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تنظيمثحيفمنالعقد،إلىمنهاينظرالتيالزاويةبحسبالعقودتقسيماتتختلف

هخصالذيهوالمسمىفالعقدمسماة،غيروعقودمسماة،عقودإلىتنقسملهاالمشرع

عامالتهم،مفيالناسبينلشيوعهوذلكخاصة،بأحكامتنظيمهوتولىمعين،باسمالقانون

فييخضعفتنظيمه،يتولىولممعين،باسمالقانونيخصهلممافهوالمسمىغيرالعقدأما

.العقودلجميعتقررتالتيالعامةللقواعدعنهتتربالتياآلثاروفيتكوينه

ختلفمألحكاموالعقوداإللتزاماتقانونمنالثانيالكتابالمغربيالمشرعخصصوقد

قدمهايتقسما،عشرإثنىإلىمقسموهوبها،المرتبطةالعقودوألشباهالمسماة،العقود

ثمة،والحراسالوديعةثماإلجارة،ثمالمعاوضةعقديليهثمالبيع،بعقدالخاصالقسم

ازي،الحيالرهنثمالكفالةثمالصلحثمالغررعقودثماإلشتراكثمالوكالةثمالعارية

.الدائنينأنواعلمختلفاألخيرالقسموخصص

العقدفتكييمسألةتطرحأنالمسماةللعقودالتشريعيالتنظيموجودعلىويترتب

علىطبيقالتالواجبةالقواعدلتحديديتعينإذ.القضاءأمامالمتعاقدينبيننزاعإثارةعند

ليهعفيطبقالمسماة،العقودمنالعقدكانإذاماأوالالقاضييعينأنالنزاعمحلالعقد

أنعليهفيتعينمسمى،غيرعقدأنهإلىينتهيأوالمشرع،عليهانصالتيقواعده

.والفقهاءالقضاةمنسبقوهمنبمجهودمستعيناقواعدهيستخلص

مقدمة



تعدالالتيالمسماةغيرالعقودمعبالمقارنةالعددقليلةأنهارغمالمسماةوالعقود

تليحالذيالبيععقدهوأهمهاليبقى.آلخرعقدمنتتفاوتأهميتهاأنإالتحصى،وال

التشريعاتمختلفأناألهميةهذهيؤكدوما.المسماةالعقودقائمةضمنالصدارةمركز

.رىاألخالمسماةالعقودمنغيرهقبلالبيععقدأحكامتنظيمتناولتالمعاصرةالمدنية

عرضتلتيااإلسالميةالفقهيةللدراساتبالنسبةحتىنتلمسهاالترتيبفياألولويةوهذه

باعتبارهالبيوعببابالمعامالتكتبالمسلمونالفقهاءيستهلمافغالباالمسماة،للعقود

.جميعاالعقودهذهأهم

الناسبينوتداوالوشيوعاانتشاراالعقودأكثركونهمنأهميتهالبيععقدويستقي.

والتياألفراد،بيناليوميةالمعامالتوأساسواالجتماعية،االقتصاديةالحياةعصبفهو

كما.اغالبوالربحالكسبتحقيقولمحاولةاقتصادا،حياتهمبناءأجلمنمعظمهميجريها

روريةالضحاجياتهمشراءطريقعنكريمة،عيشةوالعيشلإلنسانالذاتبناءأساسأنه

.والكماليةوالنافعة

أهممنمنازعبدونيبقىالكراءعقدفإنللملكية،الناقلةالعقودأهمالبيععقدكانوإذا

علىالمنصبمنهخاصةاألخير،العقدهذاأهميةوتزداد.األعيانعلىتردالتيالعقود

.ريالحضالوسطفيخصوصاالسكن،أزمةتفاقممعالسكني،لالستعمالالمعدةاألماكن



المحاور الكبرى



كانتفقد.البيعأصلهيالمقايضةأنالثابتمن

تداوللالوحيدةالطريقةهيالبدائيةالمجتمعاتفيالمقايضة

أخرىوسيلةإلىالحاجةبدتالمجتمعاتتطورومع.األموال

القيمفيالمساواةوتحققماحدإلىشاملةجامعةللتداول

هابعد.الثمينةالمعادنهيالوسيطةالوسيلةهذه.المتبادلة

منمبلغبسلعةتبادليتمحيثللتبادل،كوسيلةالنقودظهرت

تالمجتمعافيالبيعحلهذاوعلى.بسلعةسلعةالالنقود

.المقايضةمحلالحديثة

ةالمتطورالصورةإالهوماالبيعأنتقدمممانستخلص

.للمقايضة



فيبيعوال.الرومانيالقانونإلىيرجعالحديثةالمدنيةالقوانينفيالبيعصلأ

إالشتريالماتجاهالبائعيلتزملمبحيثللملكية،ناقالعقدايكنلمالرومانيالقانون

هادئانتفاعاابهواالنتفاعله،مالكاباعتبارهعليه،يدهبوضعالمبيعحيازةمنبتمكينه

فييصالتنصيتمأنالبيعطبيعةمعيتنافىكانلكن.أحدمناعتراضأومنازعةدون

.المشتريإلىالملكيةتنتقلالأنأوالمبيعبملكيةالبائعاحتفاظعلىالعقد

أنرغيالقديم،الفرنسيالقانونإلىالرومانيالقانونمنالبيعفكرةوانتقلت

ولكنهالبيع،قدعفيالرئيسيااللتزامهوبالتسليمااللتزامأنيعتبرونكانواالفرنسيين

فيكرةالفهذهتجسدتوقد.المشتريإلىالملكيةانتقالعليهترتبتنفيذهتممتى

.للملكيةقالناعقداكونإلىاإلشارةفيهأغفلالذيالبيعلعقدالفرنسيالمشرعتعريف

ونبالقانالمتأثرةالمدنيةالتشريعاتمنالعديدطرفمنتفاديهتمالذياألمروهو

.المصريالمدنيوالقانونالمغربي،المدنيكالقانونالفرنسي،المدني



عقدالبيع»:بأنهع.ل.ق478الفصلفيالبيععقدالمغربيالمشرععرف

هذالتزميثمنمقابلفيحقأوشيءملكيةلآلخرمتعاقدينلاأحدينقلبمقتضاه
.«لهبدفعهاآلخر

لهذاةخاصيأهمإلىيشيرالمغربيالمشرعأنيتبينالتعريفهذاخاللمن

خالفاذلكوالمشتري،إلىالمبيعملكيةبنقلالبائعالتزامفيوالمتمثلةالعقد،

عرفهحيثالخاصية،هذهإلىالعقدلهذاتعريفهفييشرلمالذيالفرنسيللمشرع

عاقديهأحدبموجبهيلتزماتفاق»:بأنهالمدنيقانونهمن1582الفصلفي

.«ثمنهبأداءاآلخرالمتعاقدويلتزمشيء،بتسليم

الدقةمنعبنويتسمالبيعلعقدتعريفوضعفيموفقاكانالمصريالمشرع

هبيلتزمعقد»:بأنهعرفتهالتيالمدني،قانونهمن418المادةفيوالشمولية

.«دينقثمنمقابلفيآخرماليحقأوشيء،ملكيةللمشتريينقلأنالبائع

تعريف عقد البيع



البيع عقد ناقل للملكية؛

البيع عقد ملزم للجانبين؛

بيع عقد رضائي؛ال

البيع عقد محدد القيمة؛

االبيع عقد معاوضة المقابل فيه نقد.



البيع عقد 
للملكيةناقل 

الخصائصأهممنيعدالمشتريإلىالبائعمنالملكيةنقل•
أنيمكنالبحيثفيه،جوهرياوعنصراالبيع،لعقدالمميزة
هذاميقلمإذابيععقدأنهعلىيكيفأنأوبيعحصولنتصور

إلىالمتصرفمنالمبيعالشيءملكيةنقلعلىالتصرف
.إليهالمتصرف

يكتسبالمشتري»:أنعلىع.ل.قمن491الفصلينصهكذا،•
يبتراضالعقدإتمامبمجردالمبيعالشيءملكيةالقانونبقوة

.«طرفيه

عقد ملزم 
للجانبين

دوالعقللجانبين،الملزمةالعقوددائرةضمنالبيععقديدخل•
حظةلمنطرفيهعاتقعلىينشئالذيالعقدهوللجانبينالملزم
هامنيتحللأنألحدهمايمكنالبحيثمتقابلة،التزاماتإبرامه

.اإلنفراديبتصرفه

المبيع،الشيءملكيةبنقلالبائعيلتزمالبيعتمامفبمجردهكذا،•
حقاقواالستالتعرضبضمانيلتزمكماالمشتري،إلىوتسليمه
المقابلعبدفالمشترييلتزمالمقابلوفي.الخفيةالعيوبوضمان

نفقاتالوبدفعالمحدد،الوقتفيالمبيعبتسلميلتزمكمانقدا،
.المبيعوتسلمالثمنبأداءالمرتبطةوالمصاريف



البيع عقد رضائي

البيعيكون»:أنهعلىع.ل.قمن488الفصلينص•
واآلخربالبيعأحدهماعاقديه،تراضيبمجردتاما

العقدوشروطوالثمنالمبيععلىوباتفاقهمابالشراء،
خليدالبيعأنيتبينالفصلهذاخاللمن.«األخرى

باطارتفيهايكفيالتيالرضائية،العقودزمرةفي

كمبدأوفهوبالتالي.العقدينشأحتىبالقبولاإليجاب
فيهييكفبلالنعقاده،شكليإجراءألييحتاجالعام

يعالمبعلىوالمشتريالبائعبينالتراضيحصول
.والثمن

البيع عقد 
معاوضة المقابل 

فيه نقدا

نمكالأنذلكالمعاوضاتعقودمنالبيععقديعتبر•
علىيحصلفالمشترييعطيه،لمامقاباليأخذطرفيه
أنبيجالذيالثمنعلىيحصلوالبائعالمبيع،ملكية
نعالعقدهذاتميزالتيالبارزةالخاصيةنقدا؛يكون
.ةوالمقايضالهبةعقديوخاصةاألخرى،العقودسائر



البيع عقد محدد القيمة

لكألنالقيمة،محددانهالبيعفياألصل•
لفا،سيعلمأنيستطيعأويعلمعاقديهمن
اإللتزامقيمةالعقد،إبراموقتمنأي

بهيكسالذيالحقوقيمةبه،يتعهدالذي
.العقدمن

عقداالبيععقديكونقدذلكومع•
أوللمشترييمكنالبحيثاحتماليا،

مامقدارالعقدإبرامعنديعرفأنللبائع
كأنسيعطي،مامقابلعليهسيحصل

بوقوعالطرفينأحدالتزاماتترتبط
غيرأومحققغيراحتماليحادث

.تحققهتاريخمعروف



د البيعكيفية تحقق التراضي في عق
التراضي في عقد البيع  :

لمراحبثالثالعقود،لكلبالنسبةالشأنهوكماالبيع،عقدفيالتراضييمر

وتطابقهما؛والقبول،اإليجابهيأساسية،

تؤثريالتالعيوبمنوخالياسليماالرضايصدرأنالبدصحيحاالعقديبرموحتى

.صحتهعلى

اصرعنإلىاألخرىالعقودباقيشأنشأنهإبرامهفييحتاجالبيععقد

.والسببوالمحلالتراضيوهيتقليدياعليهاالمتعارفالتكوين



التراضي

اقتران اإليجاب بالقبول

يجبالعقدوينعقدالتراضييتحققحتى
عنبيربالتعالقبولعنالتعبيريلتقيأن

همامنكلبأنالقوليمكنبحيثاإليجاب،
انباقترعنهيعبرماوهوباآلخر،ارتبط
،اإلرادتينارتباطأيباإليجاب،القبول
.العقدبهيتمالذي

