط، بطالن نسبي للمشتري :المتعاقدینفیما بین · و العق

.مق 99المادة اإلبطالیتقرر إلى أنصحیح 
واد   : فیما یخص العقار - ادة الم من  101–73–88الم

.76/63المرسوم 
.ق م 399المادة المطالبة بالتعویض-
ة  ط الحقیسق- از : باإلبطال المطالب ع   ةإج المشتري للمبی

ع    إقرارأوبعد العلم  ي للمبی ك الحقیق ائع   أوالمال ك الب تمل
للمبیع 

ق م 101المادة–التقادم–تملك المشتري للمبیع بالحیازة-
.ق م 357المادة : )الغیر ( بالنسبة للمالك الحقیق·

فوريبأثراقر البیع سرى في حقھ إذا-
زام       ذاإ1:رفضھإذا- ال الت ھ ف ي حیازت ع ف ان البی ھ، ك علی

إذا  وى ف ع دع ھ یرف رض ل ازة تع ترداد الحی ند أواس س
كان في ید المشتري رفع دعوى استرداد إذا2الملكیة،
.التعرضدعوى وقف أوالحیازة 

:مق 713المادة :شائعالبیع المال .ب
:جزاؤه

ق م  ، 714بیع الشریك حصتھ الشائعة المادة 1
.ق م 2الفقرة 714ریك حصتھ المفرزة المادة بیع الش2

ل   ا قب مةم ذا   :القس ع ناف ون البی ركاء  أوال یك یس للش ل
.البیعبإلغاءالمطالبة 

ائع     : بعد القسمة  ي حصة الب رز ف ا ذاو ضع الجزء المف
تنتقل أخرىوقع في حصة إذاملكا للمشتري ، و أصبح

.العقد إبطالملكیة المشتري لھا ولھ 
: بیع الشریك كل المال الشائع 3

ع دعوى     : بالنسبة إلى المشتري- إذا كان یجھل الشیوع یرف
.اإلبطال، أما إذا كان یعلم الشیوع فاإلبطال ھنا جزئي

ركاء لبقیةبالنسبة - ان    إذا:الش ع ك روا البی اجزا، اق ا ن إذاأم
.رفضوا فال ینفذ فیما یخص نصیبھم

II.ق م357←356المواد :الثمن

قابال للتعیین و ذلكأویكون معینا أن.1
)تحدید الثمن أسس(:شروطھ

إرادةموقوفا على محض  األساسیكونال أن-
.مطلقیبطل بطالن إالاحد المتعاقدین و 

.مبھماتحدید الثمن أساسال یكون أن-
.الثمنتعیین شخص ثالث لتقدیر إمكانیة-

ا ال صوریا   أن.2 ثمن حقیقی ا ف  یكون ال ان وجد  وھمی
ق م 199–198القاضي الصوریة طبق المواد 

.یكون الثمن جدیا ال تافھا و ال بخسا أن.3
ھ       - ب علی دم یترت فة الع ي ص ھ ف ثمن التاف ال

.المطلق البطالن
الثمن البخس ینعقد بھ البیع صحیحا مع إمكانیة -

.وقوع المتعاقد في غبن
تغاللي  .أ بن اس ادة :غ وى 90الم ق م و دع

الغبن إبطال
اص أوالغبن أبطالأماالمتعاقدین،لكال :جزاؤه إنق

.المغبونالتزامات الطرف 
: غبن عقاري .ب

:موضوعیةشروط 
ار   أن- ى عق ع عل رد البی ة  أوی وق عقاری حق

.كاالتفاق
ال یتم البیع عن طریق مزاد علني بمقتضى أن-

.القانون
.الطعن یقتصر على البائع و خلفھ العام -
ل   ) خمس (5/1یزید الغبن عن أن- ن المث –ثم

.التعاقدوقت البیع و لیس وقت 
:الجزائیةشروط 

د    3ترفع الدعوى خالل - اد اعق سنوات من انعق
ق م 359اقصھا المادة لناألھلیةو من اكتمال 

).إلزاميو ھو غیر (شھر دعوى تكملة الثمن -
:جزاؤه

ي    5/4دعوى تكملة الثمن إلى - ل و ھ ن المث ثم
.أصلیةدعوى 

:و ذلك بعد أصلیةفسخ لیست دعوى ال-
.تقریر المحكمة تكملة الثمن 

.بھثبوت امتناع المشتري عن دفع ما حكم 
ما الفرق بین الغبن العقاري و الغبن االستغاللي ؟

بن   - ي الغ ة ف لطة تقدیری ھ س ي لدی القاض
.االستغاللي 

:في الغبن العقاري مقید بحدین أما-
.یزید عن الخمس أن
.5/4قاضي فوق ال یرفع الأنو 

III.ق م98←97المواد :السبب

:شروطھ
.متوفر-
.مشروع-
.حقیقي-

:جزاؤه
د ، و       ى بطالن العق ؤدي إل إذا انعدام السبب ی

ق م 199–198السبب صوریا طبق المادتین 



عقد البیعأحكام:لثانياالباب 
:البائعالتزامات :ولاألالفصل 

I.نقل ملكیة المبیع

II.االلتزام بتسلیم المبیع

III.االلتزام بالضمان

نقل ملكیة العقار و الحقوق العقاریةنقل ملكیة المنقوالت و الحقوق الغیر عقاریة

:منقول معین بالذات 
.تنتقل فور العقد بحكم القانون-
إذا كان االلتزام تخییریا تنتقل -

.بعد وقوع الخیار 
ا - الھن ن   انتق یس م ة ل الملكی

وز   الي یج ام و بالت ام الع النظ
.االتفاق على مخالفتھا

:المستقبلیةالمنقوالت 
.تنتقل عندما یتعین وجودھا

:المنقول المعین بالنوع 
ب - دخلیج ل ت ائع لجع الب

ل   ادة   نق ا الم ة ممكن الملكی
ق م 361

:العینيممیزات نظام الشھر 
.75/74مرسوم 3انھ نظام محكم و دقیق المادة -
ینھیھا المادة أوینقلھاأوالشھر العیني ینشا الحقوق العینیة أن-

.75/74مرسوم 16-15و المادتین م،ق 793
ر ال  أوحق عیني بأياالحتجاجأي- عقاري في مواجھة الغی

.75/74مرسوم 15بعد الشھر المادة إالثر لھ ا
ادة    - ي الم ھر العین ام الش ة لنظ ة المطلق وم 88الحجی مرس

76/63.

