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                                            تجميع ومراجعة  
  الفقهي                                           ميالد حمدان 

                                          عبد اهللا علي عبد الرحمن 
  االقانونيالمكتب                                          

  التخطيط الوطنيمجلس                                         
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  المحتويات

  
   الصفحة                                      

  
 1     . م 1954جاري لسنـــــــــــــــــــــــــــــة القانون الت -1
  
 م ، بتعديل المـــادة 1956لسنة ) 45(القانون رقم  -2

  173                                 )1(القانون التجاري من ) 479(
 
 بشأن البيانــات  م ،1962لسنة ) 2(القانون رقم  -3

 175           التجاريــــــــــــــــــــــــــــــــة                                        
  
  185      م بتقريـــــــــــــر1970لسنة ) 65(القانون رقم   -4
     بعض األحكام الخاصة بالتجار والشرآـــــــــات   

      .    التجارية واإلشراف عليها وتعديالتـــــــــــــــــه 
 
  لسنـــــــــــة ) 65(لقانون رقم للالئحة التنفيذية  -5

  م بتقرير بعض األحكام الخاصة بالتجـــــار1970         
  185      .ها وتعديالته          والشرآات التجارية واإلشراف علي

  

  م بتعديل بعـــض1971لسنة ) 25(  القانون رقم -6
      191      . م 1970لسنة ) 65(     أحكام القانون رقـــــــــــم 

  

  م بتعديل بعــــض 1971لسنة ) 51(القانون رقم   -7
  192      .م 1970لسنة ) 65(     أحكام القانون رقـــــــــــم 

 

  م بتعديل بعــــض 1971لسنة ) 85(القانون رقم   -8
  193      .م 1970لسنة ) 65(     أحكام القانون رقـــــــــــم 

 

  م في شـــأن77 –م 97لسنة ) 17(القانون رقم   -9
  194      .     تنظيم مزاولة األعمال التجاريـــــــــــــــــــــــة 

  

  م بشأن بعــض 1984لسنة ) 8(القانون رقم  -10
  195      .اصة بالتعامل التجاري وتعديالته    الضوابط الخ
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  المحتويات

   الصفحة                                        
  ضـــــــم بتعديل بعــ1986لسنة ) 8(القانون رقم   -11

  بعض أنـم بش1984لسنة ) 8(     أحكام القانون رقم 
  200               .      الضوابط الخاصة بالتعامل التجـــاري 

  

  امـــــــــم بشأن األحك1985لسنة ) 9(القانون رقم   -12
  202      .     الخاصة بالتشارآيات وتعديالتـــــــــــــــــــــه 

 

  ــيـــــــمسيح1997-1426لسنة ) 3(قانون رقم ال  -13
  1985ـة ــــــــلسنـ) 9(       بتعديل حكم في القانون رقم 
  205      .لتشارآيـــــــــــــات         بشأن األحكام الخاصة با

  

  ـة ــــــــم بشأن مزاولــ1992لسنة ) 9(القانون رقم   -14
  206          .ـه ــــــــ    األنشطة االقتصادية وتعديالتــــــــــــــــــــــــ   
  

  م 1992ة ــــــــلسن) 9(لقانون رقم  الالئحة التنفيذية ل-15
  210    هــــــــــــــاالقتصادية وتعديالتبشأن مزاولة األنشطة        

 

  ي ـــــــمسيح1994-م1423لسنة ) 27(القانون رقم   -16
  ةــــــــــــــــلسن) 9(بتعديل بعض أحكام القانون رقم        

    220    .ة ــــــــــــــــ بشأن مزاولة األنشطة االقتصادي1992      
 

  ن تحريـــــــــــمم ، بشأ1425لسنة ) 4(القانون رقم   -17
    221            اقتصاد المضاربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  

  م ،1425لسنـــــة ) 4( الالئحة التنفيذية للقانون رقم -18
  223           بشأن تحريم اقتصاد المضاربــــــــــــــــــــــــــــــــــه

  

  يـــــــــمسيح2001 -ر.و1369) 21(القانون رقم  -19
  ةــــــــ بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة األنشط      
  226    .ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االقتصادي      

 

   مسيحي2004-ر .و1372لسنة ) 1(القانون رقم   -20
  ةــــــألنشط بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة ا      
  230                 .ة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالقتصادي      
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  مــقدمــــة 
    
شريعات      دأب      ضى الت شائه بمقت ذ إن ام من يط الع س التخط  مجل

راح         ة واقت م ودراس ي رس ة ف ساهمة الفعال ى الم ه عل ة  لعمل المنظم
المجتمع             أهداف وسيا  اعي للنهوض ب صادي واالجتم سات التحول االقت

تراتيجية ات    ووضع اإلس م  مقوم ا يالئ ستقبلية بم ة الم ة للتنمي الالزم
  . وموارد المجتمـــع 

  

تم    ـم  نكولي ـة برسـ ـة المعنيـ ـات العامـ راء والجهـ احثين والخب  الب
م السياسات من حيث       سهي          إطالعه ة ، وت شريعات ذات العالق ى الت  ًال عل

وانين ذات            لإلطالع ع  الق ل في تجمي  نقدم هذا الجهد المتواضع  والمتمث
د                    ل مجل دات، آ ى شكل مجل ا عل صادرة له ة ال وائح التنفيذي العالقة والل
ال  ة بمج ة ذات العالق وائح التنفيذي وانين والل دد من الق ى ع وى عل يحت

  .معين 
  

اعد واشرف     هذا الجهد المتواضع سائلين اهللا التوفيق لمن            نقدم     
  .وراجـــع هــــذا العمــــل 

  
             

 المكتب القانونــي                                             
  
  
  
  
  

@ @
@ @
@ @
@ @
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  . من الدستور64 على المادة اإلطالعلكة الليبية المتحدة بعد  ملك المم،االول ادريس نحن@@@@@

  . مجلس الوزراءأينا وزير العدل وموافقة ريعل هما عرض على وبناء     
  

  رسمنا بما هو آت
  -1-مادة

ه     القانون   يلغى      ام التجاري المعمول ب ة    أم اآم الليبي ه ب    .  المح ستعاض عن انون   وي التجاري  الق
شره في                القانون   يعمل ب  أنم على   المرافق لهذا المرسو   اريخ ن ًا من ت الجديد بعد خمسة عشر يوم

  .أحكامخالفه من يا ويلغى آل م. الجريدة الرسمية
  

  -2-مادة
   وزير العدل تنفيذ هذا المرسومعلى

  
  

  
  

  ادريس
  
  

  1373 االول ربيع 21صدر بقصر الخلد في 
  1953 نوفمبر28الموافق 

  
  
  
  
  

  بأمر الملك
    فتحي الكيخيا                                                   فتحي الكيخيا   

         رئيس مجلس الوزراء بالنيابة                                  وزير العدل        
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  االولالكتاب 
   التجاريةاإلعمالفي التجارة وفي           

  االولالباب 
   عامةأحكام        

  ينااب الثالب
   التجاريةاإلعمالفي         

  الباب الثالث
  في التجار        
  االولالفصل 
  تجار الالمطلوبة االهليةفي التجارة و        

  يناالفصل الث
  ء التجارة والمساعدينال في وآ        
   التوآيل التجاري-االولالفرع 

   المعتمد التجاري-يناالفرع الث
  بالعمولة الوآالء -الفرع الثالث
   في التمثيل التجاري-الفرع الرابع

   السمسرة-الفرع الخامس
   صناع المتجر-الفرع السادس
  الفصل الثالث

  في دفاتر التجارة        
  الباب الرابع

  المحال التجارية واالسم والعال مة التجارية        
  االولالفصل 
  في المحال التجارية        
  الثانيالفصل 
   التجارياالسم        

  الفصل الثالث
  مة التجاريةال الع        

  الباب الخامس
  السجل التجاري        
  االولالفصل 
   عامةأحكام        

  يناالفصل الث
  وإجراءاتهواجب القيد في السجل التجاري         
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  يناالكتاب الث
  في العقود التجارية بوجه عام        
  بوجه خاصوفي بعض العقود التجارية         
  االولالباب 
  ت تالمنقوالبيع        

  االولالفصل 
   عامةأحكام       

  يناالفصل الث
  واع البيوعأنبعض         
  العينةأو التجربة أو  ستحسان األ البيع بشرط -االولالفرع 

   بالملكيةاالحتفاظ البيع بالتقسيط مع -نياالفرع الث
  السنداتأساس  البيع على -الفرع الثالث

  باألجل بيع السندات المالية -لفرع الرابعا
   العقد التخميني-الفرع الخامس

  يناالباب الث
  في التوريد        

  الباب الثالث
  ولةافي المق        

  الباب الرابع
  في النقل        
  االولالفصل 
   عامةأحكام        

  يناالفصل الث
  نقل الرآاب        

  الفصل الثالث
  اءشياألنقل        

  الفصل الرابع 
  التسريح      

  الباب الخامس
  في المستودعات العامةاإليداع      

  الباب السادس
  الحساب التجاري       

  الباب السابع
  الوآالة في الديون       

  الباب الثامن
   الدائنينإليموال األفي حوالة         
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  الكتاب الثالث
  عمليات المصارف       
  االولالباب 

  الودائع       
  يناالباب الث

  الخزائن الخاصة       
  الباب الثالث

  االعتمادفتح        
  الباب الرابع

  السلفيات المضمونة برهن       
  الباب الخامس

  عمليات المصارف المتعلقة بالحساب الجاري       
  الباب السادس

  خصم السندات       
  الكتاب الرابع

  السندات المالية       
  الولاالباب 
   عامةأحكام       

  يناالباب الث
  "لحاملها "السندات المالية       

  الباب الثالث
  "ألمر "السندات       

  الباب الرابع
  السندات االسمية       

  الكتاب الخامس
   التجاريةاألوراق      

  االولالقسم 
  الكمبيالة      

  االولالباب 
  شاء الكمبيالة وصيغتهاأن      

  يناالباب الث
   الكمبيالةتداول      

  الباب الثالث
  االحتياطي ضمانال       

  الباب الرابع
  األجلحلول        
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  الباب الخامس

  لعدم الدفعأو المطالبة والرجوع لعدم القبول        
  االولالفصل 
  رجوع الحامل       

  يناالفصل الث
   شروطه ومواعيده-االحتجاج       

  الباب السادس
   التحريف- تعدد النسخ والصور-لتدخلا       
   التقادم-العديماعتبار الكمبيالة في حكم        
   التدخل-االولالفرع 

   تعدد النسخ-يناالفرع الث
   الصور-الفرع الثالث
   التحريف-الفرع الرابع

   اعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم-الفرع الخامس
   التقادم-الفرع السادس

  يناالقسم الث
  السند االذنى       
   أحكامه-االولالفرع 

   أحكام مشترآة بين الكمبيالة والسند االذنى-نياالفرع الث
  )الشيك(القسم الثالث الصك  

  االولالباب 
  الصك المصرفي       

  االولالفصل 
  الصك وشكلهإصدار في        

  يناالفصل الث
  ول الصكاتد       

  الفصل الثالث
  تقديم الصك ودفعه       

  فصل الرابعال
   في الحسابوأدراجهتسطير الصك        

  الفصل الخامس
  صكوك السياحة       

  الفصل السادس
  الرجوع بسبب عدم الدفع       

  الفصل السابع
  تعدد النسخ       
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  يناالباب الث

  الصك الدوري       
  الكتاب السادس

  الشرآات التجارية       
  االولالباب 
   عامةأحكام       

  ينالباب الثا
  شخاصاألشرآات        

  االولالفصل 
   شرآة التضامن       

  يناالفصل الث
  شرآات التوصية البسيطة       

  الباب الثالث
  الشرآات المساهمة       

  االولالفصل 
   عامةأحكام       

  يناالفصل الث
  ماالآتتاب العاتأسيس الشرآات المساهمة عن طريق        

  الفصل الثالث
  األسهم       

  الفصل الرابع
  هيئات الشرآة       
   الجمعية العمومية-االولالفرع 

  اإلدارة مجلس -يناالفرع الث
   هيئة المراقبة-الفرع الثالث

  الفصل الخامس
  سندات القرض       

  الفصل السادس
  المحاسبة       
   دفاتر الشرآات-االولالفرع 

  الميزانية -يناالفرع الث
  تغييرات عقد التأسيس -الفرع الثالث
  الفصل السابع

   الشرآة وتصفيتهاانقضاء       
  الفصل الثامن

  الشرآات ذات المسؤولية المحدودة       
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  الباب الرابع
  باألسهمشرآات التوصية        

  الباب الخامس
   المحدودةةالمسؤولي الشرآات ذات        

   االولالفصل 
   عامةأحكام       

  يناالفصل الث
  رأس المال والحصص       

  الفصل الثالث
  وأدارتهاهيئات الشرآة        

  الباب السادس
  واندماجهاواع الشرآات أن تغيير       

  الباب السابع
  ل نشاطها في الخارجواالتي تزأو الشرآات المؤسسة في الخارج        

  الباب الثامن
  ونيةاالشرآات التع       

  االولالفصل 
  مة عاأحكام       

  يناالفصل الث
   التأسيس-االولالفرع 

  واألسهم الحصص -يناالفرع الث
   الشرآةإدارة -الفرع الثالث

  الجمعية العمومية -1
 اإلدارةمجلس  -2

  
  الفصل الثالث

   الشرآةوانقضاءتغيير عقد التأسيس        
  الفصل الرابع

  مراقبة الحكومة       
  الباب التاسع

  شرآة المحاصة       
  الباب العاشر

  العقوبات الخاصة بالشرآات       
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  االولالفصل 
   عامةأحكام       

  يناالفصل الث
   خاصة بالشرآات الماليةأحكام       

  الفصل الثالث
   مشترآةأحكام       

  الكتاب السابع
  واإلفالسالصلح الواقي        
  االولالباب 
  اإلفالسالصلح الواقي من        

  االولالفصل 
  الصلحقبول        

  يناالفصل الث
  قبول الصلح الواقي       

  الفصل الثالث
   المباشرةاإلجراءات       

  الفصل الرابع
  قرارات الصلح       

   الفصل الخامس
  التصديق على الصلح       

  الفصل السادس
  وإبطالهفي تنفيذ الصلح وفسخه        

  يناالباب الث
  اإلفالس       

  االولالفصل 
  ح التفليسةافتتا       

  يناالفصل الث
  هيئات التفليسة       
   محكمة التفليسة-االولالفرع 

   القاضي المنتدب-يناالفرع الث
   مأمور التفليس-الفرع الثالث
   هيئة الدائنين-الفرع الرابع
  الفصل الثالث

  آثار التفليسة       
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   آثار التفليسة بالنسبة للمفلس-االولالفرع 

  التفليسة بالنسبة للدائنين آثار -يناالفرع الث
   الضارة بالدائنيناألعمال آثار التفليس على -الفرع الثالث
  ةالقانونية السابققات ال  آثار التفليسة على الع-الفرع الرابع
  الفصل الرابع

  وأدارتهافي حفظ مقومات التفليسة        
  الفصل الخامس

   تنقوالالم الديون والحقوق العينية للغير على إثبات       
  الفصل السادس

  تصفية الموجودات       
   عامةأحكام -االولالفرع 

   تالمنقوال بيع -يناالفرع الث
   بيع العقار-الفرع الثالث
  الفصل السابع

  في توزيع الموجودات       
  الفصل الثامن

  قفل التفليسة       
   قفل التفليسة-االولالفرع 

   الصلح-يناالفرع الث
  الفصل التاسع

   المدنياالعتباررد        
  الفصل العاشر

  تفليس الشرآات       
  الفصل الحادي عشر

   المختصراإلجراء       
  عشرالثاني الفصل 
   جنائيةأحكام       
  ترفها المفلسق الجرائم التي ي-االولالفرع 

   غير المفلسأشخاصترفها ق الجرائم التي ي-يناالفرع الث
  بق في الصلح الواقي تطالتي األحكام -الفرع الثالث
  باإلجراءاتالخاصة األحكام  -الفرع الرابع
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@lbnØÛaÞëüa@ @
@Àë@ñŠbvnÛa@ÀÞbàÇþaòíŠbvnÛa@@ @
@lbjÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @
@ @

  التجاريالقانون  نطاق تطبيق -1-مادة
 شخص   أي التجارية التي يقوم بها      باألعمالمن جهة القواعد المختصة     القانون   هذا   يتضمن     

   تطبق على التجارالتياألحكام  أخرى من جهة نالقانونية ويتضم صفته نتآامهما 
  

  المدنيالقانون  مدى تطبيق - 2 -مادة
  .المدنيالقانون  أحكامفتطبق على المواد التجارية القانون  النص في هذا أنتفي إذا     

ى      ذه  عل ق ه ون  أن تطبي ام ال يك دا األحك ع  رإال بمق ا م ادي اتفاقه انون   المخالمن صة بالق ت
  .التجاري

  

   العدالةومنادي تطبيق العرف - 3 -مادة
ة        إذا      سوابق االجتهادي سترشد بال ي أن ي ه فللقاض ن تطبيق شريعي يمك ص ت د ن م يوج  ل

  . واالستقامة التجاريةاإلنصافوبمقتضيات 
  

   تطبيق العرف- 4 -مادة
ق العر                على      ار العمل التجاري، أن يطب د آث د تحدي  ظهر أن    إال إذا ف المتوطد     القاضي، عن

ان    رف أو آ ام الع ة أحك صدوا مخالف دين ق شريعية     المتعاق صوص الت ع الن ًا م رف متعارض الع
  .اإللزامية

  . العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العامويعد     
  

@lbjÛaïãbrÛa@ @
@ÀÞbàÇþaòíŠbvnÛa@@ @

@ @

   التجاريةاألعمال -  5-مادة
  -:ما هو آتالقانون م  بحكأعماال تجاريةيعد 

صلح يا   م          لتأجيرأو  تحضيرها  أو  بعد صنعها   أو  ل والبضائع لبيعها عينا      لالغالشراء   -1
ة          سندات   أو  للتأجير منها وآذلك شراء سندات الدول ة في    األخرى ال ارة لغرض     المتداول  التج

 .بيعها
ع سند               ل الغال بيع -2 ذلك بي ا أو مصنوعة وآ سندات       ل والبضائع أو تأجيرها عين ة أو ال ات الدول

 . البيع أو التأجيرأصال لغرض اآان شراؤهولة في التجارة إذا االمتد
 .التجارةبيع العقار لغرض أو شراء  -3
 .الماليةسواق  األعمليات  -4
 .أسهم شرآات تجاريةأو شراء حصص أو بيع  -5
 .والصيارفةعمليات المصارف  -6
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 .االذنيةالكمبياالت والسندات  -7
 .اللوازمات تجهيز السفن للمالحة ومعداتها ووقودها وغير ذلك من بيع أو شراء أدو -8
 .)الشراء لغرض غير تجاريأو البيع  آان إال إذا( بناء السفن والطائرات وبيعها وشراؤها  -9
 . النقل البري والبحري والجوي-10
 .ومرتباتهم النونية وآذلك العقود الخاصة بأجور ، لخدمة السفن التجاريةأشخاص القيام بتقديم -11
 .والمالحة الخاصة بالتجارة البحرية األخرى شحن السفن وقروض المالحة والعقود -12
ذلك           أساس  على   آان حتى ولو اإلخطار   التأمين ضد    -13 اة وآ ى الحي أمين عل ادل والت التأمين المتب

 .والنقل المالحة إخطارالتأمين ضد 
 .التجارية األعمال عمليات السمسرة في -14
 .تجاريةسباب ال داعاإلي -15
داع -16 ةاإلي ات الخاص ل العملي ن اج ة م ستودعات العام شهادات " في الم داعب  " و       "اإلي

 .المستودعاتالتي تصدرها هذه " قصاصة الرهن
 .التوريدت ال وآا-17
 .الطرق وأعمالالت البناء وا مق-18
 .الصناعة منشآت -19
 .العام مؤسسات الترفيه -20
 .والطبع  النشرإعمال -21
  .األعمال تعهد العمالة والتوآيل ومكاتب -22
 .ل المناجم والمحاجر ومنابع البترول والغازال  استغ-23
  
  

  أخرى تجارية إعمال -6-مادة
ع      ات جمي ود وااللتزام د  األخرى العق اجر تع ا الت وم به ي يق ة الت اال تجاري ت إال إذا أعم  ثب

  .عكس ذلك أو آانت مدنية في جوهرها
  
  

   التجاريةاألعمال المستثناة من األعمال -7-ادةم
 ل أو البضائع لغرض استعمالها أو استهالآها من          لالغال التجارية شراء    األعمال من   ال يعد      

ا                 ذلك، آم ًا   دال يع قبل المشتري أو عائلته وال بيع هذه البضائع إذا اضطر المشتري ل ًا تجاري  بيع
  . أو مستغلهااألرضب بيع المحصوالت الزراعية من قبل صاح

  
  
  
  
  
  
  

  عمال تجاريا اعتبار التأمين -8-مادة
  بالنسبة للمؤمن

د     اة ال يع ى الحي أمين عل أمين الت ى وال الت ياء عل ارة ال  أش ل تج ون مح شآتها أو تك ال من عم
  . للمؤمن فقطإال بالنسبة تجاريا
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sÛbrÛa@lbjÛa@ @
ñŠbvnÛa@À@ @
@ @
  االولالفصل 

  تجار الوبة المطلاالهليةفي التجارة و
   تعريف التجار- 9 -مادة

  . واتخذها حرفة معتادة لهأعماال تجاريًة تاجرًا آل شرآة تجارية وآل من باشر يعتبر  
  

  ة لمزاولة التجارالقانونية السن - 10 -مادة
ا           إحدى لمن بلغت سنه     يسوغ      ارة، وأم شتغل بالتج ة أن ي نه        وعشرين سنة آامل من بلغت س
ان  ني عشر سنة آامل   اثم انون    ة وآ ه ق اره قاصرا          أحوال ه أن    زفال يجو    الشخصية يقضي باعتب  ل

ذآور يقضي برشده         إذا آان   الشروط المقررة فيه، وأما    إال بحسب يتجر   إال  فال يتجر   القانون الم
  . صريح من المحكمة االبتدائيةبإذن

  

   النساء للتجارةمزاولة -11-مادة
   .لشخصية اأحوالهنقانون ينظم أهلية النساء للتجارة  -1
ة            األجنبيةويفترض في الزوجة     -2 ارة في المملك ة، أنه    التي تحترف التج أذن     االليبي ها ب  تمارس

ه             األحوال  قانون   زوجها فإذا آان   راف زوجت ى احت راض عل ز االعت زوجين يجي الشخصية لل
 بالتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد ذلك في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية

  . تاريخ نشره في الجريدة الرسميةإال مني أثر اإلذن أ االعتراض أو سحب جتوال ين
   الحقوق التي اآتسبها الغيرفياإلذن سحب أو  االعتراض روال يؤث    

ًا لنظام          ةالمتاجر ألجنبيةيفترض في الزوجة ا    -3 ا تزوجت طبق وال  انفصال  أنه  إال إذا        األم
 .عقد زواجها المالية بالمشترطةآانت قد قامت بشهر 

ون      ي    ويك شره ف اري ون ل التج ه المح ي دائرت ع ف اري الواق سجل التج ي ال د ف شهر بالقي  ال
  .الجريدة الرسمية

 يجوز للغير في حالة عدم الشهر المبين في الفقرة السابقة أن يثبت أن الزواج قد تم وفقا                  أنما     
  . مالءمة لمصلحتهأآثرلنظام مالي 

ت       ى الجوال يح ي        عل ة القاض ة الليبي ارج المملك صادر خ الحكم ال ر ب صالغي وال بانف  أم
 تاريخ قيده بمكتب السجل التجاري الواقع في دائرته المحل التجاري الذي يباشر             إال من الزوجين  

  .الرسمية تجارته، ونشره في الجريدة اأحداهم أو الزوجانفيه 
  

   صغار التجار-12-مادة
راد      اطون تج األف ذين يتع ث     ال دة بحي ة زهي ات عام سيطة ذات نفق ة ب غيرة أو حرف ارة ص

ى             ة للحصول عل اح يعتمدون في الغالب على مساعيهم البدني شتهم        أرب أمين معي ة لت ر  قليل  من   أآث
تنادهم  ىاس ائع بالمي    إل واف أو الب ائع الط دي آالب الهم النق ات   ا رأس م ون بنقلي ذين يقوم و أو ال

ة وال لقواعد            ونال يخضع  صغيرة على البر أو سطح الماء        دفاتر التجاري صة بال ات المخت  للواجب
  . والصلح الواقي المنصوص عليها في هذا القانونوال ألحكام اإلفالسالشهر 
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   حالة استثنائية-13-مادة
ن  له، آل من    مألوفة تاجرًا، وأن لم يتخذ التجارة مهنة        يعد      شرات أو    أعل  في الصحف أو الن

  .التجاريةشتغال بالمعامالت الالذي أسسه وفتحه  عن المحل أخرىأية واسطة 
   المؤسسات العامة والهيئات-14-مادة

ديات واللج        ال تعد       ات ذات الشخصية        ا من التجار الدولة ودوائرها والبل وادي والجمعي ن والن
ت    سب وأن قام دفها الك يس ه ي ل ة الت ة،االعتباري امالت تجاري ذآورة إال أن بمع ا الم  معامالته

  .قانون التجارةألحكام اضعة تكون خ
  

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
×ë@À@ýåí‡Çb¾aë@ñŠbvnÛa@õ@ @

  التوآيل التجاري -1
   تعريف-15-مادة

ل      ولي  التوآي و ت اري ه ال التج مه و إعم ل وباس ساب الموآ ة لح رض مجال  تجاري ة ناتفت ي
  .التوآيل التجارية

  

   حدود التوآيل-16-مادة
م ينص     التوآيل التجاري العملال يشمل       و     عليه يات التجارية التي ل د صراحة حتى ول ا العق
  .لتوآيل عامًا آان

  

   الوآيلضمان -17-مادة
ضائع        الوآيل      ان  ضامن لما يلحق بالب ه من تلف أو خسارة        واألعي ا     التي في حيازت م   م ل

  .ف ذلك وباستثناء حالة القوة القاهرة أو وجود عيب في الشيء ذاتهيوجد شرط يقضي بخال
  

   مدى التزام الوآيل بالتعويض-18-مادة
ل      ن    الوآي التعويض ع ل ب ل الموآ زم قب رار مل ه بم  اإلض ي مهمت صرف ف الف ا  إذا ت يخ

  . المعطاة لهاإلرشادات
  

   الوآيل عن أنجاز مهمتهالن إع-19-مادة
  . إليه المهمة الموآولة بإنجاز يبلغ موآله دون تأخير أن على الوآيل يجب     

ى ب عل ل   ويترت ة التوآي سبة لطبيع ول بالن ى الوقت المعق د عل دة تزي رد لم ي ال ل ف أخير الموآ  ت
  .إليهوالمسافات والعرف المحلي افتراض قبوله على الرغم من تعدي الوآيل حدود ما وآل 

  

   بالتوآيل على الغيراالحتجاج -20-مادة
 وال يجوز    ي يتعامل معه   الغير الذ  إلى على الوآيل أن يبرز عند الطلب وثيقة التوآيل          يجب     

لم يبرهن على أن الغير       منفصلة عن التوآيل ما    إرشادات الموآل من    أعطاهله أن يحتج عليه بما      
  .عالما بها وقت أنشاء االلتزام آان

  



 18

  
  
  

   التزام الموآل- 21-مادة 
اج       الموآل      ه  ملزم بتزويد الوآيل بما يحت ا      إلي ل م ة ال نجاز الوآي م يو   من وسائل الزم جد  ل

  .اتفاق يقضى بعكس ذلك
  

   مستحقات الوآيل-22-مادة
ى                ، حالة عدم وجود اتفاق خاص     في      ل عل ستحقها الوآي ي ي أة الت ة المكاف ا    أن تحدد قيم جاز م
  . وفقًا للعرف المحلي للجهة التي ينفذ فيها التوآيل،فئة العمولةأو  ،إليهوآل 

  

   امتياز الوآيل-23-مادة
ده بمجرد       إليهياز على البضائع المرسلة أو المسلمة       للوآيل التجاري حق االمت    -1  أو المودعة عن

الغ               اإليداع أو التسليم أو     اإلرسال تيفاء المب ره في اس ، وله أيضا حق حبسها، ويفضل على غي
 وجودها في   إثناء البضائع أو استال مها أو       إرسالقبل   التي اقرضها أو عجل دفعها سواء آان      

 .24المادة   المقررة في إال بالشروط از هذا االمتيموال يقوحيازته 
شحن                        سند ال ا آ ة مقامه ة القائم سندات التجاري ه لل ضائع بحيازت ه للب ويجوز له أن يثبت حيازت

 . منه أو وثيقة النقلاألولى أو الصورة األصلي
  .األصل فضال عنوتدخل في ديون الوآيل الممتازة الفوائد والعمولة والمصاريف      

 .األخرىوآيل التجاري مقدم على جميع االمتيازات وامتياز ال -2
  

   شروط التمسك بحق االمتياز-24-مادة
  وطرق تنفيذه

ل      غ الموآل عن  للعم ل أن يبل ى الوآي سابقة يجب عل ادة ال ي الم ه ف الحق المنصوص علي  ب
ستحقها مع               الغ التي ي ة المب ة قائم ا  إخطاره طريق المحكم ام،        بأدائه ة أي ذاره  خالل ثالث ع   وإن  ببي

  . الواقع عليها االمتياز إذا خالف ذلكاألشياء
ل             ويجوز      ام  للموآل أن يعترض وذلك باستدعاء الوآي ة خالل           أم سة معين ة في جل  المحكم

س  لنف ل   األج ن للموآ م تك ة ، وإذا ل ل    إقام ي مح ار ف وطن مخت ة أو م ل   إقام د آج ل يم الوآي
المذآور دون اعتراض أو األجل  انقضاءند قانون المرافعات المدنية، وعألحكام االعتراض وفقا   

 المذآورة عن طريق    األشياءإذا رفض االعتراض بمقتضى حكم نهائي جاز للوآيل أن يقوم ببيع            
  .الغرضالمحضر أو عن طريق شخص آخر تعينه المحكمة لهذا 

  
   حكم استثنائي-25-مادة

دني ين     تالحاال إلى باإلضافة      انون الم ا الق ل    ت التي ينص عليه اء حل التوآي  التصريح  بإلغ
  .التجارة الممنوح للزوجة أو القاصر الذي قبل أو أعطي التوآيل لمزاولة

  

  المعتمد التجاري -2
   تعريف-26-مادة

ذي توآل         المعتمد      ه  التجاري هو الشخص ال شاط احد التجار في الم          او مز إلي ة ن ان ل ذي   ك ال
  .خرمكانا  أيفي أو  تلك التجارة األخيرل فيه هذا وايز
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   مسئولية الموآل-27-مادة
ا                   األعمال الموآل مسئولية    يتحمل      دها م ذلك االلتزامات التي يعق د وآ ا المعتم وم به  التي يق

  .دامت في حدود التجارة التي توالها
  

  

   شكل عقد االعتماد وشهره-28-مادة
و               يجب      ا محرر عق د رسمي    أن يكون عقد االعتماد التجاري الصريح بحجة رسمية يحرره

ه وتودع لدى قلم آتاب المحكمة االبتدائية التي يباشر المعتمد           ضائي      أعمال ا الق ا   . ضمن نطاقه آم
ى لوحة                  إيداعهايجب   شرها عل ذلك ون د ل ات  لدى المحكمة المذآورة لقيدها في السجل المع  إعالن

ة ة     .المحكم ادة التالي ام الم شر ملخص أحك ب أن ين ىويج ر   إل ا ذآ ام بم تم القي ال أن ي ن هأع  م
  .إجراءات

  
   قوة االحتجاج باالعتماد الضمني وشهره-29-مادة

ضمني ع     د عق  يعتبر      اد ال ع    م ا االعتم ال  ًا وشامال لجمي ارة التي         األعم ة التج ة بمزاول  المتعلق
  . من اجلها والالزمة للقيام بهاأعطي
لم يثبت أن الغير  للموآل أن يحتج على الغير بأي قيد حد به من سلطة المعتمد ما            وال يجوز      
  .على علم بهذا القيد وقت أنشاء االلتزام آان

  

   واجبات المعتمد-30-مادة
ل ى عليجب      اري أن يتعام د التج م المعتم مه  باس ه وأس اجر ولقب م الت ذآر أس اجر وأن ي  الت

ى أي     ع عل ل أن يوق ة التجاري قب ة تجاري ا وذلك عن      معامل ام به ه القي امالت المخول ل  من المع
  .مسئوال شخصيًاأصبح وأال قبل التوقيع " عن "وضع حرفطريق 

 المعتمد المتعلقة بمزاولة    إعمال حتى على التاجر عن      الدعوى ذلك يجوز للغير أن يقيم       ومع     
  . أو الالزمة ال نجازهاإليهالتجارة الموآولة 

  

   حظر المنافسة-31-مادة
شبه تلك       للمعتمد القيام بعمليات تجارية أو الشرو      ال يجوز       ارة ت ع فيها أو االعتناء بأنواع تج

  .اإلضرارالتزم بالتعويض عن وأال التي توالها دون تصريح موآله آتابة، 
  

   مسئولية الموآل والمعتمد-32-مادة
ارة                 المعتمد      ة التج ة بمزاول انون المتعلق ام الق  مسئول بالتضامن مع موآله بشأن مراعاة أحك

  .التي توالها
  

  مولةالوآالء بالع -3
   تعريف-33-مادة

  . الوآيل بالعمولةوباسم توآيل يكون محله بيع أو شراء أشياء لحساب الموآل ة العمالعقد
  

   عدم تخويل العميل حق منح تأجيل الدفع-34-مادة
  . الموآل في ذلكبأذنه لم ما للوآيل بالعمولة تأجيل الدفع ال يصح
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   تقدير العمولة-35-مادة
ان لة حسب العرف الجاري في الم      قيمة العمو  تحدد      ه العمل        ك تم في ذي ي ا ال م  م ا عليه  يتفق  ل
  . وفي حالة عدم وجود عرف قدرها القاضي،ناالطرف

  

   حق الموآل في الرجوع عن توآيله-36-مادة
  هأنوتقدير العمولة في ش

ست ،إتمامه الوآالة قبل إعمال عمل من أي يرجع عن أن للموآل   يجوز      حق  وفي هذه الحالة ي
  .الوآيل نصيبًا من العمولة يراعى في تقديره المصاريف التي تكبدها والعمل الذي قام به

  )ديلكريدري( العميل بالوفاءإلزام -37-مادة
انإذا      ل   آ ريح بتحم د ص ب عق ا بموج ة ملزم ل بالعمول اء         " الوآي سئولية الوف م

ة استحق،         الموآل عن تنفيذ العملي    مسئوال قبل  أصبح) ديلكريدري(  ىعالوة عل   ة، وفي هذه الحال
ا                 ة تحدد، م ة العمول ادة في فئ د، حسب عرف             العمولة، مكافأة خاصة أو زي ا العق م ينص عليه ل

  .الجهة التي تمت فيها العملية وفي حالة عدم وجود عرف محلي قدرها القاضي
  في التمثيل التجاري -4

   تعريف-38-مادة
ل      د بمقتضالتمثي د يتعه اري عق ستديمة  التج صفة م ة ب ود تجاري إبرام عق ام ب اه طرف بالقي

  .في منطقة معينة نظير مكافأةاآلخرلحساب الطرف 
  

   القيود المفروضة على الممثل التجاري- 39-مادة 
نفس   أن للموآل  ال يجوز        يفيد من عمل أآثر من ممثل واحد لمنطقة واحدة في وقت واحد ول

ون     إعمال بمزاولة يتعهد   أن للممثل   ال يجوز  وآذلك   ،نوع الحرآة التجارية    موآلين متعددين يكون
  .متنافسين فيما بينهم في نفس المنطقة ولنفس النوع التجاري

  

   مدى حق الممثل في قبض الديون-40-مادة
 أنله   زفال يجو  خول هذا الحق     إذا و ،ستحقه الموآل من ديون   يا   يقبض م  أن للممثل   يجوزال       

  . خاصإال بإذن في آجالها يمدأو يخفض في مقدارها 
  

   مدى سلطة الممثل-41-مادة
ذلك                    يا   صحيحًا م  يعد      رم بواسطته وآ د المب ذ العق ق بتنفي ل من تصريحات تتعل ه الممث وم ب ق
  . الخاصة بعدم الوفاء بالعقود ذاتهاالدعاوىرفع 

  
   مدى استحقاق العمولة-42-مادة

ذًا صحيحاً         عمالاأل إال على  للممثل المطالبة بالعمولة     ال تحق    ذها تنفي م تنفي تم   إذا و، التي ت م ت  ل
  .إنجازه حق للمثل عمولة تتناسب مع الجزء الذي تم إال جزئيًاالعملية 

ذلك      ل  وآ ا الموآ وم به ي يق ات الت ى العملي ة عل ستحق العمول ا ت ي رأس ذها ف  إذا وجب تنفي
  .لم يتفق على خالف ذلك المنطقة الخاصة بالممثل، ما

  .لم يتفق على خال ف ذلك ممثل في المطالبة باسترداد مصاريف التمثيل ما للوالحق
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   استحالة تنفيذ العمليات-43-مادة

اق    أو   العمولة للممثل على العمليات التي استحال تنفيذها بسبب عمل الموآل             تحق      نتيجة اتف
  .بين الموآل والغير

   التحلل من العقد-44-مادة
ك                    عقد التمث   آان إذا      ه وذل سحاب من ة جاز لكل من الطرفين االن ر معين دة غي  بإخطار يل لم

ه   دفع تعويض السابق باإلخطار الطرف الثاني بذلك قبل ثالثة اشهر، ويجوز أن يستبدل         عن مدت
  . الشهرية التي دفعت في السنة السابقة أو لمدة التمثيل أيهما اقصرتالعمواليقدر بمتوسط 

ستحق      ل نفس التعوي سبب  أن إذاويض  للمث زمن ب دد ب ر المح د غي ة أيحل العق د حادث  ألي
  .للممثل فيها

  ةرالسمس -5
   تعريف-45-مادة

ريقين           السمسار      ين ف ر أو   هو من يتوسط ب ى  للوصول    أآث ا دون         إل د صفقة م  يكون   أن عق
  .ممثال لهأو  يكون تحت أمرة أحدهم أنقات عمل ودون ال مرتبطًا بأحد منهم بع

  
   العمولة تقدير-46-مادة

  . تمت الصفقة نتيجة لتدخل السمسار حقت له العمولةإذا     
دين                    ويحدد      ا آل من المتعاق ي يتحمله سبة الت ة و الن دار العمول ا  القاضي مق م  م اك     ل  يكن هن

  .تسعيرة رسمية للحرفةأو عرف أو اتفاق 
  

   حق السمسار في استرجاع المصاريف-47-مادة
 ولو لم تتم    حتىلمصاريف التي تحملها من الشخص الذي آلفه بها          حق المطالبة با   للسمسار     

  .ذلكعرف يقضي بغير أو  يوجد اتفاق لم ماالمعاملة 
  

   حق السمسار في العمولة-48-مادة
 ، فال  العقد معلقًا على شرط واقف تستحق العمولة من الوقت الذي يتحقق فيه الشرط             آان إذا     
  . العمولة بتحقق الشرطفال تسقط العقد معلقًا على شرط فاسخ تسقط
ابال ال  حكم الفقرة السابقة في الحالة التي يكون فيها العقد          ويطبق      اء  بطال أو  ق ان   اإللغ إذا آ

  . سبب عدم صحتهمال يعلالسمسار 
  

   تعدد السماسرة-49-مادة
   تمت الصفقة بتدخل عدة سماسرة حق لكل منهم تصيب في العمولةإذا

  

   الصفقةاتبيانالسمسار المتعلقة ب واجبات -50-مادة
سار يجب      ى السم شأن عل غ ذوي ال ن الظروف  أن يبل ه م ا يعلم دير م ة بتق صفقة المتعلق  ال
  .ها التأثير في إبرام العقدأنها والظروف التي من شضمانو

ع               والسمسار      ى المحررات والتوقي ر  مسئول عن صحة التوقيعات عل سندات     األخي ى ال  عل
  .عن طريقه أحيلتالتي 
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   واجبات محترفي السمسرة-51-مادة
  :السنداتأو  على من امتهن السمسرة رسميًا في البضائع يجب

   تتم العمليةأن إلىالعينة أساس على المبيعة  يحتفظ بعينات البضائع أن -1
ع أن -2 ة يوق شتري قائم ستندات عليه يعطي الم ا الم ين فيه عا ويب ة م ان المتداول ة بي  المجموع

 .ورقمها
ه أن يعطي           األرآان  ن يدون في سجل خاص      أ -3 آال  الجوهرية للعقد الذي يبرم بوساطته، وعلي

 . المتعاقدين صورة مما دونه يوقع عليهامن
  

  األطراف تكليف السمسار بتمثيل احد -52-مادة
م              أن لكل عاقد    يجوز      ذي ت ه  يكلف السمسار بتمثيله في العمليات الخاصة بتنفيذ العقد ال  إبرام

  .تهبوساط
  

   اسم احد المتعاقدينإغفال -53-مادة
د         ال   لم يظهر السمسار      إذا      دين اسم المتعاق ان اآلخرحد المتعاق د و    آ ذ العق ا بتنفي ام  إذاملزم  ق

  .فيما له من حقوقاآلخربتنفيذه حل محل المتعاقد 
ذي  ظهر المتعاقد    إذاف      د        ال ل اسمه بع رام  اغف د    أب لكل من     آشف السمسار اسمه ف       إذاأو   العق

  . ذلك بمسئولية السمسارإال يخلمباشرة على اآلخرالمتعاقدين الحق في التمسك بحقه قبل 
  

   آفالة السمسار-54-مادة
  األطراف للسمسار أن يقدم آفالة عن احد يجوز

  

   السمسار بواجباتهإخالل -55-مادة
ه           يعاقب      ة جني ا يف     إذا السمسار بغرامة تترواح بين جنيهين ومائ ه رضه    اخل بم انون   علي الق

  .من واجبات
تزيد ال  لة المهنة لمدة    واه من مز  نا الغرامة حرم  فضال عن  الحالة البالغة الخطورة جاز      وفي     

تة اشهر  ى س م    ،عل ة لشخص يعل دم خدم ذي يق سار ال ة السم نفس العقوب ر أن  ويعاقب ب  أهله غي
  .لشخص اشتهر بعدم اليسارأو للتعاقد 

  

   الخاصةالقوانين -56-مادة
  . الخاصةالقوانين أحكام عليه بما نصت السابقةاألحكام  تخلال 

  

  

  صناع المتجر -6
  حية الصناعال  ص-57-مادة

يه  المتجر الموآول    لصناع      ع بالقطاعي      مإل ياء  قبض ثمن    البي ا في        األش ان   التي يبيعونه مك
  . باسم صاحب المتجرإيصال إعطاء أو عند تسليمها آما يجوز لهم التجارة

أذونين في       لم ما ممكان عمله  صاحب المتجر خارج     المطالبة بديون  لهم   يجوز  وال      وا م  يكون
  .ذلك
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
ŠbvnÛa@‹mbÏ†@À@ @

  اإللزامية الدفاتر -58-مادة
  -:األقل على اإلتيانن ا أن يكون لدى آل تاجر الدفتريجب

ود بوجه من الوجوه           التي األعمال يقيد فيه يوما فيوما جميع       أن ويجب   -دفتر اليومية  -1 ى  تع  إل
 .وأسرتهفقها على نفسه أن التي الغبالم يقيد بالجملة شهرا فشهرا أننشاطه التجاري و

اح  ويقيد فيه صورة قائمة الجرد والميزانية وحساب          -والميزانيةدفتر الجرد    -2  والخسائر   اإلرب
 .سنة لكل األقلمرة على 

 

   والمحرراتتالمراسال حفظ -59-مادة
در المستطاع       أن مسك الدفترين المذآورين     ىعالوة عل ى آل تاجر   عل يجب       يرتب ويحتفظ ق

ى          يرسلها  مفي ملفات خاصة بصور      ق عل ات تتعل شاطه التجاري       أي من مكاتبات وبرقي  وجه بن
  .وآذلك بما يتسلمه من مثل تلك المحررات

  
   ترقيم الدفترين واعطاؤهما الصفة الرسمية-60-مادة

ة في الحواشي       أو  بياض   أو   الدفاتر والملفات خالية من آل فراغ         تكون هذه  أن يجب      أو آتاب
ات           يتركا  متحشية بين السطور عدا     أو  محو    من البياض في الملف الذي تحفظ فيه صور الخطاب

  .ومحتوياته
ى             أن قبل بدء الكتابة في دفتر اليومية ودفتر الجرد          ويجب  ا وتوضع عل رقم آل صحيفة منهم  ت

  .لذلكاالبتدائية مة المأمور الذي تعينه المحكمة ال صاريف عآل ورقة بدون م
ر     أو  يحرر في   أنمور أ على الم   ويجب      دد صفحاته و  أشهادا ل صفحة من آل دفت ا بيان  بع

  . ويؤرخهعليه الصفة الرسمية يوقع بإعطائه
  

   حجية الدفاتر والملفات-61-مادة
دفتران      سكه  ال اجر م ى الت ي يجب عل ات الت ة  والملف ون حج اما تك ي أم اآم مت ت المح  آان

  .مستوفية للشروط السالف ذآرها
  

   على الدفاتر التجاريةباإلطالعألمر ا يجوز فيها التياألحوال  - 62 -مادة
ذآورين     باإلطالع تأمر   أن للمحكمة في غير المنازعات التجارية       ال يجوز        على الدفترين الم

ذه  ،اإلفالسأو  القسمة  أو  الترآة  أو  لشائعة  األمواال أحوال  في أالوالملفات    يجوز األحوال   وفي ه
  .باإلطالع نفسها طلقاء تأمر من أنللمحكمة 

  
   قبول الدفاتر والمطالبة بإبرازها-63-مادة

دا    فيما      ة                    األحوال    ع دفاتر التجاري دوام عرض ال ى ال سابقة يمكن عل ادة ال ذآورة في الم الم
  .لق منها بالنزاعيتعا ص مستخالوالمطالبة بإبرازها ال

  

   بالدفاتر والملفاتاالحتفاظ مدة وجوب -64-مادة
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  . يحتفظ بهذه الدفاتر والملفات لمدة خمس سنواتأن على التاجر يجب
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Éia‹Ûa@lbjÛa@ @
òíŠbvnÛa@òß@ýÈÛaë@áüaë@òíŠbvnÛa@Þba@ @

@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
òíŠbvnÛa@Þba@À@ @

   تعريف-65-مادة
وق       لمزاولةلتي ينظمها التاجر    األمواال التجاري هو مجموعة     المحل      شاطه التجاري والحق ن

ى       . المتصلة بها  ا عل ائن واالسم    األويشمل مجموعة عناصر مادية وغير مادية، ومنه  خص الزب
ق   ة وح ال م شعار والع اروال ازات اإليج اذج واألج وم والنم اث والرس صناعية واآلالت واألث  ال

  .والبضائع
  

  . بهاالنتفاعالتجاري أو حق  نقل ملكية المحل -66-مادة
ود يجب      ة العق ت بالكتاب ل أن تثب ة بنق سجيل أو حق  المتعلق اري خاضع للت ة محل تج  ملكي

ة آل أو                      األ وذلك مع عدم     االنتفاع ل ملكي ة لنق اع طرق معين انون يقضى بأتب ام أي ق  خالل بأحك
  .لتي تكون مقومات المحل التجاري الخاصة بطبيعة العقداألمواالبعض 

دون      ويجب      إبالغ  أن يقوم المتعاق د    ب ى  العق ه خالل         إل ده لدي سجل التجاري قصد قي  مكتب ال
  .إبرامهثالثين يومًا من 

  

   وآثارهالتصرفأرآان  -67-مادة
شاط            أن على من تصرف بنقل ملكية محل تجاري         يجب       يمتنع لمدة خمس سنوات عن آل ن

  .ليل زبائن المحل المنقول تضاألخرىظروفه أو موقعه أو ه أنجديد من ش
اع ع    صحيحًا الشرط القاضي      ويقع      ى نطاق        نباالمتن سة عل ا نصت       أو   المناف ه سع مم  علي

ى    ، نشاط مهني  أيلة  وزا حد منع المتصرف من م     إلى ذلك   ال يصل الفقرة السابقة بحيث     ال  أن عل
ة              تتعدى ل الملكي اريخ نق أن عين   .  مدة الشرط خمس سنوات من ت اق األ     ف م        تف دة أطول أو ل  م

ة وجود حق                           ط، وفي حال دة خمس سنوات فق ًا لم سة قائم اع يعين أعتبر الحظر عن المناف  االنتف
ام                       دة قي ة م ى المالك أو المؤجر طيل سري عل سة ي الحظر عن المناف بالمحل التجاري أو تأجيره ف

  . أو التأجيراالنتفاعحق 
  
  

   العقود السابقة على نقل الملكية-68-مادة
شاط          إليه من آلت    يحل      ة والخاصة بن ود المبرم  ملكية محل تجاري محل المتصرف في العق

  .ف ذلكال يتفق على خلم ماالمحل التجاري نفسه والتي ليست لها صبغة شخصية 
ل التصرف في المحل التجاري أن                          ومع      ة قب ود المبرم اني في العق ك يجوز للطرف الث  ذل

د خالل ثال  ن العق ول م سبب معق ل ل ساس   يتحل دم الم ع ع ك م ال وذل ه باالنتق ن علم هر م ة اش ث
ام حق           اإلحكام  بمسئولية المتصرف وتطبق     اع ذاتها على المنتفع والمستأجر طيلة مدة قي  أو  االنتف

  .اإليجار
  

   الديونانتقال -69-مادة
ة      د  حوال ن وقت قي ر م ى الغي سري عل ه ت ة ملكيت اري المنقول ة بالمحل التج ديون المتعلق  ال
ا           لم ولو في السجل التجاري حتى      قالاالنت م يحصل قبوله دين أو ل ا للم تم تبليغه رأ    . ي ك تب  ومع ذل

  . المتصرفإلى هو سدده عن حسن نية إذاذمة المدين المحال دينه 
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ى    نفس   وتطبق      ام حت ه                   اإلحك د نطاق اع بالمحل التجاري إذا امت ة حق االنتف ى  في حال ا   إل  م
  .للمحل من ديون على الغير

  
  

   المسئولية عن الديون-70-ةماد
 يرجع  والتي ملكيته   المنقولة ذمة المتصرف من الديون المتعلقة بنشاط المحل التجاري          ال تبرأ    

  .لم يتبين أن الدائنين قد وافقوا على ذلك  مااالنتقالقبل   ماإلىتاريخها 
  .الدفاتر التجارية مثبتة في آانتضًا عن الديون السالفة الذآر متى أي المتصرف له ويسأل     

  

  التزامات المنتفع-71-مادة
 أن يباشر نشاط المحل مع استبقاء اسمه التجاري ودون         أن على المنتفع بمحل تجاري      يجب     

ه يغير من     ة                 أهداف ة والمنقول دات الثابت ال المحل والمع نظم الخاصة بأعم ى ال  ومع المحافظة عل
  .وآذا البضائع

ه          رآبما ذ حالة عدم قيامه  وفي      شاط المحل طبقت علي رر ن دون مب  من التزامات أو أنهى ب
  . المماثلة في حق االنتفاعتللحاالالمقررة اإلحكام 

د الجرد وقت بد            وتدفع      ة حق     ا نقدًا الفروق بين الموجودات عن اع ي ين الموجودات     االنتف  وب
  .القيمة الجارية وقت االنتهاءأساس  على انتهائهعند 

  

  

   تطبق على المستأجرالتي اإلحكام -72-مادة
  .اإليجار في حالة حتى المادة السابقة أحكام تطبق

  
@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @

þa@ðŠbvnÛa@á  
  وأرآانه باال سم التجاري االنفراد حق -73-مادة

  .سم التجاري الذي يختاره األ تاجر الحق دون غيره في استعمال لكل     
شمل أن ويجب      آتمسم التجاري آيف  األ ي اجر  اخم اره لقب الت ىالحروف أو تي  من األول

  .قل األاسمه على 
  

  سماء التجارية األ ضرورة تمييز -74-مادة
ك  أو سم يستعمله تاجر أخر ال سم التجاري مطابقًا    األ آان إذا      ى مشابهًا له بحيث يؤدي ذل  إل
شاط التجاري و        الاخت وع الن ه ط في ن ره ب  أو  سم   األ وجب استكمال      مكان ز     اتبيان تغيي ة للتمي  آافي

  .بسنهما
  .سم أو تغييره على صاحب القيد الالحقاأل شأن المنشآت التجارية يقع عبء استكمال وفي     

  سم التجاري األ نقل -75-مادة
   . المحل التجاريمنفصال عنسم التجاري  األنقل  ال يجوز     
ي       ة وف الحال ين    انتق د ب ب عق اري بموج ل التج اء األ المح ال ينحي لف اري  األ تق م التج س

  .للمتصرف له بدون موافقة المتصرف
ر       مما ل  الخلف   إلىسم التجاري    األرث والوصية ينتقل    األ حالة   وفي      ى غي  تنص الوصية عل
  .ذلك
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @

ÈÛa@ýòíŠbvnÛa@òß@ @
  وحمايتها بالعال مة االنفراد حق -76-مادة

ة تجار         من      سمية خاصة                سجل بالطرق المقررة قانونا عال م ة من رمز أو ت دة مكون ة جدي ي
ان ي     وآ ق ف ه الح ا، ل ن غيره ه ع ضائعه أو منتجات ز ب ا تميي صد منه رادالق ا االنف اع به  باالنتف
  .مة من أجلها سجلت العالالتي لألشياء

  .التاليةاإلحكام  لحمايتهامة التجارية تراعى ال  حالة عدم تسجيل العوفي     
  

  األخرى والمنشآت مات الجمعياتال  ع-77-مادة
ا                  يجوز      دة له سجيل عالمات موح ى ت  للمنشآت والجمعيات المعترف بها قانونا الحصول عل

ام قو   سب أحك ا ح شترآة معه ا أو الم ة له ال التابع ا اوللمح وانين  األنينه اة الق ع مراع ية وم ساس
  .الخاصة

  

  مة غير مسجلةال  استعمال ع-78-مادة
 منها في   االستفادةسم شخص آخر أن يستمر في       لة سجلت ال  مة غير مسج   لمن أتخذ عال   يجوز   

  . أن عمل بها قبل التسجيلقما سبحدود 
  

  مة البائعال  ع-79-مادة
ع             يجوز      شرط    للبائع أن يضع عالمته الخاصة على المنتجات التي يعرضها للبي  أال يمحو    ب

  .عالمة المنتج
  

  مةال  حق استعمال العانتقال -80-مادة
 نقلت معه ملكية المحل     إال إذا مة التجارية المسجلة     باستعمال العال  االنفراد نقل حق    جوزال ي      

  .بزاتهالتجاري أو ملكية فرع 
ة أو أسم تجاري مشتق                 وإذا      سمية خيالي ة أو ت  آانت العالمة التجارية عبارة عن سمة رمزي

  .ية المحل التجاريمة مع ملك العالباستعمال االنفراد حق انتقالمن أسم أصلى أفترض 
  

   شروط التسجيل-81-مادة
سجيل          ال الخاصة شروط تسجيل الع    القوانين تعين      ار الت ذلك آث مات التجارية وطرق نقلها وآ
  .نفسه

  

ßb©a@lbjÛa@ @
ðŠbvnÛa@ÝvÛa@ @

@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @

  شاء السجل التجاريأن -82-مادة
  .القانون يتطلبها مينشأ سجل تجاري لقيد 
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 بحسب   والمتصرفات  في آل والية مكتب للسجل التجاري وتكون له فروع في المقاطعات             يعد  
اري رار نظ شأ بق ة تن ام   -الحاج ف أم رع موظف يحل ب أو ف ل مكت ي آ سجل ف سك ال ولى م  ويت

  . والصدقباألمانة أعمالهالمحكمة يمينًا بأن يؤدي 
ود المدرجة     على السجل والحصول على مستخرجات   اإلطالع شخص   ألي ويجوز      من القي

  .فيه مقابل رسم يحدد في الالئحة التنفيذية التي تصدر بمرسوم
  :يأتيا م تشتمل الصور المستخرجة على أن وال يجوز

  .االعتبار إذا حكم برد اإلفالس أحكام شهر -أو ال 
  .برفعة قضي إذا الحجز أحكام -ثانيا

  
   طرق القيد ورفضه-83-مادة

سجل      يجري      ع            القيد في ال ى طلب يوق اء عل ه التجاري بن ش    علي ى مكتب     ،أن صاحب ال  وعل
شروط                أنالتسجيل   وافر ال ع ومن ت ة المطلوب    يتحقق من صحة التوقي د      ةالقانوني ام بالقي ل القي .  قب

ى   ا يلجأن ويجوز لطالب القيد    ، الطالب بكتاب مسجل   إلى يبلغ رفض القيد     أنويجب    معترضًا عل
ى الرفض   ة    إل ة    المحكم ين    خالل ة  ختص الماالبتدائي اريخ       ثالث ًا من ت رفض    إعالن يوم رار ال . ه بق

  .وتفصل المحكمة في التظلم منعقدة بهيئة غرفة مشورة
  

   عدم صحة القيد-84-مادة
ة  إذا      دة بهيئ ة منعق ة االبتدائي از للمحكم ا، ج ة قانون شروط المطلوب وافر ال د دون ت  حصل قي

  .حب الشأن صاإلى االستماعغرفة مشورة أن تأمر بشطبه بعد 
  

   الطعن في قرارات غرفة المشورة-85-مادة
وز      ل ذي ش يج ي       أن أن لك ة ف الطرق المبين شورة ب ة الم رارات غرف ي ق ن ف انون  يطع ق

  .رأسا الطعن في السجل أنالنهائي الصادر في شألمر اويجب قيد . المرافعات المدنية والتجارية
   حجية القيد-86-مادة

ى      أنا بالقيد   ملزم آان لمن   يجوزال      انون    يعترض عل د والتي يتطلب            الق م تقي ائع التي ل بالوق
  .على علم بها آان الغير أن يثبت مما لقيدها القانون 

