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 انتقال حق اإلجارة إلى مشتري المحل التجاريمدى 

 في القانون األردني والمقارن
 د.عمر فالح بخيت العطين                                             

 كلية القانون / جامعة آل البيت

S 
ذ من خالله يستطيع التاجر ممارسة جتارته بشكل إاحملل التجاري حمور العملية التجارية  ّديع

لذا ، حكام القانون وهي معنوية وماديةأساسية نظمت وفق أمباشر ويعتمد على عناصر 

أحكام القانون  مبالك العقار وفق اعل حق اإلجارة مرتبطمر الذي جاأل امعنوي منقوال يعّد

ن أجارة مع املتجر رغم ، وقد تكمن اإلشكالية يف مدى امكانية بيع حق اإلقلاألردني على األ

جراء اشتهار املتجر فمن باب العدالة وتشجيع االستثمار إالشهرة اليت حلقت بالعقار كانت من 

مبوافقة مالك العقار رغم عدم مساهمة يف ارتفاع قيمة  جارة مرتهنًاحق انتقال اإل ىال يبقأ

  .مما يعيق العملية االستثمارية حبيث حجر حرية مالك املتجر مبوافقة مالك العقار املتجر

Summary 
The commercial shop business process axis because of which the 
trader can practice his trade directly depends on the basic 
elements organized in accordance with the provisions of the law, a 
moral and physical, so it is Moved moral which made the right 
lease is linked to the owner of the property in accordance with the 
verdicts Jordanian law, at least, may lie problematic in the 
possibility of selling the right to leasing with the store, although 
the fame that caused to the property was of a reputation for the 
store, it is the door of justice and encourage investment that does 
not Abaka right move Leasing Mrthennin the consent of the owner 
of the property, despite not contributing to the rise in the value of 
the store .mma hinder the investment process so that the stone 
freedom of the owner of the store the consent of the owner of the 
property 

 مقدمة 
للمحل التجاري، ويقصد املعنوية حدًا من العناصر حق اإلجارة وا يعّد

بهذا احلق ممارسة التاجر حرفته يف حمل يستأجره، وبالتالي يكون له احلق 

باعتباره أحد العناصر اهلامة العنصر أهمية يف االنتفاع باملكان املؤجر، وهلذا 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (12) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

من  احملال اليت تستمد قوتها التجاري، ال سيما بالنسبة إىليف تكوين احملل 

موقعها كالفنادق واملطاعم واملقاهي
(1)

 . 

املستأجر، فقد يوجد احملل التجاري التجاري مرتبط باحملل اإلجارة واحلق يف 

الباعة املتجولني إىل بالنسبة هناك حق يف اإلجارة، كما هو احلال يكون دون أن 

لتاجر التجارة يف أماكن حمددة، وكما هو احلال بالنسبة إىل اميارسون الذين ال 

الذي ميارس جتارته يف عقار مملوك له
(2)

 . 

احلق يف اإلجارة إىل ينتقل ويف حال بيع احملل التجاري إىل شخص آخر، فهل 

 مشرتي احملل التجاري أم ال؟ 

هذا ما سأتناوله يف هذا البحث مستعرضًا األحكام القانونية الواردة يف 

والقانون انون املصري الق، وهي العربيةالتشريع األردني وبعض القوانني 

 اللبناني والقانون اإلماراتي. 

والتنظيم احملل التجاري له بتعريف التمهيد وتناول هذا املوضوع يقتضي 

 وبعض القوانني العربية.القانون األردني التشريعي للمحل التجاري يف 

، أما املبحث األول، فقد خصصته مبحثنيإىل البحث هذا بتقسيم وقد قمت 

ق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري يف القانون األردني، النتقال ح

وخصصت املبحث الثاني النتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري يف 

 بعض القوانني العربية. 

سأتناول يف هذا التمهيد تعريف احملل التجاري والتنظيم التشريعي  :متهيد

ناء عليه فقد قسمت هذا وب، للمحل التجاري يف القانون األردني واملقارن

 التمهيد إىل مطلبني على النحو التالي:

 املطلب األول: تعريف احملل التجاري

 .واملقارنالقانون األردني يف التشريعي للمحل التجاري املطلب الثاني: التنظيم 

 تعريف احملل التجاري: املطلب األول

ريفات وقد تعددت تعالتجاري للمحل التعريف الفقهي : الفرع األول

فمنهم من  فقهاء القانون التجاري للمحل التجاري على النحو التالي:

ه: "كتلة من األموال املنقولة ختصص ملمارسة مهنة جتارية، بأّن عرفه

على مقومات تشتمل معنوية، وقد مقومات بعض أصلية وتتضمن بصفة 
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 (21) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

أخرى مادية"
(3)

ه: "جمموع أموال مادية ومعنوية وعرفه البعض بأّن، 

ص ملزاولة مهنة جتارية"ختص
(4)

ه: "جمموعة األموال خر بأّنأجانب وعرفه ، 

املادية واملعنوية اليت يستخدمها التاجر يف مباشرة حرفته، ويشمل ذلك 

البضائع وأثاث احملل وسياراته وآالته وشهرة امسه مما يكون من براءة 

اخرتاع وما إىل ذلك مما يستعني به التاجر يف مباشرة التجارة"
(5)

وعرف ، 

خرون بأنه: "وحدة متكاملة تشتمل على جمموعة من العناصر املتصلة آ

مبشروع معني"
(6)

ه: "مال منقول معنوي يتضمن ويرى جانب فقهي بأّن، 

جمموعة عناصر وخمصص الستغالل جتارة أو صناعة"
(7)

    . 

تعرضت بعض التعريف التشريعي للمحل التجاري : الفرع الثاني

، فعرفه قانون املعامالت التجارية التجارياحملل لتعريف  التشريعات العربية

 (19)يف املادة  8991لسنة  81 :االحتادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم

هو جمموع أموال مادية ومعنوية ختصص التجاري منه اليت جاء فيها "احملل 

 ملزاولة أعمال جتارية".

( منه 13/8يف املادة ) 8999 لسنة 81 :وعرفه قانون التجارة املصري رقم

اليت جاء فيها: "املتجر هو جمموعة من األموال املنقولة ختصص ملزاولة 

، بالعمالء والسمعة التجارية"يتضمن عنصر االتصال جتارة معينة، وجيب أن 

تعريفًا للمحل التجاري، تاركًا ذلك للفقه باعتبار األردني ومل يورد املشرع 

ائف املشرعأن التعريفات ليست من وظ
(8)

. 

و)احملل التجاري( و)املؤسسة التجارية(  املشرعون عبارات )املتجر(ويستخدم 

للتدليل على شيء واحد باعتبارها مصطلحات مرتادفة
(9)

 . 

وقد كان يطلق على احملل التجاري يف القديم اسم )اجلدك( أو )الدكان( يف 

يف التاجر  ه مكان يباشرّنأخصوص التجارة، حيث كان ينظر إليه على 

نشاطه التجاري عن طريق جمموعة من األدوات املستخدمة يف االستغالل 

، ومبرور الزمن التجاري إىل جانب السلع اليت يتعامل بها التاجر مع عمالئه

كشف عن احملل التجاري باعتباره  الذياالقتصادي حلركة التطور  واقتضاًء

ات اإلنتاج تغريت تلك عنصرًا هامًا من عناصر هذا التطور وأداة من أدو

النظرة املادية البحتة إىل احملل التجاري بسبب ازدهار التجارة نتيجة 
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لظهور وانتشار املشروعات التجارية ووجود التنافس بينها، فأضحى احملل 

عناصر أخرى مست احلاجة  –إىل جانب العناصر املادية  –التجاري يضم 

من احملال التجارية، فوجد  إليها لكي يتحقق التمييز بينه وبني أمثاله

االتصال بالعمالء والسمعة التجارية االسم التجاري بالتسمية املبتكرة وعنصر 

والرخص واحلق يف اإلجارة والتجارية وحقوق امللكية الصناعية 
(10)

    . 

االزدهار التجاري يتحقق للمحل واملعنوية على وجود العناصر املادية  وبناًء

، وتبلورت فكرة احملل التجاري، حيث أصبح االقتصادي بوجودها فيه

عن العناصر تكوينه يف يستقل كيانًا يشكل بوجود العناصر املادية واملعنوية 

وهذا الكيان يطلق عليه اسم )احملل التجاري(، تكوينهيف تدخلت أو كونته اليت 
(11)

      . 

ل على أن استقالل احملل التجاري كوحدة قائمة بذاتها ليس معناه أن احمل

التجاري بذاته ذمة مستقلة هلا حقوق وعليها التزامات، ولكنها عنصر 

من عناصر ذمة مستغله
(12)

 . 

التنظيم التشريعي للمحل التجاري يف القانون : املطلب الثاني

مل يورد املشرع األردني تنظيمًا قانونيًا متكاماًل للمحل األردني واملقارن

 81من قانون التجارة رقم  (19)و  (11)التجاري، فال يوجد إال املادتان 

، وهذا ال يعين انعدام النصوص التشريعية الالزمة حلكم 8911لسنة 

من قانون التجارة األردني  (19)عناصر احملل التجاري، فقد أحالت املادة 

املتعلقة بعناصره  مستثمر املتجر )احملل التجاري(يف شأن بيان حقوق 

القوانني اخلاصة واملبادئ القانونية  إىل (11)املنصوص عليها يف املادة 

العامة اليت حتككم هذه العناصر
(13)

  . 