ق 367المادة :التسلیمطرق 
م
:تصرف مادي 

.و ھو التزام بعنایة 
:صوره :تصرف معنوي 

ازة     إذا- ي حی ع ف ان المبی ك
.المشتري قبل البیع 

ازة   إذا- ائع بحی تفظ الب اح
ع فة   المبی ع بص د البی بع
.جدیدة

ائع    - ي من الب مجرد التراض
.المشترينائب إلى

ملحقات المبیع
یاء ي األش الت

دت ورة  أع بص
دائمة الستعمال 

. المبیع 

حالة المبیع و مقداره
ق م364المادة :حالتھ

:مقدار المبیع 
ع  - لیم المبی تس

ق   دار المتف بالمق
-365علیھ المادة 

.ق م366
ا - ت إذاأم نقص

ع   ق ة المبی یم
خ   تري الفس فللمش

اصأو ثمن إنق ال
.ق م370المادة 

ھالك المبیع قبل التسلیم
:جزئيھالك 

الفسخ :جسیمنقص -
اص :نقس یسیر - إنق

الثمن
:كليھالك 

:عامةقاعدة -
ة    ائع تبع ل الب یتحم

الھالك 
م     د بحك خ العق ینفس

ادة   انون الم ق 369الق
.م

مكان و زمان التسلیم و مصاریفھ
:انھمك
ما یتفق علیھ المتعاقدین -
.العقاركان عقار المكان إذا-
ادة    - ذات الم ا بال ق 282منقوال معین

.م
:زمانھ

.التسلیم حال -
الف   - ى خ ق عل م یتف ا ل ثمن م ع ال دف

.ذلك 
:مصاریفھ

االتفاق -
لم یوجد المادة إذاالعرف الجاري ثم -

.ق م395

البائع إخالل
بواجب التسلیم

ة بالا- ذ لمطالب تنفی
ریطة   ي ش العین

.ممكنایكون أن
ع  - خ م الفس

د   ویض عن التع
.استحقاقھ 

ازع - ن المتن ع
زام  ذ االلت تنفی

:االستحقاقضمان التعرض و .1
الغیرمن أوقانوني من طرفھ أوعمل مادي أيھو التزام سلیبي یتمثل في امتناع البائع عن 

.يللمشتریحول دون الحیازة الھادئة و الدائمة 
: ضمان عدم التعرض .أ
.مق 371المادة :البائعتعرض صادر من -
.ھو كل ادعاء بحق قانوني من طرف البائع على المبیع : تعرض قانوني -
ادي   - ائع    : تعرض م ام الب و قی أي ھ ع      ب ازة المشتري للمبی ادي یحول دون حی أوعمل م

.استیالئھ علیھ بعد تسلیمھ 
.و لو كان المبیع غیر قابل للتجزئة التزام غیر قابل للتجزئة: ممیزاتھ 

.ھو التزام ابدي في الزمان ال یرد علیھ التقادم
.ق م بحدود التركة 108المادة -خلف عام-الورثةإلى

: بھ اإلخاللجزاء 
ي      - ذ العین ة بالتنفی تري المطالب ادي للمش رض الم ة التع ي حال ة  إذا( ف ت ممكن أو) كان

).ق م 375التعویض المادة + فسخ ال(كان لھ محل إذاالتعویض 
ھ الضمان    '' مبدأإلىالدفع بالضمان استنادا : في حالة التعرض القانوني - من وجب علی

".امتنع علیھ التعرض
الدفع بالضمان ینتقل لورثة البائع :مالحظة 

.مق 371المادة :الغیرالتعرض الصادر من .ب
ھ یح    أنیشترط - ى حق ل ذا      یكون تعرض الغیر قائم عل ى المشتري و یكون ناف ھ عل تج ب

ي  اریا ف ھ،س ق  مواجھت ائع و الح منھ الب ع یض ى البی ابق عل الحق الس ع ال الالحقف للبی
كان ھو المتسبب فیھ إذاإالیضمنھ 

یكون التعرض فعال و حقیقیاأن-
دفع البائعفإذاالبیع،آل للغیر من البائع بعد أویكون الحق المدعى بھ موجودا وقت البیع -

.االستحقاقاخفق یترتب علیھ ضمان إذاأماالتعرض فقد نفذ التزامھ عینا 
: كیفیة دفع التعرض 

.ق م 372من المشتري المادة إخطارهیستلزم تدخل البائع بعد 
.االستحقاقو جب علیھ ضمان إخطارهلم یتدخل بعد إذا-
أواثبت إذاإالن الضمان البائع ال یعفى ماألواناخطر بعد فوات أویخطر البائعلم إذا-

.2-1ف 372تدخلھ كان مجدیا المادة 
التصالح مع الغیر و االعتراف لھ بھذا الحق إلىاخطر و لم یتدخل فاضطر المشتري إذا-

.مق 373فان البائع یضمن االستحقاق المادة 

االلتزام بضمان العیوب الخفیة .2
ة الرجل   العیب الخفي آفة طارئة على المبیع ة ال  یمكن للمشتري تبینھا بفحص بعنای

