
 
 

 العقارية ادللكية قانون
 

 12/11/1930 يف صادر - 3339 رقم قرار
 

 
 

 الفرنساوٌة، للجمهورٌة السامً المفوض إن
 وفً 1920 سنة الثانً تشرٌن 23 فً الصادرٌن الفرنساوٌة الجمهورٌة ربٌس مرسومً على بناء
 ،1926 سنة أٌلول 3

 ،(الطابو وقانون العقارات وقانون المجلة )العثمانٌة القوانٌن أحكام على وبناء
 187و 186 رقم والقرارات 1922 سنة آذار 22 فً الصادر 132 عدد القرار أحكام على وبناء

 سنة أٌار 5 فً الصادر 285 رقم والقرار ،1926 سنة آذار 15 فً الصادر 189و 188و
1926، 

 العام، السر أمٌن اقتراح على وبناء
: ٌؤتً ما قرر

 
 

 العقارات يف - األول الباب
 
 
 

 العقارات تعريف يف - األول الفصل
 
 
 

: فبات ثالث على العقارات- 1 المادة

 .Immeubles par nature  بطبٌعتها العقارات
 .Immeubles par destination  بتخصٌصها والعقارات



.  Immeubles incorporels المادٌة ؼٌر والعقارات
 
 

 ثابت موقع جوهرها، الى بالنظر لها، ٌكون التً المادٌة األشٌاء هً بطبٌعتها العقارات- 2 المادة

. واألبنٌة( بها الصقة مادامت )األرض فً المتؤصلة والنباتات والمناجم، كاألراضً منتقل، ؼٌر
 واالهراء والعنابر والمصانع، والمخازن السكن، كبٌوت )فقط المبانً( أبنٌة )بلفظة ٌقصد وال
 والخزانات، والسدود واالفران، واآلبار، كالجسور )أنواعها على أٌضا الفنٌة المنشآت بل...( الخ

 سواء ثابتة، بصورة بعض الى بعضه فشد البناء مواد من جمع ما كل أعم وبصورة...( الخ واألنفاق
. باطنها فً أو األرض ظاهر على ذلك أكان

 والمزارٌب،" البلكونات "كالشرفات )إلتمامه والمعدة بالبناء الالصقة... الخ والقطع األجهزة وجمٌع
. بطبٌعتها عقارات تعتبر( المٌاه جر وقساطل الصواعق، وحراب

 
 

 عقار متممات من هً إنما منقوالت، بذاتها تعتبر قد أشٌاء هً بتخصٌصها العقارات -3 المادة

: شرط بطبٌعته،
 
. واحد لمالك بطبٌعته، والعقار تكون أن- 1
 
 من األشٌاء هذه تكون التً العقار لخدمة أعم بوجه أو العقار الستثمار مخصصة تكون أن- 2

. متمماته
: األشٌاء هذه ومن

 
 الزراعٌة، واآلالت للزراعة، المعدة الحٌوانات: الزراعً باالستثمار ٌختص فٌما- 1

 وأسماك الخمر، مصانع فً العنب الستٌعاب المعدة الكبٌرة والبرامٌل واألنابٌب، والمعاصر،
 لتسمٌد المعدان والقش والسماد الخصاص، فً الحرٌر وشرانق النحل، وخالٌا الؽدران،

. الكرم ومسامٌك المزروعات،
 
 الكمٌونات فٌها بما )اآلالت وجمٌع المدخرة المإن: الصناعً باالستثمار ٌختص فٌما- 2

 اآلالت هذه تستودع التً البناٌة تكون أن شرٌطة على( والخٌل... الخ الصؽٌرة الفاكونات
. فٌها التً واألجهزة اآلالت إلٌواء خصوصٌة بصورة مجهزة

 ال التجارة ومحالت والحمامات" الكازٌنو "والمالهً المفروشة، والبٌوت الفنادق، أثاث إن)
(. عقارات تعتبر

. نهابٌة بصورة باألرض الراكزة المنقولة األشٌاء: عقارات أٌضا المعتبرة األشٌاء ومن
 
 

 التً الدعاوى وكذلك العٌنٌة االرتفاقات والتؤمٌنات الحقوق هً المادٌة ؼٌر العقارات -4 المادة

. مادٌا عقارا تتناول

 



 
 العقارات أنواع يف - الثاين الفصل

 
 
 

 أي )هً كما المبنٌة األماكن مناطق داخل الكابنة العقارات هً( الملك )العقارات- 5 المادة

 فً الواقعة العقارات باستثناء المطلقة، الملكٌة حق علٌها ٌجري والتً إدارٌا محددة( المناطق
 ألحكام خاضعة تبقى( المستثناة العقارات هذه أي )فإنها المستقلة، السابقة لبنان جبل حكومة أراضً
. المحلٌة والعوابد العرؾ

 
 

 ٌجري أن ٌمكن والتً للدولة رقبتها تكون التً العقارات هً( األمٌرٌة )العقارات- 6 المادة

. تصرؾ حق علٌها
 
 

 14/2/2000 تارٌخ 173 والقانون 24/6/1971 تارٌخ 47 رقم للقانون وفقا معدلة- 7 المادة

 حق الجماعات إلحدى علٌها وٌكون الدولة تخص التً العقارات هً المرفقة المتروكة العقارات- 1
. اإلدارٌة باألنظمة أو المحلٌة بالعادات ومداه مٌزاته محددة استعمال

 
. نطاقها فً داخلة كانت إذا للبلدٌة خاصا ملكا السابقة الفقرة فً إلٌها المشار العقارات تعتبر- 2

 المحافظة مع المذكورة العقارات أقسام بعض على االستعمال حق تعدل أو تلؽً أن البلدٌة ولسلطات
. الؽٌر حقوق على

 
 موافقة بعد اال الثانٌة الفقرة فً الٌها المشار باالمالك التصرؾ او البٌع البلدٌات على ٌمنع- 3

 .والقروٌة البلدٌة والشإون المالٌة وزٌري اقتراح على بناء الوزراء مجلس
 
 

 جزءا وتكون البلدٌات أو الدولة تخص التً العقارات هً( المحمٌة المتروكة )العقارات -8 المادة

. العامة األمالك من
 
 

 تخص التً األمٌرٌة األراضً هً الموات األراضً أو( المباحة الخالٌة )العقارات -9 المادة

 الدولة، من رخصة بموجب أوال، ٌشؽلها لمن فٌصبح تحدٌدها أو إلٌها التعرؾ ٌجر لم أنها إال الدولة
. الدولة أمالك أنظمة فً المعٌنة الشروط ضمن فٌها أفضلٌة حق

 



 
 بأصحاهبا احلقوق ىذه عالقة ويف العقارات على جتري أن ادلمكن احلقوق يف - الثالث الفصل

 
 
 

: ذكرها اآلتً العٌنٌة الحقوق العقارات على تجري أن ٌمكن -10 المادة

. الملكٌة- 1
. التصرؾ- 2
. السطحٌة- 3
. االنتفاع- 4
. المباحة الخالٌة األراضً على األفضلٌة حق- 5
. العقارٌة االرتفاقات- 6
. بالوفاء والبٌع الرهن،: الرهونات حقوق- 7
. والتؤمٌنات االمتٌازات- 8
. الوقؾ- 9
. االجارتٌن- 10
. الطوٌلة اإلجارة- 11
. بالبٌع وعد عن الناتج الخٌار- 12

 
 

 ادللكية - الثاين الباب
 
 
 

 ادللكية يف - األول الفصل
 
 
 

 حدود ضمن به والتصرؾ والتمتع ما، عقار استعمال حق هً العقارٌة الملكٌة -11 المادة

. واألنظمة والقرارات القوانٌن
. الملك العقارات على إال ٌجري ال الحق وهذا



 
 

 به ٌتحد ما وفً العقار، ٌنتجه ما جمٌع فً الحق أصحابها تخول ما عقار ملكٌة إن- 12 المادة

. اصطناعٌا أو طبٌعٌا اإلنتاج أو االتحاد ذلك أكان سواء عرضا
 
 

 أرض لمالك فإن وعلٌه تحته، وما األرض سطح فوق ما ملكٌة األرض ملكٌة تشمل -13 المادة

 أي الى حفرٌات فٌها ٌجري وأن األبنٌة، من ٌشاء ما ٌبنً وأن األؼراس من ٌشاء ما فٌها ٌؽرس أن
 عن الناتجة التقٌدات ضمن تنتجه، أن ٌمكن ما كل الحفرٌات هذه من ٌستخرج وأن شاء عمق

. واألنظمة والقرارات القوانٌن

 
 

 التصرف يف - الثاين الفصل
 
 
 

 فً المعٌنة الشروط ضمن به والتصرؾ والتمتع ما عقار استعمال حق هو التصرؾ -14 المادة

 على إال الحق هذا ٌجري وال واألنظمة، والقرارات القوانٌن حدود وضمن القرار، هذا أحكام
. األمٌرٌة العقارات

 
 

 ٌتحد ما كل وفً العقار ٌنتجه ما جمٌع فً الحق صاحبه ٌخول ما بعقار التصرؾ إن- 15 المادة

. اصطناعٌا أو طبٌعٌا اإلنتاج أو االتحاد ذلك أكان سواء عرضا به
 
 

 ما ٌبنً وأن االؼراس، من شاء ما فٌها ٌؽرس أن باألرض التصرؾ حق لصاحب -16 المادة

 ما كل الحفرٌات هذه من ٌستخرج وأن ٌشاء عمق أي الى حفرٌات فٌها ٌجري وأن األبنٌة من شاء
 وكل االخرى، المنتوجات جمٌع خال ما حرٌته، بملء المواد بهذه ٌتصرؾ وأن البناء مواد من ٌشاء
. واألنظمة والقرارات بالقوانٌن المفروضة التقٌدات ضمن ذلك

 
 

 إنشاء عدا ما كان تصرفً عمل بؤي فٌه ٌقوم ان ما عقار فً التصرؾ حق لصاحب- 17 المادة

. وقؾ
 
 



. ٌكن لم وكؤنه باطال ٌعد أمٌرٌة أرض على القرار هذا اذاعة بعد ٌنشؤ وقؾ كل -18 المادة

 
 

. سنوات خمس مدة استعمالها بعدم أو األرض زراعة بعدم التصرؾ حق ٌسقط -19 المادة

 
 

 العينية باحلقوق الشيوع يف - الثالث الفصل
 
 
 

 على أو العقار كل على حقوقه ٌستعمل أن شابع عقار فً كان شرٌك ألي ٌجوز ال- 20 المادة

 حصة على كان حق أي ٌستعمل أن له ٌجوز وال. الباقٌن الشركاء سابر رضى بدون منه معٌن جزء
 األعمال فً دابما حاصال الؽابب الشرٌك إذن وٌفترض الشرٌك، ذلك من إذن بدون آخر شرٌك

 حقه، خمس مقداره ٌبلػ حٌؾ ذلك جراء من بالؽابب ٌلحق لم ما وادارته، العقار بتدبٌر المتعلقة
. العقاري النظام بهما المنشؤ 189 ورقم 188 رقم القرارٌن أحكام تطبٌق ذلك ٌمنع وال. األقل على

 
 

 وتجري المشترك، بالعقار التمتع طرٌقة بٌنهم فٌما باالتفاق الشٌوع شركاء ٌعٌن -21 المادة

. ذلك خالؾ على اتفاق ثمة ٌكن لم إذا هذا الشابعة، الحقوق بنسبة العقار ؼلة قسمة
 
 

 نفقات من فٌه، حصته الى بالنسبة ٌصٌبه، ما بدفع ملزم شابع، عقار فً شرٌك كل- 22 المادة

 للشرٌك وٌحق المشترك المقتنى على الجارٌة والتكالٌؾ الضرابب ومن والصٌانة، والترمٌم، اإلدارة
 بؽٌة صرفت قد كانت إذا إال ٌستردها، أن منها قسما أو أعاله المذكورة النفقات عجل قد ٌكون الذي

. صارفها عاتق على ذاك إذ فتبقى فقط تجمٌله أو العقار تحسٌن
 
 

 آخر لشخص عنه ٌتفرغ أن وله العقار، فً بحقوقه الحرٌة بملء شرٌك كل ٌتصرؾ -23 المادة

. حصته ٌرهن أن له ٌحق ال ولكن بالشٌوع شركابه من إذن بدون تؤمٌنا، علٌه ٌجري أن أو
 
 

 21/12/1954 تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة- 24 المادة

 
 



 21/12/1954 تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة -25 المادة

 
 

 21/12/1954 تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة -26 المادة

 
 

 21/12/1954 تارٌخ للقانون وفقا ملؽاة -27 المادة

 
 

 السطحية يف - الرابع الفصل
 
 
 

 هً أرض على قابمة أؼراس أو منشآت أو أبنٌة فً المالك حق هو السطحٌة- 28 المادة

. آخر لشخص
 
 

. علٌه تؤمٌن وإجراء السطحٌة حق عن التفرغ ٌجوز -29 المادة

 الحدود ضمن إال ذلك ٌكون ال إنما السطحٌة حق علٌها الجاري العقارات على ارتفاق فرض وٌجوز
. السطحٌة حق استعمال مع تؤتلؾ التً

 
 

 21/4/2001 تارٌخ 322 رقم للقانون وفقا معدلة -30 المادة

: السطحٌة حق ٌسقط
. ذاتها الملكٌة وبنسب انفسهم للمالكٌن االرض ملكٌة حق مع باجتماعه- 1
. الحق هذا موضوع االؼراس، زوال او بهالك او المنشآت، او االبنٌة بهالك- 2
 الذي لالستعمال صالحة ؼٌر اصبحت التً المنشآت او االبنٌة الهالكة او المهدمة بحكم وتعتبر 

 زوالها بعد االؼراس اعادة او جدٌد، من الستعمالها بنابها اعادة لصاحبها ٌجوز وال له، اعدت
. علٌه جدٌدة انشاءات اي اضافة السطحٌة حق لصاحب الٌجوز انه كما. الساقط لحقه احٌاء