من قانون التجارة هي  (11)فإذا كانت عناصر احملل التجاري طبقًا للمادة 

الفارقة )العالمات التجارية( والعالمات اإلجارة وحق والشعار الزبائن والرسم 

الصناعية واألثاث التجاري  والرباءات واإلجازات والرسوم والنماذج والعدد

والبضائع، فال بد من الرجوع إىل القوانني اخلاصة بكل منها، فريجع إىل 

بشأن  8911لسنة  81رقم قانون التجارة من  (04–34)نصوص املواد 

لبيان حقوق  1441لسنة  9رقم التجارية األمساء قانون ىل إالعنوان التجاري، و

التجارية العالمات و الشعار، وإىل قانون مستثمر احملل التجاري على االسم أ
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وتعديالته واألنظمة الصادرة تنفيذًا له باعتبار  8901لسنة  11رقم 

ىل إ، والتجارياحملل عناصر العالمة الفارقة )العالمة التجارية( عنصرًا من 

باعتبار أن براءة االخرتاع  8999لسنة  11قانون براءات االخرتاع رقم 

ىل قانون املالكني واملستأجرين رقم إل التجاري، وعنصرا من عناصر احمل

يف شأن  8911لسنة  31وتعديالته والقانون املدني رقم  8993لسنة  88

حق اإلجارة، ويرجع أخريًا إىل القانون املدني يف كل حالة مل يرد فيها أو مل 

الشريعة يوجد عرف جتاري خاص بها باعتبار أن القانون املدني هو 

العامة
(14)

 . 

كأحد مقومات احملل التجاري، وهو حق صاحب  جازةاإلاحلق يف ّد ويع

املتجر املستأجر يف االنتفاع باملكان املؤجر الذي يزاول فيه جتارته ويف 

للغري اإلجيارالتنازل عن عقد 
(15)

. 

ه ليس بالعنصر ّنأ اّلإورغم أهمية هذا العنصر )عنصر حق االجيار( 

حملل فقد يوجد احملل بدونه كما لو كان وده يف اجالضروري الذي البد من و

ذا كان إو أصاحب احملل التجاري هو املالك للعقار الذي ميارس فيه جتارته، 

ال إصاحب احملل بائعا متجوال فهذا العنصر ال يدخل ضمن مكونات احملل 

ن ملكية إذ إذا كان صاحبه مستأجر للمكان الذي يزاول فيه جتارته، إ

اصر املتجرالعقار ال تدخل ضمن عن
(16)

أما يف القوانني املقارنة حمل ، 

الدراسة، فقد تباينت مواقف املشرعني يف هذه القوانني، فاملشرع املصري 

 81من قانون التجارة رقم  (31–13)نظم احملل التجاري )املتجر( يف املواد 

يف  8934لسنة  88صدر املشرع القانون رقم أ، وقد سبق أن 8999لسنة 

 التجارية ورهنها وتأجريها.  شأن بيع احملال

أما املشرع اللبناني، فقد نظم احملل التجاري )املؤسسة التجارية( يف 

تنظيمًا  88/1/8911 :الصادر بتاريخ 8911لسنة  88رقم املرسوم االشرتاعي 

مادة ( 31)شاماًل يف 
(17)

 . 

 (01–19)أما املشرع اإلماراتي، فقد نظم احملل التجاري )املتجر( يف املواد 

 . 8991لسنة  81من قانون املعامالت التجارية االحتادي رقم 
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يف  انتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري: املبحث األول

 ي  ون األردنالقان

سأتناول يف هذا املبحث انتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري يف 

هما القانون املدني  القانون األردني، ونظرًا ألن عقد اإلجيار حتكمه قانونان،

 8993لسنة  88وقانون املالكني واملستأجرين رقم  8911لسنة  31رقم 

وتعديالته، فاألمر يقتضي بيان التنظيم التشريعي لعقد اإلجيار يف اململكة 

      .األردنية اهلامشية

 إىل ثالثة مطالب على النحو التالي:املبحث فقد قمت بتقسيم هذا  ؛وعليه

 التشريعي لعقد اإلجيار يف اململكة األردنية اهلامشيةالتنظيم  املطلب األول:

املطلب الثاني: انتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري يف قانون 

 املالكني واملستأجرين

  .املدنيالقانون يف التجاري احملل مشرتي إىل اإلجارة املطلب الثالث: انتقال حق 

يف اململكة  عقد اإلجيارالتنظيم التشريعي ل: املطلب األول

تعُد جملة األحكام العدلية التشريع املنظم لعقد اإلجيار : األردنية اهلامشية

املالكني واملستأجرين قانون إىل أن صدر بتنظيمه وحدها واستقلت يف األردن 

وهو أول معاجلة تشريعية خاصة بعقد اإلجيار، وقد  8931لسنة  11رقم 

، وقد 8901لسنة  11الكني واملستأجرين رقم ألغي هذا القانون بقانون امل

ألغي هذا القانون بدوره وحل حمله قانون املالكني واملستأجرين املؤقت 

 8993لسنة  88الذي مت إقراره بالقانون الدائم رقم  8911لسنة  19رقم 

(18)
، وقد قام املشرع بتعديل قانون املالكني إدخال بعض التعديالتمع 

 مبوجب أربعة قوانني معدلة هي:  8993نة لس 88رقم واملستأجرين 

 .(19)1444لسنة  14قانون املالكني واملستأجرين املعدل رقم -8

 1449لسنة  81قانون املالكني واملستأجرين املعدل رقم -1
(20). 

 .(21) 1488لسنة  11قانون املالكني واملستأجرين املعدل رقم -1

 1481نة لس 83قانون املالكني واملستأجرين املعدل رقم -3
(22).    

أول قانون مدني طبق يف اململكة  وعودًا إىل جملة األحكام العدلية اليت تعّد

األردنية اهلامشية، واجمللة هذه هي تقنني للمعامالت املدنية والعقود وضعت 



(02) 
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 -رمحه اهلل-األعظم أبي حنيفة النعمان اإلمام يف مذهب الراجح وفق الرأي 

، وبقيت (188-343)اإلجيار فيها يف املواد عقد تنظيم م، وقد مت 8110عام 

 :بتاريخ 8911لسنة  31مطبقة يف األردن إىل أن نفذ القانون املدني رقم 

ما وألغى منه،  (109-101)الذي نظم عقد اإلجيار يف املواد  8/8/8911

من  (8331/8)العدلية مبقتضى املادة األحكام من جملة أحكامه مع يتعارض 

 جاء فيها: "يلغى العمل مبا يتعارض مع أحكام هذا اليتالقانون املدني 

القانون من جملة األحكام العدلية"
(23)

 . 

 31إذن فعقد اإلجيار قد أضحى ينظمه قانونان هما القانون املدني رقم 

وتعديالته،  8993لسنة  88وقانون املالكني واملستأجرين رقم  8911لسنة 

حكام قانونية استثنائية خرج وقانون املالكني واملستأجرين اشتمل على أ

مبوجبها املشرع على القواعد العامة الواردة يف كل من القانون املدني 

املنظمة لعقد اإلجيار، والقانون املدني وكذلك اجمللة ال العدلية وجملة األحكام 

ميسان بأي حال من األحوال ما تضمنه قانون املالكني واملستأجرين من 

تطبيقه باعتبار أن القانون العام ال يلغي  نطاقأحكام خاصة يف حدود 

قانونًا خاصًا ما مل يرد نص صريح يف القانون العام، ويف هذا اخلصوص 

من القانون املدني على أنه: "عند تطبيق أحكام  (8331/1)تنص املادة 

ترعى أحكام القوانني اخلاصة"القانون هذا 
(24)

وتطبيقًا لذلك قصت ، 

ع مل يتقيد يف قانون املالكني واملستأجرين املشر إّن حمكمة التمييز:

بالقواعد العامة الواردة يف القانون املدني، وإمنا وضع قواعد استثنائية 

أوجب التقيد بها واعتربها واجبة التطبيق بغض النظر عن خمالفتها 

للقواعد العامة"
(25)

. 

ن واملستأجريقانون املالكني كل من تطبيق نطاق املطلب وسأتناول يف هذا 

، 8911لسنة  31وتعديالته والقانون املدني رقم  8993لسنة  88رقم 

 وذلك يف فرعني على النحو التالي: 

 الفرع األول: نطاق تطبيق قانون املالكني واملستأجرين.

 الفرع الثاني: نطاق تطبيق القانون املدني.



    د.عمر فالح بخيت العطين         ...انتقال حق اإلجارة إلى مشتري المحل التجاريمدى 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (01) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

صدر قانون  نطاق تطبيق قانون املالكني واملستأجرين: الفرع األول

بتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية  8993لسنة  88ني واملستأجرين رقم املالك

 .8/84/8993العمل به بتاريخ أ وبد 8/1/8993املوافق 

وال يطبق قانون املالكني واملستأجرين على مجيع العقارات املؤجرة يف 

إجيار العقارات مجيع عقود نه ال يطبق على أاململكة األردنية اهلامشية، كما 

 بق عليها هذا القانون.اليت يط

واملستأجرين املالكني املؤجرة يف اململكة، فإن قانون العقارات فمن حيث 

يطبق من حيث املبدأ على مجيع العقارات املؤجرة يف اململكة باستثناء ما 

 يلي:

 العقارات املؤجرة ألغراض االستغالل الزراعي أو تربية احليوان.-أ

أو املعنويون يقدمها األشخاص الطبيعيون  اليتاألجزاء منها العقارات أو -ب

بالعمل لدى أولئك األشخاص ارتباطهم حبكم السكن للعاملني لديهم لغايات 

مقابل بدل إجارة أو دونه، أو كان من السكن مقدمًا وبسببه سواًء أكان 

قبيل االمتياز أو احلق الناجم عن العمل أو املرتبط به أو كان جزءًا من 

حق إشغال العقار املعين يف أي حالة من هذه ّد كذلك، ويعاألجر أو مل يكن 

احلاالت منتهيًا حكمًا بانتهاء ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن 

 ثالثني يومًا إلخالء العقار.مهلة بسببه على أن يعطى 

العقارات أو األجزاء منها اليت متلكها احلكومة أو املؤسسات العامة أو -ج

الس القروية أو جمالس اخلدمات املشرتكة اليت تؤجر مبوجب البلديات أو اجمل

والبيع فيها ودور العرض عقود الستثمارها مثل الفنادق والصاالت وأماكن 

   .السينما واملتنزهات واملطاعم وغريها

بهدف تقديم اخلدمات أشخاص أو لشخص أي جزء من العقار يؤجر -د

للعقار أو للمنتفعني به
(26)

. 