.المنفعة أوالعادي ، یتسبب في نقص القیمة 
:شروطھ

.مق 379قدم العیب المادة و–اخفییكون العیب أن-
تسلم المشتري  فإذاال یكون العیب معلوما للمشتري وقت البیع علما حقیقیا ، أن-

.المبیع وھو عالم بالعیب سقط حقھ في الضمان 
.ینقص العیب من قیمة المبیع و منفعتھ أن-

:جزاؤه
ص و  - ارواجب الفح ر   إذا: اإلخط ع یخط ص المبی د تفح ب ظاھرا بع ان العی ك

أوبمجرد ظھور اإلخطاركان العیب خفیا فیجب إذاأماسقط حقھ ، الإالبائع و 
.اكتشاف العیب 

381المادة اخطر المشتري البائع و لم یتدخل یرفع المشتري دعوى الضمانإذا-
.مق 

1ف 383ترفع دعوى الضمان خالل سنة من تسلیم المبیع تسلیما فعلیا المادة -
:الضمانحاالت سقوط دعوى 

.3ف 383من تسلیم المبیع المادة انقضاء سنة -
.تصرف المشتري بالمبیع بعد علمھ بالعیب -
.تنازل المشتري عن حقھ في الضمان بموجب شرط اتفاقي -
.مق 385المادة اإلداريأوبالمزاد العلني القضائي تم البیعإذا-

:التعویض
ة        إذا- ده و المطالب ع و فوائ تري رد المبی ان المش یما ك ي جس ب الخف ان العی ك

ادة   ادة    أو375بالتعویض الم ع الم المبیع مع    أوق م 119فسخ البی اظ ب االحتف
.التعویض 

وا       إذا- ر جسیم فللمشتري التعویض عن ف ي العیب    كان العیب غی ت الوصف ف
كجواز االتفاق على 354للعیب الخفي  المادة أالتفاقيقم الضمان 379المادة 

.الزیادة أو النقصان أو إسقاط الضمان تحت طائلة البطالن في حالة الغش 
ادة  - الحیة الم مان الص الحیة    386ض مان ص ى ض دین عل اق المتعاق ق م كاتف

ر خالل    ة إذا ظھ دة معین ع للعمل لم ي أو    المبی مان سواء خف ب وجب الض ا عی ھ
.ظاھر 



الزراعیة ، التجاریة ، المؤسسات اإلیجارعقود ’‘ العقود الشكلیة تحث جزاء البطالنبعضھو وعقد رضائي لكن استثناًءا تتطلب اراإلیجعقد أناألصل:طبیعة العالقة العقدیة 
.1مكرر 324المادة .’‘الصناعیة ، عقود التسییر الحرة 

الحاالت التي یكون علیھا المؤجر

.ق م 505للمستأجر قانونا التنازل عن حقھ الشخصي أو التأجیر الفرعي إال بموافقة صریحة للمؤجر أو بنص صریح یسمح لھ بذلك المادة ال یجوز :صاحب الحق الشخصي 
غالل الشيء المرھون إال یحق لھ تأجیر المال المرھون من اجل استغاللھ و یؤجر ھنا بصفتھ صاحب حق عیني تبعي ، و لیس لھ أن یغیر من طریقة است:الدائن المرتھن حیازیا 

.برضا الراھن ، و یجب علیھ إخطاره عن كل أمر بمقتضى تدخلھ 
اض البقیة حتى یكون اإلیجار صحیحا و نافذا في مواجھة الشركاء ینبغي أن یكون بموافقتھ جمیعا أو أغلبیتھم و أن یكون اإلیجار من احدھم دون اعتر: تأجیر المال على الشیوع

.مواجھة الشركاء و ما دون ذلك فاإلیجار ال یعتبر نافذا في حق باقي الشركاء و لكن تبقى العالقة صحیحة بین المؤجر و المستأجر إال أنھا غیر نافذة في بعد إخبارھم بذلك

ر الجوھریة التي یجب أن تتطابق حولھا اإلرادتینصالعنا

في قالب رسمي تحت طائلة البطالن في بعض العقود المحددة في إفراغھالن انھ استثناًءا یجب 75/74مراألمن عقود الرضائیة في ظل اإلیجاریعتبر عقد :ماھیة العقد 1
أوفیھاحصص أومن شركة أسھمكل عنصر من عناصرھا ، عن أوصناعیة أومحالت تجاریة أوالحقوق العقاریة أوالعقود المتضمنة لنقل ملكیة عقار ’‘1مكرر 324المادة 
.مؤسسات صناعیة أوتجاریة أوزراعیة ارإیجعقود 

معظم الشراع أنإال’‘كاذبا ’‘جزاء جنائي أضاففي عقد مكتوب و إفراغھالمشرع اوجب أنالمتعلق بالنشاط العقاري ، فبالرغم من 93/03في ظل المرسوم التشریعي أما
.كقاعدة عامة اإلیجاري العقد فالمشرع لم یردف جزاء البطالن المطلق و من ثم یمكن القول برضائیة عقد ، و لیس ركنا فالتجاریةالعالقة بإثباتھذه الكتابة شكال یعتبرون

ق على إذا عقد اإلیجار دون اتفا’’:474االختالف حولھا یؤدي إلى بطالن العقد لكن في حالة سكوت المتعاقدین عن المدة ، ففي القانون المدني جاء مایلي المادة :مدة اإلیجار 2
.من ھذا القانون475التي تحددھا المادة المدة أو عقد لمدة غیر محدودة أو تعذر إثبات المدة فال یجوز ألحد المتعاقدین أن یرسل لآلخر إنذاًرا بالتخلي إال بناًءا على اآلجال

