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د      

  االهـــــــداء

  

،وضّـــاءةالثقــافة  ومصابيـــح،هاجةوالفكرشعلة     حيملون     الذين    إىل

.هنـــارناطريـــقبنورها               ويعـــبدون،ليـــلـــناظلمةبشعاعها    فيبــددون

…والـــنورقــاحلرســـالة     علىأمنيكــــــل   إىل

واخلــــريالرمحــــةبرســولمقـــتد.

…اهلـــدىدرب     يفسائــــرمرٍبلــــــك   إىل

.معــــلـــماًأوأبــــاً ……متعلـــــماًأوعاملــــاً

…أكبـــــــادنافـــــلــــــذات      إىل

.املستـــقـــــبلوقناديلاألملمشـــــوع

.الــــدراسةهـــــذه    أهـــدي …مجــــيعاهــــؤالء    إىل

  



ه      

  شكر وتقدیر

الحمــُد ِهللا بجمیــِع المحامــِد علــى جمیــِع الــنعِم والصــالُة والســالُم علــى محمــٍد المبعــوُث الــى خیــِر 

  .اُألمِم وعلى الِه وصحبِه مفاتیُح الِحَكم ومصابیُح الُظلِم 

  :اما بعد

أقــول إنَّ أهمیـــة بحثـــي هـــذا ، وكالعــادة التـــي دأب علیهـــا البــاحثون أن یـــذكروا مـــا لبحــوثهم مـــن أهمیـــة

بــإدارة المــال الشــائع والــذي لــم یســبقني احــد حســب اعتقــادي بــالخوض فــي هــذا تكمــن فــي أنــه ُیعنــى 

رفة المضـمار ویعــود الفضــل فــي اختیــار الموضــوع بعـد توفیــق اهللا ســبحانه وتعــالى الــى اســتاذتي المشــ

مــابكــلالــدائماولعطائهــوالقیمــةالســدیدةالتوجیهاتهــهیــام محمــود الشــوابكة  الــدكتورةعلــى الرســالة 

بأكمـلرسـالتيإظهـارعلـىوعلمیتهـااحرصـهافیهـوأقـّدرالصـحیحوالتوجیهالتعاونروحمنمتلكهت

یمكننــي أن اذكــر ، واقــل مـا ولـم تبخــل علـي بعلمهــامــن جهــد وعـون منقطَعــي النظیــر ولمــا أبدتـهوجـه

لـذا مـن الواجـب علـي ان اتقـدم بالشـكر الجزیـل فـّي الثقـة ا زرعـتعلـي بعـد اهللا تعـالى انهـامن فضـله

عنــياهللاافجزاهـ.. لهـا داعیـا البـاري عـز وجـل ان یحفظهـا مـن كـل سـوء انـه ولـي ذلـك والقـادر علیـه

الحقــوق متمثلــة بعمیــدها لجامعــة االســراء وكلیــة واالحتــرامالشــكرمعــانيبأســمىوأتقــدم. خیــركــل

وتسـهیالتدعـممـنهو أبـدلمـافیهـااإلداريوالكـادرالكلیـةوأساتذة.حمدي القبیالتالدكتورألستاذا

والــتمس العــذر لمــن غیبــت الســطور أســمائهم واســأل اهللا عــز . الرســالةهــذهإتمــامفــيالبــالغاألثــرلهــا

  .وجل أن یجزیهم عني خیر الجزاء ومن اهللا التوفیق 

وأخیــرًا فهــذه الرســالة خالصــة جهــدي وٕانَّنــي ال أزعــم الكمــال، فالكمــال هللا وحــده وحســبي أنِّــي 

فمنِّـي –وهـذا وارد –حاولت، وبحثت فإن أصبُت فمن اهللا وله الحمد والِمنَّة علـى ذلـك، وٕان أخطـأت 

.. لى ونعـم النصـیر، وأسأُله جلَّ وعال أن یـوفقني وُیلهمنـي الـرأي والسـداد، إنَّـه نعـم المـو ومن الشیطان

وصــــحبهِ األمـــین وعلـــى آلـــهِ وآخـــُر دعوانـــا أِن الحمـــد هللا رب العـــالمین والصـــالة والســــالم علـــى نبیـــه 