فييتمقداإلرادتينارتباطأنعلى
قدالعمجلسفييتمالوقدالعقد،مجلس

أوالمراسلةطريقعنالتعاقديتمكأن
...ببرقية

القبول اإليجاب

اإلرادةعنتعبيرهواإليجاب
شخصإلىشخصمنموجه

فيالدخولعليهيعرضآخر
آثارعنهاتنتجعقديةرابطة

هذافييحددهامعينة،قانونية
هوهبيلتزملمابالنسبةاإليجاب

.هبااللتزاميطلبلماوبالنسبة

إرادةعنالتعبيرهوالقبول

.اإليجابإليهوجهالذيالطرف

يالجدالتعبيرهوالبيعوفي

وجهالذيالمتبايعإرادةعن

والمتضمناإليجاب،إليه

ذلكعلىالتامةالموافقة

.اإليجاب



الموجبإرادةيظهرأنيجب•

وفقابالعقد،االرتباطفيالباتة

هذافييحددهاالتيللشروط

؛اإليجاب
اصرالعنعلىيشتملانيتعين•

األساسيةواألركانالجوهرية

؛العقدالنعقادمنهاالبدالتي

يكونأنالقبولشروطمن•

تامة،مطابقةلإلجابمطابقا

لبكراضياالقابليكونأنأي

الموجبحددهاالتيالشروط

اهذفيعتبروإالإيجابه،في

جديدإيجاببمثابةالقبول

الذياألصليللموجبموجه

العقد؛انعقدقبلهإذا



صور القبول

اللفظ الصريح

بالكتابة

كل سكوت مصحوب 
بمالبسات وظروف 
تدل بال شك على 

.الرضا بالبيع

اإلشارة المفهومة

صور اإليجاب

اإلشارة المفهومة

رسالة أو خطاب يوجهه شخص 
لشخص آخر

يتم بالتعبير اللفظي الصريح عن 
ع طريق استعمال آية عبارة تفيد البي

في عرف مكان التعاقد

عرض بضائع ومنتوجات للعموم 
في المحالت التجارية مع وضع 

األثمنة عليها



شروطنفسهاهيالبيععقدفيالرضاصحةشروط

اهذيصدرأنوهيالعقود،منعقدأيفيالرضاصحة

سليمايكونوأناألهلية،كاملشخصعنالرضا

حتىذلكلوتبعا.صحتهفيتؤثرالتيالعيوبمنوخاليا

أنلزميالقانونيةآثارهوينتجصحيحا،البيععقديقوم

البيعلعمليةأهالوالمشتريالبائعمنكليكون

.صحيحامنهماكلرضايكونوأنوالشراء،

يعصحة التراضي في عقد الب

الشروط



شروط اكتساب االهلية

هابأنالمشرععرفهاالتياألداءأهليةهيهناباألهليةالمقصود

ونفاذوالماليةالشخصيةحقوقهلممارسةالشخصصالحية

.(األسرةمدونةمن28المادة)تصرفاته

بلوغ سن الرشد 

القانوني الذي حدده 

سنة 18القانون في 

.شمسية كاملة

سالمة القوى العقلية 

من كل سبب يمكن أن 

يؤثر سلبا على هذه 

و األهلية إما بنقصانها أ

بانعدامها كليا



الربحملتحتألنهاوالضرر،النفعبينتدورالتيالتصرفاتمنالبيعباعتبار

هليةأتوافريتعينالطرفينحقفيونافذاصحيحايقومحتىفإنهوالخسارة،

ببلوغاألهليةكاملمنهماكليكونأنبمعنى.والمشتريالبائعمنكلفيالتصرف

صرفاتالتجميعممارسةلهيجوزحيثالعقلية،القوىسليمالقانوني،الرشدسن

أهلية)امحضضرراالضارةأو،(اإلغتناءأهلية)محضانفعاالنافعةسواءالقانونية

.والشراءالبيعقبيلمنوالضررالنفعبينتدورالتيأو،(االفتقار

الهالأليس(العقلوفاقدوالمجنونالمميزغيرالصبي)األهليةعديمأنونخلص

نفعالنافعةاالتصرفاتفيهابماباطاليكونعنهصدرتصرفوكل.للشراءوالللبيع

عللبيفأهليته،(والمعتوهوالسفيهالمميزالصغير)األهليةناقصأما.محضا

أوصيالوأوالوليإجازةبشرطويشترييبيعأنيستطيعفهو.ناقصةوالشراء

كونتوقدصريحةتكونقدالقاصرلتصرفالشرعيالنائبوإجازة.لذلكالمقدم

.الردوعدموالسكوتبالحضورضمنية



صية
خ
ش

ق 
ف لعوائ

صر
ع الت

ت من
ال
حا

حالة البيع في مرض الموت

حالة المدين المحجوز عليه 
تحفظيا

حالة الشخص المحكوم عليه 
بعقوبة جنائية

ظيفية
ب و

سبا
أل
ف 

صر
ع الت

ت من
ال
حا

السماسرة والخبراء

األوصياء والمقدمون واآلباء 
.الذين يديرون أموال أبنائهم

ووكالء القضاؤيونالمصفون 
التفليساتالدائنين في 

متصرفو البلديات والمؤسسات 
.العامة

نجااد أن هناااك بعااض ع.ل.قبااالرجوع إلااى مقتضاايات 

ق الحاااالت الخاصاااة التااي يمناااع فيهااا التصااارف لعوائااا

صرف شخصية، وكذا بعض الحاالت التي يمنع فيها الت

ألسباب وظيفية



تأثيرتحتعتبايأوللرضا،المعيبالغلطفيمشترياأوبائعاكانسواءالمتبايعين،أحدوقعفإذا

يكونيعالبعقدفإنفاحش،غبنضحيةكانأووالتهديد،اإلكراهوطأةتحتأواالحتياليةالوسائل

زوالأونالغبأواالحتيالأوالغلطاكتشافبعدإجازتهعلىموقوفايكونوإنماحقه،فينافذغير

كأنويعدباطال،العقدكانرفضهوإذااإلجازة،تاريخمنلهالزماالعقدأصبحأجازهفإذا.اإلكراه

.اثرأيينتجواليكنلم

تربطتيالالعالقةإطارفيمنهاالمرجوةالغايةتحققالالتقليديةالتراضيعيوبنظريةأنغير

.بالعيوهذهتحققإثباتصعوبةضمنهامننذكرقانونيةاعتباراتلعدةبالمشتريالبائع

يالمشترأوالبائعحمايةيمكنالرضاعيوبلنظريةإعماال

عاقدهتأوتدليسأوغلطفيوقوعهبسببإرادتهتعيبتالذي

صالمنصواإلستثناءاتحدودفيالغبنأواإلكراهوطأةتحت

.قانوناعليها



التراضي في البيع 
بالعربون

التراضي في الوعد 
بالبيع

التراضي في البيع 
االبتدائي

سمىيآخرلشخصمعينبثمنببيعهالحقأوالشيءمالكيعدبمقتضاهعقدبالبيعالوعد

.معينأجلخاللالشراءفيرغبتهاألخيرهذاأبدىإذاله،الموعود

واحدبلجانالملزمةالقانونيةالتصرفاتقائمةضمنبالشراءالوعددونبالبيعالوعدويدخل

وفي.الشراءفيرغبتهلهالموعوديبديعندماماشيئايبيعأنبموجبهيلتزمإذالواعد؛هو

أولهماملزفيصبحالعقدقبولخيارلهالذيله،للموعودملزمغيرالوعدهذافإنالوقتنفس

.يكنلمكأنالعقدفيعتبررفضهخيار

البيععنزمتميعقدبلبيععقديكوناللكنه.وقبولإيجابمنيتكونتاماعقدايعتبرأنهكما

.هائيالنالبيععقدإلبرامالتمهيدبهايتمالتيوالمؤقتةالمسماة،العقودطائفةفييدخل

.بهلموعوداللبيعالجوهريةوالمسائلاألركانجميععلىاالتفاقبالبيعالوعدالنعقادويشترط

:بيعبالالوعدفيالتراضي-1



تعاقد،الفياألسلوبهذابتنظيمخاصةصريحةنصوصالمغربيع.ل.قفيهناكليس

لعقدتمهيدااالتفاقهذامثلإبرامإلىاللجوءعلىالعادةجرتالعمليةالناحيةمنلكنه

.العقاريةالبيوعاتفيخصوصانهائي،بيع

معينمبلغلقاءتبالذامعينةعيناللمشترييبيعبأنالبائعفيهيعدعقداالبتدائيوالبيع

االلتزامهذاومقابلمعينة،مدةخاللالشيءهذاشراءفيرغبتهالمشتريأبدىإذا

نفساللخالشيءنفسبشراءالبائعفيهيعدالمشتريعاتقعلىيقعآخرالتزامهناك

.المدة

شروطافرتواالبتدائيالبيعوصحةانعقاديتطلبالبيع،للوعدبالنسبةالحالهووكما

التفاقافيالجوهريةالشروطوتتمثل.بالشكليتعلقماومنهابالجوهريتعلقمامنها

.النهائيعالبيإبرامخاللهايلزمالتيوالمدةوالثمنوالمبيعاالبتدائيالبيعطبيعةحول

شكلىإليحتاجالنهائيالبيعإبرامكانإذاأنهفيالشكليةالشروطتتجلىحينفي

.لهالمهداالبتدائيالعقدفيأيضاالشكلهذاتوافرمراعاةفيجبمعين،

إبرامتوقمنابتداءوذلكمنها؛يمرالتيالمرحلةبحسباالبتدائيالبيعآثاروتختلف

.النهائيالعقدإبرامميعادحلولغايةإلىاالبتدائيالبيع

:ئياالبتداالبيعفيالتراضي



المتعاقدينأحديعطيهما»:بأنهع.ل.قمن288الفصلفيالعربونالمغربيالمشرععرف

القانونيةيعةالطبتحديدفيالمدنيةالقوانينانقسمتوقد.«تعهدهتنفيذضمانبقصدلآلخر

مقتضاهابيحقالعقد،عنللعدولوسيلةمجردالعربونيعتبراتجاه.اتجاهينإلىللعربون

فامضاعردهأوأعطاهمنطرفمنالعربونفقدمقابلالعقدإتمامعنالتراجعمتعاقدلكل

ربونالعيعتبرجرماني،طابعذوآخراتجاههناكالمقابلوفي.تسلمهممنالعدولحصلإذا

الفسخوجبيستالعقدعنالعدولإنبحيثتنفيذه،فيوالبدءالعقدإتمامعلىتأكيدبمثابة

نتيجةدبالمتعاقالالحقالضرربقدريرتبطالذيبالتعويضالمطالبةفيالحقتخويلمع

.العقدإتمامعنالرجوع

288منالفصلفياعتبرهحيثللعربون،الجرمانيبالمفهومالمغربيالمشرعتأثروقد

فإنالمشرعموقفوضوحورغم.تنفيذهفيوبدايةالعقدإبرامعلىتأكيدبمثابةع.ل.ق

عنللعدولثمنايعتبرهمرةفهوللعربون،القانونيةالطبيعةفيويحسملماألعلىالمجلس

.تنفيذهفيوبدءاالعقدإبرامعلىتأكيدبمثابةيعتبرهومرةالعقد،

فإننفيذه،تفيوبدايةالعقدإبرامعلىتأكيدهوالمغربيللتشريعوفقاالعربونوباعتبار

النفعبيندائرةالالقانونيةالتصرفاتلصحةالالزمةاألهليةتوافرفيهيشترطبالعربونالبيع

.والمشتريالبائعمنلكلوذلكالتصرف،أهليةوهيوالضرر،

.تنفيذهيتملمأمالعقدتنفيذتمإذامابحسبتختلفالعربونعقدآثارإن

:ونبالعربالبيعفيالتراضي



محتوى التراضي في 
عقد البيع

االتفاقيتمال»:يليماعلىع.ل.قمن19الفصلينص•
زام،لاللتاألساسيةالعناصرعلىالطرفينبتراضيإال

يعتبرهاالتياألخرىالمشروعةالشروطباقيوعلى
.«أساسيةالطرفان

:أنهعلىالقانوننفسمن488الفصلينصكما•
يعبالبأحدهماعاقديهتراضيبمجردتاماالبيعيكون»

روطوشوالثمنالمبيععلىوباتفاقهمابالشراء،واآلخر
.«الخرىالعقد

البدبيعالعقدلتمامأنهيتبينالفصلينهذينباستقراء•
عالمبيحولالمتبايعينبينالتراضييحصلأنمن

دالعقهذافياألساسيينالركنينباعتبارهماوالثمن
بةبالنسأساسيةتعتبرالتيالشروطإلىباإلضافة

انعقادعدمطائلةتحتوذلكألحدهما،أوللمتعاقدين
.العقد



محتوى التراضي في عقد البيع
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أن يكون المبيع موجودا أو قابال 
للوجود

أن يكون المبيع معينا أو قابال 
للتعيين

أن يكون المبيع داخال في دائرة 
التعامل ي 
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أن يكون الثمن محددا أو قابال 
للتحديد

أن يكون الثمن جديا

أن يكون الثمن عادال



إالالبيعيقومالوجوهرياأساسياركناالبائعالتزامكمحليعبمالباعتبار

نفسعلىيتوفرأنفيهيلزمفإنهوالتراضي،الثمنجانبإلىبوجوده

منالفصول)عامبوجهااللتزاممحلفيالقانونيفرضهاالتيالشروط

تفرضهاالتيالخاصةالشروطإلىإضافة،(ع.ل.قمن61إلى57

.الحاالتبعضفيالمبيعالشيءطبيعة



أن يكون المبيع موجودا أو قابال للوجود

ىعلأوالحالفيأيالعقد،إبرامعندموجوداالمبيعيكونأنهنابالوجوديقصد

الأصموجودغيرالمبيعكانإذاأنهذلكمعنى.المستقبلفيللوجودقابالاألقل

يمكنالولكنهموجودايكونأنأوالمستقبل،فيوجودهيمكنوال،(معدوما)

نوألالبشرية،الطاقةحدودعنلخروجهتسليمهعلىمقدوروغيربه،االستئثار

يردالذيعالبيفإنمثال،والبحاروالشمسكالهواءفيهالتصرفإمكانيةتأبىطبيعته

.باطاليقعالمبيعهذامثلعلى

يتمقدفالعقد،مجلسفيحاضراالمبيعيكونأنبالضرورةيستلزمالالوجودوشرط

منلهيةالحسالمعاينةعنتغنيالتيالمبيعمواصفاتبذكرالتعاقدأثناءاالكتفاء

وعهانبذكرتتحددالتيالمثليةاألشياءبيوععلىينطبقماوهذاالمشتري،طرف

.العقدمجلسفيلحضورهاضرورةدونومواصفاتها

قتوموجودغيرأيمستقبليا،شيئاالمبيعكانوإنحتىصحيحاالبيعويكون

البيعتميأنعلىالمتعاقدينيتفقلمماالمستقبل،فيللوجودقابلولكنهالتعاقد،

الةالحهذهففي.الوجودممكنشيءعلىالالعقدإبراموقتفعالموجودشيءعلى

كانالمستقبلفيالوجودممكنكانوإنحتىالبيعوقتموجودغيرالمبيعكانإذا

.باطالالبيع



أن يكون المبيع موجودا أو قابال للوجود

من61الفصلخاللمنالمستقبليةاألشياءفيالتعاملالمغربيالمشرعأجازوقد

رغيأومستقبالشيئاااللتزاممحليكونأنيجوز»:أنهعلىينصالذيع.ل.ق

عننازلالتيجوزالذلكومع.القانونبمقتضىالمقررةاالستثناءاتعدافيمامحقق

عليه،تشتملمماشيءفيأوفيها،تعاملأيإجراءوالالحياة،قيدعلىإنسانتركة

«.مطلقابطالناباطاليقعسبقمماتصرفوكل.برضاهحصلولو

ليالمستقبالشيءفيالتعاملجوازهيالقاعدةأنيستخلصالفصلهذاخاللمن.

يرغأشياءعلىالبيعفيهايردحيويةتطبيقاتالعمليةالممارساتأبرزتوقد

بيعيعتبرو.للعقاراتبالنسبةأوللمنقوالتبالنسبةسواءوذلكالتعاقد،وقتموجودة

أما.قوالتللمنبالنسبةمستقبليشيءفيالتعاملفيهيتجلىعمليمظهرأهمالسلم

أهميعتبرالجاهزةغيرأوالبناءطورفيالشققبيعفإنالعقاريةللبيوعاتبالنسبة

.للعقاراتبالنسبةالمستقبليالشيءفيالتعامللمسألةتجسيد

تتمة



أن يكون المبيع معينا أو قابال للتعيين

يكونأنيجباإللتزاممحلهوالذيالشيء»:فإنع.ل.قمن58للفصلوفقا

كانذاإمحددغيرالشيءمقداريكونأنويسوغ.نوعهإلىبالنسبةاألقلعلىمعينا

«.بعدفيماللتحديدقابال

وجودلأساسيشرطوهوالمشتري،طرفمنبهالعلميفيدالمبيعالشيءوتعيين

التيةالفاحشالجهالةينفيالذيهوالقانونفيبهيعتدالذيوالعلم.البيعوصحة

.الطرفينبينالمنازعةإلىتفضي

تعيينأنماك.مثلياشيئاأوقيميااألخيرهذاكانإذامابحسبيختلفالمبيعوتعيين

.الجزافيالبيعحالةفييختلفالمبيع



تعيين الشيء 
القيمي

ذاتيايناتعيتعينهخاصةبصفاتغيرهعنمنهاكليتميزالتيهيالقيميةاألشياء•
.عامبوجهكالعقاراتالوفاء،فيمقامهيقومالغيرهتجعل

أنبوجالسوقفيمقابللهوليسبالذات،معيناأيقيميا،شيئاالمبيعكانفإذا•
فإذافي،الكابالشكلمواصفاتهبتحديدوذلكالفاحشة،الجهالةمنمانعاوصفايوصف

.األساسيةوأوصافهاومساحتهاموقعهايبينأنوجبداراالمبيعكان

تعيين الشيء 
المثلي

مةالقيفيلهامقاربأومساوجنسهامننظيرلهايوجدالتيهيالمثليةاألشياء•
علىعالبيوردفإذا،...والشعيركالقمحالوفاءعندالبعضمقامبعضهايقومبحيث

.المشتريطرفمنبهاالعلميفيدالذيبالشكلتعيينهاوجباألشياءهذهمثل

أوالعددأوالقياسأوالوزنأوبالنوعبتحديدهايكونالمثليةاألشياءتعيينأنعلى•
.ع.ل.قمن486الفصللمنطوقطبقاالصنف

ع تعيين المبي
في البيع 
الجزافي

عدبوالتخمينبالحرزوإنماعدد،والوزنوالكيلبالالشيءبيعهوالجزافمعنى•
يعتبرأندونأشياءجملةعلىواحدبثمنيردبيعفهو.لهالرؤيةأوالمشاهدة

يالمغربالمشرععرفهوقد.المجموعثمنتعيينألجلإالقياسهاأووزنهاأوعددها
.ع.ل.قمن490الفصلفي

قابلةيرغصفقةشكلفيإجماليةبطريقةالجزافيالبيعفيالمبيعتعيينويتم•
أولمنزلافيالموجودةالكميةيشملالبيعبأنللمشتريالبائعيقولكأنللتجزئة،
.واحدإجماليبثمنبيعهافيالمرغوبالبضاعةمنالمخزن