 81من ذات القانون املعدلة بالقانون رقم  (1)عليه املادة  وهذا ما نصت

أحكام قانون املالكني واملستأجرين تطبيق ويرتتب على عدم ، 1449لسنة 



(00) 

 (21) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وتعديالته على عقود إجيار العقارات املذكورة آنفًا اليت  8993لسنة  88رقم 

 منه خضوع هذه العقود ألحكام القانون املدني. (1)أوردته املادة 

/ج( من قانون 1"استثنت املادة ) بيقًا لذلك قضت حمكمة التمييز:وتط

املالكني واملستأجرين عقارات األوقاف من أحكام هذا القانون، ولذلك 

يلزم وزارة األوقاف تستطيع استعادة املأجور عند نهاية العقد، كما ال  فإّن

"ناملالكني واملستأجريعليها يف قانون املستأجر بالزيادات املنصوص 
(27)

 . 

، واملستأجرينأما من حيث عقود اإلجيار اليت يطبق عليها قانون املالكني 

، وهذا ما 18/1/1444ه يطبق على عقود اإلجيار املربمة قبل تاريخ فإّن

من ذات القانون يف صيغتها املعدلة ( 8/ب/0)يستفاد من نص املادة 

يت جاء: "أما ال 1488لسنة  11والقانون رقم  1444لسنة  14بالقانون رقم 

وما بعده، فتحكمها شروط  18/1/1444 :بتاريخاملربمة عقود اإلجيار 

العقد املتفق عليها سواء أكان العقار خمصصًا للسكن أو لغريه، وينقضي 

 عقد اإلجيار بانتهاء املدة املتفق عليها". 

 14/1/1444تاريخ بعد املربمة اإلجيار إذن يستفاد من هذا النص أن عقود 

ختضع للقاعدة الواردة يف القانون اليت تقضي بانقضاء عقد اإلجيار أصبحت 

بانتهاء املتفق عليها من قبل املتعاقدين، وهذا ما قرره املشرع األردني يف 

 اليت جاء فيها:املدني من القانون  (141/8)املادة 

 ًا". تلقائييشرتط جتديده ما مل العقد "ينتهي عقد اإلجيار بانتهاء املدة احملددة يف 

لسنة  88إذن خنلص مما تقدم إىل أن قانون املالكني واملستأجرين رقم 

منه ( 1)وتعديالته يطبق على العقارات غري املستثناة بنص املادة  8993

 . 18/1/1444واملربمة عقود إجيارها قبل تاريخ 

ن املشرع االردني نظم العالقة العقدية بني إوعليه ميكننا القول مما تقدم 

( 88)واملستأجر مبوجب أحكام قانو املالكني واملستأجرين رقم  املؤجر

وتعديالته وقد توىل تنظيم هذه العالقة بناء على تاريخ ( 8993)لسنة 

بعد نفاذ قانون املالكني واملستأجرين عقود االجيار املربمة التعاقد حبيث ختضع 



    د.عمر فالح بخيت العطين         ...انتقال حق اإلجارة إلى مشتري المحل التجاريمدى 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (03) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

ام املادة العامة للعقد وعمال بأحك لألحكام (1444)لسنة ( 14)املعدل رقم 

 /ب من هذا القانون.0

قانون  ألحكامها ختضع ّنإف 18/1/1444أما العقود املربمة قبل تاريخ 

 املالكني واملستأجرين.

ىل أن طلب اسرتداد املأجور )وهو طلب مستعجل يقدم إهذا مع االشارة 

من قانون  (89)لقاضي األمور املستعجلة( واملنصوص عليه يف املادة 

يطبق فقط على العقود ( 1449)أجرين املعدل لسنة املالكني واملست

 . 18/1/1444املربمة بعد تاريخ 

( 1سبق البيان أن املادة ) طاق تطبيق القانون املدني: نالفرع الثاني

وتعديالته حددت  8993لسنة  88من قانون املالكني واملستأجرين رقم 

ق أحكام العقارات املستثناة من تطبيق أحكامه، ويرتتب على عدم تطب

قانون املالكني واملستأجرين على عقود إجيار العقارات املذكورة آنفًا 

 خضوع عقود إجيار هذه العقارات ألحكام القانون املدني.

هذا من حيث العقارات اليت يطبق عليها القانون املدني، أما من حيث 

ار ه يطبق على عقود إجيعقود اإلجيار اليت يطبق عليها القانون املدني، فإّن

، وهذا ما يفهم صراحة م14/1/1444 :مجيع العقارات املربمة بعد تاريخ

لسنة  88من قانون املالكني واملستأجرين رقم ( 8/ب/0)من نص املادة 

 11والقانون رقم  1444لسنة  14يف صيغتها املعدلة بالقانون رقم  8993

 .   1488لسنة 

 إذن خنلص مما تقدم إىل القانون املدني يطبق على:

واملستأجرين قانون املالكني من ( 1)يف املادة املذكورة عقود إجيار العقارات –8

 مهما كان تاريخ إبرام العقد.

 .14/1/1444عقود إجيار مجيع العقارات املربمة بعد تاريخ -1

واملستأجرين قانون املالكني يف تطبيق بعض القواعد الواردة اىل االشارة هذا مع 

( 14/1/1444بعد تاريخ العقود املربمة ي أ)الفرتة هذه  يفالعقود املربمة على 

( 89)واملنصوص عليه يف املادة السرتداد املأجور املستعجل الطلب ومثال ذلك 



(02) 

 (21) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

تطبق فقط على العقود املربمة بعد  1449للقانون املعدل لسنة 

(14/1/1444). 

يف  انتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري: املطلب الثاني

حق ّد سبق البيان أن املشرع األردني يع ون املالكني واملستأجرينقان

اإلجارة من حقوق مستثمر احملل التجاري، وليس من حق مالك العقار، 

أن أحال يف تعيني هذا احلق إىل أحكام القوانني اخلاصة، وهذا ما نصت  إاّل

 ا:اليت جاء فيه 8911لسنة  81من قانون التجارة رقم  (19)عليه املادة 

"إن حقوق مستثمر املتجر فيما خيتص بالعناصر املختلفة املبينة يف 

اخلاصة املتعلقة بها أو مبقتضى املبادئ مبقتضى القوانني املادة السابقة تعني 

 العامة يف احلقوق". 

ولدى الرجوع إىل قانون املالكني واملستأجرين الذي يطبق على عقود إجيار 

أحكامه عليه واملربمة قبل تاريخ يق تطبالعقارات غري املستثناة من 

احملل التجاري املستأجر مشرتي مل مينح القانون فإننا جند أن هذا  18/1/1444

احلصول احلق يف االنتفاع به دومنا أي قيد، وإمنا أورد قيدًا يتمثل يف وجوب 

على موافقة مالك العقار اخلطية على انتفاع مشرتي احملل التجاري به، 

من قانون املالكني  (1/ج/0)د النص عليه يف املادة وهذا القيد ور

على أنه جيوز إخالء -"ج اليت جاء فيها: 8993لسنة  88واملستأجرين رقم 

 املأجور يف أي من احلاالت التالية:

املأجور أو قسمًا منه لشخص آخر أو مسح له بإشغاله املستأجر جر أإذا  -

خر دون تلك املوافقة"، أو أخاله لشخص آاخلطيةاملالك موافقة دون 
(28)

      . 

إذن فهذا النص صريح يف أن انتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري 

مقيد باحلصول على موافقة مالك العقار اخلطية، أي أن املستأجر حتى 

أن -أي املستأجر  –ال يدع سبياًل للمالك سبياًل إىل طلب اإلخالء جيب عليه 

مالك العقار، وخبالف ذلك فإنه حيق ملالك حيصل على موافقة خطية من 

العقار إخالء املأجور من شاغله )املستأجر األصلي ومشرتي احملل 

قانون املالكني من  (1/ج/0)نص املادة إىل ذلك يف مستندًا التجاري( 

 واملستأجرين اآلنفة الذكر. 



    د.عمر فالح بخيت العطين         ...انتقال حق اإلجارة إلى مشتري المحل التجاريمدى 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (02) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

"ليس مثة نص يف قانون املالكني  وتطبيقًا لذلك قضت حمكمة التمييز:

ستأجرين مينع بيع املتجر مع التنازل عن حق اإلجيار إىل املشرتي، غري وامل

أنه يكون عندما حق اإلجيار لغري البائع، فينعقد موقوفًا على إجازته"
(29)

. 

أي أن حمكمة التمييز املوقرة قد اعتربت تنازل مستثمر احملل التجاري 

ي تصرفًا )املستأجر األصلي( عن حق اإلجيار إىل مشرتي احملل التجار

 موقوفًا على إجازة مالك العقار.

اليت جعلت ملالك  (1/ج/0)وأرى أن هذا التكييف سليم يف ظل نص املادة 

العقار احلق يف إخالء املأجور إذا أجر املستأجر املأجور أو قسمًا منه 

لشخص آخر أو مسح له بإشغاله دون موافقة املالك اخلطية، أو أخاله 

من القانون املدني  (818)فقة، كما أن املادة لشخص آخر دون تلك املوا

اليت عددت احلاالت اليت يعترب فيها التصرف موقوف النفاذ على اإلجازة قد 

عددت من ضمن ما عددت حالة تصرف املالك يف مال له تعلق به حق 

الغري، واملستأجر يعد مالكًا حق االنتفاع باملأجور، إال أن تصرفه بالتنازل 

علق به حق مالك العقار الذي له اخليار يف إجازة تصرف عن هذا احلق يت

املستأجر األصلي أو نقضه بعدم إجازة هذا التصرف واللجوء إىل 

من  (1/ج/0)إىل نص املادة املأجور باالستناد القضاء لرفع دعوى إخالء 

قانون املالكني واملستأجرين
(30)

ويشرتط املشرع أن يتم إثبات موافقة املالك  .