. الحق هذا اصال ٌشملها التً االؼراس او المنشآت او باالبنٌة محصورا السطحٌة حق ٌبقى 
 منه المرجوة المنفعة أن أو أعمارها أو االرض استثمار ٌعٌق السطحٌة حق وجود ان تبٌن اذا- 3

. بسببه االرض ٌلحق الذي االقتصادي الضرر مع تتناسب ال بحٌث االهمٌة قلٌلة
. المادة هذه من( 1 )البند فً المبٌنة الحالة فً السطحٌة حق حكما العقاري السجل امٌن ٌرقن 
 باالستناد المحكمة القضٌة بقوة ٌتمتع بحكم السطحٌة حق سقوط فٌثبت االخرى الحاالت فً اما 

 المحاكمة فً ٌطبق الذي المدنً المنفرد القاضً امام االرض صاحب من تقدم دعوى الى



. المستعجلة االمور قاضً امام المتبعة االصول
 المختصة المحكمة تقدره تعوٌضا السطحٌة حق لصاحب ٌدفع ان االرض مالك على ٌتوجب - 

 الحق هذا موضوع االؼراس او االنشاءات او االبنٌة قٌمة اضعاؾ ثالثة ٌتجاوز اال على
. المادة هذه من( 3)و( 2 )البندٌن فً المبٌنة الحاالت فً وذلك الدعوى، اقامة بتارٌخ

 
: التعدٌل قبل( 30 )المادة نص*

: السطحٌة حق ٌسقط
. واحد شخص فً أخرى حقوق مع بجمعه- 1
 .األراضً على القابمة االؼراس نزع او والمنشآت األبنٌة بهدم- 2
 
 

. القرار هذا إذاعة تارٌخ من اعتبارا سطحٌة حق ٌنشؤ ال -31 المادة

 
 

 االنتفاع يف - اخلامس الفصل
 
 
 

 حتما الحق هذا وٌسقط به وبالتمتع الؽٌر ٌخص شًء باستعمال عٌنً حق هو االنتفاع -32 المادة

. المنتفع بموت
. معنوٌٌن أشخاص لصالح االنتفاع حق انشاء ٌجوز وال

 
 

. بشرط أو أجل الى إنشاإه وٌمكن اإلنسان إرادة بمجرد االنتفاع حق ٌنشؤ- 33 المادة

 
 

: التالٌة الحقوق على انتفاع حق إنشاء العقارٌة، المسابل فً ٌمكن -34 المادة

. الملكٌة- 1
. التصرؾ- 2
. السطحٌة- 3
. االجارتٌن- 4
. الطوٌلة اإلجارة- 5

 
 



 االنتفاع مباشرتو قبل ادلنتفع موجبات يف - األول القسم
 
 
 

: االنتفاع مباشرته قبل المنتفع، على ٌتوجب- 35 المادة

. بالعقارات كشفا ٌنظم أن- 1
. الدفع على قدٌرا كفٌال ٌقدم أن- 2

. االنتفاع حق بموجبه ٌنشؤ الذي السند بنص الموجبٌن هذٌن من إعفاإه وٌجوز
 
 

 وٌجب قانونٌة، بصورة دعوته بعد أو المالك بحضور بالعقارات الكشؾ تنظٌم ٌجب- 36 المادة

 العقارات رقبة ومالك ٌتفق أن للمنتفع ٌجوز أنه بٌد المنتفع نفقة على العدل الكاتب لدى تحرٌره
. نفقة وبدون بالرضى الكشؾ وضع على( التعاقد أهلٌة ولهما راشدٌن الطرفان ٌكون أن بشرط)
 
 

 ترد ذلك أثناء العقار صاحب تناولها قد ٌكون التً فالؽلة متؤخرة، الكفالة قدمت إذا -37 المادة

. المنتفع الى
. وافٌة تعتبر أموال على بتؤمٌن أو برهن الكفالة عن االستعاضة وٌجوز

 
 

 حق علٌها له ٌكون التً العقارات فإن أخرى ضمانة وال كفالة المنتفع ٌقدم لم إذا- 38 المادة

. العقار ؼلة من أجرته له تدفع قضابً حارس لها ٌعٌن أو تإجر االنتفاع

 
 

 للمنتفع العائدة والتمتع االستعمال حقوق - الثاين القسم
 
 
 

 الشخصٌة لمصلحته أو الذاتٌة لمنفعته العقار استخدام أي االستعمال حق للمنتفع- 39 المادة

 االرتفاق، استعمال حق وٌشتمل الملك صاحب حق إلٌه ٌذهب الذي المدى الى الحق هذا وٌذهب
. االنتفاع حق انشاء قبل الحقوق هذه أجر قد العقار صاحب ٌكن لم ما والقنص، الصٌد حق وكذلك

 
 



 فً العقار ٌؽلها التً النقدٌة أو الطبٌعٌة بالحاصالت أي العقار بؽلة حق للمنتفع- 40 المادة

 حق تؤجٌر بدل الحاصالت هذه فً وٌدخل )العقار جوهر فً إنقاص بدون منتظمة معٌنة فترات
(. والقنص الصٌد
 الحاصالت هذه كانت اذا والمقالع والمكشوفة المستورة المناجم حاصالت الؽالل، حكم فً وٌدخل
 كانت إذا واألشجار( االنتفاع بدء قبل فتح قد المقلع أو المنجم ٌكون أن بشرط )العقار لصاحب عابدة
(. بٌعها أو حطبها الستهالك )منتظمة بآجال تؽل

 
 

 ما أو بعد جمعت قد تكون ال التً الؽالل توزٌع ٌصٌر نهاٌته وعند االنتفاع بدء فً- 41 المادة

 قابما، االنتفاع حق فٌها كان التً المدة بنسبة العقار وصاحب المنتفع، بٌن جمع، بدون منها باقٌا كان
 ولٌس(. السنوي ؼٌر أو السنوي الؽالل إنتاج زمن مراعاة مع )فٌها قابما ٌكن لم التً والمدة

 الحراثة نفقات من شًء استرداد حق العقار صاحب على للمنتفع وال المنتفع على العقار لصاحب
 عند أو االنتفاع ابتداء عند الؽلة لتحضٌر استعملت قد تكون التً والبذار األسمدة ثمن له ٌحسب إنما

. نهاٌته
 
 

 اما االنتفاع قبل العقار صاحب عقدها قد ٌكون التً اإلٌجارات ٌحترم أن المنتفع على-42 المادة

 نهاٌة من سنوات ثالث بعد العقار صاحب على تسري ال فإنها المنتفع ٌعقدها التً اإلٌجارات
. االنتفاع

 
 

 حق انشاء صك فً تكن لم ما ببدل، أو مجانا حقه عن ٌتفرغ أن للمنتفع ٌمكن- 43 المادة

 ال لذلك المتفرغ شخص فً قابما عنه التفرغ بعد االنتفاع حق وٌظل. ذلك تخالؾ أحكام االنتفاع
 ال المتفرغ بموت االنتفاع حق وٌسقط. العقار رقبة صاحب تجاه موجباته من حل فً المتفرغ ٌكون
. له المتفرغ بموت

 
 

 بالعقار متتعو أثناء يف ادلنتفع موجبات - الثالث القسم
 
 
 

 صاحب ٌعلم أن األخص، وعلى ، ومجتهد معتن كمالك بالعقار ٌتمتع أن المنتفع على-44 المادة

 ٌلحق الذي الضرر عن مسإوال كان وإال )العقارات على الؽٌر علٌها ٌقدم التً بالتعدٌات العقار
 وأن سابقا، المعقودة( السٌكورتا )الضمان بصكوك العمل ٌتابع أن أٌضا وعلٌه(. العقار بصاحب

. الضمان أقساط ٌسدد



 فٌما سٌما ال السابقٌن، العقار أصحاب عوابد به، والتمتع العقار استعمال فً ٌتبع، أن المنتفع وعلى
 أنه بٌد والمقالع االحراج واستثمار االراضً، زراعة وبطرٌقة األبنٌة، لها المعدة بالؽاٌة ٌتعلق
. الزراعة طرق تحسٌن أعم، وبصورة البور، االراضً زراعة ٌمكنه

 
 

 الترمٌمات وكذلك المنتفع، عاتق على هً مختلفها على العقارٌة الضرابب إن- 45 المادة

 العقار من مهم قسم بتجدٌد تقوم التً التصلٌحات أي الكبٌرة التصلٌحات أما العقار، لصٌانة الالزمة
. الرقبة صاحب على تترتب فإنها عادٌة، ؼٌر مصارٌؾ وتستدعً

 
 

 قضاء أو قدمه بسبب تهدم ما بناء بإعادة ملزمان المنتفع وال العقار، رقبة صاحب ال- 46 المادة

 ٌجوز، بعضه، أو كله مضمونا المهدوم العقار وكان كارثة اثر على االنهدام حدث اذا انه إال وقدرا
. لترمٌمه أو العقار بناء لتجدٌد التعوٌض قٌمة استعمال المنتفع، أو الرقبة صاحب طلب على بناء

 
 

 أن المنتفع فعلى المال، رأس من قسم تضحٌة لتسدٌده ٌقتضً دٌن تسدٌد وجب إذا- 47 المادة

: اآلتٌة الصورة على نسبٌا تخفٌضا إٌراداته بتخفٌض الدٌن تسدٌد فً ٌساهم
 
 طال ما فوابد له ٌحسب أن المنتفع وعلى الالزم، المال رأس ٌدفع أن العقار صاحب على- 1

. االنتفاع
 
 ٌرد أن العقار صاحب على ٌتوجب وعندبذ المال، رأس ٌسلؾ أن فً الخٌار للمنتفع ٌبقى أنه بٌد- 2

. االنتفاع مدة بانتهاء( فابدة بدون )المنتفع الى الرأسمال
 
 

 المادة فً مذكور هو كما والمنتفع، العقار صاحب دفعها فً ٌشترك التً النفقات إن- 48 المادة

: هً السابقة
 
. الكبرى التصلٌحات نفقات- 1
 
 بالحرب، خاصة ضرٌبة )االنتفاع أثناء فً العقار على تفرض التً العادٌة ؼٌر التكالٌؾ- 2

...(. الخ العامة، السلطة بؤمر التجفٌؾ ٌفرض عندما المستنقعات تجفٌؾ لملتزم ٌدفع تعوٌض
 
 جمٌع على جارٌا االنتفاع حق كان إذا فٌما الموروث، الدٌن من العقارات تلحق التً الحصة- 3

 المنتفع بها ٌتمتع التً العقارات قٌمة األمر، اقتضى إذا تقدر، الحصة هذه ولتعٌٌن. المتوفى عقارات
. التركة مجموع قٌمة الى بالنسبة

 
 



. به ٌتمتع الذي العقار على جار بتؤمٌن المضمون بالدٌن مبدبٌا المنتفع ٌلزم ال -49 المادة

 
 

 االنتفاع حق سقوط يف - الرابع القسم
 
 
 

 بعدول أو تاما تلفا الشًء بتلؾ أو المنتفع بموت أو أجله بانتهاء االنتفاع حق ٌسقط- 50 المادة

 فً والمالك المنتفع صفتً بجمع أي بالتوحٌد أو االستعمال، سوء بسبب منه بإسقاطه أو عنه المنتفع
 السجل فً المدون القٌد ترقٌن بعد إال قضابٌة، مفاعٌل السقوط لهذا ٌكون وال. واحد شخص
. العقاري
 لمنفعة استمالك عن أو( سوكرتا )ضمان عن التعوٌض الى االقتضاء، عند االنتفاع، حق وٌنتقل

. عمومٌة
 
 

 الذي بالعطل العقار صاحب تجاه مطالبا المنتفع ٌكون االنتفاع، مدة انقضاء عند- 51 المادة

. المالك رضى بدون فٌه أحدثها التً التحسٌنات عن تعوٌض أدنى له ٌحق وال. بسببه العقار ٌصٌب
 التً الجدٌدة االنشاءات أما. بٌنهما فٌعادل واحد، آن فً وعطل تحسٌن حدث قد كان إذا أنه على

. القرار هذا من 218 المادة أحكام بشؤنها فٌطبق ٌؽرسها التً واالؼراس المنتفع ٌحدثها
 
 

 أو بحرٌق البناٌة هذه تلفت أن وحدث بناٌة على إال جارٌا االنتفاع حق ٌكن لم إذا- 52 المادة

 وٌكون البناء بمواد وال باالرض ال ٌتمتع أن للمنتفع ٌحق فال القدم، من سقطت أنها أو آخر بحادث
 تطبق لم ما منها، جزء البناٌة تكون التً األمالك كل ٌشمل االنتفاع كان إذا فٌما ذلك عكس االمر

. الذكر اآلنفة 46 المادة من االخٌرة االحكام المذكورتٌن الحالتٌن فً
 
 

 رقبة صاحب طلب على بناء قضابً، بحكم حقه من المنتفع اسقاط ذلك عدا ٌمكن- 53 المادة

 تركه اذا أو العقار فً تخرٌبا أحدث اذا سٌما ال التمتع، فً حقوقه المنتفع تجاوز بسبب العقار
. به العناٌة الهماله ٌخرب

 ما اصالح ٌتولوا بؤن ٌعرضوا وان القضٌة، فً ٌتدخلوا أن المنتفع لدابنً ٌسمح الحال هذه وفً
. للمستقبل ضمانات ٌقدموا وان تخرب،

 ٌؤمر أن وإما مطلقا إسقاطا االنتفاع حق بإسقاط ٌحكم أن إما الظروؾ، خطورة حسب وللقاضً
 حقه إلٌه انتقل لمن أو للمنتفع سنوٌا ٌدفع أن شرٌطة على إال رقبته صاحب الى العقار تسلٌم بعدم
. االنتفاع حق لزوال المحدد االجل حتى معٌنا مبلؽا



 
 

 فً المنتفع حق ٌؽٌر ال فالبٌع االنتفاع حق علٌه الجاري العقار الرقبة صاحب باع إذا- 54 المادة