أن يكون المبيع داخال في دائرة التعامل

ةدائرفيالداخلةالمعنويةوالحقوقواألفعالاألشياء»:أنعلىع.ل.ق57الفصلينص

التياءاألشيجميعالتعاملدائرةفيويدخل.لاللتزاممحالتكونألنوحدهاتصلحالتعامل

.«بشأنهاالتعاملصراحةالقانونيحرمال

بأنللتعامللقابشيءعلىينصبأنصحيحاالبيعيكونحتىيشترطالفصللهذاتطبيقا

.ئعالباملكيةفييكونبأنوذلكفيه،التصرفممنوعغيريكونوأنمشروعا،يكون



يكنلمإذامشروعاالمبيعيكون•

امالعللنظامأوقانونيلنصمخالفا

القانونيراعيفقد.واآلداب

تكونماوغالبامعينة،اعتبارات

نعفيمواآلدابالعامبالنظاممرتبطة

اتكالنجاسمحددةأشياءفيالتعامل

والموادوالخموروالمخدرات

المغشوشة؛والبضائعالضارة

مشروعاالمالأوالشيءيكونوقد•

هعليأضفىالمشرعأنإالذاتهفي

فيفيدخلوالمنع،الحظرمننوعا

قابلةغيراألموالأواألشياءعداد

علىينطبقماوهذافيها،للتعامل

العامةللمنعةالمخصصةاألشياء

.العموميةكاألمالك

يفالمبيعكانإذاإالالبيعيجوزال•

هذهتكونأنبينفرقالالبائع،ملكية

أوشروطعلىمعلقةأوتامةالملكية

.معينةإجراءاتبسلوكمرتبطة

غيرمالبيععلىالبائعتجرأإذاأما•

أسماهماأمامنكونفإنناله،مملوك

يرغملكوبيع.غيرملكببيعالمشرع

المدنيةالتشريعاتجلفيممنوع

المغربيالمشرعتناولوقدالحديثة،

485الفصلفيالبيعهذاأحكام

.ع.ل.ق

فيالمغربيالمشرعأنويالحظ•

البيعاعتبرأعالهالمذكورالفصل

للفسخقابالغيرملكعلىالواقع

.البائعدونالمشتريلمصلحة



المبيع،يءالشملكيةمقابلللبائعبدفعهالمشترييلتزمالنقودمنمبلغهوالثمن

صلالفنصمنيتفادماوهووجديته،بوجودهإالالبيعيتمالأساسيركنوهو

.ع.ل.قمن478

يةكيفبخصوصالتساؤالتبعضيثيرالبيععقدفيجوهريكركنوالثمن

تفادياته،وعدالبجديتهيتعلقفيماوكذلكالتحديد،هذاصالحيةتعهدولمنتحديده،

جبيشروطالبيعفيفللثمنوعليه.تافهأوصوريبثمنالبيععقدإلبرام

يكونأنللتحديد،قابالأومحددايكونأنوهيالمتبايعين،طرفمنمراعاتها

.عاداليكونوأنجديا



أن يكون الثمن محددا أو قابال للتحديد

يدعالياكافتعيينايعيناهأنأي.الثمنعلىالبيععقدفيالطرفانيتفقأنيجب

نعوامتالجوهرية،أركانهأحدمنالعقدخالوإالمستقبال،مقدارهفيللمنازعةمجاال

ينصالذيع.ل.ق487الفصلمنصراحةيستخلصماوهذاذلك،بسببانعقاده

يعهدأنيسوغوال.معيناالبيععليهينعقدالذيالثمنيكونأنيجب»:يليماعلى

بهرىاشتالذيبالثمنالشراءيقعأنيسوغالأنهكماالغير،منأحدإلىبتعيينه

ثمنالإلىالركونيجوزذلك،ومع.المتعاقدينمنمعروفاالثمنهذايكنلمماالغير

وق،السأسعارمتوسطإلىأومعينةتعريفةإلىأوالسوق،أسعارقائمةفيالمحدد

بضائع،علىالبيع،وردإذاأما.للتقلباتثمنهايتعرضالبضائععلىالبيعوردإذا

التيألسعارامتوسطإلىركنانهماأالمتعاقدينفيفيفترضللتقلبات،ثمنهايتعرض

؛«.الصفقاتبهاتجري

بشكليضاأتتمالثمنتحديدمهمةفإنعام،كأصلالرضائيةالعقودمنالبيعفباعتبار

بذكرنهتعييأوالثمنتحديدويحصل.والمشتريالبائعمنكلبهايستقلرضائي،

كمقابلبدفعهالمشترييلتزم(...درهمآالفعشرةأودرهمألفمثال)معينمبلغ

.المبيعملكيةعلىلحصوله



أن يكون الثمن جديا

ضعوالمشرعفإنالمتعاقدين،إلرادةيرجعالثمنتحديدفيالعامالمبدأكانإذا

ودالوجبضرورةاألمرويتعلقتجاوزهاللمتبايعينيمكنالاإلرادةلهذهحدودا

ثمنىعلاالتفاقجوازعدمذلكعلىيترتبحيث.جديايكونبأنللثمنالحقيق

.صوري

إلزامإلىاتجهتقدالطرفينإرادةتكونالذيالثمنهوالحقيقيأوالجديفالثمن

بعضفينهأإال.للمبيعرمزياالحقيقيامقابالباعتبارهفعاليدفعهبأنالمشتري

منهاإلنتقاصأوفيهالزيادةأونهائياالثمنإسقاطعلىاالتفاقيتمالحاالت

.(نسبية)جزئيةأومطلقةإماالصوريةوتكون.صوريبيععقدأمامفنكون



أن يكون الثمن عادال

منمبلغوهالتافهوالثمن.تافهبثمنيتمالكذلكصوري،بثمنالبيعيتمالكما

لىعيبعثحدإلىالمبيعقيمةمعتناسبهعدمفيالتفاهةمنيصلالنقود

قدانكوإنالتافه،المقدارهذامثلعلىللحصوليتعاقدلمالبائعبأناالعتقاد

المبيعيمةقوبينبينهالتناسبيجعلحدإلىقلياليكونفهوفعال،عليهحصل

أودرهمباصليةزيتيةلوحةأوأرضيةقطعةيبيعكمنتماما،مفقودالحقيقية

لتخلفاطالبهنايعتبرفالبيعالمبيع،قيمةمعالبتةتتناسبالجداقليلةدراهم

.البائعالتزاموسببالمشتريالتزاممحل

صاخصومضمونهتحديدبخصوصالتساؤالتبعضالثمنعدالةشرطويطرح

غيرتالتصرفاإلبطالالغبننظريةاعتمادفيالمدنيةالتشريعاتاختالفأمام

.العادلة



باالتفاقالبيععقدفيالتراضييحصلانيكفيالالعمليةالحاالتمنكثيرفي

صولحذلكإلىباإلضافةيتعينوإنماوالثمن،المبيعوهياألساسيةأركانهعلى

اأحدهمأوالمشتريوالبائعمنكليعتبرهاالتيالشروطبعضحولاالتفاق

.البيعإلبرامضرورية

خاللمنالشروطهذهبشأنالتراضيضرورةإلىالمغربيالمشرعأشاروقد

.بهاالمقصودتحديددونوذلك،ع.ل.قمن488و19الفصلين

عليه،بينصالذيوالمحلالبيعطبيعةوتنوعبتعددوتتنوعالشروطهذهوتتعدد

حيثمنالثمنبأداءتتعلقوقدومكانه،زمانهحيثمنالمبيعبتسليمتتعلقفقد

تنفيذبظروفترتبطالتيالشروطمنوغيرهاومكانهأدائهوزمانطريقته

.اللتزاماتهماالمتبايعين



آثار عقد البيع

آثارعنهجفتنتصحيحا،نشأصحتهوشروطاألساسيةألركانهمستجمعاالبيععقدأبرمإذا

لتشملمتدتاآلثارهذهفإنلجانبينملزمعقدالبيععقدوباعتباراألهمية،غايةفيقانونية

.سواءحدعلىوالمشتريالبائعمنكل

إلىالمبيعملكيةبنقلااللتزام

المشتري؛

بالتسليم؛اإللتزام

التعرض؛ضمان

االستحقاق؛ضمان

الخفيةالعيوبضمان.

الثمن؛أداء

المبيع؛الشيءتسلم

التزامات المشتري التزامات البائع



مشتريااللتزام بنق ل ملكية المبيع إلى ال

نقلبااللتزام)أساسيهومامنهابالتزاماتالبيععقدإبرامبمجردالبائعيتحمل

التعرضضمان)ثانويهوماومنها،(بالتسليموااللتزامالمبيع،ملكية

.(الخفيةالعيوبوضمانواالستحقاق،

البيع،قدعومستلزماتطبيعةمنالمشتريإلىالمبيعالشيءملكيةنقليعتبر

جاءالذيع.ل.قمن478الفصلفيالعقدلهذاالمشرعتعريفمنتبينكما

أويءشملكيةلآلخرالمتعاقديناحدينقلبمقتضاهعقدالبيع»:يليمافيه

.«لهبدفعهاألخيرهذايلتزمثمنمقابلفيحق

لبيوعاتاأنواعكلبينالمشتركالقاسميعتبرالمشتريإلىالملكيةفانتقال.

بينيالتراضحصولوبمجردالقانونبقوةاالتفاقهذافيهيتممامنهاأنغير

تحتاجحينفي.بالذاتالمعينكالمنقولوالثمنالمبيعحولوالمشتريالبائع

مشتري،للالملكيةانتقالعليهايتوقفمعينةبإجراءاتالبائعقيامإلىأخرى

.اراعقأومثليامنقوالالمبيعالشيءكانإذاماحسبتختلفاإلجراءاتوهذه



انتقال الملكية في المنقول

وبمجردفوراالمشتريإلىتنتقلملكيتهفإنبالذات،معينامنقوالالمبيعكانإذا

عاقدينالمتبينفيماالقانونياألثربهذااالحتجاجيمكنبحيثالبيع،عقدإبرام

ذلكحتاجيالبحيثذاته،البيعهوالحالةهذهفيالملكيةينقلوالذيأيضا،والغير

من492الفصلفيجاءلماتطبيقاوذلكالبائع،طرفمنإجراءأوتنفيذأيعلى

.ع.ل.ق

اتيتهذتحددأندونفقطومقدارهبنوعهمعينامثليامنقوالالبيعموضوعكانإذا

علىذلكيحتاجوإنماالعقد،بمجردالمشتريإلىتنتقلالملكيتهفإنالتعاقد،عند

واإلفراز.ع.ل.قمن486الفصللمقتضياتتطبيقاغيره،عنوتمييزهإفرازه

المثليةياءاألشمنقدرتعيينبهيقصدإجراءبنوعهالمعينالمبيعملكيةينقلالذي

.اواحدنوعامعهاتكونالتياألشياءسائرعنوتمييزهابفصلهاوذلكبذاتها،

لمنقولاهذاكانإذاماحسبتختلفالمنقولبيعفيالمشتريإلىالملكيةانتقالكيفية

.فقطبالنوعأوبالذاتمعينا



انتقال الملكية في العقار

منهاضومن–القانونيةآثارهلكافةالبيعهذاوإلنتاجعقارية،حقوقأوعقاربيعإلتمام

مدونةمن4المادةفيالمشرعأقرهامعينةبشكليةااللتزاميتعين-للمشتريالملكيةنقل

ميعج-البطالنطائلةتحت-تحررأنيجب»:يليماعلىتنصالتيالعينيةالحقوق

أوتعديلهاأونقلهاأواألخرىالعينيةالحقوقبإنشاءأوالملكيةبنقلالمتعلقةالتصرفات

يتمالتاريخثابتبمحررأورسمي،محرربموجببهاالخاصةالوكاالتوكذاإسقاطها

ىعلخاصقانونينصلنماالنقضمحكمةأمامللترافعمقبولمحامطرفمنتحريره

جميععلىوالتأشيرالمحاميطرفمنالمحررالعقدتوقيعيتمأنيجب.ذلكخالف

لدنمناألطرافإمضاءاتتصحح.حررتهالتيالجهةومناألطرافمنصفحاته

ئيسرلدنمنللعقدالمحررالمحاميبإمضاءالتعريفويتمالمختصةالمحليةالسلطات

.بدائرتهايمارسالتياالبتدائيةبالمحكمةالضبطكتابة

تابةالكواشترطرضائيا،عقداالبيعكونمبدأعنخرجالمشرعأنمادةالههذمنيتبين

شرطكليةالشوهذه.العقاريةالعينيةالحقوقعلىتردالتيوالبيوعالعقارية،البيوعفي

.العقدوصحةالنعقاد



فظالمحانتق ال الملكية في بيع العق ار  

فإنعليه،المقررةالعينيةالحقوقمنحقاأومحفظاعقارالمبيعكانإذا

حتاجيوإنما،رسميمحررفيالبيعإبرامبمجردالمشتريإلىتنتقلالالملكية

يع،البموضوعللعقارالعقاريبالسجلقيدهطريقعنالبيعهذاشهرإلىذلك

شئامنأثراالعقاريبالسجلللقيدتجعلالتيالقانونيةللقاعدةإعماالوذلك

فيأوالمتعاقدينبينفيماسواءوذلكله،كاشفأثرمجردالللحق،ومؤسسا

قانونمن67و66الفصلينمضمونمنيستخلصماوهذاالغير،مواجهة

.14.07رقمبالقانونوتتميمهماتعديلهماتمكماالعقاريالتحفيظ



المحفظانتق ال الملكية في بيع العق ار غير  

إالتريالمشإلىتنتقلالالعقارهذاملكيةفإنمحفظ،غيرعقاراالمبيعكانإذا

.(ع.ح.ممن4المادة)التاريخثابتأورسميمحررفيكتابةالبيعتمإذا

نقلمنهاوالقانونية،آثارهمحفظغيرعقاربيععقدإلنتاجكافيةاإلجراءاتفهذه

مواجهةيفالعقدبهذاولالحتجاجالمتعاقدين،بينفيماوذلكللمشتري،الملكية

.القانونيحددهالذيللشكلوفقاتسجيلهفيتعينالغير،



اآلمرة،واعدالققبيلمنيعتبرالالبيعإبرامبمجردالمشتريإلىالمبيعملكيةانتقالمبدأ

الحق،دلموعاالنتقالهذاتأجيلعلىيتفقاأنوالمشتريالبائعمنلكليحقلذلكوتبعا

.أساسيتينصورتينفيذلكويتم

يلتأجعلىاالتفاقإلىالمتعاقدانيلجأقد

أوائعالبلمصلحةتحقيقاالمبيعملكيةنقل

كيةالملنقلتأجيلعلىواالتفاق.المشتري

لحالافييرتبأنمنالبيععقديمنعالهنا

الذيفالملكية،بنقلالبائعجانبفيالتزاما

بلااللتزامهذانشوءهوليسيتأخر

.تنفيذه

رتبيالشروطهذهمثليتضمنالذيفالبيع

منهاتعلقماباستثناءالقانونيةآثارهكافة

النتقالاهذالتوقفنظراالمبيعملكيةبانتقال

.عليهالمتفقاألجلحلولحينإلى

عالمبيملكيةانتقالمبدأأيضايتعطل

علىالمتعاقداناتفقإذاالبيعإبرامبمجرد

حدثيمعين،شرطبتحققاالنتقالهذاربط

،البيوعمنخاصةأنواعفيمثالاألمرهذا

المذاقأوالتجربةشرطعلىالبيعوهي

.التخييريوالبيع

تعليق انتقال ملكية : الصورة الثانية

المبيع على شرط

ربط انتقال ملكية المبيع بأجل : الصورة األولى

الحق للبيع

ام البيعاالستثناءات االتف اقية لمبدأ انتق ال الملكية بمجرد إبر 



عاآلثار الق انونية المترتبة عن مبدأ انتق ال الملكية بمجرد تمام البي

اآلثارمندالعديعنهاتترتباألهميةغايةفيمسألةالمشتريإلىالملكيةانتقالتاريختحديدإن

تحديدوكذلك،المبيعفيالتصرفللمشتريفيهيحقالذيالوقتبتحديديتعلقفيماالقانونية

سعفيوأخيراالمبيع،بالشيءالمرتبطةالقانونيةوالتكاليفالمصاريفيتحملالذيالطرف

.عالبيبعدالمبيعالشيءهالكتبعةيتحملمنمعرفةفيالملكيةانتقالتاريختحديد

ك  تحمل تبعات هال
المبيع وضياعه

ها القاعدة العامة التي يقر•
ع.ل.قماان 493الفصاال 

هي أنه بمجرد تماام العقاد
ع تقااع تبعااة هااالك أو ضاايا
ق الشيء المبيع علاى عاات