ري بسند خطي، والكتابة هنا ليست ركنًا شكليًا، بل هي شرط على التأج

إلثبات موافقة املالك على التأجري من الباطن أو التنازل عن اإلجيار
(31)

 . 

يتبني أن هنالك  (0)من املادة  )ج(من الفقرة  3و  1ومن الرجوع للبندين 

 سبب: شرطني جيب توافرهما حتى جيوز للمالك طلب اإلخالء استنادًا هلذا ال

 أن يتصرف املستأجر يف حق اإلجارة.الشرط األول 
 .دون موافقة املؤجر اخلطيةالتصرف أن يكون هذا  والشرط الثاني

فقد توسع املشرع حبيث جعل أي تصرف يقوم به  للشرط األولبالنسبة 

ن النصوص واضحة بأنه إاملستأجر يف حق اإلجارة يوجب اإلخالء، حيث 

ملستأجر املأجور( أو إذا )أجر املستأجر قسمًا من جيوز اإلخالء إذا )أجر ا

املأجور(
(32)

أو إذا )مسح املستأجر لشخص آخر بإشغال املأجور( أو إذا  



(02) 

 (21) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

)مسح املستأجر لشريك أو شركة بإشغال العقار املؤجر(. وعلى ذلك يتبني 

ه ال جيوز للمستأجر أن يتصرف يف حق اإلجارة بأية صورة كانت، ومن بأّن

فهو أن  للشرط الثانيأما بالنسبة . من الباطن والضمانذلك اإلجيار 

املالك اخلطية، موافقة يكون تصرف املستأجر يف حق اإلجارة ال يستند إىل 

فال يتوفر هذا السبب من اإلخالءاملوافقة أما إذا وجدت تلك 
(33)

. وتستوي 

أن تكون املوافقة اخلطية سابقة أو الحقة لواقعة التصرف، لكن جيب أن 

 .العبارة اليت تصاغ بها واضحة وتدل على أن املؤجر موافق بالفعل تكون
ومما جيب ذكره أخريًا أن حالة تصرف املستأجر يف حق اإلجارة كسبب من 

 :اآلتيأسباب اإلخالء ترد عليها استثناءات جنملها ب

اإلجارة ويتعاطون طريق عن يشغلون العقار إذا كان شخصان أو أكثر  .8

تأليف شركة تضامن بينهم، فإن ذلك ال يعترب العمل فيه، وقاموا ب

موجبًا لإلخالء
(34)

. 
موجبًا لإلخالء تشكيل شركة تضامن بني املستأجر ّد كما ال يع .1

 وأفراد أسرته العاملني معه يف نفس العقار.
ليس مثة نص يف قانون املالكني واملستأجرين مينع بيع املتجر مع التنازل 

عندما يكون حق االجيار لغري البائع  نهأغري  عن حق االجيار للمشرتي،

جازتهإفينعقد البيع موقوفا على 
(35)

. 

موقف قانون املالكني املستأجرين هذا يلحق ضررًا بالغًا  وال شك يف أّن

ن اعتبار هذا القانون بيع احملل التجاري سببًا إلخالء املأجور ، ألبالتجار

رة، بل أن ما جاء يشكل قيدًا خطريًا على حق امللكية وعلى حرية التجا

يف هذا القانون يدعو إىل تثبيط همم التجار بداًل من تشجيعهم على 

حتقيق ازدهار التجارة، فالتاجر الذي بذل جهدًا كبريًا يف تكوين شهرة 

جتارية وأصبح لديه عدد كبري من الزبائن ال يستطيع بيع حمله التجاري، 

جمرد علم  ّن، نظرًا ألعقارن مشرتيه لن يستطيع استغالل احملل يف ذات الأّل

مالك العقار بالبيع كاف الختاذ اإلجراءات القانونية املستهدفة إخالء 

املأجور، وبالتالي مباشرة كل صنوف االستغالل حبق بائع احملل التجاري 
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 للدراسات القانونية واالقتصادية (02) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

)املستأجر( ومشرتيه، مثل إجبار مستثمر احملل التجاري ومشرتيه على 

جاري إىل مالك العقار، وهذه النسبة دفع نسبة معينة من مثن بيع احملل الت

من مثن بيع احملل التجاري، بل أن بعض مالكي  (%14-%10)ترتاوح بني 

العقارات يوردون نصًا صرحيًا يف عقد اإلجيار على حق املالك يف استيفاء 

النسبة املذكورة آنفًا يف حال بيع احملل التجاري، ولن يكون باإلمكان القول 

الصلة بني حق  ّن، ألتجر إذا خال من حق اإلجارةبيعًا للم ه يعّدّنإ

فقدان عنصر اإلجيار يؤثر كثريًا  وثيقة جدًا، وبالتالي فإّنوالعمالء اإلجارة 

يف حمل عقد بيع احملل التجاري
(36)

 . 

قد دفع فيها املستأجرون احملالت التجارية كثريًا من  إضافة إىل ما تقدم فإّن

الرجل( أو )الفروغية(، وأجرة باهظة )خلو  :إىل املالكني ما يسمى بـ

حتسب على أساس األمتار، وإذا كان للمحل التجاري قيمة من حيث 

ها تؤخذ يف احلسبان عند تقدير خلو الرجل، كل ذلك يدفعه املوقع، فإّن

باملأجور واستغالله جتاريًا بأفضل العقار مقابل انتفاعه املستأجر إىل مالك 

املألوفة يف األعمال التجارية التجاري احملل  استغاللصورة ممكنة، ومن صور 

إعطاء املستأجر احلق يف التخلي عنه ببيعه، سواء أكان ذلك بهدف 

االستفادة من فرق األسعار يف قيمته املعنوية )اليت هي من حق املستأجر 

ودفع مثنها( أو احلاجة أو الضرورة مثل تسديد ديونه خوفًا من شهر 

ات القضائية ضده، أو عدم رغبته يف االستمرار يف إفالسه أو اختاذ اإلجراء

تعاطي التجارة، فهذا ال يضر مبالك العقار وباملأجور، فليس من املنطقي 

حرمان املستأجر من حقه كما فعل املشرع األردني يف قانون املالكني 

واملستأجرين
(37)

  . 

حدة وكان حريًا باملشرع األردني أن يتعامل مع احملل التجاري كوحدة وا

مستقلة وقائمة بذاتها من حيث حقوق مستثمره املادية واملعنوية، حبيث 

يسمح ملستثمره )املستأجر( أن يبيع احملل التجاري إىل شخص ثالث دومنا 

أي قيد، ويف هذه احلالة ينتقل حق اإلجارة من املستأجر إىل مشرتي احملل 

التجاري
(38)

  . 
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 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ينسجم التجاري ص باحملل واملأمول من املشرع األردني وضع تشريع خا

من أن احملل  8911لسنة  81فيه مع ما هو مقرر يف قانون التجارة رقم 

التجاري وحدة واحدة يَُُعد حق اإلجارة من عناصره اهلامة وفق ما هو 

من ذات القانون( 11)مقرر يف املادة 
(39)

     . 

يف  انتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري: املطلب الثالث

مل يرد يف القانون املدني األردني نص صريح خبصوص  قانون املدنيال

انتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري، حيث مل يرد فيه نص 

خبصوص حكم التنازل عن اإلجيار مثلما ورد نص فيه على التأجري من 

من القانون املدني على أنه: "ال جيوز ( 141)الباطن، إذ جاء يف املادة 

بإذن  ر أن يؤجر املأجور كله أو بعضه من شخص آخر إاّلللمستأج

 املؤجر أو إجازته".  

ويالحظ أن منع املستأجر من التأجري من الباطن يقتضي منعه من 

التنازل عن اإلجيار، على أساس أن عرف الناس قد جرى على أن منع 

املستأجر من التأجري من الباطن يدل أيضًا على أن املؤجر ال يرضى 

آخر، كما أن التصريح للمستأجر لشخص زل املستأجر عن اإلجيار بتنا

بالتأجري من الباطن ال يفيد التصريح له بالتنازل عن اإلجيار الختالف 

داللة كل منهما عن اآلخر 
(40)

  . 

ه إذا كان القانون املدني األردني مل جيز للمستأجر أن يؤجر فإّن ؛وعليه

بإذن املؤجر أو إجازته، فإنه من  املأجور كله أو بعضه لشخص آخر إاّل

باب أوىل ال جييز للمستأجر أن يتنازل عن حقه يف اإلجيار إىل شخص ثالث 

إال بإذن املؤجر أو إجازته
(41)

. 