  .أجمعین 

السعيديمشعان



و      

  قائمة المحتویات

  الصفحة  الموضوع

  أ  العنوان

  ب  نموذج التفویض 

  ج  قرار اللجنة 

  د  االهداء

  ه  الشكر والتقدیر

  و  قائمة المحتویات 

  ط  الملخص باللغة العربیة 

  1  المقدمة 

  11  مفهوم عقد أدارة المال الشائع: الفصل األول

  12  تعریف عقد إدارة المال الشائع : المبحث األول

  16  الملكیة الشائعة : المطلب األول 

  17  تعریف الملكیة الشائعة : الفرع األول 

  19  أسباب نشوء الملكیة الشائعة : الفرع الثاني 

  27  صور الملكیة الشائعة : الفرع الثالث 

  35  طرق إدارة المال الشائع :المطلب الثاني 

  35  )عقد إدارة المال الشائع(طریقة إدارة المال الشائع االتفاقیة : الفرع األول 

  37  )القرار القضائي(طریقة إدارة المال الشائع القضائیة :الفرع الثاني 

  39  تمییز عقد إدارة المال الشائع عما یشبهه من العقود : المطلب الثالث 

  39  تمییز عقد إدارة المال الشائع عن عقد العاریة : الفرع األول 

  40  تمییز عقد إدارة المال الشائع عن عقد الودیعة : الفرع الثاني 

  42  تمییز عقد إدارة المال الشائع عن عقد الوكالة : الفرع الثالث 

  43  تمییز عقد إدارة المال الشائع عن عقد العمل : الفرع الرابع 

  45  اركان عقد إدارة المال الشائع : المبحث الثاني 



ز      

  46  التراضي : المطلب األول 

  46  وجود التراضي : الفرع األول 

  57  صحة التراضي : الفرع الثاني 

  58  عیوب الرضا : الفرع الثالث 

  59  المحل : المطلب الثاني 

  64  السبب : المطلب الثالث 

  67  خصائص عقد إدارة المال الشائع : المبحث الثالث

  67  عقد إدارة المال الشائع عقد رضائي : المطلب األول 

  69  عقد إدارة المال الشائع من العقود الملزمة للجانبین : المطلب الثاني 

  70  عقد إدارة المال الشائع من عقود المدة : المطلب الثالث 

  71  عقد إدارة المال الشائع من عقود المعاوضة : المطلب الرابع 

  72  احكام عقد إدارة المال الشائع : الفصل الثاني

  73  شروط اختیار مدیر إدارة المال الشائع: المبحث األول

  79  تعیین مدیر إدارة المال الشائع : المطلب األول 

  83  طبیعة عمل مدیر إدارة المال الشائع: المطلب الثاني 

  87  تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع: المطلب الثالث 

  91  تصرف مدیر إدارة المال الشائع بموافقة جمیع الشركاء : الفرع األول 

  92  تصرف مدیر إدارة المال الشائع بموافقة أغلبیة الشركاء : الفرع الثاني 

  93  تصرف مدیر إدارة المال الشائع بالمال كله: الفرع الثالث 

  94  إدارة المال الشائع : المبحث الثاني 

  98  اعمال إدارة المال الشائع المعتادة : المطلب األول 

  103  اعمال إدارة المال الشائع غیر المعتادة : المطلب الثاني 

  109  أثار عقد إدارة المال الشائع: المطلب الثالث 

  117  طرق انقضاء عقد إدارة المال الشائع: المبحث الثالث

  117  الطرق االصلیة النقضاء عقد إدارة المال الشائع: المطلب األول 
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  117  عزل مدیر إدارة المال الشائع : الفرع األول 

  122  تنحي مدیر إدارة المال الشائع: الفرع الثاني 

  124  الطرق التبعیة النقضاء عقد إدارة المال الشائع : المطلب الثاني 

  124  القسمة الرضائیة : الفرع األول 

  126  القسمة القضائیة : الفرع الثاني 

  129  القیود التي تقید حق الشریك في طلب القسمة : المطلب الثالث 

  129  القیود االتفاقیة : الفرع األول 

  130  القیود القانونیة : الفرع الثاني 

  131  طبیعة المال الشائع : الفرع الثالث 

  133  الخاتمة 

  138  قائمة المراجع 

  147  الملخص باللغة اإلنكلیزیة 

  



ط      

  دراسة مقارنة-المال الشائع عقد ادارة 

  اعداد الطالب

  مشعان احمد هادي السعیدي

  اشراف الدكتورة

  هیام محمود الشوابكة 

  الملخص

دراسة مقارنة بین القوانین المدنیة العراقي –ي هذه الرسالة عقد ادارة المال الشائع تناولت ف

والمصري واالردني ، وهذا العقد من العقود المستحدثة في القانون المدني للدول اعاله ، حیث ان 

ة مشرعها المدني لم یورد نصوصًا واحكامًا تخص هذا العقد بشكل محدد ، وانما تناول احكام ادار 

مع تعریفه بعد مفهوم العقد أبینعام ، وفي هذه الدراسة سالمال الشائع في مواضع معینة وبشكل

لملكیة الشائعة تناول اسأعالقة بموضوع الدراسة ، وكذلك المصطلحات ذات الدراسة ومعرفة بعض

التطرق تمسی، كما صور الملكیةاحدى باعتبارها وتعریفها مع بیان اسباب كسب الملكیة وصورها

في واركانه وخصائصه طرق ادارة المال الشائع ،وكیف یمیز العقد عن غیره من العقود الى

خالل عقد ادارة المال من احكامدراسة سأتناول فیه، اما الفصل الثاني فالفصل االول من الرسالة 

بیان طبیعة عمل معاالدارة اعمال وانواع وادارة المالهوكیفیة تعیینشروط تعیین المدیر مناقشة 

، مع خاتمة قصیرة توصلت فیها الى بعض النتائج عقدوطرق انقضاء الالمدیر وآثار العقد ،

واهللا ولي . والتوصیات والتي اتمنى ان یأخذ بها المشرع المدني للدول العراق ومصر واالردن 

.  التوفیق 