المشااااتري، ألنااااه أصاااابح 
مالااااك للمبيااااع فااااي هااااذا 

.التاريخ

التحمل بالمصاريف  
يةوالتكاليف الق انون

ل بمجاارد تمااام البيااع يتحماا•
ع المشااتري تكاااليف المبياا

كمصااااااااااروفات حفظااااااااااه 
وصاااااايانته، ومصاااااااريف 
جناااي ثمااااره، والتكااااليف 
المفروضاااااااااااااة علياااااااااااااه 

.كالضرائب

حق المشتري في  
عالتصرف في المبي

بمجااارد تماااام البياااع يحاااق •
ي لكل من الباائع والمشاتر

التصاااارف فااااي موضااااوع 
البيااااع ولااااو حصاااال قباااال 

تري التسااليم، فيحااق للمشاا
، تفوياااات الشاااايء المبيااااع

في ويحق للبائع التصرف
الاااااثمن بمختلاااااف أوجاااااه 

.التصرفات القانونية



مفهوم التسليم

المتصرفشيءالبتسليميقومأنالبائععلىيتعينالملكيةبنقلااللتزامإلىباإلضافة

علىهبواالنتفاعهادئةحيازةحيازتهمناألخيرهذايتمكنحتىالمشتري،إلىفيه

.نتيجةبتحقيقالتزاموهو.شرائهمنوالغايةللقصدتحقيقااألكمل،الوجه

من512و499الفصلينفيالتسليممنالمقصودالمغربيالمشرعأوضحلقد

عنائبهنأوالبائعيتخلىحينالتسليميتم»:يليماعلىينص499فالفصل،ع.ل.ق

،«.عائقنبدوحيازتههذايستطيعبحيثالمشتريتصرفتحتويضعهالمبيعالشيء

يهاعلكانالتيالحالةفيالشيءتسليميجب»أنهعلىينصفإنه512الفصلأما

.الوقتهذامنابتداءفيهالتغييرإجراءالبائععلىويمتنع.البيععند

صرفتتحتالمبيعوضعهوبالتسليمالمقصودأنالسابقينالنصينمنيتبين

عليهليستولمولوحتىعائق،دونبهواالنتفاعقبضهمنيتمكنبحيثالمشتري،

.لهأذنأوبذلكأعلمهقدالبائعمادامماديا

القيامعليهتعينيالمبيعالشيءبتسليمالمتعلقبالتزامهالبائعيفيحتىلذلكوتبعا

منتريالمشيمكنأنوالثاني،المبيع،الشيءعلىيحافظأناألولاثنين،بأمرين

.حيازته



اختالفوببيع،بكلالخاصةالظروفباختالفالمشتريإلىالمبيعتسليمصورتختلف

الالتسليمفصورذلكومع.آخرمالياحقاأوعقاراأومنقواليكونقدالذيموضوعه

حكميةبطريقةتميوقدماديا،تسليمافيكونفعليةبطريقةالتسليميتمفقداثنين،عنتخرج

.اعتبارياتسليمافيكونقانونيةأو

شيءللالمادةالحيازةانتقاليستلزمالذيهو:(الحقيقيأوالفعلي)الماديالتسليم

بيع،اللمحلالمحسوسةبالمناولةعادةذلكويتحققالمشتري،إلىالبائعمنالمبيع

هافرزبعدبالنوعالمحددةوالمنقوالتبالذات،المحددةالمنقوالتعلىيصدقماوهذا

شكلبيتمماغالباللعقارالماديوالتسليم.الفاحشةللجهالةنافياتحديداوتحديدها

شتري؛للمبهالمتعلقةوالسنداتمفاتيحهوتسليممنهوالخروجإخالئهطريقعنرمزي

لمشترياإلىالتسليميتمقد:(الحكميأواالعتباريأواالفتراضي)المعنويالتسليم

يكونوقد.عليهيدلماديعملأوخارجيمظهريصاحبهأندوناعتبارية،بصورة

قبلالمشتريةحوزفيالمبيعفيهايكونالتيكالحالةاتفاقيا،للمبيعاالعتباريالتسليم

يكونقدكما.القانونبحكمأومرتهن،أوكمستأجرأولديهكمودعسواءالعقدإبرام

تسلمرورةبضالمشتريبإعذارالبائعقامماإذاالقانونبحكمللمبيعاالعتباريالتسليم

.حقيقياعرضاعليهوعرضهالمبيع،

:التسليمصور



عليهاانكالتيالحالةعلىالمبيعبتسليمهالمشترياتجاهملتزماالبائعيعتبر

تغييرأيإجراءالبائععلىيمنعفإنهع.ل.قمن512الفصلفحسبالبيع،عند

.البيعإبرامتاريخمنابتداءالمبيعفي

يجبلتياالعناصرأيالتسليم،ومضمونمحتوىتحديدعلىالمتعاقدانيتفققد

تمكماااللتزامهذاتنفيذالبائععلىالحالةهذهفيااللتزام،هذاعليهاينصبأن

يهافيغفلالتيالحالةوفي.بالتسليمبالتزامهمخالكانوإالعليهاالتفاق

كمالعملابهالجاريالعرفإلىاالحتكاميتمفإنهالتسليمعناصرتحديداألطراف

بتسليمااللتزام»:أنعلىينصالذيع.ل.قمن516الفصلبذلكيقضي

بهيجريأوالطرفيناتفاقبهيقضيلماوفقاتوابعه،أيضايشملالشيء

.«...العرف

الشيء،الستعمالدائمةبصفةأعدماكلهيالمبيعملحقاتأووتوابع

.اإليجابيةاالرتفاقكحقوقلخدمتهالمرتبةوالحقوق

:بالتسليمااللتزاممحتوى



الالتييةاألساسالتزاماتهأهمبأحدأخلقدالبائعيكونعليهاتفقلماطبقاالمبيعتسليمعدمعند

وإالأمكن،إذانيالعيبالتنفيذالعامةللقواعدطبقايطالبهأنللمشترييكونلذلكبدونها،البيعينعقد

.العقدسخفطلبأوالتعويض،طريقعنالتنفيذأيبمقابل،بالتنفيذمطالبتهفيالحقلهيكون

المطالباااااااة بالتنفياااااااذ

أي أن يجبااااره: العينااااي

علااااى الوفاااااء بااااذات مااااا 

التاااااازم بااااااه كااااااامال دون 

ه، ، حتى تبارأ ذمتاتجزئىة

وهاااذا ماااا يساااتخلص مااان 

259مقتضاااايات الفصاااال 

ع.ل.ق

ل المطالبااااااة بالتنفيااااااذ بمقاباااااا

(: التنفياااذ بطرياااق التعاااويض)
ع وذلك إذا لم يكن ممكنا إجباار الباائ

ويض على تنفيذ ذات االلتزام، والتعا

فااي هااذه الحالااة يكااون إمااا قضااائيا،

أي تقضاااي باااه المحكماااة، أو يكاااون 

اتفاقياااا، وهاااو ماااا يسااامى بالغراماااة 

هو االتفاقية   أو الشرط الجزائي، و

اتفاااق مساابق علااى التعااويض عاان

دم األضرار التي تلحق الدائن عن ع

الوفاااااء بااااااللتزام األصاااالي كليااااا أو

.ذهجزئيا أو عن التأخير في تنفي

وهاااو جااازاء : فساااخ العقاااد

مااادني يرماااي إلاااى وضاااع حاااد 

خلف للعالقة التعاقدية عندما يت

أحااااد المتعاقاااادين عاااان تنفيااااذ 

التزاماتااه فااي العقااود الملزمااة

وهااااو علااااى ثالثااااة . للجااااانبين

أنااااااواع، الفسااااااخ القضااااااائي، 

ساخ ثام الف، والفسخ واالتفااقي

القانوني أو االنفساخ



التزامات البائع 
الثانوية

ملكيةنقلبالتزامهفيالمتمثلةاألساسيةالتزاماتهجانبإلىالبائعيتحمل

الشيءانبضمالتزامهفييتجلىثانويبالتزامبالتسليموالتزامهالمبيع

منمكنهويالمبيع،ملكيةالمشتريإلىالبائعينقلأنيكفيفال.المبيع

هذهاستمراربضمانملزمهووإنماإياه،بتسليمهماديةحيازةحيازته

أوتهحيازيعكرتعرضللمشتريوقعفإذابها،االنتفاعوضمانالملكية

نميمنععيبالمبيعفيظهرأومنه،ينزعأنالمبيععلىمعهيخشى

تعرضالبضمانالبائعيطالبأنللمشتريجازبعضه،أوكلهبهاالنتفاع

.لثانيةاالحالةفيالخفيةالعيوبوبضماناألولى،الحالةفيواالستحقاق

ينصاليع.ل.ق532الفصلمضمونمنصراحةيستخلصماوهذا

:أمرينيشملللمشتريالبائععلىالواجبالضمان»:يليماعلى

؛(االستحقاقضمان)معارضبالفيه،والتصرفالمبيعحوزأولهما-أ

.(العيبضمان)المبيعالشيءعيوبوثانيهما-ب

الائعالبنيةوحسن.يشترطلموإنالقانون،بقوةالبائعيلزموالضمان

«.الضمانمنيعفيه

ضمان،التعرضضمان:أمورثالثةيشملالمبيعبضمانالبائعفالتزامإذن

.الخفيةالعيوبوضماناالستحقاق



ضمان التعرض الشخصي

االنتفاعومعارضة،دونالمبيععلىاليدوضعللمشتريالبائعيضمنأنااللتزامبهذايقصد

فالبائع.غيرهأوالبائعمنالصادرتعرضدونحيازتهصفويعكرالمستمراهادئاانتفاعابه

.الحيازةتعكيرشأنهمنماكليضمن

.الغيرنمصادرايكونوقدشخصيا،منهصادرايكونقدبضمانهالبائعيلتزمالذيوالتعرض

أنأنهشمنقانونياأومادياكانسواءفعلأيعنباالمتناعالبائعالتزامبهويقصد

وهو.كيتهملفيينازعهأوبه،انتفاعهعلىيشوشأوللمبيعالمشتريحيازةيعرقل

االلتزام»:يليبمايقضيالذيع.ل.قمن533الفصلمضمونمنيستخلصما

علىالتشويشإلىترميمطالبةأوفعلكلعنالكفالبائعمنيقتضيبالضمان

عدأمابحسبعليها،يعولأنفيالحقلهكانالتيالمزايامنحرمانهأوالمشتري

«.البيعوقتعليهاكانالتيوالحالةالمبيعله

قانونيايكونوقدماديايكونقدالشخصيالبائعوتعرض.



هعلييترتبالبائعبهيقومفعلكلوهو•

ماناحربالمبيعاالنتفاعمنالمشتريحرمان

علىحقايدعيأندونجزئياأوكليا

ميقووإنماحقا،يدعيالفالبائع.المبيع

حقوقمنلالنتقاصيؤديماديبعمل

.منهايحرمهأوالمشتري

بائعالتفويتالماديالتعرضقبيلمنويعد•

المشتريغيرآخرلمشتريالمبيعنفس

الماديالتعرضحاالتضمنويدخلاألول،

لتياالشريفةغيرالمنافسةمظاهركلأيضا

.مبيعالالشيءتفويتبعدالبائععليهيقدم

المبيععلىحقاالبائعيدعيأنهو•

يع،المبملكيةفيالمشتريحقمعيتعارض

حقكعينياحقايدعيهالذيالحقيكونوقد

تمالبيعأنحينفياالنتفاع،أواالرتفاق

.ةناقصغيرتامةملكيةالمبيعملكيةعلى

،شخصياحقايدعيهالذيالحقيكونوقد

باعهالذيللعقاراستئجارهيدعيكأن

علىتمقدالبيعكانحينفيللمشتري

.مستأجرأيمنخالياالعقار



عااال أن يتعاارض البااائع ف

للمشاااتري وهاااو بصااادد 

حيااازة المبيااع، وماان ثاام

فاااال يكفاااي أن يهااادده أو

.يتوعده بذلك

أن يترتب على هاذا التعارض

ياا منع المشاتري كلياا أو جزئ

ماان ممارسااة الساالطات التااي 

ه يخولهاااا لاااه القاااانون بصااافت

.مالكا للمبيع

أن ال يرتكااااز البااااائع فااااي

تعرضااااااه إلااااااى أي حااااااق 

يخولاااااه لاااااه القاااااانون أو 

.االتفاق

هذابضمانبالتزامهوأخلقانونيا،أومادياكانسواءالبائعتعرضتحققفإذا

علىإجباره(ع.ل.ق259الفصل)العامةالقواعدإلىاستناداللمشتريحقالتعرض،

حقهمعنفيذ،التلعدمالعقدبفسخالمطالبةفيالحقفلهوإاللاللتزام،العينيالتنفيذ

.الضررعنبالتعويضالمطالبةفي



دون-فقطالقانونيالتعرضهوللمشتريبضمانهالبائعيلتزمالذيالغيرمنالصادرالتعرض

حق،الجزئيأوالكليالملكيةحق)أصلياكانسواءعينياحقاالغيرادعىلوكما-الماديالتعرض

.ائعالبمنلهصدرتصرفإلىيدعيهفيمامستندا،(...رهنأوامتيازحق)تبعياأو،(..االنتفاع

أن يكاااااون التعااااارض 

الصااااادر ماااان الغياااار 

تعرضااااا قانونيااااا، أي

أن يكااون مبنيااا علااى

سبب قانوني

بقا أن يكون سبب التعرض سا

عااان إبااارام البياااع كحالاااة بياااع 

ملااااااك غياااااار، أمااااااا إذا وقااااااع  

ام التعاارض القااانوني بعااد إباار

م البيااااع فااااإن البااااائع ال يلتااااز

مباااادئيا بالضاااامان إال إذا كااااان 

هااو السااابب فاااي حصاااول هاااذا 

.التعرض

يجااااااااب أن يقااااااااع هااااااااذا 

ة، التعاارض بصااورة فعلياا

فااال يكفااي مجاارد احتمااال

.وقوعه أو التهديد به

ض  شروط التزام البائع بضمان التعر 
الصادر من الغير



للمشتري،رالغيتعرضفإذامعارض،بالفيهوالتصرفالمبيعحوزبضمانملزماالبائعيعتبر

ةالهادئوالحيازةالملكيةلتخلصومنعهرفعهطريقعنالتعرضهذابضمانالبائعالتزم

لمبيعاعلىيدعيهالذيالحقللغيرالقضاءأقرأوذلك،منيتمكنلمإذاللمشتري،والنافعة

ويسمى،.للمبيعالغيراستحقاقجراءلهالناتجةاألضرارعنالمشتريبتعويضالبائعالتزم

.االستحقاقبضمانالتعويضهذا

34الفصلعددهاالتيالحاالتفياالستحقاقبضمانالبائععلىالرجوعللمشتريويحق

:وهي،ع.ل.ق

؛بعضهأوكلهالشيءحوزمنالمشتريحرمإذا-

؛منهاستردادهمنالمشترييتمكنولمالغيرحوزفيالمبيعكانإذا-

.المبيعافتكاكأجلمنخسارةلتحملالمشترياضطرذاإ-

فيهايفقدالتيالحاالتكلتشملوإنماالحد،هذاعندتقفالاالستحقاقمظاهرأنغير

.جديدةةقانونيأوضاعبظهورفيهايفاجأالتيوكذلكبعضا،أوكالالتملكفيحقهالمشتري

جزئياأوكليايكونقدللمبيعالغيرواستحقاق.