وجيوز أن يكون قبول املؤجر بالتنازل عن االجيار أو التأجري من الباطن 

صرحيًا أو ضمنيًا
(42)

رقم ، فقد جاء يف قرار حملكمة التمييز األردنية 

ذا كان املؤجر مطلعا على ...إوالذي جاء فيه ) 8080صفحة  91/8910

سنوات، ومل ( 3و  1)جور من قبل املدعى عليه مدة ترتاوح بني أشغال املأ

ن سكوته إنه كان خالل هذه املدة غري راض عن ذلك. فأيرد ما يثبت 
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 أن تإلثباليها مساع البينة إعلى هذا الوضع يشكل قرينة جيوز باالستناد 

 (....الفرعي كان مبوافقة املالك التأجري

ذا ثبت بالبينة ...إوالذي جاء فيه ) 131/8911 :والقرار متييز حقوق رقم

ن العقار قد أاملدعي عليه الثاني كان شريكا للمستأجر يف عمله و اّن

ن املؤجر كان يسكن فوق املأجور أشغله الشريكان منذ بداية اإلجارة وأ

جرة ن ولده كان يقبض األأا يعمالن به كشريكني ووكان يشاهدهما مع

ن هذه البينة إساس، فليهما على هذا األإمنهما مقابل وصوالت يسلمها 

موافقة املؤجر على السماح بشغل  إلثباتاملدعمة بالقرائن تكفي 

قبواًل ضمنيًا قبض املؤجر األجرة مباشرة ّد (  ويع...املأجور من شركة

ن ابداء أي حتفظ يف شأن حقوقه قبل املستأجر من املتنازل اليه من دو

 األصلي.

األردني يتعذر على املستأجر التصرف التشريع حظ أنه يف نل نناإف ؛وعليه

يف حمله التجاري "فيما يتعلق بعنصر حق االجارة" دون موافقة املالك، 

ماال مملوكا للمستأجر علما بأن احملل التجاري يعّد
(43)

. 

ستثمر احملل التجاري حمله التجاري إىل شخص ثالث وبناء عليه فإذا باع م

دون موافقة مالك العقار أو إجازته، وكان عقد اإلجيار مربمًا بعد تاريخ 

من تطبيق قانون املالكني العقارات املستثناة أو كان العقار من  14/1/1444

 )املؤجر(ينشأ للمالك العقار ، إبرام العقدواملستأجرين عليه مهما كان تاريخ 

احلق يف رفع دعوى قضائية لفسخ عقد اإلجيار املربم بينه وبني املستأجر 

من القانون املدني اليت جتيز للمؤجر طلب فسخ  (131)سندًا لنص املادة 

املفروضة عليه مبقتضى التزاماته عقد اإلجيار إذا مل يوف املستأجر بأي من 

املستأجر عدم عقد اإلجيار بعد إعذاره، فمن االلتزامات املفروضة على 

 تنازله عن اإلجيار إىل شخص ثالث دون موافقة املؤجر أو إجازته. 

عقود اإلجيار اليت تباع يف املكتبات واملتداولة بني الناس تتضمن بندًا  كما أّن

مينع املستأجر من تأجري املأجور أو جزء منه إىل الغري أو إدخال شريك أو 

ًا أو جزئيًا دون موافقة املؤجر شركة معه يف املأجور أو التخلي عنه كلي

 اخلطية.   
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يف  انتقال حق اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري: املبحث الثاني

 القوانني العربية ضبع

العربية من انتقال حق القوانني سأستعرض يف هذا املبحث موقف بعض 

اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري، ويف هذا املبحث سأستعرض موقف كل 

 ون املصري والقانون اللبناني والقانون اإلماراتي. من القان

 وعليه سأقسم هذا املبحث إىل ثالثة مطالب على النحو التالي:

يف القانون التجاري املطلب األول: انتقال احلق يف اإلجارة إىل مشرتي احملل 

 .املصري

ون املطلب الثاني: انتقال احلق يف اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري يف القان

 اللبناني 

املطلب الثالث: انتقال احلق يف اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري يف القانون 

 اإلماراتي

انتقال احلق يف اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري يف : املطلب األول

جيب التفريق عند احلديث عن انتقال احلق يف اإلجارة إىل  القانون املصري

ون املصري بني عقود إجيار احملال التجارية مشرتي احملل التجاري يف القان

 14/8/8991وتلك املربمة بني تاريخ  18/8/8991املربمة قبل تاريخ 

على التفصيل  11/1/8991بعد تاريخ املربمة وتلك  11/1/8991 :وتاريخ

 التالي:

ففي هذه  18/8/8991ففيما خيص عقود اإلجيار املربمة قبل تاريخ -8

احملل التجاري التنازل عن اإلجيار أو التأجري  العقود حيظر على مستثمر

من ( 81)من الباطن دون احلصول على إذن كتابي من املؤجر، فاملادة 

يف شأن بعض األحكام اخلاصة بتأجري وبيع  8918لسنة  811القانون رقم 

األماكن وتنظيم العالقة بني املؤجر واملستأجر تستلزم أن حيصل 

املؤجر إذا أراد التنازل عن املكان املؤجر أو املستأجر على إذن كتابي من 

تأجريه من الباطن، وإذا فعل املستأجر ذلك دون هذه املوافقة، كان هذا 

مدعاة لطرده من العني املؤجرة
(44)

 . 
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، 11/1/8991وتاريخ  14/8/8991خيص عقود اإلجيار املربمة تاريخ أما فيما –1

على العقارات  8991نة لس 3وهذه الفرتة اليت طبق فيها القانون رقم 

و  (091)املؤجرة ألغراض غري سكنية ويف هذه العقود تطبق املادتان 

 من القانون املدني. (093)

"للمستأجر التنازل عن اإلجيار أو اإلجيار من  تنص على أنه:( 091)فاملادة 

الباطن، وذلك عن كل ما استأجره أو بعضه، ما مل يقض االتفاق بغري 

 " من ذات القانون على أنه: (093)ة وتنص املاد، ذلك"

منع املؤجر من أن يؤجر من الباطن يقتضي منعه من التنازل عن -8

 اإلجيار، وكذلك العكس.

ومع ذلك إذا كان األمر خاصًا بإجيار عقار أنشئ به مصنع أو متجر –1

أو املتجر، جاز للمحكمة املصنع هذا املستأجر واقتضت الضرورة أن يبيع 

ود هذا الشرط أن تقضي بإبقاء اإلجيار إذا قدم املشرتي بالرغم من وج

 ضمانًا كافيًا ومل يلحق املؤجر من ذلك ضرر حمقق". 

: وهذا 11/1/8991أما فيما خيص عقود اإلجيار املربمة بعد تاريخ –1

، وفيها ختضع عقود 8991 لسنة 1التاريخ هو تاريخ سريان القانون رقم 

يف  8918لسنة  811ذي حييل إىل القانون رقم اإلجيار ألحكام هذا القانون ال

شأن بعض األحكام اخلاصة بتأجري وبيع أالماكن وتنظيم العالقة بني 

أن حيصل املستأجر تستلزم األخري القانون من  (81)، واملادة واملستأجراملؤجر 

على إذن كتابي من املؤجر إذا أراد التنازل عن املكان املؤجر أو تأجريه 

إذا فعل املستأجر ذلك دون هذه املوافقة، كان هذا مدعاة من الباطن، و

لطرده من العني املؤجرة
(45)

 . 

املشرع املصري رغبة منه يف توفري محاية خاصة مللكية املتجر  غري أّن

و النزول عن االجيار يف حالة أثر الشرط املانع من التاجر أاستثنى من 

ار املؤجرالبيع االضطراري للمحل التجاري الكائن يف العق
(46)

. 

ن الشرط املانع من التنازل أوالقاعدة العامة يف التشريع املصري 

و التأجري من الباطن هو شرط واجب االحرتامأعن االجيار 
(47)

، ويرد على 



(30) 

 (21) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

ذلك استثناء وهو حالة ما اذا كان الشي املؤجر عقارا يباشر فيه حمل 

ع املصري  التشريجتاري اقتضت الضرورة بيعه وهو ما يطلق عليه يف

من القانون ( 093) املادةحيث نصت الفقرة الثانية من ، "البيع باجلدك"

فيه مصنع  ئنشأعقار  بإجياره "اذا كان األمر خاصا ّنأعلى املصري املدني 

أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع املستأجر هذا املصنع أو املتجر جاز 

ومن ، االجيار" قاءبإبللمحكمة بالرغم من وجود الشرط املانع أن تقضي 

جاز التجاوز عن الشرط املانع وأباح أذلك يتبني لنا أن املشرع املصري 

للمستأجر التنازل عن االجيار على خالفه متى كان املكان املؤجر عقارا 

و مصنعا أفيه املستأجر حمال جتاريا سواء كان متجرا  أمملوكا لشخص وأنش

كان يزاوله املتنازل وقت  ن تثبت الصفة التجارية للنشاط الذيأبشرط 

امتام البيع للمتجر
(48)

  . 

يكون نافذا بذاته  النزول عن االجيار يف حالة وجود الشرط املانع ال ّنإو

التنازل عن االجيارللمستأجر جييز احملكمة منا البد من صدور حكم من إو
(49)

. 

جيب توافرها حتى يبقى  اهناك شروط ّنإمما سبق ميكن القول  -

ما ملصلحة املشرتياالجيار قائ
(50)

: 

 به مصنع أو متحر: ئاملؤجر عقار أنش يءأن يكون الش ول:الشرط األ

ن يكون هناك حمل جتاري مملوك لشخص ومقام على عقار أومعنى ذلك 

هلذا العقار وممنوعا  امالك احملل التجاري مستأجرويكون خر آلشخص مملوك 

 عن االجيار. يف عقد االجيار من التأجري من الباطن أو التنازل

و عيادة أبالعني املؤجرة مكتبا ملمارسة مهنة معينة  ئذا كان ما أنشإأما 

من  (093/1)متجرا وال يسرى عليها نص املادة ّد ها ال تعّنإطبية ف

 القانون املدني املصري.

وجيب توافر صفة التجارية للنشاط الذي يزاوله البائع وقت البيع
(51)

. 

ضرورة بيع احملل التجاري: أن تقتضي الالشرط الثاني
(52)

وتقدير  :

توافر الضرورة أمر مرتوك لقاضي املوضوع يستخلصه من ظروف 

ليهإالبيع والدوافع اليت حفزت 
(53)

. 
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: أن يقدم املشرتي ضمانا كافيا للمؤجر للقيام بالتزاماته الشرط الثالث

 الناشئة عن عقد االجيار.