ر    يجوزوال  ي يتطلب                  أن للغي سجل والت ة في ال ائع المثبت ه بالوق انون    يتمسك بجهل دها من    الق قي
  . الخاصةالقوانين أحكاموتراعي دائمًا . وقت حصول هذا القيد

  
   عدم القيام بالقيد-87-مادة

ر      آخر خالل بتطبيق عقوبة اشد ينص عليها قانون         األ عدم   مع      ة تت ابين   ا، يعاقب بغرام وح م
وب         د في االجل الطرق التي    خمسة جنيهات وخمسة وعشرون جنيها آل من قصر في طلب القي

  .مواعيد التي تحددهافي القانون  وتأمر المحكمة بإجراء القيد وفقاًً لل.ينص عليها القانون
  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
émaõa‹ugë@ðŠbvnÛa@ÝvÛa@À@‡îÔÛa@kuaë@ @

   المطلوبة للقيداتبيان ال-88-مادة
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د أسمه يجب      انون أن يطلب قي ذا الق م ه اجرًا بحك ر ت ى آل من يعتب ى عل سجل إل  مكتب ال
اري      الرئيسي يقع مقر نشاطه     الذيالتجاري   ًا من ت ين يوم ه خالل ثالث ه أو    في دائرت اح محل خ افتت

  :اآلتيةتاريخ تملكه له، ويجب أن يشمل الطلب البيانات 
  
  
  

  

  .اسم التاجر ولقبه وأسم أبيه وجنسيته -1
 .سم التجاري األ -2
 .المقر الرئيسي لنشاطه -3
 .نوع النشاط -4
  .معتمديهاسم ولقب وآالئه أو  -5

 

ب      ع الخطيج ذلك التوقي ي وآ ه الخط ه توقيع ع طلب ودع م اجر أن ي ى الت ه  عل ي لوآالئ
د        ا يطرأ ومعتمديه، آما يجب عليه أن يطلب قيد م        اء  على البيانات المذآورة من تغييرات وقي  انته

  .االنتهاءالنشاط التجاري خالل ثالثين يومًا من حصول التغييرات أو 
  

   قيد المقار الفرعية-89-مادة
دها     يطل أن الدولة مقار فرعية     أراضي يؤسس داخل    الذي على التاجر    يجب      ى ب قي  مكتب   إل

ين    خالل في دائرته وذلك     الرئيسي يقع مقر نشاطه     الذيالسجل التجاري    ًا من التأسيس     ثالث . يوم
ة       إلى ذاتهاألجل   مماثال خالل  يقدم طلبًا    أنويجب   ر الفرعي في      التي  مكتب سجل الجه ع المق  يق

ر            الرئيسي المقر   بياندائرتها مع    ل المق د في تمثي ذا   .  الفرعي  وذآر اسم ولقب من اعتم ى ه وعل
اجر     ىالثانية حت ويطبق حكم الفقرة    .  توقيعه الخطي  األخير يودع المكتب    أنالممثل   ذي  على الت  ال

  . في الخارجالرئيسييقع مقر نشاطه 
ة خارج         الذي على التاجر    ويجب      ار فرعي ة    أراضي  يؤسس مق دها      أن الدول  خالل  يطلب قي

  . ضمن دائرتهالرئيسيقره  يقع مالذي مكتب السجل إلىيومًا ثالثين 
  

  صيهاقنا أواألهلية  القرارات الخاصة بمعدومي -90-مادة
إبالغ  آتاب المحاآم    أقالم أن تقوم    يجب      ة             ب القرارات المتعلق ورًا ب سجل التجاري ف  مكاتب ال

القرارات             األهلية  للقاصر أو لفاقد    باإلذن   ذلك ب شاطه التجاري وآ ة ن أو للمحجوز عليه في مزاول
  .وذلك لقيدها في السجلاإلذن  هذا بإلغاءضية القا

  

   السجل على المحررات التجاريةبيان -91-مادة
ة       الراقه ومراس أو يذآر في    أن على التاجر    يجب  ه التجاري ان ته المتعلقة بأعمال سجل     بي  مكتب ال

  .التجاري المقيد به ورقم القيد
  

  

   قيد الشرآات-92-مادة
ى نمط أحد                لفرض القيد في السجل ا     تخضع      سها عل م تأسي واع  األلتجاري الشرآات التي ت ن
  .ول نشاطًا تجاريًاا حتى ولو لم تزالتعاونية ينظمها هذا القانون وآذلك الشرآات التي
  . السجل التجاريفيقيد الشرآات القانون  هذا أحكام وتنظم     
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   قيد المنشآت العامة-93-مادة
د       أو  حد  واألها   يكون غرض  التي المنشآت العامة    تخضع    في الرئيسي نشاطًا تجاريًا لغرض القي

  .السجل التجاري
  
  
  
  

@lbnØÛaïãbrÛa@ @
†ìÔÈÛa@Èi@Àë@âbÇ@éuìi@òíŠbvnÛa@†ìÔÈÛa@À@ @

™b‚@éuìi@òíŠbvnÛa@ @
@lbjÛaÞëüa@ @
@ÉîiüìÔä¾ap@@ @

@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @

  يعبالم تسليم -94-مادة
ب      سليم أن يج صل ت عبالم يح ي المي ان ف ذي  ك انال ع  آ ت البي ه وق ودًا في ان إذاموج  آ

ذي   كانفي المأو المتعاقدون على علم بذلك    ان ال ائع     آ ه موطن الب شاطه   أو في ر ن ا ل  مق  يوجد  مم
  .ف ذلكالعرف يقضى بخأو اتفاق 
ع بالم ينقل   أن وجب   إذاو      ان  من م   ي ى  ك سليم            آخر  إل زام ت ائع من الت ريء الب ع بالم ب  هو   إذا ي

لمه  ىس د إل ل  متعه ىأو نق ن وآإل ل م شحن ال وآي سريح أو ء ال ا لالت اق مم د اتف عرف أو  يوج
  . وتكون مصاريف النقل على نفقة المشتري،يقضي بغيره

  
  

   وشوائبهيعبالم عيوب عناإلعالن  -95-مادة
سرى اجل        شياء الواجب نقلها من مكان    األ بيع   في      ا أو شوائبها       اإلعالن   ال خر ي عن عيوبه

  . استال مهاالظاهرة من يوم
  

   العيبضمان - 96 -مادة
ائع صال إذا      ع حية  ضمن الب ائع    المبي ن الب شتري أن يعل ى الم ة وجب عل دة معين ل م للعمي

تة           وأال  بالعيب خالل ثالثين يومُا من اآتشافه،        سقط حقه في ذلك وعليه أن يرفع الدعوى خالل س
  . حقه فيهااإلعالن وأال سقطاشهر من هذا 

شكل يضمن   المبيع تصليح أو  لتبديل أجال للبائع يعيين حسب الظروف    أن اضيللق ويجوز      ب
حية ال ص ضمان بوجوب   القاضيويراعى العرف   . حسن سيره بدون مساس بالحق في التعويض      

  . يوجد اتفاق صريح بذلكلم ولوللعميل حتى المبيع 
  

   وحالتهيعبالم النزاع حول وصف -97-مادة
د      تالف عن ى وصف االخ ع  عل شتري   أو المبي ائع والم ن الب ل م وز لك ه يج ب أنحالت  يطل

ة  قانون  التحقيق من ذلك بالطرق المقررة في        ى طلب         . المرافعات المدني اء عل ويجوز للقاضي بن
شروط         أو  بحجزه  أو   المبيع   إيداعب يأمر   أن أن الش ذي ًا ال ه مبين ه الحق في ببيعه على حساب من ل
  . يراها في آل حالةالتي
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م يطلب فحص                     ح وفي      ذي ل ى الطرف ال زاع وجب عل ام ن شيء الة قي ة       أن ال  يثبت بكل دق
  .ذاتيته

  يعبالم رفض المشتري تسليم - 98 -مادة
ع    لم يتقدم المشتري لتسليم      إذا      ه في                 المبي ى حساب المشتري ونفقت ائع أن يودعه عل جاز للب
ه القاضي ال      مكانا خر العام أو في     يداعلإلمعد   مكان ة      مالئم يعين ي جزئي للجه ان  الت مفروضًا    آ

  .تسليم الشيء فيها
  .اإليداع المشتري فورًا بحصول إعالن على البائع ويجب     

  
  

   المشتري بالتزاماتهإخالل - 99 -مادة
ع    لم يقم المشتري بالتزامه بدفع ثمن        إذا      ائع     المبي سرعة           أنجاز للب ى وجه ال ه عل  يطلب بيع

  .على حساب ونفقة المشتري
 لم يوجد مثل ذلك الشخص      إذا البيع بالمزاد العلني بواسطة شخص مأذون في ذلك ف         ويجري     

ائع       . في الجهة التي يجرى البيع فيها فبواسطة محضر قضائي         ى الب ن المشتري     أنويجب عل  يعل
ع    التيوالساعة   كانفي الوقت المناسب باليوم والم     ان  .  سيجرى فيها البي شيء سعر جار       وإذا آ لل

ة أو من         األل السلطات العامة أو اللوائح أو سعر مبين في قوائم           مقرر من قب   سعيرا  سواق المالي  ت
سعر              زاد بال ر م البيع بغي ام ب رة       شخاص األ عن طريق      الجاري رسمية جاز القي ين في الفق  المبين

ائع       .السابقة أو عن طريق مفوض يعيينه القاضي الجزئي        ى الب ة يجب عل ذه الحال م  أن وفي ه  يعل
  .رًا بحصول البيعالمشتري فو

ه  للبائع استيفاء الفرق بين الثمن المتفق        ويحق      ا آل     علي ه  وم ع    إلي ه   ىعالوة عل    ، من البي  حق
  .في التعويض عما لحقه من ضرر

  

  شياء المثليةاأل بيع - 100 -مادة
سابقة         األ حالة بيع    في      ادة ال م  شياء المثلية التي لها سعر جار بمقتضى الفقرة الثالثة من الم ول

يقم البائع بالوفاء بما عليه جاز للمشتري أن يشتري بدون تأخير مثيالتها على نفقة البائع بوساطة          
سابقة      ةالثانية والثالث   المذآورين في الفقرتين     شخاصاألأحد   ادة ال ى المشتري      . من الم ويجب عل

  .ويضيحق له من تعا على م أن يعلن البائع فورا بالشراء والثمن المتفق عليه، عالوة
  

  القانون فسخ العقد بقوة - 101 -مادة
ول      لآلخر  فسخ العقد بقوة القانون لصالح المتعاقد الذي يتقدم          يقع      ل حل المضروب  األجل    قب

ه              اني بالتزام م يف الطرف الث ثمن ول  .لصالحه وبالطرق المتعارف عليها بتسليم الشيء أو دفع ال
وة        سخ بق انون   وآذلك يقع الف ائع     الق صالح الب دم المشتري      ذاإل م يتق دفع           ، ل ه ب م يحل التزام ذي ل  ال

ول      أو   عليه لتسلم الشيء الذي سبق عرضه       ،الثمن رر األجل   لم يقبله عند حل سليم  المق ويجب  .  للت
ادة  ذه الم رر في ه سخ المق تعمال حق الف وى اس ذي ين د ال ى المتعاق اني  يخطر الطرف أنعل الث

الل ة خ ول أي ثماني ن حل ارا م لام اعتب م يحصل إذا و ،األج ار  ل ىاإلخط ام  تراع ةاإلحك  العام
  .الخاصة بالفسخ لعدم الوفاء

  

   تقدير التعويض- 102 -مادة
ى   آانسعر جار وترتب فسخ العقد على عدم وفاء احد الطرفين    لمبيع  ل آان إذا      التعويض عل

ق  أساس  ثمن المتف ين ال رق ب هالف سعر علي اري وال وم والمالج ي الي ان ف ذين  ك انالل  أنب يج آ
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ى دفعات    .  الضرر أآثر من ذلكأن يثبت  مما ل  ،يحصل فيهما التسليم   ذه عل وفي البيع الواجب تنفي
ررين   سعار الجارية في اليوم     األأساس  دورية يعين التعويض على      ان المق ة       والمك سليم آل دفع  لت

  .على حدة
  

  يعبالم حق البائع في استرداد الشيء - 103 -مادة
ازة         تم البيع دون تأ إذا      سترد حي ثمن، أن ي تيفاء ال ة اس ائع، في حال جيل في دفع الثمن جاز للب
ياء األ ةبالمش سة يع دم الطلب خالل خم ى أن يق ا عل شتري بحالته د الم ودة تحت ي  مادامت موج

ا  أضرارا التمسك بهذا الحق  وال يجوز عشر يومًا من التسليم،      ذا      بامتياز المؤجر م م يثبت أن ه ل
ستقلة        المبيع   إدخالال مستحقًا وقت    زأن الثمن ال  على علم ب    آان األخير ؤجرة أو الم ين الم في الع

  .بمقتضي عقد مزارعة أو مناصفة
ضائي          دائني حكم الفقرة السابقة لصالح      ويطبق       المشترى الذين أو قعوا الحجز أو الضبط الق

ى  ياءعل ا ل األش ستحقًا وقت  مم ثمن الزال م أن ال م ب ى عل انوا عل م آ ة إ يثبت أنه الحجز أو قام
  .القضائيالضبط 

@ @

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
@ÈiãcÊìîjÛa@Êaì@ @

  أو العينة  أو التجربةاالستحسانالبيع بشرط  -1
  االستحسان البيع بشرط -104-مادة

 قبول المشتري وابال      بعد أال البيع   فال يتم  من قبل المشتري     االستحسان بيع الشيء بشرط     إذا     
  . البائعإلىغ هذا القبول 

األجل  خالل لم يقم المشترى بذلك الفحص       إذا وجب فحص الشيء لدى البائع تبرأ ذمته         اإذو     
م يوجد   إذا اجل آاف يحدده البائع      خاللأو  العرف  أو   في العقد    المقرر اق  أي ل وإذا . عرف أو  اتف
  .قبوال اعتبر سكوته أعالهالشيء موجودًا لدى المشتري وسكت طيلة المدة المذآورة  آان

  

   البيع بشرط التجربة-105-مادة
 في البيع بشرط التجربة أن تمامه معلق على شرط واقف هو توافر الصفات المتفق يفترض     

د     الطرق االجلوب تتم التجربة في     أن ويجب   . قابليته لالستعمال المعد له    عليها أو   المقررة في العق
  .العرفأو 

  

   البيع بالعينة-106-مادة
ان إذا      ى  آ ع عل اسالبي ة وجب  أس ة أنعين ة تام ا مطابق ًا له ع مطابق ون البي ر إذاو.  يك  ظه

ين من     . ف خول المشترى حق فسخ العقدال  أخت أي بسنهما ه إذا تب ى أن اق أو العرف أن   األعل  تف
سخ      فال تجوز    نوع الشيء على وجه التقريب         األ بيان ليس الغرض من العينة      ة بف  إال إذا  المطالب

ع           المبيع   بين   التباينوجه   آان ًا وفي جمي دعوى     األحوال   والعينة ظاهرًا أو ملموس ى تخضع ال  إل
  . من هذا القانون96أحكام سقوط المدة والتقادم المبينة في المادة 

  

   بالملكيةاالحتفاظالبيع بالتقسيط مع  -2
   البيع بالتقسيط-107-مادة

 قسط آخرجرد دفع  بالملكية يكتسب المشترى ملكية الشيء بم    االحتفاظ البيع بالتقسيط مع     في     
  .إياهمن وقت تسليمه األخطار من ثمنه، ويتحمل جميع 
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   بالملكيةاالحتفاظ إثبات -108-مادة
ل               آان أي االحتجاج باالحتفاظ بالملكية قبل      يجوز      اريخ، وقب ة الت ة ثابت إذا ثبت ذلك من ورق

ا قب    إلىالدائنين إذا آانت الورقة ثابتة التاريخ، ويرجع تاريخها          ى         ال لم ذ عل إجراءات التنفي ام ب قي
  . بالملكيةاالحتفاظالشيء الواقع عليه 

  

   عدم الوفاء بقسط من الثمن-109-مادة
 سببًا في فسخ العقد رغم  ال يكونالمبيع  الثمن من ثمن زال يجاو الوفاء بدفع قسط واحد   عدم     
  .المعينة لها في العقد اآلجال في داءاأل مستحقة األخرىقساط األ تفاق على عكس ذلك، وتبقى األ

   التعويض- 110 -مادة
ا قبض    أنفسخ العقد لعدم وفاء المشترى وجب على البائع رد           إذا      ساط  من    هم اظ  مع    أق  االحتف

تعمال     ل اس ادل مقاب غ ع ي مبل ه ف ع بحق الوةالمبي ويض  ع ى التع ون   .عل ى أن تك ق عل وإذا اتف
ى سبيل التعويض فيجوز للقاض                األ ائع عل ذا التعويض           قساط من حق الب  األي أن يخفض من ه

د   آان في الحالة التي يصور فيها العقد آما لو          المتقدمةاإلحكام   وتطبق   .تفاقي حسب الظروف   عق
ل األجل    يصبح المستأجر مالكاًً للشيء عند حلول        أنجار واتفق على    أي ع    مقاب جور المتفق     األ دف

  .اعليه
  

  السنداتأساس البيع على  -3
  االلتزاممن  تحلل البائع -111-مادة

سندات   إذاالسندات يتحلل البائع من التزامه بالتسليم  أساس   البيع على    في       هو قدم للمشتري ال
  . لم يوجد عقد فبمقتضى العرفأن و، المقررة في العقداألخرىالتي تقوم مقام البضاعة والوثائق 

   شروط دفع الثمن-112-مادة
ة    الزمانو كانلم يتم دفع الثمن والملحقات في ا      أن يجب       اللذين يتم فيهما تسليم السندات المبين

سابقة      ا ل   في المادة ال اق      مم ك  العرف يقضي بخ     أو   يوجد اتف ة     آانت  إذاو. ف ذل سندات نظامي  ال
ق بوصف      دفاع إلى يرفض دفع الثمن مستندًا      أنللمشتري   فليجوز تاء  األ تتعل ة    ش ا  المبيع وحالته
  .إثباتها يسبق مما ل

  

   البضاعة وهي في الطريق بيع-113-مادة
سلمة        ال  البيع متعلقًا بأشياء     آان إذا      ى زالت في الطريق وشملت الوثائق الم ند     إل  المشتري س

د   أمين ض ارالت شتري  أخط ل الم ل تحم ار النق ي األخط ن   الت ارًا م ضاعة اعتب ا الب رض له  تتع
ا   البائع وقت العقد على      يسري هذا الحكم إذا آان     وال. تسليمها للناقل  علم بتلف البضاعة أو هالآه

  .واخفي ذلك عن المشتري بسوء القصد
  

   الدفع عن طريق المصرف-114-مادة
 إال إذا  للبائع أن يطالب المشتري بالثمن       ز ال يجو  يكون دفع الثمن عن طريق مصرف      عندما     

اً                   دة عرف الطرق المعتم سندات ب ديم ال د تق ك عن  وزوال يج   .أصر المصرف على الرفض وثبت ذل
اد  للمصرف الذي اقر للبائع بفتح     دفع       االعتم نقص      للمشتري أن ي ائق أو عدم صحتها        إال ب  الوث

  . المقر بهاالعتماد المرتبطة بالعالقة الناتجة عن فتح الدفاعوآذلك 
  باألجلبيع السندات المالية  -4

   ملحقات السندات-115-مادة
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ي     ة ف سندات المالي ع ال ات تحسب باآلجل بي ي مطلوب د وحصص  ف شتري الفوائ احالم  اإلرب
ع      إذا العقد   أبرام بعد اآلجلالحالة   ان  إذاو.  قبضها البائع قبل حلول البي ع  آ ًا بأسهم فحق       البي  متعلق

  . وقت التسليمإلىالتصويت راجع للبائع 
  

   حق الخيار-116-مادة
ي      سندات ف ة ال ل  المبيع شتري   باآلج ار للم ق الخي ون ح ائع أن    .يك ى الب ب عل ن ويج يمك

ى حساب                        ها عل المشتري من ممارسة هذا الحق إذا طلب منه ذلك في وقت مناسب أو أن يمارس
ائع                    ى الب اء المشتري إذا قدم له المال الالزم لذلك، وإذا لم يتقدم المشتري بالطلب وجب عل  االعتن

ار     ة أو   األء  لحساب المشتري عن طريق احد عمال          ببيع حق الخي  مؤسسات  إحدى سواق المالي
  .رفالص

  

  االستهالك السندات المقرونة بسحب جوائز أو -117-مادة
سحب      الالسته لخضعت  أو   بسحب جوائز    بآجلالمبيعة   اقترنت السندات    إذا      ك عن طريق ال

ن    قبل اليوم  العقد   إبرام تم   إذا المشتري   إلىرجعت الحقوق والتكاليف الناتجة عن السحب        ال  المعل
ة      نأ البائع   علىويجب  .  السحب ءإجرا ام  يبلغ المشتري آتاب ى           أرق وم عل سحب بي ل ال سندات قب  ال
  .قل وذلك للغرض المبين في الفقرة السابقة فقط األ

ائع  إذاو      ة الب ى نفق سندات عل ة من ال ة مماثل ي شراء آمي شتري الحق ف غ فللم دم التبلي م يق  ل
  . يبلغ البائع بذلك قبل بدء السحبأن عليهو

  

  

   ثمنهاأداءم يتم  السندات التي ل-118-مادة
ول    يعةبالمقساط المستحقة على السندات     األ قيمة   يؤدي للبائع  على المشتري أن     يجب       قبل حل

  . قلاألاجل آل قسط بيومين على 
  

   مد اجل تنفيذ العقد-119-مادة
ثمن    أداءعلى مد تنفيذ العقد جاز  األجل   اتفق المتعاقدان عند حلول      إذا      ين ال رق ب صلي  األ الف
  .وذلك مع مراعاة العرف إذا خالف ذلكاألجل السعر الجاري يوم حلول و
  

   عدم الوفاء-120-مادة
ي      ى    ف ل تراع سندات بأج ع ال اء ببي دم الوف ة ع ام حال ادتين أحك ساس 98، 99 الم  دون الم

  .سواق الماليةاأل عقود أن الخاصة بشالقوانينبتطبيق 
  

  العقد التخميني -5
   تعريف-121-مادة

ضاه احد الطرفين            قدالع      وال أو   التخميني هو عقد يسلم بمقت ر للطرف      منق زم   اآلخر  أآث ويلت
  .المحدد اآلجلشياء في األ يرجع مما لهذا بدفع ثمنه 

  

  المبيعك ال  مسئولية المشتري عن ه-122-مادة
  .له فيها ال يدشياء من التزامه بدفع الثمن إذا تعذر ردها برمتها لسبب األ من استلم ال يتحلل     

  شياءاأل التصرف في -123-مادة
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ه  ال يجوز  إال أنه شياء،  األ يقوم بها مستلم     التي صحيحة التصرفات    تعد       وضعها تحت    لزائني
لم      وال يجوز  . أن يتم دفع ثمنها    إلىستحقاقي  األالحجز القضائي أو     ا      األ لمن س ياء التصرف فيه ش

  .إليه ردها إال بعد
  

@lbjÛaïãbrÛa@ @
‡íŠìnÛa@À@ @

  تعريف-124-ادةم
د      ديم التوري ضاه طرف بتق زم بمقت د يلت ياء عق رات أش ى فت صالح أو  عل ستمرة ل صورة م ب

  .معينمقابل ثمن الثاني الطرف 
  

   آميات التوريد- 125 -مادة
دها         إذا      ستوردة       يا  ية لم  وا مس  آانت  لم يعين العقد الكمية المطلوب توري ة الم ادة للجه زم ع  ،ل

  . فيه العقدإبرامذي مع مراعاة الوقت ال
ق إذاو      دان  اتف د المتعاق ى ح ىعل د أدن صى وح ة أق ورد جمل ي ت ة الت ات أو  للكمي ى دفع عل

  . يعين الكمية المطلوبة مابين الحدينأنفللمستورد 
سبة         وإذا      ى  وجب تحديد الكمية المطلوبة للتوريد بالن ين الحد          إل  دنى فقط     األ الحاجة مع تعي

  . دنياألوزت الحد ايقبل آمية تسد الحاجة إذا جفعلى المستورد أن 
  

  

   تعيين الثمن في التوريد الدوري-126-مادة
ام  وجب تعيين الثمن وفقًا    إذا التوريدات   في      انون  إلحك ول اجل        الق ك زمن حل يراعى في ذل

  . ينفد فيهأنالذي يجب  كانآل توريد والم
  

   الوفاء- 127-مادة 
ي      ة ف دات الدوري سبته   أنيجب  التوري د وحسب ن ل توري ام بك د القي ثمن عن سدد ال ي .  ي وف

  . المعتادةاآلجال حسب حلولالتوريدات المتواصلة يسدد الثمن 
  

   اجل التوريد- 128-مادة 
  .مضروبًا لصالح الطرفين  لو آانتوريدهالمضروب لكل اآلجل  أن يفترض      

ذلك بوقت        أن عليهب  من حق المستورد تحديد اجل آل توريد وج        آان إذاو      ورد ب  يخطر الم
  .آاف

  

   عدم وفاء أحد الطرفين-129-مادة
اني أن                 في       حالة عدم وفاء احد المتعاقدين بالتزاماته في شأن احد التوريدات جاز للطرف الث

ر ذو   اء أم دم الوف م عن ع د إذا نج سخ العق ب بف ةيطال سبة أهمي ة بالن ه بالغ انإلي أنه   أو آ ن ش م
  . مرضيًاأصادقا ماالمورد القيام بااللتزامات الالحقة قيأمكان في عزعة الثقة ز

   البسيطخالل األ- 130-مادة 
د         زفال يجو  ،  أخال ال بسيطا   اخل المستورد بالتزاماته     إذا      ذ العق ورد أن يوقف تنفي د  للم  إال بع
  .المستورد بوقت مالئمإنذار

  

  فضلية للمورداأل منح - 131-مادة 
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ورد في    األ بإعطاء لشرط الذي يلتزم المستورد بمقتضاه      صحيحًا ا  يعد      ضلية للم رام ف د  إب  عق
ا شيء م نفس ال ستقبل ل شرط  م ذا ال دة ه اوزدامت م ى اجل إذا ف. خمس سنواتال تتج ق عل  اتف

  . خمس سنواتإلىزل أن أطول
ى   ويجب      ر ويجب عل ن الغي ه م شروط المعروضة علي ورد ال غ الم ستورد أن يبل ى الم  عل

ه في             المورد اع من حق ضلية  أن يعلن عن تمسكه باالنتف المحدد أن وجد   األجل   وفي خالل   األف
  .وإالروعي العرف

  
  
  
  

  

   بالتوريداالنفراد حق -132مادة 
ق     إذا      ورد ح نح الم صًا يم د ن ضمن العق راد ت د االنف و  بالتوري ال يج اني أن  زف رف الث  للط

ا    وع آم س الن ن نف يئًا م ر ش ن الغي ستورد م وي وم زال يج ه أن يق اج ل ى  األ بإنت ق عل ياء المتف ش
  .ف ذلك يوجد اتفاق يقضي بخالمما لتوريدها في العقد بوسائله الخاصة 

  

   بالبيعاالنفراد حق - 133-مادة 
ستورد      االنفرادشرط    آان إذا      صالح الم ورد       زفال يجو    ل ورد أن ي ياء  للم وع       أش  من نفس الن

ع   ي من ة الت ي المنطق د ف ي العق وارد ف راداال انالنف واء آ د س دة العق ة م ا وطيل ة   فيه ك بطريق ذل
  .مباشرة أو غير مباشرة

ه مسئول          االنفرادشياء التي قبل    األ الذي التزم ببيع     والمستورد      ة ل  ببيعها في المنطقة المعين
سبة  في بااللتزام حتى ولو وإخالله التي قد تحصل نتيجة  األضرارعن   ى  بالعقد بالن ى  إل ة  أدن  آمي

  .عليهامتفق 
  

   عدم تحديد اجل للتوريد- 134-مادة 
 خالل سابقا إنذارا هو قدم إذا لم يحدد اجل للتوريد جاز لكل من الطرفين التحلل من العقد       إذا     
  . اجل يناسب طبيعة التوريدخاللأو عرفًا أو  اتفاقًا المعين اآلجل

  

   العقودأحكام تطبيق - 135-مادة 
افي  ال       دامت    التزام ما لخاصة بالعقود التي تنطبق على آل        على التوريد القواعد ا    تطبق   تتن

  .السابقة األحكاممع 
  

sÛbrÛa@lbjÛa@ @
Ô¾a@ÀbòÛë@ @

   تعريف-136-مادة
 الوسائل الالزمة   إعداد عقد يتعهد بمقتضاه احد المتعاقدين القيام بعمل أو خدمة مع            ولةاالمق     
  . لقاء اجر معين نقدًاإخطارهاولة وتحمل ا على سير العمل ال نجاز المقواألشرافلذلك 

  

  ولة من الباطنا المق- 137-مادة 
  . من رب العملإال بإذن غيره من الباطن إلىلة وا يعهد المقللمقاول أن يجوزال    
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  جر األ تقدير - 138-مادة 
لمعمول  جر ولم يعينا طريقة تحديده قدر حسب التسعيرات ا         األمقدار  المتعاقدان   لم يحدد    إذا     
  . تعذر ذلك قدره القاضيإذا و،العرفأو بها 

  

   الموادبتقديم المقاول التزام - 139-مادة 
اويجوزال       ئل المق ه  يهي د ب ا تعه ام بم ة للقي واد الالزم ا ل الم اق أو يقضي األ ينص مم  تف

  .العرف بغير ذلك
  

   التغييرات في العمل- 140-مادة 
ى الطرق المتفق     يدخل تغيي  أن للمقاول    يجوز ال     ام بالعمل  عليه رات عل أذن رب  ال إ ا للقي  ب

ستحق  في التغييرات   األذن   آتابة، وفي حالة     األذن إثباته ويشترط لصحة   . العمل او  فال ي ي ل إ  المق
ا ل    قد سبق أن حدد اجر العمل آله          التي قام بها إذا آان     اإلضافاتتعويض عنها أو عن       مأجماال م

  .يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
  

   سلطة القاضي في تعيين التغييرات- 141-مادة 
ب إذا      ل حسب أن تطل از العم رات أصولهج ال تغيي ة إدخ صميم الفني ى الت م  األ عل صلي ول

وب         إلى نايصل الطرف  رات المطل ه  اتفاق عين القاضي التغيي ديل     عليه ترتب   يا   وم  إدخال ا من تع
  .في الثمن

  

  ت مدى حق رب العمل في التغييرا- 142-مادة 
ة       ال تتجاوز ت على التصميم مادامت قيمتها      ال يدخل تعدي  أن لرب العمل    يجوز       سدس القيم
  .إضافية أعمال به من مقامجر ل أالمقا ويستحق ،اعليهجمالية المتفق  األ

ديال  أحكام الفقرة السابقة إذا ترتب على        قوال تطب       ر جسيم في جوهر العمل            تالتع  ت تغيي
 الواردة في العقد ال نجاز العمل نفسه ولو آانت ضمن الحدود        األعمالف من   أو في آمية آل صن    

  .المذآورة
  

   حق المراقبة على سير العمل- 143-مادة 
  . والتثبت من حالتها على نفقته الخاصةاألعمال العمل الحق في مراقبة سير لرب     

د   ال يسير تنفيذه أن العمل إثناء تثبت  إذاو      ة جاز  األصول و أ حسب نصوص العق رب   الفني  ل
 اآلجل  ينقضي وينحل العقد عندما .  بتنفيذ شروط العقدهالمقاول خاللالعمل تحديد اجل آاف يقوم   

  . التعويضالعمل في وذلك دون المساس بحق رب بال جدوى المضروب
  

  بعيوب الموادنذاراإل - 144-مادة 
اوال اآتشف إذا      و تالمق ي الم ًا ف اء سير العمل عيوب دمها رب العمل وثن ي ق اناد الت من  آ
  .رب العمل فورًا بذلكإنذار عليه وجب بإنجازه تخل أنها أنش

  

   النظر في الثمنإعادة - 145-مادة 
واد         أو   تبين نتيجة لظروف غير منظورة ارتفاع        إذا      اليف الم وط في تك دي أو  هب ة   األي  العامل

اول ولرب    جاز   عليهجمالي المتفق    األز عشر الثمن    وانقصًا يج أو   يحدث زيادة    أنه  أنمن ش   للمق
سه    بإعادةالعمل المطالبة    ثمن نف سبة  ذلك  وال يكون  ، النظر في ال ى  إال بالن زاد  إل ى العشر  م .  عل

م      إلىما  أو  مائية  أو  ) جيولوجية(  ظهر أثناء التنفيذ العمل صعوبات نتيجة عوامل         إذاو ا ل  ذلك مم
  .أآثر من تعهداته جاز له تعويض عادلل مقاوال إرهاقها أنمن ش آان ونايكن يتوقعه الطرف
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   التثبت من صحة العمل- 146-مادة 
ت      أن العمل    لرب      ل اس او   م  ال   يتثبت قب ه بقت    لالعمل المق ى        هيمكن د وعل شروط العق اول   ل المق
ام بالتثبت دون            إذاو.  من ذلك  يمكنه ة    أسباب  تراخى رب العمل عن القي ه      أو   معقول غ نتيجت م يبل ل
  .مقبوالللقيام بذلك عد العمل ل المقاوصير على الرغم من دعوة  اجل قخالل
اول   . يقم بالتثبت من صحته مقبوال ولو لم   العمل دون تحفظ اعتبر      م ل وللمقاول الحق       وللمق
  .ف ذلكالعرف يقضي بخأو  في تسلم حقوقه عما قبل من العمل ما لم يوجد اتفاق الحق

  
  
  

  

   الواجبالاألعم التثبت من صحة - 147-مادة 
  تنفيذها على دفعات

ى        آان إذا      ذ عل سام العمل واجب التنفي ة           أق د الحق في المطالب أجراء  فلكل متعاق  التثبت من   ب
 هذه  أداء و ،جازه من عمل  أن يطالب بقيمة ما اتم      للمقاول أن وفي هذه الحالة يجوز     . صحة آل قسم  

ذا            داءاأل يكن   مما ل القيمة يفترض معه قبول هذا القسم من العمل          ى الحساب حيث ينتفي ه  األ عل
  .فتراض

  

   والعيوببالمقاول للشوائ ضمان - 148-مادة 
ا ل   ضامن لشوائب العمل وعيوبه      المقاول      ه رب العمل       مم ان أو   يقبل م      آ ى عل ذه   عل ل ه  يمث

شوائب  وب أو ال تأو العي ة .  هي ظاهرةآان ذه الحال ي ه رةوف زم األخي اول يل  إذا ضمانالب المق
  .بسوء نية أخفاها
شافها        خاللالعيوب  أو   للمقاول الشوائب  يعلن   أن رب العمل  على   ويجب      ًا من اآت  ستين يوم

قط هوأال س ة.  حق اولإلعالن لوال حاج رف المق وب أو   إذا اعت شوائب أو العي ابال سقط .أخفاه  ي
سليم العمل وي               المقاول على   ضمانال دعوىالحق في رفع     وم ت نتين من ي ادم بمضي س جوز  بالتق

 خالل  اإلعالن  يكون قد قدم أن على شرط  ضمانال يتمسك بحقه في     أنلرب العمل عند مقاضاته     
  .الشوائب وقبل مضي سنتين من تاريخ التسليمأو اجل ستين يومًا من اآتشاف العيوب 

  

  الشوائبأو  العيوب بإزالة حق المطالبة -149-مادة
بتخفيض الثمن  أو   المقاولالعيوب على نفقة     أو الشوائب   بإزالة يطالب   أن لرب العمل    يجوز     

ك دون   سبتها وذل اللاألبن أ   خ ن خط ويض ع ي التع الحق ف اوال ب دذا تالمق ا.  وج ت إذا أم  آان
شوائب   رب         أو ال ه جاز ل د ل ر صالح للغرض المع العيوب من الجسامة بحيث تجعل العمل غي

  . يطالب بفسخ العقدأنالعمل 
  

  المباني انهيار نالمقاول ع مسئولية - 150-مادة 
ة         أخرى ثابتة   أشياءعمارات أو   إقامة  موضوع العقد     آان إذا      دة طويل اء م  معدة بطبيعتها للبق

ا  آليا أو جزئيا خالل عشر سنوات من            توأن هدم  اء        األرض لعيب في      إنجازه ل في البن  أو خل
اه      وآذلك إذا ظهر جليا خطر االنهيار أو تبينت عيوب جسيمة فالمقاول           رب العمل أو    مسئول تج

شافها     اإلعالن  خلفه بشرط    نة              .عنها خالل سنة من اآت ادم بمضي س سقط حق رب العمل بالتق وي
  .اإلعالنمن 
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   من الباطنالمقاولين حق الرجوع على - 151-مادة 
ى مق           المقاول أراد إذا      ه في الرجوع عل بلغهم         اوالتمسك بحق ه أن ي اطن وجب علي ه من الب لي

  .في المادة السابقة خالل ستين يوما من استالمه له إليهالمشار اإلعالن 
  

   حق رب العمل في التحلل من العقد- 152-مادة 
ذ العمل                     يجوز      و شرع في تنفي د حتى ول ادام      أو   لرب العمل التحلل من العق ة م ديم الخدم تق

  .فأتهجزها والربح الذي أن التي واألعمالعن المصاريف التي تكبدها  المقاوليعوض 
  لةاو استحالة أنجاز المق-153 - مادة

ع   إذا      باب ال ترج ه ال س ي علي ل المبن از العم تحالة أنج د الس دين ألي أنحل العق ن المتعاق  م
ثمن المتفق    وجب على رب العمل أن يؤدي قيمة ما       تم أنجازه بقدر ما عاد عليه من نفع وبنسبة ال

  .عليه للعمل آله
  

  

  تلفهأو ك العمل ال  ه- 154-مادة 
 ال يد  ينذر بالقيام بالتثبت منه لسبب       أنقبل  أو   يقبله رب العمل     أنتلف قبل   أو   هلك العمل    إذا     

  .هو الذي قدم المواد آان إذانتيجة ذلك  المقاولللمتعاقدين فيه تحمل 
ا    أو ك  كالهالبعضها تحمل هو نتيجة أو  قدم رب العمل المواد آلها ا إذ أما      سبة لم التلف بالن

  .الباقي المقاول مواد وتحمل قدمه من
  

  المقاول وفاة - 155-مادة 
 ويجوز  ، العقد عليه قام   أساسياشخصه رآنا    آان إال إذا  المقاوللة بموت   او عقد المق  ال ينحل      

ام  أو  جاز العمل   أن بهم في    قال يوث  المقاول ورثة   أن تبين   إذالرب العمل دائما التحلل من العقد        القي
  .بالخدمة

  

  المقاول التزامات رب العمل في حالة وفاة -156-مادة
ة               أنحل العقد نتيجة وفاة المقاول     إذا      ه قيم ؤدي لورثت ى رب العمل أن ي ال فعل م     األعم ي ت  الت

 المصاريف التي أنفقت في صالح رب           أداءالثمن المتفق عليه، وعليه أيضا      أساس   على   إنجازها
سليم ال    ة بت ي المطالب ق ف ل الح رب العم ل، ول واد العم أةم ق  المهي ي طري ي ف شروعات الت  والم

  . الفكرياإلنتاج بحماية، وذلك دون المساس بالقواعد الخاصة اإلنجاز
   حقوق المستخدمين- 157-مادة 

اول         من      رة المق ة تحت إم ديم الخدم ع دعوى       استخدموا في أنجاز العمل أو تق م رف يجوز له
اول  ا  دود م  مباشرة ضد رب العمل الستيفاء ما يستحقونه ضمن ح          ه المق ى رب     يطلب ن عل من دي

  .العمل وقت رفع دعواهم
  

   تطبقالتي االحكام - 158-مادة 
اب       أحكامخدمات دورية فتراعى    أو   مستمرة   أعماللة بتقديم   وا تعلقت المق  إذا      اب والب ذا الب  ه

  .تتعارض معهاال الخاص بعقود التوريد ما دامت 
@ @

Éia‹Ûa@lbjÛa@ @
ÝÔäÛa@À@ @
@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
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câbØyòßbÇ@@ @
   تعريف- 159-مادة 

  . لقاء اجرآخر إلى  من مكانأشياء أو أشخاص عقد يلتزم الناقل بمقتضاه نقل النقل 
  

   النقلنملتزمي واجبات - 160-مادة 
ياء أو   أشخاص باشروا خدمات نقل     من      از               أش م بمقتضى امتي ة منحت له ى خطوط معين  عل
ا  ملزمون بقبول طلبات النقل في حدود     إداري وف م ادة حسب نصوص       ر ت ديهم من وسائل معت  ل

  . الجمهور بها علماأحيطالمصرح لهم بها فيه والتي أو العقد العامة 
ات في أن واحد                  ويراعى       في القيام بنقليات المطلوبة ترتيب تقديمها، وعندما توجد عدة طلب

  . بعد مدىإال للنقل األفضليةتكون 
البين               خولت نصوص العقد العامة ام     وإذا      ين الط ا ب ل تطبيقه ى الناق تيازات خاصة وجب عل

ة             اعلى قدم المس   شروط العام ا في ال ع    .واة، مع مراعاة االمتيازات الخاصة المصرح به اطال   يق ب
  . قاعدة تنافيهاأي بدال من تراعى أن مع الشروط العامة نفسها التي يجب يتنافى بند آل

  

   تطبق على النقلالتي االحكام - 161-مادة 
 هذا الباب آذلك على النقل البحري والجوي وآذلك على النقل بالسكك الحديدية             أحكام تطبق     

  . الخاصةالقوانينالبحري والقانون  مع ال تتنافي ما دامت ،والبريد
  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
lb×‹Ûa@ÝÔã@ @

   مسئولية الناقل- 162-مادة 
ي تلحق           الناقل      اء  شخاص باأل مسئول عن الحوادات الت ذلك عن الخسائر في          ال  إثن سفر وآ

ا        باألشياءالنفس أو التلف الذي يلحق       ي بصحبة الراآب م د اتخذ سائر وسائل                الت ه ق م يثبت أن ل
  .الحيطة الناجعة التقاء الضرر وذلك دون المساس بمسئوليته عن التأخير أو عدم الوفاء بالنقل

د      ن   وتع ل ع سئولية الناق ن م د م ي تح شروط الت ة ال اب، اراألضر ال غي ي تلحق بالرآ  الت
  .نيةا المجالنقيات في حتىوتراعى أحكام هذه المادة 

  

   في النقليات المشترآة- 163-مادة 
ه                األداء النقليات المشترآة    في      د ب ل مسئول في نطاق الخط المتعه در       ، آل ناق ك يق  ومع ذل

  . السفر بالنسبة للمجال آلهانقطاعأو  التأخيرالضرر عن 
@ @

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
@ÝÔãõbî’þa@ @

   نقلهاداألشياء المرا بيان - 164-مادة 
ان                      يجب      ين المك ه ويع ة اسم المرسل ل ل بكل دق ذآر للناق وع     على المرسل أن ي ياء  ون األش
  . نقلها وزنتها وآميتها وعددها وسائر التفاصيل االخري الالزمة للقيام بالنقلدالمرا
ة وجب        إذاو      ديم               استلزم تنفيذ النقل وثائق معين د تق ل عن سليمها للناق ى المرسل ت ياء   عل األش
ى      االضرار ويتحمل المرسل    لللنق ه التي تترتب عل ذلك      أو   اتبيان  في ذآر ال     إهمال ا وآ عدم دقته

  .تسليمها مشوبةأو  على عدم تسليم المستندات يترتبا معلى 
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  اإليصالأو  سند النقل - 165-مادة 
ه       يسلم للناقل سند     أن على المرسل    يجب      ات   النقل محتويا على توقيع ذآورة   وشامال البيان  الم

ل        عليهفي المادة السابقة وشروط النقل المتفق        ى طلب الناق اء عل ل       .  بن ى الناق سلم   أنويجب عل  ي
ل يجب      إذا طلب من المرسل و   على بناء بإمضائهصورة من سند النقل مشفوعة     ند نق م يعط س  ل

ه سلم أن علي صال ي س ال إي ى نف وي عل ل يحت وز اتيانب نق ل  أن ويج ند النق أو  تعطى صورة س
  .ف ذلكال تقضي بخآخرقانون  في أحكام لم يوجدما " ألمر "  به مصحوبة بشرطاإليصال

  

  األصلي حق المرسل في الرجوع عن تكليفه -166-مادة
 أن يأمر بتسليمها لجهة تخالف واألشياء أ بإرجاع للمرسل أن يوقف النقل وأن يطالب        يجوز     

ا أو ل      الجهة   ه          األمر   المعلن عنه ذلك مع التزام ا ل ا خالف ذلك التصرف فيه أداء وآ  المصاريف  ب
ان   إضرار والتعويض عما نجم عن ذلك من           د      ، وإذا آ ل ق ل أو      أعطى الناق  صورة من سند النق

 سلمها للنقل إذا لم يبرز للناقل ياألشياء الت للمرسل أن يتصرف في زفال يجو للمرسل أيضا ال به 
  . وذلك لتدوين البيانات الجديدة ويجب أن يوقع عليهااإليصال الصورة أو

 اعتبارا من وقت وضعها تحت تصرف    ةاألشياء المنقول  يتصرف في    أن للمرسل   وال يجوز      
  .إليهالمرسل 

  

  استحالتهأو  تعطيل النقل - 167-مادة 
ائق  أو  حال دون الشروع في النقل  إذا      د مواصلته ع ه  ال ي ل في أخير   إذاذلك  وآ ، للناق  حدث ت

ل            ى الناق سبب وجب عل ورا      أنبليغ لنفس ال ه  من المرسل و     تعليمات  يطلب ف دابير     علي اذ الت  اتخ
  .إليه ةاألشياء المسلملحراسة الالزمة 

ادات طلب   أمكان   حالت الظروف دون     وإذا      ر    من المرسل أو إذا آانت          إرش ادات غي  اإلرش
ان    يداعلإلمعد    مكان ي ف األشياءإيداعبعملية جاز للناقل أن يقوم       ه      آخر  العام أو في مك م يعين  مالئ
  .للقانون التلف فيجوز له القيام ببيعها وفقا ةاألشياء سريعإذا آانت  القاضي الجزئي للجهة، أما

  .البيعأو اإليداعحاال ب يعلم المرسل أن على الناقل ويجب     
ة   أي ع في النقل فيحق له       شر أن سبق   إذاو.  الحق في استرداد المصاريف    وللناقل      ضا المطالب

 نتيجة ااألشياء آلي ضياع إلي النقل انقطاع المسافة التي قطعها ما لم يرجع  إلىبثمن النقل بالنسبة    
  .حادث طاريء

  
  

  إليه المرسل إلى األشياء تسليم - 168 -مادة
ه  تحت تصرف المرسل        ةاألشياء المنقول   على الناقل أن يضع      يجب      ان    إلي   واآلجل   في المك

  .وبالطرق المبينة في العقد أو العرف عند االقتضاء
ياء المنقول    لم يكن واجبا تسليم      إذاو      ى  ةاألش ه  المرسل    إل ل           إلي ى الناق ه وجب عل  أن في محل

  .إليه لن يبرزه للمرسل عليه للناقل سند نقل وجب أعطىقد  آان إذاو. يعلمه فورا بوصولها
  اآلجال تعدد - 169-مادة 

ان ذاإ      ل       آ ا اج ل منه ين لك ات ع ى دفع ل عل انالنق الل آ ائي االج ى  نه ل عل اس  للنق أس
  .مجموعها

  

  إليه حقوق المرسل - 170-مادة 
ل ترجع للمرسل             الحقوق      ه  الناشئة عن عقد النقل قبل الناق سلم           إلي ذي يطلب ت  من الوقت ال

ياء م ل ناألش ى وصلت إذا الناق ل إل ة المرس ضى أو أنا إليه الجه لاق ذي الج ان ال وصولها  آ
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د           وال يجوز . هخالل ل    إال للمرسل إليه التمسك بالحقوق الناشئة عن العق ل     أداء مقاب ات الناق  مطلوب
ى                    غ المستحق، وجب عل ة المبل ى قيم زاع عل ة الن ه االخري، وفي حال ل وتكاليف الناجمة عن النق

  . الفرق المتنازع عليهأمينالمرسل إليه أن يودع لدى مصرف أو 
  

  ةاألشياء المنقول استحالة تسليم - 171-ة ماد
ى المرسل         إذا     ور عل ه  تعذر العث أخر أو  رفض    إذاأو   إلي سليم    ت ياء المنقول   في طلب ت  ،ةاألش

  .167 المادة أحكام من المرسل وتطبق إرشادات يطلب فورا أنوجب على الناقل 
ل إذا      دد المرس يه تع ت  إل ي اس م ف ول حقه نهم ح زاع بي ام ن ياء أم ال م وق ة  واألش ول طريق ح
ل      ةاألشياء المنقول  م  ال   في است  إليه المرسل   تأخر إذا ك، وآذل تنفيذه الطرق     أن جاز للناق ا ب  يودعه

ه ويجب   .  التلف  ةاألشياء سريع  آانت إذا يقوم ببيعها لحساب من له الحق فيها          أن والقانونية أ   علي
  .البيعأو  اإليداعحاال ب يعلم المرسل أن

  

  
  "ألمر "اإليصالأو الحقوق الناتجة عن صورة سند النقل  - 172-مادة 

ل          إليه تعدد المرسل    إذا      نهم حول النق زاع بي ام ن ل  إيصال صورة من     أو  " ألمر  " م وق  "  النق
  . الحقوق الناشئة من العقد تجاه الناقل عن طريق تدوير السندانتقلت" ألمر

 إليه موطن المرسل    لم يكن  ااألشياء م  صولبو باالعالن إلزامه الناقل من    فيهذه الحالة يع  وفي   
  .اإليصالأو معينا في جهة الوصول ومبينا في صورة سند النقل 

ل  إيصالأو صورة   " ألمر " على حائز صورة سند النقل    ويجب      سند     " ألمر "  النق أن يرجع ال
  .المنقولة للناقل عند تسليم االشياء

  

   حق الناقل في استيفاء مطالبه-173-مادة
سليم  إذا      ل بت ام الناق ياء للمرس ق ه لاألش ه  إلي ستوف ديون م ي اليف أو  ول رىالتك م أو  األخ ل

ه     مسئوال قبل يكون  عليهالمبلغ المتنازع   إيداعبيطالب   ستحقة ل الغ الم  وال يجوز  المرسل عن المب
  .إليه وذلك مع عدم المساس برفع الدعوى على المرسل ، ديونهبأداء األخير يطالب هذا أنله 

  

  التلفأو  مدى مسئولية الناقل عن الخسارة - 174-مادة 
سليمه       باألشياء  مسئول عن التلف والخسائر التي تلحق  الناقل      ل من وقت ت ه للنق سلمة إلي الم
ا               إلى إياها ه م سليمها للمرسل إلي ه ت م يثبت    الوقت الذي يتم في  أن التلف أو الخسارة ناتجة عن           ل

ة        ياء أ  حادث طاريء أو طبيع ا أو عن فعل المرسل أو المرسل                  واألش ائل حزمه ا أو وس  عيوبه
  .إليه

سه   أن نقلها بدون تحفظ افترض      داألشياء المرا  قبل الناقل    إذاو      ة من عيوب       ااألشياء نف  خالي
  .الحزم الظاهر

  

   حالة استثنائية- 175-مادة 
وع    من وقوع حادث طاريء محت يفترضا م صحيحة شروط النقل المبينة على     تقع      مل الوق

  .عادة نظرا لوسائل النقل ومقتضياته
  

   للنقصةاألشياء المعرض - 176-مادة 
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وزن       ةاألشياء المعرض  نقص   مسئوال عن  الناقل   ال يكون      وط في ال اء الحجم  أو  للهب ل  أثن  النق
ا الخاصة   را لطبيعته دارنظ ي   إال بالمق صها الطبيع ى نق د عل ذي يزي ا  ال تم م يثب ل ل أو  المرس

من المستحيل  آاننظرا للظروف العارضة  واألشياء أ النقص لم ينجم عن طبيعة   أن يهإلالمرسل  
  . المقدار المثبتإلى يصل النقص أن

  . يراعى في تقدير النقص مقداره بالنسبة لكل طردأن يجب 
  

   تقدير الضرر- 177 -مادة
در      اري  يق سعر الج ف بال سارة أو التل اجم عن الخ ضرر الن ياء ال ان المنقلألش ي المك ة ف  ول

  .والزمان اللذين يتم فيهما تسليمها في الجهة المرسلة إليها
  
  
  

  

  األضرار تحقيق - 178-مادة 
ى          ةاألشياء المنقول  الحق في القيام بالتثبت من ذاتية        إليه للمرسل      سلمها عل ل ت ا قب  أن وحالته

  .يكون ذلك على نفقته الخاصة
  .  المصاريفأداءلناقل تلف وجب على اأو  وجدت خسارة إذاو     

اة        قانون  التلف بالطريقة المقررة في     أو   التثبت من الخسارة     ويتم    ة مع مراع المرافعات المدني
  .ف ذلكالالقاضية بخالقانون  أحكام

  

   بدون تحفظةاألشياء المنقولم ال  است-179-مادة
 الناشئة عن     الدعاوىينهي  يستحقه الناقل   ا   بدون تحفظ ومقابل دفع م     ةاألشياء المنقول  استالم    

ك دون المساس                     لم يوجد العقد ما    ه وذل أ جسيم من ل أو خط ل الناق دعاوى  تدليس من قب  التمسك   ب
ى أن يخطر   مبالتعويض عن التلف أو الخسائر الجزئية التي يتعذر الوقوف عليها وقت الستال     عل

   .ماالستالمن بوجود التلف اثر العلم به مباشرة وفي مدة ال تزيد على ثمانية أيام 
  

   مواصلة النقل خارج خطوط الناقل-180-مادة
اقلين            ىاألشياء عل  التزم الناقل بمواصلة نقل      إذا      ه بواسطة ن ال  خطوط تخرج عن نطاق عمل

ه قام بذلك آما لو أن يفترض ااألشياء إليه الجهة المراد نقل   إلىحقين دون الحصول على سند نقل       
  .تسريحأو وآيل شحن  خطوطه ىما تعدفي نطاق  آان

   تعهد عدة ناقلين في عقد واحد- 181-مادة 
ابعين         في      اقلين متت اال بمقتضى   النقليات التي يلتزم بها عدة ن اقلون     أحم د موحد يكون الن  عق

  .الوصول  مكانإلى األصليالسفر  مسئولين بالتضامن عن تنفيذ العقد من مكان
  .ادي أو جملةر سواء فاآلخرين أن يرجع على الناقلين  المطالب بفعل الغير يجوز لهوالناقل     
ين إذاو      دث   أن تب د ح ضرر ق اء ال ذا     أثن ون ه اقلين فيك د الن ق اح ي طري سير ف سئوال  ال م

التعويض   ال  عن الضرر الكامل وفي خ بالتعويض سئولين ب ساطا ف ذلك يكون جميع الناقلين م  أق
  . الضرر لم يحصل على خطوطهمأنلذين يثبتون متناسبة مع مجال آل منهم باستثناء الناقلين ا

   حالة البضائع المراد نقلهابيان - 182-مادة 
في  أمام فيه إليه تسلم الذي نقلها من الوقت     داألشياء المرا  حالة   بإثبات للناقلين المطالبة    يحق     

  . ورقة منفصلةيوأما فسند النقل 
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  .وها في حالة جيدة ومطابقة لسند النقلهم استلمأن فيفترض بيان لم يوجد مثل ذلك الإذاو 
  

  ة استيفاء حقوق الناقلينالي و- 183-مادة 
 آخر ناقل الناقلين السابقين في استيفاء مستحقات آل منهم التي تنشأ عن عقد النقل وفي يمثل     

  .ةاألشياء المنقولممارسة حق االمتياز على 
ة وإذا      ي ممارس اتهم أو ف تيفاء مطلوب ي اس صر ف ان ق از آ ل حق االمتي سئوال قب اقلين  م  الن

ى المرسل                          ه في دعوى الرجوع عل ك دون المساس بحق م وذل ستحقة له الغ الم السابقين عن المب
  .إليه

  
  
  
  
  
  
  
  

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
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   تعريف- 184-مادة 
ات    يا  يبرم باسمه عقد نقل وم    أن التسريح وآالة يلتزم المسرح بمقتضاها       عقد      ه من عملي تبع

  .لحساب الموآل
  

  بالتسريحألمر  الرجوع في ا- 185-مادة 
وز      ل يج ي أن للموآ ر يلغ ي أم سريح ف ل أي الت تأن وقت قب سرح م ي رامم الم ل أب د النق  عق
اء          أنفقه من مصروفات و    أن  يرد للمسرح ما   أن عليهو ة لق أة عادل ه مكاف ؤدي ل ا قدم         ي  من   هم

  .عمل
  

   التزامات المسرح- 186-مادة 
ادات  المسرح أن يراعى       لىع     ائله                 إرش ضاعة ووس ل الب ار طرق النق  الموآل في شأن اختي

  . الطرق لصالح الموآلأفضل، وإذا لم يعط هذه االشاردات فعليه أن يسلك األخرىوالشروط 
  .اقتضاه العرفأو  بإجرائهلم يؤمر   ماةاألشياء المرسل التأمين على بإجراء المسرح ال يلزم

وائز     سموحات وم  والالج صل يا م هح سهي علي ن ت سرح م ي   ال الم درج ف ة ت ي التعريف ت ف
  . اتفاق يقضى بغير ذلكلم يوجدما الحساب الدائن للموآل 

  

  استرداد المصاريف- 187-مادة 
ة         في      ا       األتعاب  حالة عدم وجود اتفاق تقدر قيم ة المكلف به ام بالمهم  المستحقة للمسرح للقي
ذي   عرف المكان  وأال بمقتضى  المهنية أن وجدت     األتعابفئات جداول   أساس  على   ه     ال  حصل في

  .التسريح
ؤدي      سرح ي ر للم ى األج ة عل دمات التبعي ام بالخ ا للقي ي تحمله صاريف الت اس  والم أس