. صرٌحا تنازال عنه ٌتنازل لم ما به ٌتمتع المنتفع ٌظل بل البتة، شًء
 
 

. بمصالحهم مضرا كان اذا الرجوع ابطال على ٌعملوا أن المنتفع لدابنً ٌحق- 55 المادة

 
 

 االرتفاق يف - الثالث الباب
 
 
 

 ملكٌة فً جار معٌن عقار لمنفعة معٌن عقار على مفروض تكلٌؾ هو االرتفاق- 56 المادة

 أعمال مباشرة حق آخر شخص بتخوٌل إما التكلٌؾ هذا وٌقوم االول العقار مالك ؼٌر شخص
 بعض استعمال من العقار ذلك صاحب بحرمان وإما التكلٌؾ، علٌه المفروض العقار فً تصرفٌة

. حقوقه
 
 

 مفروضة موجبات عن وإما لألماكن الطبٌعٌة الوضعٌة عن إما االرتفاق ٌنتج- 57 المادة

. العقارات أصحاب بٌن معقودة اتفاقات عن وإما بالقانون
 
 

 من تعفى العقاري، بالسجل المختص القرار من 10 بالمادة المقرر المبدأ عن شذوذا- 58 المادة

 المفروضة الموجبات وعن لألماكن الطبٌعٌة الوضعٌة عن الناتجة االرتفاق حقوق واالعالن النشر
. بالقانون

 تحدٌدا تحدٌده ٌمكن أخرى أرض فً أرض تدخل بسبب المرور بحق المختص االرتفاق أن بٌد
. المرتفق العقار صاحب طلب على بناء دقٌقا،

 
 

 الطبيعي االرتفاق يف - األول الفصل
 
 



 
 سٌال السابلة المٌاه لتلقً تعلوها، التً االراضً تجاه مسخرة، الوطٌبة األراضً إن- 59 المادة

. إسالتها فً دخل اإلنسان لٌد ٌكون أن بدون العالٌة، األراضً من طبٌعٌا
. المسٌل هذا لٌمنع سدا ٌقٌم أن الوطٌبة األرض لصاحب ٌجوز وال
. الوطٌبة األرض على االرتفاق عبء لٌزٌد ٌحتال أن العالٌة األرض لصاحب ٌجوز وال

 
 

 وأن أرضه فً الساقطة االمطار مٌاه ٌستعمل أن فً الحق عقار صاحب لكل- 60 المادة

 عبء ٌزٌد أن شؤنه من إلٌه توجه الذي االتجاه أو المٌاه هذه استعمال كان إذا أما بها ٌتصرؾ
 صاحب على التعوٌض فٌجب السابقة، بالمادة والمذكور المسٌل، عن الناتج الطبٌعً االرتفاق
. الوطٌبة األرض
. ما أرض فً النابعة العٌون مٌاه على نفسها االحكام وتطبق

 فعلى األرض، جوؾ فً بحفرٌات أو ؼورها بسبر أرضه فً مٌاها أرض صاحب فجر وإذا
 مسٌلها بهم ألحق إذا فٌما بتعوٌض حق لهم ٌكون إنما ٌتلقوها، أن الوطٌبة األرض أصحاب
. أضرارا

 فً تخضع ال للمساكن، المالصقة المسورة والعرصات والجنابن والبساتٌن والباحات البٌوت، إن
. الماء سٌل ارتفاق فً زٌادة ألدنى السابقة، الفقرات فً علٌها المنصوص األحوال
 ومثلها السابقة الفقرات فً عنه المنصوص االرتفاق استعمال أو احداث عن الناشبة الخالفات وترفع

 قاضً الى الوطٌبة االراضً ألصحاب االقتضاء، عند تتوجب، التً التعوٌضات فً البت أمر
 االحترام وبٌن والصناعة الزراعة مصالح بٌن حكمه فً ٌوفق أن القاضً هذا وعلى. المنطقة صلح

. الملكٌة لحق الواجب
 
 

 استعمال دون ٌحول التسوٌر هذا كان إذا إال ملكه، ٌسور أن عقار صاحب لكل- 61 المادة

. مجاور عقار لمنفعة المترتب االرتفاق

 
 

 القانوين االرتفاق يف - الثاين الفصل
 
 
 

. الخصوصٌة للمنفعة وإما العمومٌة للمنفعة إما عابدا القانونً االرتفاق ٌكون- 62 المادة

 
 



 العمومية للمنفعة العائد القانوين االرتفاق يف - األول القسم
 
 
 

 من التمكن منه الؽاٌة أكانت سواء العمومٌة، للمنفعة العابد القانونً االرتفاق إن- 63 المادة

 أو المسالك اعداد مهمة تسهٌل أو تؤمٌن أو المٌاه، مجاري وضفاؾ البحر شواطا الى الوصول
 البحرٌة، أو البرٌة العسكرٌة المنشآت االخص وعلى استعمالها، أو بها والعناٌة العمومٌة، المنشآت

. الخاصة واألنظمة القوانٌن فً محدد هو

 
 

 اخلصوصية للمنفعة العائد القانوين االرتفاق يف - الثاين القسم
 
 
 

 فً أو أرضه فً االمطار مٌاه تسٌل بحٌث سطوحه ٌبنً أن عقار صاحب كل على- 64 المادة

 هذه إسالة له ٌجوز وال بالطرقات، المتعلقة الخاصة االنظمة تطبٌق حالة فً إال العمومٌة الطرٌق
. المجاورة األرض فً المٌاه

 
 

 تلحق أن شؤنها من أعماال ارض فً ٌباشر أن ٌرٌد عقار صاحب كل على ٌتحتم- 65 المادة

 أو مزعجة أو خطرة، مستودعات واقامة والحفر، والسبر كالنقب المجاورة، باالراضً ضررا
 تلك وبٌن بٌنه حفظها الواجب المسافة تحدد التً المحلٌة باألنظمة ٌتقٌد أن بالصحة، مضرة

. بٌنهما إقامتها الواجب الحواجز تعٌن أو االراضً
 
 

 ذلك سوى أو شرفات أو نوافذ أو مستقٌم مطل له ٌكون أن عقار لصاحب ٌجوز ال- 66 المادة

 ٌحدث الذي الحابط بٌن ٌكن لم ما المجاور للمالك مسورة ؼٌر أو مسورة أرض على النتوءات من
 حاصلة، المسافة هذه تكن لم وإذا. مترٌن مسافة األرض تلك وبٌن الشرفات هذه أو المطل هذا فٌه
 إذا إضاءتها، المراد الؽرفة أرض من ونصؾ مترٌن علو على إال الشبابٌك أو النوافذ فتح ٌجوز فال

. علوٌا الطابق كان إذا الؽرفة أرض من سنتمترا وتسعٌن متر علو علً ارضٌا، الطابق كان
 
 

 أو مسورة أرض على منحرؾ أو جانبً مطل له ٌكون أن عقار لصاحب ٌجوز ال- 67 المادة



 المذكورة األرض وبٌن المطل فٌه المحدث الحابط بٌن ٌكن لم ما المجاور، للمالك مسورة ؼٌر
. متر نصؾ مسافة

 
 

 النوافذ وعلى األسطحة على أعاله 67و 66 المادتٌن فً الوارد المنع ٌسري ال- 68 المادة

. العمومٌة الطرقات على المفتوحة
 
 

 حٌث الخارجً الحابط ظاهر من ابتداء 67و 66 المادتٌن فً المعٌنة المسافة تحسب- 69 المادة

 الخط حتى الخارجً خطها من فابتداء النتوءات من سواها وما الشرفات بشؤن أما. النوافذ تكون
. العقارٌن بٌن الفاصل

 
 

. فٌه شرٌكه رخصة بدون علٌه ٌبنً أن أو ٌرفعه أن مشترك حابط لصاحب ٌجوز ال- 70 المادة

 منشآت أو جسورا إلٌه ٌسند أن أو المشترك الحابط على عقاره، جهة من ٌضع، ان له ٌجوز أنه بٌد
. الحابط ٌتحمله الذي الثقل نصؾ ؼاٌة حتى األبنٌة من ذلك سوى أو
 
 

 الشركاء أحد زاد اذا انه بٌد. الحابط فً المشترك حقه عن لجاره التنازل أحد ٌلزم ال- 71 المادة

 من شٌبا تحمل قد ٌكن لم إذا الفرٌق لهذا ٌحق اآلخر، الفرٌق من برخصة وذلك حابط، علو بالشٌوع
 نصؾ ٌدفع أن بشرط ، المشترك الحابط فً حدٌثا المنشؤ القسم فً الشراكة حق ٌكتسب أن النفقة
. الحابط كثافة لزٌادة المستعملة األرض قٌمة نصؾ األمر، اقتضى إذا أٌضا، ٌدفع وأن النفقة هذه

 
 

 البناء فً والتجدٌدات التصلٌحات فإن مختلفٌن، مالكٌن تخص بٌت طوابق كانت إذا- 72 المادة

: الملكٌة سندات فً مذكورة مخالفة شروط هناك ٌكن لم ما التالٌة، لالحكام خاضعة تكون
 قٌمة بنسبة واحد كل العقار، أصحاب جمٌع عاتق على هً والسقوؾ الضخمة الجدران كلفة- 

. ٌملكه الذي الطابق
. علٌها ٌمشً التً الطابق أرض كلفة طابق كل صاحب على- 
 كلفة الثانً الطابق صاحب وعلى الطابق، ذلك الى المإدي الدرج كلفة األول الطابق صاحب على- 

. جرا وهلم األول الطابق من ابتداء إلٌه ٌإدي الذي الدرج
 16/9/2000 فً الصادر 88 رقم اإلشتراعً المرسوم من 79 المادة راجع* 

 
 

 األرض حدود من قرٌبا وصؽٌرة كبٌرة أشجار ارض لصاحب ٌكون أن ٌجوز- 73 المادة

. أرضه تعلو التً االؼصان ٌقطع أن المجاورة األرض هذه لصاحب ٌحق أنه بٌد المجاورة،
 من جهة كل وعلى الفاصل للحابط مالصقة االنواع جمٌع من وصؽٌرة كبٌرة أشجار ؼرس وٌمكن
 هذه تتجاوز أن ٌجوز ال أنه ؼٌر والمؽروسات، الحابط بٌن كانت مسافة أٌة ترك دون جهتٌه،



. الحابط قمة االؼراس
. إلٌه أؼراسه اسناد فً الحق فقط فلصاحبه مشتركا الحابط ٌكن لم وإذا

 
 

 أن العمومٌة الطرٌق الى له منفذ ال والذي جانب كل من المحاط العقار لصاحب- 74 المادة

 نفس وٌعطً ٌسببه، قد الذي الضرر بنسبة تعوٌضا دفعه مقابل المجاورة االراضً فً ممرا ٌطلب
. صناعٌا أو زراعٌا استثمارا الستثماره كاؾ ؼٌر منفذ إال له لٌس الذي العقار صاحب الحق

 
 

 المحاطة األرض من مسافته فٌها تكون التً الجهة فً الممر ٌإخذ أن نظاما ٌجب- 75 المادة

. ٌمكن ما أقصر العمومٌة الطرٌق الى
 الذي األرض لصاحب ضرر أقل فٌها فتحه ٌسبب التً النقطة فً الممر ٌعٌن أن ٌجب أنه على

. منحه ٌكون
 
 

 قسمة أو مبادلة أو بٌع أثر تجزبتها بسبب جانب كل من محاطة األرض أصبحت إذا- 76 المادة

. علٌها جرت قد المعامالت هذه تكون التً األراضً فً إال ممر طلب ٌجوز فال كان، عقد أي أو
. 74 المادة عندبذ تطبق المقسومة، األراضً فً كاؾ ممر فتح تعذر إذا أنه بٌد
 
 

 أو الطبٌعٌة بالمٌاه أرضه لري ٌستعمل أن ٌرٌد عقار صاحب لكل ٌمكن- 77 المادة

 األراضً فً المٌاه هذه مرور على ٌحصل أن بها، التصرؾ حق له ٌكون التً االصطناعٌة
. تعوٌضا ذلك عن ٌعجل أن بشرط أرضه وبٌن بٌنها المتوسطة

 
 

 أن فً معجل، تعوٌض لقاء إجازة، ٌحرز أن المذكور العقار لصاحب أٌضا ٌمكن- 78 المادة

. تحتها تكون التً األراضً فً الصورة، هذه على رٌها بعد أرضه من تسٌل التً المٌاه تمر
 
 

 مجاور عقار صاحب لكل ٌمكن المٌاه، بمآخذ المتعلقة النظامٌة باألحكام االحتفاظ مع- 79 المادة

 إجازة على معجل، تعوٌض لقاء ٌحصل، أن أرضه، لري المٌاه استعمال أراد إذا ماء، لمجرى
 ضفة على أرضه تجاه الواقعة األرض الى الماء، مؤخذ إلقامة الالزمة الفنٌة االنشاءآت اسناد

. المجرى
 
 

 فً االشتراك أرضه الى الفنٌة االنشاءآت إسناد المراد العقار صاحب طلب إذا- 80 المادة

 فً له، ٌحق ال ذلك عن وفضال. والصٌانة االنشاء مصارٌؾ نصؾ ٌتحمل أن فعلٌه السد استعمال
. ٌرده أن فعلٌه تعوٌضا قبض قد كان وإذا أرضه، الى السد اسناد مقابل تعوٌض أي الحال، هذه



 
 

 للتجفٌؾ كانت طرٌقة بؤٌة أو مٌاهها بإسالة أرضه اصالح ٌرٌد عقار صاحب لكل- 81 المادة

 الفاصلة األراضً عبر فوقها أو األرض تحت الدفع معجل عادل تعوٌض مقابل المٌاه هذه ٌجر أن
 البٌوت االرتفاق هذا من وٌستثنى المٌاه، لمسٌل آخر خندق أي أو ماء مجرى وبٌن أرضه بٌن

. للمساكن المجاورة المسورة والعرصات والجنابن والحدابق والباحات
 
 