تنازل املستأجر عن  ال يلحق املؤجر ضررا حمقق منأ :الشرط الرابع

 االجيار كما لو كان املشرتي ذا سلوك سيء.

ذا توافرت هذه الشروط جاز للمستأجر التنازل عن االجيار إو -

بعد احلصول على حكم من احملكمة جييز له ذلك
(54)

 

انتقال احلق يف اإلجارة إىل مشرتي احملل التجاري يف : املطلب الثاني

لبناني موقفًا مغايرًا للموقف الذي نص تبنى القانون ال القانون اللبناني

لسنة  88من املرسوم االشرتاعي رقم  (9)عليه القانون األردني، فاملادة 

تنتقل "بالرغم من كل بند خمالف يف عقد اإلجيار  نه:أتنص على  8911

إجارة األمكنة املخصصة الستثمار املؤسسة التجارية ملن تنتقل إليه 

ن يقوم بكافة أالسابقة، واالستثمار طبيعة  تلك املؤسسة شرط أن ال يغري

ه إذا رأى املؤجر أن بدل اإلجيار ّنأاملوجبات الناجتة عن العقد املذكور، و

مراجعة ه حيق له ، فإّنمتناسبًا والظروفاحملدد يف اإلجارة املتنازل عنها مل يعد 

األجر العادل"القضاء لتحديد 
(55)

. 

سة التجارية ومصلحة التاجر، بائع املؤسمصلحة وهذا النص يوفق بني 

املستأجر يستطيع ، عقد اإلجيارفبالرغم من شرط املنع الذي ميكن أن يرد يف 

أن ينقل حق اإلجارة باعتباره عنصرًا من عناصر املؤسسة التجارية اليت 

ينقل ملكيتها وذلك بشرطني
(56)

: 

، السابقة، وذلك منطقيطبيعة االستثمار : أن ال يغري املشرتي من األول

ن تغيري طبيعة االستثمار يؤدي إىل تغيري العمالء السابقني، ومن ثم أل

من عناصر املؤسسة، أهميته كعنصر يفقد عنصر املكان )حق اإلجارة( 

 وال يعود هناك مربر إلرغام املؤجر على قبول املستأجر اجلديد.

أجر بكافة التزامات املستاملؤسسة التجارية إليه انتقلت من يقوم : أن الثاني

 القديم.

أما من ناحية املؤجر، فلقد تصور املشرع أن يكون بدل اإلجيار القديم قد 

أصبح ضئياًل بالنظر إىل الظروف اجلديدة، وال جيوز أن يؤدي حرمان 
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املؤجر من إنهاء العقد إىل حرمانه من املقابل العادل لتأجري املكان، لذلك 

النظر يف بدل اإلجيار احملدد  يعطيه القانون حق االلتجاء إىل القضاء إلعادة

يف العقد القديم وتعديله وفقًا للعدالة
(57)

.     

إىل هذين الشرطني، فلمالك العقار حق أفضلية يف متلك املؤسسة باإلضافة 

بالثمن املعني يف العقد ما مل يتم بيعها باملزايدة، ولكن جيدب استعمال هذا 

املنصوص التفرغ أو البيع د تبلغه عقتاريخ أيام من عشرة احلق خالل مهلة 

رقم املرسوم االشرتاعي الفقرة األخرية املضافة مبوجب  (81)عليه يف املادة 

ن يرافق استعماله احلق أو 14/1/8911الصادر بتاريخ  8911لسنة  91

كفالة بالثمن من مصرف مقبول من احلكومة
(58)

   . 

التجاري  انتقال احلق يف اإلجارة إىل مشرتي احملل: املطلب الثالث

مل تتعرض نصوص قانون املعامالت التجارية  يف القانون اإلماراتي

لة، ولذا جيب الرجوع إىل أحكام أإىل هذه املس 8991لسنة  81االحتادي رقم 

 قوانني اإلجيار املعمول بها يف اإلمارات.

حق صاحب احملل التجاري يف االنتفاع باملكان الذي  اإلجارةيقصد باحلق يف 

عندما يكون  الإ. وهذا احلق ال يوجد إجيارجتارته مبوجب عقد  يزاول فيه

التاجر مستأجرا للمكان الذي يزاول فيه التاجر جتارته. فال يوجد هذا 

كان التاجر مالكا للعقار الذي يزاول فيه التجارة. كذلك ال يوجد  إذااحلق 

صر عنصر معنوي من عنا اإلجارةواحلق يف ، كان التاجر بائعا متجوال إذا

احملل التجاري وله قيمة مادية ولكن هذه القيمة ليست واحدة. فقد 

 أهميتهاعالية يف احملالت التجارية اليت تستمد كبرية وقيمته  أهميتهتكون 

وقدرتها على جذب العمالء من موقعها كاملقاهي اليت توجد على شاطئ 

 خرىأيف حمالت  األهميةالفنادق. وقد ال تكون له نفس  أوالبحر مثال 

وطاملا كان هذا العنصر  .قل كما يف حمالت جتار اجلملةأفتكون قيمته 

ن بيع احملل التجاري والتصرف إعنصر معنوي من عناصر احملل التجاري ف

املشرتي ومن ضمنها احلق يف  إىلتنتقل كل عناصره  أنفيه كامال معناه 

 نأيكون من حق صاحب احملل التجاري اجلديد  نأوهذا يعين  اإلجارة

التجاري بالتنازل يقوم بائع احملل  نأينتفع باملكان املؤجر. وهذا يتطلب 
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التنازل يف  أحكاممل ينظم  اإلماراتيولكن املشرع ، احملل إجيارعن عقد 

قانون املعامالت املدنية  إىلقانون املعامالت التجارية مما يقتضي الرجوع 

عند عدم وجود  ليهاإ باعتبار قواعده هي الشريعة العامة اليت يتم اللجوء

هو عدم جواز  األصل أنقانون املعامالت املدنية جند  إىلوبالرجوع ، نص

يأذن املؤجر وجييز ذلك. وهذا ما  أنواالستثناء هو ، اإلجيارالتنازل عن 

ال جيوز من قانون املعامالت املدنية بقوهلا: " (787)تقضي به املادة 

ذن إب إالشخص آخر  إىلبعضه  أواملؤجر كله  يءللمستأجر أن يؤجر الش

املؤجر  ذنإمل حيصل صاحب احملل التجاري على  فإذا، "أجازته أواملؤجر 

ن هذا معناه عدم إف خرآشخص  إىل اإلجارةبأن يتنازل عن احلق يف 

املشرتي وهذا  إىلانتقال هذا العنصر من عناصر احملل التجاري  إمكانية

د كبري. لذا عمدت بعض ح إىلما قد يقلل من قيمة احملل التجاري 

حل هلذه املشكلة فقررت  إجياد إىلالقوانني مثل القانون املصري والعراقي 

مصنع )أي  أوبه متجر  أنشئمنصبا على عقار  اإلجياركان عقد  ذاإنه أ

 اإلجيار بإبقاءتقضي  أنن للمحكمة إببيعه ف املستأجرحمل جتاري( وقام 

ملشرتي ضمانا كافيا ومل يلحق قدم ا أذاحتى لو مل يأذن املؤجر بذلك 

ن من شأنه احملافظة مهما أل املؤجر ضرر حمقق. ومثل هذا النص يعّد

 .على قيمة احملل التجاري واستمراره

وباستعراض نصوص قوانني اإلجيار املعمول بها اإلمارات جند أنها جتيز 

و للمالك )املؤجر( إخالء العني املؤجرة إذا تنازل املستأجر عن اإلجيار أ

 أجره من الباطن على التفصيل التالي:

إجيار من قانون ( 81)ال جتيز املادة  :قانون اإلجيار يف إمارة أبو ظيب – 1

جيارية بني املالكني واملستأجرين يف إمارة أبو األماكن وتنظيم العالقة اال

وتعديالته للمستأجر التنازل عن اإلجيار أو  1441لسنة  14ظيب رقم 

 طن إال بإذن كتابي من املؤجر.التأجري من البا

من ذات القانون أجازت للمؤجر طلب إخالء العني  (11)كما أن املادة 

املؤجرة يف عدة حاالت من بينها حالة قيام املستأجر بالتنازل عن اإلجيار أو 
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اإلجيار من الباطن عن كل أو بعض ما استأجره بأي وجه من الوجوه إذا 

 ة.مت دون موافقة املؤجر الكتابي

من قانون تنظيم  (13)ال جتيز املادة  :قانون اإلجيار يف إمارة دبي-1

العالقة اإلجيارية بني مؤجري ومستأجري العقارات تأجرين يف إمارة دبي 

للمستأجر التنازل عن اإلجيار أو التأجري من الباطن  1441لسنة  11رقم 

د اإلجيار على إال مبوافقة املؤجر اخلطية، وذلك ما مل يتفق الطرفان يف عق

 خالف ذلك. 

من ذات القانون أجازت للمؤجر طلب إخالء املستأجر ( 10)كما أن املادة 

املستأجر بتأجري بينها حالة قيام من العقار املؤجر يف عدة حاالت من 

العقار من الباطن أو أي جزء منه دون احلصول على موافقة املؤجر 

 اخلطية على ذلك. 

من قانون تنظيم  (81)املادة  إّن :ة الشارقةقانون اإلجيار يف إمار-1

اليت  1441لسنة  1العالقة بني املؤجر واملستأجر يف إمارة الشارقة رقم 

عددت حاالت إخالء العني املؤجرة أجازت للمؤجر طلب إخالء املستأجر 

من العقار املؤجر يف عدة حاالت من بينها حالة قيام املستأجر بتأجري 

وافقة املؤجرالعني املؤجرة دون م
(59)

. 