  . عليها سلفا بمقدار مقطوعلم يتفقالمستندات التي تؤيدها ما 
   تعهد المسرح بتقديم وسائل النقل- 188-مادة 

ا    أو مسرح بالقيام بالنقل بوسائله الخاصة    تعهد ال  إذا      ر آلي ائل الغي ا  أو بوس ه  أصبحت جزئي  ل
  .عليهنفس الحقوق التي للناقل والواجبات التي 

@ @
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   مسئولية المستودعات- 189-مادة 
ا    العامة مسئولة عن حفظ البضائع المودعة         المستودعات      م يثبت   م نقص    نأ ل العطب  أو   ال

  .في حزمهاأو عن عيوب فيها أو عن طبيعة البضائع أو الخسارة ناجمة عن حادث طاريء أو 
  

   حق المودع في فحص البضائع- 190-مادة 
  .المعتادة الحق في فحص البضائع المودعة وسحب العينات للمودع

  

   حق المستودعات في بيع البضائع- 191 -مادة
ضائع       أنالمودع  إنذارعامة بعد    للمستودعات ال  يجوز      ع الب د        إذا تقوم ببي سحب عن م ت اء  ل  انته

زمن     آان إذا اإليداعقضت سنة من تاريخ     أن إذا وآذلك   ،اإليداعاجل العقد ولم يحدد      . غير محدد ب
  . البضائع مهددة بالتلفآانت إذا االحوالوفي جميع 

ررة وتراعى      ع الطرق المق ي البي ا ف ش يوضع أن ويجب قانون ا  مأنتحت تصرف ذوي ال
  .ؤول من البيع بعد خصم المصاريف وسائر مستحقات المستودعات العامةي

  اإليداع سند -192-مادة
ة        يجب      ستودعات العام ى الم سلم للمودع شهادة        أن عل داع  ت ذآر       بيانبإي ضائع المودعة ي  الب
  :أتييا فيها م

  اسمه التجاري وموطنهأو اسم المودع ولقبه  -1
 عاإليداجهة  -2
  التي تمكن من فرزهااألخرىصافها  وأ ونوع البضائع المودعة وآميتها  -3
  تم ذلكأن قد دفع من الرسوم الجمرآية والتأمين يكونا م -4

  

  اإليداع التي تتضمنها وثائق اتبيان ال- 193-مادة 
ادة     اتبيان تذآر بها ال   أن يجب   التي" الرهنقصاصة   " اإليداع بشهادة   يرفق     ا الم   التي تتطلبه

  .السابقة
رهن من سجل واحد يتضمن              اإليداع شهادة   تنزع     ذي  االصل وقصاصة ال ه في       ال  يحتفظ ب

  .مكاتب المستودعات
  

   الرهنوقصاصة اإليداعل شهادة وا تد-194 –مادة 
رهن باسم المودع        ةوقصاص  اإليداع تصدر شهادة    أن يجوز      ه        أو   ال باسم شخص آخر يعين

  . بطريق التدويرإنفرادعلى و أالمودع ويجوز نقلهما معًا 
  

  اإليداعالحقوق الناشئة عن حيازة وثيقة - 195-مادة 
ياء المودع    بقصاصة الرهن له الحق في استال م            ةالمرفق اإليداع شهادة   حائز      ه     ةاألش ا ل  آم

داع  مجموعات متعددة والحصول على شهادة      إلىالحق في المطالبة بتقسيمها      وقصاصة رهن    إي
ة    بدال من  عن آل مجموعة   ة  الوثيق رهن وحدها حق رهن              .اإلجمالي ائز قصاصة ال ياء   ولح األش

ائ. ةالمودع ا ح هادة زأم داع ش ده اإلي ق اوح ال يح سلم ف ه ت ياء المودع ل ع ةاألش اة إال م  مراع
  .190 يتمسك بالحقوق المخولة له بمقتضي المادة أن وله 197الشروط المبينة في المادة 

  

  الرهن تدوير قصاصة - 196-مادة 
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ول          يجب      د وموعد حل  أن يبين في التدوير االول لقصاصة الرهن وحدها مبلغ الديون والفوائ
  . المدور له بتوقيعهاويذيله اإليداعاجلها ويجب أن تدون البيانات المذآورة على شهادة 

دوير  إذاو      ال الت ن  خ رهن م صاصة ال ان ق رهن   بي د ال دين فيمت غ ال ى مبل ضائع  إل ة الب  قيم
  .لمودعة بالكامل لصالح حائز القصاصة الحسن النيةا

 دفع مبلغا غير مستحق      الذيحائزها   وأ اإليداعشيء يمس بحق صاحب شهادة      ال   ذلك   ومع     
  . النيةالشيءفي الرجوع على من تعاقد معه مباشرة وعلى حائز قصاصة الرهن 

  اإليداع حيازة شهادة - 197-مادة 
دين      اوحده اعاإليد لحائز شهادة    يجوز      ذي  سحب البضائع المودعة حتى قبل حلول اجل ال  ال

ول                          د حل رتهن عن دائن الم غ المستحق لل ة المبل ستودعات العام ه إذا هو أودع الم ارتهنت من أجل
  .اآلجل
ائز شهادة          وإذا      ات جاز لح داع  آانت البضاعة من المثلي ا تحت     اوحده  اإلي سم منه  سحب ق

عها مبلغا يتناسب مع مقدار الدين المضمون بقصاصة الرهن وآمية مسئولية المستودعات إذا أود
  .البضائع المسحوبة

  

   عدم الوفاء بقصاصة الرهن- 198-مادة 
ذلك     ورفع االجل قصاصة الرهن الذي لم يتمكن من استيفاء حقه عند حلول            حائز      ا ب  احتجاج

امحسب  انون  أحك ع الق ه بي ة جاز ل ياء الموالخاصة بالكمبيال ا للةدعاألش انون  وفق د مضى ق بع
  .اآلجلام من يوم حلول أي ثمانية
ياء   يقوم بدفع قصاصة الرهن لحائزها محله في حقوقه ويجوز له بيع     الذي المدور   يحل      األش

  .اآلجلام من حلول أي ثمانية بعد مضى ةالمودع
  

  

  ةاألشياء المرهون فرض القيام ببيع - 199-مادة 
  .ببيع الشيء المرهونال أو لم يقم إذارهن رفع دعوى على مدورها  لحائز قصاصة اليجوزال    

ة سارية في ش       قانون   المقررة في    اآلجال وتعتبر      ى         أنالكمبيال دعوى الرجوع عل  التمسك ب
  .ةاألشياء المودعالمدورين وتسري من اليوم الذي يتم فيه بيع 

  
ى ال         ويسقط    ع دعوى الرجوع عل ع      حق حائز قصاصة الرهن في رف م يثبت رف دورين إذا ل م

ع       ي رف ه ف تفظ بحق ك يح ع ذل اج، وم ع االحتج د رف ا بع شر يوم ول خمس ع د حل اج عن االحتج
ى  دعوى عل دوريال هادة آ داع ش ادم ىوعل اإلي دعوى بالتق ذه ال سقط ه دين وت  ثالث بمضي الم

   .سنوات
‘†bÛa@lbjÛa@ @
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   تعريف- 200-مادة 
أن بتسجيل ديونهم وحقوقهم المتبادلة الناشئة عن          بمقتضاه فريق   الجاري عقد يلتزم   الحساب    
د   إالوغير قابل للتصرف     اآلجل   والعطاء في حساب خاص معتبرين الرصيد غير حال          األخذ  عن

  . الحسابأقفالحلول اجل 
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ق      ول  وتح د حل يد عن ة بالرص ل  المطالب رر اآلج الالمق ر  لإلقف ه اعتب ب بدفع م يطال  وإذا ل
  .لي لحساب جديد ويعد العقد مجددا لفترة عير معينةوة أالرصيد دفع

  
   الديون المستثناة من الحساب الجاري- 201-مادة 

ة للمقاصة و     ال يشمل    ر قابل ان العق   إذا الحساب الجاري الديون الغي اجرين   دآ ين ت شمل   ب  فال ي
  .الحساب الجاري الديون الخارجة عن نطاق نشاط آل منهما

  
  ائد سعر الفو- 202-مادة 

م يوجد عرف    إذاحسب العرف وأو  في العقد  عليه على الدفعات الفوائد بالسعر المتفق       تسري   ل
  .يالقانوناتفاق فبالسعر أو 
  
  
  

   العمولة واسترداد المصاريف-203-مادة
ات الناشئة           ال يمنع  حساب جاري    وجود   من المطالبة بالعمولة وبرد المصاريف المتعلقة بالعملي

  .ف ذلكالضمن الحساب هذه الحقوق ما لم يتفق على خ وي،عنها الدفعات
  

  في الحساب اإلدراج آثار - 204-مادة 
شئة         ال يحول دين في حساب جار      إدراج      دون ممارسة الدعوى والدفوع المتعلقة بالعملية المن
قة حلها تحذف من الحساب الدفعة المتعل     أو  فسخها  أو   إبطالهاأو   العملية   أن  حكم ببطل  إذا و ،للدين
  .به

  

   الديون المضمونة- 205-مادة 
د الحق في                        آان إذا    ا بضمان عيني أو شخصي فللمتعاق الدين المدرج في حساب جار مقرون

د     صالحه عن ائم ل يد الق تيفاء الرص ضمان الس سك بال الالتم دين   أقف دار ال د مق ى ح ساب وإل  الح
  .الدين مصحوبا بكفيل متضامن المضمون ويطبق نفس الحكم إذا آان

  
  

  ديون على الغير إدراج - 206-مادة 
شرط                 ن دي إدراج    ا ب اره مقترن ه قبض    " على الغير في حساب جار يفترض اعتب  وفي " قيمت

ار        إذاهذه الحالة    ا  لم يتم الوفاء بالدين فلقابله حق الخي دين    أم ة الم شط  بمطالب ا ب ة من   بوأم  الدفع
ة      وإرجاعالحساب   ه  حقوق صاحب الدفع ذلك        ،إلي ه آ ة من الحساب       ويجوز ل م  إذاشطب الدفع  ل

  .يحصل على نتيجة في الدعوى المقامة ضد المدين
  

  ضبطهأو  حجز الرصيد - 207-مادة 
ن رصيد    أو  إذا      ؤول م د ي ا ق ى م زا عل اري حج ساب الج ي الح دين ف د المتعاق ن اح ع دائ ق

تعد في حكم   ال   و . يمس حقوق ذلك الدائن بدفعات جديدة      أنالثاني  للمتعاقد   زفال يجو لصالح مدينه   
د                        ى المتعاق ل الحجز ويجب عل شأت قب وق ن الدفعات الجديدة تلك الدفعات التي تجري نتيجة لحق

ا     ،كاآلخر بذل  يشعر المتعاقد    أنالضبط على حسابه الجاري     أو  قع الحجز   أو  الذي    ويجوز لكليهم
  .التحلل من العقد

  

   قفل الحساب وتسديد الرصيد- 208-مادة 



 48

 إذاحسب العرف و  أو  المحددة في العقد اآلجال وتسديد الرصيد عند حلول    قفل الحساب  يجري  
  .ة آل ستة أشهر اعتبارا من تاريخ العقديا نهذلك ففيلم يوجد شيء من 

  

   الموافقة على الحساب- 209-مادة 
د           تعد     ا إذا أنقضى        لآلخر  النسخة المستخرجة من الحساب التى يرسلها آل متعاق ا عليه  موافق

اقي أو عرفي ففي خالل             ا االجل م يوجد أجل اتف راض وإذا ل ه دون اعت ارف علي لمتفق أو المتع
  .فترة معقولة حسب الظروف

ع    ى       وال تمن ه عل ن في ق الطع ن ح ساب م ى الح ة عل اء  الموافق اس األخط ي  أس واردة ف  ال
ر وقع من سهو أو تكرار، ويجب أن يرفع الطعن خالل ستة اشه              ا  التدوينات أو في الحساب أو م     

د    ق البري ى ترسل عن طري صفية الحساب الت ة بت ستخرجة المتعلق سخة الحساب الم سلم ن ن ت م
  .المسجل واالسقط الحق في الطعن

  
  

   الحساب غير المحدد بأجل- 210 -مادة
د آل              إذا      ه عن ل من ال  لم يكن العقد محددا بزمن فلكل من الطرفين الحق في التحل  حساب  أقف

ذلك   إعالنبناء على    ى             سابق ب ام عل ع خالل عشر أي ل  يرف ل    األق ال  قب د احد         .اإلقف ة فق وفي حال
ة   المتعاقدين   ة                    األهلي ا ولورث ة الموت جاز لكليهم سار أو في حال ة أو الي وفى أو الكفال ا   المت  منهم

ة الحق في التحلل من العقد ويترتب على حل العقد عدم             ا   إمكاني دة في الحساب       تإدراج دفع  جدي
  .208 حلول الموعد المقرر في المادة إال عندبة بدفع الرصيد  ال تجوز المطالإال أنه

  

ÉibÛa@lbjÛa@ @
æìí‡Ûa@À@òÛb×ìÛa@ @

   مسئولية الوآيل-211-مادة
ى حسابه          بإعطاء آلف شخص غيره     إذا      ان  دين لشخص ثالث باسمه وعل مسئوال  الموآل    آ
  . مرتبة آفيل لدين مقبلفي

 للموآل حق الرجوع في التكليف مع      إال أن لتنازل عنه   لمن قبل القيام بالتوآيل ا     وال يجوز      
  .األضرار بدفع تعويض عن إلزامه

  

   حالة عسر الموآل- 212-مادة 
حالة الشخص الثالث من العسر بحيث         أو   الحالة المالية لمن صدر منه التكليف        أصبحت إذا     

وب       ا      أصعب تجعل استيفاء الدين المطل ر مم ان  بكثي ه  آ التكليف    امإرغ  زفال يجو   ،علي ام ب  من ق
  .على تنفيذه

  

åßbrÛa@lbjÛa@ @
@òÛaìy@ÀÞaìßþa@¶gµäöa‡Ûa@@ @

   تعريف- 213-مادة 
أو بعضهم بالقيام بتصفية موجوداته أو  عقد يكلف المدين بمقتضاه دائنيه ناألموال للدائني  حوالة 

  . حقوقهمالستيفاءبعضها وبتوزيع ما آل من التصفية فيما بينهم 
  

  األموالة حوالة  صح- 214-مادة 
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ب      ة  أن يج تم حوال وال آتاب  ت ت ةاألم ة ووآال آان ملت إذا باطل وال المحال  ش ا ةاألم  ديون
  .المدني نفي القانو الحوالة أحكام فتراعى ،للمحيل

  

  األموال إدارة -215 –مادة 
دع            ةاألموال المحال  إدارة حق الدائنين    من    ع ال ذلك مباشرة جمي م آ يهم، وله ق  وى التى  ا إل  تتعل

  .األموالبتلك 
   التنفيذيةاإلجراءات - 216-مادة 

  . تمت حوالتهاياألموال الت للمدين التصرف في ال يجوز     
ا    إلى للدائنين الذين لم تشملهم الحوالة وترجع ديونهم       يجوز      ل تاريخه ا قب وا  أن م ضا أي  يقوم

  .اعليه تنفيذية بإجراءات
ى بعض  إذاو      ة عل صرت الحوال والأ اقت دين م و الم ال يج ة  زف دائنين المحال يهلل ام إل م القي

  .مإليه أحيل تنفيذية على الموجودات قبل تصفية ما بإجراءات
  

  

   تعجيل المصاريف- 217-مادة 
للتصفية الالزمة   يعجلوا المصاريف    أن إليهظموا  أو أن  على الدائنين الذين ابرموا العقد       يجب     
  . من التصفية نفسهاعليهمتحصل  يسترجعوها من المبلغ الأنولهم 

  
   اقتسام المبالغ الناتجة من التصفية- 218-مادة 

نهم،                يجب     دين آل م سبة ل صفية بالن  على الدائنين أن يقتسموا فيما بينهم المبالغ الناتجة من الت
  . ويكون الرصيد المتبقي من حق المدين.مع مراعاة حقوق االمتياز

  

  ة مراقبة سير التصفي- 219-مادة 
ة ي افي نه أو   أقفالها عنها عند    بيان الحق في مراقبة سير التصفية وفي الحصول على          للمدين    

  . من ذلكأآثر استمرت إذاآل سنة 
  .ضاأيه الحسابي للمدين بيان يقدم أن عليه عين مصف وجب إذاو     

  

   ذمة المدينأبراء - 220-مادة 
را     دائنين   ال تب ل ال ه قب ن ديون دين م ة الم ن ذم ن   إال م صيبهم م ه ن ستوفون في ذي ي وم ال  الي

  .ف ذلكال التصفية وفي حدود ما استوفوه منها ما لم يتفق على خ
  
  
  
  

   حق المدين في التحلل من العقد- 221-مادة 
ة        أن للمدين   يجوز    د الحوال م            إذا يتحلل من عق د معه ى من تعاق وا   أنمن   أو   عرض عل ى ظم  إل

ال و       أداءالعقد   د  مطالبهم من رأس م ه               . فوائ تم في ذي ي وم ال سري الحل من الي دين  . داءاألوي والم
  .فق من مصاريف للقيام بالتصفيةأنملزم برد ما 

  

   الحوالة وفسخهاأبطال - 222-مادة 
سما جسيما من           إذا الحوالة   أبطال يجوز     دين ق ه  اختلس الم ه      في اخأو   أموال ا ل ق  أو   ديون اختل

  . لصالح دائينهأموالهحوالة سائر  بإقراراه لها بعد ال وجود عليهديونا 
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  . فسخ الحوالة نتيجة لعدم الوفاء بها حسب القواعد العامةويجوز     
@ @

sÛbrÛa@lbnØÛa@ @
ÒŠb—¾a@pbîÜàÇ@ @

@lbjÛaÞëüa@ @
Éöa†ìÛa@ @

  ااإليداع وآثاره عملية -223 –مادة 
اء عل                دأو المصرف ملكية ما     يكتسب   وع بن ى طلب   ع لديه من نقد وهو ملزم برده من نفس الن

ودع  ول أو الم د حل ق اآلجلعن ه المتف د أو  علي اببع ذار س د قإن دده العق رفأو  يح وتجري . الع
  .ف ذلك فيه العالقة ما لم يتفق على خالعمليات الدفع والسحب لدي مقر المصرف الذي نشأت

   عمليات التوفير- 224-مادة 
  .سحبأو دفع  يدون فيه ما يتم من أن المصرف دفتر توفير فيجب أعطى إذا     
ام                    ويكون      ه مكلف بالقي ذي يظهر أن  للتدوينات بالدفتر التي يوقع عليها موظف المصرف ال

  .بهذه العملية قوة الحجة الكاملة في العالئق بين المصرف والمودع
  . اتفاق على خالف ذلكباطال آل ويقع     

  

  هاإليداع لحامل دفتر - 225-مادة 
ة     أو   لم يصدر عنه خطأ جسيم       الذي فالمصرف   هحاملاإليداع ل دفتر   آان إذا      لم يكن سيء الني

  .الدفتر في حيازته ولو لم يكن المودع آان قام بالوفاء بها قبل من إذايبرا من التزاماته 
ر     ويطبق       ا دفت ي يكون فيه ة الت ذلك في الحال م آ داع باس  نفس الحك ين ماإلي أو  شخص مع

  . الخاصةالقوانين أحكام الدفع لحامله وتراعي دائما  وجه آخر ما دام مقبولأيمميزا ب
  

   دفتر التوفير لصالح الصغير-226-مادة
ة         باإليداع والسح  صحيحة عمليات    تقع      م الثامن ا من ات  عشر  الخاصة بالتوفير التي يقوم به

  .االعتراضمثله الشرعي من حق ما لم من عمره مع مراعاة 
ا      ،المعطي للصغير مميزًا باسمه    يكون دفتر التوفير     أن ويجب      ام  وتراعي دائم وانين  أحك  الق

  .الخاصة
  أدارتهاو تإيداع السندا - 227-مادة 

دما      زم المصرف عن سندا يلت داع ال ه تبإي ا تحمل ع م ة م ا المالي وم أدارته ه أن يق  وجب علي
دها أو  ة بفوائ ا وبالمطالب ابحفظه ا و أرباحه سحب الخاصة به ات ال ن عملي ق م سلم  والتحق أن يت

وم بحم              ه أن يق سندات       االجوائز أو يسترد رأس المال لحساب المودع وعلي ة بال وق المتعلق ة الحق ي
  .يقبضه من مبالغا نفسها وأن يدون في حساب الدائن للمودع سائر م

ار     أو   مستحقة   المودعة أقساط باقيا على ثمن السندات      آان إذا       وجب   ،نشأ لمودعها حق الخي
ى المصرف  ب  أنعل ىيطل ودع إل اداته الم شإرش ذا ال ي ه ه وأن ف ذها علي الغ إذا تنفي تلم المب  اس

  .لذلكالالزمة 
ار لحساب المودع                    اإلرشادات لم تقدم    وإذا      وق الخي ع حق وم ببي ى المصرف أن يق  وجب عل

ال ء  د عم ق أح ن طري واقع ترجاع األس ه وباس ق علي در المتف أة بالق ه مكاف ق ل ة وح  المالي
  .ورية التي تحملهاالمصاريف الضر
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  . السنداتإدارة المعتادة في العناية المصرف من مراعاة فييع اتفاق باطال آل ويقع     
  

@lbjÛaïãbrÛa@ @
ò–b©a@åöa©a@ @

   مسئولية المصرف- 228-مادة 
ذي ح محال الخزائن الخاصة للغرض          ال المصرف المسئولية قبل العميل عن ص        يتحمل       ال
تهأعدت ه وعن حراس ن اجل وب م ن العي زائن م و الخ ذلك عن خل ادث ،ا وآ ة الح تثناء حال  باس

  .الطاريء
   المشترآةالخزانة -229-مادة

ى أن            إذا      ى           آانت الخزانة باسم عدة أشخاص سمح لكل منهم بفتحها، عل م يتفق عل ا ل راد م ف
  .خالف ذلك

ي      الء، إذا تعوف د العم ة أو اح مه الخزان ل المدرجة باس اة العمي ة وف ال يجوددوا  حال  أن زف
ا         يسمح المصرف إذا علم بالوفاة بفتح الخزانة اال        ي تعينه الطرق الت بموافقة ذوي الشأن آلهم أو ب

  .السلطة القضائية
  

   اجل العقدانقضاء -230-مادة
ة،       األذن أنقضى اجل العقد جاز للمصرف أن يطلب إلى القاضي الجزئي            إذا      تح الخزان  في ف

  .اإلنذار ستة اشهر من تاريخ انقضاء وبعد اإنذار صاحبهوذلك بعد 
  . طريق البريد المسجل مصحوبا بعلم الوصولناإلنذار ع يكون أن ويجوز     
اذ                    ويجرى      ذا الغرض مع اتخ ل ه ين لمث ود يع ا  الفتح بمساعدة محرر عق  التى   تاالحتياطي

  .يراها القاضي الجزئي مالئمة
ا يجوز     ةاألشياء الموجود حافظة على   للقاضي الجزئي أن يأمر بالم     ويجوز      ة آم  في الخزان

در م ا بق زء منه ع ج أمر ببي ه أن ي ي ا ل وق ف ن حق صرف م ا للم تيفاء م ي الس رةيكف  األج
  .والمصاريف

      @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@sÛbrÛa@lbjÛa@ @
†bànÇüa@|nÏ@ @

   تعريف- 231-مادة 
ا  فتح      د  داإلعتم ال تحت تصرف الطرف            عق غ من الم ضاه وضع مبل زم المصرف بمقت  يلت

  .جل غير مسميال أو مدة معينة من الزمن الثاني 
  

   االنتفاع باالعتماد- 232-مادة 
ه        ، دفعات بالطرق المتبعة عرفا    على ينتفع به    أن اإلعتماد لمن فتح له     يجوز      ا يجوز ل  أن آم

  .ف ذلكال خعلى يتفق يكمله بتقديم دفعات متتالية ما لم
ى خالف          ويجرى       السحب والدفع لدى مقر المصرف الذي نشأت فيه العالقة، ما لم يتفق عل
  .ذلك

  

   ضمان فتح االعتماد- 233-مادة 
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ل    ضمانال  فال ينتهي    ،شخصي أو   عيني    ضمانأساس   على اإلعتمادفتح   آان إذا      اء  قب  انته
  . قبل المصرفآمدين اإلعتماد زوال صفة صاحب دالعالقة لمجر

  .ضمانالاستبدال أو  أضافي ضمانب يطالب أن غير آاف جاز للمصرف ضمانال أصبح إذا     
ة  أن  جاز للمصرف   ، الطلبباجابة اإلعتماد لم يقم صاحب   إذاو      اد زال قيم دار  اإلعتم ا  بمق  م

  .التحلل من العقدأو  ضمانالنزل من قيمة 
  

   التحلل من العقد وآثاره-234-مادة
ف ال  ما لم يتفق على خ ، معقولإال لسبب يتحلل من العقد قبل حلول اجله        أن للمصرف   ال يجوز 

نح صاحب         االعتماد  ويوقف التحلل فورا االنتفاع من      . ذلك اد   وعلى المصرف أن يم اجل  االعتم
  . المبالغ التي أنتفع بها وملحقاتهاإلرجاع األقلخمسة عشر يوما على 

 إعالنب  محدد بزمن جاز لكل من المتعاقدين التحلل من العقد وذلك            غير اإلعتمادفتح   آان إذاو  
  . خمسة عشر يوماخاللأو المتبع عرفا أو  في العقد المقرر االجل خاللسابق 

  
  
  
  
  

  

@ @

Éia‹Ûa@lbjÛa@ @
åç‹i@òãìà›¾a@pbîÐÜÛa@ @

  ةاألشياء المرهون التصرف في -235-مادة
ان  إذا ، لسلفيات ضمانًاالبضائع المرهونة    أو يتصرف في السندات     أن للمصرف   ال يجوز        آ

  . لم يتفق على غير ذلك آتابةااألشياء م وثيقة عين فيها تلك أعطيقد 
  ةاألشياء المرهون تأمين - 236-مادة 

ب      ة     يج ت طبيع رهن إذا آان ساب ال ة لح ضائع المرهون ى الب ؤمن عل صرف أن ي ى الم  عل
  .ة مالئمةالبضائع وقيمتها وموضوعها يجعل هذه الحيط

  

   حقوق المصرف-237-مادة
ق      الوة يح صرف ع ن       للم ئة ع صاريف الناش ترداد الم ه، اس ستحقة ل ات الم ى المطلوب عل

  .حراسة البضائع أو السندات ما دام لم يكتسب حق التصرف فيها
  

   حق سحب قسم من الرهون- 238-مادة 
ة ب  أو سندات  يسحب قسما من الأن للمتعاقد قبل حلول اجل العقد       يجوز       أداءالبضائع المرهون

ا  أحكام المستحقة للمصرف بمقتضى     األخرىما يخصها من مبلغ السلفة والمبالغ         المادة السابقة م
  . الدين المتبقي غير آافضمانلم يصبح 

  

  ةاألشياء المرهون نقص قيمة - 239-مادة 
دار     ق نزلت   إذا      ى    العشر ية الضمان بمق ل  عل ه وقت ال       األق د جاز للمصرف أن        من قيمت تعاق

دين ضمانًا   ى الم ب إل ع أضافيايطل رف م اره حسب الع ضائع  إخط سندات أو الب ع ال ام ببي  بالقي
  . الطلببإجابةالمرهونة في حالة عدم قيامه 
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ع الرهون     القانون   أحكام يقوم بالبيع بمقتضى     أن للمصرف   ويجوز     وللمصرف  ،  الخاصة ببي
  . يستوفه من ناتج البيعاسترداد ما تبقي له فورا من حق لم

  
  
  

  

   للرهنضمانًا قيد الودائع - 240-مادة 
ا بيانسندات دون ذآر    أو  بضائع  أو   قيدت ودائع نقد     إذا      ن  ضمان ل اته ر أو  دي  أعطيت أو  أآث

صرف ص  ا  الللم صرف فيه زم حية الت ال يل صرف ف رد الم غ إال ب ضائع   أو  المبل ن الب سم م الق
ضائع            و ،الفائضة على الديون المضمونة    ة الب ار قيم ائض باعتب ول      أو  يحدد الف سندات وقت حل ال

  .اجل الديون
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ßb©a@lbjÛa@ @
ðŠb§a@lb¨bi@òÔÜÈn¾a@ÒŠb—¾a@pbîÜàÇ@ @

  الحساب الجاريأساس  العمليات المنظمة على -241-مادة
تح   أن إذا    ة وف ت الوديع ادظم صرفية   أو اإلعتم ات الم رىالعملي ق    األخ ار ح ساب ج ي ح  ف

اة       أي يتصرف في    أنلصاحب الحساب الجاري     دائن مع مراع ذي  االجل  وقت قي رصيده ال  ال
  .قإنذار ساب أن في شعليهيكون قد اتفق 

  

   المقاصة في الحسابات المتعددة- 242-مادة 
ت ع      إذا    اري أو آان ساب الج احب الح صرف وص ين الم ق ب ددت العالئ دة    تع اس ع ى أس ل

ة  ود مختلف و بنق ة تجرى عفاألرصدةحسابات ول ة والمدين ى  الدائن ق عل م يتف ا ل ا المقاصة م ليه
  .ف ذلكخال

  

  أشخاص الحساب لعدة - 243-مادة 
ى                 آان إذا      ات حتى عل ام بالعملي راد الحساب باسم عدة أشخاص مع تخويلهم القي روا   إنف  اعتب

  . الحسابصدةألرجميعا دائنين أو مدنين بالتضامن 
   الدفعات غير المقيدة بزمن-244-مادة

دين          أساس   نظمت عملية مصرفية على      إذا      حساب جار غير محدد بزمن حق لكل من المتعاق
ا  المحدد االجل في   قإنذار ساب التحلل من العقد بعد      ا    خالل أو  عرف م يوجد   إذا خمسة عشر يوم  ل

  .هناك عرف
  

   مسئولية المصرف-245-مادة
 به صاحب الحساب الجاري   هما آلف الوآالة عن تنفيذ    أحكام مسئوال بمقتضى  المصرف   ديع     

  .آخرعميل أو 
ذا          ال   في جهة    داءاألالتكليف واجب    آان إذاو      ر توجد فيها فروع للمصرف جاز له  أن األخي

  .من يندبه للقيام بذلكأو  أخريكلف مصرفا 
  

‘†bÛa@lbjÛa@ @
pa‡äÛa@á—‚@ @

   تعريف-246-مادة
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ه                إلى السندات عقد يعجل المصرف بمقتضاه       خصم     م يحل اجل ر ل ى الغي الي عل  حامل سند م
دين   إلى تنتقل ملكية السند أن على   الفائدة،دفع قيمته بعد اقتطاع      تيفاء ال  المصرف مقيدة بشرط اس

  .اآلجلعند حلول 
  

  الكمبياالت خصم -247-مادة
ريق التدوير يحق للمصرف استرداد المبلغ    حالة خصم الكمبيالة أو صك مصرفي عن ط        في     

  . الناشئة عن السنداألخرىعلى الحقوق  وذلك عالوةاآلجل المعجل إذا لم تدفع القيمة عند حلول 
ل       وتراعى  ة بتحوي االت  النصوص الخاصة المتعلق ة   الكمبي ر مقبول شرط   أو  غي  "المصحوبة ب

  ". بدون قبول
  

  ضائع الكمبيالة المؤيدة بوثائق ب- 248-مادة 
صرف      ل      للم ول للوآي از المخ س االمتي ائق، نف دة بوث االت مؤي صم آمبي ت    إذا خ ا دام م

  .السندات القائمة مقام البضاعة في حيازته
  
  
  
  
  
  

  

Éia‹Ûa@lbnØÛa@ @
òîÛb¾a@pa‡äÛa@ @

@lbjÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @

   الحقوق الناشئة عن تقديم السند- 249-مادة 
  .روعة استيفاء الحق المبين فيه عند تقديمه السند المالي حيازة مشلحائز     
ائز   وإذا      ل الح ه قب ن التزام ل م سند تحل ائز ال اء لح دين بالوف ام الم ى ق و  حت ن ه م يك و ل  ول

  .نية أو خطأ جسيم صاحب الحق فيه ما لم يصدر الوفاء عن سوء
  

   قيمة السند المعتمدة- 250-مادة 
الحروف     إذا      مية ب سند االس ة ال ت قيم ام آان ة     واألرق ة المثبت تالف للقيم د االخ العبرة عن  ف

  .قلها مبلغاال  فالعبرة باالرقامأو  آتبت عدة مرات بالحروف إذا و.بالحروف
  

   الدفوع المخولة للمدين- 251-مادة 
سند     ال يحق       ى حائز ال دفوع  للمدين أن يحتج عل ة     إال بال دفوع المتعلق ة بشخصه أو ال  المتعلق

شك ن حيث ال سند م ي  بال ر ف ئة عن تزوي دفوع الناش ذلك بال ه وآ ث مضمون عبارت ن حي ل أو م
ي  ب ف و أو عي ه ه ي توقيع د األهل ل عن دار أو التمثي وافر إص دم ت ن ع سند أو ع ان ال األرآ

  .الضرورية لممارسة الدعوى المتعلقة به
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ى الع               أن للمدين   وال يجوز      ة عل دفوع المبين سند بال ى حائز ال ات الشخصية م     ال   يحتج عل ع ق
  . نفسهبالمدين االضرار تعمد الحائز عند اقتناء السند إذا إالالحائزين السابقين 

  

   حيازة السند عن حسن نية-252-مادة
نظم تد         من      ا للقواعد التي ت الي وفق ه  ا اآتسب عن حسن نية حيازة سند م  عرضه  نال يكو ول

  .لالسترداد
  

   نقل الحقوق المتعلقة بالسند- 253-مادة 
  .نقل السند المالي نقل الحقوق التبعية المتعلقة به على يترتب

  

   السندات القائمة مقام البضائع- 254-مادة 
ول   ا       تخ ة فيه ضائع المبين سليم الب ة بت ق المطالب ا ح ضائع حامله ام الب وم مق ي تق سندات الت  ال

  .حية التصرف فيها عن طريق تحويل تلك السنداتالوحيازتها وص
  

  د على السند وجوب ذآر القيو-255-مادة
ر    رهن ال أث ز أو  لل ضبط أو الحج د أيأو ال ر قي ى أخ الي   عل ند م ي س ين ف ق مب ى أو  ح عل

  . لم تدون على السند نفسهإذاالبضائع التى يقوم مقامها 
  

   حق االنتفاع بالسندات-256-مادة
افع               يشمل      ة    حق االنتفاع بالسندات المالية حق االنتفاع بما ينشأ عنها من جوائز ومن  احتمالي
  .أخرى

م يتفق الطرف               وتوظف     اع، وإذا ل ة     ا الجوائز بطريقة مثمرة ويمتد إليها حق االنتف ى آيفي ن عل
   .توظيفها عينتها السلطة القضائية

سندات    وفي     د  رهن ال ى الجوائز و   ال يمت ضمان إل افع  ال ة  ال المن شأ   األخرى  االحتمالي  التي تن
  .عن السند

  

   سندات لحاملها وبالعكسإلىات من اسمية  السندإبدال - 257-مادة 
ى          ءالمنشي يجوز    ائز وعل  السندات المالية لحاملها أن يبدلها بسندات اسمية بناء على طلب الح

د أن               إبدالنفقته، آما يجوز     ى طلب صاحب االسم بع اء عل ا بن سندات لحامله  السندات االسمية ب
  . محظورا صراحة من المنشيءاإلبدالن  بشهادة محرر عقود، ما لم يكوأهليتهيثبت شخصيته 

  
   جمع السندات وتجزئتها- 258-مادة 

ند                يجوز      صادرة في مجموعة في س ة ال الي  جمع السندات المالي ى طلب         إجم اء عل  واحد بن
ة الحائز وعلى نفقته، آما ال تجوز تجزئة السندات المالية           ات          اإلجمالي ة ذات فئ ى سندات فرعي  إل

  .صغيرة
  

   تطبقالتي حكاماال -259-مادة
اب في نطاق ال         تطبق      افى   أحكام هذا الكت ام األخرى    مع     يتن انون       األحك ذا الق واردة في ه  ال

ي  ا ف وانينوالمنصوص عليه ام  ق دين الع ندات ال وانين الخاصة س نظم الق  واألوراق خاصة، وت
  .النقدية وما إلى ذلك من سندات مماثلة

  

   هذا الكتابأحكام اعليهتطبق ال  الوثائق التي -260-مادة
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ا فقط                أحكام ال تطبق       راد منه ائق الم ى الوث اب عل ذا الكت ات  ه  صاحب الحق في العمل         أثب
  .المستعملة للسماح بنقل الحق دون مراعاة الطرق الخاصة بحوالة الحقوقأو ي القانون

@lbjÛaïãbrÛa@ @
@òîÛb¾a@pa‡äÛaIÜßb¨@bèH@ @

  "للحامل " حق حائز السند -261-مادة
سند     . بمجرد تسليمه "  لحامله"  نقل السند    يتم      ائز ال ه " وتثبت شرعية ح في ممارسة    " لحامل

  .الحق المثبت فيه بمجرد تقديمه للسند نفسه
  

   مبلغبدفع التزأما السندات المتضمنة -262-مادة
ال    بدفع التزأما يتضمن   الذي السند       االحوال  إال في   للحامل    إصداره  ال يجوز   ، مبلغ من الم
  .القانون يصرح بها التي

  

   استبدال السند الهالك- 263-مادة 
 أخر  والحصول من منشئه على سند إرجاعه السند غير مالئم للتداول جاز لحائزه  أصبح إذا     

  .بدله ما دامت معالمه آافية للتعرف عليه، على أن يتحمل الحائز المصاريف
  

  

   السندات المفقودة والمسروقة-264-مادة
ر           أو   اعتبار السند لحامله في حكم المعدوم لمجرد فقده           يصح ال      ى غي م ينص عل ا ل سرقته م

  . خاصةقوانينذلك في 
ى ذلك                              ومع      دليل عل دم ال ه أو سرقته ويق ند لحامل د س شيء عن فق ن المن ك يحق لمن يعل  ذل

ار     اآلجل  انقضاء  عن السند المفقود وملحقاته بعد       ةالقانونية الناشئ التمسك بالحقوق    رر العتب المق
  .السند معدوما

ل                إذا التزامه   المدين من  ذمة   اوتبر      ه قب سند الحق الناشيء عن ائز ال ضاء  وفي لح اآلجل   انق
  . علم بالعيب في الحيازةىآان عله أنالمذآور ما لم يثبت 

عن  أعلن تأذن لمن أن للحامل جاز للمحكمة أسهمالمسروقة أو  السندات المفقودة  آانت إذاو     
د  ل أو الفق ى قب ا حت ة به وق المتعلق ة الحق ي ممارس سرقة ف ضاءال ادم انق ى اجل التق ر أن إل  تظه
  .األمر اقتضي إذا ضمان وذلك مع فرض األسهم

  . من حقوق على حائز السندنما للمعلوعلى آل حال يراعى دائما 
  

  ك السندال  ه-265-مادة
شيء             يحق      ه بإع لحائز سند للحامل أن يطالب المن ل إذا             طائ سند أو سند مماث  صورة من ال

ى           إذاو.  وتكون المصاريف على نفقة الطالب     .األصلياثبت هال ل السند      اطع عل دليل الق م ال م يق  ل
  . المادة السابقةأحكامك السند تطبق ال ه

@ @

sÛbrÛa@lbjÛa@ @
@pa‡äÛa@I‹ßþH@ @

  "ألمر "السند  شرعية حيازة - 266-مادة 
شرعية ل  تثبت       ازة ال سند   الحي دويرات " ألمر " ل صلة ويترتب   بالت ا ممارسة الحق  عليه  المت
  .ي المبين في السندالقانون
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   صحة التدوير-267-مادة
سند و         أن يجب      ى ال دوير عل ع   أن يحرر الت ه  يوق م      ، المدور علي و ل دوير صحيحا ول ع الت  ويق

  .يذآر فيه اسم المدور له
  . لحامله يعتبر تدويرا على بياضوالتدوير     

  

   عدم جواز تقييد التدوير-268-مادة
  . الجزئيباطال التدويرلم يكن ويقع  آان شرط يحد من التدوير يعد أي     

   آثار التدوير-269-مادة
يمال   أن دور السند على بياض جاز لحائزه        إذا التدوير سائر الحقوق الناشئة عن السند و       ينقل    

ا   أخراسم شخص   أو   بكتابة اسمه    البياض ه     آما ج دوره  ز ل د      أن ي ره دون    أو أن  من جدي ه لغي  ينقل
  .دون تدوير جديدأو  يمال البياض أن

  

   المدور غير ملزم بالوفاء-270-مادة
الحق          ال يسأل     شيء ب اء المن انون  المدور عن وف ين ي  الق سند    المب م يوجد         ، في ال ا ل م في     م  حك

  .ف ذلكال شرط في السند يقضي بخأو القانون 
  

  السند لمجرد قبضه تدوير -271-مادة
ه          إذا      سند         أن اقتصر التدوير على توآيل بالقبض فللمدور ل ة بال وق المتعلق ة الحق ارس آاف  يم

  .وآالةأساس  إال علىعدا تدويره من جديد 
شيء وال يحق ة أن للمن ه بالوآال دور ل ى الم تج عل دفوع يح ة إال بال ي مواجه ا ف تج به ى يح  الت
  . المدور

  . فيما بعدأهليتهبزوال أو  التدوير بالوآالة بموت المدور  مفعوليوال ينته     
  

  ضمانالأساس  التدوير على -272-مادة
تمل إذا      رهن   أش د ال ارة تفي ى عب دوير عل از ضمانالأو  الت دور ل ج ائر أن هللم ارس س  يم

  . دوره اعتبر التدوير صادرا على سبيل التوآيلأن ف،الحقوق المتعلقة بالسند
و      شيء زوال يج ى  أن للمن ه عل دور ل ى الم تج عل اس  يح ى ضمانالأس ة عل دفوع المبين  بال
  .بالمنشيء األضرارقاته الشخصية مع المدور ما لم يكن المدور له عند تسلمه السند قد تعمد الع

  

  بدون تدويرألمر  اآتساب سند -273-مادة
  .بغير طريقة التدوير آثار الحوالة" ألمر "  على اقتناء سنديترتب

  

   العتبار السند في حكم المعدوماإلجراءات -274-مادة
ي      ب    ف ذلك وأن يطال دين ب ن الم ائزه أن يعل وز لح ه يج ه أوهالآ سند أو اختالس د ال ة فق  حال

  .باعتباره السند في حكم المعدوم وذلك بااللتجاء إلي رئيس المحكمة االبتدائية لجهة الوفاء
 اتبيانالسند على بياض تذآر ال  آان إذا ف ،سند الجوهرية  ال اتبيان تذآر في الطلب     أن ويجب     

  .الكافية للتعريف به
ائع وحق                      يصدر       ى صحة الوق ة للوقوف عل اذ اإلجراءات الالزم د اتخ ة، بع  رئيس المحكم

شر               قرارا باعتبار الحائز،   ا من ن ون يوم ه إذا أنقضت ثالث أذن في دفع  السند في حكم المعدوم وي
  .اآلجليدة الرسمية ولم يعترض حامل السند على ذلك خالل هذا ذلك القرار في الجر
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  .اآلجل لم يحل اجل استحقاق السند فيجرى اجل الدفع من تاريخ حلول إذاو
ا يجب           إعالنب  يقوم من طلب اعتبار السند في حكم المعدوم          أنويجب   القرار رسميا آم دين ب  الم
  . القيام بنشره في الجريدة الرسميةعليه
دين           إلىالرغم من تقديم الطلب      وعلى      ة الم رأ ذم ة تب سند        إذا رئيس المحكم ة ال ع قيم ى  دف  إل

  .ه بالقرارإعالنحامله قبل 
  

  االعتراض طريقة -275-مادة
ب      ي   يج ة الت ى المحكم ل اعتراضه إل ع الحام ب  أصدرت أن يرف ف الطال ع تكلي رار م  الق

  .لسند قلم آتاب المحكمة أودع اإال إذا االعتراض لوال يقبوالمدين بالحضور، 
سند في     الذي الطالب  إلى سلم السند    االعتراض رفض   إذاو      ار ال رار باعتب  صدر لصالحه الق
  .المعدومحكم 

  التحفظيةاإلجراءات  -276-مادة
ود    العتبار  المقرر  اآلجل   خالل للطالب   يجوز      م       أو  المسروق     أو  السند المفق ك  في حك الهال

  . المحافظة على حقوقهإلىر التدابير التي تؤدي  يقوم بسائأنالمعدوم 
د  داءاألمستحق  أو اآلجل   حال  دآان السن  إذاو      ه مع       اإلطالع  عن اء ب ة بالوف ه المطالب  حق ل

  . قضائياإيداعا غبإيداع المبلأو  ضمانتقديم 
  
  

  

   تقديم اعتراضبدون االجل انقضاء -277-مادة
رر اآلجل قضى أن إذا      ار المق ون  االعتب د يك ا ق دا م ه ع دوم سقطت قوت م المع ي حك سند ف ل

  .لحامله من حق قبل من حصل على القرار
سند       أن األخير لهذا   ويجوز      دم  إذا يطالب بدفع قيمة ال اب      أمر  ق م آت ة وشهادة من قل  المحكم

  . عدم وجود اعتراضأثباتالمحكمة تفيد 
سند    لم يحل اجل استحقاقه أو السند على بياض   آان إذاو      سخة من ال جاز له الحصول على ن

  .المفقود
  

   الخاصةالقوانين تطبيق -278-مادة
ق      ام تطب سندات   األحك ى ال سابقة عل ر" ال ى" ألم ا الت وانين تنظمه ت  ق ا دام ة م ال   خاص

  . معهاتتعارض
Éia‹Ûa@lbjÛa@ @
òîüa@pa‡äÛa@ @

   السندعليه حقوق المسمى -279-مادة
شيء          بإيراد األسمىة للسند    الحيازة المشروع  ثبتت       اسم الحائز في متن السند وفي سجل المن

  .ويترتب عليها ممارسة الحق القانوني المبين في السند
  

   نقل السندات االسمية- 280-مادة 
 عن طريق قيد اسم من اآتسبه على السند نفسه وفي سجل المنشيء أو األسمى نقل السند  يتم     

ق  د باإعطاءعن طري ند جدي ه، ويجب أن يثبت  س ده في إعطاءسم من آل إلي د بقي سند الجدي  ال
  .السجل
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ك الشخص       بإعطائهأو   أخر طلب تسمية سند لصالح شخص       من       وجب   ، سندا جديدا باسم ذل
ود    بأشهاد وذلك فالقانونية للتصر  وأهليته يثبت شخصيته    أن عليه احد  أو  صادر عن محرر عق
ه  سند جديد فإعطاءأو ب من اآتسب السند نفسه التسمية     طل إذا و ،)الكامبيو( ء البدل   ال  عم  أن علي

  .يبرر السند ويثبت حقه بورقة رسمية
سئوليته          ويقوم       سئولية      في  ويع ، المنشيء بالتدوين في السجل وعلى السند تحت م  إذا من الم
  .جز نقل السند بالطرق المبينة في هذه المادة ما لم يرتكب خطأ في ذلكأن

  
  عن طريق التدويراالسمية  نقل السندات - 281-مادة 

ند            اإلخالل عدم   مع      ل س ضا نق دوير مصدق         أسمى  بنصوص القانون يجوز أي  عن طريق ت
  ).الكامبيو(عليه من محرر عقود أو عميل بدل 

ه و     اتبيان يشمل   أن يوقعه المدور و   أن يثبت تاريخ التدوير و    أن يجب       آانت  إذا عن المدور ل
  . فتوقيع المدور له ضروري،غير مدفوعة بالكاملسمية االقيمة السند 

سجل إال بعد االنتقال عن طريق التدوير صحيحًا قبل المنشيء    عال يق  ه   . أن يدون في ال دور ل  وللم
شيء           صلة          إذاالحصول على قيد نقل السند في سجل المن سلة مت ى سل اء عل سند بن ه لل  أثبت حيازت

  .من التدويرات
  
  
  
  

  

   تقييد السندتإجراءا - 282-مادة 
ى                      ألي ال أثر       د عل ذا القي دون ه م ي ا ل ر م شيء والغي ل المن سند قب ين في ال  قيد يقع الحق المب

  .السابقةلألحكام  صادر عن محرر عقود وفقا أشهادالسند وفي السجل بمقتضى 
  
  

  

   حق االنتفاع بالسند االسمي- 283-مادة 
ند           له االنتفاع بالحق المبين في سند         آان من      اسمي جاز له لحصول على سند منفصل عن س

  .صاحب الرقبة
  األسمى أنشاء الرهن على السند -284-مادة

وز      ند  أن يج ى س ن عل مىشاء ره شرط   أس رون ب دويره مق سند وت سليم ال ق ت ن طري "    ع
ا ف   أو  " ضمانلل ه  يم دور    وال يجوز   . حكم ه    للم ر        أن"  ضمانلل  "ل سند للغي ل ال  إال عن       ينق

  .تدويره بالوآالةطريق 
  

ßb©a@lbnØÛa@ @
ÖaŠëþaòíŠbvnÛa@@ @
@áÔÛaÞëüa@ @

òÛbîjàØÛa@ @
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@lbjÛaÞëüa@ @
ãcbènÌî–ë@òÛbîjàØÛa@õb“@ @

   في حكم المعدوماألسمى اعتبار السند - 285-مادة 
ان            في      ن              حالة فقد السند أو سرقته أو هالآه، يجوز لمن آ ه أن يعل دور ل سند باسمه أو للم ال

ام            عن ذلك للمنشيء     ا لالحك دوم وفق م المع سندات  الخاصة   وأن يطالب باعتبار السند في حك  "بال
وق   أسهموفي حالة فقد    ."للحامل ارس الحق  اسمية أو سرقتها أو هالآها جاز لمن طلب ذلك أن يم

  . خالل االجاللمقرر مع تقديم ضمان، عند االقتضاءباألسهمالمتعلقة 
رار      ار ال والق صادر باعتب ائي ال ا     النه ساس بم سند دون الم ي ال دوم ينه م المع ي حك سند ف

  .للحامل من حق على من حصل على السند الجديد
  

   تعريف- 286-مادة 
سمى                      أمر  هي    الكمبيالة      ه شخص ي انون يتوجه ب ة حددها الق ا ال وضاع معين وب وفق  مكت

ود ف                  أخرالساحب إلى شخص     ين من النق غ مع ع مبل ه دف اريخ    يسمى المسحوب عليه طالبا من ي ت
  .المستفيد شخص يسمى ألذنمعين أو قابل للتعيين 

  
  الجوهرية للكمبيالةاألرآان  - 287-مادة 

  :اآلتيةتشتمل الكمبيالة على البيانات 
  . مكتوبة في متن السند باللغة التي آتب بها"آمبيالة" آلمة  -1
 .النقود قدر معين من أداءأمر غير معلق على شرط ب -2
 ".عليهلمسحوب ا " داءألاسم من يلزمه ا -3
 .حلولهاجل أو ستحقاق ال ابيان -4
 .األداء كانم -5
 ."المستفيد " ألمرهأو  له داءألاسم من يجب ا -6
 .ومكانهشاء الكمبيالة أنتاريخ  -7
 ".الساحب" شاء الكمبيالة أنتوقيع من  -8

  

   الجوهريةاتبيان خلو الكمبيالة من ذآر احد ال- 288-مادة 
ذ اتبيان  الخالي من احد ال   السند    سابقة     الم ادة ال ة  رال يعتب آورة في الم ا إال في  آمبيال ت ال الح

  -:اآلتيةالمبينة في الفقرات 
 .اعليه اإلطالع لدى داءاألاجل حلوله تكون مستحقة أو ستحقاق ال ابيانالكمبيالة الخالية من  -1
 ًامكان يعد   عليه اسم المسحوب    جانبب يذآر   الذي كان فالم داءاأل كان لم يذآر في الكمبيالة م     إذا -2

 .عليهللدفع وموطنا للمسحوب 
 . اسم ساحبهاجانببلمبين  امكان تعتبر منشأة في الإنشائها مكانالكمبيالة الخالية من ذآر  -3

 

   السحب- 289-مادة 
 يجوز سحبها لحساب وآذلك .عليهالساحب نفسه آما يجوز سحبها ألمر  سحب الكمبيالة   يجوز  

  .أخرشخص 
  

   اشتراط الموطن-290-مادة
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ان  سواء    أخر  الكمبيالة في موطن شخص      أداء يشترط   أن وزيج      ا           آ ي به ة الت ك في الجه ذل
  .في موطن آخرأو  عليهموطن المسحوب 

  

   اشتراط الفوائد- 291-مادة 
ستحقة       يجوز      ة الم دى    داءاأل لساحب الكمبيال دة من    أو  اإلطالع  ل د م شترط  أن اإلطالع بع  ي

  .فائدة عن المبلغ المذآور فيها
ة ف       بيان ويجب   األخرىت  الا الكمبي باطال في  هذا الشرط    يعتبرو      دة في الكمبيال  أن سعر الفائ

اريخ               آانخلت منه اعتبر الشرط آله       ا ت لم يكن وتجرى الفائدة من تاريخ الكمبيالة ما لم يعين فيه
  .أخر

  

   قيمة الكمبيالة- 292-مادة 
د    معا فا  وباألرقام آتب مبلغ الكمبيالة بالحروف      إذا      الحروف     االختالف لعبرة عن المكتوب ب  ب
  .قلها مبلغاال  فالعبرة وبأرقام آتب عدة مرات بالحروف إذاو
  

   االلتزاموأهلية صحة التواقيع - 293-مادة 
توقيعات مزورة   أو  لتزام بها   ال ا أهلية فيهم   رال تتواف  أشخاص توقيعات   الكمبياالت حملت   إذا     

 الذين وقعوا الكمبيالة  شخاصأل ا أخر سبب   ألي مال تلز ات  توقيعأو   وهميين   أشخاصتوقيعات  أو  
  .اآلخرينلتزام موقعي الكمبيالة ا دون صحة لال يحو فذلك ،الذين وقعت باسمهمأو 
ده قانون   إلى الشخص الملتزم بمقتضى آمبيالة      أهلية في تحديد    يرجع      ك      ،بل زم   إذا ومع ذل  الت

ه         وافرت في ة شخص بمقتضى آمبيالة وت ا ل      ال ا أهلي ا وفق زام به انون   لت د   ق ذي البل ذا       ال ه ه  صدر في
  .بلدهقانون  وفقا لاألهليةتتوافر فيه هذه  ال آانتالتزامه صحيحا ولو  آان ،لتزامالا

  
  

  التوقيع- 294-مادة 
و  أو   يشمل اسم ولقب الملتزم      أن توقيع على آمبيالة يجب      آل      أو  المحل التجاري      نااسم وعن

ى بالحروف  أو   يكون التوقيع مختصرا     أنصح  ه ي أنالشرآة الملزمة على     ق لفظ    .  فقط  األول ويطل
  .اإلصبع وبصمة اإلمضاء في هذا القانون على  " التوقيع" 

  

  األهلية التزام القاصر وناقص - 295-مادة 
ة  وغير مصرح له     أمواله التزام بمقتضى آمبيالة ينشأ عن قاصر مأذون له بتسلم           آل       بمزاول

  . له فقطباطال بالنسبة عالقانونية يق األهليةر آامل شخص غيأو التجارة 
  

   التجارةبمزاولةالوصي غير المصرح لُه أو  األب - 296-مادة 
ارة لحساب القاصر أو                  األبويةمن له السلطة      آان إذا  ة التج ه بمزاول ر مصرح ل  أو الوصي غي

ة لحساب القاصر              زفال يجو المحجور عليه    زم بمقتضى آمبيال ه            له أن يلت أو المحجور علي
 الشخصية األحوال بذلك من المحكمة أو السلطة المختصة حسب نصوص قانون       إذن على   األبناء

  .عامة بصفة اإلذنويجوز أن يصدر 
  

   وآثارهإنابة التوقيع بدون - 297-مادة 
ن      ن   م ة ع ة نياب ع آمبيال ر وق ا     أن دون أخ ه ملزم صبح بتوقيع ك ي ي ذل فة ف ه ص ون ل  تك

  .شخصيا
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  . من زعم النيابة عنهإلى تؤول آانت الحقوق التي إليهفي بالتزامه آلت أو  إذاو     
  .ز حدود نيابتهوا هذا الحكم على من جويسري     

  

   عدم افتراض الصالحية لاللتزام بمقتضى آمبيالة- 298-مادة 
ه                  التفويض    ره ال تفترض مع صال   العام الصادر لشخص بأن يلتزم بنفسه باسم ولحساب غي

  .حية االلتزام الكمبيالي ما لم يثبت عكس ذلك
زام التفويض العام صادرا من تاجر فتفترض صالحية          آان وإذا      ا   االلت الي م م تنص   الكمبي  ل

  .ف ذلك صراحة على خالاإلنابةورقة 
   الساحبضمان مدى -299 –مادة 

ول نضما  من  اإلعفاء يشترط   أن وله   ، ضامن قبول الكمبيالة ودفعها    الساحب  ر آل   ،  القب ويعتب
  .لم يكن آان الدفع ضمان من باإلعفاءشرط يقضى 

  
   الكمبيالة الناقصة- 300-مادة 

 أن  زفال يجو    وأنشئت خالفا للشروط المتفق عليها       إصدارها آانت الكمبيالة ناقصة وقت      إذا     
سوء ن     دآان ق  إال إذا  على حاملها بعدم مراعاة الشروط المذآورة        يحتج أ     حصل عليها ب ة أو بخط ي
  .جسيم
 حق الحامل في ملء الكمبيالة الموقعة على بياض إذا أنقضت ثالث سنوات من يوم               ويسقط     

  .إصدارها
ة           وال يحتج       ى حامل الكمبيال ذي  بسقوط هذا الحق عل ه  آلت    ال را      إلي امال إذا   محررة تحري  آ