 المنشآت ٌستعملوا أن المٌاه، تجتازها التً أو المجاورة العقارات ألصحاب ٌحق- 82 المادة

: ٌلزمهم الحال هذه وفً أراضٌهم، مٌاه إلسالة السابقة، المادة بمآل المحدثة،
. منها استفادتهم بنسبة المنشآت أكالؾ من قسم- 1
. الحق هذا الستعمال إحداثها ٌترتب قد التً التحوٌرات عن الناجمة النفقات- 2
. مشتركة تصبح التً المنشآت هذه صٌانة أكالؾ من بعد، فٌما تصٌبهم، التً الحصة- 3
 
 

 وعن استعماله، وعن هذا االرتفاق حق إحداث عن تسفر قد التً المنازعات إن- 83 المادة

 التعوٌضات عن أو للتجفٌؾ أو المٌاه إلسالة الالزمة باالشؽال القٌام وعن المٌاه، ممر تحدٌد
 بٌن ٌوفق أن حكمه، إصدار عند علٌه، ٌتوجب الذي المنطقة صلح حاكم الى ترفع الصٌانة، وأكالؾ
. الملكٌة لحق الواجب االحترام وبٌن المشروع مصالح

 
 

 اإلنسان حيدثو الذي االرتفاق يف - الثالث الفصل
 
 
 

 شرط االرتفاقات من شاإوا ما لمنفعتها أو علٌها ٌحدثوا أن العقارات ألصحاب ٌجوز- 84 المادة

 النظام تخالؾ وإال أرض، لمنفعة أو أرض على بل شخص لمنفعة أو شخص على تفرض ال أن
. العام

 فبالقواعد صك هناك ٌكن لم وإذا ٌحدثها، الذي بالصك ومداها االرتفاقات هذه استعمال وٌحدد
: التالٌة

 
 

 االرتفاقات استعمال شروط يف - الرابع الفصل



 
 
 

. الستعماله الزم هو ما ضمنا منح فقد ارتفاقا أحدث من- 85 المادة

. العٌن فٌها تقع التً األرض فً المرور حق حتما ٌتضمن عٌن من االستقاء فحق
 
 

 الالزمة المنشآت كل المرتفق العقار فً ٌقٌم أن فً الحق المرتفق العقار لصاحب- 86 المادة

. ولصٌانته االرتفاق هذا الستعمال
 
 

 صاحب عاتق على هً وصٌانته االرتفاق الستعمال الالزمة المنشآت أكالؾ إن- 87 المادة

. المرتفق العقار
 
 

 ٌزٌد أن دون أجزابه، من جزء لكل االرتفاق حق ٌبقى المرتفق، العقار جزء إذا- 88 المادة

. المرتفق العقار على ذلك جراء من العبء
. الموضع بنفس ٌستعملوه أن بالملك الشركاء جمٌع على ٌتحتم فإنه المرور حق فً ذلك مثال

 
 

 أو االرتفاق استعمال قصر الى ٌرمً بعمل ٌؤتً أن المرتفق العقار لصاحب ٌجوز ال- 89 المادة

. مشقة أكثر جعله الى
 له المعٌن المكان ؼٌر مكان الى االرتفاق ٌحول أن أو األماكن، وضعٌة ٌؽٌر أن له ٌجوز ال لذلك،
. قدٌما

 ٌمنعه كان أو المرتفق العقار لصاحب ارهاقا أشد أصبح قد القدٌم مكانه فً االرتفاق كان إذا أنه بٌد
 األول المكان بسهولة مكانا المرتفق العقار صاحب على ٌعرض أن فله مفٌدة، بإصالحات القٌام من

. العرض ٌرفق أن األخٌر لهذا ٌحق وال حقوقه، الستعمال
 فً ٌؤتً أن له ٌجوز وال صكه لمنطوق وفقا إال استعماله ٌمكنه ال ارتفاق، حق له كان من وكذلك
. العقار ذلك إرهاق شؤنه من بعمل المرتفق العقار فً أو أرضه

 
 

 االرتفاق سقوط يف - اخلامس الفصل
 
 



 
 للقاضً وٌحق. االحكام أو االتفاقات بمفعول الترقٌن وٌتم. بالترقٌن االرتفاق ٌسقط- 90 المادة

. إنفاذه ممكن ؼٌر كان أو جدوى دون االرتفاق كان إذا بالترقٌن ٌؤمر أن

 
 

 الرىن حقوق يف - الرابع الباب
 
 
 

 باالستغالل والبيع بالوفاء البيع ادللكية نقل بطريقة الرىن يف - األول الفصل
 
 
 

 فً للبابع ٌكون أن شرٌطة عقار بٌع هو الملكٌة نقل بطرٌقة الرهن أو( بالوفاء البٌع)- 91 المادة

 حق وللمشتري الثمن رد مقابل المبٌع استرداد حق المعٌنة، المهلة انقضاء عند أو كان وقت أي
. المبٌع رد عند الثمن استرداد

 
 

 أن بالوفاء البٌع عقد فً االشتراط وٌمكن بالوفاء، بٌعه ٌمكن للبٌع قابل عقار كل- 92 المادة

(. باالستؽالل البٌع وهو: )مستؤجر بصفة للعقار شاؼال البابع ٌظل
 
 

 فرض أو إٌجاره أو العقار عن التفرغ العقد، مدة أثناء فً للبابع، وال للمشتري لٌس- 93 المادة

. المتبادل الصرٌح برضاهما إال علٌه عٌنٌة حقوق
 
 

 أن أو بدل، دون العقار من ما منفعة المشتري ٌتناول أن العقد فً االشتراط ٌمكن- 94 المادة

. ؼلته من بقسم ٌتمتع
 
 

 بصٌانة ٌعتنً أن ذلك، خالؾ على اتفاق هناك ٌكن لم ما المشتري، على ٌتوجب- 95 المادة

 المصارٌؾ العقار ؼلة من ٌحسم أن على له، والضرورٌة المفٌدة التصلٌحات ٌتولى وأن العقار



. واالصالحات الصٌانة عن الناجمة
 على اتفاق ثمة ٌكن لم ما- المستوفاة الؽلة عن البابع تجاه مسإوال أصبح مشترٌه، العقار تسلم وإذا

 الؽلة قٌمة االقتضاء، عند منها، ٌطرح أن بعد الدٌن أصل من الؽلة قٌمة سنة كل فٌحسم- ذلك خالؾ
. العقار على مصارٌفه ومقدار العقد، لشروط وفقا الخاص لحسابه المستوفاة

 
 

 الشروط ضمن تخرٌبه، عن أو بٌده، الذي العقار تلؾ عن مسإول المشتري إن- 96 المادة

: اآلتٌة
 المبٌع ثمن تجاوز اذا ٌساوي المقدار هذا كان فإن الدٌن، أصل من التخرٌب أو التلؾ مقدار ٌحسم
. قاهرة بقوة التخرٌب أو التلؾ ٌكن لم ما المشتري، على الفرق وتوجب حكما، البٌع ألؽً
 وٌسقط الدابن، دٌن لتسدٌد باألفضلٌة، الضمان، تعوٌض ٌرصد مضمون، عقار تخرب أو تلؾ وإذا
. التعوٌض قٌمة بمقدار الدٌن من قسط المدٌون عن

 
 

. لورثتهما االلؽاء حق ٌنتقل البابع أو المشتري وفاة عند- 97 المادة

 
 

. البابع أو المشتري ورثة بٌن فٌما الدٌن قسم ولو ٌجزأ ال بالوفاء البٌع- 98 المادة

 
 

 أن المشتري، لٌد الثمن تسدٌد وقبل كلها، العقد مدة أثناء فً البٌع لدابنً ٌحق ال - 99 المادة

. العقار على كان حق أي ٌستعملوا
 
 

. ثمنه من دٌنه لٌستوفً العقار بٌع ٌطلب أن للمشتري ٌحق الثمن، البابع ٌرد لم إذا- 100 المادة

 
 

 الرىن يف - الثاين الفصل
 
 
 

 وٌخول عدل ٌد فً أو دابنه، ٌد فً عقارا المدٌون بموجبه ٌوضع عقد الرهن - 101 المادة

 ملكٌة نزع بمالحقة الحق فله الدٌن، ٌدفع لم وإذا. تماما دٌنه له ٌدفع أن الى العقار حبس حق الدابن
. القانونٌة بالطرق مدٌونه

 



 

. عمله بعدم أو شًء بعمل موجبات لضمان الرهن تخصٌص ٌجوز ال - 102 المادة

 
 

. صحٌحا ثبوتا ثابت دٌن وجود على الرهن صحة تتوقؾ- 103 المادة

 
 

 تارٌخ 295 رقم والقرار 14/2/1941 تارٌخ ر.ل/31 رقم للقرار وفقا معدلة- 104 المادة

28/5/1942 
. رهنه جاز بٌعه جاز عقار كل
. الملكٌة مشتركة حصص رهن ٌجوز ال
 
 

. الراهن ؼٌر على لدٌن ضمانا العقار رهن ٌمكن- 105 المادة

 
 

 ٌطلب أن للمدٌون ٌحق ال لذلك الدٌون، من جزء كل المرهون العقار كامل ٌضمن- 106 المادة

. الدٌن وفاء قبل بعقاره التمتع
 
 

 ملكا الدٌن، وفاء عدم حالة فً المرهون العقار ٌبقى أن على االتفاق ٌجوز ال- 107 المادة

. للدابن
 
 

 أثبت إذا مسإولٌته وعلى المالك بعهدة وٌبقى الٌد واضع بإشراؾ العقار ٌبقى- 108 المادة

. قاهرة ظروؾ حدوث المرتهن
 
 

 على( بها والمحتفظ )قانونٌة بطرٌقة المحرزة العٌنٌة بالحقوق الرهن ٌمس ال - 109 المادة

. العقاري السجل فً الرهن قٌد قبل العقار
 
 

 من أو للعقار متممة أجزاء أصبحت أو كانت التً األشٌاء جمٌع الرهن ٌشمل- 110 المادة

. الضرورٌة ملحقاته من أو منتفعاته
 
 

 المرهون العقار من مجانٌة منفعة المدٌون رضى دون ٌتناول أن للدابن ٌجوز ال - 111 المادة



 حتى المضمون، الدٌن من الؽلة هذه وتحسم العقار ٌؽلها أن ٌمكن التً الثمار كل ٌستؽل أن وعلٌه
. المال رأس على ثم والنفقات الفابدة على أوال محسوبة استحقاقه، قبل

 
 

 المفٌدة التصلٌحات وباجراء المرهون العقار بصٌانة ٌعتنً أن الدابن على- 112 المادة

 ٌستوفٌها أن أو والتصلٌحات الصٌانة مصارٌؾ جمٌع الؽلة من ٌتناول أن على له، والضرورٌة
. الرهن حق عن بتخلٌه عاتقه عن الموجبات هذه ٌرفع أن دابما وله. العقار ثمن من باألفضلٌة

 
 

 إذا المدٌون فورٌث. الدابن وورثة المدٌون ورثة بٌن الدٌن قسم ولو ٌجزأ ال الرهن- 113 المادة

 قبض إذا الدابن ورٌث وكذلك المرهون العقار باستالم المطالبة ٌمكنه ال الدٌن من نصٌبه أدى
 ٌقبضوا لم الذٌن المٌراث فً شركابه بمصلحة فٌضر العقار تسلٌم ٌمكنه ال الدٌن من نصٌبه

. حصصهم
 
 

 وكل المتبادل، رضاهما دون المرهون بالعقار ٌتصرفا أن للدابن وال للمدٌون لٌس- 114 المادة

. حكما باطل القواعد لهذه خالفا ٌجري عقد
 
 

 ٌبقى منه ٌإجره أو المدٌون الى المرتهن الدابن ٌعٌره الذي المرهون العقار- 115 المادة

. الدٌن وفاء لضمان مخصصا
 
 

 المرتهن، والدابن المدٌون بٌن باالتفاق أو استحقاقه، عند الدٌن بتسدٌد الرهن ٌزول- 116 المادة

 فً المدون القٌد ترقٌن بعد إال قضابً مفعول الرهن لزوال ٌكون وال. المرتهن إرادة بمجرد أو
. العقاري السجل

 
 

 والتأمينات االمتيازات يف - اخلامس الباب
 
 
 

 االمتيازات يف - األول الفصل
 



 
 

 الخاصة، الدٌن صفة من للدابن ٌعطى عٌنً حق هو العقارٌة، المسابل فً االمتٌاز- 117 المادة

. أنفسهم التؤمٌنات أصحاب على حتى الدابنٌن سابر على مفضال ٌكون بؤن
 
 

: وهً ؼٌر، ال ثالثة الممتازة الدٌون- 118 المادة

 .1926 سنة آذار 15 فً المإرخ 186 رقم القرار من 44 بالمادة المحدد الدٌن- 1
. ثمنه وتوزٌع العقار بٌع عن الناشبة القضابٌة النفقات- 2
. البٌع بثمن المتعلقة الكاذبة البٌانات على تفرض التً والؽرامات االنتقال رسوم- 3
 
 

 السجل بإنشاء المختص القرار من 10 بالمادة المقرر العام المبدأ عن شذوذا- 119 المادة

. التسجٌل من االمتٌازات هذه تعفى العقاري،

 
 

 التأمينات يف - الثاين الفصل
 
 
 

 عامة أحكام يف - األول القسم
 
 
 

 وهو بموجب القٌام لضمان المخصصة العقارات على عٌنً حق هو التؤمٌن- 120 المادة

 كل وعلى منها عقار كل وعلى المخصصة العقارات على بكامله وٌبقى التجزبة قابل ؼٌر بطبٌعته
. العقارات إلٌها تنتقل ٌد أٌة فً وٌتبعها العقارات، هذه من قسم

 
 

: للتؤمٌن قابلة سواها، دون ذكرها، اآلتً األشٌاء- 121 المادة

. عقارات المعتبرة ملحقاتها جمٌع ومعها والشراء، البٌع القابلة المبنٌة وؼٌر المبنٌة العقارات- 1
. الحق هذا قٌام مدة والملحقات العقارات نفس على الجاري االنتفاع حق- 2