من املرسوم األمريي  (81)املادة  إّن :قانون اإلجيار يف إمارة عجمان-3

بتنظيم إجيار العقارات يف إمارة عجمان اليت عددت  1440لسنة  0رقم 

املستأجر من إخالء للمؤجر طلب أجازت حاالت إخالء العقار املؤجر 

ام املستأجر بتأجري العقار املؤجر يف عدة حاالت من بينها حالة ثبوت قي

 العقار املؤجر أو جزء منه من الباطن باملخالفة ألحكام عقد اإلجيار.

من قانون تنظيم  (1)املادة  إّن :قانون اإلجيار يف إمارة رأس اخليمة-0

 1441لسنة  83العالقة بني املؤجر واملستأجر يف إمارة رأس اخليمة رقم 

طلب إخالء املستأجر زت للمؤجر املؤجرة أجااليت عددت حاالت إخالء العني 

من العقار املؤجر يف عدة حاالت من بينها حالة قيام املستأجر بتأجري 
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املكان املؤجر من الباطن أو تنازله عنه أو تركه إىل الغري بأي وجه من 

 الوجوه دون إذن كتابي صريح من املؤجر. 

ن تنظيم من قانو( 81)املادة  إّن :قانون اإلجيار يف إمارة الفجرية-1

اليت عددت حاالت فسخ  1441لسنة  1إجيار األماكن يف إمارة الفجرية رقم 

عقد اإلجيار أجازت للمؤجر طلب فسخ عقد اإلجيار يف عدة حاالت من بينها 

حالة قيام املستأجر بتأجري املكان املؤجر من الباطن كليًا أو جزئيًا دون 

 موافقة املؤجر الكتابية. 

من قانون تنظيم  (14)املادة  إّن :إمارة أم القيوينقانون اإلجيار يف -1

 8العالقة بني مؤجري ومستأجري العقارات يف إمارة أم القيوين رقم 
اليت أجازت للمؤجر إخالء املستأجر للعني املؤجرة يف عدة  1441لسنة 

حاالت من بينها حالة قيام املستأجر بتأجري العني املؤجرة من الباطن أو 

 ون احلصول على موافقة املؤجر اخلطية.  أي قسم منها د

 اخلامتة 

استعرضت يف هذا البحث انتقال حق اإلجارة يف احملل التجاري إىل مشرتيه 

يف القانون األردني وبعض القوانني العربيةـ وقد تبني للباحث املالحظات 

 التالية:

حق اإلجارة عنصرًا من العناصر املعنوية عل إن املشرع األردني جي–8

من قانون التجاري إذا كان  (11)محل التجاري بصريح نص املادة لل

 للعقار الذي يزاول يف نشاطه التجاري. مالكًا ليس التجاري احملل مستثمر 

وعطفًا على ما تقدم فقد كان األحرى باملشرع أن يورد نصًا على –1

 انتقال حق اإلجارة من مستثمر احملل التجاري إىل مشرتيه.

جر املستأجر أإخالء املأجور إذا ملالك العقار قد أجاز رع األردني املش إال أّن–1

املأجور أو قسمًا منه لشخص آخر أو مسح له بإشغاله دون موافقة املالك 

اخلطية، أو أخاله لشخص آخر دون تلك املوافقة، وذلك بنص املادة 

 من قانون املالكني واملستأجرين. (1/ج/0)



(32) 

 (21) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

وني ظهور ممارسات بغيضة من جانب لقد نشأ عن هذا الوضع القان–3

مالكي احملال التجارية املؤجرة بتسليط سيف اإلخالء على رقاب املستأجر 

األصلي، وابتزازه وإرغامه على دفع نسبة من مثن احملل التجاري إىل مالك 

العقار للسماح ملشرتي احملل التجاري بإشغاله، بل وصل األمر ببعض 

إجيار احملال التجارية نصًا صرحيًا يف عقد د تضمني عقوإىل العقارات مالكي 

اإلجيار على حق املالك يف استيفاء النسبة املذكورة آنفًا يف حال بيع احملل 

 التجاري.

ه يعد بيعًا للمتجر إذا خال من حق ّنإلن يكون باإلمكان القول -0

الصلة بني حق اإلجارة والعمالء وثيقة جدًا، وبالتالي فإن  ّن، ألاإلجارة

 دان عنصر اإلجيار يؤثر كثريًا يف حمل عقد بيع احملل التجاري.فق

 : التوصية الرئيسة

ملا تقدم وللحيلولة دون استمرار هذه املمارسات البغيضة وهذا الوضع 

الذي يلحق أشد الضرر بالتجار واحلركة التجارية، فإنين أوصي بتعديل 

على  8911 لسنة 81من قانون التجارة األردني رقم  (19)نص املادة 

 النحو التالي:

حقوق مستثمر املتجر فيما خيتص بالعناصر املختلفة املبينة يف  إن-8"

تعني مبقتضى القوانني اخلاصة املتعلقة بها أو مبقتضى  املادة السابقة

 املبادئ العامة يف احلقوق باستثناء حق اإلجيار. 

جرًا وباعه على الرغم ما ورد يف أي قانون آخر، إذا كان املتجر مستأ-1

املتجر خلفاً  للمستأجر مشرتي ّد من الغري، فيعشخص مستثمره كله إىل 

أال يتم تغيري طبيعة شريطة البائع فيما يتعلق بشروط عقد اإلجيار مجيعها 

 االستثمار من قبل املشرتي". 

ويف ختام هذا البحث أرجو أن أكون قد وفقت يف عرض املوضوع بصورة 

ب ال أجر من اصأجر من اجتهد فأون لي تفي بالغرض منه، وأن يك

 اجتهد فأخطأ.      

                                     اهلوامش واملراجع املعتمــــدة



    د.عمر فالح بخيت العطين         ...انتقال حق اإلجارة إلى مشتري المحل التجاريمدى 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (21) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

                                                 
قاسم عبد احلميد الوتيدي، النظرية العامة للقانون التجاري يف ضوء قانون املعامالت التجارية ( 1)

، 0222، 1املتحدة، الناشر جامعة اإلمارات العربية املتحدة، العني، ط  إلمارات العربيةلدولة ا

 (. 092ص)

–العمال التجارية والتجار–، اجلزء األول )مقدماتيالبارودي، القانون التجاري اللبنانعلي ( 2)

، 1ت، ط املؤسسة التجارية(، الناشر الدار املصرية للطباعة والنشر، بريو–الشركات التجارية

   ( 415، ص )1990

 ،1، ج 1991حمسن شفيق، الوسيط يف القانون التجاري، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ( 3)

 (. 094)ص

الشركات التجارية  –األعمال التجارية والتجار  –)مقدمة مصطفى كمال طه، القانون التجاري  (4)

 (. 499، ص )1999امعية، بريوت، الناشر الدار اجلامللكية التجارية والصناعية(  –

 1990القاهرة،  علي مجال الدين عوض، الوجيز يف القانون التجاري، الناشر دار النهضة العربية، (5)

 ( 140ص)

، ص 1991، 0حممود مسري الشرقاوي، القانون التجاري، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة، ط  (6)

(90 ) 

تغالل احملل التجاري )التأجري باجلدك(، الناشر دار النهضة العربية، مسيحة القليوبي، تأجري اس( 7)

 (.  19، ص )1991، 0القاهرة، ط 

 ( 199، ص )1990، 0حممد حسني إمساعيل، القانون التجاري األردني، الناشر دار عمار، عمان، ط (8)

 (. 199 –199املرجع السابق، ص )( 9)

 (.  019–019ق، ص )قاسم عبد احلميد الوتيدي، مرجع ساب( 10)

 (.  02مسيحة القليوبي، مرجع سابق، ص )( 11)

فايز نعيم رضوان، مبادئ قانون املعامالت التجارية لدولة اإلمارات العربية املتحدة، الناشر ( 12)

 (. 550، ص )0229، 0أكادميية شرطة دبي، ط 

 (. 199حممد حسني إمساعيل، مرجع سابق، ص )( 13)

، 0ادئ القانون التجاري، الناشر دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط زهري عباس كريم، مب( 14)

 (. 199-199، ص )1999

، 1990، 20السيد خلف حممد، اجيار بيع احملل التجاري، توزيع املكتبة القانونية، القاهرة، ط( 15)

 .01ص

ة للنشر والتوزيع، كامران الصاحلي، بيع احملل التجاري يف التشريع املقارن، مكتبة دار الثقاف( 16)

 .11، ص1999طبعة 

 (.    421–422)مرجع سابق، ص علي البارودي، ( 17)

( من عدد 1141على الصفحة رقم ) 1995لسنة  11نشر قانون املالكني واملستأجرين رقم ( 18)

 م.1/9/1995( الصادر بتاريخ 0995اجلريدة الرمسية رقم )

نون املالكني واملستأجرين على الصفحة رقم املعدل لقا 0222لسنة  02نشر القانون رقم ( 19)

 م01/9/0222( الصادر بتاريخ5540( من عدد اجلريدة الرمسية رقم )0514)

املعدل لقانون املالكني واملستأجرين على الصفحة رقم  0229لسنة  19نشر القانون رقم ( 20)

 م. 1/9/0229( الصادر بتاريخ 5999( من عدد اجلريدة الرمسية رقم )5041)



(22) 

 (21) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
املعدل لقانون املالكني واملستأجرين على الصفحة رقم  0211لسنة  00نشر القانون رقم ( 21)

 .01/10/0211( الصادر بتاريخ 4105( من عدد اجلريدة الرمسية رقم )4490)

املعدل لقانون املالكني واملستأجرين على الصفحة رقم  0210لسنة  15نشر القانون رقم ( 22)

 19/11/0210( الصادر بتاريخ 4040رمسية رقم )( من عدد اجلريدة ال4259)

صالح الدين حممد شوشاري، شرح القانونني املعدلني لقانون املالكني واملستأجرين، د. ن، عمان، ( 23)