  .ا بحسن نيةعليهحصل 
@lbjÛaïãbrÛa@ @
ëa‡mòÛbîjàØÛa@Þ@ @

  ير الكمبيالة تدو-301-مادة
  ."ألمر "آلمة  بطريق التدوير ولو لم يذآر فيها صراحة للتداول قابلة الكمبيالة  

ارة  ا صاحبها عب دون فيه ى ي ة الت ست " والكمبيال رلي ارة " ألم ة عب ة يخضع أخرىأو أي  مماثل
  . الحوالة المدنية حسب نصوص القانون المدني دون غيرهاألحكاملها تداو

  .ال أم قابال للكمبيالة أآان سواء عليه ولو للمسحوب ويقع التدوير صحيحا
ا الحق     الويكون لهؤ   .  شخص اخر يكون ملزما بها     الي يصح تدويرها للساحب و    آما     ء جميع

  .في تدويرها
  
  

   شروط التدوير- 302-مادة 
ا من آل شرط             305 بحكم المادة    اإلخالل عدم   مع      دوير خالي  وآل شرط   . يجب أن يكون الت

  .لم يكن آان التدوير يعتبر ليهعمعلق 
  .والتدوير الجزئي باطل

  .وتدوير الكمبيالة لحاملها يعد تدويرا على بياض
  

   صحة التدوير- 303-مادة 
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ب     ة   يكت ر الكمبيال ى ظه دوير عل ا   أو  الت صلة به ري مت ة اخ ى ورق ل(عل ع ) ذي هويوق  علي
  .المدور

ي   أن ويجوز      دور ل          نال يع دوير الشخص الم دور        أنه و  في الت ع الم ى توقي ى  ( يقتصر عل عل
ة    ) بياض رة وفي الحال و   األخي دوير صحيحا      نال يك ة          إذا إال الت ى ظهر الكمبيال ى  أو   آتب عل عل

  .الورقة المتصلة بها
  

   الحقوق الناشئة عن تدوير الكمبيالة-304-مادة
  . التدوير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالةينقل    
  -:لييا  يقوم بمأنى بياض جاز لحاملها  علرآان التدوي إذاو    

  .أخراسم شخص أو  البياض بكتابة اسمه ال يمأن -1
 .أخر شخص إلىأو  يدور الكمبيالة من جديد على بياض أن -2
 . يدورهاأنء البياض وبغير ال يمأن بغير أخر شخص ألي يسلمها آما هي أن -3

  

   المدورضمان - 305-مادة 
  .ف ذلكال  خلم يشترطما فعها  ضامن قبول الكمبيالة ودالمدور     
م الكمبيالة  إليه قبل من تؤول     ضمانال ملزما ب  نال يكو  وفي هذه الحالة     ، يمنع تدويرها  أن وله     

  .حقالبتدوير 
   حامل الكمبيالة الشرعي- 306-مادة 

صلة    أن من بيده الكمبيالة حاملها الشرعي متي اثبت       يعتبر      دويرات مت ا بت ه صاحب الحق فيه
دويرا    أخرها آان ببعض ولو    بعضها ى  ت ش              عل ذا ال ر في ه دويرات المشطوبة تعتب  أن بياض والت
  .لم تكن آان
دوير        ،أخر التدوير على بياض تدوير      أعقب إذاو      ى الت ر  اعتبر الموقع عل ذي ه  أن  األخي  آل  ال
  . الحق في الكمبيالة بذلك التدوير على بياضإليه

ا       أن متى اثبت    ،حادث ما فحاملها   زالت يد شخص عن الكمبيالة ب      إذاو      ه هو صاحب الحق فيه
  .خطأ جسيمأو ا عن سوء نية عليهقد حصل  آان إال إذايلزم بردها ال  ،وفقا للفقرة السابقة

  

  قات الشخصيةال  الععلى عدم جواز الدفوع المبينة - 307-مادة 
 عالقتهم  ىالمبنية عل ع   عليهم دعوى بكمبيالة أن يحتجوا على حاملها بالدفو        أقيمت لمن   ليس     

ا بقصد                    د حصل عليه الشخصية بساحب الكمبيالة أو بحملتها السابقين ما لم يكن حامل الكمبيالة ق
  . بالمديناألضرار

  

   التدوير التوآيلي- 308-مادة 
ة للتحصيل  "  التدوير على عبارة  أشتمل إذا    ة للقبض  " أو " القيم ل "أو" القيم  أيأو  " للتوآي
 الكمبيالة باستثناء تدويرها ما على فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة التوآيل، يفيد  أخر بيان

  . سبيل التوآيلعلىلم يكن 
يس   ة ا ول ذه الحال ي ه ة ف ضى الكمبيال زمين بمقت ل ال للمل ى الحام اج عل دفوعحتج ى إال بال  الت

  . بها على المدوراالحتجاجيجوز 
ي  ضمنها ال  وال ينته ي يت ة الت م الوآال ل    حك اة الموآ وآيلي بوف دوير الت ل  أو ت ا يخ دوث م بح

  .بأهليته
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  ضمانال التدوير على سبيل - 309-مادة 
ارة        أشتمل إذا      ى عب دوير عل ة   "  الت ة رهن   " أو  " ضمان القيم ان  أيأو   "القيم د     بي  آخر يفي
د    تدويرها من جد   إال أن  ،اعليه جاز لحامل الكمبيالة مباشرة جميع الحقوق المترتبة         ضمانال يد يع

  . سبيل التوآيلحاصال على
اتهم                   وليس      ى عالق ة عل دفوع المبين ى الحامل بال  للملزمين بمقتضى الكمبيالة أن يحتجوا عل

  .األضرارالشخصية بالمدور، ما لم يكن الحامل قد حصل على الكمبيالة بقصد 
  

   التدوير من حيث الزمن-310 –مادة 
  .عليه التدوير السابق مأحكا اآلجلحق لحلول ال الللتدوير     
 المحدد   اآلجل  انقضاءالحاصل بعد   أو  حتجاج بسبب عدم الوفاء     الحق لرفع ا  الالتدوير ال  أما     

ذا ا ع ه ار ال حتجاج فاللرف تج سوى آث امين ي األحك ررة ف وق المق ة الحق ة بحوال انون  المتعلق الق
  .المدني
ع   نقضاءاه قد تم قبل أن التدوير الخالي من التاريخ      ويعد       إال إذا االحتجاج  الميعاد المحدد لرف

  .ثبت العكس
  . حصل عد تزويراأن و، تقديم تواريخ التدويريجوزوال      

  

   تقديم الكمبيالة للقبول- 311-مادة 
ا        وألي لحامل الكمبيالة    يجوز      دمها    أن حائز لها حتي حلول اجله ى  يق ه  المسحوب    إل  في   علي

  .موطنه لقبولها
  
  

  

   قيود تقديم الكمبيالة للقبول- 312-مادة 
اد أو  يشترط فيها وجوب تقديمها للقبول في ميعاد معين        أن الكمبيالة   لصاحب      ه  . بغير ميع ول
ه  عند غير المسحوب  داءاأل ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة    أن ة   أو  علي في جه

 أنا  عليه  اإلطالع دة معينة من     بعد مضى م   داءاألمستحقة  أو   عليه غير موطن المسحوب     اخري
ين ل اجل مع ول قب ة للقب ديم الكمبيال ع تق شترط من دور . ي ة أنوللم ديم الكمبيال شترط وجوب تق  ي

  .بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبولأو للقبول في ميعاد معين 
  

   بعدداءاأل المستحقة الكمبياالت تقديم - 313-مادة 
  اإلطالع مدة معينة من

ول في          اإلطالع بعد مضى مدة معينة من       داءاأل المستحقة   الكمبياالت   ديمها للقب  خالل  يجب تق
  .سنة من تاريخها

  . يشترطوا تقصير هذه المددأنمدها وللمدورين أو  يشترط تقصير هذه المدة أن وللساحب
   التقديم للقبولإعادة جواز - 314-مادة 

وز      سحوب يج ه للم بأن علي رة  يطل ول م ة للقب ديم الكمبيال ة تق ديم ثاني الي للتق وم الت ي الي  ف
شلوال يقب االول ن ذوي ال اء ب إال أن م ض أندع د رف ب ق ذا الطل ة إال إذا ه ي ورق ت ف  اثب

  .عليه حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بتسليمها للمسحوب موال يلز. حتجاجالا
  

   طرق القبول واثبات تاريخه-315-مادة
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ة            ا يكتب      ه بكلم ر عن ول  "لقبول على الكمبيالة ذاتها ويعب ارة    أي بأو  " مقب ة   أخرى ة عب  مماثل
  .عليهويذيل بتوقيع المسحوب 

  . توقيعه على صدر الكمبيالةعليه وضع المسحوب قبوال مجرد ويعد     
ول  واجبة التقديم للقبآانتأو  اإلطالع بعد مضى مدة من داءاأل الكمبيالة مستحقة   آانت إذاو     

ه      ،في مدة معينة بناء على شرط خاص       ع في أو  إال إذا وجب وضع تاريخ القبول في اليوم الذي وق
  .جب الحامل تاريخه في يوم تقديم الكمبيالة

ل،  خلت الكمبيالة من التاريخ جاز        أنف      دورين              للحام ى الم ه في الرجوع عل ا لحقوق أو  حفظ
  .رفع في وقت يكون رفعه فيه مجديا هذا الخلو بواسطة احتجاج يأثبات ،على الساحب

   القبول على شرطتعليق عدم - 316-مادة 
  . يعلق القبول على شرطأن ال يجوز     
  .  يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالةأن عليه يجوز للمسحوب ولكن     
ديل        انطوت إذاو      ى تع ان  في    أخر  صيغة القبول عل ذا الت       اتبيان  من    بي ة عد ه ديل   الكمبيال ع

  .رفضا لها ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول
  

   تعيين جهة القبول- 317 -مادة
ة       إذا      اً  عين الساحب في الكمبيال ر موطن المسحوب          مكان اء غي ه  للوف ين اسم   أن دون   علي  يع

ول ف          عليه جاز للمسحوب    ، يجب الوفاء لديه   ياآلخر الذ الشخص   د القب  أن تعيين هذا الشخص عن
ي      دفع ف ا بال د ملزم ه ع م يعيين انل اء امك ت إذاو. لوف ستحقة  آان ة م وطن  داءاأل الكمبيال ي م  ف

  . يقع الوفاء فيهاأن في الجهة التي يجب عنوانا يعين في صيغة القبول أن جاز له عليهالمسحوب 
  

   االلتزامات الناشئة عن القبول وحق الحامل في الدعوة المباشرة- 318-مادة 
  . بقبول الكمبيالة ملزما بوفائها عند حلول اجلهاعليهالمسحوب  يصبح     
سه  آان ولو  ،للحامل آان لم يقم بالوفاء     أنف        دعوى مباشرة     ،هو الساحب نف ل ب ة القاب  مطالب

  .القانون من هذا 341و340بكل ما ينشأ عن الكمبيالة وفقا للمادتين 
  

   شطب القبول- 319-مادة 
  . قبوله المدون على الكمبيالة قبل ردها عد ذلك رفضا للقبولليهع شطب المسحوب إذا     
  . الشطب واقعا قبل رد الكمبيالة ما لم يقم الدليل على العكسويعتبر     
ا   أصبح ، قبوله آتابة  أخر موقع   أيأو   قد ابلغ الحامل     عليهالمسحوب   آان إذاه  أن على       ملتزم

  .قبلهم بما تضمنته صيغة قبوله
  

Ûa@lbjÛasÛbr@ @
Ûaæbà›@ï bînyüa@ @

   ومن يجوز له تقديمهاالحتياطي ضمانال مدى - 320-مادة 
 أي من  ضمانالويقبل هذا . بعضه من ضامن احتياطي  أو   وفاء مبلغ الكمبيالة آله      ضمان يجوز 

  . بين موقعي الكمبيالةنآان مشخص ولو 
  

  االحتياطي ضمانال أثبات طرق - 321-مادة 
  .على الورقة المنصلة بهاأو  على الكمبيالة ذاتها االحتياطي ضمانال يكتب    
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ارة    أيبأو  "  احتياطي ضمانمقبول آ "  ة بوضع عبارة  ضمانال هذه   وتكون     ة   اخري ة عب  مماثل
  .يذيلها الضامن بتوقيعه

صالحه        ضمانال في صيغة    ويذآر      دم ل ساحب     وأال   اسم من ق صالح ال ر   . عد ل  ضمانال ويعتب
  .عليهمسحوبا أو يعه فقط على صدر الكمبيالة ما لم يكن ساحبا  وضع مقدمه توقإذاقائما 

   وحقوقهاالحتياطي التزامات الضامن - 322-مادة 
  . بما يلتزم به الشخص المضموناالحتياطي الضامن يلتزم     
اط      الا آان التزام الضامن صحيحا ولو      ويكون      ذي ضمنه ب زام ال م   . نا سبب آ  أليال لت ا ل م
  .ب في الشكل عيإلى مردةيكن 
زمين       إليهفي الضامن قيمة الكمبيالة آلت     أو   إذاو      ل مضمونه والملت ا قب وق الناشئة عنه  الحق

  .قبله بمقتضى الكمبيالة
Éia‹Ûa@lbjÛa@ @

@ÞìÜyÝuŁa@ @
  اآلجل تعيين - 323 -مادة

  -:اآلتي أن تسحب الكمبيالة مستحقة األداء على الوجه يجوز     
  اإلطالعلدى  -1
 اإلطالععينة من بعد مضي مدة م -2
 إنشائهابعد مضى مدة معينة من تاريخ  -3
 ليوم معين -4

  .على مواعيد متعاقبةأو  رما ذآ باطلة الكمبيالة المشتملة على ميعاد حلول اجل غير وتقع   
  اإلطالع حلول اجل الكمبيالة المستحقة لدى -324 –مادة 

  . د تقديمها واجبة الدفع عناإلطالع لدى داءاأل المستحقة الكمبيالة     
  .ل سنة من تاريخهاال تقدم للوفاء خأن ويجب     
ادة    أنمدها وللمدورين   أو   يشترط تقصير هذه المادة      أن وللساحب       يشترطوا تقصير هذه الم

ة المستحقة        أنوللساحب   ديم الكمبيال دى  داءاأل يشترط عدم تق ين    اإلطالع  ل ل مضى اجل مع  ، قب
  .اآلجلم ابتداء من هذا وفي هذه الحالة تحسب مدة التقدي

  
  اآلجل مدة حلول نا بدء سري-325-مادة

 اإلطالع  في الكمبيالة المسحوبة بعد مضي مدة من  بانتهائها المدة التي يستحق الدفع      تسري     
  .االحتجاجمن تاريخ ورقة أو من تاريخ قبولها 

وم   بالنسال حتجاج عد القبول الحالي من التاريخ حاصال لم يرفع ا   إذاف      ر بة للقابل في الي  األخي
  .من المدة المعينة للتقديم للقبول

  .القانون من هذا 313 ذلك مع مراعاة حكم المادة آل     
  

  واألسابيع األشهر وأنصاف باألشهر الكمبيالة المعينة - 326-مادة 
 اجلها  ا يقع حلول  عليه اإلطالعمن تاريخ   أو   من تاريخها    أآثرأو   المسحوبة لشهر    الكمبيالة     

  .في التاريخ الذي يقابله من الشهر الذي يجب فيه الدفع
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ول                    وعند      ع حل دفع وق ه ال في   اآلجل  عدم وجود مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب في
  . هذا الشهراألخير مناليوم 
صف  إذاو      شهر ون ة ل حبت الكمبيال ا  أو  س ن تاريخه هر م صف ش شهور ون اريخ أو ل ن ت م

  .ا وجب بدء الحساب بالشهور الكاملةيهعل اإلطالع
المقصود اليوم  آانة الشهر يافي نهأو  منتصفةفي أو ائل الشهر   أوفي   اآلجل جعل حلول    إذاو   

  . منهاألخيرأو الخامس عشر أو  الشهر، من االول
و أام أي ثمانية بل أسبوعينأو  أسبوعاتعني ال " خمسة عشر يوما" أو " امأي ثمانية "وعبارة     

  .خمسة عشر يوما بالفعل
  .تعني خمسة عشر يوما" نصف الشهر"  وعبارة     

  

   تنازع التواريخ- 327-مادة 
د                       داءاأل الكمبيالة مستحقة    آانت إذا      ويم بل ويم عن تق ه التق د يختلف في ين وفي بل وم مع  في ي

  .قد حدد وفقا لتقويم بلد الدفع اآلجل تاريخ حلول أن اعتبر ،إصدارها
ستحقة    آانت سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التقويم و       إذاو      ا         داءاأل م دة من تاريخه د م  بع

  .وفقا لذلك اآلجل ويحدد ميعاد حلول ، اليوم المقابل في تقويم بلد الدفعإلى إصدارهاارجع تاريخ 
  . في الفقرة السابقةقررما لم الحكا ميعاد تقديم الكمبيالة وفقا لويحسب     
ة  أن الواردة فيها اتبياناستخلص من الأو  نص في الكمبيالة  إذا االحكام هذه   تسريوال         الني

  .اخري أحكام إتباع إلى انصرفتقد 
  

  اجل التقديم للدفع- 328-مادة 
ين                على      وم مع دفع في ي ستحقة ال ة الم ا           أو   حامل الكمبيال ة من تاريخه دة معين د م من  أو  بع

  .في يومي العمل التاليينأو  للدفع يوم حلول اجلها  يقدمهاأنا عليه اإلطالعتاريخ 
  . عرف المقاصة بمثابة تقديم للدفعإحدى إلى تقديم الكمبيالة ويعتبر     

  
  

  مكان الدفع -329-مادة
ان وج    بيان خلت الكمبيالة من     إذاو. لمعين فيها  ا مكان تقديم الكمبيالة للدفع في ال     يجب       بالمك

  -:إلى الوجه التجل الدفع علىال تقديمها 
سحوب   -1 وطن الم ي م هف سمى  أو  علي شخص الم وطن ال ي م يف د ف دفع ب ة لل ن ال  الكمبيال  م

  عليهالمسحوب 
 بدال منهموطن الشخص المسمي فيها للدفع أو في موطن قابل الكمبيالة بالتدخل  -2
 ."عند اللزوم" في موطن من ذآر اسمه للتقديم -3

  

  لوفاء الجزئي المطالبة بتسليم الكمبيالة وا- 330-مادة 
ا  عليه  موقعا إليه الحامل تسليمها إلى يطلب   أن عند دفعه مبلغ الكمبيالة      عليه للمسحوب      ا بم

  . يرفض دفعا جزئياأن للحامل وليس .يفيد الدفع
ان إذاو      سحوب  آ از للم ا ج دفع جزئي هال ب أن علي ات يطل ة وأثب ي الكمبيال اء ف ذا الوف  أن ه

  .يطلب مخالصة بذلك
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ل      دفعا م وآ زمين و   ي ة الملت ه ذم رأ من ة تب غ الكمبيال ن اصل مبل ى م ل عل ع أن الحام  يرف
  . منهيما بق على االحتجاج

   صحة الوفاء- 331-مادة 
  .اآلجلم قيمتها قبل حلول ال حامل الكمبيالة على استيجبرال      
  .تحمل تبعة ذلك اآلجل قبل حلول عليه دفع المسحوب إذاف     
ك عن غش      اآلجلبالدفع في ميعاد حلول  قام  ومن      أ جسيم  أو برئت ذمته ما لم يكن ذل  ،خط
  .راتيا يستوثق من صحة تسلسل التدوأن عليهو

  . من صحة توقيعات المدورينبتثبت غير ملزم ولكنه     
  

   وفاء الكمبيالة بنقد يخالف النقد الليبي-332-مادة
في بلد الوفاء جاز وفاء مبلغها بنقود البلد حسب         ولة  متدا اشترط وفاء الكمبيالة بنقود غير       إذا     

وم ا ي تحقاقال اقيمته اء إذا و،س ي الوف دين ف ان تراخى الم غ   آ ة بمبل ين المطالب ار ب ل الخي للحام
  .يوم الوفاءأو  االستحقاقالكمبيالة مقوما بنقود البلد يوم 

  .األجنبية عرف بلد الوفاء في تعيين قيمة النقود ويتبع     
  . يدفع طبقا لسعر معين في الكمبيالةالذي يجوز للساحب اشتراط حساب المبلغ ماأن     
 عن قيمتها إصدارها تعين مبلغ الكمبيالة بنقود تحمل اسما مشترآا تختلف قيمتها في بلد إذاو     

  .المقصود نقود بلد الوفاء آانفي بلد وفائها 
  

  تقدم الكمبيالة للدفعال  عندما - 333-مادة 
ول     إذا      ا      اآلجل  لم تقدم الكمبيالة للدفع عند حل دين به دى   جاز لكل م ا ل داع مبلغه ة  إي  المحكم

  .المختصة
ون      ل وتك اتق الحام ى ع ه عل ك وتبعيت ة ذل صة .  نفق ة المخت ب المحكم ى آات  يحرر أنوعل

ا واسم من حررت في                   ول اجله  لمصلحته  االصل وثيقة مشتملة على تاريخ الكمبيالة وتاريخ حل
  . ويسلم هذه الوثيقة للمودع،اإليداع في محاضر إثباتها الواجب األخرى اتبيانادة على الزي

ى    إذاف      يس عل دفع فل دين بال ل الم ب الحام ر طال سليم األخي ة الت داع مقاب  وثيق سليم لاإلي  ت
  .الكمبيالة

ة      وللحامل      غ المودع      أن بموجب هذه الوثيق دين ال       إذاف .  يقبض المبل سلم الم م ي ة     ل ودع وثيق م
  . دفع مبلغها لهعليه حامل الكمبيالة وجب ىاإليداع إل

  

ßb©a@lbjÛa@ @
@ÞìjÔÛa@â‡ÈÛ@Êìu‹Ûaë@òjÛbİ¾a@ëcÉÏ‡Ûa@â‡ÈÛ@ @

@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
Ýßb¨a@ÊìuŠ@ @

   طرق الرجوع- 334-مادة 
ول     لحامل      اريخ حل احبها      اآلجل  الكمبيالة عند عدم دفعها له في ت دورها وس ى م الرجوع عل

  .من الملزمين بهاوغيرهم 
  -:اآلتية األحوالفي  اآلجل قبل حلول هؤالء حق الرجوع على وله     

 .جزئياأو متناع عن القبول آليا الفي حالة ا -1
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دفع     أو  سواء قبل الكمبيالة عليهفي حالة تفليس المسحوب   -2 ه عن ال ة توقف ا  لم يقبلها وفي حال م

  حجزا غير مجدأموالهى  ولو لم يثبت توقفه بحكم وفي حالة الحجز عل،هعلي
 .للقبول ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها إفالسفي حالة  -3

 

يه  يجوز للضامنين عند الرجوع       ماأن     دين        عل ين في البن التين المبينت وا   أن 3و 2م في الح يطلب
وطنهم وفي خ          األمور قاضي   إلى ة في م ة   الل ث ال الوقتي اريخ الرجوع        أي ث يه ام من ت نحهم   عل م م

  .لوفاءمهلة ل
ب      إذاف      ذي يج ت ال راره الوق ي ق ين ف ب ع رر للطل د القاضي مب ع  أن وج ه دف صل في  يح

  .اآلجلز المهلة الممنوحة التاريخ المعين لحلول واتتجال  أن بشرط الكمبياالت
  . طريق من طرق الطعنأي الطعن في هذا القرار بيقبلال و     

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
xbvnyüaMê‡îÇaìßë@é ë‹’@@ @

   شروط االحتجاج والحاالت التي ال حاجة لرفعه-335-مادة
ول       ال يثبت ا   أن يجب      اع عن القب ة رسمية       أو  متن دفع بوثيق ول    االحتجاج " ال دم القب " أو  "  لع
  ".الدفعلعدم 
 وقع عرضها   إذاف.  لعدم القبول في الميعاد لعرض الكمبيالة للقبول       االحتجاج يرفع   أن ويجب     
وم   القانون  من هذا 314 من المادة األولىلة المبينة في الفقرة  للقبول في الحا  االول ر في الي  األخي

  .إلى في اليوم التاالحتجاجضا رفع أيمن الميعاد المحدد لهذا العرض جاز 
ين    داءاأل لعدم الدفع عن الكمبيالة المستحقة االحتجاج رفع  ويجب      وم مع د مضي   أو  في ي بع

  . في احد يومي العمل التاليين ليوم استحقاقها،اإلطالعريخ من تاأو مدة معينة من تاريخها 
ت إذاو      ستحقة  آان ة م دى داءاأل الكمبيال الع ل ع  اإلط ب رف اج وج ا   االحتج دفع وفق د ال  بع

ة ب  سابقة والمتعلق رات ال ي الفق ة ف شروط المبين اجلل ي االحتج ول ويغن دم القب اج بع دم االحتج  بع
  . بعدم الدفعاالحتجاج وعن ءداألالقبول عن تقديم الكمبيالة ل

ة     أو  عن الدفع سواء اقبل الكمبيالة عليه حالة توقف المسحوب  وفي      ذلك في حال ا وآ لم يقبله
ز  هحج د  أموال ر مج زا غي و حج ى ضامنيه  زال يج وع عل ة الرج ل الكمبيال د اال  لحام ديم بع  تق

  . بعدم الدفعاالحتجاج لدفعها وبعد رفع عليهالكمبيالة للمسحوب 
ة        عليه حالة تفليس المسحوب     وفي      ل الكمبيال ا    أم سواء اقب م يقبله يس         ، ل ة تفل ذلك في حال  وآ

ين      اإلفالس يكون تقديم حكم شهر      ،ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول      ه لتمك  آافيا بذات
  .الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع

  

  الدفعأو  القبول بعدم االشعار طرق - 336-مادة 
ول      أشعارا  يرسل للمدور له وللساحب      أن على حامل الكمبيالة     يجب      دم القب دفع    أو   بع دم ال بع
و اشتملت      أو  ليوم تقديمها للقبول    أو   ،االحتجاجام العمل التالية ليوم     أي أربعة خاللفي   للدفع فيما ل

  .مصاريفال على شرط الرجوع ب
الي    خالل على آل مدور في      ويجب      سلمه       يومي العمل الت وم ت دورة  يحيط    أن األشعار ين لي  م
 وهكذا من مدور    ، السابقة تباالشعاراين من قاموا    وا تلقاه مبينا له اسماء وعن     الذي باألشعارعلما  
  . آخر حتى تبلغ ساحب الكمبيالةإلى
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  .السابق االشعار المواعيد المتقدمة من تاريخ تسلم وتبدأ
  . السابقمدورة من االشعار تلقي فيه الذي الميعاد بالنسبة لكل مدور من اليوم ويبدأ

ا     ة وفق وقعي الكمبيال د م عر اح ى اش امومت ذلك    ألحك ب آ سابقة وج رات ال عارالفق امنة إش  ض
  . في نفس الميعاداالحتياطي

دورين        إذاو      ه  لم يبين احد الم ه بصورة     أو   عنوان س  بين ه اآتفي      رال تي دور   بإشعار  قراءت  الم
  .السابق له

ا      أي يقوم به على     أن االشعار عليه وجب    لمن ويجوز      ه و. ة صورة ولو برد الكمبيالة ذاته  علي
  .في الميعاد المضروب له لألشعار إرساله يثبت أن

  .ه بكتاب عن طريق البريدخاللفي  األشعار أرسل إذا الميعاد مرعيا ويعتبر     
ه    في ميعاده سقوط أي حق من حق    األشعار  إرسال على عدم    وال يترتب       وق من وجب علي

ى         مسئوال بالتعويض القيام به ولكنه يكون عند االقتضاء        ه  عن الضرر الذي ترتب عل ى  إهمال  عل
  .يجاوز هذا التعويض قيمة الكمبيالة اال

  

  االحتجاج اشتراط عدم رفع - 337-مادة 
ى  حامل الكمبيالة عند المطالبة عل فييع أنضامن احتياطي أو  مدور  الىأو   للساحب   يجوز     

ة             أو   بعدم القبول    االحتجاجوجه الرجوع من رفع      ى الكمبيال دفع متى آتب عل دم ال ة  " بع المطالب
  .ة عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع من اشترط ذلكأيأو " بدون احتجاج" أو  "بال مصاريف

ي      ررة      وال يعف د المق ي المواعي ة ف ديم الكمبيال ن تق ل م شرط الحام ذا ال ن ه ال وال م  إرس
  . الالزمةتاالشعارا

  . ذلكأثبات من يتمسك قبل الحامل بعد مراعاة هذه المواعيد وعلى      
  .الموقعين آتب الساحب هذا الشرط سري على آل إذاو      
  .  وحدهعليه إاليسري  ال فناالحتياطيياحد الضامنين أو  آتبه احد المدورين ا إذأما     

ة      إذاو      ى    االحتجاج  رفع حامل الكمبيال شرط تحمل هو وحده مصاريفه                عل رغم من ال  إذاال
  . وضع الشرطالذيالساحب هو  آان
وقعين         أو  الشرط صادرا من مدور      آان ا إذ أما      ع الم ضامن احتياطي جاز الرجوع على جمي

  .االحتجاجبمصاريف 
  

   مسئولية الملزمين بمقتضى الكمبيالة- 338 -مادة
دورها وضام      ساحب      اطي نها   الكمبيالة وقابلها وم ى           االحتي ا عل ل حامله ا قب سئولون جميع  م
اة     أنمجتمعين دون   أو   ولحاملها مطالبتهم منفردين     .التضامنوجه   زام    يلزم بمراع  آل   ترتيب الت
  .منهم

  . الكمبيالة دفع قيمتهاوقع على هذا الحق لكل من ويثبت  
م    الالتزامهم   آان دون مطالبة الباقين ولو      لال تحو  المقامة على احد الملتزمين      والدعوى   ا ل حق

  .أوالم الدعوى عليه أقيمت
  

   الحقوق الناشئة عن الرجوع- 339-مادة 
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  -:ا يأتي بمعليه الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع لحامل     
 . مشروطةآانت أنغير المدفوعة مع الفوائد  المقبولة أوقيمة الكمبيالة غير  -1
  .اآلجل تاريخ حلول ي اعتبارا منالقانونالفوائد محسوبة بسعرها  -2
 .المصاريفمصاريف االحتجاج واالشعارات وغيرها من  -3

 

ى إذاو      غ يحسب عل ا مبل تنزل من قيمته ة اس ول اجل الكمبيال ل حل  استعمل حق الرجوع قب
ا في                        أساس   سعر الخصم الرسمي في ليبي ة ب ول اجل الكمبيال المدة التي بين تاريخ الرجوع وحل

  .ي يقع فيها موطن الحاملتاريخ الرجوع وبالجهة الت
  

   مطالبة الضامنين- 340-مادة 
  -:ا يأتيبم لمن دفع آمبيالة مطالبة ضامنيها يجوز     

  .ما دفعهجميع  -1
 .ي ابتداء من يوم الدفعالقانونفوائد المبلغ الذي دفعه محسوبة بالسعر  -2
 .تحملهاالمصاريف التى  -3

 

   الحقوق الناشئة عن دفع الكمبيالة- 341-مادة 
 يطلب في حالة دفعه الكمبيالة أنمستهدفا لذلك  آانأو  ملتزم استعمل ضده حق الرجوع لكل     

  .أداه ومخالصة بما االحتجاجتسلمها مع ورقة 
  .حقين لهال يشطب تدويره وتدويرات المدورين الأن مدور دفع الكمبيالة ولكل     

  

  ةالمقبول حالة الرجوع لقسم قيمة الكمبيالة غير -342مادة 
ع                في      ة يجوز لمن دف  حالة الرجوع على احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمة الكمبيال

  .  مخالصة بهوإعطاءه هذا الدفع بالكمبيالة أثبات يطلب من حاملها أنهذا القدر 
د    عليه يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقا      أن على الحامل فوق ذلك      ويجب      ا يفي ه بم ا  أنا من ه
  .أدى تمكينا له من الرجوع على غيره بما االحتجاج يسلمه أن ولاألصطبق 

  
  

  

   آمبيالة الرجوع- 343-مادة 
ستو أن من له حق الرجوع على غيره من الضامنين بمقتضى آمبيالة           لكل     سحبه   في ي ا ب  قيمته

  .ف ذلكال في موطن ما لم يشترط خاإلطالعآمبيالة جديدة مستحقة الدفع لدى 
ذا  340 و 339ها في المادتين   بيان الكمبيالة الرجوع على المبالغ الوارد        قيمة وتشتمل       من ه

  . من عمولة ودمغةعما دفا إليهمضاف القانون 
ضاه      ساس   ألساحب آمبيالة الرجوع هو الحامل تحدد قيمتها على ا         آان إذاف      ذي تحدد بمقت ال

ة    الك آانت  من الجهة التي     اإلطالعقيمة الكمبيالة مسحوبة لدى      ا       األصلية مبيال دفع فيه ستحقة ال  م
  .على الجهة التي بها موطن الضامن

ى         آان فإذا      ا عل دورين حددت قيمته ة     األساس ساحبها هو احد الم ضاه قيم ذي تحدد بمقت  ال
 الرجوع على الجهة التى  ساحب آمبيالة من الجهة التي بها موطن     اإلطالعآمبيالة مسحوبة لدى    
  .فيها موطن الضامن

   سقوط الحق بمضي المدة-344-مادة
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دا                  لما لحام  يسقط      ا ع زمين م رهم من الملت احبها وغي  الكمبيالة من حقوق قبل مدوريها وس
  -:أتييا  مإلجراءقابلها بمضي المواعيد المعينة 

  .منهبعد مضى ميعاد معين أو  اإلطالع المستحقة الدفع لدى الكمبياالتتقديم  -1
 .الدفععدم بأو  بعدم القبول االحتجاجرفع  -2
 .مصاريفال تقديم الكمبيالة للدفع في حالة اشتمالها على شرط الرجوع ب -3

ا في                إذاو       لم تعرض الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله
دفع         شرط          إال إذا الرجوع بسبب عدم القبول وعدم ال ارة ال ين من عب ه         أن تب م يقصد من ساحب ل  ال

  .نفسه من آفالة القبول إعفاءسوى 
انوإذا      اد      آ دويره ميع ي ت ترط ف ذي اش و ال دور ه ده    االم ه وح ول فل ة للقب ديم الكمبيال  لتق

  .االستفادة مما اشترط
  

  ع المشروعة التي تحول دون تقديم الكمبيالةنا المو- 345-مادة 
   المقررةاآلجال في االحتجاجرفع أو 

ل     االحتجاجدون رفع    أو حال دون تقديم الكمبيالة      إذا       نال يمك      في المواعيد المضروبة حائ
   .اآلجالمدت تلك ) حادث قهري آخرأو  تصدرها دولة ما يالقانونية الت آاألوامر ( عليهالتغلب 

ى     ة وعل ل الكمبيال سابق  أن حام دور ال أخير الم ه دون ت باب ينب اهرة وباألس ذا أن الق ت ه  يثب
ا   ا وموقع ه مؤرخ هالتنبي ة  منعلي ي الكمبيال ا أو ه ف صلة به ة المت ي الورق اقي   .ف ى ب ق عل وتطب

  .336 المادة أحكامالمدورين 
أخير              األسباب زالت   إذا       القاهرة وجب على حامل الكمبيالة تقديمها للقبول أو الدفع من غير ت

  .وعليه أن يرفع االحتجاج عند االقتضاء
ول       ن  ثالثي القاهرة مدة تزيد على      األسباب استمرت   إذاو اريخ حل  جاز الرجوع     اآلجال يوما من ت

  .االحتجاجإقامة أو  تقديم الكمبيالة إلىمن غير حاجة 
وم    " اإلطالعلمدة بعد   " أو  " اإلطالعلدي   " الكمبياالتيوما في   ثالثين   أجل ال  ويسرى      من ي

و      باألسبابتنبيه حامل الكمبيالة للمدور السابق       اهرة ول ان ذل    الق ول اجل ا    كآ ل حل ديم  قب ا   ،لتق أم
 اإلطالع يجرى من حين     الذي اآلجلثين يوما   ال الث إلي فيضاف   اإلطالع التي لمدة بعد     تالكمبياال

ا بمن   أو   بشخص الحامل     المتعلقة االمور القاهرة   األسباب من   وال يعتبر  .الوارد في الكمبيالة    نآ
  .االحتجاجرفع أو مكلفا من قبله بتقديم الكمبيالة 

  

  ن بنفس المرتبة الملزمو- 346-مادة 
ا       إذاقامة دعوى آمبيالة    ال   ال محل       انوا  تعدد الملزمون به س  وآ ة    وامت نظم   ،ين في المرتب  وت
  .لتزامات التضامنيةال اأنالسارية في ش األحكامقات فيما بينهم حسب الالع

  

   القوة التنفيذية للكمبيالة- 347-مادة 
واد          باألصلقوة السند الواجب التنفيذ فيما يتعلق        للكمبيالة ة في الم ات المبين  340 و 339 والملحق

  .343و 
ه        األجنبيةالصادرة في البالد     وللكمبيالة صادرة في د ال انون البل ز ذلك ق شرط أن يجي وة ب  . نفس الق

ائق ال االحتجاجمن أو  على صورة من الكمبيالة    عاإلنذار بالدف  يشتما أنويجب   ة  ال وسائر الوث زم
 يذآر في    أنلتزامات الناشئة عن الكمبيالة الموقعة بالوآالة يجب        الاوفي  .  المبلغ المطلوب  إلثبات

  . وثيقة التوآيلااإلنذار أيض
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  اإلنذار االعتراض على - 348-مادة 
راضالا   ى عت ذار ال عل ذهاإلن وره يجوز لقاضي أن إال ، يوقف تنفي ة االم  أن المختص الوقتي

س أو   عمليات التنفيذ آلها     بإيقاف مسببا   أمرايصدر   ا    ق ى عدم           إذاما منه  بني المعترض دعواه عل
ة   أو   إليهعتراف بالتوقيع المنسوب    الا ى  أو الوآال ال  اخري  أسباب عل  أن ويجب  . خطرة وذات ب

  .المر التظلم من هذا ايجوزال و .يفرض القاضي في األمر تقديم ضمان نقدي مالئم
  

   الكمبيالةدعاوى أوجه الدفوع في - 349-مادة 
دعاوى  في      ى                        ال ال راض عل د النظر في االعت ا أو عن د النظر فيه ة سواء عن ة بالكمبيال متعلق

ادة        إال بالدفوع  للمدين أن يحتج ببطالن الكمبيالة       زال يجو ،  اإلنذار  288 المنصوص عليها في الم
  .307أو بالدفوع التي تجيزها المادة 

ى       أنقاضي  لل آانه  أن الدفوع المتقدم بها مما يطول التحقيق في ش        آانت إذاو      اء عل  يصدر بن
  .بدونهأو  ضمانالطلب الدائن حكما مؤقتا على المدين سواء مع فرض تقديم 

ضته                آما      ك واقت دين ذل ذ إذا طلب الم سمح بوقف التنفي ال وأن   أسباب  له أن ي ة ذات ب  معقول
  .يفرض تقديم ضمان مالئم إذا رأى ذلك مناسبا

د الوقف   أيت أما يقرر أن للمادة السابقة فللقاضي اقاإلنذار وفقف تنفيذ  أو   أن سبق   إذاو      ا ي  وأم
  .الغاءه

  

  شاء الكمبيالةأن بأسباب الدعوى المتعلقة -350مادة 
ة   إصدار   إلى أدت يالعالقة الت  نشأت دعوى عن     إذا      ا أو  الكمبيال ة       انتقاله دعوى قائم  ظلت ال

د  ما لم يثبت حصو      انتقالهاأو  الكمبيالة  إصدار  على الرغم من     ة  تجوز   الو. ل تجدي ل تلك   إقام مث
  .االحتجاجعدم الدفع بأو بعد ثبوت عدم القبول  إالالدعوى 

ه        إال إذا الدعوى السببية   إقامة   حامل الكمبيالة    وال يخول        عرض على المدين رد الكمبيالة إلي
ا   وأودعها لدى قلم آتاب المحكمة المختصة على شرط أن            ذآور من حق ف      يكون م دين الم ي  للم

  .دعوى الرجوعإقامة 
  

  

   بدون سبباإلثراء دعوى - 351-مادة 
ببية         إقامة   فقد الحامل حق     إذا      الدعوى الكمبيالة على جميع الملزمين بها ولم تكن له دعوى س
ل  أو  يقيم دعوى على الساحب أنله  آانم  عليه دون حق        أو القاب ه ب روا ب ذي اث المبلغ ال دور ب الم

  . بهإضرار
  

   المخول لهم رفع االحتجاج الرسميألشخاصا - 352-مادة 
ب      ت أن يج اج يثب ود   االحتج رر عق طة مح دة بواس ة واح ة أو  بورق سجل المحكم ي ،م  وف

ي  اطق الت ود دال يوجالمن ا محرر عق ع لوال مسج فيه ام برف ة ق ة آاتب االحتجاج محكم   .البلدي
  . خلت المنطقة من بلدية فكاتب مدير الناحيةإذاو

  

   وصيغتهاالحتجاجآيفية رفع  - 353-مادة 
ا       أو   على الكمبيالة نفسها     االحتجاج يكتب   أن يجوز      سخة    أو  على ورقة منفصلة عنه ى الن عل

  .على ملحق يلصق بهاأو على صورتها أو  االثانية منه
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ة                    ويجوز      ة أو الناحي ة أو آاتب البلدي ود أو مسجل المحكم  إال أن يضيف الملحق محرر عق
  .االلتصاق على خط أختامهم آل حال أن يضعوا أنه عليهم على

ة      أن أثبته على ورقة منفصلة فعلى من       جآان االحتجا  إذاو      ى  أو  يؤشر بذلك على الكمبيال عل
ع        ،على الملحق الملصق بها أو  على صورتها   أو  منها   الثانيةالنسخة   د وجب رف م يكن ق ا ل ذا م  ه
  . بدون وجود الكمبيالةاالحتجاج

  

  عدم قابلية االستعاضة عن االحتجاج - 354-مادة 
ة إال االحتجاج مقام   إجراء أي مقويال   سري   ، في حالة ضياع الكمبيال ذ ت ام  وعندئ الخاصة   األحك

  .باعتبار الكمبيالة معدومة
  
  

   وعلى من يرفعاالحتجاج جهات - 355-مادة 
ادة     إليه المشار   األماآن في   االحتجاج رفع   يجب      ى من ذآر      329ا في الم ا حسب      وعل وا فيه

روا فال         .  غير موجودين  آانوا أنترتيبهم و  ك دون      وإذا تعذر االهتداء إلى موطن من ذآ يحول ذل
ة       صالقانونية لألشخا  األهلية عدم توافر    لوال يحو  .االحتجاجرفع   يه  الذين يجب تقديم الكمبيال م إل

  .335لمادة  من ااألخيرة في الفقرة عليه هذا ما عدا ما نص ،معليه االحتجاجدون رفع 
ي      ة  وف ديم الكمبيال ن يجب تق اة م ة وف ه حال ع إلي اج رف ه االحتج د علي مه حسب القواع  باس

  . وفاتهإلىالسابقة من غير التفات 
  
  

   الجوهريةاالحتجاج محتويات -356-مادة
شتمل      ى صورة  ت اريخ االحتجاج وعل ى ت ه وعل م المطالب برفع ى اس اج عل ة االحتج  ورق

ة للكمبيال ذي حصلت حرفي شخص ال ع ذآر ال دوير م ول والت ارات القب ا من عب ا اثبت فيه ة ولم
ى        شتمل عل ب أن ت ا يج ضاء آم د االقت ا عن ة أو دفعه ه الكمبيال ية بقبول ار التوص ول األخط بقب

اب الشخص المطالب                 اع عن     وأسباب الكمبيالة أو بدفع قيمتها، ويذآر فيها حضور أو غي  االمتن
اع   اإلمضاء  وضع    القبول أو الدفع والعجز عن      أمور              أو االمتن ع الم ك مشفوع بتوقي ه، آل ذل عن
  .الموآول إليه رفع االحتجاج

ا    أن التى يجب     الكمبياالت تعددت   إذاو      دفعها شخص واحد في م        أو   يقبله ان ي حدة جاز    وا ك
  . بورقة واحدة منفصلةاالحتجاجللدائن رفع 

  
  

  تااالحتجاج واجبات المأمور المكلف برفع -357-مادة
ب      لطة   يج ه س ول ل أمور المخ ى الم راء عل ه صورة   إج ه إلي ن وج رك لم اج أن يت  االحتج

ي سجل  واريخ ف وم حسب ترتيب الت ا في ا يوم د أو راق االحتجاج بتمامه ه، وأن يقي صحيحة من
  .األصولخاص مرقم الصفحات ومؤشرا عليه حسب 

هو ا     أن علي شر يوم سة ع ل خم غ آ ى يبل ة ا إل يس المحكم ك    بتدائال رئ ة بتل صة قائم ة المخت ي
اريخ          أنات على   االحتجاج ة ت ذه القائم ه  واسم المسحوب      االحتجاج  تحوى ه ه واسم     علي  وموطن

  . عدم الدفعوأسبابولقب وموطن طالب الدفع وتاريخ استحقاق الكمبيالة والمبلغ المطلوب 
 قصر في     اإذت الفهرس ف    ال القيد في السجل المذآور على الطريقة المتبعة في سج          ويجرى     
  .أنملزما بالتعويض قبل ذوي الش آانذلك 

  

  االحتجاجإقامة  حالة عدم لزوم -358-مادة
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ه  جاز   االحتجاج لم يشترط الساحب في الكمبيالة لزوم        إذا      ك        أن ،إبدال ى ذل ا،  وافق عل  حامله
ة       أو   يتضمن رفض القبول     بيانب ى الملحق المتصل       أو  الدفع مكتوبا ومؤرخا على الكمبيال ا  عل به

  .عليه المسحوب بإمضاءعلى ورقة منفصلة مشفوعا أو 
  .االحتجاج يجب تسجيله في نفس آجال االحتجاج قوة بيان يكون لهذا الولكي     
رة     عليهت المنصوص   ال الحا وفي      ى ا في الفق دوير      األول ر الت ا       لىاالخ  يعتب اريخ واقع  من الت

  . المذآوربيانقبل تحرير ال
  

   الرجوعاالتآمبي تعدد -359-مادة
ة        زفال تجو    الرجوع    آمبياالت تعددت   إذا      ة ساحب الكمبيال ا  األصلية وآل   مطالب دور له .  م

  .بنفقات آمبيالة رجوع واحدةالا
  

‘†bÛa@lbjÛa@ @
@Ý‚‡nÛa–Šì—Ûaë@„äÛa@†‡Èm@MÑí‹znÛa@Mâë‡È¾a@áØy@À@òÛbîjàØÛa@ŠbjnÇa@Mâ†bÔnÛa@@ @

   التدخل-1-
   تعيين المتدخل-360-مادة

سا دورها وضامنها حبل ة وم اطي الكمبيال ا أن االحتي ين من يقبله د اأو  يع دفعها عن ضاءالي  .قت
دخل لمصلحة أي                    اآلتي وفقا للشروط    ويجوز ا من أي شخص مت ة أو دفعه ول الكمبيال ا قب  بيانه

  .ملزم بها عن طريق الرجوع
ا يجوز               أن ويجوز      ة آم زمين بالكمبيال ن هو المسحوب      يكو  أن يكون المتدخل من غير المل
  . شخص ملتزم بمقتضى الكمبيالة عدا القابلأيأو  عليه
ومي ل  ال يشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خ       أن على المتدخل    ويجب      اليين     ي  العمل الت

شرط    إهمالهملزما بالتعويض عن الضرر الذي ينشأ عن         آان وأاللتدخله   ذا   واج ي ال      أن ب ز ه
  .التعويض مبلغ الكمبيالة

  
   الشروط المقررة لصحة التدخل-361-مادة

لتي يكون فيها لحامل الكمبيالة واجبة العرض        ا األحوال في جميع    بطريق التدخل  القبول   يقع     
  .للقبول حق الرجوع قبل ميعاد حلول اجلها

يس للحامل     عين في الكمبيالة من يقبلها أو يدفع قيمتها عند االقتضاء في مكان          وإذا      ا فل  دفعه
ين         ذا التعي ين     وال    أن يرجع قبل ميعاد حلول اجلها على من صدر عنه ه وقعين الالحق ى الم عل

ا واثبت            إالله   امتنع عن قبوله  إذا عرض الكمبيالة على من عين لقبولها أو دفعها عند االقتضاء ف
  . االحتجاجةاالمتناع بورقهذا 

  . لتدخل رفض القبول الحاصل بطريق ااألخرى األحوالوللحامل في 
ا      ول   إذا أم ل حل وع قب ي الرج ه ف سقط حق ره في ل اق شخص  اآلج ى ال ذيعل ول ال ع القب  وق

  .حقيناللمصلحته وعلى الموقعين ال
  

  هصحت نوارآا طرق القبول -362-مادة
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ع               يدون      ا ويوق ة ذاته ى الكمبيال دخل عل ه  قبول الكمبيالة بطريق الت دخل  علي ذآر في    .  المت وي
  . الساحبحاصال لمصلحةعد التدخل المن حصل التدخل لمصلحته واصيغة القبول اسم 

   التزامات القابل بالتدخل-363-مادة
لمن حصل التدخل لمصلحته بما الالحقين  القابل بطريق التدخل قبل الحامل والمدورين  يلتزم    

  .األخيريلتزم به هذا 
ضامنيه         ويجوز      دخل لمصلحته ول رغم من        ، لمن حصل الت ى ال ول بطريق       عل حصول القب

صة    االحتجاج  يتسلموا من حامل الكمبيالة ورقة       أن ،التدخل ان  أن والمخال صة وذلك       آ ة مخال ثم
  .القانون من هذا 339 قاموا بدفع المبلغ المبين في المادة إذا

دخل        إذاو      وم    خالل  لم تقدم الكمبيالة لمن قبلها بالت الي للي وم الت ر  الي ع    األخي ه لرف  المسموح ب
  . بسبب عدم الدفع سقط حكما التزام القابل بالتدخلحتجاجاال

  

   بعدم الدفعاالحتجاج طرق دفع الكمبيالة بالتدخل و-364-مادة
ع          يجوز      ول             األحوال  دفع الكمبيالة بطريق التدخل في جمي د حل ا عن ا لحامله التي يكون فيه
  .قبله حق الرجوع على الملتزمين بهاأو  اآلجل

د    ويكون    ذا ال غ      أداءفع ب   ه ذي  آل المبل ان يج    ال دخل لمصلحته            بآ ى من حصل الت  أداؤه عل
  . لذمتهأبراء
ه        األخير في اليوم التالي لليوم      األآثر أن يحصل الدفع على      ويجب       من الميعاد الذي يصح في

  .رفع االحتجاج بعدم الدفع
  

   موطن المتدخلين وبراءة ذمة الملتزمين بالتدخل- 365-مادة 
  االحتجاجم رفع في حالة عد

دخل أو            آان إذا     ة بطريق الت ابلي الكمبيال ي لق ان            نللمعني ضاء موطن في مك د االقت دفعها عن   ل
ان                       ا دفع إذا آ دم ال ع االحتجاج بع ا ورف يهم جميع ا عرضها عل ى حامله ه مقتض     لدفع وجب عل ل

وم        األآثروذلك على    الي للي ر  في اليوم الت ذا اال           األخي ع ه اد المحدد لرف م   أن ف  .حتجاج  من الميع  ل
ان  في هذا الميعاد     االحتجاجيرفع   دورون ال             آ ول لمصلحته والم ع القب ذي وق ون  الالشخص ال حق

  .جميعا في حل من التزاماتهم
  

   رفض الحامل قبول الدفع عن طريق التدخل-366-مادة
ا  ذمته تبرآانت سقط حقه في الرجوع على من المتدخل، رفض حامل الكمبيالة الدفع من إذا     

  .بهذا الدفع
  

   الدفع عن طريق التدخلأثبات -367مادة 
ا          أثبات يجب     ذآر فيه ة وي ى الكمبيال ة تكتب عل  الدفع بطريق التدخل بعبارة تفيد وصول القيم

  .  الساحب لمصلحةحاصًالعد الدفع المن حصل الدفع لمصلحته وا
ب     ة  أن ويج سلم الكمبيال ى ت ب  إل ا يج دافع آم ه ورق أن ال سلم ل اجة  ت ان أن االحتج ة  آ ثم

  .احتجاج
   الحقوق وااللتزامات الناشئة عن الدفع بطريق التدخل-368-مادة

سب    دفع       يكت صل ال ن ح ل م ة قب ن الكمبيال ئة ع وق الناش ع الحق دخل جمي ق الت دافع بطري  ال
دويرها يجوزال ما أن األخير نحو هذا آمبيالتالمصلحته وقبل من التزموا      رأ  .  لهذا الدافع ت م  وتب ذم

  .لمن حصل الدفع لمصلحتهمالالحقين المدورين 
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دخل      أشخاص تقدم عدة    إذاو      ضلية  آانت  للدفع بطريق الت راءة           األف ه ب ى دفع  لمن يترتب عل
  . عدد من الملتزمينأآثرذمم 
ى من     أن تدخل للدفع وهو عالم ب  ومن       تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه في الرجوع عل
  . التدخللوال هذا تبرأ ذمته آانت

  

   تعدد النسخ-2-
   تعدد النسخ- 369-مادة 

  . سحب الكمبيالة نسخا متعددة يطابق بعضها بعضايجوز     
ب      ا    أن ويج ا رقمه سخة منه ل ن تن آ ي م ة    وأال يوضع ف ا آمبيال سخة منه ل ن رت آ اعتب

  .مستقلة
  .ها على نفقته يطلب نسخا منأنها وحيدة أن حامل آمبيالة لم يذآر فيها ولكل     
ه ويجب      ذلك علي ا ل ى يرجع أن تحقيق شخص إل ذي ال ذا ال ى ه ه عل ا ل ي وا يعأن دوره ه ف ن

  . الساحبإلىالرجوع على المدور السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي 
  

   آثار دفع نسخ الكمبيالة- 370-مادة 
ة       دفع      م يكن مشروطا ف         ، الكمبيالة بمقتضي احدي نسخها مبرئ للذم و ل ا    ول دفع     أنيه ذا ال  ه

  .ياالخريبطل حكم النسخ 
ه  المسحوب    أن غير   ستردها           علي م ي ا ول سخة قبله دفع بمقتضى آل ن ا بال دور  .  يبقي ملزم والم

سخ     ال ومدوروها ال، مختلفينشخاصألالذي دور النسخ الكمبيالة    حقون ملزمون بمقتضى آل الن
  .التي تحمل توقيعاتهم ولم يحصل استردادها

  

   الواجب ذآرها على النسخاتبيانال - 371-مادة 
سخ     أن نسخ الكمبيالة للقبول     إحدى من يرسل    على      ين في الن ده     األخرى  يب  اسم من توجد بي

  .تلك النسخة
ذا    وعلى      ر  ه شرعي        أن األخي سلمها للحامل ال ة  ي سخة    ألي سليمها ف      أن ف  اخري  ن  ال رفض ت

  :جاالحتجا اثبت بورقة إذا إاليكون للحامل حق الرجوع 
  .إياها النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حين طلبه أن -1
 .أخرىالدفع لم يحصل بمقتضى نسخة أو  القبول أن -2

 

   الصور-3-
   تحرير الصور وشروطه وآثاره-372-مادة

  . يحرر منها صوراأن الكمبيالة لحامل     
ة      أن ويجب    ة  ألصل  تكون الصور مطابق ضمنته       أن أو ماتم  الكمبيال ا ت شمل م دويرات    ت  من ت
  . عند هذا الحدأنتهي قد األصل النسخ عن أنا عليه يكتب أن و،أخرى اتبيانو

  .األصل يجرى على الذي على الوجه االحتياطيها ضمان تدوير الصور وويجوز
  .أحكام من لألصل لهذه الصورة ما ويكون

  

   الصورتداول -373-مادة
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ذا     أن األخير وعلى هذا    .األصليده   أن يبين في صورة الكمبيالة اسم من يكون ب         يجب     سلم ه  ي
شرعي ف    لحامل االصل ك    أن الصورة ال ع عن ذل و   امتن ى      نفال يك ذا الحامل حق الرجوع عل  له

  . رغم طلبهإليه يسلم لم االصل أن باحتجاج لم يثبتما . يناالحتياطيضامنيها أو مدوريها 
ارة    بعد آخر تدوير حصل قبل وضع الصورة         األصل آتب على    إذاو     ذ   " عب يصح  ال  اآلنمن

  . بعد ذلكاألصلآل تدوير يكتب على ال  باطمماثلة وقعة عبارة أيأو "   الصورةاألعلىالتدوير 
   التحريف-4-

   آثار التحريف وتاريخه- 374-مادة 
ع             أصبح وقع تحريف في متن الكمبيالة       إذا      ا المحرف من وق ا عليه  ملزما بها بمقتضى متنه

  .األصلي ا يظل الموقعون السابقون ملزمين بمقتضى متنهابينم. بعد التحريف
ع    أو  التوقيع وضع قبل التحريف أنلم يثبت أو  لم يظهر من الكمبيالة   إذاو      ر التوقي ده اعتب بع

  .سابقا على التحريف
  
  

   اعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم-5-
  ه اعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم وآثارإجراءات - 375-مادة 

ة     إذا      ان هلكت   أو  سرقت   أو   ضاعت الكمبيال ا    آ ذلك المسحوب        أنلحامله ر ب ه  يخب  أن و علي
ى يطلب الحكم باعتبار السند معدوما وذلك بعريضة ترفع          ي يجب            إل ة الت ة الجه يس محكم  أن رئ

 القاضي الجزئي للجهة التي يقع موطن الحامل في دائرتها إلىأو يجري دفع الكمبيالة في دائرتها    
ى بياض     آانت إذاالكمبيالة الجوهرية و  العريضة أرآان  تذآر في    أنيجب  و ة صادرة عل  الكمبيال

  . المثبتة لذاتيتهااتبيان يذآر في العريضة الأنوجب 
رارا                  ث الت وبعد ة أو القاضي الجزئي ق ة االبتدائي بت من حق حامل الكمبيالة يصدر رئيس المحكم