أشھر في دیار السكنى المنفصلة ، و اإلنذار بالتخلي یعین لزوما في 6التقلیدیة ، أشھر في المحالت ذات الصبغة المھنیة أو الصناعیة 3و ھي شھر في إیجار المساكن المؤقتة ، 
.ق  م ج 475أكتوبر ، و إذا عین اإلنذار بالتخلي في اجل فال یجري إال إبتداًءا من األجل التي یلیھ المادة 15–جویلیة 15–أفریل 15–جانفي 15: اآلجال التالیة 

اإلیجارالتنبیھ حیث ینتھي إلىمحددة المدة ال تحتاج إماباإلخالءد منعقدا لكن لمدة غیر محدودة فالعقود غیر المحددة المدة ھي التي تستوجب تنبیھ فالمشرع اعتبر العقإذا-
.علیھابانتھاء المدة المتفق 

’‘المؤقت ’‘االصطناعيالتأجیرأوالبساتین كتأجیراإلیجارخالال طبیعة عقد كانت قابلة للتحدید من إذافاعتبر عدم تحدید المدة صراحة 93/03في ظل المرسوم التشریعي أما-
.صحیحا و محددا لمدة سنة یسري من وقت معاینة المخالفة أویعتبر منعقدا اإلیجاراستحال تحدید المدة فان عقد إذاأمافتكون محددة بطبیعتھا ، 

: »األجرة«اإلیجاربدل 3
ق م ج ، حیث یتعین 471یمكن تحدیدھا الحقا حسب ما جاء في المادة إذعدم تحدیدھا مسبقا ال یرتب البطالن ، أنإالمن المسائل الجوھریة أنھاالرغم من ب:األجرةتحدید 1َ

أواإلبالغم یعترض خالل شھر من تسلم لإذاللمستأجرالمؤجر ملزمة بإرادةالمحددة األجرةفي ظرف شھر من شغل المحل و تصبح باألجرةالمستأجرإبالغعلى المؤجر 
.اء من یوم انعقاد العقد رف القضالمحددة من طاألجرةو تسري األجرةرفع دعوى قضائیة لتعیین المستأجرالعرض ، فان اعترض في المدة العینة وجب على 

:األجرةمراجعة 2َ
.رفع دعوى المراجعة بعد شھرین من ذلك 2/ برسالة مضمونة الوصول أوبذلك بموجب عقد غیر قضائياآلخرإخبار الطرف 1:الشكلیةأ الشروط 

أشھر على 6تمضي أن2/ األجرةعن طریق القضاء في حالة السكوت عن أوبالتراضي األجرةتحدیدمن یوم %10زیادة مقیاس المعاش الرسمي 1: ب الشروط الموضوعیة 
ادة عن نصف الثمن األصلي الذي یعتمد في تحدید األجرة على المتر المربع و بصفة أساسیة على المساحة المعدلة ، و یحكم د الزیال تزیأن3/ األجرةمن تاریخ تعیین األقل

.القاضي بمراجعة األجرة من یوم رفع الدعوى 

:اإلیجارمحل 
.عدم قبلیتھ لالستھالك 5/ یكون مشروعا أن4/ بحكم القانون أوللتعامل في طبیعتھ قابال3/ معینا تعیینا نافیا للجھالة 2/ یكون موجودا وقت التعاقد أنیجب 1:شروطھ 
.للمستأجرالحقیقي ھو الحق الشخصي الذي یترتب اإلیجارمحل عقد : مالحظة 

إثبات عقد اإلیجار

:ح حالتین و التي تطرالعقد الشفاھيأي1715یطبق القانون الفرنسي المادة : مرحلة القانون الفرنسي 
.ال یثبت بالشھادة و یكمن حسم النزاع بالیمین الحاسمة:المتعاقدینإنكار أحد + لم یبدأ تنفیذه -
. بعد استدراج الطرف المنكر اإلقرارال یثبت بالشھادة و القرائن ، و یمكن قبول : المتعاقدیناحد إنكار+ بدا التنفیذ -

التي تعتمد قیمة التصرف و ھي 333السیما المادة لإلثباتالعامة األحكاممن القانون المدني تطبق 8المادة إلىاستنادا : ائري من القانون المدني الجز75/58سریان االمر
.دج ألف100دج و لیس 1000

العقد یبقى صحیحا و أنعلى انعقادھا جزاء البطالن كما بعد سریانھ و لكنھا لیست ركنا ، حیث لم یترتب إثباتالكتابة كوسیلة :العقاريالمتعلق بالنشاط 93/03سرین المرسوم 
.على وسائل أخرى إثباتھیعتمد في 

ك ھو جرالمؤ1 :المال
ي  ھ أنو یكف ون ل تك

أھلیةدون اإلدارةأھلیة
رف، بي  التص فالص
ز  ون 13الممی یك
أجیره حیحا و ت ص
ا ى موقوف ازةعل إج

الولي

ع  2 ؤجر المتمت الم
ق  اعبح :االنتف

ي  ارینقض اإلیج
اع و   اء االنتف بانقض
ب   ك حس ون ذل یك

ا ل االتف ي ك ق و ف
اء  األحوال ینقضي بوف

ع   ع م اةالمنتف مراع
باإلخالءمواعید التنبیھ 

.