. والمقاطعة االجارتٌن حقوق- 3
. السطحٌة حق- 4
 
 

 بعد ٌحول شركابه من إذن بدون شابع عقار فً الشرٌك ٌعقده الذي التؤمٌن إن- 122 المادة

 الحصص قٌم تعادل من التؤمٌن عاقد تصٌب التً المبالػ أما نصٌبه، فً تقع التً الحصة الى القسمة
. التؤمٌن مال لتسدٌد فتخصص شركابه من بٌعه حالة فً العقار، ثمن من له تستحق التً المبالػ أو
 
 

 العقار فً المحدثة التحسٌنات أو والمؽروسات األبنٌة ٌشمل المكتسب التؤمٌن إن- 123 المادة

. المإمن
 
 

 لفوابده تعٌن أن فً الحق تستحق، أقساط ذي أو فابدة ذي برأسمال المسجل للدابن- 124 المادة

 المجموع ٌتجاوز ال أن شرط الجارٌة، السنة وعن التنفٌذ طلب بتارٌخ المستحقة السنة عن )وأقساطه
 عن متولدا الحق هذا ٌكون أن شرط على للرأسمال، المعٌنة التؤمٌن رتبة نفس( سنتٌن فابدة مبلػ
. مذكورا الفابدة معدل ٌكون وأن مسجال ٌكون وأن نفسه، العقد

 
 

 دون وصحته برتبته ٌحتفظ العقاري السجل فً قانونٌة بصورة مسجل تؤمٌن كل- 125 المادة

. االبراء عقد ةأٌضا، قانونٌة بصورة السجل، نفس فً ٌقٌد أن الى جدٌدة، معاملة الى حاجة ما
 
 

 بعد إال قانونً مفعول له ٌكون ال الحالٌن كال وفً رضابٌا، أو جبرٌا التؤمٌن ٌكون- 126 المادة

. تسجٌله
 
 

 فإن رضابٌة أو جبرٌة أكانت وسواء واحد، عقار على تؤمٌنات عدة وضع ٌجوز- 127 المادة

. العقاري السجل فً قٌدها تارٌخ بحسب تعٌن رتبها

 
 

 الرضائية التأمينات يف - الثاين القسم
 
 
 



 بالحق أو بالعقار ٌتصرؾ بؤن األهلٌة له كان من إال الرضابً التؤمٌن ٌعقد ال - 128 المادة

. للتؤمٌن ٌخضعه الذي
 
 

 لألسباب إال المحجورٌن أو القصر أو األهلٌة فاقدي حقوق على التؤمٌن ٌجوز ال - 129 المادة

 الٌد وضع دام فما الؽاببٌن حقوق أما. الشخصٌة بؤحوالهم الخاص القانون فً المعٌنة وبالطرق
. قضابٌة برخصة إال علٌها التؤمٌن ٌجوز فال موقتة بصورة معطى

 
 

. المستقبل حٌز فً مقتنٌات على التؤمٌن ٌجوز ال - 130 المادة

 
 

 االجبارية التأمينات يف - الثالث القسم
 
 
 

 6/8/1932 تارٌخ. ر.ل/102 رقم للقرار وفقا معدلة- 131 المادة

 العقار، صاحب رضى بؽٌر أم برضى أكان سواء حكما، ٌسجل الذي التؤمٌن هو االجباري التؤمٌن
 ٌعقد التً والدٌون الحقوق أما. معٌن باسم إال التؤمٌن هذا ٌكون وال. ٌلً فٌما المعٌنة األحوال وفً

: فهً لضمانها االجباري التؤمٌن
 
. أوصٌابهم أموال على ٌعقد االجباري فالتؤمٌن والمحجورٌن، القصر ودٌون حقوق- 1
 
 البابنة لضمان الزوج عقارات على ٌعقد االجباري فالتؤمٌن المتزوجة، المرأة ودٌون حقوق- 2

. بعهدتها تكون والتً الزوج على المترتبة الموجبات عن والتعوٌض الزوجٌة والحقوق
 
 عقارات على ٌعقد االجباري فالتؤمٌن العمومٌة، واإلدارات والبلدٌات الدولة ودٌون حقوق- 3

. مدٌونٌها عقارات على ٌعقد االجباري فالتؤمٌن الدولة، ودٌون حقوق وكذلك المحاسبٌن،
 
 أو به المبادل أو المبٌع العقار على ٌعقد االجباري فالتؤمٌن والمقاسم، المبادل البابع ودٌون حقوق- 4

. القسمة فرق أو المبادلة فرق أو البٌع ثمن لضمان رضابً بتؤمٌن ٌحتفظ ال عندما المقسوم
 
 ضمانا التركة عقارات على ٌعقد االجباري فالتؤمٌن بتركة لهم الموصى أو الدابنٌن ودٌون حقوق- 5

. الوارث أموال عن الموروث تركة لفرز
 



 

 الجاري والعقارات المضمونة المبالػ االجباري التؤمٌن فً ٌعٌن أن دابما ٌجب- 132 المادة

. التؤمٌن علٌها
 
 

 وقوامه والمحجورٌن القصر لمصلحة المعقود االجباري التؤمٌن اساس إن- 133 المادة

. االجراء المرعً التشرٌع بموجب األوصٌاء إدارة على االشراؾ المكلفة السلطة تعٌنها وشروطه
 
 

 وشروطه وقوامه المتزوجة، المرأة لمصلحة المعقود االجباري التؤمٌن أساس إن- 134 المادة

 للشكل ووفقا الصالحٌة ذات السلطات أمام المحرر الزواج عقد فً صرٌح بنص تعٌٌنها ٌمكن
. النافذة القوانٌن فً المقررة والشروط

 االجباري التؤمٌن لتقرٌر الالزمة االحكام من خلوا العقد كان إذا أو زواج عقد ٌحرر لم وإذا
. تقرره الطرفٌن إقامة محل فً الموجودة المدنٌة فالمحكمة

 
 

 المتزوجة، للمرأة أو والمحجورٌن للقصر المعطاة التؤمٌنٌة الضمانات أن ظهر إذا- 135 المادة

 وٌحق والمحجورٌن، بالقصر ٌختص فٌما توسٌعها 133 بالمادة المعٌنة للسلطة فٌحق كافٌة، ؼٌر
. المتزوجة بالمرأة ٌختص فٌما للمحكمة ذلك مثل
 فٌمكن باهظة هً المتزوجة للمرأة أو والمحجورٌن للقصر المعطاة التؤمٌنٌة الضمانات أن ظهر وإذا

. السابقة الفقرة فً المعٌنة بالطرق تخفٌفها
 
 

 6/8/1932 تارٌخ. ر.ل/102 رقم للقرار وفقا معدلة- 136 المادة

 مقامه ٌقوم الذي الموظؾ من أو المالٌة وزٌر من بقرار المحاسبٌن عقارات على التؤمٌن ٌفرض
. الدولة مدٌون عقارات على وكذلك

 
 

 فً أو البٌع عقد فً ٌطلبوا أن منقولة، ؼٌر ألموال والمقاسم والمبادل للبابع ٌحق- 137 المادة

 أو المبٌعة العقارات على تؤمٌنا ٌقاسمونهم، أو ٌبادلونهم أو منهم ٌبٌعون ممن القسمة أو المبادلة عقد
 ثمن فرق لضمان أو بعضه أو بكامله الثمن تسدٌد لضمان وذلك عنها، المتفرغ أو بها المبادل

. القسمة أو المبادلة عن الناتج الحصص
 التؤمٌن ٌعقد أن المقاسم أو المبادل أو فللبابع رضابً، تؤمٌن بعقد ٌقضً نص هناك ٌكن لم وإذا

. المذكورة العقارات محل فً الكابنة المدنٌة المحكمة من حكم بموجب العقارات على االجباري
 
 

 إجباري قٌد بموجب التركات فرز فً حقوقهم ٌحفظوا أن لهم وللموصى للدابن- 138 المادة

. التركة افتتاح تلً التً االشهر الستة اثناء فً ٌدون



. العقارات على مفعول الحق لهذا ٌكون فال المذكورة المدة فً القٌد ٌتم لم وإذا
 مطالعة وبعد العالقة، ذوي من وبطلب المذاكرة، ؼرفة فً صادر حكم على بناء القٌد وٌجري

 سبقه قد ٌكن لم ما. العقارٌة السجالت فً تدوٌنه تارٌخ من اعتبارا إال رتبة ٌعطى وال. العامة النٌابة
. 139 المادة فً عنه المنصوص االحتٌاطً القٌد
 مراجعة على بناء أو لهم الموصى أو الدابنٌن أحد مراجعة على بناء مدونا أكان سواء التؤمٌن إن

 مساس دون لهم، والموصى الدابنٌن جمٌع الى فابدته تعود التعاقب، على أو واحد آن فً منهم فرٌق
 أو ألفضلٌة جدٌدة دواع إحداث وال قبل، من بٌنهم فٌما الحاصلة االسبقٌة أو االفضلٌة بدواعً
 المورث دابنً على اٌضا ٌسري كما ، الشخصٌن الورٌث دابنً على التؤمٌن هذا وٌسري. ألسبقٌة
 من االولى الفقرة فً المعٌنة المهلة انقضاء قبل قٌد طلب ٌقدموا لم كانوا إذا منه لهم الموصى وعلى

. المادة هذه
 
 

 سبب وجود عند المحكمة لربٌس ٌمكن االجباري، التؤمٌن حاالت مختلؾ فً- 139 المادة

 ٌكون وال احتٌاطٌة، أو احتفاظٌة قٌود من ٌقتضً ما بتدوٌن استدعاء، على بناء ٌؤمر، أن مستعجل،
 بتثبٌت النهابً الحكم قضى فإذا. تسجٌله المقتضى النهابً الحكم صدور لؽاٌة إال مفعول القٌود لهذه
. االحتٌاطً القٌد تارٌخ من رتبته ٌؤخذ تحدد، قد ٌكون كما التؤمٌن، فإن فقط، بعضها أو القٌود كل

 
 

 ادلؤجلة التأمينات يف - الرابع القسم
 
 
 

ًا  ملؽاة- 140 المادة  3/4/1999 تارٌخ 76 رقم للقانون وفقا

 

ًا  ملؽاة- 141 المادة  3/4/1999 تارٌخ 76 رقم للقانون وفقا

 

ًا  ملؽاة- 142 المادة  3/4/1999 تارٌخ 76 رقم للقانون وفقا

 
 

 التأمني صاحب الدائن حقوق يف - الثالث الفصل
 
 



 
 المدٌون برضى إال آخر لشخص حقه ٌحٌل أن التؤمٌن صاحب للدابن ٌجوز ال - 143 المادة

 هو التؤمٌن أن العقد فً مثال ٌذكر كؤن )ذلك ٌخوله واضح نص العقد فً ٌكن لم ما الصرٌح،
(. ألمر

 
 

( بتجٌٌر )وإما التؤمٌنات سجل فً أو العقاري السجل فً بقٌده إما الحق إحالة تتم- 144 المادة

 لألحكام وفقا رسمٌا مصدقا( المجٌر )امضاء ٌكون أن هذه االخٌرة الحالة فً وٌجب. القٌد شهادة
 للجمهورٌة السامً المفوض عن الصادر 188 القرار من 61و 60و 59 بالمواد المعٌنة

. 1926 سنة آذار 15 بتارٌخ الفرنساوٌة
 
 

 إلٌها ٌنتقل ٌد أٌة فً ٌتبعونه عقار على تؤمٌن بٌدهم الذٌن الدٌون أصحاب إن- 145 المادة

. القٌود فً المعٌنة الرتبة بحسب كل لهم، المخصص المبلػ وٌقبضون

 
 

 العقار إليهم ادلنتقل واألشخاص ادلديون جتاه التأمينات مفعول يف - الرابع الفصل
 
 
 

 وفقا وله علٌه، المإمن بالعقار مطلقا تصرفا الٌد واضع أو المدٌون ٌتصرؾ- 146 المادة

. التؤمٌن أصحاب الدابنٌن من إذن دون أجله، قبل موجبه من ٌتحرر أن أدناه المعٌنة للقواعد
 
 

 التؤمٌن، عقد إجراء بعد التؤمٌن علٌه الجاري الحق أو العقار المدٌون باع إذا- 147 المادة

 المالحق الدابن ٌفً بؤن إما الخٌار له ٌكون القضٌة فً والمدخل العقار إلٌه المنتقل الثالث فالشخص
 ٌباشرها التً االجباري الملكٌة نزع معامالت ٌتحمل بؤن أو والمصارٌؾ الفابدة مع بكامله رأسماله

. الدابن
 
 

 فؤصبحت تخرٌبات أصابها أو التؤمٌن علٌها الجاري العقارات أو العقار تلؾ إذا- 148 المادة

 القضاء من بذلك قرار صدور بعد فورا ماله استرجاع ٌطلب أن له ٌحق للدابن، ضمانا كافٌة ؼٌر
 أن بشرط العقار لترمٌم مبدبٌا( السوكرتا )الضمان تعوٌضات وتخصص. إضافٌا تؤمٌنا ٌنال أن أو

 الدابنٌن أو الدابن إشراؾ تحت المال وإنفاق. الترمٌم وٌجري. السابقة حالته الى إلعادته كافٌة تكون



 ذلك ٌقرر االتفاق، ٌتم لم فإذا المدٌون، وبٌن بٌنهم فٌما علٌها المتفق الشروط ضمن التؤمٌن أصحاب
. القاضً

 ٌوزع العقار ترمٌم عن المدٌون رجع إذا أو كافٌة ؼٌر( السوكرتا )الضمان تعوٌضات كانت وإذا
 بحسب كل التوزٌع فً الداخلٌن التؤمٌن وأصحاب الممتازة الدٌون أصحاب على التعوٌضات مبلػ
. المبلػ هذا بمقدار األجل من االستفادة من المدٌون حق وٌسقط دٌنه، رتبة