:حق اقاالستبضمانالبائعالتزام



لفائدةصادرقضائيحكمبواسطةالمشترييدمنكلهالمبيعانتزاعهو

فإذا.تريالمشلدىشيئامنهيبقىالبحيثكامال،المبيعاألخيرهذافيسترجعالمستحق،

والمنقمبيعاكانوإذاجميعه،يستحقمبنيغيرأومبنياكانسواءعقاراالمبيعكان

الكليفاالستحقاقكلها،استحقتمنقولأوعقارفيشائعةحصةكانتوإذاكامال،استحق

الغيرلفائدةنقصانأوتجزئةدونالمبيعكلملكيةمنالمشتريحرمانإلىيؤدي

.المستحق

إلىبةبالنسالجزءهذابلغإذاكله،كاستحقاقهالمبيعمنجزءاستحقاقويعتبر

.المستحقالجزءذلكبدونليشتريكانماالمشتريأنبحيثاألهميةمنالباقي

أعطاهبأنللمبيعالكلياالستحقاقحالةفيالمشتريحقوقالمغربيالمشرعضمنوقد

والتي،ع.ل.ق538الفصلفيعليهاالنصتموالمصاريفالنفقاتمنمجموعةاسترداد

:يليفيماإجمالهايمكن

للبائع؛دفعهاذيالمبيعثمن

؛(ائعالبضدهويرفعهاوالتيضده،الغيررفعهاالتي)بنوعهاالضماندعوىمصاريف

الترف؛أوالزينةمصروفاتفيهابماالمبيع،علىأنفقهاالتيالمصروفات

الءإخومصاريفالعقد،إبرامكمصاريفاالستحقاق،عنمباشرةالمترتبةالخسائر

.وغيرهاالمستحقلفائدةالمبيع

:للمبيعالكلياالستحق اق



ة،مختلفبطرقويتحقق.منافعهمنأوالمبيعمنجزئياالمشتريحرمانوهو

قدوفيه،شائعةحصةأومفرزاالجزءهذاكانسواءللغيرالمبيعمنجزءيستحقفقد

العقارةلمصلحمقررارتفاقحقأنيتبينأوامتياز،بحقمثقلأومرهوالمبيعأنيتبين

مبيعاليكونوقدمرتهن،دائنلحقاقتضاءالمبيعبعضانتزعأوموجودا،ليسالمبيع

ففي.تفاعانحقأوللمشتري،البائعيذكرهولمظاهراليسعليهارتفاقكحقبتكليفمثقال

يتحققبتكليفمثقاليكونأوالمبيعبعضفيهايستحقالتيوغيرهااألحوالهذهجميع

.الجزئياالستحقاق

إبراملقبالمشتريبهعلملوبحيثومؤثراجسيمايكونقدالجزئيواالستحقاق

لمشترياأنبحيثبشأنه،يتسامحومماجسيم،غيريكونوقد.ليشتريكانماالبيععقد

بكلخاصةأحكامع.ل.ق542الفصلأفردوقد.ذلكقبلبهعلموإنحتىسيتعاقدكان

حدايةاألهممنيبلغالذيالجزئياالستحقاقحالةفي»:يليماعلىبنصهحدىعلىحالة

يثبت،بهعلملوالشراءعنيمتنعكانالمشتريإنوبحيثالمبيع،الشيءيعيببحيث

إلىبالنسبةبالبيعواالحتفاظاستحقاقهحصلالذيالجزءثمناستردادبينالخيارللمشتري

.الثمنكلواستردادالبيعفسخوبينالباقي،

للمشتريبتيثلمالبيعفسخلتبريرالكافيالحداألهميةمنالجزئياالستحقاقيبلغلموإذا

«.استحقمابقدرالثمنإنقاصفيالحقإال

:للمبيعالجزئياالستحق اق



دعوىفعبرالغيرهذاقيامعلىمتوقفالغيرعنالصادرالقانونيالتعرضبضمانالبائعالتزامإن

بهذاائعالببإخطاراألخيرهذاوقيامالمشتري،ضدجزئياأوكلياإماالمبيعباستحقاقفيهايطالب

.ع.ل.ق537الفصلمنيستخلصماوهذاالقانوني،األجلداخلالتعرض

:التاليالشكلعلىتلخيصهايمكناختياراتأوحاالتثالثأمامنكونوهنا

يل تفضا: االختيار األول

المشاااااااتري مواجهاااااااة 

الغيااااار بمفااااارده، بعاااااد 

إخطاااار الباااائع بااادعوى 

التعااااااااارض ورفضاااااااااه 

االنضااااامام لهاااااا رغااااام 

.توصله باإلخطار

ل إذا فضااا: االختياااار الثااااني

المشااااتري مواجهااااة الغياااار 

المتعاااارض بنفسااااه دون أن

وى يقوم بإخطار البائع بادع

االساااااااتحقاق فاااااااي األجااااااال 

كماة المناسب بعد تنبيه المح

له بسلوك هذا اإلجراء

تاااادخل: االختيااااار الثالااااث

البااااااااائع فااااااااي دعااااااااوى 

التعرض بعد إخطااره مان

.طرف المشتري



بيعمعلىالحصولهيذلكوراءمنغايتهفإنالبيع،عقدعلىالمشترييقبلعندما

ينشأالصالحيةهذهمنينقصعيبوأياالتفاق،حسبأوطبيعتهحسبلالستعمالصالح

.بالضمانالبائعالتزامعنه

لمبيع،ابالشيءالعالقةالخفيةالعيوببضمانالتزاماالبائععلىالمشرعأوجبفقدهكذا

البائععلىالواجبالضمان»:أنماعلىينصالذيع.ل.ق532الفصلمنيستفادماوهذا

:أمرينيشملللمشتري

؛(االستحقاقضمان)معارضبالفيه،والتصرفالمبيعحوزأولهما-أ

.(العيبضمان)المبيعالشيءعيوبوثانيهما-ب

الموجبللعيبتعريفايعطلمالمعاصرةالتشريعاتمنكغيرهالمغربيوالمشرع

:أنهعلىينصالذيع.ل.ق549الفصلخاللمننطاقهتحديدعلىاقتصربلللضمان،

غيرهتجعلالتيأومحسوسا،نقصاقيمتهمنتنقصالتيالشيءعيوبالبائعيضمن»

نقصانقصتالتيالعيوبأما.العقدبمقتضىأوطبيعتهبحسبلهأعدفيماالستعمالهصالح

.الضمانتخولفالفيها،التسامحعلىالعرفجرىالتيوتلكاالنتفاع،أوالقيمةمنيسيرا

«.المشترياشترطهاالتيأوبهاصرحالتيالصفاتوجودأيضاالبائعويضمن

:يةالخفالعيوببضمانااللتزام



منمجموعةقبتحقإاليقومالفإنهثانويا،التزاماالمبيعالشيءعيوببضمانالبائعالتزامباعتبار

.شكليهوماومنهاموضوعي،هومامنهاالشروط

: اأن يكااون العيااب خفياا
أمااااااا إذا كااااااان ظاااااااهرا، 

ن ويمكااان اكتشاااافه باااالعي

المجااااردة فإنااااه ال يخااااول 

للمشاااااااااااتري إمكانياااااااااااة 

.الرجوع على البائع

ويقصاااااد بالخفااااااء عااااادم 

ظهاااور العياااب للمشاااتري 

الااااااذي يقاااااااس ساااااالوكه 

.دبمعيار الشخص المعتا

: أن يكاااااون العياااااب ماااااؤثرا
بمعنااااى أن ياااانقص ماااان قيمااااة 

قص الن)المبيع نقصا محسوسا 

، أو يجعلاااه غيااار (فاااي القيماااة

ه صااالح لالسااتعمال فيمااا أعااد لاا

ى بحسااااب طبيعتااااه أو بمقتضاااا

. ةالاانقص فااي المنفعاا)االتفاااق 

والعيااااب المعتااااد بااااه يجااااب أن 

يصااال إلاااى حاااد مااان الجساااامة، 

ماا بحيث لو علم المشتري باه ل

.أقدم على الشراء

: أن يكاااون العياااب قاااديما
552مااااان خاااااالل الفصااااال 

فااااإن العيااااب يعتباااارع.ل.ق

قااااااديما إذا كااااااان موجااااااودا 

بيع بالمبيع عند إبرام عقد ال

ة بالنسااااابة للبياااااوع المعينااااا

بالاااااذات، أو عناااااد التساااااليم 

لااى بالنساابة للبيااع الااوارد ع

.الشيء المثلي

الشروط الموضوعية



تتعلقةالشكليالشروطفإنذاته،حدفيالعيببكنهتتعلقالموضوعيةالشروطكانتإذا

نضماالمماالبيعيكونالأنهوواحدشرطفيالشروطهذهجمعويمكنالعقد،بشكل

.االتفاقبموجبأوقانونينصبموجبإماوذلكضمان،بدونالبيعيتموقد.فيه

رةصوأهماإلجباريالقضائيالبيعيعتبر

المشرعفيهايستوجبالالتيللبيوع

الفصلنصمنيستنتجماوهذاالضمان،

ال»:أنهعلىينصالذيع.ل.ق575

ريتجالتيالبيوعفيالعيبلضماندعوى

«.القضاءبواسطة

ةالمنظمالقانونيةالمقتضياتباعتبار

فيمكنالعام،النظاممنليستللضمان

تعديلعلىاالتفاقالمتعاقدةلألطراف

منالتخفيفأوبتشديدهالضماناحكام

.نهائياإسقاطهأوحدته

سقوط الضمان في البيع بموجب االتفاق سقوط الضمان في البيع بموجب نص قانوني



قحوالشكلية،منهاالموضوعيةمجتمعة،للضمانالموجبالعيبشروطتوافرتإذا

يلةالوسباعتبارهاالبائع،ضدالضماندعوىورفعالقضاءإلىاللجوءللمشتري

أوةالمشروطالصفةتخلفأوالعيبتحققعندلهالثابتالحقلحمايةالقانونية

بإجراءاتمسبوقةتكونأنمنلهاالبدآثارهاتنتجحتىالدعوىوهذه.المكفولة

.لقبولهاشروطاتعتبرأولية

العيب،إثباتالصفة،تخلفأوالعيببوجوداإلخطارثالثة،فيتنحصرالشروطوهذه

.القانونياألجلداخلالدعوىورفع

:الخفيةالعيوبضماندعوى



الشرط األول

جراءاتاإلمنوهومعينة،بواقعةاإلخباريفيد:الصفةتخلفأوالعيببوجوداإلخطار•
.المبيعللشيءتسلمهعندبهاالقيامالمشتريعلىيتعينالتياألولية

بعيوبالبائعإخطاريجبالحالةهذهوفي....»:أنهعلىع.ل.ق553الفصلينص•
للبائعيسوغوال،مقبوالالشيءاعتبراإلخطاريحصللمفإن.اكتشافهافورالشيء

«.األخيرالتحفظبهذايتمسكأنالنيةسيئ

بينةالومنهاالطرق،بجميعذلكويستطيع.اإلخطارهذاحصولإثباتالمشتريوعلى•
.ماديةواقعةألنهوالقرائن

الشرط 
الثاني

المشتريألزمالمشرعأنيتبينع.ل.ق554الفصلخاللمن:العيبوجودإثبات•
يمكنهفماديةواقعةالعيبوباعتبار.الضماندعوىفيمدعياباعتبارهالعيببإثبات

يلةالوسهيالخبرةكانتوإنوالشهود،القرائنفيهابمااإلثباتوسائلبكافةذلك
.الخفيةالعيوبإثباتفيوالمعتادةالمألوفة

الشرط 
الثالث

عرفإلىيبادرأنالمشتريعلىيتعين:القانونياألجلداخلالضماندعوىرفع•
لوقبقانوناعليهالمنصوصاألجلداخلالصفةلتخلفأوللعيبالضماندعوى
ناشئةدعوىكل»:يليماعلىع.ل.ق573الفصلينصإذ.بالتقادمالدعوىسقوط

أنيجببهاالموعودالصفاتمنالمبيعخلوعنأوللضمانالموجبةالعيوبعن
:سقطتوإالاآلتية،اآلجالفيترفع