ك    3 و مال ؤجر ھ الم
تعمال و  ق االس ح

ھ :السكن   وز ل ال یج
أجیر ق ت ذا الح إالھ

رورة  ق أوللض بش
د    ي العق ریح ف ص

.للحق المنشئ

’‘اإلدارةالمؤجر لھ حق 4
اقي  أونائب قانوني  :’‘اتف

ھ  وى  یأنال یمكن ري س ج
ود  ارعق اوز إیج 3ال تتج

نوات ،   إذاس ن ف زادت ع
ك  اذل زم فإنھ یلال تل األص

ازةإال م  بإج ا ل ة م الحق
.یكون ھناك نص خاص 

الذي ابرم عقد بیع رسمي و لم :یجوز لمشتري العقار 5
تزل إجراءات الشھر لم تنتھي أن یؤجر ما اشتراه ، الن 

و یكون ھذا اإلیجار لھ الحق في االستعمال و االستغالل ،
نافذا في حق المالك ، أما إذا كان البائع ھو الذي اجر 
المبیع بعد العقد الرسمي لمصلحة  المستأجر و قبل الشھر 
فیكون اإلیجار صحیحا و نافذا ،و یعد المشتري من الغیر 
إال أن من حقھ المطالبة بوقف التعرض إذا كان المستأجر 

النیة فال یبقى لھ سوى سيء النیة ، أما إن كان حسن 
.المطالبة باالستحقاق الكلي أو الجزئي



75/74األمر 17المادة اإلیجارنفاذ عقد 

للغیر دون حاجة لشھرھا أوتسري فیما بین المتعاقدین : سنة 12یجارات التي تقل عن اإل
سقوط البنود االتفاقیة مع بقاء " سنة ، أما بعدھا فیما بین المتعاقدین 12كمھا العقود غیر محددة المدة ، العقد ساري إلى غایة تأخذ ح: سنة 12اإلیجارات التي تزید أو تساوي 

.حتى یكون نافذا من القانون المدني ، فیما یخص الغیر یجب أن یكون العقد ثابت التاریخ 328و 327تخالف المادة 17عقد اإلیجار و بقاء الحقوق القانونیة المادة 

"القانون و لیس التراضي أساسھا" تنشا بموجب القانون اإلیجارعالقة 

.بموجب حكم قضائي و دون اعتراض المؤجر مستأجرةو تصبح اإلیجارتنتفع الزوجة المطلقة بعقد : 2ف 467المادة 1
.475–474دة المدة المادة جدیدة غیر محدإیجاریةتمتد عالقة ←التجدید الضمني : 509المادة 2
" .بالرغم من معارضة المؤجر " بموجب القانون بصفة مطلقة اإلیجاریةامتداد العالقة : 515و 514المادة 3
للورثة اإلیجارامتداد : 510المادة 4

یجاریةاإلأثار العالقة 

I. التزامات المؤجر:

II. المحاضرةإلىرجوع ال:المستأجرالتزامات.

:ق م ج476المادة : االلتزام بتسلیم العین المؤجرة 1
االنتفاع،ن و ملحقاتھا في حالة تصلح لالستعمال و تسلم العی-

البیع فیما یخص أحكامو في حالة النقص تطبق علیھا 
".حالة إثباتمحضر " النقصان و الزیادة 

التزام المؤجر بضمان تعرض الغیر المادي و القانوني قبل -
التعرض القانوني للغیر إالبعد التسلیم فال یضمن أماالتسلیم،

.
أوحق حبس العین المؤجرة المستأجرالمؤجر و لكل من-

.األجرة
طلب التنفیذ 1: اإلعذاربعد للمستأجر: بالتسلیم اإلخاللجزاء 
.اإلیجارفسخ 3/ األجرةإنقاص2/ ممكنا و مجدیا ←العیني 

ھلكت إذا2/ غیر قابل لالنقسام 1:بالتسلیمخصائص االلتزام 
بعده بقوة قاھرة یتحمل المؤجر وأالعین المؤجرة قبل التسلیم 

األجرةإنقاصأوفسخ العقد للمستأجر←الھالك 
النعدام البطالن←اإلیجارھلكت العین قبل انعقاد إذا3/

.المحل 

: االلتزام بصیانة العین المؤجرة 2
ضرورة لحفظ 1{←الترمیمات 

ضرورة 2+ العین المؤجرة 
3} 479لالنتفاع بالعین المؤجرة م 

م " المستأجر" التأجیریةالترمیمات
494.

اإلعذاربعد : بھ اإلخاللجزاء 
الحصول على 1: أجرللمستیجوز 

ترخیص من المحكمة للقیام 
بالترمیمات على حساب المؤجر 

الترمیمات 2/ 480المادة 
المستعجلة یقوم بھا دون ترخیص 

الفسخ 3/ على حساب المؤجر 
التعویض في كل 4/ األجرةإنقاص

.األحوال

:االلتزام بالضمان 3
الحیلولة 3/ اإلیجارأثناء مدة 2/ تعرض فعلي 1:المؤجرمن 

أووجود حق قانوني عدم4/ دون االنتفاع بالعین المؤجرة 
اتفاقي 
أواألجرةالحق في حبس 2/ دعوى وقف التعرض 1: جزاؤه 
التعویض 4/ اإلیجارعقد إنھاء3/ بواسطة القضاء إنقاصھا

.توافرت شروطھ إذا
: تعرض قانوني : 484من الغیر المادة 

2/ یدعي بحق على العین المؤجرة أجنبيتعرض من 1

.لمدة اأثناءتعرض فعلي 
یتعین على المؤجر وقف : المستأجرمن إخطارهبعد : جزاؤه 

كسبق فإذاالخروج من الدعوى ، للمستأجرالتعرض و یمكن 
.التزامھ و إال یؤول األمر لضمان االستحقاق الدعوى نفذ 

التعویض + كذلك للمستأجر إنھاء العالقة أو إنقاص األجرة 
.2ف 484المادة 



I. الكفیل العینيأوعالقة الدائن بالمدین

II.كیف یمارس الدائن المرتھن حق األفضلیة ؟ " عالقة الدائن المرتھن بالدائنین اآلخرین"

III.سلطة التتبع")قارمالك الع( عالقة الدائن المرتھن بالغیر "