 
 

 فإن التؤمٌن علٌه الجاري العقار قوام فً تؽٌٌرا إلٌه المنتقل الشخص أحدث إذا- 149 المادة

 تخولهم التؤمٌن أصحاب بالدابنٌن ضررا وتلحق بإهماله تحدث أو عمله عن تنتج التً التخرٌبات
 لصرفها لزوما رأى التً بالنفقات ٌطالب أن فله هو أما. علٌه والضرر العطل دعوى إقامة حق

. به واالعتناء العقار لصٌانة

 
 

 التأمني زوال يف - اخلامس الفصل
 
 
 

: الترقٌن وٌحصل. بالترقٌن التؤمٌن ٌزول- 150 المادة

. له ضامنا التؤمٌن ٌكون الذي الموجب بسقوط- 1
. حقه عن الدابن برجوع- 2

 
 

 التأمينية القيود ترقني يف - السادس الفصل
 
 
 

 حكم بموجب أو لذلك، الالزمة الصفة لهما اللذٌن الفرٌقٌن برضى القٌود تشطب- 151 المادة

 بعد الدٌن مبلػ أودع إذا الدابنٌن، رضى دون شطبها ٌمكن أنه على. المحكمة القضٌة قوة مكتسب
. قبوله ورفضهم الدابنٌن على فعلٌا عرضا عرضه

 كان إذا الدفع، مقام تجاهه، وٌقوم المدٌون، ذمة ٌبرئ فعلٌا عرضا عرضه بعد الدٌن مبلػ إٌداع إن
 الدابن بعهدة الصورة هذه على المودع الشًء أو المبلػ وٌكون. صحٌح بوجه جرى قد العرض

. ومسإولٌته
 



 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 152 المادة

 
 

 .28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 153 المادة
 

 
 

 .28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 154 المادة
 

 
 

 .28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 155 المادة
 

 
 

 .28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 156 المادة
 

 
 

 .28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 157 المادة
 

 
 

 اإلجبارية ادللكية نزع يف - السابع الفصل
 
 
 

 6/8/1932 تارٌخ. ر.ل/102 رقم للقرار وفقا معدلة- 158 المادة

 رتبته كانت مهما تؤمٌن صاحب دابن لكل ٌحق المضمونة، المبالػ استحقاق عند الدفع عدم حالة فً
. اإلجباري الملكٌة نزع بطرٌقة التؤمٌن علٌه الجاري الحق أو العقار بٌع ٌالحق أن

 إال ٌستعمله أن له لٌس ولكن نفسه الحق استعمال باالستؽالل أو بالوفاء المشتري أو المرتهن وللدابن
. الؽاٌة لهذه العزل قابلة ؼٌر دورٌة وكالة أعطاه قد المدٌون ٌكون عندما

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 159 المادة

 
 



. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 160 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 161 المادة

 
 

 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 162 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 163 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 164 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 165 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 166 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 167 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 168 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 169 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 170 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 171 المادة

 
 



. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 172 المادة

 
 

. 28/3/1933 تارٌخ. ر.ل/48 رقم للقرار وفقا ملؽاة- 173 المادة

 
 

 الطويلة واالجارة واالجارتني الوقف يف - السادس الباب
 
 
 

 الوقف يف - األول الفصل
 
 
 

 انتقاله وال ببدل وال مجانا ال عنه التفرغ ٌجوز وال الموقوؾ العقار بٌع ٌجوز ال - 174 المادة

 االجارتٌن وإجراء استبداله ٌمكن أنه ؼٌر علٌه، تؤمٌن عقد أو رهنه ٌجوز وال االرث، بطرٌق
. علٌه والمقاطعة

 
 

 على بها والمحتفظ القانونٌة بالطرق المكتسبة العٌنٌة الحقوق الوقؾ ٌضر ال - 175 المادة

. العقاري السجل فً الوقؾ قٌد قبل العقار
 
 

. العقاري السجل فً قٌده ٌوم من إال قانونً مفعول للوقؾ ٌكون ال - 176 المادة

 
 

 من أو للعقار متممة أجزاء أصبحت أو كانت التً األشٌاء جمٌع الوقؾ ٌشمل -177 المادة

. له الالزمة أعواضه أو ملحقاته
 
 

 أو مسجدا المستعملة الوقفٌة العقارات على كان حق أي الزمن بمرور ٌكتسب ال - 178 المادة

. العموم الستعمال المخصصة أو تعلٌمٌا معهدا أو مستشفٌات أو كنٌسا أو كنٌسة
 



 

 وتؤجٌرها وقسمتها وؼاٌتها وبصحتها األوقاؾ بإنشاء المتعلقة القواعد إن- 179 المادة

. بذلك الخاصة القوانٌن أحكام فً معٌنة واستبدالها

 
 

 االجارتني يف - الثاين الفصل
 
 
 

 عقار استعمال حق دابمة بصورة ما شخص بموجبه ٌكتسب عقد االجارتٌن- 180 المادة

 معجل إٌجار كبدل ٌعتبر المال من معٌن بمبلػ الثمن هذا وٌقوم. ثمنه تؤدٌة مقابل به والتمتع موقوؾ
 قٌمة من باأللؾ 3 بمعدل دابم مرتب المبلػ ذلك الى وٌضاؾ عنه، المتفرغ الحق لقٌمة معادل
. العقارٌة الضرٌبة لجباٌة أساسا المتخذ بالتخمٌن المذكورة القٌمة تحدد حسبما العقار

 
 

 مقابل المجردة العقار ملكٌة كان وقت أي فً ٌشتري أن االجارتٌن حق لصاحب- 181 المادة

. سنوٌا قسطا 30 لقٌمة معادل بدل
 
 

. االجارتٌن عقد قبل القاضً من إجازة على مسبقا الحصول ٌجب- 182 المادة

 
 

 أن فله حقٌقً، كمالك به والتمتع العقار استعمال فً الحق االجارتٌن لصاحب- 183 المادة

 أو ببدل عنه ٌتفرغ أن سٌما ال الحرٌة، بمطلق فٌه بحقه ٌتصرؾ وأن ٌإجره، أن أو بنفسه به ٌتمتع
. العٌنٌة الحقوق جمٌع علٌه ٌفرض وأن علٌه تؤمٌنا ٌجري وأن ٌرهنه وأن بدل دون

 
 

 على الجارٌة لألحكام وفقا بالوصٌة أو باإلرث لالنتقال قابل االجارتٌن حق إن- 184 المادة

. األمٌرٌة العقارات
 
 

 االتحاد أكان سواء عرضا به ٌتحد ما وكل العقار ٌؽله ما كل االجارتٌن حق ٌشمل- 185 المادة

. اصطناعٌا أو طبٌعٌا
 
 



 من شاء ما الوقؾ، متولً من بإذن العقار، فً ٌؽرس أن االجارتٌن حق لصاحب- 186 المادة

 والطرقات بالضابطة المتعلقة االنظمة ٌراعً أن بشرط البناء من ٌشاء ما فٌه ٌنشا وأن االؼراس
. والتخطٌط والتوسع

 
 

 بشرط- وله شاء عمق أي الى حفرٌات فٌه ٌجري أن االجارتٌن حق لصاحب- 187 المادة

 الضابطة وبؤنظمة القدٌمة واآلثار والمقالع بالمناجم المتعلقة والقرارات القوانٌن بؤحكام االحتفاظ
. األخرى المواد سابر دون البناء مواد من ٌشاء ما الحفرٌات هذه من ٌستخرج أن- والطرقات

 
 

 ٌكون التً األحوال جمٌع فً القرار هذا من ٌلٌها وما 215 المادة أحكام تطبق- 188 المادة

. الوقؾ متولً من سابق إذن دون أؼراسا ؼرس أو أبنٌة أحدث قد االجارتٌن حق صاحب
 
 

. العقار قٌمة فً بسببه ٌحصل الذي النقص عن مسإول االجارتٌن حق صاحب إن- 189 المادة

 بالنفقات المطالبة له ٌحق وال. والمكوث الضرابب من ٌلحقه وما العقار صٌانة نفقات علٌه وٌترتب
. فٌه ٌحدثه الذي التحسٌن بقٌمة وال ٌدفعها التً

 
 

 لم أو ٌدفعه لم فإذا الدابم، المرتب ٌإدي أن االجارتٌن حق صاحب على ٌتوجب- 190 المادة

. القانونٌة بالطرق ملكٌته نزع الى السعً ٌمكن المتوجبة، األخرى النفقات وسابر التعوٌضات ٌدفع
 
 

 إال المذكور الحق صاحب ورثة انقراض حالة فً الوقؾ على االجارتٌن حق ٌبقى- 191 المادة

. سنوات عشر مدة استعماله بعدم صاحبه عن الحق هذا وٌسقط الوقؾ، الى ٌعود أنه
 
 

 على جارٌا ٌبقى بل تاما تلفا االؼراس أو األبنٌة بتلؾ االجارتٌن حق ٌزاول ال-  192 المادة

. األرض

 
 

 الطويلة اإلجارة يف - الثالث الفصل
 
 
 



 من شاء ما إحداث حق معٌن، بدل مقابل صاحبه، به ٌكتسب عقد الطوٌلة اإلجارة- 193 المادة

 األبنٌة هذه ملكٌة ٌحرز أن ذلك عدا وٌمكنه. موقوؾ عقار فً االؼراس من شاء ما وؼرس األبنٌة
. 196 المادة فً المعٌنة الشروط ضمن مانعة ملكٌة واالؼراس

 
 

 الوحٌد العقد هو( المقطوع السنوي بالبدل أي )بالمقاطعة الطوٌلة اإلجارة إن- 194 المادة

. سواه عقد أي دون به المؤذون
 
 

 ذلك إلى مضافا عنه المتفرغ الحق لقٌمة موازٌا المال من معٌنا مبلؽا البدل ٌكون- 195 المادة

 المتخذ التخمٌن فً محددة هً كما العقار قٌمة من باأللؾ ونصؾ اثنٌن بمعدل دابم مرتب المبلػ
. العقارٌة الضرٌبة لجباٌة أساسا

 فٌجب القرار هذا إذاعة قبل والحاصلة المقاطعة، بؽٌر الطوٌلة اإلجارة عقود عن الناشبة الحقوق أما
. 1926 سنة األول كانون 29 فً المإرخ 80 رقم القرار ألحكام وفقا بالشراء استعادتها

 
 

 الشراء بدل ومعدل. العقار ملكٌة شاء، وقت بؤي ٌحوز أن المقاطعة حق لصاحب- 196 المادة

. سنوٌا قسطا ثالثٌن قٌمة
 
 

. المقاطعة عقد اجراء قبل القاضً من إجازة على الحصول ٌجب- 197 المادة

 
 

 المؽروسة االؼراس ولكل المشٌدة األبنٌة لكل مالك هو المقاطعة حق صاحب إن- 198 المادة

 خاص بنوع وله المالك، تصرؾ الحرٌة بملء بها وٌتصرؾ وٌتمتع فٌستعملها الموقوؾ العقار فً
 أي علٌها ٌفرض أو ٌقفها وأن علٌها، تؤمٌنا ٌجري أو ٌرهنها وأن بدل، دون أو ببدل عنها ٌتفرغ أن

. حقه حدود ضمن ارتفاق أو آخر عٌنً حق
 
 

 فٌها المؽروسة وباالؼراس علٌها المشٌدة باالبنٌة ملحقة الموقوفة األرض تعتبر- 199 المادة

. ذلك خالؾ على اتفاق هناك ٌكن لم ما التفرغ، فً داخلة األرض تكون وبذلك
 
 

 على الجارٌة لألحكام وفقا بالوصٌة أو باالرث لالنتقال قابل المقاطعة حق إن- 200 المادة

. الملك العقارات
 
 



 المقاطعة صاحب عن فٌسقط لألؼراس، أو لألبنٌة البتة أثر األرض فً ٌبق لم إذا- 201 المادة

 مدة ٌدفع لم إذا أو الوقؾ متولً من الٌه موجه انذار بعد االؼراس أو األبنٌة هذه ٌجدد لم إذا حقه
. قضابً بقرار الحالتٌن هاتٌن فً الحق بسقوط وٌحكم. المتوجب السنوي المرتب قٌمة سنوات ثالث

 
 

 عن الحق بسقوط وإما واحد شخص فً الحقوق باجتماع إما المقاطعة حق ٌزول- 202 المادة

. الوقؾ الى الحق ٌعود الثالث االحوال هذه وفً الورثة بانقراض وإما صاحبه
 
 

 الطوٌلة واالجارة االجارتٌن حقوق على والقسمة بالشٌوع المتعلقة االحكام تطبق- 203 المادة

(. المقاطعة)

 
 

 وزواذلا وانتقاذلا العينية احلقوق اكتساب يف - السابع الباب
 
 
 

 األول الفصل
 
 
 

 فإن ذلك وعدا. العقاري السجل فً بقٌدها وانتقالها العٌنٌة الحقوق اكتساب ٌتم- 204 المادة

. الباب هذا من الثانً الفصل ألحكام وفقا باإللحاق أٌضا تكتسب التصرؾ وحقوق الملكٌة حقوق
 ٌكون ال ولكن التسجٌل، قبل مالك فهو بحكم أو الملكٌة بنزع أو باالرث عقارا ٌكتسب من وكل

. التسجٌل بعد إال مفعول لالكتساب
 
 

 بالسجل المتعلق 188 رقم القرار من 11 المادة بؤحكام معٌنة القٌود مفاعٌل إن -205 المادة

. العقاري

 
 

 اإلحلاق يف - الثاين الفصل



 
 
 

 على النظر، ٌستلفت أن دون التوالً، على ٌتجمع الذي التراب أي الطمً إن- 206 المادة

. األرض تلك لصاحب ملكا ٌكون ماء، لمجرى المجاورة األرض
 
 

 وطٌبة أرض الى طارئ بحادث مواقعها عن تتحول التً األراضً لصاحب ٌحق- 207 المادة

 هذا سقوط طابلة تحت الطارئ، الحادث تلً التً السنة أثناء فً معرفتها، أمكن إذا بها، ٌطالب أن
. الحق