؛يوما بعد التسليم365بالنسبة إلى العقارات، خالل •

.«...يوما بعد30بالنسبة إلى األشياء المنقولة والحيوانات خالل •



ورفعع.ل.ق573و554و553الفصولفيعليهاالمنصوصباإلجراءاتالمشتريالتزمإذا

فرضياتثالثةعنيخرجالالمحكمةحكمفإنالصفة،تخلفأوالعيبضماندعوى

: الفرضااااااية األولااااااى

إجاااااار الباااااائع علاااااى 

يااتم و: التنفيااذ العينااي

. ذلااك بإحاادى طااريقتين

األولااااااااى، باسااااااااتبدال 

ب الشاايء المبيااع المعياا

باارخر سااليم، خااال ماان 

العيوب أو متاوفر علاى

الصااافة المشاااروطة أو 

.المكفولة

ياب الثانية، بإصاالح الع

.الموجب للضمان

عقااد الحكاام بفسااخ: الفرضااية الثانيااة

بياع البيع وما يترتب عليه من رد الم

ويكاااون ذلاااك فاااي : واساااترداد الاااثمن

األولاااى، عنااادما يكاااون المبياااع: حاااالتين

ة مااثال دارا أو ساايار)شاايئا قيميااا واحاادا 

ان تحققاات فيااه شااروط الضاام( مسااتعملة

للعيااب مفهومااه الواسااع، مااع اسااتطاعة 

ل المشتري إرجاعاه بالصاورة التاي حصا

.عليه بها

ياء الثانية، لما البيع واردا على عادة أشا

ياث غير قابلاة لالنفصاال عان بعضاها، ح

ياااع ال يساااتطيع المشاااتري أن يرجاااع المب

ا جزئيااا باال يلاازم باارد كاال المبيااع حفاظاا

.على مصلحة المتعاقدين

م الحكاااا: الفرضااااية الثالثااااة

بإنقاااااااااص الااااااااثمن مااااااااع 

ون ويكااا: االحتفااااظ باااالمبيع

هاااااذا فاااااي بعاااااض الحااااااالت 

:االستثنائية، وهي

ع حالااة تعيااب الشاايء المبياا-

بخطاااأ مااان المشاااتري أو مااان 

يسأل عنهم قانونا؛

حالااة نقصااان قيمااة الشاايء-

المبيع بسبب االستعمال؛

عياااب جدياااد طاااروءحالاااة -

على الشيء المبيع؛

حالااااة اكتشاااااف المشااااتري -

للعياااب أثنااااء إجاااراء تحويااال

.على المبيع



الضمان االتف اقي للعيوب الخفية

يمنعمانعالفإنهأساسيا،التزاماليسالخفيةالعيوببضمانالبائعالتزامباعتبار

.العيوبلهذهالقانونيالضماناحكامتعديلعلىاالتفاقمنالمتعاقدين

ال»:أنهعلىينصالذيع.ل.ق571الفصلنصمنصراحةيستفادماوهذا

:فيهالمتطلبةالصفاتمنخلوهأوالشيءعيوبالبائعيضمن

؛بهاصرحإذا-أوال

«.إذا اشترط عدم مسؤوليته عن أي ضمان-ثانيا 

التعرضلضمانبالنسبةالشأنهوكما–المبيععيوبضماناحكاموتعديل

شيءالفيمعينةصفاتضمانكاشتراطالضمانبتشديدإمايكون–واالستحقاق

وبالعيضمانفيمسؤوليتهحصرالبائعكاشتراطمنهبالتخفيفأوالمبيع،

574الفصل)النيةسيءالبائعيكونالأنشرطبإسقاطهأوفقط،الجسيمة

.(ع.ل.ق



وهو،والبيعالمقايضةبعدالرومانعقدفيظهرالقديمة،العقودمنالكراءيعتبر

مسكنامتالكعلىتقوىالالتيوالفقيرةالوسطىللطبقةبالنسبةقصوىأهميةيكتسي

خيريعتبرأنهكماالكراء،لعقداالجتماعيةاألبعادأهميشكلالسكنفيفالحق.لها

سكنيةتمحالعنعبارةكانتسواءممتلكاتهاالستغاللالغنيةللطبقةبالنسبةوسيلة

.فالحيةأراضياومهنيةأو

مماد،العقهذاألطرافالقانونيةالمراكزبينالتوازنوعدماالختالليتجلىهناومن

نوعاققتحوقواعدمقتضياتعلىالنصالمدنيةالتشريعاتجلفيالمشرععلىحتم

ينهما،بالعالقةوتضبطوالمستأجرين،المؤجرينفئةوحقوقمصالحبينالتوازنمن

اليةأساسأركانالهحددبأنوذلكقائما،زالالالكراءعقدداممامستمرةتبقىوالتي

ميةاألهغايةفيآثاراعليهرتبكماصحيحا،العقدهذايعتبرحتىتوافرهامنبد

لزمنيةاالعقودأهممنباعتبارهبهاينقضيالتيالطرقوحددمعا،للطرفينبالنسبة

.بهاتنتهيطريقةومنلوجودهابدايةمنلهاالبدالتي



وإجارةالكراء،وهياألشياءإجارة:نوعانع.ل.ق626للفصلطبقااإلجارة

.(الخدمةإجارة)والعمل،(الصنعةإجارة)المقاولةعقديوتشملاألشخاص

طرفيهأحديمنحبمقتضاهعقد،الكراء»:هوع.ل.ق627الفصلحسبوالكراء

فالطريلتزممحددة،أجرةمقابلفيمعينةمدةخاللعقار،أومنقولمنفعةلآلخر

:التاليةالمالحظاتإبداءيمكنالفصلهذامضمونخاللمن«.لهبدفعهااآلخر

بهتفاعاالنللمكتريفيحقالشيء،منفعةعلىتردالتيالعقودمنالكراءعقدأن-

طبيعته؛تقتضيهلماوفقا

عقودأهممنيعدالذيالبيععكسعلىاإلدارة،عقودمنالكراءعقديعتبر-

التصرف؛

منقوالت؛أوعقاراتتكونقدالكراءلعقدمحالتعتبرالتياألشياء-

مدةو،المكترىالشيءمنفعةهيأساسيةعناصرثالثةعلىالكراءعقديقوم-

.الكرائيةوالسومةالكراء،

تعريف عقد الكراء



الكراء عقد شكلي؛

الكراء عقد تبادلي ملزم للجانبين؛

كراء من العقود الزمنية؛ال

الكراء من عقود اإلدارة.



عقد شكلي

المادةبموجبالكراءعقدشكليةالمشرعاقرع.ل.قمن628الفصللمقتضياتخالفا•
.67.12رقمالقانونمن3

لكنمدني،الالكراءعقدووجودإلبرامأساسياركناأيانعقاد،شكليةتعتبرهناوالشكلية•
.فيةعرتكونوقدرسميةتكونقدأنهايفيدمماالشكليةهذهطبيعةيحددلمالمشرع

عقد تبادلي 
ملزم 

للجانبين

تمكينبيلتزمفالمكري.والمكتريالمكريلطرفيهالملزمةالعقودمنالكراءعقديعتبر•
تريالمكيلتزموبالمقابلالمنفعة،وضمانالكراءموضوعالشيءمنفعةمنالمكتري

منهمالكتبادليعقدفهوإذن.المكتراةالعينعلىوالمحافظة،الكرائيةالوجيبةبدفع
.المؤجرةبالعيناالنتفاعمقابلهيالكرائيةفالسومةيعطي،مامقابليأخذ

عقد زمني

عليهاقوميالتياألساسيةالعناصرمنتعتبرالمدةألنالزمنية،العقودمنالكراءيعتبر•
األجرةعيدففالمكتري.طرفيهالتزاماتتنفيذفيحاسماعنصراتعدأنهاكماالعقد،هذا

عنإالاألجرةيستحقالوالمكريالمؤجرة،العينفيهاشغلالتيالمدةأساسعلى
.المكتريبهاانتفعالتيالمدة

من عقود 
اإلدارة

ءالشيعلىالمكتريفحقفقط،المنفعةعلىتردالتيالعقودمنالكراءباعتبار•
بالبيعيهفالتصرفإمكانيةدونفقطبهاالنتفاعإمكانيةلهيخولشخصيحقالمكترى

.اإلدارةعقودأهممنالكراءيعدلذلك،...الكراءأو



لكراءاكانفإذانفسه،الكراءعقدموضوعإلىبالرجوعالكراءأنواعتحديديمكن

انكإذاأمامدني،كراءفهوالمهنيلالستعمالأوللسكنىمعدمحلعلىينصب
.تجاريافالكراءالحرفيأوالتجاريلالستعمالمعدمحلعلىمنصبا

علىيقعالذيالكراءالمدنيالكراءيشمل

منالمكتريغرضيكونبأنالسكنية،المحالت

عينالاستعمالالتعاقديةالعالقةهذهفيالدخول

.ذلكغيرآخرلغرضالللسكنىالمكتراة

رديالذيالكراءليشملالمدنيالكراءيمتدكما

لوالمحالمهني،لالستعمالالمعدةالمحالتعلى

بصفةفيهتمارسالذيالمكانهوالمهني

.لهارئيسيامقراجعلهمعمعينةمهنةاعتيادية

مدنياطابعالهايكونماغالباالمهنوهذه

.الحرةكالمهن

المعدةالمحالتكراءالتجاريالكراءيشمل

أيوالصناعي،والحرفيالتجاريلالستعمال

بشكلالتاجرفيهايمارسالتيالمحالت

ليهاعالمنصوصاألنشطةواحترافياعتيادي

مدونةمن10و9و8و7و6الموادفي

فيهاتمارسالتيالمحالتوكذلكالتجارة،

مثليدويةأنشطةوهي.الحرفيةاألنشطة

بالخشوتزيينوالحدادةوالخياطة،الحالقة

العملفيهايغلبالتيالحرفمنوغيرها

.الفكريعلىاليدوي



كاناألرتوافرضرورةمناألخرىالعقودمنغيرهعلىيسريماالكراءعلىيسري

والمحلالتراضيوهي،ع.ل.قمن2الفصلفيعليهاالمنصوصالعقدلوجودالعامة

.والسبب

عقودالمنغيرهفيالسببعنيميزهشيءفالالكراءعقدفيللسبببالنسبة

مخالفغيرمشروعايكونأنعامبوجهااللتزامسببفييشترطوإنمااألخرى،

.(ع.ل.ق63الفصل)حقيقيايكونوأنالعامة،واآلدابالعامللنظامأوللقانون

العينوهوالمكريالتزاممحلمزدوج،فإنهالكراءعقدفيللمحلوبالنسبة

فسنااللتزاممحلفيويشترط.الكرائيةالوجيبةهوالمكتريالتزامومحلالمؤجرة،

عامبوجهالتعاقديةااللتزاماتلمحلبالنسبةالمشرعاستوجبهاالتيالشروط

.ع.ل.ق61إلى57منالفصولفيعليهاوالمنصوص



معين،يقانونأثرإحداثعلىالطرفينإرادتيوتطابقتوافقهوالكراءعقدفيالتراضيباعتبار

دراسةفيسنركزفإننااآلخر،الطرفبقبولالطرفينأحدإيجاباقترانخاللمنالعقدإنشاءوهو

.والمكتريالمكريوهماالعقد،هذاطرفيعلىالتراضيعنصر

قانونالهيحقالذيالشخصهوالمكري

أومنقولشيءمنفعةمنالمكتريتمكين

والمكري.اإليجارفيالحقلهأيعقاري،

:طوائفثالثالمفهوملهذاوفقا

ءالشيعلىالملكحقلهمن:األولىالطائفة

؛(الشيءمالك)

يء؛بالشاالنتفاعحقلهمن:الثانيةالطائفة

.الشيءإدارةحقلهمن:الثالثةالطائفة

لىعقادرايكونأنإالفيهيشترطالالمستأجر

تىحالكراءعقدعنالمترتبةبااللتزاماتالوفاء

أداءااللتزاماتهذهوأهم.فيهطرفايصبح

.تراةالمكالعينعلىوالمحافظةالوجيبةالكرائية

بعضعليهاتردالقاعدةهذهأنغير

271لالفصعليهينصماقبيلمناالستثناءات

الوصيسلطةتقييدبشأناألسرة،مدونةمن

عنةنيابالتصرفاتببعضالقيامفيوالمقدم

مناإلذنعلىالحصولبعدإالعليه،المحجور

هذهومنالقاصرين،بشؤونالمكلفالقاضي

متديأنيمكنالتيالكراءعقودإبرامالتصرفات

.الحجزانتهاءبعدماإلىمفعولها



فاعاالنتمقابلفيللمؤجربإعطائهالمستأجريلتزمالذيالمالهيالكراءأجرة

لمكترياعليهايحصلالتيللمنفعةالمقابلالبدلبمثابةفهي.المؤجربالشيء

كونتأنفيهايشترطالمكتريالتزاممحلبمثابةتعتبروهيالكراء،عقدفي

وموجودة؛محددةمشروعة،

فياألجرةأنيتبينع.ل.ق633الفصلخاللمن:الكرائيةالوجيبةطبيعة

هرياشالمكترييدفعهالنقودمنمبلغاتكونفقدواحد،جنسمنليستالكراء

جزءشكلفيذلكغيرتكونأنويمكنالغالب،هووهذااالتفاقحسبسنوياأو

،...أطعمةمنكميةأوأراضي،علىالكراءانصبإذاالمنتوجأومحصولمن

ترطيشالذيالبيعفيالثمنعنالكراءعقدفيالبدليميزماهيالخاصةوهذه

.مقايضةأمامكناوإالنقديايكونأنفيه

بينلتراضيبايتمأنالكرائيةالوجيبةتحديدفياألصل:الكرائيةالوجيبةتحديد

مدةخاللمنمتساويةأقساطايدفعمعينمبلغفييحددانهاوالمكتريالمكري

أجرةنالمتعاقديفيهايحددالالتيالحالةوفي.بينهماالتعاقديةالعالقةقيام

634للفصلطبقاالمثلبأجرةيعملفإنه،...ذلكيغفالكأنالعقد،فيالكراء

.ع.ل.ق

:الكرائيةالوجيبة



منلكل31المادةخاللمنأعطىأنه67.12رقمالقانونإيجابياتمن

لعدةوذلك،الكرائيةالسومةبمراجعةالمطالبةفيالحقوالمكتريالمكري

علىالمكرييمارسهقدالذيالحاجةاستغاللأوالغبنمنعأهمهااعتبارات

لظروفلمسايرةتعدلمالكرائيةالوجيبةأنأوالعقد،إبرامفترةخاللالمكتري

.المكترىللمحلالحقيقيةللقيمةأوالعامةاالقتصادية

وذلكاألصل،هووهذااتفاقيةتكونأنإماالكرائيةالسومةمراجعةوإمكانية

عقديفقيمتهامنالرفعونسبالمراجعةهذهشروطعلىالمتعاقدانيتفقبأن

صينإذقانونية،تكونالمراجعةفإنالشأنبهذااالتفاقيتملموإذاالكراء،

اقاتفالطرفينبينيقعلمإذا»:يليماعلى67.12رقمالقانونمن33الفص

تهامراجعأمكنقيمتهامنالرفعونسبةالكرائيةالوجيبةمراجعةشروطعلى

يختارمنأو،الوجيبةعلىاالتفاقتاريخمناألقلعلىسنواتثالثكلبعد

آلخرالمحكمةحددتهالذيالتاريخمنأومباشرةاألطرافبينمراجعتها

.«بعده34المادةفيالمقررةللنسبطبقاوذلكمراجعة،

:الكرائيةالوجيبةمراجعة



علىففيه،أساسياركناتعتبرالمدةفإنالزمنيةالعقودمنالكراءباعتبار

عنإالالكرائيةالوجيبةبدفعيلتزمالالمكتريأنكماالمنفعة،تقاسأساسها

.الكراءبمحلفيهاانتفعالتيالمدة

ثناءباستأعلى،كسقفوالأدنىكحدمعينةمدةللكراءيحددلمعموماوالمشرع

األراضيوكراءاألمد،الطويلكالكراءالكراء،عقودمنالخاصةاألنواعبعض

األطرافإلرادةترجعالعاديالكراءمدةتحديدأنمعهيستفادمما.الفالحية

.المتعاقدة

بلقمنتحديدهاعدمفإنبدونه،الكراءيقومالأساسياعنصراالمدةكانتوإذا

إذدة،المهذهتحديدالقانونيتولىوإنماالكراء،عقديبطلالالمتعاقدةاألطراف

مبرمااعتبرمدة،للكراءتحددلمإذا»:يليماعلى‘.ل.ق688الفصلينص

إذاامبحسباليوم،أواألسبوعأوالشهرأوالسنة،نصفأوالسنةأساسعلى

...إلخالشهرأوالسنةنصفأوالسنةفيكذاباعتبارحددتقداألجرةكانت

اإلخالء،بللتنبيهضرورةغيرمنالسابقة،المددمنكلبانقضاءالعقدوينتهي

.«يخالفهعرفيوجدلمماوذلك

:الكراءمدة



آثار عقد الكراء

كانهألرمستجمعاالمهنيلالستعمالأوللسكنىالمعدالمحلعلىانصبسواءالكراءعقدأبرمإذا

غايةفيقانونيةآثارعنهتترتبصحيحا،ونشأصحته،وشروطوالخاصة،منهاالعامةاألساسية

فسهانهيعنهالمترتبةاآلثارفإنلجانبين،الملزمةالعقودلزمرةينتميالكراءأنوبما.األهمية

.والمكتريالمكريطرفيهكالذمةفييرتبهاالتيااللتزامات

؛اةالمكترالعينبتسليمااللتزام

المنفعة؛بضماناإللتزام

ةالمكتراالعينبصيانةااللتزام.