654-648عقد تبعي للمدیونیة م "+ عقاًرا أو منقوًال " األصل أن للكفالة شخصیة إال انھ قد تكون عینیة + 645یشترط في إثباتھ الكتابة م + 644ھو عقد رضائي م :عقد الكفالة 
)الكاملة تحث طائلة البطالن المطلق األھلیة+ رغم معارضتھ أویجوز الكفالة بغیر علمھ ( 647م الكفیل ) + یكفیھ أھلیة التمییز(ائن د:أطراف عقد الكفالة 
48یكون التزام المكفول صحیحا م أن، و یشترط األخیرلم یوف بھ ھذا إذاالوفاء بدین المدین -: محل التزام الكفیل 

.الكفیل 2/ لمدین ا1:علىیرجع الدائن -
.األقصىیجب تحدید حده : دین مستقبلي -: تابعة لھا أنھاو قد تسبق الكفالة المدیونیة رغم -

.مصیر الكفالة ھو ذات مصیر الدین : دین معلق على شرط -
الدینأصل-: 653و عناصر الكفالة حسب م652قابال للتعیین م أویكون معینا في عقد الكفالة :تعیین محل التزام الكفالة 

)كالتعویضات(ملحقات ھذا الدین -
)الرجوع على المدین و الكفیل ( نفقات الدعوى-

)كامل األھلیة و العبرة بالتصرف وقت انعقاده + مقیًما بالجزائر + موسًرا ( 646الذي یقدمھ المدین م :شروط الكفیل 
.یة  یجب أن یكون مشروعا لمصلحة مادیة أو معنو:سبب الكفالة 

ھ نزع الملكیةقبل تسجیل تنبی
–894سلطاتھ على العقار المرھون م یمارسالراھن بصفتھ مالكا -

895–596.
الراھن ملزم بسالمة العقار المرھون و للدائن المرتھن االعتراض في -

.و یبقى بیده وسائل الحفاظ على حقھ التبعي 898حالة التقصیر م 

بعد تسجیل تنبیھ نزع الملكیة
.عن التصرفتتوقف سلطات المالك-
ى العقار و بیعھ بالمزاد العلني للدائن سند تنفیذي ممھور بالصیغة التنفیذیة و یمكنھ التنفیذ عل-
.903ال یجوز للدائن تملك العقار المرھون المادة -
.ما تبقىدائن عادي في إلىفان لم یكف یتحول العقار،یستوفي الدائن حقھ من قیمة -
.597–596–895عقار المرھون م بالاإلیجاراتتلحق الثمار و -

قید التامین في مصلحة الشھر 1
العقاري 

فیما بین الدائنین المرتھنین -
المرتھنینیفضل العادیین،

.القیدبشرط 

أصحابفیما بین الدائنین المرتھنین و -
حقوق االمتیاز الخاص الوارد على عقارھم 

.1001بائع العقار و الشریك المتقاسم م : 

المرھون و ملحقاتھ و على العقار األفضلیةیمارس حق 2
في حالة تھدمھ و التعویض في حالة نزعھ للمنفعة األنقاض

. العامة

القیود أصحابیفضل بین الدائنین 3
:وفقا لدرجاتھم القانونیة

رھن " البسیطة التأمیناتأصحابالتضامن بین -
"رسمي ، حیازي ، حق التخصیص ، كفالة عینیة 

.907بحسب مرتبة كل واحد منھم في القید م 

إذا حصل قید االمتیاز في مدة شھرین -
فانھ یتقدم على الرھون البسیطة

إذا جاوز المیعاد یتحول االمتیاز إلى -
.رھن تأمیني یعتد فیھ بالقید

، ھو حق الدائن في حجز العین 911المادة :سلطة التتبع 
."الحائز " المرھونة بید الغیر 

.911حلول اجل الدین م : شروطھ 
.904قید الرھن قبل التصرف في العقار م 

:قبل التسجیل 
تنبیھ نزع الملكیة-
یحتفظ الحائز بكل سلطاتھ -

:بعد التسجیل 
یفقد كل حقوقھ -
بالوفاء قبل ممارسة التتبعالمدینتنبیھ -
أنیجوز للدائن المرتھن عند حلول أجل الوفاء -

:إماالعقار من ید الحائز و للحائز ینزع ملكیة

آثار حق التتبع 

:إجراءات التنفیذ الجبريیتخذ الدائن920البیع بالمزاد العلني م
.بالوفاءالمدین إنذار
.التطھیر أوالتخلیة أوالحائز بالدفع إنذار

.و ثاني في مصلحة الشھر أولتسجیل 
.البیع الجبري إجراءاتإتباع

:نتائجھ
.یجوز للحائز الدخول فیھ 

.الملكیةعلیھ المزاد تنتقل لھ رساإذا
كیة بالشھر و یطھر العقار من كل غیره تنتقل لھ الملعلىرساإذا

.رھن

:915التطھیر م
یعرض الحائز على الدائنین المقیدة حقوقھم على أن

العقار مبلغا من النقود مقابل موافقتھم على تطھیر 
.الحائزالعقار المرھون و تبلیغ 

:إجراءاتھ 
.یمكن للحائز القیام بھ حتى قبل حلول اجل الدین

تتضمن إعالناتالل یوجھ للحائز عرضھ من خ
.916بیانات في م 

رفض الدائنون لھم كلھم أو أحدھم طلب بیع إذا
.إعالنیوم من آخر 30العقار في ظرف 

:920التخلیة م 
تنازل الحائز عن 
الحیازة المادیة 

الحارس إلىللعقار 
القضائي حتى ال 

البیع إجراءاتتتخذ 
الجبري ضد الحائز 
مع احتفاظھ بملكیة 

العقار

الوفاء بالدین
:912المضمون م 

للحائز دفع الدیون 
المضمونة للعقار 

و لھ تملكھ،الذي 
بعدھا الحلول محل 
الدائن في مواجھة 

المدین 



آثار الكفالة 

انقضاء الكفالة
.اإلبراءو / و المقاصة بین الكفیل و المدین / و التجدید / لھا عالقة بعقد الكفالة كالوفاء من قبل الكفیل ألسباب:بصفة أصلیة .1
الدائن إبراءو / و اتحاد ذمتي الدائن و المدین / و المقاصة بین الدائن و المدین / ن بین الدائن و المدین و تجدید الدی/ وفاء المدین بالدین : وذلك نتیجة :بصفة تبعیة  .2