 ويأذن في دفعها بعد األخرىالكمبيالة وبياناتها أرآان  فيه باعتبار الكمبيالة في حكم المعدوم مبينا
ة  الرسمية ثالثين يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة          انقضاء أو اآلجل   إذا آانت الكمبيالة حال

ان  اآلجل   أو اعتبارا من تاريخ حلول       اإلطالعآانت مستحقة عند     شر      إذا آ ا للن ك تالي  آل ذلك   .ذل
  .اآلجل هذا خاللالة قد رفع اعتراضا ما لم يكن حائز للكمبي

ع العريضة        ويجب   ى راف ذآور          أن عل رار الم غ الق وم بتبلي ى  يق ه  المسحوب   إل شره في   علي  وبن
  .الجريدة الرسمية

ل                 على دين إذا حصل قب ة الم رىء ذم ا يب ى حائزه ة إل  الرغم من رفع العريضة فأن دفع الكمبيال
  . األمر إليهإبالغ

  

  ضاالعترا طرق -376-مادة
ع العريضة     عن  االحوال  تقام دعوى اعتراض الحائز في جميع     أن يجب      ق تكليف راف  طري

  .للجهة الواجب فيها دفع الكمبيالةاالبتدائية  المحكمة إمام بالحضور عليهوالمسحوب 
  التحفظيةاإلجراءات  -377-مادة

وم بجمي    أن لرافع العريضة    375المقرر في المادة     اآلجل إثناء في      ال ع   يق ؤدي     األعم  التي ت
 أنله  آانحل اجلها في تلك الفترة أو  اإلطالع الكمبيالة مستحقة لدى آانت إذا و، حفظ حقوقهإلى

  . قضائياإيداعا غإيداع المبل يطلب أو أنيطالب بدفعها بكفالة نقدية 
  

   نفاذ الحكم-378-مادة
  وطرق استيفاء الكمبيالة الضائعة
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ه  المشار االجلقضى  أن إذا      ادة      إلي راض        375 في الم ر اعت راض  رفض   إذاأو   من غي  االعت
ائي   م نه بحتبحك ة  أص ضائعة معدوم ة ال ا الكمبيال ة    .حكم ار الكمبيال رار باعتب دم الق ن يق  ولم

ى عدم           ة عل ة دال اب المحكم راض معدومة حكما مصحوبا بشهادة من قلم آت م   أو  االعت دم الحك يق
سخة  أو فع  يطلب الدأنالنهائي القاضي برفض الدعوى   ة يطلب ن ة صادرة   آانت  إذا ثاني  الكمبيال

  .لم يحل اجلها بعدأو على بياض 
ا بالسعر المشار   عليه الفوائد   أداء يجب   اإلطالعالمستحقة عند   أو   التي حل اجلها     والكمبيالة     
ادة       . القانون من هذا    340و339 في المادتين    إليه غ بموجب الم د أودع المبل م يكن ق  333هذا ما ل
  .حساب من صدر قرار باعتبار الكمبيالة معدومة لمصلحته أو صدر الحكم لصالحهل

   زوال نفاذ الكمبيالة المفقودة-379-مادة
م ف                        اإلخالل عدم   مع      ى الحك ى من حصل عل وق عل ة من حق ائز الكمبيال  أن بما قد يكون لح

  . حق ناشيء عنهاأيالحكم باعتبار الكمبيالة معدومة يفقدها 
  

  ادم التق-6-
   مدد التقادم-380مادة 

اريخ                        تسقط      ا بمضي ثالث سنوات من ت اه قابله ة تج  بالتقادم آل دعوى ناشئة عن الكمبيال
  .حلول اجلها

ا      ساحب  وادع أم ل ال ل قب اريخ   أو ى الحام ن ت نة م ضي س سقط بم دورين فت اجالم  االحتج
ول      والقانونية أ المرفوع في المدة     ت  إذا اآلجل من تاريخ حل ى شرط الرجوع          اش ة عل ملت الكمبيال

ادم دع      ،مصاريفال  ب سقط بالتق ى بعض          وا وت دورين بعضهم عل ساحب بمضى      أو  ى الم ى ال عل
 الدعوى عليه أقيمت الذيمن اليوم أو  يكون فيه المدور قد دفع الكمبيالة     الذيستة اشهر من اليوم     

  .فيه
دعوى الناشئة عن            بمضى سنة من يوم فقد الح       اإلثراء بالتقادم دعوى    وتسقط      ع ال ق في رف

  .الكمبيالة
   التقادمنا بدء سري-381-مادة

سريال       ة  ت ي حال ادم ف د التق ة  مواعي دعوى إقام نال وم األم ر ي راء أخ اأج ال  و       ، فيه
  .مستقل به بموجب سند حصل اعترافأو  صدر حكم بالدين إذايسري هذا التقادم 

  
  

   آثار االنقطاع- 382-مادة 
  .هنا القاطع لسرياإلجراءقطاع التقادم من أثر بالنسبة لمن اتخذ قبله نال يكونال     

  

   العطالت الرسمية- 383-مادة 
دفعها        ال وافق حلول اجل الكمبيالة يوم عطلة رسيمة ف          إذا    ة ب وم العمل     إال في  تجوز المطالب  ي

  .التالي
ة وعل     أخر إجراء أي اتخاذ   ال يجوز  وآذلك      ول          متعلق بالكمبيال ى وجه خاص بعرضها للقب

  . يوم عملإال فيها أن في شاالحتجاجبرفع أو 
ين يوافق        اإلجراءات من هذه    إجراء أي وجب اتخاذ    إذاو      ة       أخر  في ميعاد مع ع عطل وم من  ي

ى رسمية فيمتد هذا الميعاد      الي      إل وم العمل الت ا .  ي اد فتحسب             أم ل الميع ي تخل ة الرسمية الت العطل
  .منه

  

  ء المواعيد بد-384-مادة
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  . منهاالولتفاقي اليوم الاأو ي القانون في حساب الميعاد دخليال 
  

   مهل المجاملة- 385-مادة 
  . سبيل المجاملةىقانونية علأو  مهلة قضائية أي منح يجوزال 

  

   تفسير- 386-مادة 
ان         ا في هذا الكتاب على مكان    " موطن"  لفظ   يطلق      م يكن فمك ة    لعمل أيضا فأن ل ا آم  اإلقام

  .وأقسامهاعلى آامل منطقة المتصرفية " لدفع امكان" يطلق لفظ 
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@áÔÛaïãbrÛa@ @
@‡äÛaóã†þa@ @

  هأحكام -1-
   تعريف-387مادة 

ين              االذني هو التزام مكتوب وفقا الوضاع      السند      د شخص مع انون ويتضمن تعه حددها الق
ل للت                   ين أو قاب اريخ مع د في ت ين ألمر أو      يسمى المحرر بدفع مبلغ معين من النق  شخص   ألذنعي

  .يسمى المستفيد
  
  

  

  األساسيةالسند أرآان  - 388-مادة 
  -:اآلتيةالسند االذني على البيانات  يشتمل

  . مكتوبة في متن السند وباللغة التي آتب بها-ألمرعبارة سند أو ألمر شرط ا -1
 . قدر معين من النقودأداءتعهد غير معلق على شرط ب -2
 .اآلجلتاريخ حلول  -3
 .داءألا مكان -4
 ).المستفيد (ألمره أواسم من يجب الدفع له  -5
 .إنشائه مكانشاء السند وأنتاريخ  -6
 ).المحرر(شأ السند أنتوقيع من  -7

 

  اتبيان السند الخالي من بعض ال- 389-مادة 
 في الحاالت المبينة إال الخالي من احد البيانات المذآورة في المادة السابقة ال يعد اذنيا السند     

  -:اآلتيةات في الفقر
  .عليه اإلطالع لدي داءاألمستحق  اآلجليعد السند الخالي من ذآر تاريخ حلول  -1
ذآر إذا -2 م ي ان ل دفع فال امك انل ذآر  امك ذي ي ببل د جان رر يع م المح ان اس وطن  امك دفع وم ل

 .نفسهالمحرر في الوقت 
 .حررهم اسم جانببلمبين  امكان يعتبر منشأ في الإنشائه مكانالسند الخالي من ذآر  -3

 

  أحكام بعض نا سري- 390-مادة 
  الكمبيالة على السند االدني

سند االدني       تسري      ام    على ال دوير والرجوع            األحك دفع والت ة بال ة والمتعلق الخاصة بالكمبيال
بسبب عدم الدفع واالحتجاج والدفع بالتدخل والصور والتحريف والتقادم وأيام العطالت الرسمية             

ة والحج    وحظر منح المهل القضائية أو       وحساب المهل والمواعيد   اطي  زالقانوني ف  واختال  االحتي
   والتوقيع بدون تفويض واعتبارواألرقامالمبالغ بالحروف 

ي                سند االدن ى ال سري عل ذلك ت ام    السند في حكم المعدوم، وآ ة المستحقة      األحك ة بالكمبيال المتعلق
ر التي ب     أخرى األداء في موطن احد االغيار أو في جهة          دة           غي ا موطن المحرر واشتراط الفائ ه

ذآر في صيغته اسم المضمون عد                        م ي اطي وإذا ل ضمان االحتي ام ال  حاصال لمصلحة   وآذا أحك
  . فيه مع طبيعة السندضال تتعار آل ذلك بالقدر الذي -المحرر

  

  

  اإلطالع التزامات محرر السند وتاريخ - 391-مادة 
  . به قابل الكمبيالةدني ملزما بما يلتزمال محرر السند ايعد     
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د      داءاأل الواجب   السند      دة بع ه      اإلطالع  م ى  يجب تقديم ين  االجل  خالل  المحرر    إل  في   المع
ادة  ر 313الم ه ليؤش ه علي ا بإطالع ا وموقع ه مؤرخ ير   علي اريخ التأش ن ت اد م ذا الميع دأ ه  ويب
ذا    أثبات امتنع المحرر عن وضع التأشير المتقدم وجب         إذاو. المذآور اع االمت ه باحتجاج يكون     ن

  .اإلطالع مدة أنتاريخه مبدأ سري
  

   أحكام مشترآة بين الكمبيالة والسند االدني-2-
   قوة الكمبيالة والسند االدني آسند تنفيذي- 392-مادة 

فال    سند ا تتوق ة وال ىال صحة الكمبيال و آ -دن دى نا ول الع ل دة أو  اإلط العلم ى -اإلط  عل
لم تدفع أو  صدرت السندات خالية من الدمغة      إذاه  أنعلى  . دمغةالخاصة برسوم ال   األحكاممراعاة  
  . فقدت صفتها آسندات تنفيذيةقانوناالمقرر لذلك  اآلجل خالل
ل وال يحق      سندين أي لحام ة  ال ى إقام وى عل اس دع امأس ة أحك سديد إذا الكمبيال م بت م يق  ل

أو كمة وتنطق بعدم صحة الكمبيالة     وتحكم المح . هاأنرسوم الدمغة والغرامة النقدية المقررة في ش      
  .دنى آسند تنفيذي ولو من تلقاء نفسهاالالسند ا

  

   السند ودمغهاعلى الفوائد المستحقة - 393-مادة 
د       اإلطالع اآلجل لدى  االدنى أو الكمبيالة حالة      دآان السن  إذا      دة بع ا     اإلطالع  أو لم  وذآر فيه

م الدم   شمل رس د وجب أن ي تحقاق الفوائ الوةوجوب اس ة ع ى  غ ي  األصلعل د الت غ الفوائ ، مبل
اتحسب  ى أس سندسعل ى ال ين عل سعر المب وز ال  و. ال دة أنيج د لم اوز تحسب الفوائ شر تج  ع
  .اشهر

sÛbrÛa@áÔÛa@ @
Ù—Ûa@IÙî“ÛaH@ @
@lbjÛaÞëüa@ @

À‹—¾a@Ù—Ûa@ @
@Ý—ÐÛaÞëüa@ @

  الصك وشكلهإصدار في 
   المصرفيالصك ارآان - 394-مادة 

  - :التالية اتبيانالصك على ال يشتمل
  .مدرجة في متن السند وباللغة التي آتب بها) شيك( آلمة صك -1
 .النقودأمر غير معلق على شرط بدفع قدر معين من  -2
 .الدفع عليهاسم من تعين  -3
 .الدفع مكان -4
 .ومكانهالصك إصدار تاريخ  -5
 .)الساحب( الصكأصدرتوقيع من  -6

 

  اتبيان آثار عدم ذآر بعض ال- 395-مادة 
م الصك          اتبيان  من احد ال   لصكخال ا  إذا      د حك سابقة فق ادة ال واردة في الم ا إال في   ال ت ال الح
  -:التالية
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ه  اسم المسحوب    جانب إلىلمبين   ا مكانيعد ال  -1 ان  علي دفع    مك ان الصك من ذآر م      ال   خ  إذا لل  ك
 عد الصك واجب الدفع في      عليه اسم المسحوب    جانب إلى المبينة   األماآن تعددت   إذاو. خاص

  .امنه كانل مأو
 لم يكن للمصرف    إذالذي صدر فيه و    ا مكان وجب دفعه في ال    اتبيانالصك من هذه ال   ال   خ إذاو -2

 .لذي به مقره الرئيسي امكانلمذآور وجب دفعه في ال امكانمقر في ال
ان من ذآر خال الصك  إذاو -3 ئا في الاإلصدار  مك انعد ناش شار  امك هلم ى إلي  اسم جانب إل

 .الساحب
 

  ب الصك عدم جواز سح- 396-مادة 
  على غير صاحب المصرف

  . المصارفاألعلى سحب الصكوك يجوزال      
  . ذلك يجوز سحب الصك واجب الدفع في الخارج على غير المصارفومع     
ان  إذا إالصك  إصدار   يجوزال  و      دى المسحوب              آ ا ل ود يتصرف فيه ساحب نق ه لل  عن   علي

  .هماضمني بينأو تفاق صريح الالصكوك طبقا إصدار طريق 
  . المذآور حكم الصكأخالال بالشرط ينشأ الذي السند دال يفق ذلك ومع     

  

   في الصكال قبول - 397-مادة 
  . تكنمآان ل بالقبول تعد إشارةفي الصك وآل  ال قبول     
دفع الصك                  أن عليه ذلك يجوز للمسحوب     ومع      وافر الرصيد ل د ت ا يفي ى الصك بم  يؤشر عل

  .رف في المبلغ قبل تقديم الصك للدفعومنع الساحب من التص
  

   الصكالستيفاء الشخص المعين بيان- 398-مادة 
  : اشتراط دفع الصكيجوز     

  .بدونهاأو " ألمر" لشخص معين مع عبارة  -1
 .ا يعادلهامأو " ألمرليس " لشخص معين مع عبارة  -2

ارة     والصك      ه لحامأو "  المسحوب لمصلحة شخص معين والمنصوص فيه على عب ا  أو " ل م
  .يعادلها يعتبر صكا لحامله

  . الصك من ذآر المسحوب له عد صكا لحاملهال  خإذاو     
  

   المسحوب له وقيود السحببيان - 399-مادة 
  .الساحب نفسهألمر  يسحب الصك أن يجوز     
  .  سحبه على حساب الغيروال يجوز     

ا عليه  بين فروع مصارف يسيطر   سحب الصك على الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا         يجوز ال 
  ".لحامله"  سحب الصك زال يجو وفي هذه الحالة واحد،مقر رئيسي 

  

   حظر الفوائد- 400-مادة 
  .لم يكن آان فائدة في الصك يعد أي اشتراط

  

  مكان الدفع -401مادة 
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ة موطن المسحوب          آان دفع الصك في موطن شخص ثالث سواء أ        يجوز    ه في جه  في   أم علي
  . توجد فيها مؤسسة تقوم مقام المصرفأخرىجهة 

  

   الكمبيالة على الصكأحكام بعض انطباق -402مادة 
ام  على الصك    تسري      واد  أحك ة     292،  293،  294،  295،  296،  297 الم  الخاصة بالكمبيال

  .تفق وطبيعة الصكيا والمتعلقة بصحة المبلغ والتوقيع وشروطه في حدود م
  محية الوآيل العاال  ص-403مادة 

شمل       ام  ي ويض الع ره     أن التف سه باسم ولحساب غي زم أحد نف الصكوك صالحية إصدار    يل
  .وتدويرها ما لم ينص عقد التوآيل على العكس

  

   الدفعضمان - 404-مادة 
  . منها باطلإعفاءه وآل شرط يفيد ، الساحبعلى تبعة دفع الصكوك تقع

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
Þëa‡mÙ—Ûa@@ @

   الصكتداول - 405-مادة 
ه صراحة            للتداول الصادر باسم شخص معين قابل       الصك       عن طريق التدوير ولو لم يكن في

  ". ألمر" عبارة 
وز      شرط  وال يج د ب ين والمقي م شخص مع صادر باس صك ال ل ال يس "  نق رل ا م    أو" ألم

  .المدنيالقانون الحوالة المدنية المقررة في أساس  على إال يعادلها
 يدوروه من   أنلغيره من الملتزمين به ولهم      أو  صك لمصلحة الساحب نفسه      تدوير ال  ويجوز     
  .جديد

   قيود التدوير- 406-مادة 
  .لم يكن آان اعتبر عليه وآل شرط علق ، يكون التدوير خاليا من آل شرطأن يجب    

  .عليه لتدوير المسحوب ألحكم آل تدوير جزئي آما ال باطويقع     
  . تدويرا على بياض التدوير للحاملويعد     
دوير      سحوب ولت ه الم م علي صال حك سحوب  اإلي ن للم م يك ا ل ط م ه فق سات علي دة مؤس  ع

  .ا الصكعليهوحصل التدوير لمصلحة واحدة منها تختلف عن تلك التي سحب 
  

   الكمبيالةأحكام انطباق-407-مادة
سري      ى الصك ت ام عل واد أحك واردة في الم ة ال ى 303 الكمبيال دوير 310 إل ة بالت  والمتعلق

دوير             ضمانوآثاره و  واريخ والت  المدور وشرعية الحيازة وقيود التدوير وحق التمسك واعتبار الت
  ". القبضآلجل" 

  

  االحتياطي ضمانال -408مادة 
  .جزءا منهأو  احتياطي يشمل المبلغ آله ضمانب دفع الصك ضمان يجوز     
  .من احد الملزمين بهأو  عليهير ما عدا المسحوب  من الغاالحتياطي ضمانال تقديم ويجوز     
  .322 و321 المادتين أحكام الصك على وتسري     
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sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
éÈÏ†ë@Ù—Ûa@áí‡Ôm@ @

  اإلطالع الصك مستحق لدى - 409-مادة 
  . يفيد التأجيل في الدفعبيان الغيا آل ويعتبر اإلطالع واجب الدفع لدى الصك     

  .واجب الدفع في يوم تقديمهصدار إل اليوم المبين فيه آتاريخ اوالصك المقدم للدفع قبل
  
  

   مواعيد تقديم الصك للدفع- 410-مادة 
ة               يجب      ا إذا وقعت جه ة      اإلصدار  تقديم الصك للدفع خالل خمسة عشر يوم دفع في والي  وال

  .أخرىواجب الدفع في والية  واحدة وثالثين يوما إذا آان
ا             آان إذا يوما   أربعين إلى اجل التقديم    ويمد     دفع خارجه ا وواجب ال أو الصك صادرا في ليبي

  .بالعكس
  .اإلصدار المذآورة من اليوم المبين في الصك آتاريخ اآلجال وتسري     

  
  

  ف التواريخال  اخت- 411-مادة 
ا            إذا      دين يختلف تقويمهم ين بل دل  سحب صك ب وم    أب اليوم   اإلصدار  ي ه   ب ل ل ويم   المقاب  في تق
  .لدفع امكان

  

   تقديم الصك لغرفة المقاصة- 412-مادة 
  . غرف المقاصة تقديما للدفعإلحدى تقديم الصك يعد

  

   دفع الصك- 413-مادة 
  بعد الميعاد واعتراض الساحب

  . ذلكعلى يدفع الصك بعد الميعاد المحدد لتقديمه ما لم يعترض الساحب أن عليه للمسحوب 
ل     معارضة الساحب على دف    وال تقبل       ضاء ع الصك قب دفع    اآلجل  انق رر لل ة  في  االالمق  حال

  .تفليس حاملهأو ضياعه 
  

  القانونية االهليةفقده أو تفليسه أو  وفاة الساحب - 414-مادة 
ه و    دال يفق    ساحب        ال الصك حكم اره بموت ال سه   أو   آث د   أو  تفلي ة فق ة ال األهلي د    قانوني إصدار  بع

  .الصك
  زئي آثار الدفع والدفع الج- 415-مادة 

سحوب  إذا      ام الم ه ق ا     علي سليمه موقع ة بت ه المطالب ت ل صك حق دفع ال ه ب ل  علي ن الحام  م
  .بالمخالصة

اء الجزئي      ناالمتناع ع   للحامل   يجوزال  و   ول الوف ه    ، قب وافر        أن ول دفع الرصيد المت .  يطالب ب
ه    إذاو ع جزء من قيمت ة الصك ودف ساحب عن قيم ل رصيد ال ان  ق سمحوب  آ هلل بأن علي   يطل

  .عما دفالتأشير بذلك في الصك ومخالصة بقدر 
ه وضامنيه                    يا   م وآل      ة ساحبه ومدوري ه ذم رأ من ة الصك تب اطيي دفع من اصل قيم  .ناالحتي

  . بالباقياالحتجاج يرفع أن الصك ولحامل
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   واحدنآ تقديم صكوك متعددة في - 416-مادة 
ا جرى          رصيد الساحب غ   آان واحد و  أن قدمت عدة صكوك في      إذا      ا جميع ر آاف لتغطيته ي

  .إصدارهادفعها وفقا لتواريخ 
ت إذاو      اريخ   آان ة ت د وحامل ر واح ن دفت صولة م صكوك مف صك  إصدار  ال ضل ال د ف واح

  . رقمااألسبق
  
  

   تسلسل التدويرات- 417-مادة 
دوير           عليه المسحوب   على ل للت ع الصك القاب دويرات و         أن قبل دف سل الت زم  ال   يتحقق من تسل يلت
  .لثتبت من صحة توقيعات المدورينبا

  

  في ليبيامتداولة غير أو  أجنبية الصك السمحوب بعملة - 418-مادة 
ه            متداولة   اشترط دفع الصك بعملة غير       إذا      اد المحدد لتقديم في ليبيا جاز دفع قيمته في الميع

  .بالعملة الليبية بحسب السعر الجاري في يوم الدفع
سعر           أني يوم التقديم فللحامل      لم يتم الدفع ف    إذاو       يختار بين المطالبة بقيمة الصك محسوبة ب

  .يوم الدفعأو  يوم التقيديم ةالليبيالعملة 
ى  قدم الصك للدفع للمرة      إذاو      د    األول ضاء  بع ه        انق اد المحدد لتقديم سعر     آانت  الميع رة ب  العب

  .قضى فيه ميعاد التقديمأن الذياليوم 
غ         إال األجنبية تقدير العملة    لدفع ا  عرف المكان  ويعين شترط حساب المبل ساحب أن ي  أنه يجوز لل

  .الواجب دفعه على أساس السعر الوارد في الصك
  . معينة بالذاتأجنبيةالمتقدمة عندما يشترط الساحب دفع الصك بعملة  األحكام والتسري

ا             إذاو      د   في  تعين مبلغ الصك بعملة تحمل اسما مشترآا تختلف قيمته ا   صداره إ بل  عن قيمته
  . يكون الدفع بعملة بلد الوفاءأنفي بلد الدفع افترض 

  

   الكمبيالة على الصكأحكام بعض انطباق - 419-مادة 
سري      صك  ت ى ال ام عل وع     أحك دعوى الرج دوما وب صك مع ار ال ة باعتب ة الخاص  الكمبيال

  . في حدود ما يتفق وطبيعة الصكاالحتياطي ضمانالوالتقادم و
  

Ûa@Ý—ÐÛaÉia‹@ @
@Ù—Ûa@İméuaŠ†cëlb¨a@À@@ @

  هأحكام تعريفه و- التسطير- 420-مادة 
  . منهاألمامية يسطره وذلك بوضع خطين متوازين على الجهة أنحامله أو  الصك لساحب

  .وخاص/ والتسطير عام : المبينة في المواد التاليةاآلثار على التسطير ويترتب  
سطير ع   ويعد  ا ا الت رد      إذا م م ت ا  أي ل ين    رةإش ي  ب ارة    أو   نالخطي " صاحب مصرف   " وردت عب

  . اسم صاحب مصرف بالذاتنالخطيي آتب بين إذاوخاصا : عادلهايا مأو فقط 
سطير   زوال يجو تسطير خاص  إلي التسطير العام    إحالة ويجوز   اسم  أو  العكس ويعد شطب الت

  .يكنلم  آانصاحب المصرف الوارد فيه 
  

   طرق دفع الصك المسطر-421مادة 
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ه   ال عم الحد اال ماا يقوم بدفع صك مسطر تسطيرا ع      أن عليه للمسحوب   يجوز ال   لصاحب  أو  ئ
  .مصرف

ه   ال عم ألحد أو   لصاحب المصرف المعين     إال دفع الصك المسطر تسطيرا خاصا       يجوز الو  إذائ
ين للقبض              ،عليهصاحب المصرف هو المسحوب      آان ك يجوز لصاحب المصرف المع  ومع ذل
  .ستيفاء قيمة الصكال أخرمصرف  صاحب إلى يلجأ أن
ى صك مسطر  يخول الو ه ال أحد عماألمنصاحب المصرف الحصول عل من صاحب أو ئ

  .هؤالءلحساب احد من  إال يقبضه أنيجوز له ال  وآذلك أخرمصرف 
ه للمسحوب    زفال يجو    حمل الصك عدة تسطيرات خاصة       إذاو      ه    علي ان  إذا إال دفع يحمل   آ

  .تحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصةاحدهما ل آان وتسطرين
ام    لم يراع المسحوب عليه أو صاحب المصرف           وإذا    سابقة   األحك التعويض    أصبح ال ا ب  ملزم

  . قيمة الصكال يجاوزبقدر 
  

   اشتراط قيد قيمة الصك في الحساب- 422-مادة 
ارة      أن لساحب الصك وحامله     يجوز      ده في الحساب     "   يمنعا دفعه نقدا بوضع العب ا  أو  " لقي م

  .يعادلها على ظهر الصك
ي    ن    وف صك م سديد ال وز ت ة ال يج ذه الحال سحوب  ه ل الم ه قب ي   إال  علي ده ف ق قي ن طري ع

  ).اعتماد في الحساب أو نقل أو مقاصة( السجالت 
  .ت يقوم مقام الدفع تالسجال الصك في وقيد  
  ).الحسابللقيد في ( آل شطب لعبارةال  باطويقع  
التعويض عن الضرر         لألحكام   مراعاة المسحوب عليه      على عدم  ويترتب   سئوليته ب المتقدمة م

  .وز قيمة الصكابمقدار اليج
  .معه حساب جار آانبالنسبة لمن  إال بالقيد عليه المسحوب لزمي الو  

  

  تداوله الصك المحظور -423-مادة
د          يجوزال       ه عن اره    اإلصدار  أن يدفع صك مشروط في ل لالنت    "  اعتب ر قاب ال غي ا في     أو  " ق م

  .لمن صدر الصك باسمهإال حكم ذلك نقدا أو بقيده في الحساب الجاري 
ى        إال تدوير الصك    وال يجوز       ة          أساس    لصاحب مصرف عل ذه الحال ه وفي ه تحصيل قيمت

  . ثانية يدوره أنليس للمصرف 
دوير يحصل اخل        مآان ل  ويعد      ذا    يكن آل ت ارة       إال به ذلك شطب عب ر "  الحظر وآ ل  غي  قاب

  ".لالنتقال
داول  دفع الصك آل من قام بدفع الصك ممنوع من           بإعادة ويلزم      ر من عين         الت  لشخص غي
  .لمصرف غير مكلف بتحصيلهأو ستيفائه ال

وز      ارة  ويج صك عب ي ال ضيف ف صرف أن ي صاحب الم ال "  ل ل لالنتق ر قاب ب " غي إذا طل
د الالحق           عميله ذلك آما يجوز أن يضيف العبارة ذاتها أي من ا           ذا القي ى ه لمدورين، ويترتب عل

  . المذآورةاآلثارنفس 
  

   هذا الفصلأحكام تطبيق - 424-مادة 
  . الليبيةاألراضي الصكوك الواجب دفعها داخل األعلى هذا الفصل أحكام ال تسري

@ @
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ßb©a@Ý—ÐÛa@ @
òybîÛa@ÚìØ–@ @

   ماهيته- 425-مادة 
 الساحب بحضور موظف المصرف      يهعل يوقع   أن السياحة صك يصدره المصرف بعد       صك     

  .بإصدارهالمكلف 
  
  

  

   شروط دفع الصك-426-مادة
  . حمل على واجهته توقيعين مطابقين لمن صدر لهإذا إال دفع صك السياحة يجريال   
  

‘†bÛa@Ý—ÐÛa@ @
ÉÏ‡Ûa@â‡Ç@kji@Êìu‹Ûa@ @

   عدم الدفعإثبات - 427-مادة 
ل      ساحبلحام دورين وال ى الم ه  الصك حق الرجوع عل ه إذا قدم زمين ب رهم من المل  وغي

  -:اآلتية الطرق بإحدىعن الدفع  خالل المدة المقررة للدفع ولم تدفع قيمته وثبت االمتناع
  .رسميةورقة احتجاج  -1
 .مكانه مع ذآر يوم التقديم وعليه بذلك صادر من المسحوب بيان -2
ان  -3 ه       بي ذآر في ة مقاصة ي دم في الوقت المح    أن مؤرخ صادر من غرف دفع   الصك ق م ت دد ول

 .قيمته
  
 

 

   عدم الدفعإثبات اجل - 428-مادة 
 الميعاد المحدد  انقضاءعن الدفع بالوسائل المبينة في المادة السابقة قبل          االمتناع إثبات يجب     

الي       االمتناع إثبات وقع التقديم في يوم آخر يوم من هذا الميعاد جاز            إذاللتقديم و  وم العمل الت في ي
  .له

  

   الصكعلى الكمبيالة التي تطبق أحكام - 429-مادة 
سري   ى الصك ت ام عل واد أحك ة والخاصة 338و 337و 336 الم ة بالكمبيال عار المتعلق  باالش

  . ومسئولية الملزمين بهاالحتجاج من رفع اإلعفاءأو  الدفع بعدم
  

   الحقوق المخولة لمن دفع الصك- 430-مادة 
  -:يليا بم يطالب ضامنيه أن دفع صكا لمن     

  جميع المبلغ المدفوع من قيمة الصك -1
 ي اعتبارا من يوم الدفعالقانونفوائد المبلغ المدفوع بالسعر  -2
  من نفقاتهما تكبد وجميع االحتجاجمصاريف  -3

  

   الكمبيالةأحكام تطبيق - 431-مادة 
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سرى    صك ت ى ال ام عل وادأحك  349   و 348و 347و 346و 345و 342و 341و328 الم
ذا 357و356و353و352و351و350و ن ه انون  م ذيالق در ال ة ال  بالق ع طبيع ه م ارض في تتع

  .الصك
ÉibÛa@Ý—ÐÛa@ @
„äÛa@†‡Èm@ @

  النسخ وشروطهإصدار  - 432-مادة 
ددة يطابق بعضها بعضا            " لحامله"  عدا الصك    فيما      سخا متع ان  إذايجوز سحب الصك ن  آ

 أجزاءأو الدفع في جزء مسحوبا ومستحق   آانأو  مسحوبا من قطر ومستحق الدفع في قطر آخر         
  .مختلفة من القطر

ا            بأآثر سحب صك    وإذا      ه رقمه سخة من تن آل ن سخة وجب أن يوضع في م  واال      من ن
  .مستقالاعتبرت آل نسخة منها صكا 

  

   الكمبيالة السارية على الصكأحكام - 433-مادة 
  .370 المادة أحكام على الصك تسرى

  

  كمبيالة على الصك الأحكام تطبيق بعض - 434-مادة 
سري      صك  ت ى ال ام عل واب أحك ذلك    األب دوم وآ م المع ي حك ة ف ار الكمبيال ة باعتب  الخاص

  .المتعلقة بالتحريف األحكام
ا      وى     أم ادم دع دة تق يض م ع تخف ة م ررة للكمبيال د المق ق المواعي ادم فتطب ق بالتق ا يتعل فيم

  .  ستة أشهرإلىرجوع الحامل على المدور 
  

   تفسير-435-المادة 
ال        أو  تعنى آل شخص       " صاحب مصرف   "  هذا القسم عبارة     في      وم بأعم ة تق مؤسسة مالي

ارة           ى عب ا وتعن ة   إلضا محل ا   أي " موطن " مصرفية مرخص له ارة   قام دفع  " وعب ة ال " أو " جه
  .آامل المقاطعة" لدفعا مكان

  

   عامةأحكام - 436-مادة 
سرى      ة المتعل ت ام الكمبيال صك أحك ى ال ة    عل نح مهل واز م دم ج مية وع العطالت الرس ة ب ق

  .للمجاملة وبدء سريأن المواعيد قضائية أو قانونية
@lbjÛaïãbrÛa@ @
@Ù—ÛaðŠë‡Ûa@ @

  اإلصدارشروط - 437-مادة 
ا       إحدىتصدره  " ألمر"  سند اعتماد    الدوري الصك      ك  في  مؤسسات الصرف المأذون له  ، ذل

  .اإلصدارفرة لديها عند  المتواألرصدة مجموعها في زال تجاوولمبالغ 
  . من جميع الجهات المعنية للدفعاإلطالع مستحق الدفع عند الدوريوالصك 

ا   دفع   ضمانئم ل الالصكوك الدورية تكوين رصيد م    إصدار   المؤسسة المرخص لها     وعلى      م
  . الترخيصفي من صكوك وفقا للنصوص الواردة هتصدر

  

  الدوريالصك  آان أر- 438-مادة 
  -: التاليةاتبيان على لالدوري الصك يشتمل     
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 . متن السندفيمكتوب " صك دوري" اسم  -1
 .لتزام بدفع مبلغ معين من المال غير مقيد بشرطال ا -2
 .اسم المؤسسة الصادر منها الصك -3
 .اإلصدار مكانتاريخ و -4
 .توقيع المؤسسة -5

  . فقد صفتهاتبيان من أحد هذه الالدوري خال الصك إذاو    
  

  التقادم مدة - 439-مادة 
دفع  إذادعوى الرجوع إقامة  في حق حائز الصك  يسقط      ا    في  لم يقدمه لل ين يوم  ظرف أربع
  .إصدارهمن 
  . ث سنينال ثانقضاءالدعوى على المؤسسة بعد إقامة  التقادم على حق ويجرى    

  .احد فروعها مسقط لهأو وتدوير الصك للمؤسسة الصادر منها 
  

  الصكوك الدورية إصدار في التوآيل -440-مادة
  .فرع لهأو الصكوك الدورية بالوآالة مادام الوآيل صاحب مصرف إصدار  يجوز

  

   الكمبيالةأحكام الصك المصرفي وأحكام مدى تطبيق - 441-مادة 
دوري       تسري    ام  على الصك ال دفع و           أحك دوير وال ة بالت ة المتعلق  والرجوع  االحتجاج  الكمبيال

ه  آما تسري    ،يةقانونال واألهليةوالتقادم والتزوير    ام  علي  الصك المصرفي بخصوص قصر         أحك
  . وطبيعة الصك الدوريضال تتعار ما دامت التداولوقيد 

@ @

@ @
‘†bÛa@lbnØÛa@ @
òíŠbvnÛa@pb×‹“Ûa@ @

@lbjÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @

   تأسيس الشرآات التجارية- 442-مادة 
 التي   األنواع من   ع لنو  يتم وفقا  أن الشرآات التى غرضها القيام بنشاط تجارى يجب         تأسيس    

  .القانونينظمها هذا 
   .)آونسورزيوم(  الخاصة شرآات التأمين المتبادل والرابطةالقوانين وتنظيم     

  
  

   السجل التجاريفي القيد - 443-مادة 
انون لواجب         األنواع الشرآات المؤسسة وفقا لنوع من       تخضع      ذا الق  المنصوص عليها في ه

  .ي حتى ولو لم يكن غرضها مزاولة نشاط تجارىالقيد في السجل التجار
  
  

   البيانات الواجب ذآرها في العقود والمراسالت- 444-مادة 
ذآر أن يجب      ي ي ن   ف وع م ا لن سة وفق شرآات المؤس ستندات ال واع م واردة األن ي ال ذا ف  ه

  .تها مقر الشرآة الرئيسي ومكتب السجل المقيدة به ورقم القيدال مراسفيوالقانون 
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ا      ية    وفيم رآات التوص ساهمة وش شرآات الم ق بال هم يتعل دودة  باألس شرآات المح  وال
دفوع فع             ال مستنداتها ومراس  في يذآر   أنالمسئولية يجب    ال الم دم رأس الم ا تق ال تها زيادة على م

  .ميزانيةآما هو مثبت في آخر 
ت أن إذاو      دىحل شار  إح شرآات الم يا إليه ال ب  ف ادة وج ذه الم ذآرأن ه ي  ي ا ف  محرراته

  .ها تحت التصفيةأنومستنداتها 
  
  
  
  
  
  

  
  

rÛa@lbjÛabãï@ @
@pb×‹’™bƒ’þa@ @
@Ý—ÐÛaÞëüa@ @

åßb›nÛa@pb×‹’@ @
   تعريف- 445-مادة 

 ، شرآات التضامن آل الشرآاء مسئولون بوجه التضامن والتكافل عن التزامات الشرآة           في     
  . حق الغيرفي ينفذ ال يخالف ذلك وآاتفاق

  

  م الشرآة اس- 446-مادة 
ر مع ذآر الع   أو  شرآة التضامن تحت اسم شريك واحد    تعمل  ة  الأآث ة الم شرآاء   قانوني ين ال . ب

شريك   عنوانه  في تستبقى أنويجوز للشرآة    ا  أن ا اسم ال و أو سحب منه شريك    إذا فيت ك ال ل ذل  قب
  .ورثة الشريك المتوفيأو المنسحب 

  

  إتباعها القواعد الواجب - 447-مادة 
م يوجد    إذا و ، المواد التالية  فيا  عليهالمنصوص   األحكامشريك التضامن    على   تطبق       نص   ل

  . الخاصة بالشرآات البسيطةالمدنيالقانون  أحكامطبقت على 
  

   عقد التأسيس-448مادة 
  -: التاليةاتبيان يحتوى عقد تأسيس الشرآة على الأن يجب     

  . وموطنه وجنسيتهأبيهاسم ولقب آل شريك واسم  -1
 .رآةاسم الش -2
 . الشرآة وتمثيلهاإدارةاسم الشرآاء المنوط بهم  -3
 . يكون لها من الفروعدما قمقر الشرآة الرئيسي مع ذآر  -4
 . الشرآةأغراض -5
 .حصة آل شريك والقيمة التى تقدر بها طريقة تقديرها -6
 .عمال يقدم حصته الذيلتزم به الشريك يا  مبيان -7
 . والخسائراألرباح فينصيب آل شريك  ومقدار األرباح لتوزيع إتباعهاالقواعد الواجب  -8



 92

 .مدة الشرآة -9
   الشهر-449-مادة

داع عق    المديرون   يقوم      شرآة    دبإي سي  ال شفوعا   التأسي دين  بإمضاء  م  مصدقا  إمضاء  المتعاق
د        ةإيداع صور أو   رسميا   عليه ة رسمية     إذا رسمية من العق رم بموجب ورق سجل   في  اب  مكتب ال

  . السجلفي لقيده يوما،ثالثين  خاللدائرته وذلك  فيالتجاري الذي يقع مقر الشرآة 
ن إذاو      ديرون ع ف الم داع العق تخل ذآورة خالل دإي دة الم ي الم ل  ف سابقة حق لك رة ال  الفق

را  يستصدر من القضاء        أو أن  يقوم بذلك على حساب الشرآة       أنشريك   ام       أم ديرين القي زم الم  يل
  .  ورقة رسميةفيضع عقد التأسيس  العقد الذي ورباإليداع محرضا أيويلزم . بذلك
شرآة    وعندما      ى     في  يتم قيد ال سجل التجاري يجب عل ين  ال سجل  أم ى    أن ال شره عل وم بن  يق

  . الجريدة الرسميةفيوجه السرعة 
  

   تصرفات الشرآاء- 450-مادة 
  .التجاري السجل فيعتبارية للشرآة بمجرد قيدها ال الشخصية اتثبت     
سيطة الع     المدنيانون  الق أحكام وتنظم      ر مع          ال الخاصة بالشرآات الب شرآة والغي ين ال ات ب ق
  .التجاري يتم قيدها في السجل أن إلى وذلك ، مسئولية جميع الشرآاء بالتضامن والتكافلإبقاء
  . القضاءإمام له تمثيلها حتى أن قانونا ذلك فكل شريك تصرف باسم الشرآة يفترض ومع     
اتالوا ول تفاق ى تخ شرآة   الت ل ال ط تمثي شرآاء فق د ال ي  أو اح ضهم ف لطة بع ن س د م ى تح الت

  .على علم بها آان الغير أن لم يثبت الغير ما حق في نافذة رال تعتبتمثيلها 
  

   تمثيل الشرآة- 451-مادة 
دخل ضمن          في المنوط به تمثيل الشرآة الحق       للمدير      ا ي ا  إغراضها  القيام بعمل آل م  إال م

م        اليجوز التمسك بهذه ا   ال   و ،التوآيل المعطى له  أو  سيس  استثناه عقد التأ   ا ل ر م ستثناءات قبل الغي
  .على علم بها آان الغير أنما لم يثبت أو  السجل التجاري فييقيد 
شرآة          ويجب      ون ال ذين يمثل اذج من             أن على المديرين ال سجل التجاري نم  يودعوا مكتب ال

  .من علمهم بالتعيين ظرف خمسة عشر يوما فيتوقيعاتهم الخطية 
  

   فروع الشرآة- 452-مادة 
 مكتب السجل التجاري للجهة التى في مستخرجة من عقد تأسيس الشرآة ةإيداع صور يجب     

  .شاء تلك الفروعأنيوما من ثالثين  ظرف في وذلك ،تنشىء فيها الشرآة فروعا لها لتمثيلها الدائم
سجل ال       في ويذآر      ذي تجاري    هذه الصورة اسم مكتب ال د          ال اريخ القي شرآة وت ه ال دت في  ، قي

رع     الذي يودع مكتب السجل التجاري      أنآما يجب    ع الخطي       في  يقع الف اذج من التوقي ه نم  دائرت
  .لممثل الشرآة المعتمد للفرع ذاته

سجل            خالل  عن تأسيس الفرع     ويعلن      ذآر مكتب ال سالفة ال دة ال ر       التجاري  الم ع مق ذي يق  ال
  . دائرتهيف الرئيسيالشرآة 

   وجوب قيد التغييرات-453-مادة
ب    ديرين  يج ى الم وا أن عل ي يطلب رف ف ين  ظ د      ثالث اري قي سجل التج ب ال ن مكت ا م يوم

  . المفروض قيدهااألخرىالتغييرات الطارئة على عقد التأسيس والوقائع 
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شرآاء وجب               ت آان إذاو      رار اتخذه ال داع صور   غيير عقد التأسيس نتيجة لق مي  هإي ة من    رس
  . ذلك القرار

شرآة         والتغييرات      د ال ذة      ال التى تدخل على عق دها              في  تكون ناف تم قي م ي ا ل ر م أو  حق الغي
  . علم بهاىآان عل الغير أنيثبت 

  

   حظر المنافسة- 454-مادة 
وزال   شرآاء   يج اقي ال ة ب دون موافق شريك ب سابه الخاص أن لل ارس لح ره أو  يم ساب غي لح

ش   ع ن ارض م شاطا يتع شرآة ون اف  أن الاط ال ضامنا متك ريكا مت ون ش يال  يك رآة ف رى ش  أخ
  .تنافسها

شاط      آانت  إذا حصول الموافقة    ويفترض   ابقين      الاأو  ممارسة الن سة س شتراك في شرآة مناف
  .الشرآاء على علم بذلك آانعلى عقد الشرآة و

ا نص إذاو      شريك بم ه اخل ال رة علي ي الفق ى ف ادة حق لاألول ذه الم ن ه ة  م شرآة المطالب ل
  . وفصل الشريكاألضراربالتعويض عن 

  
  

   دفاتر الشرآة-455-مادة
  .قانونا الشرآة ملزمون بمسك الدفاتر التجارية المقررة بإدارة القائمون

  

  األرباح توزيع - 456-مادة 
  .فعالا الشرآة عليه توزيع مبالغ على الشرآاء ما لم تكن حصلت ال يجوز     
ع   يجوز  فال رأس المال فيرة  ظهرت خسا إذاو      ام بتوزي اح القي ل  أرب ال   أن قب اد رأس الم  يع
  . يخفض بنسبة الخسارةأو أن عليه نما آا إلى

  

   مسئولية الشرآاء- 457-مادة 
و     ، الشرآة لدائني يجوزال       صفية   في  آانت  حتى ول دفع آل         أن ، دور الت شرآاء بال البوا ال  يط

  .ة تجريد مقومات الشرآاألبعد حدة،على 
  

   للشريكالشخصي الدائن - 458-مادة 
  . يطالب بتصفية حصة مدينه ما دامت الشرآة قائمةأن لشريك شخصي لدائن  يجوزال   

   تخفيض رأس المال- 459-مادة 
ال عن طريق                 ال يجوز    رار القاضي بتخفيض رأس الم ذ الق  الحصص التى سبق       إرجاع  تنفي

ضاء  بعد  إاليهم دفعه    الشرآاء مما بقى عل    إعفاءدفعها أو عن طريق      د      انق وم قي ة اشهر من ي  ثالث
ا              نال يكو  الشرآة في السجل التجاري، على شرط أن         ى م ه إل ذي يرجع دين شرآة ال ن ال ل    دائ قب

  .المذآوراآلجل القيد قد قدم اعتراضا على ذلك خالل 
ش            أن يجوز للمحكمة    االعتراض الرغم من رفع     وعلى      رار مع تكليف ال ذ الق أمر بتنفي رآة  ت

  . مناسبضمانبتقديم 
  

   مد اجل الشرآة- 460-مادة 
 الشرآاء أن يعترض على مد اجل الشرآة في ظرف ثالثة اشهر             ألحد للدائن الخاص    يجوز     

  .من قيد قرار التمديد في السجل التجاري
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ة        وإذا      دين خالل ثالث شريك الم  قبل االعتراض وجب على الشرآة أن تقوم بتصفية حصة ال
  .ن تبليغ الحكماشهر م

ل شريك اإذاو      از لك شرآة ضمنا ج دة ال ا نال تجددت م ه إذاسحاب منه غ رغبت ي ابل ك ف  ذل
  .ثة اشهرالتقل مدته عن ثال  سابق بإعالن

  . يطلب تصفية حصة مدينهأن للدائن الخاص للشريك ويجوز     
  

   حل الشرآة- 461-مادة 
  -: التاليةلألسبابالشرآة  تنحل     

  .اجلها بانقضاء -1
  .ذلكباستحالة أو  من اجله أسستبتحقيق الغرض الذي  -2
 .الشرآاءباتفاق جميع  -3
 .ذلك ستة اشهر من انقضاء زال تعدد الشرآاء ولم يستكمل العدد بعد إذا -4
 . التى ينص عليها عقد الشرآةاألخرى لألسباب -5
 .القانونا عليهت التى ينص ال الحافي السلطات الحكومية أمربناء على  -6
 .تجارى ما لم يكن غرضها غير إفالسها بإشهار -7

 

   المصفينبتعيين االعالن - 462-مادة 
ى   صفين عل وا أن الم ي يودع سجل ف ب ال اري مكت الل التج م  خ ن علمه ا م شر يوم سة ع  خم

م           نهم و    أو  بالتعيين صورة رسمية من الحك شرآاء القاضي بتعيي رار ال يه ق وا  أن       م عل  يودع
  . المصفينأشخاص تغيير إلى يؤدى حقال إجراءآذلك نسخة من آل 

  . يودعوا نفس المكتب نماذج توقيعاتهم الخطيةأن على المصفين آذلك ويجب     
  

   تمثيل الشرآة في دور التصفية- 463-مادة 
  . القضاء من يوم قيد تعيينهمأمام تمثيل الشرآة منوطا بالمصفين حتى يصبح     

  

  لتوزيعالختامية ومشروع االميزانية  - 464-مادة 
 المقترح  بيانالختامية وال الميزانية   يعدوا   أنجاز عمليات التصفية    أن على المصفين بعد     يجب     

  .لتوزيع ما آل منها
ع   الميزانية   يبلغ الشرآاء عن طريق البريد المسجل        أن ويجب     ل المصفين      عليه الموق ا من قب
  . الموجودات المقترح توزيعهابيانو

ا     نية  الميزا آل من    وتعد      ا   عليهومشروع التوزيع موافق دم طعن    إذام م يق  خالل هما أن ش في  ل
  .شهرين من تاريخ التبليغ

 المسائل  في  يطلب النظر   أنومشروع التوزيع جاز للمصفي      الميزانية   صحة   في طعن   إذاو    
  .المتعلقة بالتصفية منفصلة عن المسائل المتعلقة بالتوزيع

رأ      سؤو   وتب ن الم صفين م ة الم ى       ذم صديق عل صول الت ن ح ارا م شرآاء اعتب ل ال لية قب
  .يةناالميز

   الشرآةإلغاء - 465-مادة 
د      ى بع صديق عل ة  الت ى المصفين الميزاني صفية يجب عل ة للت د أنالختامي وا شطب قي  يطلب

  .الشرآة من السجل التجاري
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ونهم                ومن     ستوفوا دي م ي ذين ل شرآة ال ال  أن تاريخ الشطب يجوز لدائني ال شرآاء      يط ا ال بوا به
  .ضاأي يطالبوا بها المصفين أن مجاز له خطأ المصفين إلىعدم استيفاء ديونهم عائدا  آان إذاو

دى      صال تخ  التى   األخرى تودع دفاتر الحسابات والمستندات      أن ويجب      ردين ل  الشرآاء منف
ه  ذي يعين شخص ال ةال ذه األغلبي ظ ه نوات األوراق وتحف دة خمس س ستندات لم ن  والم داء م ابت

  .التجاريتاريخ شطب الشرآة من السجل 
  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
òİîjÛa@òî–ìnÛa@pb×‹’@ @

   ماهيتها- 466-مادة 
ي      ن ف ل ع ضامن والتكاف ه الت املون بوج شرآاء الع سأل ال سيطة ي ية الب رآات التوص  ش

  . من حصصهما قدمو حدود فيالتزامات الشرآة بينما تنحصر مسئولية الشرآاء الموصين 
  .األسهم تأخذ حصص الشرآاء صورة أن يجوزال و     

  

  

   اسم الشرآة- 467-مادة 
شرآة و     ال يبين ا  أن يجب      وع ال ى         أنسم ن املين عل شرآاء الع ى اسم احد ال شتمل عل ل  ي . األق

شريك الموصي       إذا 446من المادة    الثانية الفقرة   فيومع مراعاة ما جاء      ل ال ار  قب  اسمه في   إظه
شالا اري لل سئوأصبحرآة سم التج ع ال  م ل م ضامن والتكاف ه الت ر بوج اه الغي ا تج عن التزاماته

  .الشرآاء العاملين
  

   القواعد الواجب تطبيقها- 468-مادة 
در                 األحكام تطبق      سيطة بالق ى شرآات التوصية الب ضامن عل شرآات الت ذي الخاصة ب ال  ال
  .اآلتية فيه مع القواعد ضتتعار

  

  عقد التأسيس-469-مادة
  .الموصين الشرآاء وأسماء يبين عقد التأسيس اسماء الشرآاء العاملين أن يجب

  

   السجلفي عدم القيد - 470-مادة 
ر        ال على الع  450 المادة   أحكام تطبق      شرآاء والغي ين ال ى وذلك    ،قات التى ب دها     أن إل تم قي  ي
  .التجاري السجل في

د اشترآوا            حصصه في حدود  إال الشرآاء الموصون    لال يسأ  ذلك   ومع      وا ق م يكون  في م ما ل
  . الشرآةأعمال

   الشرآاء العاملون- 471-مادة 
ات التى        عليه العاملين نفس الحقوق و    للشرآاء      ضامنية     ألعضاء م نفس الواجب شرآات الت  ال
  .معليهو

  .بالشرآاء العاملين إال الشرآة إدارة إناطة وال تجوز     
  

  وأقالتهم تعيين المديرين - 472-مادة 
شترط     ين  ي صحة تعي ائمين ل اإلدارة الق التهم ب وا  إذا ،وإق م يعين ي ل سه  ف يس نف د التأس  ، عق

وه  ما أآثريةالحصول على قبول الشرآاء العاملين وموافقة عدد من الشرآاء الموصين يمثل           اآتب
  . فهال على خالتأسيسي آل هذا ما لم ينص العقد ،من رأس المال
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   الشرآاء الموصون- 473-مادة 

يبرموا صفقات تجارية   أو   يتعاقدوا   أنال   و اإلدارة بأعمال يقوموا   أنللشرآاء الموصين     يجوز ال 
  .صفقة معينة بالذاتأو  لهم توآيل خاص لكل تعاقد أعطى إذا إالباسم الشرآة 

اه    ال  يخالف هذا الحظر يجعل نفسه مسئوالذي الموصى  والشريك   ل تج بوجه التضامن والتكاف
  .امات الشرآة آما يجوز فصله منها آل التزنالغير ع

  .  المديرينأشراف الشرآة تحت أعمال في يساهموا أن ذلك فللشرآاء الموصين ومع   
ان عق إذاو      م دآ از له ك ج يح ذل ات أن التأسيس يب لطات ويعطوا توجيه وا س ال يمنح  ألعم

وا    أنمعينة و  ال  يقوم ة    بأعم يش والمراقب م الحق          .  التفت ى آل حال له نة    أن في وعل وا آل س  يبلغ
د من صحتها           ، والخسائر األرباحوحساب  الميزانية   اتر     واإلطالع  ومن حقهم آذلك التأآ ى دف  عل

  .حسابات الشرآة ومستنداتها
  

   المقبوضة بحسن نيةاألرباح - 474-مادة 
الميزانية  عن حسن نية بناء على أرباح الموصون غير ملزمين برد ما قبضوه من الشرآاء     

  .قانونيةا موافقة عليه الموافقة التى تمت
  

  

   تحويل الحصص- 475-مادة 
  . الشريك الموصي قابلة للتوارثحصة     
اه      عليه تجوز حوالة الحصة وما يترتب       التأسيسي بنصوص العقد    اإلخالل عدم   ومع ر تج ا من اث

  . رأس المالأآثريةا عدد من الشرآاء يمثل عليه وافق إذاالشرآة 
  

  ل الشرآة حأسباب - 476-مادة 
ل       شرآةتنح ى  وةالع ، ال بابعل واردة األس ي ال ادة ف ق إذا ،461 الم م يب رآاء ل ا االش  فيه

ذي ستعاضة عن الشريك الشرآاء موصون فقط ما لم تقرر ا      أو  عاملون وحدهم    ه  ال  خ ال  في محل
  .غضون ستة اشهر

بحت إذاو      ون       أص شرآاء الموص ين ال املين ع رآاء ع ن ش ة م شرآة خالي ال ال دة لخ  الم
  .  العاديةاإلدارية باألعمالالمذآورة في الفقرة السابقة مديرا مؤقتا للقيام 

  .الشريك العامل المدير المؤقت صفة بوال يكتس
  

   الشرآة بعد التصفيةدائني حقوق - 477-مادة 
شرآة، عالوة               لدائني يجوز      صفية ال ى    الشرآة الذين لم يتمكنوا من استيفاء حقوقهم من ت عل
ادة    نالثانية م  البة الشرآاء العاملين والمصفين بمقتضي الفقرة       مط م      465 الم ا له ، أن يتمسكوا بم

  .يؤول لهم من نصيب في التصفيةا من حقوق حتى على الشرآاء الموصين في حدود م
sÛbrÛa@lbjÛa@ @

òàçb¾a@pb×‹“Ûa@ @
@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @

   مدى المسئولية- 478-مادة 
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ا         ال  ساهمة   الشرآات الم  في      شرآة عن التزاماته سأل ال ة            إالت ة مالي ديها من ذم وافر ل ا ت .  بم
  . الحصص التى يقدمها الشرآاءاألسهموتمثل 

  

   السلطات المختصةإذن -479-مادة
ساهمة    زال يجو القانون  من نفاذ هذا   اعتبارا      شرآات الم ديلها أو  تأسيس ال ا أو  تب  إال إدماجه

ذلك  إذنبعد الحصول على     اط   و.  ب ع ب ا آل تأسيس      ن ال بط اليق ديل   أو   ًا مطلق اج أو  تب تم دون    إدم  ي
  .المذآور االذنالحصول مقدما على 

شرآة           الي الو في السلطة المختصة    إلى اإلذن طلب   ويقدم      د تأسيس ال شفوعا بمشروع عق ة م
ذآورة       . أخرى  اتبيان  و إيضاحات ساسى وما قد يطلب من       ال ا وقانونها سلطة الم وم ال ة وتق  بإحال
د اخذ رأى              اإلذن  ويصدر  .  وزارة المالية  إلىالطلب   ة وبع ر المالي بمرسوم بناء على عرض وزي

  . االتحاديةالعلياشعبة الفتوى بالمحكمة 
ده      أن إال نهائي اإلذن طلب   ورفض  شروط     إذاه يجوز تجدي وافرت ال ى  واإليضاحات  ت  آانت  الت

  .االول رفض الطلب فيسببا 
ديرون أن ويجب      وم الم د و أ يق ذي حرر العق ق ال شرآة أيأو الموث ة ال ى نفق  إذا شريك عل

داع عق    هؤالء تخلف   ديل  أو   التأسيس    دبإي اج أو التب ستندات      اإلدم سجل التجاري مع الم  مكتب ال
يوما من  ثالثين   خالل النقدية والمقدمات العينية وذلك لقيد الشرآة        األسهمالمثبتة لما دفع من قيمة      

  .اإلذنتاريخ صدور 
شره     التجاري بدون تأخير قيد الشرآة في السجل        التجاري مكتب السجل    شهروي     عن طريق ن
  . الجريدة الرسميةفي