؛الكرائيةالجيبةأداء

فيواستعمالهالمحلعلىالحفاظ

له؛المخصصالغرض

المكتريالتزامات  التزامات المكري



نضموالالعامة،المقتضياتضمنالالمشرعيحددلم:بالتسليمالمكريالتزاممفهوم

منلكذفيأحالوإنماااللتزام،هذامفهوموالمهنيالسكنيالكراءالكراءبعقدالخاصةالمقتضيات

التزامينبللتقاربنظراالمبيع،الشيءبتسليمالمتعلقةالمقتضياتعلىع.ل.ق636الفصلخالل

المذكورفصلالينصوهكذا،المكتراةالعينبتسليمالمكتريوالتزامالمبيع،الشيءبتسليمالبائع

.«بيعالمالشيءلتسليمالمقررةاألحكامبمقتضىينظمالمكترىالشيءتسليم»:يليماعلى

ينصالذيع.ل.ق499الفصلخاللمنالتسليممفهوماستخالصيمكناألحكامهذهإلىوبالرجوع

تصرفتحتويضعهالمبيعالشيءعننائبهأوالبائعيتخلىحينالتسليميتم»:يليماعلى

.«عائقبدونحيازتههذايستطيعبحيثالمشتري

المكرييتخلهوالكراءعقدفيالتسليمبأنالقوليمكنالكراءعقدعلىالفصلهذاأحكاموبإسقاط

واالنتفاعحيازتهيستطيعبحيث،المكتريتصرفتحتبوضعهالمكترىالمحلعنعنهينوبمنأو

.عائقبدونبه

إلىالرجوعببالتسليمالمكريالتزاممحتوىاستخالصيمكن:بالتسليمالمكريالتزممحتوى

المحليتوفرأنيجب»:يليماعلىتنصالتي67.12رقمالقانونمن5المادةمنالثانيةالفقرة

خوالمطبالتهويةوشروطلهالمكونةاألجزاءحيثمنالضروريةالمواصفاتعلىللسكنىالمعد

.«والماءوالكهرباءالمياهودورة

حسبالمكترىالمحلويعديجهزأنالمكتريفعلىالمهنيلالستعمالالمعدةللمحالتبالنسبةأما

.المحلهذافيسيمارسهالذيالمهنيالنشاط

المكترىااللتزام بتسليم المحل 



التزام المكري بالضمان

بالتسليمامبااللتزيتعلقفيماالكراءلعقدالعامةالمقتضياتضمنأحالقدالمشرعكانإذا

المكريالتزاماتضمنأحكامهنظمفقدبالضمانلإللتزامبالنسبةفإنهالبيع،عقدعلى

.67.12رقمالقانونمن9المادةإلىإضافة،ع.ل.ق662إلى643منالفصولفي

للمكتريالمكريبهيلتزمالذيالضمان»:يليماعلىع.ل.ق643الفصلينصوهكذا

:أمرينعلىيرد

معارض؛بدونوحيازتهالمكترىبالشيءاالنتفاع:أوال

لموإنن،القانوبقوةالضمانهذاويثبتتشوبه،التيوالعيوبالشيءاستحقاق:ثانيا

.قيامهدونالمكرينيةحسنيحولواليشترط،

علىيجب»:أنهعلى67.12رقمالقانونمن9المادةمناألولىالفقرةتنصكما

وأنبه،والهادئالكاملواالنتفاعالمكترىالمحلتسلمللمكترييضمنأنالمكري

أوفيالوصالبيانفيالمحددةتلكعدامااالنتفاع،ذلكتعرقلالتيالعيوبلهيضمن

.«أعاله6المادةفيعليهالمنصوصالصريحاالتفاقموضوعتكونالتي

مانبضالتزامهيشملبالضمانالمكريالتزاممضمونأنالفصلينمحتوىمنيتضح

.الخفيةالعيوببضمانوالتزامهواالستحقاق،التعرض



لبالمحالكاملاالنتفاعمعهايتحققحتىوالتامةالهادئةالحيازةمنالمكترييمكنأنالمكريالتزاماتمن

مصدركانأيامنازعة،أومعارضةبدونالمكتراةالعينعلىاليدوضعبضمانملزمفهوالغايةولهذه،المكترى
.الغيرأونفسهالمكريالمنازعةهذه

واءسفعلأيعنباالمتناعالمكريالتزامبهويقصد

ريالمكتحيازةيعرقلأنشأنهمنقانونياأومادياكان

ينصإذ.بهانتفاعهعلىيشوشأوالمكترىللمحل

بالضمان،االلتزام»:يليماعلىع.ل.ق644الفصل

كلعنباالمتناعالتزامهالمكري،إلىبالنسبةيقتضي،

إلىأو،المكتريحيازةصفوتعكيرإلىيؤديما

عليهايعولأنحقهمنكانالتيالمزايامنحرمانه

كانالتيوالحالةالمكترىالشيءلهأعدمابحسب

.العقدعندعليها

فعلهعنفقطليسالمكرييسألالمجال،هذاوفي

جريهايالتياالنتفاعأفعالعنأيضابلأتباعهوفعل

«.عنهالحقتلقواممنغيرهمأواآلخرونالمكترون

تريللمكبالنسبةخصوصاالكراءعقدمنالغايةإن

ذاوه،المكتراةبالعيناالنتفاععلىالحصولهي

منالتعرضحصلسواءيتحققلناالنتفاع

ضماننطاقلكن.الغيرمنأوشخصياالمكري

قارنةبالميضيقالغيرمنالصادرللتعرضالمكري

ىعلليقتصرالشخصيتعرضهضماننطاقمع

ماوهذا.الماديدونالقانونيالغيرتعرضضمان

:فيهجاءالذيع.ل.ق646الفصلمنيستخلص

بالضمانأيضاالقانونبقوةالمكريويلتزم»

قديالذاالستحقاقأوالتشويشحالةفيللمكتري

تيجةنبعضه،أوالمكترىالشيءكلفيمنهيتأذى

رآخعينيبحقأوالملكيةبحقإمامتعلقةدعوى

«.عليه

ضمان المكري للتعرض الصادر عن الغير ضمان المكري لتعرضه الشخصي



المشرعأننستنتجع.ل.ق654والفصل،67.12رقمالقانونمن9المادةإلىبالرجوع

فيلضمانلالموجبللعيبالواسعالمفهوم-البيعلعقدبالنسبةالشأنهوكما–تبنىقدالمغربي

السليمةطرةالفتصيبالتياآلفةباعتبارهالدقيقبمعناهالعيبإلىباإلضافةليشملالكراءعقد

طرفمنالمكفولةأوالمكتريطرفمنالمشروطةالصفاتتخلف،المكترىللمحلوالعادية

.المكري

للضمانالموجبالعيبشروط:

خفيا؛العيبيكونأن-1

مؤثرا؛العيبيكونأن-2

.أتباعهأحدأوالمكريفعلعنناشئاالعيبيكونأن-3

توفرءالكراعقدإبرامأثناءالمكريكفلإذا:المكترىالمحلفيالصفاتلتخلفالضمانقيام

منغيرهاأوالتجهيزاتجودةأومثالالبناءجدةحيثمنمعينة،صفاةعلىالمكتراةالعين

.مكريالذمةفيالضمانقامالصفات،هذهتخلفالمحلتسلمبعدللمكتريتبينلكنالصفات،

ذلكعلىالمكريووافقالمكتراةالعينفيالصفاتبعضالمكترياشترطإذاأيضاالضمانويقوم

.المكتراةالعينعليهاتتوفرالالمشروطةالصفاتهذهأنالواقعفيلكنالعقد،في



جزاء اإلخالل بااللتزام بضمان العيب

يطلبأنللمكترييحقمحل،للضمانيكونعندما»:يليماعلىع.ل.ق655الفصلينص

الفصلفيالمذكورةالحاالتفيالتعويضفيالحقلهويثبت.الكراءإنقاصأوالعقدفسخ

556...».

وفيامستللضمانالموجبالعيبتحققحالةفي،للمكتريالمشرعأقرالفصلهذاخاللمن

وبينبينهالعالقةوإنهاءالكراءعقدفسخدعوىبينالخيارسابقا،إليهاالمشارلشروطه

قلحالذيالعجزيناسببقدرالثمنإنقاصمعقائمةالعالقةهذهعلىاإلبقاءأوالمكري،

بيع،العنالكراءفيهايختلفالتياألحكاممنواحدايعتبرالجزاءوهذاالعيب،جراءالمحل

الصفةفتخلأوللضمانالموجبالعيبتحققحالةفيلهيحقالالبيع،عقدفيفالمشتري

حتفاظاالفضلإذاأماالثمن،واستردادالبيعفسخطلبفيالحقإالالمكفولة،أوالمشروطة

.(ع.ل.ق556الفصل)لالثمنإنقاصفيالحقلهيكنلمعيبمنيشوبهمارغمبالمبيع



عجالياستهومامنهااإلصالحات،منبالعديد-المكتريالحاالتبعضوفي–المكريبقيامااللتزامهذايتحقق

اصةوالخالعامةالمقتضياتضمنعليهالنصتمفقدااللتزامهذاألهميةونظرا.بسيطهوماومنهاوضروري،
.(67.12القانونمن10والمادة،ع.ل.ق638الفصل)

لتأخيراتحتملالالتيتلكالمستعجلةباإلصالحاتويقصد

إنجازهابالقيامضرورةيحتماستعجاليعنصروجودبسبب

ىعلوالمكتريالمكريمنكلحمايةإلىتهدففهيفورا،

جسده،سالمةفيوالثانيرأسماله،فياألولسواء،حد

اتاألساسوتقويةبالسقوطمهدداكانإذاالحائطكإصالح

وشكعلىكانإذاالسطحوترميمواهية،كانتإذا

.اإلنهيار

ريالمكتيتمكنحتىالزمةفهيالضروريةاإلصالحاتأما

حفظلالزمةتكنلموإنكامال،انتفاعابالعيناالنتفاعمن

فعدمالمياه،دورةأوالمصعد،كإصالحالهالك،منالعين

راةالمكتالعينسالمةفييؤثرالاإلصالحاتبهذهالقيام

وأالبدنيةالمكتريسالمةيهددوالللهالك،يعرضهاوال

غايتهتعتبرالتيانتفاعهدرجةعلىيؤثروإنماالجسدية،

.الكراءعقدمناألساسية

نوعوهي،التأجيريةباإلصالحاتوتسمى

خانةضمنتدخلالالتياإلصالحاتمن

رةالمؤجالعينلحفظالضروريةاإلصالحات

هيوإنمابها،االنتفاعأوالهالكمن

وجماالزينةإضافةمنهاالغايةترميمات

ىعلاإلصالحاتهذهوتشمل.المؤجرةللعين

المخصصةالخارجيةاألجزاءالخصوص

كاألبوابللمكتريالخاصلالستعمال

فيواألصل،...الزجاجيةواأللواحوالنوافذ

عاتقعلىتقعأنهااإلصالحاتهذه

لةالمستعجاإلصالحاتخالفعلى،المكتري

خالفعلىاالتفاقوقعإالوالضرورية،

.ذلك

االلتزام باإلصالحات البسيطة االلتزام باإلصالحات المستعجلة والضرورية



المتفقادالميعوفيبالقدرالكرائيةالوجيبةبأداءالتزامهمقدمتهافييأتيااللتزامات،منمجموعةالمكترييتحمل

وعدمله،المخصصللغرضوففقاواستعمالهالمكترىالمحلعلىبالمحافظةالتزامهإلىإضافةالعقد،فيعليه

المكريإلىالمحلبردالمكترييلتزمكماالمكري،موافقةدونيحتويهاالتيالتجهيزاتوعلىعليهتغييراتإدخال

.فسخهأوالكراءعقدنهايةعند

حيثمنةالكرائيالوجيبةأداءكيفيةتنظيمفيالمتعاقدةاألطرافلحريةواسعاهامشاالمشرعتركلقد

حددفإذا.ع.ل.ق664والفصل،67.12رقمالقانونمن12للمادةطبقاوذلكومكانه،األداءزمن

شريعةدالعقلقاعدةإعماالالمحدداألجلفيالكرائيةالوجيبةبأداءالمكتريالتزمللوفاءأجالالطرفين

عرفوالالمحلي،بالعرفأنذاكيعملمعيناأجاليحددالمإذاأماااللتزام،بهذامخالكانوإالالمتعاقدين،

.المشاهرةأجرةاعتمادهووالمهنيةالسكنيةاألماكنكراءفيالعملبهالجاري

أوكنياسمحالكانسواءالمكتراةالعينفيهتوجدالذيالمكانفييتمفإنهالكراءأداءلمكانبالنسبة

.ع.ل.ق666الفصلمنيستفادماوذلكمهنيا،

الفصل)باألداءبالتزامهوفائهعلىكحجةالمكريمنتوصيلعلىيحصلالكراءوجيبةالمكتريوبأداء

فإلى،يةالكرائبالوجيبةالوفاءإلثباتالوحيدةالوسيلةهوالتوصيلأنيعنيالهذالكن،(ع.ل.ق253

أهمقىيبلكنهالقرائن،أوالشهودشهادةأونفسه،المكريمنكاإلقرارأخرىإثباتوسائلتوجدجانبه

.المجالهذافيإثباتوسيلة

الكرائيةالوجيبةأداء 



إليهااللجوءحقيبقىالتيالقانونيةالمقتضياتجميععنالنظربصرف»:أنهعلىتنصالتي67.12القانونمن22للمادةطبقا

كانتإذامهنياللالستعمالأوللسكنىالمعدةالمحالتأكريةوجيبةاستيفاءإلىالراميةالطلباتعلىالبابهذامقتضياتتطبققائما،

فيالمكتريماطلتحالةفيفإنه،«بينهماالكرائيةالوجيبةيحددنهائيحكمأوكتابيمحرربموجبالطرفينبينثابتةالكرائيةالعالقة
.عجاليةاالستالمسطرةأوالعاديةالمسطرةالمسطرتين،أحدسلوكفيالخيارولهبذلك،المطالبةللمكرييحقالكرائيةالوجيبةأداء

المسطرة67.12رقمالقانونينظملم

فهيلذلك،الكرائيةالسومةالستيفاءالعادية

المنصوصالعامةللقواعدخاضعةتبقى

أنعلى.والعقودااللتزاماتقانونفيعليها

الكراءواجببأداءبالتزامهالمكتريإخالل

اءالقضإلىاللجوءفيالحقللمكرييعطي

طريقعنذلكويتمتنفيذه،علىإلجباره

المحكمةالموضوع،قضاءإلىترفعدعوى

مقالبواسطةونوعيا،محلياالمختصة

قةالعالإلثباتالالزمةبالحججمرفقمكتوب

يهفالمحكمةوتبثأركانها،بجميعالكرائية

االقضايفيللبثالعاديةاإلجراءاتوفق

.المدنية

إلىداءباألإنذاربتوجيهالقضائيةالمسطرةهذهوتبتدئ

األداء،أجلبحلولالمكريفيهيشعرهالمكتري

ويحدد.ماليةمبالغمنبذمتهبماالوفاءوبضرورة

منيبتدئيوما،15عنيقلالأجالاإلنذارفيالمكري

لمبالغامنعليهماالمكتريلتسديداإلنذارتبليغتاريخ

بينومنأوالمكري،يديبينمباشرةإما،المؤداةغير

.باألداءوصلمقابلعنه

األداءبالتزامهنفذقديكونلإلنذارالمكترياستجابإذا

إلىوءاللجللمكريحقلهيستجبلموإذاعينيا،تنفيذا

ءالكراموضوعالعقاريوجدالتياالبتدائيةالمحكمة

واألمراإلنذارعلىالمصادقةأجلمننفوذهابدائرة

األمرمعاإلنذارعلىبالمصادقةاألمرويصدر.باألداء

.الطلبتسجيلتاريخمنساعة48أجلداخلباألداء

الكرائيةالوجيبةالمسطرة االستعجالية الستيفاء  ةالكرائيالوجيبةالمسطرة العادية الستيفاء 



األصلعيرجالمراجعةهذهوكيفيةللمراجعة،قابلةالكراءعقدإبرامعندالطرفانيحددهاالتيالكرائيةالسومةتبقى
.يضهاتخفأومنهاالرفعونسبالمراجعةشروطعلىاالتفاقلهمايحقالذينوالمكتريالمكريالطرفينإلرادةفيها

وجيبةالنسبةفيبالزيادةالمكتريمطالبةللمكرييحق

هذهأنلهتبينإذاالكراء،عقدفيالمحددةالكرائية

المحلفيالموظفوالرأسمالتتناسبالالوجيبة

هايجنيالتيالمنفعةوقيمةتتناسبالأوالمكترى

.وتوابعهالمكتري

ذههنسبةعلىوالمكتريالمكريبيناالتفاقويمكن

االتفاقهذاحصلوإذاالكراء،عقدإبرامعندالمراجعة

بعينأخذاعليه،االتفاقتمبماملزماالمكتريكان

32المادتينفيالمشرعحددهاالتيالشروطاالعتبار

بماللمحكمةيمكنأنهغير.(67.12القانونمن34و

جيبةالوفيالزيادةنسبةتحديدتقديريةسلطةمنلها

ينالمادتفيقانوناالمحددةالنسبيخافبماالكرائية

درهم400يتجاوزالالكراءمبلغكانإذاوذلكأعاله،

%50بهاالمحكومالزيادةتتعدىالأنعلىشهريا،

.الكرائيةالوجيبةقيمةمن

ومةالسبمراجعةالمتعلقةالمنازعاتتنصبماغالبا

يرغالمكري،لصالحمنهاالرفعاتجاهفيالكرائية

يفالحقأيضاللمكتريالمشرعأعطىبالمقابلأنه

ومةالسقيمةمنالتخفيضاتجاهفيالمراجعةطلب

ظروفطرأتإذاوذلكالكراء،عقدفيالمحددة

مناكتريالذيللغرضالمحلاستعمالعلىأثرت

ع.ل.ق661و660الفصلينأحكاموفقأجله،

.(67.12رقمالقانونمن36المادة)