 (. 11–14، ص )0210، 1ط 

 (. 11املرجع السابق، ص )( 24)

ومتييز حقوق  (911ص ) 1991( منشور يف جملة نقابة احملامني لسنة 052/1992متييز حقوق )( 25)

( 011/1992ومتييز حقوق ) (152ص ) 1999( منشور يف جملة نقابة احملامني لسنة 009/1999)

  (129ص ) 1991منشور يف جملة نقابة احملامني لسنة 

صالح الدين حممد شوشاري، الوايف يف شرح قانون املالكني  لطفًا انظر يف شرح هذه االستثناءات:( 26)

  .(40–54، ص )0220، 1ار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ط واملستأجرين، الناشر د

متييز حقوق و(. 0545ص ) 1999( منشور يف جملة نقابة احملامني لسنة 05/99متييز حقوق )( 27)

( 1021/91متييز حقوق )و(. 1204ص ) 1991( منشور يف جملة نقابة احملامني لسنة 051/91)

( منشور يف جملة 019/90متييز حقوق )و(. 1199ص ) 1990منشور يف جملة نقابة احملامني لسنة 

 (. 0440ص ) 1995نقابة احملامني لسنة 

جتدر اإلشارة إىل أن قوانني املالكني واملستأجرين املتعاقبة اليت طبقت يف اململكة األردنية اهلامشية قد -1

، 1995لسنة  11م ( من قانون املالكني واملستأجرين رق0/ج/4أوردت نصًا مشابهًا لنص املادة )

كان يتضمن  1950لسنة  01فقانون تقييد بدالت اإلجيار لبيوت السكن والعقارات التجارية رقم 

، وهو 1995لسنة  11( من قانون املالكني واملستأجرين رقم 0/ج/4) نصًا مشابهًا لنص املادة

نصًا  1940لسنة  10/د(، كما تضمن قانون املالكني واملستأجرين رقم 10/1نص  املادة )

، وهو نص  1995لسنة  11( من قانون املالكني واملستأجرين رقم 0/ج/4مشابهًا لنص املادة )

نصًا  1990لسنة  09/د(، كما تضمن قانون املالكني واملستأجرين املؤقت رقم 5/1املادة )

و ، وه1995لسنة  11( من قانون املالكني واملستأجرين رقم 0/ج/4مطابقًا حرفيًا لنص املادة )

 (. 0/ج/4نص  املادة )

 (. 1992ص ) 1999( منشور يف جملة نقابة احملامني لسنة 494/91متييز حقوق ) (29)

صالح الدين حممد  وإجازته لطفًا راجع: هللمزيد من التفصيل عن العقد املوقوف وحاالت( 30)

عمان، ط ، وزيعشوشاري، نظرية العقد املوقوف يف القانون املدني، الناشر دار الثقافة للنشر والت

1 ،0221 . 

صالح الدين حممد شوشاري، الوايف يف شرح قانون املالكني واملستأجرين، مرجع سابق، ص ( 31)

( وقضت حمكمة التمييز: "إن اشرتاط املوافقة اخلطية هو تعيني وسيلة اإلثبات، وليس 112)

وجب املوافقة اخلطية(. أليجعل هذا األمر هنا بشكلية معينة، وان قانون املالكني واملستأجرين )

 .  1999( لسنة 1504( منشور يف جملة نقابة احملامني، ص )144/99متيز حقوق )و

 .1912صفحة  091/1994قرار حمكمة التمييز األردنية رقم ( 32)

 .1011/1991قرار حمكمة التمييز األردنية رقم ( 33)

 .1510/1994قرار حمكمة التمييز األردنية رقم ( 34)

 .1999سنة  1992صفحة 494/1991مة التمييز األردنية رقم قرار حمك( 35)

 ( بتصرف. 191–194حممد حسني إمساعيل، مرجع سابق، ص )( 36)



    د.عمر فالح بخيت العطين         ...انتقال حق اإلجارة إلى مشتري المحل التجاريمدى 

 للدراسات القانونية واالقتصادية (21) 1122جوان  –(21)ع/مةية محكسداس ادـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمجلة االجته

 
، ص 1990، 1محزة حداد، عالقة املؤجر باملستأجر من الوجهة القانونية، د.ن، عمان، ط ( 37)

(09–02 ) 

 (.   02املرجع السابق، ص )( 38)

 (.191سابق، ص )حممد حسني إمساعيل، مرجع ( 39)

 (. 029زهري عباس كريم، مرجع سابق، ص )     

عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام اإلجيار يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، الناشر جامعة ( 40)

 (. 011، ص )0222، 0اإلمارات العربية املتحدة، ط 

تمثل يف أن األول هو حوالة لعقد اإلجيار ن الفرق بني التنازل عن اإلجيار عن التأجري من الباطن يإ( 41)

تنتقل بها حقوق املستأجر والتزامه إىل شخص يسمى "املتنازل إليه"، أما التأجري من الباطن 

ّد فهو عقد إجيار يربمه املستأجر األصلي مع شخص ثالث يسمى "املستأجر من الباطن"، ويع

 طن. املستأجر األصلي مؤجرًا بالنسبة إىل املستأجر من البا

    .(010–010عبد الناصر توفيق العطار، املرجع السابق، ص )    

 .1994 1912صفحة  091/1994القرار رقم ( 42)

الطبعة األوىل  –املركز القومي للنشر  –شرح أحكام عقدي البيع واالجيار-علي هادي العبيدي( 43)

 .099ص-0222

تشريعات اجلديدة، الناشر دار النهضة حممد عبد الظاهر حسني، عقد إجيار األماكن يف ظل ال( 44)

 (. 159، ص )0220العربية، القاهرة، 

إبراهيم عنرت فتحي احلياني، تصرف املستأجر حبقوقه الناشئة عن عقد اإلجيار )دراسة مقارنة(،     

 (. 199، ص )0210، 1الناشر دار احلامد للنشر والتوزيع، عمان، ط

ريعات اخلاصة بإجيار األماكن يف مصر السابقة على صدور يع التشومن اجلدير بالذكر أن مج      

على منع املستأجر من التأجري من الباطن أو التنازل عن اإلجيار  1991لسنة  101القانون رقم 

يف املادة  1919لسنة  40/ب( منه، والقانون رقم 0يف املادة ) 1959لسنة  101وهي القوانني رقم 

 /ب( منه.01يف املادة ) 1999نة لس 59/ب( منه، والقانون رقم 00)

عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام اإلجيار يف التقنني املدني وتشريعات إجيار األماكن، د . ن، 

       .(402، ص )1990، 0القاهرة، ط 

 (. 159حممد عبد الظاهر حسني، املرجع السابق، ص )( 45)

–مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  –املقارن بيع احملل التجاري يف التشريع –كامران الصاحلي( 46)

 .199ص-1999طبعة 

طبعة -القاهرة-ش عبد اخلالق ثروت –دار النهضة العربية  –عقد االجيار –السيد عيد نايل( 47)

 .024ص 0222

والذي أشار اليه د. السيد  02/5/1992جلسة –ق  59لسنة  109قرار حمكمة النقض رقم ( 48)

 .15 خلف حممد مرجع سابق ص

 –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  –بيع احملل التجاري يف التشريع املقارن –كامران الصاحلي( 49)

 .192ص -1999طبعة 

طبعة -القاهرة-ش عبد اخلالق ثروت –دار النهضة العربية  –عقد االجيار  –السيد عيد نايل ( 50)

جع سابق وكذلك الدكتور وأشار اىل هذه الشروط الدكتور علي العبيدي مر 021ص  0222

 السيد خلف حممد مرجع سابق والدكتور كامران الصاحلي مرجع سابق.



(20) 

 (21) االجتهـــاد العدد  قسم الدراسات القانونية والشرعية... 

 الجزائر -ستغمناتلالمركز الجامعي معهد الحقـــــــــــــــــوق             ؛االجتهــــادمجلة  

 
والذي أشار إليهما الدكتور  950نقال عن البكري ص  1/0/1999، نقض 11/1/1999نقض ( 51)

 .021السيد عيد نايل مرجع سابق ص 

الطبعة األوىل  –ي للنشر املركز القوم–شرح أحكام عقدي البيع واالجيار-علي هادي العبيدي( 52)

 099ص-0222

والذي أشار إليهما الدكتور السيد عيد  09/4/1991وانظر ايضا نقض  005لبيب شبيب ص ( 53)

 .029نايل مرجع سابق ص 

 –مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع  –بيع احملل التجاري يف التشريع املقارن –كامران الصاحلي (54)

 192ص-1999طبعة 

 . "احملل التجاري"شرع اللبناني تسمية "املؤسسة التجارية" على يطلق امل( 55)

 ( 414علي البارودي، مرجع سابق، ص )( 56)

 ( 411–414املرجع السابق، ص )( 57)

الياس ناصيف، الكامل يف قانون التجارة، اجلزء األول، األعمال التجارية والتجار، املؤسسة ( 58)

، 0لتجارية، منشورات حبر املتوسط وعويدات، بريوت، ط التجارية، األسناد التجارية، العقود ا

 (. 101، ص )1994

( من قانون تنظيم العالقة بني املؤجر 10( من املادة )0من اجلدير بالذكر أن الفقرة )( 59)

إذا قام املستأجر -0قد جاء نصها كاآلتي: "  0229لسنة  0واملستأجر يف إمارة الشارقة رقم 

ون موافقة املؤجر، وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام نقل ملكية احملل بتأجري العني املؤجرة د

 التجاري املقررة طبقًا ألحكام قانون املعامالت التجارية االحتادي"

واجلدير بالذكر أن قانون املعامالت التجارية االحتادي مل يورد نصًا يتعلق بانتقال حق اإلجيار من مستثمر 

 احملل التجاري إىل مشرتيه. 