اذ           وتتبع     د اتخ داخل ا  عليه  التى يترتب      اإلجراءات  الطرق المقررة في الفقرات السابقة عن  م
  .في الشروط التي قد تمس مصالح الغيرأو  إغراضها فيتغيير أو الشرآة 

  .452 المادة تطبق أحكامشاء مقار فرعية للشرآة أنالة  حوفي     
  

   تسمية الشرآة- 480-مادة 
  .مساهمةها شرآة أن صفتها ببيان آيفما تم اختياره التجاري يرافق اسم الشرآة أن يجب     

   عقد التأسيس- 481-مادة 
تم ال  ساهمة ي رآة م د إال تأسيس ش مي بعق ى ال أن ويجب رس يس عل د التأس شتمل عق  اتيانب ي

  -:اآلتية
شرآاء  -1 م ولقب آل من ال هاس م أبي ه ومحل واس ه وموطن دد أقامت سيته وع هم وجن ي األس  الت

 .اآتتب بها
 . وجدتإذااسم الشرآة ومقرها الرئيسي وفروعها  -2
 .غرض الشرآة -3
 .مقدار رأس المال المكتتب به والمدفوع منه -4
 .لحاملها أم اسمية آانت إذا ما بيان وعددها ولألسهمسمية الالقيمة ا -5
 . المقدمة عيناواألموالقيمة الحقوق  -6
 .األرباح لتوزيع إتباعهاالقواعد الواجب  -7
 . تقرر ذلكإذا لمنشئي الشرآة ومؤسسيها األرباح فيتعيين نصيب  -8
 .عدد المديرين ومدى سلطتهم مع ذآر من له منهم حق تمثيل الشرآة -9
 . هيئة المراقبةأعضاءعدد  -10
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 . الشرآة-مدة -11
 

ى القواعد التى يجب             النظا ويعد      ا م المشتمل عل ة      إتباعه سيير دف ال  لت شرآة جزءا ال     أعم   ال
  . حتى ولو ابرم في ورقة مستقلةوملحقتهيتجزء من عقد التأسيس 

  

   شروط التأسيس-482مادة 
  -:اآلتية األرآان صحة تأسيس شرآة مساهمة توافر في يشترط     

   يكتتب بكل رأس مال الشرآةأن -1
  ويجب، رأس المال نقداأعشارثة ال عن ثلال يق مصرفية ما  مؤسسةفي يدفع أن -2

سجل            إلى تسلم هذه المبالغ     أن شرآة في ال تم     إذاو. التجاري  المديرين عندما يثبتون قيد ال م ي  ل
  . المكتتبينإلى رد المبالغ المدفوعة باإليداع وج بحر سنة من تاريخ فيالقيد 

 

  المترتبة على القيداآلثار - 483-مادة 
  .التجاريعتبارية للشرآة بمجرد قيدها في السجل ال الشخصية اتثبت     

ال قبل الغير مسئولية غير محدودة وبالتضامن من قام         ال   مسئو ويعد      ل       بأعم شرآة قب  باسم ال
  .قيدها
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  . وبيعها قبل قيد الشرآةاألسهمإصدار  مطلقا باطال بطالنًا ويعد     
  

  التأسيس بطالن عقد - 484-مادة 
 عقد التأسيس الصادر بعد قيد نال باسم الشرآة الحكم ببطأعمال صحة ما تم من في يؤثرال      

  .التجاريالشرآة في السجل 
  .بعد دفع ما على الشرآة من ديون إالالشرآاء من دفع حصتهم بالكامل  فييعال و

  . الحكم القاضى ببطالن العقد تعيين المصفينويتضمن
  . تم قيده في السجل التجاريبإجراءالتأسيس إذا زال سببه  الحكم ببطالن عقد وال يجوز

  

   دفع رأس المال- 485-مادة 
  .ف ذلكال تقدم حصة المساهم نقدا ما لم ينص عقد التأسيس على خأن يجب    

ديون لذمته على الغير أو شيء معين بالذات أساس  تعهد المساهم بتقديم حصته على إذاو     
  .المدنيالقانون  من 504و502 المادتين أحكامتراعى 

  

   تقديم ما يدفع عينا من رأس المال- 486-مادة 
يس           أن الشرآة مساهمة عينية     في من يساهم    على    ه رئ  يقدم تقريرا من خبير حالف لليمين يعين

 واألسس لكل صنف منها ريةيدتقال المقدمات العينية والقيمة بيانومحتويا على االبتدائية المحكمة 
  . ويلحق هذا التقدير بعقد التأسيس،ا التقديريهعلالتى بني 

ديري ويجب      ى الم راقبين نعل رة    أن والم ي الفق ره ف وارد ذآ ر ال ن صحة التقري دوا م  يتأآ
  . ظرف ستة اشهر من تاريخ تأسيس الشرآةفيالسابقة وذلك 

شرآة      مودعة  األسهم  التقدير طلبوا ذلك وتبقى      في النظر   إلعادة وجيهة   أسباباا  أو ر إذاف   دى ال  ل
  . تقديرهافي النظر إعادة بعد الفراغ من إال يجوز التصرف فيها ال

تم        بأآثر المقدمة عينا تنقص     األموال قيمة   أن ظهر   إذاو       من الخمس عما قدره المؤسسون تح
  . غير مغطاةأصبحت التي األسهم تخفض رأس المال بنسبة الفرق وتلغى أنعلى الشرآة 

ش   أن على     ذي ريك ه يجوز لل ا   ال ع عين دا      أن دف ه نق دفع مقابل نقص ب سحب من   أو أن يكمل ال  ين
  .الشرآة

  األسهم عدم دفع قيمة - 487-مادة 
 انقضاء وبعد  .  بكتاب مسجل  إخطاره بعد   ، التى خصته  األسهم لم يقم الشريك بدفع ما على        إذا    

ذا         ثالثين   شر ه اريخ ن دة الرسمية    في  األخطار يوما من ت دي    ، الجري ع    جاز للم  عن  أسهمه رين بي
سئوليته الخاصة    أو   المالية   األسواقء  الطريق احد عم    إذاو. احد المصارف وذلك على حسابه وم

ديرين   لم يتم البيع لعدم وجود مشترى          روا  أن جاز للم الغ           يق شريك ويحتفظوا بالمب  سقوط حق ال
  . قضاءنالعن المطالبة بالتعويض عند اال المدفوعة فض

ى                  األسهم  تداول تعذر   وإذا      ة الت سنة المالي ا خالل ال تم بيعه م ي ن  التى ل ا سقوط حق       أعل  فيه
  . وخفض رأس مال الشرآة بقدر قيمتهاإلغاؤهاالشريك المتخلف تحتم 

  . للشريك المتخلف عن الدفع حق التصويتنوال يكو
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  اإلضافي الدفع - 488-مادة 
ى في ينص أن يجوز      شرآة عل د تأسيس ال زام عق شرآاء إل ديم  ال ام بتق البالقي ة أعم  قانوني

ود مع        إضافية ان  من غير النق ا                     بي ل وم ا من مقاب ا يخصص له ا وم ة تأديته دة وطريق ا وم  نوعه
  . حالة عدم تأديتهافييفرض من جزاءات 

ديرين   إال  نقل ملكيتها  يجوز ال الشرآاء اسمية و   هؤالء أسهم تكون   أن ويجب     وال .  برضي الم
ات ال  ر االلتزام وز تغيي ادة اال يج ذه الم ي ه ع  واردة ف ة جمي شرآاء،بموافق د  ال نص عق م ي ا ل  م
  .التأسيس على خالف ذلك

@ @

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
òàçb¾a@pb×‹“Ûa@îdm@ @

@Õí‹ @åÇbÈÛa@lbnn×üaâ@ @
  ماالآتتاب العا تأسيس الشرآة عن طريق - 489-مادة 

ى          أن يجوز      ام عل ين     أساس   شاء الشرآة عن طريق اآتتاب ع امج يب دا برن ا    فهاأه  ورأس ماله
د خصص للمؤسسين من نصيب               فيالرئيسية الواردة    واألحكام اح  في  عقد التأسيس وما ق  األرب
  .ه عقد التأسيسخالل يبرم أنالذي يجب  واآلجل

ل     ويودع      ه  البرنامج قب ا من المؤسسين ومصدقا                 إعالن ود موقع  للجمهور مكتب محرر عق
  .على التوقيعات رسميا

ين   أنا رسميا ويجب     عليه ورقة عرفية مصدقا     في رسمية أو  ورقة   فيبات  آتتاال ا وتثبت       يب
اريخ       األسهممقر عمله مع ذآر عدد      أو  فيها اسم المكتتب ولقبه وجنسيته وموطنه        ا وت  المكتتب به

  .آتتابالا
  

   دعوة المكتتبين- 490-مادة 
ى المؤسسين أن          بعد      ات يجب عل ين بكتب   يحددوا  جمع االآتتاب ة    للمكتتب مسجلة أو بالطريق

امج،   ي البرن واردة ف الال ة   دال يزي آج أداء ثالث ام ب هر للقي ى ش شار عل ة أع هم قيم ة األس  النقدي
  .المكتتب بها إلى مصرف معترف به

دون    اآلجل قضي هذا   أن إذاو      ة جاز للمؤسسين        أداءب ا  القيم ين         أم ى المكتتب دعوى عل ع ال رف
ة    في  و ،لتزامال من ا  إعفاؤهم أماالمتأخرين و  رة  الحال شرع    ال األخي شرآة      في  ي د   إال تأسيس ال بع

  . عن الدفعأصحابها التى اآتتب بها وتخلف األسهم تخصيص أتمام
ى      سين وعل ين أن المؤس دعوا المكتتب ى ي د إل ة تنعق الل جمعي ي  خ ا تل شرين يوم ل ع  اآلج

دفع المنصوص  ام بال دد للقي هالمح امج أن علي دد برن م يح ا ل ا م شاءف رآ اإلن اب جال أخ ك بكت  وذل
  .عقاد الجمعيةنالالموعد المضروب  قبل األقلام على أي عشرمسجل يرسل لكل مكتتب 

  . الدعوة المواد المراد البت فيهافي ويبين     
  

   جمعية المكتتبين- 491-مادة 
  -:التالية االمور فيجمعية المكتتبين البت  لواتتن     

  .سيس الشرآةالتأآد من توافر الشروط المطلوبة لتأ -1
 .التأسيسمحتويات عقد  -2
 .ال نفسهم التى احتفظ بها المؤسسون األرباحتخصيص  -3
 .المراقبة وهيئة اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب -4
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  .األقل  حضره من يمثل نصف رأس المال علىإذا اجتماع الجمعية صحيحا ويعتبر     
ل      دد ولك غ ع ا بل د مهم هم مكتتب صوت واح ا األس رارات  المكتتب به صحة الق ب ل ويتطل

  . الحاضرينأغلبيةموافقة 
  . المكتتبينأغلبية يصدر القرار من أن ذلك فلتغيير محتويات البرنامج يجب ومع  
  

  

   عقد التأسيس- 492 -مادة
د التأسيس         إجراءات القيام بما تتطلبه المادة السابقة من        بعد      ذي  يبرم الحاضرون عق  يجب   ال
  .لتجاريا السجل في للقيد إيداعه

  

   المؤسسون- 493-مادة 
شرآة عن طريق               شخاصأل هم ا  المؤسسون   وين ال  الذين وقعوا على برنامج التأسيس عند تك
  .إنشائها فيالذين تسببوا أو آتتاب العام الا
  

   التزامات المؤسسين- 494-مادة 
  .رآةشاء الشنال لتزامات التى تعهدوا بهاال مسئولون بالتضامن قبل الغير عن االمؤسسون

دوها                 وعلى    ى تكب  الشرآة أن تعفي المؤسسين من تلك االلتزامات وأن ترد لهم المصاريف الت
  . الجمعيةأقرتهفي حدود ما تطلبه تأسيس الشرآة أو ما 

  .ليس للمؤسسين الرجوع على المكتتبين آان سبب ألي لم يتم تأسيس الشرآة إذاو
  

   مسئولية المؤسسين- 495-مادة 
  : مسئولون بالتضامن قبل الشرآة وقبل الغير عن المسائل التاليةالمؤسسون     

  .الشرآة المطلوبة لتأسيس األقساطاالآتتاب في رأس المال بالكامل ودفع  -1
 . العينية طبقا لتقرير الخبيرتتوافر المقدما -2
 . على الجمهور لتأسيس الشرآةأذاعوها التى اتبيانصحة ال -3

ضامن    ويعد      نفس ال   مسئوال بالت ر          ب شرآة والغي ل ال ذين تعامل المؤسسون      كئ لأودرجة قب  ال
  .باسمهم

  األرباح في نصيب المؤسسين - 496-مادة 
سما من     نال   يخصصوا   أن للمؤسسين   يجوز      اح فسهم بمقتضى عقد التأسيس ق صافية  األرب  ال

 زيجو ال و . خمس سنوات  أقصاها ولمدة األرباح مجموعه عشر تلك  فيز  واجي الميزانية  طبقا لل 
  .أخرىة منفعة أي يشترطوا أنلهم 

  

   المؤسسون الالحقون- 497-مادة 
د التأسيس       أي المادة السابقة    أحكام تطبق      وا عق ذين ابرم شرآاء ال ى ال  في اشترآوا  أو ضا عل
  .العام االآتتاب أسست الشرآة عن طريق إذا إبرامه
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  األسهمإصدار  - 498-مادة 
  .سميةال بمبلغ يقل عن قيمتها ااألسهمدار إص يجوزال 

  

   للتجزئةاألسهم عدم قابلية - 499-مادة 
ة واألسهم      ة للتجزئ ر قابل ترك إذا غي ر اش ن شخص أآث ي م د وجب ف هم واح ة س  أن ملكي

  .يمارس حقوقهم ممثلهم المشترك
نهم تعتب وإذا      د م صاالتها بواح شرآة وات ات ال ل فتبليغ ذا الممث ين ه م يع م  ل ي حقه ذة ف ر ناف
  .جميعا

  
  . في سهم مسئولون بوجه التضامن عن االلتزامات الناشئة عنهوالمشترآون     

  
  

  األسهم أصناف - 500-مادة 
  .صحابها حقوقا مماثلةال  واحدة وتعطى األسهم تكون قيمة أن يجب     
د أصحابها تخول  أسهمإصدار   ذلك يجوز    ومع      أو  التأسيس   حقوقا مختلفة سواء بمقتضى عق

  .عليهت تدخل ال بناء على تعدي
  

   لصالح مقدمي العملاألسهم - 501-مادة 
الغ   أسهم إصدار عمال يجوز استثنائية لمن قدم أرباح حالة تخصيص  في       من نوع خاص بمب

 األسهم تخصص شخصيا لمقدمي العمل مع بيان القواعد الخاصة بشكل تلك األرباح لتلك  مساوية
  . بها وبالحقوق العائدة إلى أصحابهالالتداووطريقة 

  .األسهم هذه الحالة يجب زيادة رأس مال الشرآة بنسبة هذه فيو     
  

   الحقوق المتعلقة بتصفية الشرآة- 502-مادة 
ي      سبى  ف صيب ن هم ن ل س شرآة يخصص لك صفية ال ة ت ي حال اح ف ي واألرب  الموجودات ف

صبغة الخاصة      األسهم  أصحاب بحقوق   اللاإلخ وذلك دون    ،الصافية الناتجة عن التصفية     ذات ال
  . المواد السابقةفيها بيانوالوارد 

  

   التصويت- 503-مادة 
  . سهم يخول الحق في التصويتآل     
ع      ك يجوز وم ى أن ذل د التأسيس عل ي عق ون إال ينص ف هم يك از حق لألس ة بامتي  المقرون

صويت  يالت صوص إال ف رارات المن ادةعليه الق ي الم ع 517 ا ف ق بتوزي ا يتعل اح فيم  األرب
  .واسترداد رأس المال عند حل الشرآة

  . التصويت نصف رأس مال الشرآةالمحدودة األسهم يتعدى عدد أن  يجوزالو   
  . متعددةاصوات تخول أسهمإصدار   يجوزال آما    

  

   وحق االنتفاع بهااألسهم رهن - 504-مادة 
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رتهن أو        أو ترتيب حق األسهم حالة رهن   في      دائن الم ل حق التصويت لل ا ينتق االنتفاع عليه
  .للمنتفع ما لم يوجد اتفاق يقضى بعكس ذاك

   التمتعأسهم - 505-مادة 
هم  تخولال     ا عن أس ستعاض به ع الم هم التمت ستهلكة األس ي أصحابها الم صويت ف  حق الت

  .ف ذلكال ما لم ينص عقد التأسيس على خ،الجمعية العمومية
م    لألسهم يدفع   أن الصافية بعد    األرباح توزيع   في تخول صاحبها حق المشارآة      اهأن إال    التى ل

  .يةالقانونللفائدة  مساوترد قيمتها ربح 
شارآة         فيو      سديد             في  حالة التصفية تعطيه حق الم د ت ة بع شرآة المتبقي سام موجودات ال  اقت

  .سميةال بقيمتها ااألخرى األسهم
  

  لألسهمهرية الجواألرآان  - 506-مادة 
  - : يتضمن السهمأن يجب     

  اسم الشرآة ومقرها ومدتها -1
  المقيدة فيه الشرآةالتجاريتاريخ عقد التأسيس وتاريخ قيده واسم مكتب السجل  -2
 سمية ورأس مال الشرآةال ااألسهمقيمة  -3
  قد دفعت بالكاملاألسهم لم تكن قيمة إذا المدفوعة األقساطقيمة  -4
 ةالحقوق والواجبات الخاص -5

  .  المفوضون بالتوقيعاألسهم يوقع على أن ويجب     
ون     يلة  ويك ع بوس ة التوقي حيحا آلي ان إذا ص ه  آ لينموذج ا األص ي مودع سجل  ف ب ال  مكت

  . المقيدة فيه الشرآةالتجاري
ادة   وتطبق       ذه الم ل      أي  نصوص ه شرآاء قب ى ال وزع عل ة التى ت شهادات المؤقت ى ال ضا عل

  .ة النهائياألسهمإصدار 
  

  ولحاملهااالسمية  األسهم - 507-مادة 
د التأسيس        اللحاملها وفقا أو سمية ال ااألسهم تكون  أن يجوز      م ينص عق ا ل ساهم م ار الم ختي
  . اسميةاألسهم تكون أنعلى 
  . بعد دفع قيمتها بالكاملإال لحاملها أسهمإصدار   يجوزالو    

  .سمية بشروط خاصةال ااألسهم فيصرف  عقد التأسيس على تقييد التفي النص ويجوز     
   التى لم تدفع قيمتهااألسهم في المسئولية عن التصرف - 508-مادة 

 التى  األقساط أداء مسئول بالتضامن معهم عن      آلخرين لم تدفع قيمتها بالكامل      أسهما نقل   من     
  .تقالنالث سنوات اعتبارا من تاريخ االلم تدفع وذلك لمدة ث

 األسهم  مطالبة حائز    أخفقت إذا إال األقساط بتسديد   األسهم فيلبة من تصرف     مطا تجوزال  و    
  .بذلك

  سهمهاال  شراء الشرآة - 509-مادة 
 عوآان دف  الجمعية العمومية للمساهمين     بأذن إال خاصة بها    أسهما تشترى   أن لشرآة    يجوز ال   

  . مدفوعة قيمتها بالكاملاألسهم آانت الصافية واألرباحالثمن من 
ا  الناشيء المشتراة ويوقف حق التصويت األسهم في يتصرفوا أن للمديرين   يجوز الو     عنها م

  . ملكا للشرآةاألسهمدامت 
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سابقة     تطبق ال و     رة ال ررة بمقتضى الفق ود المق شرآة   إذا القي م شراء ال ى  ألسهمها  ت اء عل  بن
تر     ق اس ن طري شرآة ع ال ال يض رأس م ساهمين بتخف ة الم ه جمعي رار اتخذت همداد ق  األس

  .آهاالستهال
  

  أسهمهاعلى   الحظر على الشرآة من منح قروض- 510-مادة 
وزال     شرآة يج ضمونا  أن لل يئا م دما ش دفع مق همها ت ر أن ال وبأس رض الغي اال إذا تق ان م  آ

  . بهأسهمهاالغرض منه اشتراء 
  

   الشرآاتأسهم قيد شراء - 511-مادة 
شراء          توظف رأس مال    أن للشرآات   ال يجوز       ًا ل و جزئي ا ول سيطر      أسهم ه أو ا  عليه  شرآة ت
  . خاضعة لسيطرتها هيأخرى شرآات أسهم
سيطرة عدد        في عندما يكون    أخرى الشرآة خاضعة لسيطرة شرآة      وتعد      شرآة الم  حيازة ال
ى         األسهممن   ة  يمكنها من الحصول عل ة        في  األصوات  أغلبي ة العادي ة العمومي دما  أو   الجمعي عن

  . عقد خاصفي بمقتضى قيود معينة أخرىاضعة لسيطرة شرآة تصبح الشرآة خ
  

  باالسهم االآتتاب منع تبادل - 512-مادة 
سمحال    شرآة  ي ا وأن لل ون رأس ماله ادل أنال  تك ده بواسطة تب اب تزي هم االآتت ا باألس  بينه

  .آخرين أشخاص ولو بواسطة أخرىوبين شرآة 
  

   المشارآات- 513-مادة 
ال  في  المشارآة   الشرآة حق  تخول ال   و     أعم ى ول اح  مؤسسة اخري حت د التأسيس    أب  ذلك عق

ى  المشارآة تؤدى عمليا     آانت إذابوجه عام    شرآة المنصوص          إل ر غرض ال ه  تغيي د   في  علي  عق
  .التأسيس تغييرا جوهريا

  

   مساهم واحد- 514-مادة 
شأت في      ى ن ا الت شرآة بالتزاماته اء ال ة عدم وف ى خالل حال دة الت د في األسهم آانت الم  ي

  .لتزامات مسئولية غير محدودةالعن تلك اال شخص واحد اعتبر هذا الشخص مسئو
  

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
ò×‹“Ûa@pb÷îç@ @

  الجمعية العمومية -1
   الجمعيةانعقاد محل - 515 -مادة

ة             يقوم      ة العمومي ساهيمن لحضور الجمعي م         في  مديروا الشرآة بدعوة الم ا ل شرآة م ر ال  مق
  .ف ذلكال يس على خينص عقد التأس

  . العمومية اعتيادية وغير اعتياديةوالجمعية     
  

   الجمعية العمومية االعتيادية- 516-مادة 
  :التالية األمور فيعتيادية ال قرارات الجمعية العمومية اتنحصر     

  يةناالتصديق على الميز -1
 المراقبة  الحسابات ورئيس لجنةومراقبي اإلدارة وتعيين مجلس انتخاب -2
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  عقد التأسيسفيا عليه لم ينص إذا الحسابات ولمراقبي اإلدارةتحديد المكافأة لمجلس  -3
 الشرآة التى يجعلها عقد التأسيس من اختصاصاتها          بإدارة سائر المسائل المتعلقة     في التداول -4

سائ  ي الم س   لوف ها مجل ى يعرض ة  اإلدارة الت شئون الخاص ذلك ال ديرين    وآ سئولية الم بم
 . الحساباتومراقبي

ل  السنة على   فيعقاد مرة   نالعتيادية ل ال تدعى الجمعية العمومية ا    أن ويجب     ة  خالل  األق  أربع
  . الدورة المالية للشرآةانتهاءاشهر من 

ى            إذا أطول عقد التأسيس على مدة      في ينص   أن ويجوز    ك ظروف خاصة عل  أن استدعت ذل
  .ستة اشهر األحوال حال من أي في زال تجاو

  

  لجمعية غير االعتيادية ا- 517-مادة 
د      ر ا تعق ة غي دي   ال الجمعي ن تع رح م ا يقت ر فيم ة للنظ راد ال عتيادي ات ي د  إدخاله ى عق  عل

  .القانون ألحكامسندات القرض وتعيين المصفين وتحديد سلطتهم وفقا إصدار التأسيس و
  

   الدعوةإجراءات - 518-مادة 
وم     إحدى في نإعال بدعوة الجمعية بواسطة     اإلدارة مجلس   يقوم      ه ي  الصحف اليومية يبين في

ام أي  عشر في الجريدة الرسمية     اإلعالن ويجب نشر    ،األعمالجتماع والساعة والمحل وجدول     الا
  .جتماعال قبل الميعاد المحدد لاألقلعلى 

ادا  فتعتبر الجمعية منعقدة     اإلجراءات لم تراع هذه     إذاو    ال        إذا صحيحا    انعق ا رأس الم ل فيه  مث
  .أعضائها ولجنة المراقبة بكامل اإلدارة االجتماع مجلسل وحضر بالكام
ه  في على البت االعتراض ذلك يجوز لكل عضو من الحاضرين     ومع       المسائل التى ليس لدي

  .معلومات آافية عنها
  

  األقلية دعوة الجمعية بناء على طلب - 519-مادة 
 طلب ذلك عدد من الشرآاء يمثل       إذا أخيرتعقاد بدون   نال دعوة الجمعية ل   اإلدارة مجلس   على     

ا        في ويبينوا   األقلخمس رأس مال الشرآة على       راد بحثه سائل الم بهم الم م مجلس       إذاف .  طل م يق  ل
ى      نالالجمعية ل االبتدائية   منه دعا رئيس المحكمة      الالمراقبون بد أو   بذلك   اإلدارة اء عل  أمر عقاد بن

  .جلسة يرأس الأن يجب الذييصدره ويبين فيه الشخص 
   وصحة القراراتالقانوني النصاب - 520-مادة 

دة     ال الجمعية العمومية ا   تعتبر      ة منعق ادا عتيادي  األعضاء  حضرها عدد من        إذا صحيحا    انعق
  . المحدودة التصويتاألسهم باستثناء األقليمثل نصف رأس مال الشرآة على 

ذ      ا وتتخ ة قراراته ة الجمعي ةباألغلبي وافر دان عقآ إذا ال إ، المطلق تم ت ة التأسيس يح  أغلبي
  . الشرآةفي يتضمن عقد التأسيس قواعد خاصة لتعيين الوظائف أن ويجوز أعلى
شرآة         أآثر تمثل   باغلبية قراراتهاعتيادية  ال الجمعية غير ا   وتتخذ      ال ال  إال من نصف رأس م
  .أعلى أغلبية نص عقد التأسيس على وجوب الحصول على إذا

  

  الثانيةدعوة  ال-521 –مادة 
ة     أن المادة السابقة وجب     في المقرر   القانوني لم يتكامل النصاب     إذا    ى  تدعى الجمعي اد  نال ا إل عق

  .من جديد
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اع  ال يحدد يوم ا   أن ويجوز      اني جتم ى  االول اإلعالن  في  الث اع ال يحصل ا إال عل  في  أن جتم
اد  من ذآر موعد االول اإلعالنال  خإذايوم واحد و  ة  انعق اني  الجمعي شر   الث د  إعالن  وجب ن  جدي

  .االولجتماع اليوما من تاريخ اثالثين  خالل
  
  
  

ا   آانعتيادية صحيحا مهما ال للجمعية االثانيجتماع ال ا ويكون       آانت عدد الحاضرين ومهم
ال   ة رأس الم ذيقيم ه وال ر  ال  يمثلون وز النظ ييج ر ف ضمن  غي ا ت دول هم ال ج  ،االول األعم

د  أغلبيةعتيادية يجب لصحة قراراتها   ال للجمعية العمومية غير ا    الثاني جتماعال ا إلىوبالنسبة    تزي
ى                        الثلثعلى   ى وجوب الحصول عل د التأسيس عل م ينص عق ا ل ة  من رأس مال الشرآة م  أغلبي
  .أعلى
شرآة    أغراض  الجمعية تغيير    أعمال تضمن جدول    إذا آل حال    وعلى      ديلها   أو   ال ا  أو  تب حله
رر    اآلجل قبل   ا   أو  المق ل مقره سي نق ازة أسهم إصدار  أو  للخارج  الرئي انوني  فالنصاب  ، ممت  الق

رارات التى تتخذ         اع  في لصحة الق اني  االجتم ى نصف رأس            إال   تمي  ال الث د عل ا يزي ة م  بموافق
  .مال الشرآةال
  

   الجمعيةفي حق الحضور - 522-مادة 
ة        يجوز      ساهمين المثبت شرآ    في  أسماؤهم  حضور الجمعية للم دة       سجل ال ل عن    ال  ة من م تق

  .جتماعالام سابقة على يوم اأيخمسة 
دة               وآذلك      ذين أو دعوا خالل نفس الم ساهمين ال شرآة      أسهمهم  للم ر ال سي  مق  أو احد    الرئي

  .المصارف المبينة في دعوة االجتماع
  

  رئيس الجمعية- 523-مادة 
رأس      يس و   ي د التأس ين بعق شخص المع ة ال د   إذا الجمعي نص العق م ي ك   ل ى ذل ب أو عل تغي

ة          نفس الطريق ين ب كرتير يع رئيس س ساعد ال رئيس وي ار ال رين اختي ين فللحاض شخص المع ال
  . عندما يقوم محرر عقود بتدوين محضر الجلسةضرورى غيرواختيار السكرتير 

   الجمعيةفي التمثيل - 524-مادة 
د التأسيس    ا لجمعية العمومية     في ينيبوا عنهم من يمثلهم      أن للمساهمين   يجوز      ما لم ينص عق

  . ف ذلكال على خ
ب ون ويج ة أن تك شرآة     اإلناب ب ال ي مكت ظ ف ة وتحف ة آتابي ستنداتها الخاص وز ال  و، وم  يج

  . الجمعيةفي يمثلوا المساهمين أن الشرآة فيللمديرين ولموظ
  

   تضارب المصالح- 525-مادة 
وز      صويت ال يج ساهم الت ي للم صلحف ا م ه فيه ى ل رارات الت رة  الق رة أو ة مباش ر مباش غي

  .للغير تتعارض مع مصلحة الشرآةأو لنفسه 
ل للطعن بمقتضى            في بالحظر المقرر    اإلخالل حالة   وفي      صادر قاب  الفقرة السابقة فالقرار ال

ذين        اله لو أن تبين   إذا 528المادة   ساهمين ال ان  تصويت الم يه  آ ا حصلت         أنم  عل ه لم وا عن  يمتنع
  . ضرر بالشرآةإلحاق القرار أنمن ش آان المطلوبة واألغلبية

  .أعضائه القرارات المتعلقة بمسئولية في التصويت اإلدارة لمجلس يجوز الو   
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ادة            ال   التى   األسهم تحسب   الو ذه الم ى       إالتخول حق التصويت بمقتضى ه لغرض الحصول عل
  . المطلوب لصحة تشكيل الجمعيةالقانونيالنصاب 

  

   محضر الجمعية-526مادة 
ب      ة  أن يج رارات الجمعي ت ق ي تثب يس  ف ه رئ سكرتير محضر يوقع سة وال رر أو  الجل مح
  . طلبوا ذلكإذا المساهمين أقوال المحضر ملخص في يدون أن ويجب .عقود
  . رسميدمحرر عقوعتيادية ال يحرر محاضر الجمعيات غير اأن ويجب     

  
  

   الجمعيات الخاصة- 527-مادة 
ين  األسهم  تلك   أصحاب  يوافق   أن يجب   األسهمتلفة من   واع مخ أن حالة وجود    في       في  مجتمع

رارات     أنمن ش   آان إذاتتخذه الجمعية العمومية من قرارات       الجمعية خاصة بهم على ما     ك الق  تل
  .المساس بحقوقهم

ر         انعقاد صحة   أن ش في وتراعى     الجمعيات الخاصة وقراراتها القواعد المتعلقة بالجمعيات غي
  .عتياديةالا

  عدم صحة القرارات- 528-دة ما
رارات      ا لل  الق ة طبق ة العمومي ذها الجمعي ى تتخ انون  الت ل   ق ة لك يس ملزم د التأس ولعق

  . الغائبين منهم والمعارضين،المساهمين
ديرين وويجوز       ى الحسابات و ا للم ائبين والمعارضين  للمراقب ساهمين الغ وا أنلم  في يطعن

  .لعقد التأسيسأو قانون خالفة لل وقعت مإذاصحة القرارات المتخذة 
 األسهم  أصحاب ضا للشرآاء   أيعتيادية فيخول نفس الحق     ال يتعلق بقرارات الجمعية ا    وفيما     

يه  التصويت و   في المحدودة الحق    ذا الحق     أنم  عل اريخ     ال ظرف ث في  يمارسوا ه ة اشهر من ت ث
  .التجاري السجل فيالقرار خاضعا للقيد  آان إذا القيد من تاريخأو القرار 

 ما يترتب على       القرار على آل المساهمين والمديرون ملزمون باتخاذ       أبطال آثار   وتسرى     
  . إجراءات من األبطال

  . تمس الحقوق التى اآتسبها الغير عن حسن نية تنفيذا للقرارال  آل حال وعلى   
  . التأسيسولعقدقانون  اتخذ وفقا للأخر بقرار أبدل إذا القرار أبطال سرىي الو  

  

   الطعنإجراءات - 529-مادة 
  . دائرتهافي الرئيسيالتى يقع مقر الشرآة االبتدائية  المحكمة إلى الطعن يرفع     

  . آتاب المحكمةاألقل قلمدع الطاعن سهما واحدا على أو إذا إال الطعن يقبلال و  
ا     مناضمان  يفرض على الطاعن بقرار يصدره تقديم      أن المحكمة   ولرئيس      ة م سب لمواجه

  . تستوجب التعويضأضرارقد يحتمل حصوله من 
ه المنصوص   اآلجل خالل ترفع الدعوى    أن ويجب      سابقة           في  علي ادة ال ة من الم رة الثالث  الفق

  .  آل الطعون المتعلقة بنفس القرار جملة واحدة ويبت فيها بحكم واحدفيوينظر 
رئيس      ة ول التحقيأو  المحكم ائم ب رار أنق القاضى الق ه بق ون في رار المطع ذ الق  يوقف تنفي

رار         أسباب طلب الطاعن ذلك وقامت      إذامسبب يعلن للمديرين     ذا الق ل ه اذ مث  جسيمة تقتضى اتخ
  . الحساباتومراقبي المديرين أقوال إلىبعد السماع 
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م     باإليقاف يقوموا بقيد منطوق القرار الصادر       أنوعلى المديرين    ذي  ومنطوق الحك  في  يفصل    ال
  .التجاري السجل فيالطعن 

  

  اإلدارةمجلس  -1
   الشرآةإدارة - 530-مادة 

  . الشرآة لغير المساهمينإدارة توآل أن يجوز  
  . منهماإلدارة تكون مجلس أشخاص الشرآة بعدة إدارةيطت أن إذاو  
دين  وإذا   د التأسيس الح ين عق ى إال ع ىدن د  واألعل ساهمين تحدي ة الم ديرين، فلجمعي دد الم  لع
  .دهمعد
  . من بينهماألعضاء اختاره اإلدارة لم تعين الجمعية العمومية رئيسا لمجلس إذاو   

   التنفيذية والمديرون العاموناللجان - 531-مادة 
 يفوض سلطاته     أنالجمعية العمومية بذلك    أو   صرح عقد التأسيس     إذا اإلدارة لمجلس   يجوز     

  . منهم مع تحديد مدى هذا التفويضأآثرأو  لعضوأو  أعضائهللجنة التنفيذية مكونة من بعض 
  .بتخفيضهأو وبزيادة رأس المال الميزانية  ما يتعلق بتحرير إلى يمتد التفويض أن يجوزال و   

  اإلقالة وأسباب من التعيين المانعة األسباب - 532-مادة 
ة م  عديأو   عليهمحجوزا   آان من   اإلدارة مجلس   في اوال عضو  يعين مديرا    أن  يجوز ال     األهلي
ه محكوما  أو  مفلسا  أو   ستوجب الحرم      علي م ي ة            نا بحك وق المدني ا من الحق و مؤقت الوظائف  أو   ول

  .باطال وقع تعيينه هؤالء عين واحد من إذا و، الرئيسيةاإلدارية
  

   تعيين المديرين- 533-مادة 
عينون بمقتضى   هم ي أن ف األولين الجمعية العمومية بتعيين المديرين باستثناء المديرين        تختص     

  .للمؤسسات العمومية بحق تعيينهمأو  منهم محتفظا للدولة أآثرأو عقد التأسيس ما لم يكن واحد 
  .ث سنواتالآثر من ثال  تعيين المديرين وال يجوز     
  .ف ذلكال  نص عقد التأسيس على خإال إذا انتخابهم إعادة ال يجوز آما     
م في                 في أي و   إقالتهم للجمعية   ويجوز      قت ولو آانوا معينين في عقد التأسيس مع حفظ حقه

   . بغير مبرراإلقالةالمطالبة بالتعويض إذا آانت 
ديرين    وعلى      د    أنالم وا قي نهم    يطلب رار تعيي سجل  في  ق  ظرف خمسة عشر    في  التجاري  ال

  . وموطنه وجنسيتهأبيه اسم آل واحد منهم ولقبه واسم بيانيوما من تاريخ تعيينهم مع 
   سلطة التمثيل- 534-ادة م

  .451 المادة في الواردة االحكام على المديرين الذين لهم سلطة التمثيل يطبق     
  

   وظيفة المديرينانتهاء - 535-مادة 
ى  يبلغ ذلك آتابة أن يتخلى عن وظيفته   الذي على المدير    يجب     ى  واإلدارة مجلس  إل يس  إل  رئ

ة    اإلدارة مجلس    أآثرية بقيت   إذا  فورا أثره التخليوينتج  . لجنة المراقبة  اريخ    وأال      قائم فمن ت
  . للمجلس نتيجة قبول المديرين الجدد للمهمةاألآثريةتوافر هذه 

ضى إذاو     ديرين ف أتق ة الم ل مهم يه اج تمرار الم اعل يس ال ف شكيل  أعم تم ت ى ي ائفهم حت  وظ
  .اإلدارةمجلس 
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ديرين     ت انتهاء تقوم بقيد    أن لجنة المراقبة    وعلى      سجل    في وآيل الم  خمسة   خالل  التجاري  ال
  .األسباب سبب من أليقضت مهمتهم أن إذاعشر يوما 

  

   استبدال المديرين- 536-مادة 
ديرين          خالل أآثرأو  منصب مدير   ال   خ إذا     ى الم ة فعل سنة المالي ين من       اآلخرين  ال ام بتعي  القي

  .ينيحل محلهم بناء على قرار يصدرونه وموافقة لجنة المراقب
  . ل اجتماع للجمعية العموميةأو لغاية المعينون بهذه الطريقة بمناصبهم المديرين ويحتفظ  

ضوية إذاو      ت ع ة خل نهم   أغلبي ى م ن بق ى م ب عل س وج ي المجل دعوة  ف ام ب ة القي  الوظيف
  .أعضائهستكمال العقاد نال اإلىالجمعية العمومية 

  . مدة المديرين الموجودين وقت تعينهمانتهاءب الذين عينتهم الجمعية األعضاء مهمة وتنتهي
ام   ال  خإذاو      دير الع صب الم ة    أو من ة المراقب ى لجن ديرين فعل ة الم ة  أنآاف دعو الجمعي  ت

ة العمل                 فيعقاد للنظر   نال ا إلىالعمومية فورا    سيير دف وم بت م وتق  حدود   في  تعيين من يحل محله
  .عتياديةال ااإلدارة

  

  ن المديريضمان - 537-مادة 
شرآة     أسهم نأما م  ضمانًا يقدم   أن اإلدارة مجلس   أعضاء على آل عضو من      يجب       اسمية لل

ة اسمية صادرة        توأما سندا  ا         أو   مالي ة بم  عن جزء من خمسين من          لال يق  مضمونة من الدول
ى        في ينص   أنه يجوز   أنرأس مال الشرآة على      د التأسيس عل ة    تجاوز  إال عق ة   ضمانال  قيم  مائ

  .السندات الماليةأو  لألسهماالسمية القيمة أساس تقدر على جنيها ليبيا 
ين    ظرف    في  ضمانال المديرون   يؤذوا لم   إذاو      ين سقطت            ثالث رار التعي يغهم بق ا من تبل يوم

  .عضويتهم
 محو   زوال يجو  سجل المؤسسة الصادر منها      في لىاالم على السند    ضمانال يدون   أن ويجب     

ة الجم        ل موافق د قب ى     ذلك القي ة عل ة    أخر عي ة التى         ميزاني سنة المالي ان خاصة بال دا     آ دير متقل الم
  .هاخاللمنصبه 

  

   صحة قرارات المجلس-538مادة 
ة  حضور    اإلدارة لصحة قرارات مجلس     يشترط      د             أآثري م يقض عق ا ل ائمين م ديرين الق  الم

  .التأسيس بوجوب حضور عدد اآبر
ى خالف ذلك               باألغلبية قراراته   اإلدارة مجلس   ويتخذ      د التأسيس عل  المطلقة ما لم ينص عق
  . صوت يعطى نيابة عن أي عضوباطال أيويقع 

  

   المديرينمكافآت - 539-مادة 
صيبهم    اإلدارة مجلس  أعضاء مكافآت عقد التأسيس   يحدد      ة ون ة التنفيذي اح  في  واللجن . األرب

د      المديري أتعاب لجنة المراقبة    أي بعد اخذ ر   اإلدارةويعين مجلس    يه ن الذين يعه ال     إل ام بأعم م القي
  .خاصة طبقا لعقد التأسيس

   منع المنافسة- 540-مادة 
سة و     في يتقلدوا منصب شريك ذي مسئولية غير محدودة         أن للمديرين    يسمح ال     ال شرآة مناف
سابهم الخاص أن شاطا لح وا ن سها أو  يمارس شرآة نف ع مصالح ال ارض م ر يتع  إاللحساب الغي

  .ة العموميةبأذن من الجمعي
  . بالتعويضوإلزامه من منصبه أقالته خالف المدير هذا الحظر جازت إذاو     
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   تضارب المصالح- 541-مادة 
ر تتعارض مع مصلحة                         آان إذا      ة مصلحة خاصة لحسابه أو لحساب الغي دير في عملي للم

ة ووجب علي        اآلخرينالشرآة وجب عليه أن يعلم بذلك المديرين         ة المراقب اع     ولجن ذلك االمتن  ه آ
  .والت الخاصة بتلك العمليةاعن االشتراك في المد

شرآة نتيجة           ال   مسئو أصبح خالف المدير هذا الحظر      إذاو    ام عن الخسائر التى قد تلحق بال  إتم
  .تلك العملية

 آان إذا قرار المجلس    في يطعنوا   أنالمخالفين وللجنة المراقبة    أو   للمديرين الغائبين    ويجوز     
و   ال ال األآثريةيتعذر الحصول على     آان ضرر بالشرآة و   إلحاقه  أنمن ش  ة ل دير     الزم  صوت الم
  .ثة اشهر من تاريخ القرارال ثخالل يمتنع عنه وذلك أن عليه آان الذي
  .شيء يمس بما اآتسبه الغير من حقوق عن حسن نية تنفيذا للقرارال  آل حال وعلى    

  

   الشرآة المجلس قبلأعضاء مسئولية - 542-مادة 
ا بمقتضى          يجب      يهم قانون  التأسيس  على المديرين أن يحسنوا القيام بالواجبات المفروضة عل

ا                 وعلى الوجه الذي يتطلبه القانون في شأن الوآالة وهم مسئولون بوجه التضامن قبل الشرآة عم
ة التن             من جراء  إضراريلحقها من    ه اللجن ا اختصت ب ا   عدم القيام بتلك الواجبات عدا م ة أو م فيذي

اختص به احد المديرين أو بعضهم وعلى آل حال فالمديرون مسئولون بوجه التضامن عن عدم           
ى حسن سير     ال سهرهم عل ة دون       أعم ا في وسعهم للحيلول ام بم ا وعن عدم القي شرآة عموم  ال

  . ضارة على الرغم من علمهم بهاأعمال أو تخفيف وطأة نتائج إزالةوقوع أو 
م           مسئول تمتدال  و    ى عمله ة عل ديرين المترتب صيرهم   أو  ية الم ى تق أ          إل ه خط م يصدر عن  من ل

أخير اعتراضه  يواثبت دون ت ذلك  ف م ب المجلس واعل رارات الخاصة ب سات والق  محاضر الجل
  .فورا رئيس لجنة المراقبة

  

   المسئوليةدعوى رفع في حق الشرآة - 543-مادة 
ء على قرار صادر من الجمعية العمومية حتي   الدعوى الخاصة بمسئولية المديرين بنا  ترفع     
  . طور التصفيةفي الشرآة آانتولو 
ك       الميزانية   اتخاذ القرار الخاص بمسئولية المديرين عند مناقشة         ويجوز      ذآر ذل  في ولو لم ي

  .عملالجدول ا
ب      ع  ويترت رار برف ى الق وى عل سئولية دع ة الم ون   إقال شرط أن يك سئولين ب ديرين الم  الم
ة       األقلمال الشرآة على    ال تمثل خمس رأس     بأغلبيةقرار قد اتخذ    ال ، وفي هذه الحالة تبادر الجمعي

  .نفسها بتعين من يخلفهم
ا           أن للشرآة   ويجوز      ش      أن تتنازل عن دعوى المسئولية آما يجوز له  إذاها  أن تجري صلحا ب
رت ازل أق ة التن ة العمومي ضا أو  الجمعي صويت م صدر ت م ي صلح صراحة ول ن ال دد م ن ع د م

  . عن خمس رأس الماللال يقالشرآاء يمثلون ما 
  

   الشرآةدائني المسئولية تجاه -544- مادة
ى          دائني مسئولون تجاه    المديرون       الشرآة عن عدم قيامهم بالواجبات المتعلقة بالمحافظة عل

  . آاملةوإبقائهامقومات الشرآة 
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شرآة      أن الدائنون رفع الدعوى عندما يظهر        ويخول      ونهم   ال في تكال   ممتلكات ال تيفاء دي . س
  .وفي حالة تفليس الشرآة يناط رفع الدعوى بمأمور التفليسة

دعوى    في تنازل الشرآة عن مسئولية المديرين دون حق الدائنين           يحول الو     ال  و ، التمسك بال
  .هاأن ارآ توافرتإذا اإللغاء دعوىعن طريق  إال الصلح من قبل دائني الشرآة فييقبل الطعن 

  

  من الغيرأو  الدعوى الشخصية من مساهم - 545-مادة 
سال  ام  تم ساهم   أحك ا للم سابقة م واد ال ديرين    أو  الم ل الم وق قب ن حق ره م يلغي ة ف  المطالب

  .غشأو  صادرة منهم عن خطأ أعمال لحقت به مباشرة نتيجة أضراربالتعويض عن 
  

  

   المديرون العامون- 546-مادة 
ق      ة    ضا عأي تطب ة العمومي تهم الجمعي ذين عين امين ال ديرين الع ى الم نهم  أو ل م تعي ذين ت ال

 فيما يتعلق بالقيام بالمهام اإلدارة مجلس أعضاءالخاصة بمسئولية   األحكامبمقتضى عقد التأسيس    
  .مإليهالموآولة 

  

  هيئة المراقبة -1
   تشكيل هيئة المراقبة- 547-مادة 

شكل      ن ثت ة م ة المراقب ة ال لجن املين أعضاءث واء أو  ع سة س انواخم ساهمين أآ ر أو  م غي
  .احتياطيان اثنانضا أي يعين أنويجب . مساهمين

  

   رئاسة اللجنة- 548-مادة 
  . الجمعية العمومية بتعين رئيس لجنة المراقبةتختص

  

  اإلقالة وأسبابنع التعيين ا مو- 549-مادة 
ررة    نالط بط  تخاب وشرو  نال المراقبون لشروط عدم قابلية ا     يخضع       أن ش في  العضوية المق

  .المديرين
ين شخص صحي ال     ي تعي ة   ف لة قراب ه ص ون ل ة تك ة المراقب صاهرة أو  هيئ ىم ة إل  الدرج

ان        . تخب تحتم فصله  أن إذاالرابعة مع احد المديرين و     ى من آ ا مع     وآذلك الحال بالنسبة إل مرتبط
  .ل بأجر عالقة مستمرة بعالقة عمإلشرافها خاضعة أخرىالشرآة نفسها أو شرآات 

  

   مهمتهموانتهاء تعيين المراقبين - 550-مادة 
 عقد التأسيس وفيما بعد تعينهم الجمعية العمومية ما لم في مرة ألول مراقبوا الحسابات يعين     

ة     ين مراقب            إحدى أو  تختص الحكوم ة بحق تعي ر أو   المؤسسات العام دة    . أآث نهم لم ويكون تعيي
  . لسبب معقولإال أقالتهمثالث سنوات وال تجوز 

 موافقة المحكمة االبتدائية بقرار تصدره      أآثر لصحة القرار القاضى بفصل مراقب أو        ويتطلب  
  . المراقب المراد فصلهأقوالبعد االستماع إلى 

ديرين ويجب      ى الم راقبين  أن عل ين الم رار تعي د ق وا بقي اء يقوم سجل  وانته ي ال تهم ف  مهم
  .ة عشر يوما اجل خمسخاللالتجاري 

  

   استبدال المراقبين- 551-مادة 
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اطي  حالة وفاة مراقب أو تخليه عن الوظيفة أو سقوط عضويته حل محله المراقب               في      االحتي
املين               انعقاد سنا ويبقى منصبه لحين      األآبر راقبين الع ين الم وم بتعي ة حيث تق  أول جمعية عمومي

ة المراقب       ذه               .ةواالحتياطيين الالزمين الستكمال هيئ نهم به م تعيي ذين ت راقبين ال ة الم  وتنتهي مهم
  . مدة المراقبين القائمينبانتهاءالطريقة 

راقبين                  إذاو      ين الم ة رغم تعي ة العامل ة المراقب شكيل لجن اطي  لم يتم ت ا وجب      االحتي  أنين فيه
  . الهيئة ذاتهاأآمالتدعي الجمعية العمومية لتقرير 

  

   المكافأة- 552-مادة 
ى يجب   راقبين  عل ين الم د تعي ة عن ة العمومي ررة أنالجمعي دة المق سنوية للم أتهم ال دد مكاف  تح

  . ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك، الوظيفةفيلبقائهم 
  

   واجبات المراقبين وسلطاتهم- 553-مادة 
ا  سيرا  أعمالها من سير    والتأآد الشرآة   إدارة تقوم بمراقبة    أن على لجنة المراقبة     يجب      قانوني

شرآة الحسابية حسب    اتر ال د من مسك دف د التأسيس وشرعيته والتأآ  األصولومن صحة عق
ا  قانوناالمقررة   ة          ، ونظام د من مطابق ذلك التأآ ة   و آ اح وحساب  الميزاني ائج   األرب  والخسائر للنت
ررة   األحكام تتثبت من مراعاة أنا عليه و،ت الشرآة الحسابية ودفاترها   ال سج فيالمثبتة    في المق

  . لتقدير مقومات الشرآة574دة الما
شرآة من     وجود ما  من   األقلثة اشهر على    ال تتأآد آذلك مرة آل ث     أن لجنة المراقبة    وعلى     لل

ة وسندات سواء      يم مالي ا   أآانت ق ا له ديها   أو  ملك ة ل ى   أو مرهون أو  ضمانالأساس  محفوظة عل
ى  و عل راقبين ول رادالحراسة ويجوز للم وا أن إنف ي يقوم ا  وقت أي ف شرآة ومراقبته يش ال بتفت

  .حول عمليات معينةأو  الشرآة أعمال يطلبوا من المديرين معلومات حول سير أنويجوز لهم 
  . السجل الخاص باجتماعات لجنة المراقبة وقراراتهافي ما تم من تحقيق وتحريات ويثبت    

   اجتماعات لجنة المراقبة وقراراتها- 554-مادة 
ى         ال تجتمع آل ث     أن لجنة المراقبة    على    رة عل ة اشهر م ل ث دون عذر         إذا و األق  تغيب عضو ب

  . نفس الدورة المالية اعتبر متخليا عن مهمتهفيمقبول عن حضور اجتماعين 
رر   ضرا  تح ة مح دون  ال اللجن ا ي يجتماعاته ع   ف ا ويوق اص به سجل الخ ه ال ضر  علي ن ح  م
  .جتماعالا

صدر    ا  وت ة قراراته ة اللجن ن باألغلبي ة وم ارض    المطلق ضو المع ق الع ت أن ح باب يثب  أس
  .معارضته

  

  اإلدارة االشتراك في جلسات مجلس - 555-مادة 
  والجمعيات العمومية

ب  س    يج سات مجل ضور جل راقبين ح ى الم وز    اإلدارة عل ا يج ة آم ات العمومي م  والجمعي له
  . جلسات اللجنة التنفيذيةحضور

ضور جل    إذاو     ن ح ول ع ذر مقب دون ع ون ب ف المراقب ة   تخل ة العمومي ن أو سات الجمعي ع
س   سات مجل ن جل ستين م ين عن  خالل اإلدارةحضور جل روا متخل شرآة اعتب ة لل سنة المالي  ال

  .مهمتهم
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   واجبات المراقبين عند تقصير المديرين- 556-مادة 
 التى اإلعالناتعقاد وتقوم بنشر نال اإلى تدعو الجمعية العمومية أن على لجنة المراقبة يجب     
  . ذلكفيآلما قصر المديرون القانون رضها يف

  

   مسئولية المراقبين- 557-مادة 
ه           أن على المراقبين    يجب      ذي يتطلب انون   يحسنوا القيام بواجباتهم وعلى الوجه ال  أن ش في الق

سئولون عن صحة شهاداتهم و           يه الوآالة وهم م ى سرية        عل ال م المحافظة عل ستندات   األعم  والم
ا يصدر من              ا ب عليهالتي يطلعون    حكم وظيفتهم ومسئولون آذلك بوجه التضامن مع المديرين عم

وب         آان الضرر ما  أن تبين   إذاتقصير  أو   من عمل    هؤالء ا هو مطل ون بم ام المراقب و ق ليحدث ل
  .منهم من يقضة واهتمام بمهمتهم

  . مسئولية المديرينأن شفيالمقررة  األحكام دعوى مسئولية المراقبين لنفس وتخضع 
  
  
  
  

   الشكوى للجنة المراقبة- 558-مادة 
وز      ساهم يج ل م ة  أن لك ى اللجن شكوى وعل ا لل راه موجب ا ي ة بم ة المراقب غ لجن ر أن يبل  تعي

  . الجمعية العموميةإلى تقريرها فيا إليه تشير أنالشكوى اهتمامها و
ال            إذاو      تم  ، تقدم بالشكوى عدد من المساهمين يمثل جزءا من عشرين جزء من رأس الم  تح

سرعة         إجراءعلى لجنة المراقبة     ى وجه ال شكوى    في  تحقيق عل ديم النتيجة      ، موضوع ال ا   وتق وم
ة و    إلى من اقتراحات    هترا ا          أن ظهر    إذا الجمعية العمومي ة وتتطلب معالجته شكوى جدي  إجراء  ال

  .عقادنال اإلىسريعا دعت اللجنة الجمعية العمومية 
  

   االلتجاء إلى القضاء- 559-مادة 
ديرين     إذا      ين من تصرف الم راقبين  أو  تب شرآة م  في الم ى دعو ي ا  شئون ال ة و إل م أن الريب ه

ال      ، القيام بواجباتهم  فيمقصرون   ون عشر رأس الم وا شكواهم   أن جاز للشرآاء الذين يمثل  يرفع
  . المحكمةإلى

وال   الشرآة على نفقة المشتكين وبعد سماع إدارة تفتيش على بإجراء تأمر  أن وللمحكمة       أق
راقبين  ديرين والم يالم شورةف ة م ديم  أن و، غرف شتكين تق ى الم رض عل ضى إذا ضمان تف  اقت

  .المرا
اذ     أنجاز لها   ال   ثبت للمحكمة سوء التصرف فع     إذاو    را    تأمر باتخ ا ت ا من     ال م هم  إجراءات ئم

ا    العقاد نال اإلى تدعو الجمعية العمومية  أن و ،تحفظية ى يجب اتخاذه رارات الت ا جاز   تخاذ الق  آم
ضائيا تحدد          أنت ذات الخطورة البالغة      تالحاال فيلها    تقيل المديرين والمراقبين وتعين مديرًا ق

  .سلطاته ومدة قيام مهمته
دير    ويجوز   راقبين            أن القضائي  للم ديرين والم ى الم سئولية عل دعوى بالم ع ال ذا     ، يرف ى ه  وعل

ة ل    أن مهمته   انتهاءالمدير قبل    اد و  نال يدعو الجمعي ديرين            عق ين الم ك لتعي ته وذل تكون تحت رئاس
  . اقتضى الحالإذاللنظر فيما يقترحه من وضع الشرآة تحت التصفية أو  الجدد والمراقبين

ة       في ا  عليه  المنصوص   اإلجراءات نفس   إتباع ويجوز    ة العمومي ادة بطلب من النياب ذه الم  ، ه
  .وفي هذه الحالة تقع تكاليف التفتيش على عاتق الشرآة

@ @
@ @
@ @
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  سندات القرضإصدار  شروط جواز -560-مادة
وز  شرآة يج ا   أن لل رض لحامله ندات ق صدر س الغ  أو  ت مية بمب ال   ال اس ى رأس الم د عل تزي

  .اعليهمصدق ميزانية  آلخرالمدفوع وفقا 
  

   وقيدهرإيداع القرا - 561-مادة 
ا مكتب       أنلسندات قرض و   إصدار   توافق الجمعية العمومية على آل       أن يجب      ودع قراره  ي

  .يوماثالثين  خالل التجاريالسجل 
رىيال و     د ج شروط إال القي ن ال ت م د الثتب ة وبع بع ة دالقانوني ات الحكومي ة الجه  موافق

  .القانون من هذا 479 المادة فيا عليهالمختصة المنصوص 
ين   رف   ظ  في  المحكمة المختصة    أمام القيد يكون عرضة للتظلم      وقرار     ه     ثالث ا من تبليغ  .يوم
  .التجاري السجل فيبعد قيده  إال تنفيذ قرار الجمعية العمومية يجوزال و
  