. و التقادم / للمدین 

.نون عقد رسمي ، حكم ، بمقتضى القا: أوردت مصادره المتعدد 883من ق م ج ھو عقد یكون بموجب اتفاق ، و المادة 882حسب المادة الرھن الرسمي
.و ُتعني الرسمیة عن اللجوء إلى القضاء فور حلول األجل 883ھو عقد شكلي م :الرھن الرسمي اإلتفاقي 

الشروط الموضوعیة

.قید الرھن الرسمي في البطاقة العقاریة و ھو شرط نفاذ ال شرط صحة ، فبطالن القید ال یؤثر على صحة الرھن :الشروط الشكلیة 
صاحب التامین على –الدائن المرتھن ( سریانھ في حق الغیر ←قید + سریان العقد فیما بین المتعاقدین ←شروط الموضوعیة + الرسمیة :ھن الرسمي بالنسبة للغیر نفاذ الر

....)مشتري العقار –نفس العقار 
.....ر مجد في بعض الحاالت كشھر الملكیة لمصلحة الغیر قبل القید لكن قد یصبح غی–إجراء القید یكون من وقت الرھن إلى انقضائھ بوفاء أو التقادم 

.للدائن المرتھن شیئا ضمانا لدین -الشكلیة جوھریة -بالتسلیم) الكفیل أوالمدین ( من ق م ج ھو عقد رضائي یلتزم فیھ شخص 948حسب المادة :الرھن الحیازي 
).أھلیة كاملة ( الكفیل العیني أو) یكفیھ التمییز (و المدین -المرتھن -الدائن :أطرافھ 

.غایة استیفاء الدین إلىسلطة الحبس :یمنح الرھن الحیازي 
.قید أولاحب الدائنین و العبرة لصعلى باقي األفضلیة

.التتبع في حال انتقال ملكیة الشيء من الدائن إلى الغیر
)رسمي و شرط لنفاذ العقد و لیست ركنا باعتباره عقد رضائي إجراءقید الرھن الحیازي باعتباره + ن التسلیم جوھریا فیھ و یكو←العقار 1* ( :یكون الرھن الحیازي 

)رھن رضائي أثره التسلیم ←949م و المنقول 2
.949قابال للبیع بالمزاد العلني م *  

.دائن عادي ←دائن مرتھن أومشتري الشيء ←مرتھنالئن ار بحق الدھو كل من یضا: نفاذ و سریان الرھن الحیازي في مواجھة الغیر 
. القید في البطاقة العقاریة :966بالنسبة للعقار م 

.956الدین م أصلما یخول الدائن حق الحبس و االستعمال و االستغالل من اقتطاع ذلك من ) العقار ( حیازة المال المرھون 
.تقال الحیازة إلى الدائن أو الشخص الثالث یعینھ المتعاقدین ان:969بالنسبة للمنقول م 

.328تدوین العقد في ورقة ثابتة التاریخ م 
.في حالة تعدد الدائنین فاألفضلیة من سبق في التاریخ 

عالقة الكفیل بالمدین
: مطالبة الدائن للكفیل .1

.و یمكن الجمع بینھما أوالیرجع على المدین أن2/ حلول اجب الدین 1:یشترط -
.660م الدعوىعدم قبول أوالو جزاء الرجوع على الكفیل -
:664انقسام الضمان في حالة تعدد الكفالء و یشترط حسب م ·

تعدد الكفالء لدین واحد -
.التزام الكفالء بعقد واحد -
.مدین واحد -
.واحد فیھم أيال یكون الكفالء متضامنین فلو كانوا متضامنین یرجع على أن-

: دفوع الكفیل في مواجھة الدائن .2
:1ف 654م :األصليدفوع متعلقة بالدین .أ

.األھلیة، نقص األصليدفع ببطالن االلتزام -
.الدفع بالتقادم -
كان عالم بذلك م إذاال یبرأ الكفیل األھلیةفي حالة تمسك المدین بنقص : استثناء من التبعیة -

.2ف 654
.الكفیل بالتبعیة تبرأ ذمةاألھلیةحكم ببطالن التصرف لنقص إذا-

:تؤذي إلى تأجیل المطالبة أو إبراء الكفیل و ھي : عن عقد الكفالة دفوع ناجمة.ب
.660أوال و ھو دفع مؤقت م الدفع بعدم جواز مطالبة الكفیل-
.657أشھر من إنذار الكفیل لھ م 6الدفع بعدم اتخاذ الدائن إجراءات ضد المدین خالل -
مصدرھا و مھما الدفع ببراءة ذمة الكفیل بالقدر الذي أضاعھ الدائن  من ضمانات مھما كان -

.656كان تاریخھا م 
.الدفع باالمتناع عن الوفاء حتى یقوم الدائن بما یفرضھ القانون -
.أن ال یكون الكفیل متضامنا مع المد ین-
.أن یتمسك الكفیل بالدفع -
.661إرشاد الكفیل للدائن بخصوص لموال المدین في الجزائر م -

عالقة الكفیل بالمدین
و ذلك برجوع الكفیل على المدین

یجب على الكفیل 670م )دعوى شخصیة ( دعوى الكفالة .1
إالعن طریق محضر قضائي و المدین قبل الوفاء بالدین إنذار