 
 

 األنهر مجرى فً طبٌعٌة بصورة تتكون التً والصؽٌرة الكبٌرة الجزر إن- 208 المادة

. الخاصة الدولة أمالك من تكون والجداول
 
 

 وكذلك الطمً، ومن والصؽٌرة الكبٌرة الجزر من البحٌرات داخل فً ٌتكون ما إن- 209 المادة

. الخاصة الدولة أمالك من ٌكون والبحر البحٌرات طمً
 
 

 ترخٌص دون والمستنقعات والؽدران والبحٌرات البحر من المكتسبة األراضً إن- 210 المادة

. الخاصة الدولة أمالك من تكون لمكتشفها، سابق
 
 

 ألصحاب ٌحق جدٌدا مجرى واتخذ القدٌم مجراه عن جدول أو نهر تحول إذا- 211 المادة

 أرضه أمام الممتدة المساحة فً واحد كل القدٌم، المجرى هذا ملكٌة اكتساب المجاورة العقارات
 ربٌس ٌعٌنهم خبراء بمعرفة القدٌم المجرى ثمن وٌحدد النهر، وسط فً وقوعه ٌفترض خط لؽاٌة

. المحلٌة المحكمة
 المجرى ٌشؽلها التً األراضً أصحاب على تعوٌض بصفة البٌع، هذا من الحاصل الثمن وٌوزع
. منهم كل خسرها ٌكون التً األرض قٌمة بنسبة الجدٌد،

 
 

 شخص بذره قد ٌكون الذي للبذار باإللحاق مالكا ما أرض صاحب أٌضا ٌصبح- 212 المادة

 بدل مقابل اآلخر الشخص لهذا الؽلة ٌترك أن شاء، إذا ٌمكنه، أنه بٌد ثمنه، له ٌدفع أن شرطا آخر،
. سنة إٌجار
 البذار ألقى الذي اآلخر الشخص ٌلزم أن األرض فلصاحب فات، قد بعد ٌكن لم البذار زمن كان وإذا



. والبذار الحراثة نفقات علٌه ٌعوض أن دون ٌنزعه، بؤن
 
 

 صاحب أن فٌها ٌفترض ما أرض على القابمة والمنشآت والؽراس األبنٌة إن- 213 المادة

. ذلك عكس على البٌنة تقم لم إذا هذا تخصه، وأنها نفقته، على أقامها قد األرض
 
 

 ال لؽٌره كانت بحبوب وبذرها لؽٌره بناء بمواد علٌها بنى إذا أرض صاحب إن- 214 المادة

. ألصحابها ثمنها ٌدفع أن علٌه ٌجب ولكن الحبوب، هذه أو المواد هذه برد ٌلزم
 
 

 أو بمواد أؼراسا فٌه ؼرس أو أبنٌة آخر شخص علٌها بنى إذا أرض، صاحب إن- 215 المادة

 الشروط ضمن االؼراس أو األبنٌة لهذه مالكا بااللحاق ٌصبح األرض، صاحب تخص أؼراس
: اآلتٌة

 
 

 بالؽلة ٌطالب فال النٌة، حسن االؼراس ؼرس أو األبنٌة بنى الذي الشخص كان إذا- 216 المادة

 فً ؼرس أو بنى قد كان وإذا بسببه، الحاصلة التخرٌبات أو باالضرار ٌطالب بل تناولها التً
 بل ؼرسها، التً االؼراس وال بناها التً األبنٌة نزع على ٌجبر فال استرجاعها المطلوب األرض

 أو األبنٌة كانت وإذا. واالؼراس األبنٌة هذه من لألرض حصل الذي التحسٌن عن تعوٌض له ٌدفع
 األرض ملكٌة بإحراز الحق االؼراس أو األبنٌة فلصاحب األرض قٌمة قٌمتها تفوق االؼراس

. األرض رقبة ثمن لصاحبها ٌدفع أن بعد المؽروسة، أو علٌها المبنً
 
 

 ٌعٌد أن فٌجب النٌة سٌىء االؼراس ؼرس أو األبنٌة بنى الذي الشخص كان إذا- 217 المادة

 هبوط من الحاصلة الخسارة عن مسإول ؼٌر كان وإذا. تناولها التً الؽلة قٌمة األرض لصاحب
 أو بنى قد كان وإذا. بسببه تحصل لم كانت ولو حتى التخرٌبات أو العطل عن مسإول فهو االسعار
 دفعه مقابل إبقاءها األرض صاحب فضل إذا إال االؼراس أو األبنٌة بإزالة إلزامه فٌمكن ؼرس

 أجبر إذا فٌما نزعها نفقات حسم بعد الصافً، ؼٌر واالؼراس البناء مواد ثمن الخاسر لصاحبها
. نزعها على
 ؼرس أو أبنٌة شٌد قد ٌكون الذي المنتفع على االحكام هذه تطبق االنتفاع، أجل انقضاء وعند

. األرض فً أؼراسا
 
 

 فال له لٌست بمواد آخر شخص شٌدها أو ؼرسها قد األبنٌة أو االؼراس كانت إذا- 218 المادة

 كما المذكور الشخص على ٌترتب بتعوٌض الحق له بل بها المطالبة المواد هذه لصاحب ٌحق
. االخٌر هذا ذمة فً باقٌة تكون التً القٌمة بمقدار ولكن أٌضا األرض صاحب على ٌترتب

 



 

 فٌه الشركاء أحد شابع عقار على شٌدها أو ؼرسها قد واالبنٌة االؼراس كانت إذا- 219 المادة

 على ٌطبق ثم القاضً ٌد على االقتضاء، عند العقار، قسمة فتجري اآلخرٌن شركابه رخصة بدون
. 216 المادة أحكام الحصص، من حصة كل

 
 

 اخليار ويف بالبيع الوعد يف - الثامن الباب
 
 
 

 حالما آخر لشخص ما شًء ببٌع شخص بموجبه ٌتعهد اتفاق هو بالبٌع الوعد- 220 المادة

 على به الموعود الشًء شراء قرر بؤنه( الشًء بشراء ٌتعهد ال الذٌن )اآلخر الشخص هذا ٌصرح
 والثمن الشًء، واحد، بآن الطرفٌن، اتفاق شمل إذا إال صحٌحا بالبٌع الوعد ٌكون وال. الصورة هذه

 المهلة هذه تتجاوز أن ٌجوز وال. الشراء ٌقرر أن أثنابها فً الوعد لصاحب ٌتسنى التً والمهلة
 إنما صحٌحا الوعد ٌكون سنة عشرة الخمس تتعدى مهلة على الطرفان اتفق وإذا سنة، عشرة خمس

. سنة عشرة خمس مدة إال مفعول له ٌكون ال
 انتقاله ٌصٌر وعندبذ( ألمر )أٌضا ٌكون أن ٌجوز كما معٌن لشخص بالبٌع الوعد ٌكون أن وٌجوز

 حروفه، بكل مكتوبا التارٌخ على ٌشتمل لم إذا باطال التجبٌر وٌكون. بالبٌع الوعد سند( بتجٌٌر)
 سند ٌحرر أن ٌجوز وال. العدل الكاتب قبل من التوقٌع هذا تصدٌق وعلى المتنازل توقٌع وعلى
". لحامله "بالبٌع الوعد

 
 

 الجارٌة االحكام لجمٌع الصفة بهذه ٌخضع عٌنً حق ما عقار ببٌع الوعد عن ٌتولد- 221 المادة

 تطبق الذي 1926 سنة آذار 15 فً الصادر 188 رقم القرار أحكام ومنها )العٌنٌة الحقوق على
 المحررة الوعود تجٌٌر على سٌما ال بالبٌع، الوعود انتقال على خاص، بنوع منه، العاشرة المادة

. القرار هذا فً عنها والمنصوص لذلك المخالفة باالحكام االحتفاظ مع"( ألمر"
 
 

 علٌه عٌنً حق إنشاء من أو العقار بٌع من الواعد ٌمنع ما عقار ببٌع الوعد إن- 222 المادة

. الشراء تقرٌر ألجل للموعود المعطاة المهلة أثناء فً وذلك التؤمٌن، ؼٌر
 
 

 التؤمٌنات ولكن نفسها، المدة أثناء فً العقار على تؤمٌنا ٌعقد أن للواعد ٌحق- 223 المادة

 الموعود الشخص قرر فإذا الموعود، الشخص حقوق دون تحول ال الصورة هذه على المعقودة
 أصحاب الدابنٌن حقوق وانتقلت التؤمٌن علٌه الجاري العقار محل حقٌقٌا حلوال البٌع بدل حل الشراء



 رقم القرار من 17و 16 المادتٌن أحكام على بناء المقرر للترتٌب وفقا البدل هذا الى التؤمٌن
. 1922 سنة آذار 20 فً المإرخ 1329

 
 

 على تسري ال ،223و 222 المادتٌن فً المحددة نتابجه سٌما ال بالبٌع، الوعد إن- 224 المادة

 من 25 للمادة وفقا العقاري السجل فً احتٌاطٌا تسجٌال تسجٌله من اعتبارا إال النٌة الحسنً الؽٌر
 ٌذكر لم إذا باطال االحتٌاطً القٌد هذا وٌكون 1926 سنة آذار 15 فً المإرخ 188 رقم القرار

". ألمر "لفظة االقتضاء وعند وعنوانه، الموعود الشخص اسم وكذلك علٌها المتفق والمدة الثمن فٌه
 
 

 الشراء، وتقرٌر البٌع، لوعد االحتٌاطً القٌد بٌن الواقعة المدة فً تؤمٌن جرى إذا- 225 المادة

 علٌه ٌتوجب الذي العدل الكاتب بٌد الدفع تم إذا إال صحٌحا العقار لثمن الشاري دفع ٌكون فال
. النافذة القانونٌة األخرى االحكام ولسابر 223 للمادة وفقا الثمن، هذا توزٌع

 
 

 البٌع صك وٌسجل لٌعقد الشاري دعوة تلبٌة المدة، هذه أثناء فً البابع، رفض إذا- 226 المادة

 بعد ما الى االحتٌاطً القٌد مفعول لٌحفظ اآلتٌة االجراءات ٌتخذ أن الشاري على ٌجب النهابً،
: الخٌار مهلة
 فً برؼبته معا العقاري المكتب ولربٌس للبابع المذكورة، المهلة انقضاء قبل كتابة، ٌصرح أن- 1

. الشراء تقرٌر
 صدور بطلب دعواه المحكمة الى الشراء، تقرٌر تلً التً ٌوما عشر الخمسة أثناء فً ٌرفع أن- 2

. القضٌة فً العقاري المكتب ربٌس ادخال وٌجب البابع على الدعوى وتقام النهابً، بالفراغ الحكم
 
 

 ٌصبح حالما الشاري طلب على بناء النهابً الفراغ العقاري المكتب ربٌس ٌجري- 227 المادة

. المحكمة القضٌة قوة الفراغ هذا بإجراء القاضً للحكم

 
 

 العقاري السجل يف القيد حق اكتساب يف - التاسع الباب
 
 
 

 العقاري السجل يف القيد حق اكتساب طريق يف - األول الفصل
 



 
 

: اآلتٌة بالطرق العقاري السجل فً القٌد حق ٌكتسب- 228 المادة

. باإلرث- 1
. وبالوصٌة االحٌاء بٌن بالهبة- 2
. باالشؽال- 3
. بالشفعة- 4
. الزمن بمرور- 5
. العقود بمفعول- 6

. به الموصى ونقل الهبة حدوث بمجرد والوصٌة، بالهبة ٌتعلق فٌما القٌد حق وٌكتسب

 
 

 بالوصية أو باالرث العقارية الرتكات يف - الثاين الفصل
 
 
 

 ٌمكنه ال أنه ؼٌر التركة، فً الواقعة العقارات الوراثة بطرٌق الوارث ٌكتسب - 229 المادة

. العقاري السجل فً تسجٌلها بعد إال الؽٌر تجاه بها التصرؾ
 
 

. العام القانون ألحكام التركات تخضع-  230 المادة

 
 

 قوانٌن كانت إذا إال العقارٌة التركة فً بالوصٌة أو باالرث حق لألجنبً ٌكون ال - 231 المادة

. الحق هذا واللبنانٌٌن السورٌٌن تبادل بالده
. بالده قوانٌن ألحكام بالوصٌة، أو باإلرث العقارٌة االجنبً تركة وتخضع

 
 

 االحياء بني اذلبات يف - الثالث الفصل
 
 



 
. بالهبات المتعلقة المحلً القانون أحكام األجانب على تطبق- 232 المادة

 
 

. المحلً القانون بؤحكام محددان هما إنشابه صك وصٌؽة وقؾ إنشاء أهلٌة إن- 233 المادة

 
 

 االشغال يف - الرابع الفصل
 
 
 

 أن فً الحق الدولة من قانونٌة رخصة بموجب األول المشؽل ٌخول االشؽال إن-  234 المادة

. الخالٌة بالعقارات التصرؾ حق الكتساب سواه على مفضال ٌكون
 
 

 فلح أنه سنوات، ثالث مدة انقضاء بعد ٌثبت، الذي االفضلٌة حق صاحب إن-  235 المادة

 فً المعٌنة الشروط ضمن وذلك بإصالحها قام أو أؼراسا فٌها ؼرس أو أبنٌة فٌها شٌد أو األرض،
 أو فلحه الذي القسم فً التصرؾ تسجٌل حق مجانا ٌكتسب الدولة، بؤمالك المتعلقة الخاصة األنظمة
 العشر أثناء وفً التسجٌل بعد امتنع إذا التصرؾ حق ٌخسر أنه بٌد. أصلحه أو فٌه بنى أو ؼرسه
. متوالٌة سنوات ثالث مدة حقه استعمال عن التالٌة، السنٌن

 
 