   تخفيض رأس المال- 562-مادة 
سندات            أن للشرآة التي اصدرت سندات قرض         يجوزال        در ال ا بق رر تخفيض رأس ماله  تق

ته  م اس ى ت سائر إذا و،آهاالالت ة خ ال نتيج يض رأس الم رر تخف تمرار ال وجب ا تق يس دير ف  تق
ى يصبح      إصدار  رأس مال الشرآة القائم وقت      أساس   على   القانوني االحتياطي السندات وذلك حت

  .المتداولةيا لمبلغ السندات وا مسالقانوني واالحتياطيمجموع رأس مال الشرآة 
   محتويات سندات القرض- 563-مادة 

  : تحتوى سندات القرض علىأن يجب     
  . المقيدة فيهالتجاري مكتب السجل بيان والرئيسيوغرضها ومقرها اسم الشرآة  -1
 .سندات القرضإصدار رأس مال الشرآة المدفوع والموجود وقت  -2
 .تاريخ قرار الجمعية وتاريخ قيده في السجل -3
 .كالستهالسمية لكل سند وسعر الفائدة وطريقة الدفع واالمجموع السندات الصادرة والقيمة ا -4
 .اإليهستند ت التى تضمانًاال -5

  

   جمعية حملة سندات القرض- 564-مادة 
  :اآلتية المسائل في جمعية حملة سندات القرض البت لواتتن     

  .وإقالتهتعيين ممثل عام لهم  -1
 .تعديالت شروط القرض -2
 .اقتراح الصلح الواقي مع الشرآة -3
وين رصيد  -4 اليتك ضرورية لحمم ة المصاريف ال شترآة وطريقيا لمواجه ة ة مصلحتهم الم

 .تقديم الحساب عنه
 . المتعلقة بمصالحهماألخرىالمواد  -5

 

دعو   شرآة  ي ديرو ال ك      أو  م رون ذل دما ي ة عن ة العمومي رض الجمعي ندات الق ة س ل حمل ممث
ل جزءا من عشرين جزء من                          أو  ضروريا   سندات يمث ة ال ك عدد من حمل نهم ذل عندما يطلب م

  .زالت قائمةال والتيالسندات الصادرة 
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ر    أن ش في المقررة  األحكامى الجمعية حملة السندات نفس      عل وتطبق      ساهمين غي ة الم  جمعي
د       ،عتياديةالا ادة يجب     ) 2( ولصحة القرارات المتعلقة بالبن ذه الم  يكون التصويت حتى    أنمن ه

ا          الثاني االجتماع في ل م ة سندات القرض يمث سندات    لال يق  صادرا من عدد حمل  عن نصف ال
  .آهاالتهالصادرة التى لم يتم اس

ولال و      ون  تخ د تك ى ق رض الت ندات الق ي س شرآة حق اف ازة ال تراك ال حي يش رارات ف  ق
  . الشرآة ومراقبيها حضور جمعية حملة السنداتلمديريويجوز . الجمعية

  

   قرارات الجمعيةفي الطعن - 565-مادة 
ائبي        في ضا  أي القرارات التى تصدرها الجمعية      تسرى      سندات الغ ة ال الفين   حق حمل . ن والمخ

ن  سندات حق الطع ل لل ل حام يولك راع ف م ي ى ل رارات الت ي الق ا ف ام اتخاذه انون  أحك ا الق طبق
  .529و528للمادتين 

ا  في  الرئيسيالتى يقع مقر الشرآة االبتدائية  المحكمة إلى الطعن   ويرفع     ة  في  دائرته  مواجه
  .ممثل حملة السندات

  

  سندات الممثل المشترك لحملة ال- 566-مادة 
  . لهمممثال مشترآا اختيار شخص من غير حملة السندات ليكون يجوز     
شترآا   لم تعين الجمعية     إذاو      ة       ممثال م يس المحكم ه رئ ة   عين رار يصدره    االبتدائي بموجب ق

  . الشرآةمديرياحد أو  أآثرأو بناء على طلب احد حملة السندات 
أو لجنة المراقبة   أو   اإلدارةندات عضو من مجلس      لحملة الس  ممثال مشترآا  يعين   أن يجوزال  و  

ده منصب                   ،ابعا للشرآة المدنية  ت آانمن   ع من تقل ى تمن ه العناصر الت  وآذلك آل من توافرت في
  . تحتم فصلههؤالء عين احد من إذا ف،المراقب

  . أنها قابلة للتجديدإالأن تزيد مدة تعيين الممثل المشترك على ثالث سنوات وال يجوز    
 في يطلب قيد تعيينه     أن عليه جمعية حملة السندات مكافأة الممثل المشترك الذي يجب          وتعين    

  . بحر خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه بقرار التعيينفي التجاريالسجل 
  
  

   واجبات الممثل المشترك وسلطته- 567-مادة 
سندات   يقوم بتنفيذ قرارات جمعية حملة اأن على الممثل المشترك    يجب      ة ل  مصالحهم  وحماي

شترآة  ي الم ق     ال عف ه الح شرآة ول ع ال تهم م ي ق راد     ف سندات الم حب ال ات س ضور عملي  ح
  . حضور جمعية المساهمينفيآها آما له الحق الاسته
د  فية لمصالحهم حتى أي المشترك حق التقاضى نيابة عن حملة السندات حم     وللممثل     حالة عق

  .اإفالسهشهر أو صلح واق مع الشرآة 
  

   الشخصية لحملة السنداتالدعاوى - 568-مادة 
ع ال            تحول ال      سابقة دون رف واد ال شرط          دعاوى نصوص الم سندات ب ة ال إال  الشخصية لحمل

  .564 مع قرارات الجمعية المتخذة طبقا للمادة دعاوىتتعارض هذه ال
  

  قتراع على رد قيمة السنداتال ا- 569-مادة 
ا و          قال تجري عمليات ا   أن يجب       في تراع لرد قيمة السندات بحضور الممثل المشترك لحملته

  .باطالقتراع الا آان وأالغيابه بحضور محرر عقود 
@ @

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @
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  دفاتر الشرآات -1
   الدفاتر الواجب مسكها- 570-مادة 

ب      ساهمة   يج شرآات الم ى ال دفاتر  نأ عل سك ال ي تم ا بيان اآلت دفاتر   وةالعه ى ال عل
  : المفروض على التجار مسكهااألخرىوالمحررات الحسابية 

 اسمية وسائر ما يطرأ  آانت إذا أصحابها واسم ولقب    األسهم أرقامسجل المساهمين وتقيد فيه      -1
  . من قيمتهاعوما دف وقيود انتقاالت من األسهمعلى 

ه    ،سجل سندات القرض    -2 د في ا واسم                 ويقي سندات التى ردت قيمته صادرة وال سندات ال غ ال  مبل
 . وقيودانتقاالتطرأ على السندات من يا سمية وسائر مال سندات القرض اأصحابولقب 

ا       -3 ة وقراراته ه      ،سجل محاضر الجمعيات العمومي دون في ة       أي  وت ضا المحاضر المحررة بورق
 .رسمية

  
 . وقراراتهاإلدارةسجل محاضر جلسات مجلس  -4
 .حاضر جلسات لجنة المراقبة وقراراتهاسجل م -5
 .سجل محاضر اللجنة التنفيذية وقراراتها لو وجدت -6
ا             -7 شرآة اصدرت     آانت  إذاسجل محاضر جلسات جمعيات حملة سندات القرض وقراراته  ال

 .سندات قرض
 

ود  اإلدارةمجلس       ي البن واردة ف دفاتر ال سك ال سئول عن م ة 4و3و2و1 م سأل لجن ا ت  بينم
د         المراقبة   م                5عن مسك السجل الوارد تحت بن سجل رق ة عن ال ة التنفيذي سأل اللجن ا ت ا  ،6 آم  أم

  .  عن مسكه الممثل المشترك لحملة سندات القرضال فيكون مسئو7السجل الوارد تحت بند 
ا       أن متسلسلة و  بأرقام ترقم   أنت المذآورة   ال قبل استعمال السج   ويجب       تدمغ آل صفحة منه
  .ا آل سنةعليه  تؤشر بالتصديقأنو
  

   حق فحص دفاتر الشرآة- 571-مادة 
دين يحق      واردين تحت البن سجلين ال شرآاء فحص ال سابقة والحصول 3و1 لل ادة ال  من الم

  .على ملخصات منهما على نفقتهم
سبة                  ويخول      ة سندات القرض بالن ة حمل ى  هذا الحق آذلك للممثل المشترك لهئي سجلين   إل  ال

سجل                   3و2ين   البند فيالواردين   ا يختص بال ة سندات القرض فيم ذلك لحمل سابقة وآ  من المادة ال
  .7المذآور تحت رقم 

  

  الميزانية -1
  الميزانية إعداد - 572-مادة 

ديرين يجب      ى الم وا بتحضير أن عل ة  يقوم ساب  ميزاني شرآة وح ة لل سنة المالي احال  األرب
شرآة   ة ال ة حال ا بوضوح دق ين منهم ث يتب سائر بحي ة والخ احالمالي أو ا عليه المتحصل واألرب

  .الخسائر التى حلت بها
  . الشرآةأعمالتقريرا يشرحون فيه سير الميزانية  يرفقوا بأن آذلك معليهو     
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  الميزانية محتويات - 573-مادة 
 بالقوانين الخاصة بالشرآات التى تمارس نشاطا معينا، يجب أن يثبت في               اإلخالل عدم   مع     

  : وآل قلم على حدةاإلجمالية بيانها بقيمتها اآلتي األقالمالميزانية 
  األصول في  -  أ

  .المبالغ المطلوبة من المساهمين ولم تدفع بعد -1
  .العقارات -2
 .واآلالتالمنشآت الثابتة  -3
 .ل المنتجات الفكريةال حقوق البراءات الصناعية وحقوق استغ -4
 .اديةقتصال االتجاريمات المسجلة وقيمة المحل المتيازات والعالا -5
 .تالالمنقو -6
 .المواد الخام والبضائع -7
 . الصندوقفي المالية الموجودة واألوراقالنقود  -8
 .السندات المالية ذات الربح الثابت -9
 .أسهمها اشترته الشرآة من دما ق بيان مع ،المشارآات -10

  
 

 .ء الشرآةالالديون على عم -11
 .ديون الشرآة على المصارف -12
 .الديون المطلوبة من شرآات مرتبطة بها -13
 .ي المطلوبة من الغيراالخرالديون  -14
  

  الخصومفي -ب
ان سمية مع  ال رأس مال الشرآة بقيمته ا     -1 صلة عن    األسهم  بي ة منف واع  العادي  من  األخرى  األن

  .األسهم
  .القانوني االحتياطي الرصيد -2
  .االختياري واالحتياطي العقد في عليه المنصوص االحتياطي -3
  . ضد خطر هبوط قيمة الموجوداتضمانالد وك والتجدي كاالستهال مبالغ -4
  . المبالغ المخصصة لتعويض مستخدمى الشرآة-5
  .ت عينيةضمانًاب الديون المقيدة -6
  . الديون المطلوبة للموردين-7
  .اآلخرينللممولين أو  ديون الشرآة للمصارف -8
  . الديون المطلوبة للشرآات المرتبطة بها-9
  .زالت قائمةالي  سندات القرض الصادرة والت-10
  . المطلوبة من الشرآةاألخرى الديون -11

  

  والخصوم االصول في -ج
  . الشرآةفيت المقدمة من المديرين ومن موظضمانًاال -1
  .إلزامياأو  اختياريا إيداعاغيار الودع من ايا  م-2
  .مطلقاالميزانية  أقالم المقاصة بين ىوال تجر -3
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   قواعد التقدير- 574-مادة 
   الشرآةأصول التى تترآب منها األقالم القواعد التالية عند القيام بتقدير باعإت يجب

ا   أعلىت بقيمة   ال والمنقو واآلالت تقدر العقارات والمنشآت الثابتة      أنيجوز   ال -1  ، من ثمن آلفته
سبة ا       فيو ة بن ة يجب تخفيض القيم دورة وذلك    في ك الحاصل  السته ال آل دورة مالي ك ال  تل

  . قلم خاص من الخصومفيك الستهال ادبإدراج رصي
شترآاه  ثمن لقيمة    أدنى من   أعلى والبضائع بثمن    األولية تقدر المواد    ال -2 ثمن   أو   ام ى ب  من   أعل

 .ثمن السوق الرائج عند اختتام الدورة
وق استغ      ال   -3 ازات والع  الختراعات وا  الل ا التقدر البراءات الصناعية وحق مات المسجلة    المتي

شترآاه  من ثمن      أعلىبثمن   ا  وت ام ثمن        ،كاليفه ذا ال سبة         في  ويخفض ه ة بن ا   آل دورة مالي م
 .لهاالبنسبة سقوط حق استغأو  على تلك المقومات من الزمن ىمض

 الثابت يقدرها المديرون مستوحين في ذلك اليقضة     اإليراد المالية ذات    واألوراق األسهمقيمة   -4
ا يختص        األوراق والحكمة ومراعين فيم ة    ب ة في    المالي سوق،         البور المتداول ا في ال صة ثمنه

ة أن تال حظ                    إعالمويجب   ة المراقب ى لجن دير وعل  لجنة المراقبة بالقواعد التى اتبعت في التق
 .هذه القواعد في تقريرها للجمعية العمومية

غ    أسهم تقدر المشارآات التى ليس لها صفة        -5 ا يظهر      دال يزي   بمبل ة    أخر  في  عم ق  ميزاني تتعل
 .بها

 . استيفائهانيةاامك من يفترضا مأساس بة للشرآة على ويكون تقدير الديون المطلو -6
الغ المستحقة                األصولة  نا قلم خاص من خ    في يقيد   أنيجوز   -7 ين المب رق ب د يحصل من ف ما ق

. اإلصدار ا وقت    عليه على سندات القرض الصادرة عند حلول اجلها وبين المبالغ المتحصل           
 .كالستهالق طبقا للطرق المحددة لك قسم من الفرال آل دورة استهفي هذه الحالة يجب فيو

 

 الخصوم لكل من       في بنود خاصة منفصلة     في األصول تثبت تخفيضات عناصر     أن ويجوز     
  .تلك العناصر

دت إذاو      باب وج ول دون أس اع خاصة تح ررة إتب د المق ي القواع ى  ف ادة وجب عل ذه الم  ه
ة  ة المراقب ديرين ولجن وا أنالم باب يبين صيال األس ى تف د   الت ك القواع دول عن تل تهم للع يدع  ف

  .تقريرها المعروض على الجمعية
  

   المتكررة لعدة دوراتاألقالم - 575-مادة 
شاءك مصاريف  ال استه يجوز       ل     اإلن ا مقاب يس له ى ل ة الت ق   األصول  في والتنمي عن طري

  .بة وافقت على ذلك لجنة المراقإذا خمس سنوات تجاوزال تخفيضات سنوية من قيمتها لمدة 
ة        القوانين عليه مراعاة ما تنص     ومع      د المتبع ة       في  الخاصة فطرق القي د الموجب دير الفوائ  تق

ا مع لجنة المراقبة آما يجب      عليه يتفق   أنا يجب   عليهوالسالبة واستنزال القيم المستحقة للشرآة و     
  . يتضمن تقرير اللجنة هذه الطرقأن

  

  التجاري القيمة المعنوية للمحل - 576-مادة 
ة    أصول في المعنوية   التجاري قيد قيمة المحل      يجوز ال      د    آانت  إال إذا الميزاني د قومت عن  ق

  . على المبلغ المدفوعدال يزيشراء المحل وبما 
ا دف استهال ك ويجب    ديرا عم ة تق ة المراقب ديرون ولجن درها الم ة يق ى دورات مالي ا عل  تباع

  .مالئما
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  قانونيال االحتياطي الرصيد - 577-مادة 
وين           لال يق  السنوية مبلغ    األرباح في يخصم من صا   أن يجب      ا لتك  عن جزء من عشرين منه

  . يبلغ هذا الرصيد خمس رأس مال الشرآةأن إلى احتياطيرصيد 
  .إآماله هذا القدر وجب نآان ع سبب ألي االحتياطي نقص الرصيد إذاو     
  . الخاصةالقوانين أحكام ذلك مع مراعاة آل     

  

  األسهم زيادة ثمن - 578-مادة 
ثمن    أسهم إصدار    للشرآة من مبالغ توافرت عند       يؤولا  م توزيع   يجوزال       ى  ب ا     أعل  من قيمته
  . بالكاملالقانوني االحتياطي تكوين إال بعدسمية الا
  

  األرباح االشتراك في - 579-مادة 
ا ق يحسب   صيب دم ن ن ديرون م شرآاء المؤسسون والم ستحقه ال ي ي احاأل ف ى رب أساس  عل

  .القانوني االحتياطيبعد خصم الرصيد الميزانية  الصافية الناتجة عن األرباح
  

  يةناالميز إيداع تقارير المراقبين و- 580-مادة 
رهم مع            يجب      ا من    ا   م     على المديرين أن يطلعوا المراقبين على الميزانية وعلى تقري يتبعه

ة التى               األقلوثائق ومستندات خالل ثالثين يوما على        ة العمومي اد الجمعي وم المحدد النعق ل الي  قب
  .ول البت في شأنهااستتن
ين        أن لجنة المراقبة    وعلى     ة تب سنة المالي  تعرض على الجمعية العمومية تقريرا عن نتيجة ال
  .اعليهوالتصديق الميزانية  الشرآة وصحة حساباتها وأعمال سير أن شفيها واقتراحاتها أيفيه ر
داع صور  جبوي     ة  من ةإي راقبين الميزاني ديرين والم ارير الم ة بتق يمرفق شرآة ف  مرآز ال

سي ة        الرئي ى مودع ة وتبق اع الجمعي ى اجتم سابقة عل ا ال شر يوم سة ع ة الخم ى طيل تم أن إل  ت
  . الفترة المذآورةخاللا عليه اإلطالعويجوز للمساهمين . اعليهالمصادقة 

  
  ساهمين على الماألرباح توزيع - 581-مادة 

  . على المساهميناألرباحتوزيع الميزانية  الجمعية التى تصادق على تقرر     
دفع  احوال يجوز أن ت هم أرب ى االس ى أساس األ عل احعل ة المصدق األرب ا للميزاني ة طبق  الناتج

  .عليها
اح القيام بتوزيع  زفال يجو رأس مال الشرآة    في ظهرت خسارة    إذاو      د  أرب ادة  األبع  رأس إع

  .خفضه بقدر الخسائرأو  أصله إلىلمال ا
وزالو     ن  يج ع م د دف ا ق ترجاع م اح اس ادة أرب ذه الم صوص ه ة لن ضها إذا بالمخالف  قب

  .اعليهمصدق ميزانية المساهمون عن حسن نية وبناء على 
  

   الدعوى بالمسئولية- 582-مادة 
بال       ى   يترت صادقة عل ى الم ة  عل ة   الميزاني ل الجمعي ن قب اءم س   إعف ضاء مجل  اإلدارةاع

  . الشرآةإدارةوالمديرين العامين والمراقبين من المسئولية المترتبة على 
  

  الميزانية شهر - 583-مادة 
وا  أن على المديرين   يجب      داع صور   يقوم ة   من  ةبإي ة     الميزاني ر لجن اريرهم وتقري ة بتق مرفق

  .يوما من التصديقين ثالث خالل التجاريالمراقبة ومحضر تصديق الجمعية مكتب السجل 
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  تغييرات عقد التأسيس -1
   تالتعديال دإيداع وقي - 584-مادة 

ت على عقد تأسيس الشرآة وقيدها طبقا للمادة        ال   تعدي بإدخال القاضية   تإيداع القرارا  يجب     
561.  
ر    أن تم قيدها ما لم يثبت       إال إذا  حق الغير    في هذه التغييرات    تسرىال  و      ان  الغي ى عل    آ م عل
  .بها

  

   حق المساهمين في االنسحاب- 585-مادة 
ر             يجوز      ة القاضية بتغيي رارات الجمعي ى ق ا أو   أغراض  لمن اعترض عل شرآة أو نوعه  ال

درة بمتوسط                  الرئيسيبنقل مقرها    ة سهمه مق ا قيم سترجع منه  للخارج أن ينسحب من الشرآة وي
ستة    ي ال ا ف هرثمنه رة األش هم متداول  األخي ت االس ي  إذا آان واقة ف ة، األس سبة وأال المالي  فبن

  .نيةا ميزأخرموجودات الشرآة حسب 
ي ام  أي  عشر  خالل  يعلنوا عن رغبتهم     أنسحاب  نال ا في على المساهمين الراغبين     ويجب       تل

 التجاري  السجل في خمسة عشر يوما من قيد القرار      خاللأو   حضروها   إذا الجمعية   انعقادتاريخ  
  . عن طريق البريد المسجلإلعالنا ويكون ، لم يحضرواإذا

  . اتفاق يحول دون حق االنسحاب أو يجعل ممارسته مرهقةباطال آل ويقع     
  

  

   زيادة رأس المال- 586-مادة 
  . القائمة بكامل قيمتهااالسهم دفعت إال إذا جديدة أسهمإصدار  ال يجوز     

  

  األقساط عاالآتتاب ودف - 587-مادة 
ة  ال عن ث   لال يق  ما   االآتتاب يدفعوا عند    أن الجديدة   االسهم في  على المكتتبين  يجب       أعشار ث

اد   في  رأس المال بالكامل     في لم تغطى الزيادة     إذاو. التى يكتتبون بها   لألسهمسمية  الالقيمة ا   الميع
  .ف ذلكال  نص القرار نفسه على خإال إذا المكتتبون من التزاماتهم يال يعف القرار فيالمحدد 

  

   المقدمات العينية- 588-مادة 
ى آانت إذا      ال عل ادة رأس الم ة أساس  زي دمات عيني وق طبقت أو مق ديم حق ق تق عن طري

  .اوما بعده 485المادة 
  

   حق الخيار- 589-مادة 
سبة               أسهم من   يصدرا  م عرض   يجب      ار بن ساهمين ليباشروا حق الخي ى الم  جديدة عادية عل
ا  أو  آليا االسهم قيمة أداءيوجب قرار الجمعية العمومية  حيازتهم ما لم  في التى   االسهمعدد   جزئي
  .مقدمات عينيةأساس على 

اريخ            لال يق  آجال المساهمون   ويمنح    ا من ت ق باستعمال     اإلعالن  عن خمسة عشر يوم المتعل
  . الجريدة الرسمية وذلك ليتمكنوا من ممارسة هذا الحقفيحق الخيار 

داه      أو أن  يمنع الخيار    أن ويجوز     ال           في  يحد من م ادة رأس الم رار القاضى بزي  دعت   إذا الق
ل                    يا ذلك حم  إلى ساهمين يمث شرط صدوره من عدد من الم شرآة ب ر ة مصالح ال  من نصف     أآث

  . للجمعية العموميةالثاني االجتماع فيرأس مال الشرآة حتى ولو اتخذ القرار 
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   إلى رأس المالاالحتياطي تحويل فائض - 590-مادة 
ائض من الرصيد            أن للجمعية   جوزي      ا عن طريق ضم الف اطي  تزيد رأس ماله  وعن  االحتي

  .يةنا الميزفي الخاصة الواردة األرصدةطريق تحويل 
يو      ب  ف ة يج ذه الحال صدر أن ه هم ت شكل  االس نفس ال دة ب اع الجدي ى  واألوض همالت  لألس

  . القديمةاالسهمآل منهم من متلكه يا  على المساهمين بدون مقابل بنسبة مالمتداولة وتوزع
  .المتداولة لألسهمسمية الضا عن طريق رفع القيمة اأي تجرى زيادة رأس المال أن ويجوز    

   تفويض المديرين- 591-مادة 
رة     الحية زيادة رأس    ال ينص عقد التأسيس على تخويل المديرين ص       أن يجوز      شرآة م مال ال

ى     في ة  عادي أسهم إصدار  مرات عن طريق  أو  واحدة   ين عل غ مع ذه   إال تجاوز  حدود مبل دة ه  م
  .التجاري السجل فيحية سنة من تاريخ قيد الشرآة الالص
اء  يدخل على عقد التأسيس      طريق تعديل  تخويل هذه الصالحية عن      ويجوز      شرآة   أثن ام ال  قي

  . من تاريخ القرار القاضى بهاألآثروتظل سارية لمدة سنة على 
  .561مال الشرآة طبقا للمادة الرار المديرين بزيادة رأس  قدإيداع وقي ويجب     

  

  التجاري السجل في القيد - 592-مادة 
ديرين يجب       ى الم وا أن عل ين  خالل يقوم ا من  ثالث اميوم اب إتم دة االسهم في االآتت  الجدي

  . تثبت حصول زيادة رأس المالةبإيداع شهاد
  .جاز عملية القيدأن إال بعدلشرآة ومستنداتها  وثائق افي ذآر زيادة رأس المال وال يجوز   
  

   تخفيض رأس المال الزائد عن الحاجة- 593-مادة 
اء  جاز تخفيضه عن طريق      إغراضها رأس مال الشرآة يفيض عما تقتضيه        أن تبين   إذا       إعف

يه عن طريق رد قسم من رأس المال        أو  م  عليه الباقية   األقساط أداءالمساهمين من      الحدود  في م  إل
  .القانونالتى يسمح بها 

ذالو    يض   ينف رار التخف ضى ث إال ق د م ده    ال بع ن قي هر م ة اش يث سجل ف اري ال  دون التج
  . الشرآة الذين نشأ دينهم قبل قيد القرار المذآوردائنياعتراض احد من 

  . مناسبضمان الشرآة بتقديم إلزام التخفيض مع بإجراء تأمر أن االعتراض رغم وللمحكمة
   تخفيض رأس المال بسبب الخسائر- 594-مادة 

ى                        ال يتبين أن رأس     عندما ه نتيجة خسائر وجب عل ى ثلث د عل دار يزي د نقص بمق شرآة ق ال ال م
  .المديرين أن يدعوا الجمعية العمومية إلى االنعقاد على وجه السرعة التخاذ التدابير المناسبة

شرآة الما  أن ويجب      ة ال ن حال ر ع ة تقري ى الجمعي شفوع ب يعرض عل ة م انلي ضمن بي  يت
  .حظات المراقبينالم

ديرين و         في  وتودع      ر الم شرآة صورة من تقري ر ال ان  مق دة    بي ة م ة المراقب ة  لجن ام أي  ثماني
  .اعليه اإلطالع الجمعية العمومية حتى يتمكن المساهمون من انعقادسابقة على موعد 

ة      خالل تبين   إذاو      زل     الخسائر ل    أن السنة المالية التالي ى م تن ة           إل ى الجمعي ل من الثلث فعل  اق
وأال  تقرر تخفيض رأس المال بنسبة الخسائر التى ثبت حصولها أنتلك السنة  ميزانية  التى تنظر   

ة     أمرا يستصدروا   أنعلى المديرين والمراقبين     آان سبة الخسائر المثبت  من المحكمة بتخفيضه بن
  .يةنا الميزفي
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أمر بتخفيض رأس     أن وللمحكمة      د اخذ ر             ت رار تصدره بع ى ق اء عل وب بن ال المطل  أي الم
  .التجاري السجل في يقوموا بقيد القرار أنوعلى المديرين . النيابة العامة

  .يوما من تاريخ القيدثالثين  ظرف فيستئناف ال محكمة اإلى التظلم من هذا القرار ويجوز     
  

ÉibÛa@Ý—ÐÛa@ @
õb›ÔãabènîÐ—më@ò×‹“Ûa@@ @
   الحلبأسبا - 595-مادة 

  :اآلتية لألسباب الشرآة المساهمة تنحل     
  . اجلهاانقضاء -1
 .استحالة تحقيقهأو  من اجله أسست الذيتحقيق الغرض  -2
 .عجز الجمعية العمومية عن القيام بمهمتها باستمرارأو  أعمالهااستحالة تسيير  -3
 .صدور قرار من الجمعية العمومية -4
 . التأسيس عقدفيا عليه المنصوص األخرى األسباباحد  -5

 

ي وتحل      ة ف سلطات الحكومي أمر ال ضا ب شرآة أي انون تالحاال ال ي الق ا ف  المنصوص عليه
ها إذا  سبب شهر افالس ان غرضهوب ذه اآ ق في ه ا ويطب شاطا تجاري وانين تالحاال ن ام الق  أحك

  .الخاصة
  

   آثار الحل- 596-مادة 
دث إذا      ر ح شرآة   أم ل ال ستوجب ح وز ي ديرين ال يج روا  أن للم دة يباش اال جدي وأال  أعم

  . مسئولين عنها بوجه التضامن والتكافلأصبحوا
صفية   االنعقاد دعوة الجمعية إلى     وعليهم       في ظرف ثالثين يوما التخاذ القرارات المتعلقة بت

  .الشرآة
  . يتم تسليمها للمصفينأن إلى موجودات الشرآة صيانة مسئولون عن والمديرين 
  

  لمصفين وفصلهم تعيين ا- 597-مادة 
  .ف ذلكال  الجمعية العمومية بتعيين المصفين ما لم ينص عقد التأسيس على ختختص  

   . المطلوبة في شأن الجمعيات غير االعتياديةباألغلبية الجمعية قراراتها وتتخذ    
ي      د    وف ي البن ا ف صوص عليه ة المن ادة  3 الحال ن الم ى   595 م صول عل دم الح د ع  أو عن

ساهمين             ا األغلبية ى طلب الم لمطلوبة يعين المصفون بقرار من رئيس المحكمة االبتدائية بناء عل
  .أو المديرين أو المراقبين

ة أو         باألغلبية فصل المصفين بقرار من الجمعية       ويجوز      ر االعتيادي ات غي  المطلوبة للجمعي
ة الع            راقبين أو النياب ساهمين أو الم ى طلب الم اء عل ة بن ة إذا  بقرار من المحكم ان هنال  ام ا  م كآ

  .يدعو لذلك
  . حالة استبدال المصفينفي ةوالثانية والثالث األولى الفقرة أحكام وتطبق     

  

   التصفيةإثناء هيئات الشرآة - 598-مادة 
ق     ام تطب ة االحك ة  الخاص ة المراقب ات وبهيئ اء بالجمعي ت  إثن ا دام صفية م ام الت ال         قي

  . معهاتتعارض
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   سلطة المصفين وواجباتهم ومسئولياتهم- 599-مادة 
  . المديرينأن شفيقررة ما لم الحكا مسئولية المصفين وواجباتهم لتخضع      
دني  من القانون    533 من المادة    األولى أحكام الفقرة    وتطبق       في شأن سلطات المصفين         الم
ا  رر م م تق ك    ل ر ذل ة غي ة العمومي ة الجمعي رارا  باألغلبي صحة ق ة ل ر   المطلوب ة غي ت الجمعي

  .االعتيادية
ين إذاو      شرآة أن تب ودات ال يتكال  موج صفين ف از للم ديونها ج اء ب وا أن للوف ى يطلب  إل

  .يتناسب مع تلك الديونبما  ذمتهم في المتبقية االسهم أقساطالمساهمين دفع قدر من 
  

  التصفية الختاميةميزانية  - 600-مادة 
الختامية ويبينوا نصيب آل سهم        الميزانية   يعدوا   أنمصفين   التصفية يجب على ال    إتمام عند     
  . توزيع الموجوداتفي

ودع ة  وت راقبين   الميزاني ر الم ع تقري صفين م ع الم شفوعة بتوقي يم سجل ف ب ال اري مكت  التج
  .لقيدها
تظلم         ويجوز      ساهم أن ي ام  لكل م ة               أم ة المصفين خالل الثالث ة في مواجه ة االبتدائي  المحكم

  .الية للقيد التاألشهر
   جلسة واحدة ولكل مساهم لن يتدخل فيهافيا من التظلمات إليه المحكمة فيما يرفع وتفصل     

د   الدعوى   في وال ينظر       م           االجال انقضاء  إال بع ى من ل م حجة حتى عل ذآور ويكون الحك لم
  . الخصومةفييتدخل 

  

  الميزانية الموافقة الختامية على - 601-مادة 
ا                      أنقضى إذا      ة مصدقا عليه دم تظلمات اعتبرت الميزاني م تق ذآورة ول  اجل الثالثة اشهر الم

ساهمين        وال تبرأ  ل الم سبة   ذمة المصفين قب ة في       إال بالن ع الموجودات المثبت ى توزي ة  إل ، الميزاني
   .فأن التزاماتهم في شأنها تظل قائمة

ب ى ويترت صال عل ع  اإلي ظ عن توزي دون تحف ر المعطى ب ن المأخ ار  حصة م ودات اعتب وج
  .عليهامصدقا الميزانية 

  

   غير المقبوضةغإيداع المبال- 602-مادة 
ة اشهر من            والتي التى تؤول إلى المساهيمن      غإيداع المبال  يجب       لم يقبضوها في ظرف ثالث

 في مؤسسة صرف مع بيان اسم المساهم         600 المنصوص عليها في المادة      ةإيداع الميزاني تاريخ  
  . االسهم المتسلسلة إذا آانت لحاملهامأرقاولقبه أو 

  

   الشرآةإلغاء - 603-مادة 
شرآة من               الميزانية   الموافقة على    بعد      ى المصفين طلب شطب ال الختامية للتصفية يجب عل

  التجاريالسجل 
ساهمين                   وبعد      ة الم وقهم مطالب تيفاء حق وا من اس  شطب الشرآة يجوز لدائنيها الذين لم يتمكن

  .الختاميةالميزانية  بناء على نتائج هما قبضو مقدار تجاوزال بها بنسبة 
  . استيفاء الديون نتيجة خطئهممآان عد إذاآما يجوز لهم الرجوع على المصفين 
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   الشرآةرإيداع دفات - 604-مادة 
ع الموجودات        إتمام بعد      صفية وتوزي ال   أو   الت داع المب ادة    في ا  عليه  المنصوص    غإي  602 الم

  .  سنواتعشر وتحفظ فيه لمدة التجاريتودع دفاتر الشرآة السجل  أنيجب 
  .ا بعد دفع الرسوم المقررةعليه يطلع أن شخص ألي ويجوز     

  

åßbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
@Úa’a™bƒ’þaò×‹’@À@òßbÈÛa@òíìäÈ¾a@@ @

  المؤسسات العامة في الشرآاتأو  مساهمة الدولة - 605-مادة 
ان للدول  إذا     سات اأو  ةآ صيب  للمؤس ة ن يلعام از   ف ساهمة ج رآة م نص أن ش ي ي د ف  عق

  أآثرأو مراقب أو  أآثرأو التأسيس على تخويلها حق تعيين مدير 
وز      سابقة  وال يج رة ال ا للفق ين طبق راقبين المعين ديرين والم صل الم ن ف ة إال م ل الدول أو  قب

  .المؤسسة التى عينتهم
  لجمعية وعليهم نفس الواجبات المعينين من قبل ااألعضاء نفس حقوق ولهم     
  
  
  

  المديرون والمراقبون المعينون من الدولة- 606-مادة 
  المؤسسات العامةأو 

ة أو                       تطبق      د التأسيس الدول انون أو عق ا الق  أحكام المادة السابقة في الحاالت التى يخول فيه
ا نصيب في              أآثرالمؤسسة العامة حق تعيين مدير أو        م يكن له و ل م ينص        ال  أسهم  ول ا ل شرآة م

  .القانون على خال ف ذلك
  

  

   رئاسة لجنة المراقبة-607مادة 
  .  يختار رئيس لجنة المراقبة ممن عينتهم الدولةأن يجب أآثرأو  تعين الدولة مراقبا عندما 

  

Éia‹Ûa@lbjÛa@ @
@òî–ìnÛa@ò×‹’áèþbi@ @

   ماهيتها- 608-مادة 
 مسئولين بالتضامن مسئولية غير محدودة    سهمباأل الشرآاء العاملون في شرآة التوصية       يعد     

دار  الشرآاء الموصون مال يلز بينما   ،عن التزامات الشرآة   صيبهم  إال بمق ال  في  ن ذي  رأس الم  ال
  . حدودهفياآتتبوا به و

  .إال باألسهم حصص االشتراك وال تكون     
  

   اسم الشرآة- 609-مادة 
شرآاء ك من     اسم الشرآة آيفما تم اختياره اسم شري         يشمل      ى      ال املين عل ل  الع ان     األق  مع بي

   .باألسهموصفها بشرآة توصية 
  

   القواعد الواجب تطبيقها- 610-مادة 
ى شرآة التوصية        تطبق      ساهمة             باألسهم  عل شرآات الم شأن ال ا ب  القواعد المنصوص عليه

  .األحكام اآلتيةبالقدر الذي ال تتعارض فيه مع 
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   الشرآاء العاملون- 611-مادة 
  . يتضمن عقد التأسيس اسماء الشرآاء العاملينأن يجب     
ب      ارهم ويترت املين اعتب شرآاء الع ى وصفهم بال ا عل ديري قانون شرآةم يه و، ال م نفس عل

  .ضمانال عدا فرض تقديم ، الشرآات المساهمةمديري أن شفيالواجبات المقررة 
  

   فصل المديرين- 612-مادة 
صل      رار يف ديرون بق صدر  الم ةي شرآة  باألغلبي ة لل ر االعتيادي ات غي ي الجمعي ة ف  المطلوب

  .المساهمة
  . يطالب بالتعويضأن وقع قرار الفصل بدون مبرر جاز للمدير المفصول إذاو     

  

   استبدال المديرين- 613-مادة 
ة آان باألغ الى سبب خال مكانه المدير الذي بدال من الجمعية العمومية بتعيين مدير  تقوم       لبي

  .المقررة في المادة السابقة
اقون            أن تعدد المديرون وجب      إذاو      ديرون الب ين الم ى التعي تهم ويكتسب     في  يوافق عل  وظيف

  .المدير الجديد صفة الشريك العامل بمجرد قبوله التعين
  
  
  

  

   المترتب على خلو منصباألثر - 614-مادة 
  المديرين

شرآة    تنحل      ديري  خال منصب    إذا ال ديرون           الم ين م م يع اجمهعم ول نهم   ن ب دال م ل    أو   ب م يقب ل
  .  شاغرة مدة ستة اشهر من وقت الخلواإلدارة واستمرت هؤالء
ام           وتعيين      ا للقي ديرا مؤقت ة م ال  لجنة المراقب ة    اإلدارة بإعم ذآور االجال خالل  العادي وال  ،لم

  . المدير المؤقت صفة الشريك العامليكتسب
  

  دعوى المسئولية المراقبون و- 615-مادة 
هم ال تخول     ة  أس ة المتعلق ة العمومي رارات الجمعي ى ق صويت عل املين حق الت شرآاء الع  ال

  . دعوى المسئوليةوال بممارسةبتعيين المراقبين وفصلهم 
  

   تعديل عقد التأسيس- 616-مادة 
د التأسيس وتعتبيجب     ى عق رات عل دخل من تغيي ا ي ى م ساهمين عل ة الم ق جمعي ر  أن تواف

ى صدرت   رارات صحيحة مت ةالق ر   باألغلبي ات غي رارات الجمعي أن صحة ق ي ش ة ف  المطلوب
  .االعتيادية للشرآة المساهمة

  .على ذلك يجب الحصول أيضا على موافقة جميع الشرآاء العاملين ةووعال     
  

   مسئولية الشرآاء العاملين تجاه الغير- 617-مادة 
نظم      املين  ت شرآاء الع سئولية ال ر   م ل الغي ا قب م لالحكام ش  ل ررة ب شرآات  أنق ضاء ال  اع

شأت       انتهت الذي الشريك العامل  وال يسأل التضامنية   ى ن شرآة الت دير عن التزامات ال  صفته آم
  .التجاري السجل في وظيفته انتهاءبعد قيد 
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ßb©a@lbjÛa@ @
pb×‹“Ûañ†ë‡a@òîÛì÷¾a@paˆ@@ @

@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @

  ماهيتها- 618-مادة 
  . حدود موجوداتهاإال ضمن الشرآات ذات المسئولية المحدودة ال تسأل     
  . أن تكون حصص االشتراك على أساس االسهموال يجوز     

  

   اسم الشرآة- 619-مادة 
  . وصفها بشرآة محدودة المسئولية، آيفما تم اختياره، يتضمن اسم الشرآةأن يجب

  

   تأسيس الشرآة- 620-مادة 
  :ياتىا م يحتوى على رسميسس الشرآة بعقد  تؤأن يجب     

 . وموطنه وجنسيتهأبيهاسم آل شريك ولقبه واسم  -1
 . يكون لها من مقار فرعيةدوما ق الرئيسياسم الشرآة ومقرها  -2
 .غرض الشرآة -3
 .مقدار رأس المال المكتتب به والمدفوع -4
 .حويل ديونعن طريق تأو  رأس المال وقيمة ما يقدم عينا فيمقدار ما يقدمه آل شريك  -5
  
  
 
 .األرباح المقررة لتوزيع األسس -6
 .عدد المديرين وسلطتهم وذآر من له حق تمثيل الشرآة منهم -7
 . ما وجب تعيينهمإذاعدد اعضاء هيئة المراقبة  -8
 .مدة الشرآة -9

واد    على الشرآات ذات المسئولية المحدودة نصوص         تنطبق       484و 483 و 482و   479الم
  .496و

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
@‘cŠ˜—¨aë@Þb¾a@ @

   دفع رأس المال- 621-مادة 
  .486و  485 على تقديم حصص رأس المال نصوص المادتين تطبق     

  

   عدم تقديم الحصص- 622-مادة 
ديم حصته إذا      شريك بتق م ال م يق ي ل ال ف ديرين االجال خالل رأس الم رر جاز للم ذارهلمق  إن

ي داءاألب ين  ظرف ف اثالث ديرين وند االجلقضى أن إذا ف،يوم از للم ى أن جدوى ج وا عل  يبيع
سئوليته حصته   ى م شريك المتخلف وعل يحساب ال ة ف ة المبين شرآة بالقيم ي ال ة  أخر ف ميزاني

  .اعليهمصدق 
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المزاد         األفضلية حق   وللشرآاء      وإذا  . في شرائها، وإذا لم تقدم طلبات للشراء بيعت الحصة ب
ن فصل الشريك واالحتفاظ بالمبالغ المدفوعة منه مع        لم يتم البيع لعدم وجود مشترين جاز للمديري       

  .مطالبته بالتعويض
  . تخفيض رأس المال تبعا لذلكاإلجراء على هذا ويترتب     

  . للشريك المتأخر عن الدفع حق التصويتوليس     
  

  إضافية تقديمات - 623-مادة 
 هذه الحالة تطبق    في و افيةإض أشياء الشرآاء بتقديم    إلزام ينص عقد التأسيس على      أن يجوز     

  .488 والفقرة الثالثة من المادة األولىنصوص الفقرة 
  . المديرينإال بموافقة إضافيةنقل ملكية الحصص التى تسلتزم تقديمات  وال يجوز 
  

   ملكية الحصصانتقال - 624-مادة 
ك   أو بالتوارث ما لم ينص عقد التأسيس على خال          األحياء ملكية الحصص بين     تنتقل       . ف ذل

  .  سجل الشرآاءفي ملكية الحصص نافذة قبل الشرآة بمجرد قيده انتقالويكون 
 اإلطالع أن يتم قيد نقل الملكية بناء على طلب المتصرف أو من آلت إليه الملكية بعد                 ويجوز    

ا                        ع عليه شرآاء موق دوين شهادة في سجل ال على السند المثبت لحصول االنتقال أو عن طريق ت
  .قل أو من المنقول له ومذيلة بتوقيع احد المديرينمن النا

  

   بيع الحصة جبرًا- 625-مادة 
  . تباع الحصص جبراأن يجوز     

   . ببيع الحصةأمر الشرآة قرار القاضي الذي بإبالغ أن يقوم الدائن ويجب      
ر   تعذر نقل الحصة   إذاو      ى ب       نقال غي شرآة عل دين وال دائن والم م يتفق ال د ول ا بيعت    مقي يعه

المزاد  صبح إال أنب ع ي اطال إذا البي شرآة ب ي عرضت ال اريخ أي عشر ظرف ف ن ت وام م  مرس
  . يتقدم بنفس الثمنأخرالمزاد مشتريا 

  . احد الشرآاءإفالس أيضا أحكام الفقرة السابقة في حالة وتطبق     
  

   الباقيةاألقساط مسئولية البائع عن - 626-مادة 
دة                  حالة نقل ملكية   في      ضامن لم سئولين بالت ه م  حصة شريك يظل المتصرف والمتصرف ل

  . التى لم تدفعاألقساطثالث سنوات عن أداء 
  . مطالبة الشريك المتخلفأخفقت إال إذا مطالبة المتصرف بالدفع وال تجوز     

  

  رهنهاأو  شراء الشرآة للحصة - 627-مادة 
  . ترهن هذه الحصصوال أن حصصها  تشترىن أاالحوال حال من أي للشرآة بال يجوز     

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
@ò×‹“Ûa@pb÷îçbèmŠa†cë@ @

   دعوة الجمعية العمومية لالنعقاد- 628-مادة 
ب     ى      يج ل إل سجلة ترس ب م اد بكت ى االنعق ة إل ة العمومي دعوة الجمعي ديرون ب وم الم  أن يق

ك مع        قبل ميع   األقلالشرآاء في موطنهم المبين في سجل الشرآة ثمانية أيام على            اد وذل اد االنعق
  . بنصوص عقد التأسيساإلخاللعدم 
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  .األعمال المحددة لالجتماع وجدول ةوالمكان والساع أن يذآر في الكتاب اليوم ويجب     
  
  
  

   حق التصويت- 629-مادة 
ى  يحق      د عل ريك صوت واح ل ش ل لك صته   األق ة ح ت قيم ة وإذا آان رارات الجمعي ي ق  ف

  .ريك صوت واحد عن آل جنيهينمضاعف جنيهين ليبين فللش
  

   قرارات الجمعية- 630-مادة 
صدر      ة ت ة االعتيادي ة العمومي رارات الجمعي ة ق د  بأغلبي نص عق م ي ا ل شرآة م ال ال  رأس م

ة      .التأسيس على خال ف ذلك    ر االعتيادي ة غي ة العمومي ة وتصدر قرارات الجمعي  عدد من   بأغلبي
  .األقلى  رأس مال الشرآة علثلثيالشرآاء يمثلون 

  . تصدر سندات قرضأن للشرآات ذات المسئولية المحدودة وال يجوز     
  

  اإلدارة -631مادة 
  .ف ذلكال  ما لم ينص عقد التأسيس على خأآثرأو  الشرآة بشريك واحد إدارة تناط

  

   لجنة المراقبة- 632-مادة 
ه ليبي     إذا      ك    أو  زاد رأس مال الشرآة على خمسمائة جني ى ذل د التأسيس وجب    نص عل عق

  .تعيين لجنة المراقبة
ق       فيو      ة تطب ام  هذه الحال واد    أحك دها وتطبق     547 الم ا بع ام  وم ادة  أحك ة  في  559 الم  الحال

  .توجد فيها لجنة مراقبةال التي 
  

   مراقبة الشريك الشخصية- 633-مادة 
ن المديرين عن سير     يتحرى م  أن فيها لجنة مراقبة يجوز لكل شريك        ال توجد  الحالة التى    في     

  .  يطلع على دفاترهاأن الشرآة وأعمال
ى           وإذا      ال عل ون ثلث رأس الم شرآاء يمثل ل  اجتمع عدد من ال ة     األق ام بمراجع م القي  جاز له

  . والحسابات لكل سنة مالية على نفقتهم الخاصةاألعمالسير 
  
  

  

   دفاتر الشرآة- 634-مادة 
دفاتر والمحررات الى علعالوة      ى   ال ار يجب عل ى التج انون عل ي يفرضها الق سابية الت ح

  : اآلتيةالشرآة أن تمسك الدفاتر 
وما يحصل           ويقيد فيه اسماء الشرآاء والمبالغ المدفوعة من حصصهم ،سجل الشرآاء -1

  .همأشخاص إلىمن تغييرات بالنسبة 
 .رسميررة بعقد ضا المحاضر المحأيسجل محاضر الجمعية العمومية وقراراتها وتثبت فيه  -2
 .اإلدارةسجل جلسات وقرارات مجلس  -3
 . وجدتأنسجل جلسات وقرارات لجنة المراقبة  -4

  .، ويمسك المراقبون السجل الرابعاألولى ملزمون بمسك السجالت الثالثة والمديرون    
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 والحصول على ملخصات     2و1 البندين   في على السجلين الواردين     اإلطالع للشرآاء   ويحق     
  .لى نفقتهم الخاصةمنهما ع

  
  

  

  الميزانية - 635-مادة 
  . الشرآات المساهمةأن شفيا عليهنصوص ما لم الحكاطبقا لالميزانية  تعد أن يجب     

ى ويجب      ديرين أن عل ن الم وا صورة م ة  يودع شرآة الميزاني ر ال سيمق ساب الرئي ع ح  م
  . الجمعيةانعقاد يوما من عشر عن خمسة ال يقل ميعاد في والخسائر وتقريرا منهم األرباح

  .580 المادة أحكام وجدت لجنة المراقبة فتطبق إذاو     
  

  

   عقد التأسيسفيت ال  تعدي- 636-مادة 
  وحل الشرآة

تطبق  يتعلق بتعديل عقد التأسيس وزيادة رأس المال وتخفيضه وحل الشرآة وتصفيتها             فيما     
  . الشرآات المساهمةأن شفيا عليه المنصوص القواعد

  
  

‘†bÛa@lbjÛa@ @
@îÌmãc@pb×‹“Ûa@Êaìbèubß‡ãaë@ @

   شرآات خاضعةإلى تحويل الشرآات - 637-مادة 
  للترخيص

ضامنية             أن يجب      ر شرآة ت رار القاضى بتغيي سيطة      أو   يثبت الق ى شرآة توصية ب  شرآة  إل
ى أو   باألسهمشرآة توصية   أو  مساهمة   سئولية محدودة         إل شمل       في  شرآة ذات م ة رسمية ت  ورق

  . لتأسيس نوع الشرآة المختارقانوناالالزمة  اتبيانلا
ل      ين وتحوي شرآة المب ي ال د  ف ة وللقي سلطة الحكومي صادقة ال سابقة خاضع لم رة ال ي الفق  ف

  .479 الجريدة الرسمية وفقا للمادة في وللنشر التجاريالسجل 
   .اعليه آانتلتى  لها وتلتزم بالواجبات اآانت الشرآة بعد تحويلها بالحقوق التى وتحتفظ

  
  
  

  

   مسئولية الشرآاء-638مادة 
شرآة      تغيير      وع ال ر         ال يعفي   ن سئولية غي شرآاء ذوو الم شرآة     المحدودة من    ال  التزامات ال

ر   رار التغيي د ق ل قي ة قب يالقائم سجل ف اري ال ت التج م يثب ا ل ك  أن م وا ذل د قبل شرآة ق ي ال  دائن
  .التغيير

 في  لم يرفضوا الموافقة صراحة على قرار التغيير         إذا حاصلة    موافقة الدائنين  أن ويفترض     
  .يوما من تبليغهم بكتاب مسجلثالثين ظرف 

  

   والحصصاالسهم تخصيص - 639-مادة 
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ى شرآة توصية                  في      ساهمة أو إل ى شرآة م  لكل شريك أن      باألسهم  حالة تحويل الشرآة إل
  .ية مصدق عليها ميزانأخر قيمة حصته حسب يساوىيختص بعدد من االسهم 

  

   شكل االندماج- 640-مادة 
أو ضم شرآة  أو  الشرآات عن طريق تأسيس شرآة جديدة تحل محلها       اندماج يتم   أن يجوز     
  . شرآة واحدةإلى أآثر

  

   قرار االندماج-641مادة 
   .يتناولها أن يصدر قرار االندماج من آل شرآة من الشرآات التى يجب     
ة لكل                    قرارات اال  وتودع      ة المالي ان الحال ه مع بي دها في ندماج في مكتب السجل التجاري لقي

  .شرآة وقت صدور القرار
  

   اعتراض الدائنين-642مادة 
ل                    إال بعد  االندماج   ال ينفذ       م يقب ا ل شرآات المندمجة م رارات ال د ق  مضى ثالثة اشهر من قي
و ذلك   ؤد م            دائن م ي ا ل ا وم ذين       ا   آل منه دائنون ال ه ال ودع احد               يطلب م ت ا ل دماج أو م وا االن م يقبل ل

  . تلك المطلوباتتساوىالمصارف مبالغ 
  . الشرآة الداخلة في االندماج أن يعترضوا على ذلك خالل االجاللمذآورلدائني ويجوز 
ة  شرآة    وللمحكم دم ال شرط أن تق راض ب ام االعت ن قي الرغم م دماج ب ذ االن أمر بتنفي  أن ت

  .الضمانًات المناسبة
   عقد االندماج- 643-مادة 

ساهمة    إذا       آانت الشرآة التى ضمت غيرها أو الشرآة الجديدة الناشئة عن االندماج شرآة م
  .رسمي أو شرآة ذات مسئولية محدودة وجب أن يتم االندماج بعقد باألسهمأو شرآة توصية 

ين يوم            األحوال   سائر   وفي      داع عق   ا  يجب أن يقوم محرر العقود أو المديرون خالل ثالث  دبإي
سي االندماج لقيده في مكتب السجل التجاري للجهة التى يقع في دائرتها المقر              شرآة التى     الرئي  لل

  . أو الشرآة الناتجة عن االندماجاألخرىاستوعبت 
ب      شرآات         ويج ت لل ى آان ات الت اري للجه سجل التج ي ال ضا ف دماج أي د االن د عق  أن يقي

   .المندمجة مقار رئيسية فيها
ب      شرآة       ويترت اة أو ال شرآات الملغ ل ال ت مح ى حل شرآة الت ون لل دماج أن يك ى االن  عل

   .الجديدة الناشئة عن االندماج ذات الحقوق والواجبات التى آانت للشرآات المنتهية وعليها
  

  

ÉibÛa@lbjÛa@ @
@ónÛa@ëc@xŠb©a@À@òû¾a@pb×‹“ÛaÞëamÀ@bè b“ã@@ @

xŠb©a@ @
  أراضى في رئيسى مقر الخارج ولها فيؤسسة  الشرآات الم- 644-مادة 

  الدولة
ا        والتي المؤسسة في الخارج     الشرآات     ر دائرته ع مق سي  يق شاطها االساسى        الرئي  أو نطاق ن
 بما في ذلك الشروط الخاصة الليبي الدولة تخضع لسائر الشروط المقررة في القانون      أراضىفي  

  .تصة السلطات الليبية المخوأذنبصحة عقد التأسيس 
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   الخارجفي فروع الشرآات المؤسسة - 645-مادة 
شرآات      ي   في  المؤسسة  ال ا    الخارج والت ا له شئ فرع ر أو  تن م داخل    أآث ل دائ  أراضى  بتمثي

 في  االذنالليبي فيما يتعلق بالحصول على       القانون الحكام ،الدولة تخضع بالنسبة لكل فرع تنشئه     
  .الميزانية ونشر التجاري السجل فيأسيس وقيده  التدوبإيداع عق نشاط تلك الفروع مزاولة

ى      ب      وعل م ولق شر اس ن ن انون م ه الق ا يتطلب وم بم شرآات أن تق ك ال خاص تل ذين األش  ال
  . من توقيعاتهم الخطيةجوإيداع نماذ الدولة أراضىيمثلونها بصورة دائمة داخل 

شاطها       أو الخاصة بتنظيم المحال التجارية      لألحكام تخضع   أن اعليهو      القواعد التى تخضع ن
  .لشروط خاصة وذلك بالنسبة للمقار الفرعية

  

   الشرآات الخارجية التى تختلف- 646-مادة 
  عن الشرآات الوطنية

ذا         أن  يختلف نوعها عن      والتي الخارج   في المؤسسة   الشرآات      ا ه ى ينظمه شرآات الت واع ال
ق ب     الشرآات الحكامتخضع  القانون   ا يتعل شرآة     المساهمة فيم د ال سجل  في وجوب قي  التجاري  ال

  .وبمسئولية المديرين
  

  القانون يالمقررة ف الطرق إتباع عدم - 647-مادة 
شرآة                   آل      ر محدودة عن التزامات ال سئولية غي  من تعامل باسم الشرآة مسئول بالتضامن م

  .فيما تقدم عليه وفقا لما نص قانونا إتباعهاالمفروض اإلجراءات  يتم القيام بأن إلىوذلك 
  

   ليبيافي الشرآات المؤسسة - 648-مادة 
 اآان غرضه  الليبية ولو القوانين الحكام الدولة أراضى الشرآات التى تؤسس داخل     تخضع     

  . الخارجفيالقيام بنشاط 
  

åßbrÛa@lbjÛa@ @
@pb×‹“ÛaòîãëbÈnÛa@ @
@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @

  التعاونية تأسيس الشرآات - 649-مادة 
شرآات             التعاونقيام المؤسسات التى غرضها      يجوز      واع ال وع من أن  المتبادل على أساس ن

  .لالحكاما لتالية محدودة المسئولة أو غير محدودة وفقا التعاونية
  

   ذات المسئوليةالتعاونية الشرآات - 650-مادة 
  غير المحدودة

شرآة عن ا              التعاون شرآات   في      سأل ال ر المحدودة ت سئولية غي ا في حدود       ذات الم لتزاماته
  .مقوماتها وفي حالة شهر افالسها يكون الشرآاء مسئولين بالتضامن مسئولية تبعية غير محدودة

  

   ذاتالتعاونية الشرآات -651 –مادة 
  المسئولية المحدودة

شرآات يجوز      ي ال ة ف ى التعاوني تراك عل ون حصص االش سئولية المحدودة أن تك  ذات الم
  .رآة عن التزاماتها في نطاق مقوماتها وتسأل الشأسهمأساس 
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شرآة،  إفالس  يجوز النص في عقد التأسيس على أن يصبح آل شريك، في حالة شهر       آما       ال
  .بعيا بمبلغ مضاعف لحصتهت مسئوال بالتضامن

  

  اسم الشرآة- 652-مادة 
ة  آيفما تم اختياره، وصفها بشرآة       الشرآة، أن يبين في اسم      يجب      سئولية    محدودة  تعاوني  الم