.المدینسقط حقھ في الرجوع على 
و یرجع الكفیل على المدین حتى و لو عقدت الكفالة دون علمھ 

.720م 
اتجاه ( بان یحل الكفیل محل الدائن :671دعوى الحلول م .2

.في كل مواصفات الحق ) المدین 
:الفرق بین الدعویین 

بعد استیفاء الدائن كل إالدعوى الحلول ال یجوز رفعھا أن
.حقھ 

الكفیل جزًءا وفى إندعوى الكفالة فیمكن رفعھا حتى و أما
.فقط من الدین 

وجوب أھلیة كاملة ، تحت طائلة ( أما الكفیل العیني ) یكفي التمییز، الن تصرفھ قابل لإلبطال( المدین :الدائن و المدین أو الكفیل العیني :أطرافھ 
) البطالن المطلق

و زوال الملكیة بعده ال یبطل الرھن ، فلھ مكنة 885ملكیة مشروطة وقت انعقاد الرھن م + للتصرف فیھ أھلمالك العقار و 884م :الراھن
.غایة تسجیل الحجز إلىالتصرف في المال المرھون 

وجوب تعیین المحل وفقا لمبدأ + 887م من الضمان إخراجھاملحقات العقار ما مل یتفق على + ھو عقار :886محل الرھن الرسمي م 
/ األقصىو یشترط تحدید الحد 891كان مستقبلیا م أوقابلیتھ للتعیین في عقد ملحق سواء وجد الدین أوتعیین الدین المضمون 1( التخصیص 

) . 886دقیقة م تخصیص المال المرھون أي تعیین و تخصیص العقار المرھون بذاتھ تعیینا نافیا للجھالة و بصفة 2أو 



.یكون بانقضاء الدین و یوع معھ إذا زال سبب االنقضاء : انقضاء الرھن الحیازي 
تنازل الدائن المرتھن 

جتمع حق الرھن الحیازي و حق الملكیة في ید شخص واحدإذا ا
.إذا ھلك الشيء أو انقضى الحق المرھون 

.المحاضرةالرجوع الى:آثار الرھن الحیازي 

.ھي أولویة یقررھا القانون للدائن الستیفاء دینھ المضمون لصفة الدین :ھافــتعری

ھا ـــــأنواع

انتھى الملخص
’’و أن لیس لإلنسان إال ما سعى و أن سعیھ سوف یرى ثم یجزا الجزاء األوفى’’

ال تنسونا من صالح دعائكم 
أمینة. م: الملخص 
جمال. ر : الكاتب 

2007/2008


Juridica-club

–


ة ــعام
على جمیع أموال المدین مع األخذ بالرتبة القانونیة 

ة ـخاص
تنصب على عین معینة سواء عقار أو منقول

مصروفات حفظ 3
المنقول و ترمیمھ

از  ب االمتی ینص
رمیم   ل الت ى مح عل
ادي ،  ظ الم او الحف

ة   ذ المرتب 1و یاخ
اریف  دد مص اذا تع
یانة  ظ و الص الحف

.ول واحد لمنق

المصاریف 1
القضائیة

اظ   ق للحف ي تنف الت
ى  والعل أم
دین  ا أوالم بیعھ

ا أو حفظھ
الحجر   ا ك قانونی
ي و   التحفظ
ن  توفى م تس
ذي ورد   ل ال المح
ظ و   ھ الحف علی

. 1المرتبة تأخذ

المبالغ المستحقة 2
للخزینة العامة

تحقھ    ا تس ي م ھ
رائب    ن ض ة م الدول
ب   وم و تنص و رس
دى  ا ل ل م ى ك عل

دین   ین أوالم ى ع عل
ة  ذ معین ة   تأخ المرتب

2.
ى  991م  ت عل نص

ة دما إمكانی ع عن التتب
ى   از عل ون االمتی یك

.عقار 

امتیاز 7
بائع المنقول 
و المتقاسم

امتیاز المصاریف 5
الزراعیة و المستحقة 
عن اآلالت الزراعیة

ى    ق عل ن اتف لم
واد   ب الم جل

ة   ھل  أوالزراعی س
ى آالت   ول عل الحص

ى   زراعی رد عل ة و ی
ول ذي المحص ال

تخدمت  و اآلالتاس
.إنتاجھالمواد في 

حقوق 4
االمتیاز العامة

امتیاز 6
المؤجر و 

صاحب الفندق

إلىالرجوع 
المحاضرة

األفضلیةدرجة 
) .التنفیذ (تختلف في المنقول عنھ في العقار 

فیتقدم على المصاریف 2كان عقاًرا احتل المرتبة الثانیة إن-
.البسیطة التأمیناتقضائیة و المصروفات المستحقة للضریبة و ال
.ورد علة منقول فمرتبتھ الرابعة إذاأما- 
.فإذا تنافست حقوق االمتیاز العامة طبقت بینھم قسمة الغرماء - 

جراء حقوق األ
م   ال لھ م العم ھ
ى   از عل امتی
ام   مان الع الض
ن     ل ع رب العم ل

رة  12 ھر األخی ش
ز  ل الحج ى قب عل

.أموالھ أو إفالسھ

حقوق الموردین 
ق    ورد ح للم
ى   از عل امتی

ع  والجمی أم
ن     ھ م ورد ل الم
لعا    ورد س ان ی ك
روریة ال  ض
رد    ة و ی كمالی

ن  ھر6ع ل أش قب
ى   ز عل الحج

.المدینأموال

النفقة المستحقة 
وفقا للقانون

ة و  للزوج
از األوالد امتی

ى   م عل والعل أم
ن   د ع 6الوال

األخیرةأشھر

رمیمالترابتحتوأوصالھموتھبعدخالدحيالعلمخوأ
رمیموھواألحیاءمنُیَظنُّالثرىعلىماشوھومیتالجھلوذو