 أو العقاري السجل فً مسجل عقار على كان حق أي اكتساب االشؽال ٌخول ال - 236 المادة

. المحمٌة أو المرفقة المتروكة والعقارات الؽابات على وال الدولة، أمالك إدارة تحت موجود
 
 

 األرض، لصاحب أخماسه ثالثة تعود األرض، فً علٌه ٌعثر الذي الكنز إن- 237 المادة

 فً عنها المنصوص بالتقٌدات االحتفاظ مع العامة، للخزٌنة األخٌر والخمس لمكتشفه وخمس
. القدٌمة واآلثار بالمناجم المتعلقة واألنظمة النافذة القوانٌن

 
 

 الشفعة يف - اخلامس الفصل



 
 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 238 المادة

 المنصوص وبالشروط األحوال فً المشتري من المبٌع العقار ٌنتزع أن لصاحبه ٌجٌز حق الشفعة
: التالٌة المواد فً علٌها

. األمٌرٌة العقارات وعلى الملك العقارات على الشفعة حق ٌسري
. العثمانً األراضً قانون فً علٌها المنصوص والطابو الرجحان حقوق ملؽاة وتظل

 
 

 31/8/1995 تارٌخ 461 رقم والقانون 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 239 المادة

: الشفعة فً الحق ٌثبت
. بعضه أو الحق كل البٌع تناول سواء االنتفاع حق بٌع إذا الرقبة، لمالك- 1
. الشٌوع فً الشركاء ؼٌر من الشابع العقار فً أكثر أو حصة بٌعت إذا الشٌوع، فً للشرٌك- 2
. بعضها أم الرقبة كل البٌع تناول سواء الرقبة بٌعت إذا االنتفاع حق لصاحب- 3

. بعد ٌستعمل ولم القانون هذا نفاذ قبل نشؤ بالشفعة آخر حق كل ٌسقط
 
 

 31/8/1995 تارٌخ 461 رقم والقانون 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة - 240 المادة

 فً علٌه المنصوص الترتٌب بحسب الشفعة حق استعمال ٌكون مختلفة فبات من الشفعاء تزاحم إذا
. السابقة 239 المادة
 بعضهم أو أحدهم تخلى وإذا. نصٌبه قدر على منهم كل حق ٌكون واحدة فبة من الشفعاء تزاحم وإذا
. نصٌبهم قدر على الحق هذا الباقون استعمل حقه عن

 
 

 31/8/1995 تارٌخ 461 رقم للقانون وفقا ملؽاة - 241 المادة

 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة - 242 المادة

 لتارٌخ سابقا تملكهم سند تارٌخ ٌكون الذي 239 المادة فً المذكورٌن لالشخاص الشفعة حق ٌعود
. المشتري تملك سند

 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 243 المادة

. آخر لشخص عنه التفرغ ٌجوز وال. ورثته الى صاحبه وفاة عند الشفعة حق ٌنتقل
 



 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 244 المادة

 ٌكون األخٌرة الحالة وفً. بعوض له الموهوب بوجه أو المشتري بوجه إال الشفعة حق ٌستعمل ال
. ذاتها الهبة على الجارٌة نفسها واإللؽاء واالبطال البطالن ألسباب معرضا الشفعة حق

 والفروع األصول أو الزوجٌن بٌن الحاصل البٌع وفً العقارٌة المقاٌضة فً الشفعة دعوى تسمع ال
. واألخوات االخوة أو
 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 245 المادة

 الفبة فً المتساوون الشفعاء تعدد فإذا. بكامله إال إسقاطه أو استعماله ٌجوز فال ٌتجزأ ال الشفعة حق
 إذا أما. بكاملها وإسقاطها الشفعة طلب الباقٌن على وجب الشفعة، فً حقه بعضهم أو أحدهم وأسقط

. فقط أحدهم نصٌب ٌؤخذ أن فللشفٌع المشترون تعدد
 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 246 المادة

: الشفعة حق ٌسقط
: اآلتٌتٌن المادتٌن فً المبٌنة القانونٌة المدة خالل الشفٌع ٌستعمله لم إذا- 1
 على تحتوي صحٌح تارٌخ ذات خطٌة وثٌقة فً صراحة المشفوع تسجٌل قبل الشفٌع أسقطه إذا- 2

. التسجٌل قبل أشهر ستة من أكثر الى تارٌخها ٌعود وال والشروط والثمن المشتري اسم بٌان
. تحفظ بال إمضاءه ووقع العقد على شاهدا أو بالبٌع البابع وكٌل الشفٌع كان إذا- 3
 تقدٌم بعد ٌجوز ال االسقاط هذا ولكن. ضمنا أو صراحة التسجٌل بعد حقه الشفٌع أسقط إذا- 4

. المشتري برضى إال بالشفعة الدعوى
 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 247 المادة

 لبنان، فً للمقٌمٌن العدل الكاتب بواسطة بالتسجٌل الشفعاء ٌعلم أن العقد تسجٌل بعد للمشتري
 فً ٌبٌن أن على أجنبٌة بالد فً للمقٌمٌن المدنٌة المحاكمات أصول قانون من 362 للمادة ووفاقا
 وملحقاته والثمن إقامتها ومحل العاقدٌن واسم التسجٌل وتارٌخ وأوصافه المبٌع العقار التبلٌػ

. العقد وشروط
 المسافة مهلة إضافة بعد التبلٌػ تلً التً العشرة األٌام أثناء الشفعة بحق ٌطالب أن الشفٌع وعلى
. السقوط طابلة تحت

 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة - 248 المادة

 تسجٌل تارٌخ من سنة مضً بعد الشفعة حق ٌسقط السابقة المادة فً المبٌن التبلٌػ ٌحصل لم إذا
. والؽاببٌن األهلٌة فاقدي بحق المدة هذه وتسري. العقاري السجل فً العقد
 أمام الشفعة بطلب الدعوى بإقامة إال تنقطع ال السابقة المادة وفً المادة هذه فً المذكورة المدة وإن

. العقد فً المذكور الثمن بحسب الصالحة العقار وجود محل محكمة



 
 

 31/8/1955 تارٌخ 461 رقم والقانون 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة - 249 المادة

 وهذا. تاما تعوٌضا المشتري بتعوٌض صاحبه ٌقوم أن بشرط إال الشفعة حق استعمال ٌمكن ال
: ٌشمل التعوٌض

 
 كان إذا إال األكثر على الشفعة دعوى تقدٌم ٌوم فعلٌا وإٌداعه عرضه ٌجب الذي المبٌع ثمن- 1

. الدفع تؤجٌل على ٌنص المسجل العقد
. الشفعة بدعوى للنظر الصالحة المحكمة مال صندوق فً الفعلً واإلٌداع العرض ٌتم
 
 على البدل هذا ٌزٌد ال أن على السمسرة وبدل الرسمٌة التسجٌل رسوم تشمل التً العقد، نفقات- 2

. القانونٌة بالتعرفة المعٌن البدل
 
 الناتج االقتصادي التحسٌن الى االلتفات دون المشتري، بفعل العقار على الطارئ التحسٌن بدل- 3

. االسعار تقلب عن
 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة- 250 المادة

 ٌجوز فال الشفعة دعوى تقدٌم قبل العقاري السجل فً بقٌده ثالث لشخص المشفوع عن التفرغ تم إذا
. بها اشترى التً وبالشروط الثانً المشتري من إال بالشفعة األخذ

 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة - 251 المادة

 الثمن المحكمة فتعٌن الشفعة حق وصاحب المشتري بٌن المشفوع ثمن مقدار على خالؾ وقع إذا
 على ٌزٌد الثمن هذا بؤن المشتري من االدعاء ٌسمع وال. المشفوع قٌمة عن النظر بصرؾ الحقٌقً

. المسجل العقد فً المذكور الثمن
 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة - 252 المادة

 بعد المشتري برضى المشفوع العقار بتسلٌمه إما التسجٌل، حق الشفٌع وٌكتسب الشفعة حق ٌثبت
. الشفٌع لمصلحة صادر بحكم وإما ،249 بالمادة المعٌنة وتوابعه الثمن دفع

 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة - 253 المادة

. نفسه البٌع مفاعٌل بٌنهما للشفعة وٌكون المشتري من اشترى قد أنه الشفٌع ٌعتبر
 إال الثمن، دفع فً المشتري لمصلحة العقد فً علٌه المنصوص االجل من االستفادة للشفٌع ٌحق وال
. الزمة تراها التً الضمانات لقاء ذلك المحكمة رأت إذا

. للدفع مهلة الشفٌع تمنح أن للمحكمة ٌجوز ال العقد، فً علٌه المنصوص االجل حالة عدا وفٌما



 
 

 5/2/1948 تارٌخ للقانون وفقا معدلة - 254 المادة

. القضاء أو اإلدارة طرٌق عن العلنً بالمزاد الحاصل البٌع فً وال للوقؾ، شفعة ال

 
 

 الزمن مرور يف - السادس الفصل
 
 
 

 إلدارة الخاضعة أو العقاري السجل فً المقٌدة الحقوق على الزمن مرور ٌسري ال- 255 المادة

. الدولة أمالك
 
 

. والمرفقة والمحمٌة المتروكة العقارات على البٌنة حق الزمن بمرور ٌكتسب ال - 256 المادة

 
 

 المقٌدة ؼٌر والحقوق بالعقارات ٌتعلق فٌما العقاري، السجل فً القٌد حق ٌكتسب - 257 المادة

 بنفسه هو سنوات، خمس مدة مستمرة علنٌة هادبة بصورة الشخص ٌد بوضع العقاري، السجل فً
 سبب لدٌه ٌكن لم وإذا محق، سبب الٌد واضع لدى ٌكون أن بشرط لحسابه، آخر شخص بواسطة أو

. سنة عشرة خمس فمدة محق
 
 

 فً الموجود الحق باستعمال فٌها ٌظهر التً اللحظة منذ مستمرا الٌد وضع ٌعتبر - 258 المادة

 اتصل الذي الشخص ٌد الى ٌستند أن الزمن بمرور ٌدعً لمن وٌمكن. منتظمة اعتٌادٌة بصورة الٌد
. إلٌه العقار منه
. الزمن بمرور ٌدعوا أن لورثتهم وال للمستعٌر وال للودٌع وال للمستؽل وال للمزارع ٌجوز وال

 
 

 الٌد قٌام ٌرجحان الحالً، الٌد ووضع معٌن، بزمن وقوعه الثابت الٌد وضع إن - 259 المادة

. ذلك خالؾ ٌثبت لم ما بٌنهما الواقعة الفترة فً
 
 

 الدولة أمالك إلدارة الخاضعة ؼٌر األمٌرٌة باألراضً التصرؾ قٌد حق ٌكتسب-  260 المادة

 بزراعة قابما الٌد واضع ٌكون أن شرط سند، بدون أو بسند الٌد وضع على سنٌن عشر بمرور



. األرض
 
 

 سند ضد أو الشخصً سنده ضد عٌنٌا حقا الزمن بمرور شخص ٌكتسب ال - 261 المادة

. مورثٌه
 
 

 الٌد مطلق شخص لكل ٌمكن إنما الزمن، مرور حق عن مسبقا العدول ٌجوز ال - 262 المادة

. الزمن بمرور مكتسب حق عن مسبقا ٌتخلى أن بحقوقه
 
 

. العقار إلشؽال السابقة الٌد وضع مدة تحسب فال الزمن، مرور انقطع إذا- 263 المادة

 
 

. ثالث شخص بسبب فقدها ولو حتى الٌد مدعٌه ٌفقد عندما الزمن مرور ٌنقطع - 264 المادة

 
 

 بشرط قضابٌة، بدعوى بحقه العقار صاحب طالب إذا أٌضا الزمن مرور ٌنقطع- 265 المادة

. تسقط دعواه ترك قد ٌكون ال أن
 
 

 فاقدي على وال الؽاببٌن على ال العقارٌة، المسابل فً الزمن، مرور ٌسري ال - 266 المادة

. القانون بمقتضى األهلٌة

 
 

 العقود مفعول يف - السابع الفصل
 
 
 

 18/6/1931 تارٌخ. ر.ل/57 رقم للقرار وفقا معدلة- 267 المادة

. العقود بمفعول العقارٌة العٌنٌة الحقوق قٌد حق ٌكتسب
 لهذه العابدة العٌنٌة الحقوق وعلى األمٌرٌة العقارات على والهبة بالبٌع الخاصة األحكام وتطبق

. العقارات
 
 



 حتى وصٌانته العقاري السجل فً فراؼه موجب ٌتضمن العقار اعطاء موجب إن- 268 المادة

. والفوابد العطل من الدابن تعوٌض طابلة تحت الفراغ،
 
 

 بالبٌع المتعلقة باالحكام معٌنة العقاري السجل فً العقار فراغ موجبات إن - 269 المادة

 ،1926 سنة آذار 15 فً المإرخٌن 189و 188 رقم القرارٌن وبؤحكام والتؤمٌنات، واالمتٌازات
. العقاري السجل إنشاء بشؤن

 
 

. ر.ل/135 رقم والقرار 6/8/1932 تارٌخ. ر.ل/102 رقم للقرار وفقا معدلة - 270 المادة

 22/6/1934 تارٌخ
 1329 سنة آذار 30- 1331 سنة األول جمادي 5 فً الصادرة السنٌة االرادة ملؽاة وتظل ألؽٌت
  20 فً المإرخ 1329 رقم القرار من والرابع والثالث الثانً الباب وأحكام. التصرؾ بشؤن
. 1922 سنة آذار
 واإلرادات القوانٌن مفعول ٌبطل نافذا، القرار هذا به ٌصبح الذي التارٌخ من اعتبارا ذلك، وعدا

 القانون أحكام الخصوص وعلى المحلٌة، والقرارات السامً المفوض وقرارات واألنظمة السنٌة
. القرار بهذا عنها المنصوص المسابل كل فً التابعة، القوانٌن وسابر المجلة، وأحكام العقاري،

 
 1930 سنة الثانً تشرٌن 12 فً بٌروت     
 بالوكالة السامً المفوض     
 تٌترو اإلمضاء     

 