أنأعالهالمذكورة36المادةخاللمنويالحظ

ةالكرائيالسومةتخفيضفيالمكتريحقنطاق

منها،عالرففيالمكريحقمعبالمقارنةضيقايبقى

التعيبأوالهالكحالتيفيالمشرعحصرهبأن

الوصفغيابحالةوكذا،المكتراةللعينالجزئي

إعداديقتضيهالذيأوالمكريطرفمنالمكفول

.كرائهمنللغرضالمحل

الكرائيةالسومةتخفيض  الكرائيةالسومةالزيادة في 



األساسيةاإللتزاماتمنالعامةالمقتضياتاعتبرتهكما،67.12رقمالقانونمن14المادةااللتزامهذاعلىتنص

فرعيين،التزامينإلىاألساسيااللتزامهذاويتفرع،ع.ل.قمن663الفصلبموجبوذلك،المكترييتحملهاالتي

.الطبيعةأوالعقدبحسبلهأعدلماوفقاباستعمالهوااللتزام،المكترىالمحلعلىبالمحافظةااللتزاموهي

أيهيصيبالحتىالمكترىالمحلعلىبالحفاظملزماالمكترييكونالكراءمدةطيلة

والعاديالمألوفاالستعمالعنناتجالتعيبأوالهالككانإذااللهمهالك،أوتعيب

ناتجأوخطئه،إلىمنهماأييعزىالقاهرةقوةأوفجائيحادثعنناتجأوللمحل،

يتحملهاالتياإلصالحاتإجراءعدمبسببأوالبناء،فيعيبأوالقدمحالةعن

.ع.ل.ق679للفصلطبقاعنهيسألالفهو،المكتري

العاديالرجلعنايةببدلملزمالمكترىالمحلعلىالحفاظلواجبتنفيذهفيوالمكتري

.والذكاءالفطنةمتوسط

المكترىااللتزام بالحفاظ على المحل 



عليهبالمحافظةالتزامذمتهفييقومالمكترىللمحلالمكتريتسلمبمجرد

يقضيااتفاقالعقداحتوىإذاالكراءعقدفيعليهالمتفقللغرضوفقاواستعماله

للغرضوفقاباستعمالهملزمايكونوإالمعين،الستعمالالمحلبتخصيص

دةإلراكبيراهامشاتركالمشرعبأنيفيدماوهذا.لطبيعتهوفقالهالمخصص

كتريالمإبراممنوالغايةيتناسبالذياالستعمالعلىلإلتفاقالمتعاقدةاألطراف

.الكراءلعقد



كما،المدنيالكراءفيالمكترييكونلذلكالرقبة،دونالمنفعةعلىيردالمدةعقودمنالكراءعقد

غلهالشالمخصصةالمدةبانتهاءللمكريالمكتراةالعينبردملزمااألخرى،الكراءأنواعمنغيرهفي

.الكراءعقدفيوالمحددة

بالنسبةالشأنهوكماللملكية،الناقلةالعقودمنالكراءيعتبرال:المكترىالمحلبردااللتزاممضمون

لذلكلمكري،لملكيتهتبقىوالذيفقط،المكترىبالشيءاالنتفاععلىينصبوإنماوالمعاوضة،للبيع

أوالكراءعقدانتهاءبمجردمالكهاإلىالمكتراةالعينردالمكتريعلىيفرضالقانونيفالمنطق

.الحاالتحسبفسخه

يردأنلهيحقفاللذلكبعينها،المكتريتسلمهاالتيالمؤجرةالعينعلىينصبأنيجبهناوالرد

ينالعيشملأنيجبالردأنكماالكراء،عقدفيذلكخالفعلىاالتفاقيتملمماغيرهاأوقيمتها

صفةببهاواالنتفاعالستعمالهااعدتالتيوملحقاتهاالمؤجرةالعينأصلبمعنىبأكملها،المؤجرة

.منهايتجزأالجزءاتعتبروالتيدائمة،

ملحقاتهاوالمكتراةالعينبردبااللتزاماإلخاللصورتتعدد:المكترىالمحلبردبااللتزاماإلخاللصور

،لمكتريابفعلذلكويكونهالك،أوتعيبحالةفييردهاكأن،المكتريعليهاتسلمهاالتيالحالةعلى

أومالقدبسببيكونأوفجائي،حادثأوقاهرةقوةبفعليكونأوعنهم،يسألممنتابعيهأحدأو

،المكتراةالعينلحفظوالضروريةالمستعجلةباإلصالحاتالمكريقيامعدمبسببأوالبناء،فيعيب

رغمالردعنالمكتريامتناعصورةاإلخاللهذايتخذوقد.المكتريطرفمنبذلكإخطارهرغم

.الكراءمدةوانتهاءالعينسالمة



قدلكن.عرفالأوالقانونبهايقضيالتيأوالعقدفيالمحددةالمدةبانتهاءينتهيمؤقت،أنهالكراءلعقداألساسيةالخاصية

عقدمهيتقاسعامهومامنهااألسبابوهذهذلك،يبررمااألسبابمنهناككانتإذامدتهانتهاءقبلالعقدينتهيأنيحصل

النوعذاهبانتهاءخاصةأسبابالتبقىبها،ينفردماومنهاواإلقالة،واالنفساخكالفسخاألخرى،العقودمنغيرهماالكراء

.العقودمن

مدته؛بانتهاءالكراءعقدانتهاء

ية؛االختيارباإلقالةالكراءعقدانتهاء

؛لإلحتياجالكراءعقدإنهاء

أوالبناءوإعادةللهدمالكراءعقدإنهاء

الضرورية؛باإلصالحاتللقيام

األداءفيللتماطلالكراءعقدإنهاء.

األسباب الخاصة إلنهاء عقد الكراء األسباب العامة النتهاء عقد الكراء



انتهاء عقد الكراء 
بانتهاء مدته

دعنالقانونبقوةينقضياألشياءكراء»:يليماعلىع.ل.قمن687الفصلينص•
ماوذلكباإلخالء،تنبيهإلعطاءضرورةغيرمنالمتعاقدانلهحددهاالتيالمدةانتهاء

.«ةالزراعياألراضيبكراءالخاصةبالقواعداإلخاللعدمومعبغيرهاالتفاقيقضلم

وأالشهرأوالسنة،نصفأوالسنةأساسعلىمبرمااعتبرمدة،للكراءتحددلمإذاو•
فنصأوالسنةفيكذاباعتبارحددتقداألجرةكانتإذامابحسباليوم،أواألسبوع
رةضروغيرمنالسابقة،المددمنكلبانقضاءالعقدوينتهي...إلخالشهرأوالسنة
.(ع.ل.ق688الفصل)يخالفهعرفيوجدلمماوذلكباإلخالء،للتنبيه

انتهاء عقد الكراء باإلقالة 
االختيارية

يذوالتنفواالستحالةالوفاءجانبإلىااللتزاماتانقضاءأسبابمناإلقالةتعتبر•
.(ع.ل.ق319الفصل)والتقادمالذمةواتحاذوالمقاصةوالتجديداالختياريواإلبراء

الذيالصحيحللعقدحدوضعإلىالعقدإبرامأثناءالمتعاقدينإرادةانصرافوتعني
إذاالتعاقدية،االلتزاماتتنقضي»:أنهعلىع.ل.ق393الفصلينصبينهما،يربط

يهافيجوزالتيالحاالتفيوذلكمنها،التحللالعقدإبرامعقبالمتعاقدانارتضى
.«القانونبمقتضىالفسخ



لالحتياجالكراءعقدإنهاء

المكريعلىيجب»:يليماعلىبنصها67.12رقمالقانونمن45المادةمناألولىالفقرةالسببهذاتناولت

منوعةومشرجديةأسبابعلىيستندالمكتريإلىباإلفراغإشعارايوجهأنالكراءعقدإنهاءفييرغبالذي

جةالدرمنالمباشرينفروعهأوأصولهأوزوجه،لسكنأوالشخصي،لسكنهالمكترىالمحلاستردادقببيل

مدونةمنيليهاوما369المادةبمقتضىالمؤسسةالواجبةالوصيةمن-وجدواإن-المستفيدينأواألولى

«...المهمليناألطفالبكفالةالمتعلق15.01رقمالقانونفيعليهالمنصوصالمكفولأواألسرة،

إلىأحوجهكنففييعيشمنأوالمالكفيهايكونالتيالحالةتلكبهيقصد:لإلفراغالمبرراإلحتياجمفهوم

العمل،عةطبيتغيرأوكالزواج،الطبيعيةحقوقهمنلحقممارستهأوالعائليةظروفهتغيربسببالمأجورالمحل

.لإلحتياجاإلفراغلطالباالجتماعيةالحياةفيتحولمنذلكعلىيترتبوما

ال»:يليماعلىتنصالتي67.12قانونمن49المادةمضمونالشروطهذهتشكل:لإلحتياجاإلفراغشروط

الشرطينبتوفرإالأعاله45المادةمناألولالبندفيإليهالمشارللسببباإلفراغاإلشعارتصحيحطلبيقبل

:التاليين

أنعلىباإلفراغ،اإلشعارتاريخمناألقلعلىشهرا18منذللمكريملكاإفراغهالمطلوبالمحليكونأن-1

؛السابقالمالكخاللهايملكهكانالتيالمدةاحتسابمناالستفادةحقوالمكفوللهوالموصىللوارث

الوصيةمنالمستفيدونأواألولىالدرجةمنالمباشرونفروعهأوأصولهأوزوجهأوالمكرييكونأن-2

ال،المهمليناألطفالبكفالةالمتعلق15.01رقمالقانونلمقتضياتطبقاالمكفولأوالحاالت،حسبالواجبة،

.العاديةلحاجياتهمكافياأوملكيتهمفيسكنايشغلون

بنفسإفراغهالمطلوبللمحلمماثالسكناالمكتريعلىالمكريعرضإذاالشرطينهذينتوفراليشترط

.الكرائيةالوجيبةونفسالمواصفات



يةضروربإصالحاتللقيامأوالبناءوإعادةللهدمالكراءعقدإنهاء

يجب»:يليمافيهجاءالذي67.12قانونمن45المادةمنالثانيةالفقرةمضمونالسببهذايؤكد

علىيستندالمكتريإلىباإلفراغإشعارايوجهأنالكراءعقدإنهاءفييرغبالذيالمكريعلى

إصالحاتإدخالأوالبناءوإعادةالمكتريالمحلهدمضرورة...:قبيلمنومشروعةجديةأسباب

«...اإلفراغ؛تستوجبعليهضرورية

األمنيةوأالصحيةالشروطإلنعدامالبناءوضعيةاقتضتهإذاضرورياالتغييراتإدخالأوالهدمويكون

وثائقبمقتضىمستجداتظهرتأوالمهدمالبناءمكانجديدبناءإقامةفيالمكريرغبإذاأوبه،

.«...العقارتثمنأنشأنهامنإضافيةببناءاتتسمحالتعمير

:ضروريةإصالحاتإدخالأوالبناءإعادةأوللهدماإلفراغحالةفيالمكتريحقوق
المحلإلىللرجوعباألسبقيةالمكتريويحظى...»:يليماعلى67.12القانونمن50المادةتنص

عنالصادرلإلشعارالمواليينالشهرينداخلالحقهذايستعملأنبشرطبنائهإعادةأوإصالحهبعد

.«...حقهسقطوإالأدناهالمواليةللفقرةوفقاالمكري



األداءفيللتماطلالكراءعقدإنهاء

وعدم،باألداءإنذارتوجيهبعد،الكرائيةالعالقةإنهاءللمكريحقاألداءفيالمكتريتماطلإذا

رةالمبروالمشروعةالجديةاألسبابمنيعتبراألداءفيفالتماطللذلك،المكرياستجابة

.(67.12رقمالقانونمن56و45المادتين)الكراءعقدإلنهاء

منالعديدفيالقضاءوكرسهاالفقهيؤيدهاالتيمحمولالمطلوبالدينأنلقاعدةوفقا

،المكترىالمحلفيأجلهحلولعندالمكتريمنالكراءبطلبملزمالمكريفإنالمناسبات،

اءاألدبضرورةفيهيخبرهإنذاربتوجيهملزماالمكريكاناألداءعناألخيرهذاامتنعفإذا

ذنفقديكونالمكريلفائدةبذمتهماوأدىلإلنذار،المكترياستجابفإذا.معينأجلداخل

فيلحقاللمكريتعطيمطلحالةفياعتبراألداءعنامتنعوإذاعينيا،تنفيذاباألداءالتزامه

.اءالكرعقدفسخدعوىأوباإلفراغاإلشعارعلىالمصادقةدعوىورفعالمحكمةإلىاللجوء

يراألخهذافإنبدفعه،المكترييبادرأنودونالمكري،بهيطالبأندوناألداءأجلفاتوإذا

.يؤديأندوناألداءأجلفواتلمجردمطلحالةفييعتبرال



لالمحمنحرمانهفإن،للمكتريالمهنةلممارسةأوللسكنىمحلتأمينفيالمدنيالكراءعقدألهميةنظرا

نهأميمسبحثها،السابقالثالثةالمباحثفيالمذكورةاألسبابألحدالكراءعقدإنهاءبسببالمكترى

مشرعالتدخللذلك.العقدطرفيبينالعالقةتأزمفيويزيدالحاالت،حسبالمهنيأوالسكنيواستقراره

وحقالمكتريمصلحةبينالتوازنمننوعتحقيقمنهاالغايةالكراءعقدإلنهاءخاصةمسطرةوفرض

طرةمسسلوكبضرورةوألزمهالكراء،عقدإنهاءفياألخيرهذاحريةمنقيدبأنملكه،استردادفيالمكري

.باإلفراغاإلنذارتصحيح

تنتهيالمخالف،قانونيمقتضىأوشرطكلرغم»:يليماعلى67.12رقمالقانونمن4المادةتنص

ضاءاالقتعندوتصحيحهباإلفراغاإلشعاربعدإالأعاله،األولىالمادةفيإليهاالمشارالمحالتكراءعقود

«.البابهذافيالمحددةللشروططبقا

برغبتههفييشعرهالمكتريإلىالمكرييوجههكتابيإنذارباإلفراغاإلشعار:باإلفراغاإلشعارماهية

من45المادة)قانوناعليهاالمنصوصوالمشروعةالجديةاألسبابأحدإلىاستناداالكراءعقدإنهاءفي

العالقةإنهاءفيالمنفردةالمكريإرادةعنتعبيرباعتبارهقانونيتصرففهو،(67.12رقمالقانون

.اإلفراغدعوىقبوليتوقفوعليهخاصة،لشكلياتيخضعألنهمسطريإجراءأنهكما،الكرائية

إخالءفيباإلفراغإشعارتوجيهعنالناتجاألثرينحصر:باإلفراغاإلشعارعنالمترتبةاآلثار

:بطريقتينتتمقدالعمليةهذأنغير،المكترىالمحلمنالمكتري

ك؛لذلالمحدداألجلوداخلباإلفراغ،باإلشعارتوصلهبمجردوديةبطريقةالمكتريإخالءيتمأن:األولى

يحتصحوطلبالقضاءإىاللجوءحقللمكريالمشرعأعطىوهنااإلفراغ،عنالمكترييمتنعأن:الثانية

.67.12رقمالقانونمن47للمادةطبقاباإلفراغالمكتريعلىوالحكماإلشعار
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