  . ذات مسئولية غير محدودة حسب الحالةتعاونيةأو بشرآة 
  

   القواعد الواجب تطبيقها-653 –مادة 
ق      شرآات  نطب ى ال ة عل ع  التعاوني ي جمي وال  ف شرآات   األح أن ال ي ش ررة ف د المق القواع

را       اإلضافيةالمساهمة والخاصة بالحصص والمقدمات      ديرين والم ة والم قبين  والجمعيات العمومي
ذي     در ال صفية بالق ة والت شرآة والميزاني اتر ال ارضودف ع ال يتع ة  م ام اآلتي ام  األحك ع أحك  وم

  .الخاصةالقوانين 
  

  نينالقو ةص الخاالتعاونية الشرآات -654 –مادة 
  خاصة

ذي   اآلتية خاصة النصوص لقوانين الخاضعة   التعاونية على الشرآات    تطبق     در ال تالءم  بالق  ي
  .النصانمعه 

  

a@Ý—ÐÛïãbrÛa@ @
   التأسيس-1

   عقد التأسيس-655 –مادة 
  :اآلتية أن يثبت عقد التأسيس في ورقة رسمية تشمل البيانات يجب     

  . وجنسيتهأقامته ومحل أبيهاسم ولقب آل شريك واسم  -1
 . وجدتأن ومقارها الفرعية الرئيسياسم الشرآة ومقرها  -2
 .غرض الشرآة -3
ان -4 سئولية و  بي ث الم ن حي شرآة م ت إذا ال سئولية  آان دودة الم ان مح هم بي  والحصص االس

 . مسئولية تبعية للشرآاء حسب الحالةكآان هنا إذا ما بيان و،المكونة لرأس مالها
ال                     -5 ه من رأس الم ا دفع ه آل شريك وم ة   أو  مقدار ما اآتتب ب ان  إذااالسمية    االسهم قيم  فيآ

 .أسهم إلىرأس المال مقسما 
  
  
  
 
 .قدمها الشرآاء وقيمة المقدمات العينيةقيمة الديون المطلوبة التي ي -6
 . في الشرآة وطريقة تقديم رأس المال وميعادهاألعضاءشروط قبول  -7
 . الشريك من الشرآة وفصله منهاانسحابشروط  -8
 . المتبقيةاألرباح نسبة مئوية توزع منها ومال وأعلى األرباحقواعد توزيع  -9
 .القانون عن الطريقة التى يقررها  تقرر العدولإذا طريقة دعوة الجمعية العمومية -10
  .يط به تمثيل الشرآةأن من بيان عدد المديرين ومدى سلطتهم مع -11
 . عدد اعضاء لجنة المراقبة-12
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 . مدة الشرآة-13
د   فيآان ولو   إليه التأسيس ويضم    مكمال لعقد  الشرآة جزءا    أعمال النظام الخاص بتسيير     ويعد  عق

  .منفصل
  
  
  
  
  
  

  لتأسيسشروط ا– 656-مادة 
  .479 ةمادال الحكامالتعاونية  الشرآات تخضع

  

   تغيير الشرآاء وتعديل رأس المال- 657-مادة 
  .  عقد التأسيسفي تغيير أي إدخالهم أشخاصأو  على تغيير عدد الشرآاء ال يترتب

  .ورأس مال الشرآة غير محدد بمبلغ حتى ولو آانت الشرآة ذات مسئولية محدودة
ديرين     ويجب  سجل      أن على الم ة    آل    التجاري  يودعوا ال شرآاء          ثالث ر ال ين تغيي ة تب اشهر قائم

در مضاعف لحصصهم        أو المسئولين مسئولية غير محدودة    سئولية بق وا بم ذين التزم شرآاء ال ال
  . السجلفيوذلك لقيدها 

  

  

  واألسهمالحصص  -2
  واألسهم الحصص - 658-مادة 

 وال أسهم       ة تزيد على مائة جنيه ليبي      يكون لشريك حص   أن ال يجوز التعاون   شرآات   في     
  .هذا المبلغاالسمية  قيمتها تجاوز

ب      د       االويج ي واح ه ليب ن جني هم ع صة أو س ل ح مية لك ة االس ل القيم دتق ة وأال تزي  القيم
  . جنيهات ليبيةأربعةاالسمية لكل سهم عن 

  

  وأسهمها شراء الشرآة لحصصها - 659-مادة 
ديرين حق شراء            عقد التأ  في ينص   أن يجوز ل الم شرآة وحصصها     أسهم سيس على تخوي أو  ال

شراء     أنصحابها على   ال  رد قيمتها    ة عن طريق        أو   يتم ال وفرة   رد القيم الغ المت اح  من    المب  األرب
  .الميزانية فيالصافية الثابتة 

  

  واألسهم حوالة الحصص - 660-مادة 
  . المديرونأجازه  إذاإال حق الشرآة في نافذًا االسهمأو  تحويل الحصص ال يكون  
ع    دم وم د التأسيس اإلخالل ع شرآة يجوز أن يحظر عق ن ال سحاب م ي االن شريك ف  بحق ال

  .حوالة الحصص واألسهم حوالة نافذة في حق الشرآة
  

  واألسهم عدم دفع قيمة الحصص -661 –مادة 
ا      إذا      ه  تحلف الشريك عن دفع آامل م ة الحصص     أو  علي  المكتتب  ماالسه أو بعضه من قيم

  . بالدفع جاز فصله من الشرآةإنذارهبها بعد 
  

  

   قبول شرآاء جدد-662 –مادة 
  . أن قبول الشريك الجديد بقرر من المديرين بناء على طلب صاحب الشيتم     
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ب      د أن  ويج شريك الجدي ى ال دفع، عل الوة عل  ي دده    ىع ا يح سهم، مبلغ صة أو ال ن الح  ثم
ك     المديرون لكل سنة مالية مر     ة    األرصدة اعين في ذل ة  االحتياطي ة مصدق     أخر  في    الثابت  ميزاني

  .عليها
  

   الشريكانسحاب - 663-مادة 
ى من يرغب         انسحاب الحاالت التى يجيز فيها القانون أو عقد التأسيس          في      الشرآاء يجب عل

  .ءفي االنسحاب أن يبلغ للشرآة بكتاب مسجل وعلى المديرين أن يؤشروا بذلك في سجل الشرآا
 السنة المالية السارية إذا قدم الطلب قبل ذلك بثالثة اشهر        انتهاء االنسحاب نافذا من يوم      ويعد    

  . السنة المالية التاليةانتهاء يوم وأال فمن
  

   فصل الشريك- 664-مادة 
ة الحصص أو االسهم أو                   ى عل عالوة     دفع قيم ه ب دم قيام شريك لع  األخرى  لألسباب  فصل ال

ه       : األحوال األخرى   التأسيس فأن الفصل يقع في الخمسة        الوردة في عقد   شريك بالتزام إذا اخل ال
 من الحقوق حرمانه محجورا عليه أو صدر عليه حكم يستوجب        أصبحأو فقد اعتباره القانونى أو      

  .إفالسهالمدنية أو إذا اشهر 
  
م  إذا      صل بحك ع الف م يق انون  ل شرآاء الق ة ال ه جمعي ديرون أو قررت د إذاالم ك عق ولهم ذل  خ

  . الشريك المفصولإلىالتأسيس ويبلغ هذا القرار 
ة    المحكمة   أمام يعترض على فصله     أن المفصول   وللشريك      ين    ظرف    في االبتدائي ا  ثالث يوم

  . من تاريخ القرار
  . توقف تنفيذ القرارأن للمحكمة ويجوز     
  . سجل الشرآاءفي قرار الفصل نافذا من تاريخ قيده ويعد     

  
  

   وفاة الشريك- 665-مادة 
يه  االسهمبرد قيمة   أو   حالة وفاة الشريك يحق لورثته المطالبة بتصفية حصة مورثهم           في      م إل
  .فسهمأن التالية ما لم ينص عقد التأسيس على مواصلة الشرآة مع الورثة ةماد لم الالحكاموفقا 

  

  االسهم تصفية الحصة ورد قيمة - 666-مادة 
ا     أو   شريك من الشرآة     انسحاب حالة   في      صله عنه ه أو  ف صفية الحصة        فأت تم ت ة   أو   ت رد قيم

شرآة ويجب       نالعالقة بي  فيها   انتهتالسنة المالية التى    ميزانية  أساس   على   االسهم  أن الشريك وال
  .الميزانية تاريخ التصديق على تلك تلي ستة اشهر خالليتم الدفع 

  

  لورثة مسئولية الشريك الخارج وا- 667-مادة 
ذي      يظل      شريك ال شرآة      انتهت  ال ه بال ا    عالقت ع      مسئوال قبله ا تبق    عن دف ه من رأس      ىم  علي

ة   من الشرآة أو فصله عنها أو من         انسحابهالمال وذلك لمدة سنتين من تاريخ         حصته   تاريخ حوال
   .وأسهمه

ا      سئو آم ذآور م شريك الم ى ال ر  ال  يبق ل الغي رة قب نفس الفت ي  ل سئوف دود الم ة  ح لية التبعي
صوص  يا عليهالمن شرآة   ف ات ال ن التزام يس ع د التأس ى عق وم إل ذي الي فة  ال ه ص زول عن  ت

  .الشريك
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   ورثة الشريك مسئولين بنفس الطريقة ولنفس المدة قبل الشرآة والغيرويظل     
  

   الدائن الخاص للشريك- 668-مادة 
ة  من    اعليه غير قابلة للتنفيذ     أسهمهأو   الشريك المدين    حصة      شرآة     دائن ا دامت ال  الخاص م
  . قائمة
   . يعترض على ذلك التمديدأن حالة تمديد اجل الشرآة يجوز للدائن الخاص فيه أن غير     

  
   الشرآةإدارة -3

  الجمعية العمومية
   الجمعية العموميةفي حق التصويت -669 –مادة 

اموا بق         في بحق التصويت    يتمتع      ذين ق شرآاء ال ات ال د    الجمعي شرآاء     في  أسمائهم ي  سجل ال
  . انعقادهااشهر قبل ميعاد ثالثة تقل عن ال مدة 
  .أسهمهعدد أو  قيمة حصته آانت شريك صوت واحد مهما ولكل     

ة حصصها أو               نآان بي  ذلك إذا    ومع      اة لقيم از، مراع ة ج  أسهمها  الشرآاء أشخاص اعتباري
ر ها  ، أن ينص عقد التأسيس على تخويل      أعضائهاأو عدد    ى أن      أآث د  من صوت واحد عل  ىال يتع

  . خمسةاألصواتعدد 
ى أساس                 األغلبية تحسب      ا عل ة ولصحة قراراته شكيل الجمعي انونى لت  المطلوبة للنصاب الق

  .للشرآاء المخولة ألصوات
ا ويجوز      ة خالف ات المطلوب د االغلبي د التأسيس بتجدي ات أن يقضى عق ي االغلبي ررة ف  المق

   . المساهمةشأن الشرآات
ة يجب أن        إذن الصوت بالمراسلة إذا     إعطاء يجوز   آما      ذه الحال  عقد التأسيس في ذلك وفي ه

  .تفصياليتضمن إعالن الدعوة النعقاد الجمعية المقترحات المطلوب البت فيها 
  

   الجمعيةفي التمثيل - 670-مادة 
ه    أخر  للشريك أن ينيب     ال يجوز       شرآاء أو     إال من   عن ين ال د           ب ا عق  في الحاالت التى يبيحه

  .شرآاء من خمسة أآثر يمثل أن لشريك واحد وال يجوز .التأسيس
  

   وهيئة المراقبةاإلدارة مجلس -2
   المديرون والمراقبون- 671-مادة 

ة شريكة و     أشخاص ء عن   ال  وآأو   يكون المديرون شرآاء     أن يجب    يه  اعتباري دموا   أنم  عل  يق
  . ا عقد التأسيس ما لم يعفهم العقد من ذلكعليهينص  بالقدر وبالطرق التى ضمانًا

 مختلف   إلىمراقب من بين المنتسبين     أو   عقد التأسيس على اختيار مدير       في ينص   أن ويجوز   
  .  نشاط الشرآةفي ما لكل طبقة من مصلحة إلىطبقات الشرآاء بالنسبة 

دير        المؤسسأو   عقد التأسيس على تخويل الدولة       في يجوز النص    آما      ين م ات العامة حق تعي
  .أآثرأو مراقب أو 

   المديرين والمراقبينأآثرية آل حال تختص جمعية الشرآاء بتعيين وعلى     
  

  األرباح توزيع - 672-مادة 
  . السنويةاألرباح القانونى مهما بلغ مقداره خمس صافي لالحتياطي أن يخصص يجب     
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اطي  بعد خصم  احاألرب أن يخصص القسم المتوفر من       ويجب      وارد في    االحتي انونى أو ال  الق
   . المصالح المشترآةأغراضعقد التأسيس والذي لم يوزع على الشرآاء لتحقيق 

  
  
  
  
  

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
@îdnÛa@‡ÔÇ@îÌmõb›Ôãaëò×‹“Ûa@@ @

  ر عقد التأسيسي تغي-673مادة 
اه    على القرارات التى يترتب عليها تغيير عقد التأسيس وتخفيف    نطبق      شرآاء تج  مسئولية ال

ير  ر وس االغي شرآة أعماله ة آ ام تعاوني م الحك أن   ةمتعلق ل ي ش ررة ف ة المق القرارات المماثل  ب
  .المساهمةالشرآات 

  

   حل الشرآة- 674-مادة 
ل      ة تنح شرآة التعاوني باب ال ذلك تنحل   لألس ساهمة وآ شرآات الم ا ال ن اجله ى تنحل م  الت

  .المالبهالك رأس 
  

   العجز عن الدفع-675 –مادة 
و       أن تبين   إذا      شرآة ول ديونها جاز        في  آانت  موجودات ال اء ب ة للوف ر آافي صفية غي  دور الت

  . تطلب وضعها تحت الحراسة القضائيةأنلسلطة الحكومية المنوط بها مراقبة الشرآة 
شهر        باالحكام اإلخالل عدم   ومع      ة خاضعة ل شرآات التعاوني  إلفالس اوالقوانين الخاصة فال

  . مزاولة نشاط تجارىاآان غرضهإذا 
  

   مسئولية الشرآاء التبعية- 676-مادة 
ة  شرآة   إفالس حالة شهر    في      ة أو                تعاوني ة معين سئولية تبعي سئولين م شرآاء م ا ال  يكون فيه

ع                    ة توزي ا لقائم غير محدودة فهؤالء يسألون عن ديون الشرآة آل بنسبة نصيبه في الخسائر طبق
  . وتوزع بنفس النسبة المبالغ المطلوبة من الشرآاء العاجزين عن الدفع. التفليسةيضعها مأمور

ل آل شريك    الستيفاء قفل التفليسة يظل الدائنون محتفظين بحقوقهم  وبعد     حدود  في  ديونهم قب
  . صلح مع الشرآةبإبرام من مسئولية تبعية ما لم تنته التفليسة عليهما 

  

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
ßìØ¨a@òjÓa‹ßò@ @

  التعاونية المراقبة على الشرآات - 677-مادة 
ضع     رق   تخ ة وط رخيص والمراقب ة للت شرآات التعاوني راف ال رى األش ا األخ ى تقرره  الت

  .القوانين الخاصة
  

  حكومي الشرآة بمفوض إدارة - 678-مادة 
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ي      شرآات   ف ير ال ة س ة  حال ر   التعاوني ًا غي يرا معوج ة   نونىاقس سلطة الحكومي وز لل  يج
صة ال ي تعأنمخت ل ف تهم وتك ن مهم راقبين م ديرين والم ى إدارة الم شرآة إل ومي مفوض ال  حك

  .انتدابهتحدد سلطته ومدة 
ال  نطاق    في السلطات الخاصة بالجمعية العمومية      الحكومي يخول المفوض    أن ويجوز       أعم

  .اعليهومية  موافقة السلطة الحكصحيحة إال بعدتعد ال  أن هذا الشفي قراراته إال أنمعينة 
   حل الجمعية بأمر الحكومة-679 –مادة 

ا من تحقيق              تعاونية رأت السلطة الحكومية أن شرآة       إذا    ة تمكنه  األغراض  ما ليست في حال
 أعمال الدورية لعامين متوالين أو لم تقم بأي عمل من           ميزانيتها من اجلها أو لم تودع       أسستالتى  

ده          نشاطها جاز لها أن تحل الشرآة بناء ع        لى قرر تصدره وتأمر بنشره في الجريدة الرسمية ويقي
  .في السجل التجاري

   . للقيام بالتصفيةأآثرأو  قررها مفوضا في وجد ما يوجب التصفية عينت الحكومة إذاو  
  

   المصفينإبدال - 680-مادة 
رر       أو   المصفون بالتصفية    أساء إذا      دون مب ر عادى وب أخرا غي أخروا ت ت  أن في ت هم جاز مهم

ة   إلى معيين من القضاء طلبت السلطة الحكومية        آانوا أن ف إبدالهم،جاز للسلطة الحكومية      المحكم
  .استبدالهم

  

ÉbnÛa@lbjÛa@ @
ò–ba@ò×‹’@ @

   تعريف- 681-مادة 
د المحاصة      راءات عال يخض عق شارك   إلج ة ي شرآات التجاري ى ال روض عل شهر المف  ال

اح من  بمقتضاه تاجر شخصا آخر في نصيب معين   ة أو من    أرب ه التجاري اح  حرآت  صفقة أو  أرب
  . لقاء حصة متفق عليها يقدمها الشريك المحاصأآثر

  

   تعدد الشرآات-682 –مادة 
وزال       بق يج ن س ره أشرك أن لم ي غي ة ف ة أو  حرآ ا أنصفقة تجاري شرك فيه ا أشخاص ي

  .ف ذلكال ما لم يوجد اتفاق يقضى بخ، الشرآاء المحاصينإال بموافقة آخرين
  

   حقوق الغير والتزاماتهم- 683-مادة 
  . بالتزامات تجاه صاحب المحاصة االصلىوال يضطلعوا الغير حقوقا ال يكتسب  

  

   المحاصينءالتاجر والشرآا حقوق - 684-مادة 
إدارة  صاحب المشارآة االصلى      يقوم      صفقة     ب ة أو ال د مدى       أن ويجوز    . الحرآ  يتضمن العق

  .وطريقة ممارستهارقابة الشريك المحاص 
ا  عن الصفقة بعد     حسابي بيان آل حال يحق للشريك المحاص الحصول على         وعلى       إنجازه

  .آثر من سنةال  امتدت إذا الحرآة إدارة عن سنوي بيانأو 
  

   والخسائراألرباح تقسيم -685 –مادة 
  إال يتعدى          على األرباح في الخسائر بنسبة نصيبه     في الشريك المحاص نصيبا     يتحمل     

  .ذلكف ال  المشارآة ما لم يتفق على خفيهذا النصيب مقدار حصته 
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   والخسائراألرباح االشتراك في -686 –مادة 
 حرآة تجارية دون االشتراك في       أرباح على عقد المشارآة في      684 و 683 المادتان تطبق     

دون   األرباح في الخسائر وآذلك على العقد الذي يخول احد طرفيه حق المشارآة          وفي الخسائر ب
  .تقديم حصة مالية معينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  

‹’bÈÛa@lbjÛa@ @
pb×‹“Ûbi@ò–b©a@pbiìÔÈÛa@ @

@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
âbØycòßbÇ@@ @

   الكاذبة والتقسيماتبيان ال- 687-مادة 
  لألرباح ىغير القانون

ى  بعقوبة اشد يعاقب بالسجن من سنة       أخرقانون   يقض   ما لم       ة من   خمس سنوات وبغرام   إل
  -: خمسين جنيها ليبياإلى جنيهات عشر

صفون إذا أو ردوا     -1 ون والم امون والمراقب ديرون الع ديرون والم سون والم شرآاء المؤس ال
ر   بالشرآة وقائع  المتعلقة   األخرى أو في بياناتهم     الميزانياتبسوء نية في تقاريرهم أو في         غي

صا          ائع           مطابقة للحقيقة في شأن تأسيس الشرآة أو حالتها االقت وا آل أو بعض الوق دية أو اخف
 .ذاتهااألمور الخاصة بتلك 

امون    -2 ديرون الع ديرون والم صلوا بإذااالم ى  أي ح ة عل احة طريق ة أرب ا أو  وهمي أو دفعوه
ة    غير قابلة للتوزيع بدون وجود        أرباحاوزعوا   ى  أو ا عليه مصدق  ميزاني ة  أساس  عل ميزاني
 .مختلفة

   الشرآةأسرار إفشاء - 688-مادة 
ة            يعاقب      دة ال تجاوز سنة وبغرام راوح  بالحبس م ا آل             تت ا ليبي ين وخمسين جنيه ين جنيه  ب

رر معلومات حصل                 مدير أو مدير عام أو مراقب أو مصف استعمل لنفعه أو لنفع غيره بدون مب
ه    أبلغتعليها بحكم وظيفته أو      شرآة  إلحاق  إليه إذا جاز أن ينجم عن فعل  بوال يعاق  . الضرر بال

  .بناء على شكوى الشرآة يمة االعلى الجر
  
  

   مخالفة المديرين لواجباتهم-689 –مادة 
ة             تتراوح المديرون بالسجن مدة     يعاقب      راوح  بين ستة اشهر وثالث سنوات وبغرام ين   تت  ب
  : التالية  جنيهات وخمسين جنيها ليبيا في االحوالأربعة

  .أخرى بشرآة إدماجهاأو ل الشرآة  رأس مافي قرروا تخفيضا أنبالقانون  أحكام اخلوا بإذا -1
 أداء من أعفوهمأو  دفعوه من رأس مال أن قما سببشكل مستتر أو  ردوا للشرآاء جهارا   إذا  -2

 . تخفيض رأس مال الشرآةيتقرر فيها التى االحوال غير في مما عليه
شرآاء من المرا      أو   الشرآة   أعمال حالوا دون قيام المراقبين بمراقبة سير        إذا -3 وا ال ة   منع  في قب

 .ذلكالقانون  يخولهم التى االحوال
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   االقتراض على حساب الشرآة- 690-مادة 
  ناتهاوضما

 جنيهات وخمسين جنيها    أربعة بالسجن من سنة إلى ثالث سنين وبغرامة تتراوح بين           يعاقب     
ى              ام أو مصف اقترض عل  وجه سواء مباشرة أو بواسطة شخص             أي ليبيا آل مدير أو مدير ع

ا            إدارتهاشرآة المنوط بهم     من ال  آخر سيطر عليه  أو من شرآة خاضعة لسيطرتها أو من شرآة ت
   .شرآتهم أو تحصلوا من تلك الشرآات على ضمانًات خاصة بديونهم

  
  

  

   المصفين بواجباتهمإخالل - 691-مادة 
ة    ثالث سنين  إلى بالسجن من سنة     يعاقب      راوح  وبغرام ا           تت ا ليبي ين وخمسين جنيه ين جنيه  ب

ل             إذافو الشرآة   مص شرآاء قب ى ال شرآة عل دائنين   أداء قاموا بتوزيع موجدات ال وق ال ل  أو  حق قب
  .لذلكالالزمة تخصيص وحفظ المبالغ 

  

  إيداعهأو  التقصير فيما يجب تبليغه - 692-مادة 
ل      ب   آ غ مكت ن تبلي انون م ه الق ه علي ا أو جب ام بم ي القي صر ف دير أو مراقب أو مصف ق  م

ررة        السجل التجاري  د المق ا يجب               باإلخطارات  خالل المواعي ودع المكتب م م ي ات أو ل  أو البيان
ه ين   إيداع راوح ب ة تت شروط يعاقب بغرام ستوف لل ر م شكل غي ه ب ن يندب و أو م ذلك ه ام ب  أو ق

  .جنيهين وخمسين جنيها ليبيا
ي  االحوال في نفس العقوبة على محرر العقود       وتطبق      انون    يضع    الت ه و    الق ى عاتق اجب  عل

  .باإليداعالقيام أو المعلومات أو  اتبيان التبلغ
  

  اإلجبارية عدم ذآر البيانات - 693-مادة 
 أهمل بغرامة تتراوح بين جنيه وعشرين جنيها ليبيا آل مدير أو مدير عام أو مصف                يعاقب     

  .وضع البيانات الواجب ذآرها قانونا في مستندات الشرآة ومراسالتها
@ @
@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @

bØycâòîÛb¾a@pb×‹“Ûbi@ò–b‚@@ @
  أسهم تدليسية بشأن مناورات - 694-مادة 

  الشرآة وسنداتها
ساهمة وشرآات التوصية يعاقب      شرآات الم ديرو ال هم م سئولية باألس شرآات ذات الم  وال

نة         ومراقبوالمحدودة والشرآات التعاونية ومديروها العامون       سجن من س  حساباتها ومصفوها بال
ة أو لج  إشاعات  وبغرامة ال تقل عن خمسة جنيهات ليبية إذا روجوا   إلى خمسين سنوات   وا ا آاذب

ة  األسواق  طرق التدليس بشكل يؤدى إلى رفع قيمة االسهم الشرآة وسنداتها في        إحدىإلى    المالي
  .والتجارية

  

   تقدير المقدمات العينيةفي المبالغة - 695-مادة 
ا      يف قدر الشرآاء المؤسسون غشا وتدليسا       إذا       عقد التأسيس المقدمات العينية بقيمة مبالغ فيه

دة      راوح يعاقب بالسجن م ة من              تت ين سنة وخمس سنوات وبغرام ة  ب ى  جنيهات    أربع  خمسين   إل
  . جنيها ليبيا
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شرآاء                      فيو ديرين وال ى الم ة عل ق نفس العقوب ال تطب ادة رأس الم ة زي  الحصص   أصحاب  حال
  .الحصص تقدير تلك فيالمبالغة  فيتدليس أو العينية على ما ارتكبوه من غش 

ديرين             فيو      ى الم الغوا    إذا حالة تغيير نوع الشرآة توقع العقوبة ذاتها عل سا    ب  في  غشا وتدلي
  .تقدير مقومات الشرآة المراد تغييرها

  

   بالواجبات المفروضةاإلخالل -696 –مادة 
  على المديرين

ى         يعاقب      سجن من ستة اشهر إل ديرون بال ين     نواتثالث س   الم ين جنيه راوح ب ة تت  وبغرام
  :اآلتية األفعالوخمسين جنيها ليبيا إذا ارتكبوا احد 

ا             أو   سهما    أصدروا إذا -1 ل من قيمته سعر اق ذلك   االسمية   خصصوا حصصا ب  أصدروا  إذاوآ
هما دة أس ل  أو  جدي دة قب ة أنخصصوا حصصا جدي دفع قيم هم ت ىالحصص أو  االس  األول
  .بالكامل

 .659و 627 و 512و 511و 510و509 المواد فيالقانون  ليهع ينصا م خالفوا إذا -2
تفادة إذا استعملوا نفوذهم لتكوين االغلبيات في الجمعية العمومية سواء عن طريق                -3  من   االس

م    أسهم  ر من ممارسة حق التصويت المخول له ين الغي ق تمك د أو عن طري  أو حصص بع
م                م بوصف أنه ة      اأصحابه بموجب االسهم أو الحصص الخاصة به ى أي أوا إل ذلك إذا لج  وآ

 .أخرىطريقة احتيالية 
 

ب      دة ويعاق سجن م ديرون بال اوز الم ين ال تتج راوح ب ة تت نة وبغرام سين   س ين وخم  جنيه
  :  التاليةاألفعالجنيها ليبيا إذا ارتكبوا احد 

  .539 به المادة ىما تقضف ال مخصصات على خأو  مكافآت قبضوا إذا -1
انون                  إذا لم يقوموا بدعوة       -2 ا في الق ررة له د المق اد خالل المواعي ى االنعق الجمعية العمومية إل

 .594 و 519المنصوص عليها في المادتين  في االحوال
شارآة          إذا  -3 شرآة بالم ة اخري من ش          في  قاموا على حساب ال  أحداث ها  أن مشروعات تجاري

 . عقد التأسيسفي الشرآة الواردة أغراض في جوهريتغيير 
 

  رب المصالحتضا- 697-مادة 
 عن االشتراك في      عال يمتن بغرامة تتراوح بين جنيهين وخمسين جنيها ليبيا آل مدير          يعاقب       

ره تتعارض مع مصلحة                        المداولة ا مصلحة لحسابه أو لحساب غي ه فيه ة ل  الخاصة بعملية معين
  .الشرآة

 ىعالوة عل   سنينثالث  نتج عن القرار ضرر للشرآة فالعقوبة السجن مدة ال تزيد على   وإذا    
  .الغرامة المذآورة

  

   مخالفة الواجبات المفروضة على المراقبين-698 –مادة 
ب      هر  يعاق تة اش ن س سجن م ون بال ى المراقب نين إل الث س ة ث راوح وبغرام ين تت ين جنيه  ب

  -:قانونام عليه الواجبات التالية المفروضة بأحد القيام أهملوا إذاوخمسين جنيها ليبيا 
  .الجريمة في ولو لم يشترآوا 678 من المادة الثاني البند فيا عليهة المنصوص  الحالفي -1
ادتين                  -2 ا في الم اد في الحاالت المنصوص عليه ة لالنعق ة العمومي  و 556إذا لم يدعوا الجمعي

558. 
 

   بما يتطلبه القانون لصحةاإلخالل - 699-مادة 
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   والسنداتاالسهم
ب  رآا يعاق ساهمة وش شرآات الم ديروا ال همت التوصية  م ة باألس راوح بغرام ين تت ين جنيه  ب

ادة       ال  شهادات مؤقتة على خ   أو   أسهما أصدروا إذاوعشرين جنيها ليبيا      506ف ما تقتضى به الم
  .563 المادة أخالال بنص سندات قرض أصدروا إذاوآذلك 

  

   الممثل المشترك لحملة سندات القرض- 700-مادة 
راوح ندات القرض بغرامة     الممثل المشترك لحملة س    يعاقب      ا         تت ين وعشرين جنيه ين جنيه  ب

  .566 المادة في المواعيد المقررة في التجاري السجل في طلب قيد تعيينه أهمل إذاليبيا 
  

  

   المديرون القضائيون والمفوضون الحكوميون- 701-مادة 
ة ا                   تطبق  سلطات الحكومي ين من ال ى المفوضين المعين ضائيين وعل ديرين الق ى الم ات   عل لعقوب

يا عليهالمنصوص  وادف وا إذا 696و 695و 693و 692و 690و 689 و688 و687 الم  ارتكب
  . تلك الموادفي الجرائم الواردة إحدى
رة       وتطبق      ة   على المدير المعين من السلطة القضائية العقوبة المنصوص عليها في الفق الثاني
  .959قا لما جاء في الفقرة الرابعة من المادة  إذا لم يقم بدعوة الجمعية لالنعقاد طب697 المادة نم

   المصلحة الشخصية للمدير- 702-مادة 
  الحكوميالمفوض أو القضائي 

 جنيهات آل     أربعة بالسجن مدة تتراوح بين سنتين وست سنوات وبغرامة ال تقل عن             يعاقب     
ى مصلحة خاصة من             حكومي أو مفوض    قضائيمدير   سه عل  الاألعم  عمل من      أي يحصل لنف

م يكون الفعل         أعمال أو بواسطة    آخرلمنوطة به سواء مباشرة أو عن طريق شخص          ا ل  مختلفة م
   . العقوبات بعقوبة اشدعليها قانونجريمة يعاقب 

  . من الحقوق المدنيةالحرمان ويترتب على الحكم 
  

   غير مستحقةمكافآت قبول - 703-مادة 
ل عن      ث سنين وثال بالسجن مدة تتراوح بين ستة اشهر        يعاقب      ة  وبغرامة ال تق  جنيهات  أربع

ى        حكومي أو مفوض    قضائيوال تزيد على عشرين جنيها ليبيا آل مدير          ة أو عل  تسلم مكافأة نقدي
  . قانونا وآذلك إذا اشترط شيئا من هذا القبيلهما ستحق ىعالوة عل آخر شكل أي

ه  الحاالت ذات الخطورة البالغة يجوز األمر        وفي      ا  بحرمان ة من درجة            مؤقت د وظيف  من تقل
  . وال تزيد على عشرثالث سنينالمدير في أية مؤسسة مدة ال تقل عن 

  

   محرزة بحكم الوظيفةاشياء إيداعأو  عدم تسليم -704 –مادة 
ا آل         ال تزيد  وبغرامة   ثالث سنين  إلى بالسجن من ستة اشهر      يعاقب      ا ليبي  على خمسين جنيه

م  آخر شيء أيأو  حيازته مبالغ نقدية    في آانت حكوميمفوض  أو   قضائيمدير    بحكم وظيفته ول
  .إيداعهاأو  السلطات القاضى بتسليمها أمريمتثل 
ى ستة اشهر        ال   مدة   العقوبة الحبس  آانت نشأ الفعل عن خطأ      إذاو      ة التى    أو  تزيد عل الغرام

  . عشرين جنيها ليبياتجاوزال 
  

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
âbØycò×“ß@@ @

   تشديد ظروف- 705-مادة 
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ال نجم عن إذا      واد األفع ا في الم  ضرر 696 و694و689 و688 و687 المنصوص عليه
  . العقوبة إلى حد النصفزدتبالغ الجسامة 

  

   السلطات التأديبيةإلي الحكم إبالغ - 706-مادة 
ا أو                 مديري حكم جنائي يصدر ضد      آل      ام أو مراقبيه ديرها الع ة أو ضد م  أية مؤسسة تجاري

ا          نالحكوميي أو ضد المفوضين     مصفيها ى جرائم ارتكبوه اء  ال دارتها عل امهم أو      إثن  ممارسة مه
م               ا الحك صادر منه ا         بإبالغه بحكمها يقوم قلم الكتاب التابع للسلطة القضائية ال ة التى له ى الهيئ  إل

  .السلطة التأديبية عليهم التخاذ ما قد تراه تلك الهيئة من تدابير في شأنهم
  

ÉibÛa@lbnØÛa@ @
@|Ü—ÛaïÓaìÛa@‘ýÏ⁄aë@ @

@lbjÛaÞëüa@ @
@|Ü—ÛaïÓaìÛa@åß@‘ýÏ⁄a@ @

@Ý—ÐÛaÞëüa@ @
  قبول الصلح

   شروط قبول الصلح- 707-مادة 
ه صلحا               للتاجر الذي يجد  يجوز    - أ  نفسه في حالة عجز عن الوفاء بديونه أن يقترح على دائني

 : إفالسههذا الباب إذا توافرت فيه الشروط التالية ولم يشهر ألحكام واقيا طبقا 
 أو من تاريخ ابتداء عمله إذا قلت األقل في السجل التجاري من مدة سنتين على    اآان مقيد إذا    -1

  . وآانت حساباته منتظمة للمدة نفسهاذلك،مدته عن 
  . صلح واقإجراء خالل الخمس السنوات الماضية أو لم يدخل في إفالسهإذا لم يكن اشهر  -2
ه  لم يسبق الحكم     إذا -3 الس    علي دليس    بالتف ة  في أو  بالت ى     أو   جناي وال أ  جنحة عل ة  واألم  إال خيان

 .الصناعةأو التجارة أو  ،ماالقتصاد العاأو  نةام
 

  :  يشترط لقبول الصلح المقترح توافر احد الشرطين التاليين-ب
ة آانت أو       أآيدة أن يعرض المدين ضمانًات      -1  دفع        شخصية،  عيني ضاها ب د بمقت ل    يتعه اال يق  م

ة خالل ستة اشهر من                بالمئة   40عن   ه العادي رار من قيمة ديون صلح،  إق رح  ال آجال   وإذا اقت
د        نالقانونية ع   أن يقدم نفس الضمانًات ال داء الفوائد         أطول ى تعه الغ الت ا  المب تة     بأدائه د س  بع
   . المذآورةاألشهر

ة                    -2 م عن آاف زل له ه  إذا عرض المدين على دائنيه الصلح على أساس أن ين ة وق    أموال ت  القائم
 آافية تاألموال والموجودا أن تكون قيمة 773يستثنى منها وفقا للمادة ا  اقتراح الصلح عدا م   

  .األقلال داء حقوق دائنيه إلى النسبة المبينة في البند السابق على 
  

   عريضة الصلح- 708-مادة 
ة    إلى المدين اقتراح الصلح بعريضة يوقعها ويرفعها        يقدم      ة    المحكم ع     للجه االبتدائي ة التى يق

ى  أدت التى   األسباب مبينا فيها    الرئيسيفيها مقر نشاطه     ا            إل اء بم ى الوف ه عل ه   في  عدم قدرت  ذمت
  .الواقي طلب الصلح إلى دعته والتيمن ديون 

ان  يقدم مع العريضة دفاتره التجارية وقائمة مفصلة بموجوداته مع  أن على المدين    ويجب       بي
  .ئنيه دابأسماءقيمة آل منها وآشفًا 
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  .883ا وفقا للمادة عليه الشرآات تقدم العريضة بعد الموافقة والتوقيع إلىوبالنسبة  
  

   قبول العريضةموانع -709 – مادة
د سماع        تصدر      وال  المحكمة االبتدائية بع ة    أق ة العام وال  النياب رارا     وأق د الحاجة ق دين عن  الم

رة       غير قابل للطعن بعدم قبول االقتراح متى آانت الشرو         ى ط المنصوص عليها في الفق  من  األول
ة   قال يطاب    غير متوافرة أو إذا اقتنعت المحكمة بأن الصلح المقترح           707المادة   شروط المبين  ال

  .في الفقرة الثالثة من المادة ذاتها
  . المدين من تلقاء نفسهاإفالستشهر المحكمة األحوال  هذه وفي     

  
  

  

  اقيالو الصلح إجراءات -710 –مادة 
راح  إذا      ة االقت ت المحكم ت قبل اح أعلن راء افتت صلح إج واقي ال ن  ال ل الطع ر قاب رار غي  بق

  : يتضمن ما ياتى
  . الصلحبإجراءتنتدب قاضيا للقيام  -1
ى  تأمر بدعوة الدائنين     -2 اع قب    إل ين    انقضاء  لاالجتم رار وتحددا اجل       ثالث اريخ الق ا من ت يوم

 . الدائنينإلىتبليغه 
اة   قائمة المديرين تختاره من    الذي القضائي تعين المراقب    -3 ام  القضائيين مع مراع واد  أحك  الم

 .756و755 و754
غ    مبإيداع قل ثمانية أيام يقوم خالله من طلب الصلح زآجال ال يجاو تحدد    -4 ة المبل اب المحكم  آت

 .باإلجراءاتالذي تراه الزما للقيام 
ة  ا الفقرة عليهالتى تنص اإلجراءات كمة  تتخذ المحرباإليداع المقر حالة عدم القيام   فيو     الثاني
  . المادة السابقةنم
  

   والقرارات التى يصدرها القاضياألوامر - 711-مادة 
  المنتدب

  .753 القاضى قابلة للطعن حسب المادة أمرأو 
  . هذا الطعن نهائيافياالبتدائية  القرار الصادر من المحكمة ويكون

  

  القضائي المراقب - 712-مادة 
ة    في  العمومي  صفة الموظف     القضائي للمراقب   تكون    ام الموآول ه  حدود المه  في  وتطبق  إلي
  .766و765 و764 و 763 المواد أحكامه أنش

  

   شهر القرار- 713-مادة 
وم      ق  يق صلح عن طري ول ال رار قب شهر ق ة ب اب المحكم م آت ه قل ة تعليق اب المحكم ى ب  عل

  . لقيده التجاري مكتب السجل إلى ويرفعه الخارجي
الوة      ك ى علوع شر ذل ا   ين ى تعينه ة الت صحف اليومي ي ال مية وف دة الرس ي الجري رار ف  الق

  .المحكمة
ك    نآان المدي  إذاو      ر   يمل واال غي ة  أم واال أخرى  أو  منقول سجيل فتطبق    أم ام  خاضعة للت  أحك

  .819 المادة نالثانية مالفقرة 
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@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @
ïÓaìÛa@|Ü—Ûa@ÞìjÓ@Šbqe@ @

  األجراء  إثناء األموالإدارة -714 –مادة 
ى      دين تبق اء للم راء إثن صلح إج ه إدارة ال ت  أموال ه تح ة عمل سيير دف راف وت ب أش  المراق

  .  القاضى المنتدبوإرشادات القضائي
سويات        وال تسرى    صلح القروض والت ى ال سابقين عل دائنين ال  والتصرف  والتراضي  فيحق ال

زول عن الخصومات           رهن المنق   ورهنه أو في العقار    االت والن رار ول والكف ر     واإلق وق الغي  بحق
ات التى      واإلرث العقارية ورد الرهائن وقبول الهبة المشروطة        تالمرهوناوشطب    وسائر العملي
اوز  ة   اإلدارةتج ك آتاب ل ذل ى آ ق عل م يواف ا ل ة م ي صورة حوال ت ف و آان ى ول ة حت  االعتيادي

  .القاضى المنتدب
  

  

  يم العريضة آثار تقد- 715-مادة 
ذ                اعتبارا       من تاريخ تقديم العريضة وإلى أن يدخل قرار التصديق على الصلح في دور التنفي

ى            ال يجوز  وال  لمن له دين سابق على صدور القرار أن يشرع في التنفيذ عل ستمر   أم دين أو ي  الم
   . عرضة للبطالناإلجراء كوأال آان ذلفيه 

  .وتقف مدة التقادم والسقوط
وزوال      دين      يج دائنين المتح ق ال ي ح ذة ف از ناف وق امتي ساب حق دائنين اآت ا إال إذ لل  أجازه

  .السابقةالتى تنص عليها المادة  القاضى في االحوال
  

   القواعد التى تطبق- 716-مادة 
ع      صلح    م ى ال ق عل ضة تطب ديم العري اريخ تق اة ت واقي مراع ام ال واد أحك  الم
  .790و789و788و787و786و785و784و783و782

  

sÛbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
@paõa‹u⁄añ‹’bj¾a@ @

   الدفاتر التجاريةفي التأشيرة - 717-مادة 
 آتابة في الدفاتر التى آخر يؤشر القاضى المنتدب تحت الواقي صدور قرار قبول الصلح      اثر     

صرف القاضى      ه وضعها تحت ت ذي يجب علي دين ال ى الم سجالت إل دفاتر وال اد ال دمت وتع ق
  .القضائيراقب المنتدب والم

  

   دعوة الدائنين إلى االجتماع- 718-مادة 
ى      ضائي  عل ب الق ع        أن المراق ن واق دنين م دائنين والم شف ال حة آ ن ص التحقق م وم ب  يق

راه ا  م ا  عليه يدخل   أن وله   708المستندات والدفاتر التجارية المقدمة وفقا للمادة        دي    ي . تال   من تع
ب  ى المراق ارضًا أيوعل دائنين أخط سجلة  ال ب م اريخ أو بكت ات بت ادبرقي دائنين انعق اع ال  اجتم
  .واقتراحات المدين

ذر               األخطار   إبالغ تبين أن    وإذا      صعوبة بحيث يتع سابقة من ال رة ال المنصوص عليه في الفق
 ما  إتباعالعمل نظرا لكثرة عدد الدائنين أو لتعذر التثبت من شخصيتهم جاز للمحكمة أن تأذن في                

  .القضائي بعد االستماع إلى المراقب 857دة تنص عليه الما
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ه  المنصوص  االجل  يضاعف    أن حملة سندات قرض وجب         كآان هنا  إذاو      رة   في  علي  الفق
  . 710 من المادة 2 األولى البند

ى  الجلسة   انعقاد إعالن يوجه   أن يجب االحوال سائر   فيو      ة سندات         إل ل المشترك لحمل  الممث
  . وجدواأن ،القرض

  

   المراقب وتقريرهأعمال - 719-مادة 
 اختال   أسباب فيه   مفصال يبين  بجرد موجودات المدين ويضع تقريرا       القضائي المراقب   يقوم     

م                  ا قل دائنين ويودعه ى ال ل حرآة المدين وسلوآه ومقترحات الصلح والضمانًات التى تعرض عل
  . قبل اجتماع الدائنيناألقلآتاب المحكمة ثالثة أيام على 

وز و      ييج ب  للقاض ب المراق ى طل اء عل ة   أن بن دير قيم ى تق ساعده عل صا ي ين شخ  يع
   .الموجودات

   الصلحإجراء إثناء اإلفالس شهر - 720-مادة 
 على غير حقيقتها  أظهرها أو   أمواله أن المدين قد اخفي جزءا من        القضائي اثبت المراقب    إذا     

ا عل                ين ديون دليس أو ب ه بالت ون ل ه   أو لم يعلن عن دي ا أو ارتكب  ال وجود ي ال فعل من    أي  له  أفع
ذلك             دب ب رح           حاال، الخداع وجب عليه أن يعلم القاضى المنت ة يقت ات المالئم ام بالتحري د القي  وبع

   . ذلك المدينإفالس إشهارعلى المحكمة االبتدائية 
دين      إذاضا  أي  اإلفالس يشهر   آما      ام الم اء  ق صلح    إجراءات  إثن ال  ال ه   ال   بإعم ا ل ادة   تخوله  الم
أو  وجه من الوجوه  أي المساس بحقوق الدائنين على     إلى أعماله من وراء    ىآان يرم  إذاأو   714
  .ه لم يف بالشروط المفروضة لقبول الصلحأن وقت أي في تبين إذا

@ @
Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
|Ü—Ûa@paŠa‹Ó@ @

   اجتماع الدائنين-721مادة 
  . القاضى المنتدب اجتماع الدائنينيرأس     

ى           أن لكل دائن    زويجو      ة عل  ينيب عنه غيره بتوآيل خاص يجوز تحريره دون شكليات معين
  . دعوة الجلسةإعالن

دين     يجب      ه   أو   على الم شرعي ممثل ه    وال يجوز   يحضر شخصيا      أن ال ره       أن ل ه غي  ينيب عن
  . قاهرة يقرها القاضى المنتدبمانعةسباب  إال البتوآيل خاص 

ديون عن طريق                حضور الضامنين المت   ويجوز      زمين بال دين والمل الء مع الم ضامنين والكف
  .الرجوع

  

   اقتراح الصلحفي البت - 722-مادة 
  . اجتماع الدائنين تقريره واقتراحات المدين النهائيةفي القضائي المراقب يشرح   
ه      األسباب يبين   أن لكل دائن    ويجوز    أن التى تحمله على عدم قبول الصلح المقترح آما يجوز ل

  .  الصلحفييعترض على الديون المتحدة 
ه ينازع فيها وأو  يرد بدوره على الديون     أن للمدين   ويحق      دم  أن علي  التوضيحات  للقاضي  يق

  .الكافية
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  ا مؤقتاعليه قبول الديون المعترض - 723-مادة 
وز      صوي    للقاضي يج ضها للت ا أو بع ا آله ازع عليه ديون المتن ا ال ل مؤقت دب أن يقب ت  المنت

  . في شأن تلك الديونالنهائي ذلك بالفصل لال يخوالحصول على االغلبيات فقط على أن 
وز      ى    ويج صديق عل ة الت ي مرحل ك ف ى ذل ونهم أن يعترضوا عل ل دي م تقب ذين ل دائنين ال  لل

  .األغلبية شأن قبولهم تأثير في تكوين نآان مالصلح إذا 
  

  الصلح  المطلوبة للموافقة علىاألغلبية - 724-مادة 
ى آانت               أغلبية الواقي أن يوافق على الصلح      يجب      ذين اشترآوا في التصويت مت دائنين ال  ال

   . مجموع الديون المقبولة في التصويتثلثي األغلبيةهذه 
شترك    صويت وال ي ي الت ازة أصحاب ف ديون الممت وز أن  إال إذا ال ازهم ويج ن امتي وا ع  نزل

ى          ا عل ى جزء منه ات              إال يقتصر التنازل عل نهم من اصل وملحق ل عن ثلث دي ار   وتنتهي  . يق  آث
  .حل فيما بعدأو  أبطل إذا لم يتم الصلح إذاالتنازل 

ازل         على      د ذلك     الجزئي  أن االشتراك في التصويت من غير تصريح بالتن صلح بع ول ال  وقب
  .يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بالكامل

ذلك       اه  يحرم من التصويت ومن عد وآ دين وذوو قرب ات زوج الم ى وأصهارهاد االغلبي  إل
  . منذ مدة ال تقل عن سنة من طلب الصلحاألقاربالدرجة الرابعة ومن حولت لهم ديون هؤالء 

   الموافقة على طلب الصلح- 725-مادة 
دائنين        في  تثبت      اع ال دائنين ا   أصوات  محضر اجتم ة والمضادة مع       الي ال ان جابي  اسم آل     بي

  . ويوقع على المحضر القاضى المنتدب والمراقب والمسجل،ة دينهمنهم وقيم
ام                 أتمام تعذر   وإذا    ة أي  العمل في اليوم المقرر له اجله القاضى إلى جلسة مقبلة تعقد خالل ثماني

  . دون حاجة ال عال ن الغائبين بذلكاألآثرعلى 
رق      ليهإ المسجل على حاشية المحضر موافقات الدائنين التى ترد          يدون      د  أو   بطريق الب البري
  . عشرين يوما بعد الفراغ من وضع المحضرخالل

اع دو   في الدائنين الذين صوتوا     أغلبية وافق على الصلح     إذاو     ى      ناالجتم ة  الحصول عل  أغلبي
  . الديونأغلبية تعداد في مجموع الديون حسبت هذه الموافقات ثلثي

  

ßb©a@Ý—ÐÛa@ @
|Ü—Ûa@óÜÇ@Õí‡—nÛa@ @

   عدم الموافقة على الصلح-726 –مادة 
ا            إذا      ات التى نصت عليه ان  لم تتوافر االغلبي ررة اخطر     اآلجال  في    725 و 724 المادت  المق

ا           ذلك وعليه ة ب ات القاضى المنتدب المحكمة االبتدائي رة       ا   م  أثب ه الفق ة م   نصت علي ادة   نالثاني  الم
709.  

   التصديق على الصلح بعد الموافقة-727 –مادة 
شأن     اذإ      ضورها ذوى ال ا لح سة ودع د الجل دب موع ين القاضى المنت ات ع وافرت االغلبي  ت

   .قيبإعالن ينشر عن طريق التعليق في مدة ال تجاوز ثالثين يوما من تاريخ التعل
ب   ى        ويج راض عل ون االعت ذين يعتزم ر ال م األم ن يهمه ائر م الفين وس دائنين المخ ى ال  عل

 وأن يتدخلوا القضائيراضهم مسببا إلى المدين وإلى المراقب      التصديق على الصلح أن يعلنوا اعت     
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ى ا         ام عل ل خصوصا في الدعوى خمسة أي ل    ألق سة  قب ودع المراقب       .الجل اب     القضائي   وي م آت  قل
  . هأي مسببا برتقريرا االجل نفس خاللالمحكمة 

ستمع القاضى            في  للمدين حتى ولو لم يتدخل خصما        ويجوز      سة لي ضية حضور الجل ى  الق  إل
 أمام يحدد موعد جلسة     أن من تحقيق و   يراها  م يجرى   أن حسب مقتضيات الحال     وللقاضي. أقواله

  . التاليةاأليام عشر الخاللالمحكمة 
  

   حكم التصديق على الصلح-728مادة 
  :التالية االمورتقدر المحكمة اإلجراءات  التثبت من توافر شروط قبول الصلح وصحة بعد

سبة للموجودات           متمش حآان الصل ما إذا    -1 ة يا مع مصلحة الدائنين االقتصادية بالن دين   وآفاي  الم
  .ونشاطه

ن     -2 رومين م دائنين المح ضا ال ديرها أي ي تق انون ف ا الق ى يقرره ات الت وفرت االغلبي ا إذا ت م
 .حرمانهمالتصويت الذين قدموا اعتراضا على 

رة   عليه لة التى تنص     الحا في و ،ت المعروضة آفيلة بالوفاء بالصلح    ضمانًاال آانت إذاما   -3 ا الفق
وال المعروض   آانت  إذا ما   707 المادة   نالثانية م  ديون    ةاألم اء بال ة للوف ى  آافي ذي  الحد  إل  ال

 . المادة نفسهاعليهتنص 
ا إذا   -4 دي م ان الم را  نآ صلح نظ ديرا بال باب ج ى لألس اء   أدت الت ى الوف ه عل دم قدرت ى ع  إل

 .بالتزاماته مع مراعاة سلوآه
إذا     وافرتف صلح   ت ى ال صديق عل ا بالت ة حكمه شروط اصدرت المحكم ذه ال هرت ه  وأال أش

  . المدينإفالس
ازع     إلى وبالنسبة      دين                 عليه  الديون المتن ى الم ى يجب عل الغ الت دار المب ة مق ا تحدد المحكم

ى يجب              إيداعها ا  وفقا لشروط الصلح آما تحدد الطرق الت د      أداء في  إتباعه ستحقة عن الغ الم  المب
وتطبق .أن هذا الش  فيتحيل ذلك على القاضى المنتدب ليصدر قرار        أو   تنفيذا للصلح    الهاآجحلول  
  .861 من المادة نااالخيرت الفقرتان

  

  األموال الصلح على أساس حوالة - 729-مادة 
ى       إذا      صلح عل ل   أساس    قام ال وال ول   تحوي ى      ماألم ة      يخالف ا  م  ينص عل ك عينت المحكم  ذل

ر أو  ديق على الصلح مصفيا      حكم التص  فياالبتدائية   ة تتكون من          أآث ذلك هيئ ة    وآ خمسة  أو  ثالث
  .دلنين للمساعدة على التصفية وتحدد الطرق التى تجري التصفية بمقتضاها

  رفضهأو  استئناف حكم التصديق على الصلح - 730-مادة 
ى ال           أن للمعترضين والمدين    يجوز      أو صلح   يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق عل

  .قيعل خمسة عشر يوما من التخاللبرفضه 
   . المتدخلين في القضيةوباقي القضائي االستئناف إلى آل من المدين والمراقب ويعلن   

  .التعليق من تاريخ العليا المحكمة أمام ميعاد الطعن ويبدى 744 الحكم وفقا للمادة ويشهر
   آثار الصلح بالنسبة للدائنين- 731-مادة 

ى               كمالح      نهم إل ذين يرجع دي دائنين ال ع ال زم لجمي صلح مل ى ال ل    الصادر بالتصديق عل ا قب م
ك ال يم     الصلح على أن     إجراء قرار افتتاح    صدور ضامن           سذل زمين بالت ة ضد المل وقهم عام  حق

  . والملزمين معه عن طريق الرجوعوآوالئهمع المدين 
سئولي      في الصلح   ويسرى     ى           الشرآات على الشرآاء ذوى الم م يتفق عل ا ل ر المحدودة م ة غي

  . عكس ذلك
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‘†bÛa@Ý—ÐÛa@ @
À@éƒÏë@|Ü—Ûa@‰îÐäm@éÛbİigë@ @

   تنفيذ الصلح- 732-مادة 
ة في      باإلشراف  القضائي  التصديق على الصلح يقوم المراقب      بعد     الطرق المبين ذه ب ى تنفي  عل

  .الحكم وعليه أن يبلغ القاضى بكل ما من شأنه أن يمس بحقوق الدائنين
  .867 المادة نالثانية متطبق الفقرة و
  

  وإبطاله فسخ الصلح - 733-مادة 
سرى      ى ت واقي عل صلح ال ام ال ان أحك ى ،869 و868 المادت أمور أن عل ارة الم ستبدل بعب  ت

  . القضائيالواردة فيهما عبارة المراقب 
وال حس    على أساس التنازل عن      اآان مرتكز  الصلح إذا    وال يفسخ      ام    باألم د    أحك  من   2البن

ادة    نالثانية م  الفقرة   صفية الموجودات عن                707 الم ة الناتجة من ت ين  ونقصت القيم  في   األربع
  .المائة
  .تبطلهأو  نفس الحكم الذي يفسح به الصلح في اإلفالسالمحكمة  وتشهر     

  

@lbjÛaïãbrÛa@ @
‘ýÏ⁄a@ @
@Ý—ÐÛaÞëüa@ @

òîÜÐnÛa@bnnÏa@ @
  اإلفالس شهر -734مادة 

ه       الواقي بأحكام الباب السابق في شأن الصلح        اإلخالل عدم   مع      ع ديون  آل تاجر توقف عن دف
  .إفالسهيشهر 

ت      ا   وتثب اء به زه عن الوف ر عج دما يظه ه عن ع ديون اجر عن دف ة توقف الت ل أو  حال عوام
  . خارجية تدل على عدم قدرته القيام بالتزاماته بصفة منتظمةأخرى

  

  اإلفالس طلب شهر - 735-مادة 
شهر      دين اإلفالس ي ب الم ى طل اء عل دائنين أو  بن د ال رأو اح ة أو  أآث ب النياب ى طل اء عل بن

  .السلطة المختصة من تلقاء نفسهاأو العمومية 
  

   حالة التوقف عن الدفع الناتجة- 736-مادة 
  جنائي إجراءعن 

ه أو      إذا      اجر أو تهرب رار الت ه   قإغال  ظهرت عدم القدرة على دفع الديون من  ق  محال تجارت
ل  بالتح أصولها  موجوداته أو تبديلها أو خفض        إخفاءأو من    التحقيق           اي ائم ب ة الق ل النياب ى وآي  فعل

  .إفالسهضد التاجر أن يطلب إلى المحكمة المختصة شهر 
  

  ياالمدنيةاالقض في حالة العجز عن الوفاء -737مادة 
ين إذا      اء تب اجر عإثن درة الت دم ق ة ع ضية مدني ه  نظر ق ع ديون ى دف ان طرفل ى اوآ ا فعل  فيه

  .إفالسهالقاضى أن يطلب من المحكمة المختصة شهر 
  

   في الصالحية-738-مادة
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  .الرئيسي التاجر المحكمة االبتدائية التى يقع في دائرتها مقر نشاطه إفالس بشهر تختص
ه        والتاجر      ر عمل سي  الذي يقع مق ة     في المم   إفالسه  في الخارج، يجوز شهر          الرئي ة الليبي لك

  . في الخارج، وذلك مع مراعاة مقتضيات االتفاقيات الدوليةإفالسهحتى ولو شهر 
  

  فيتو ونشاطه أ تفليس التاجر الذي توقف عن -729-مادة
 التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في ميعاد سنة تبدأ من تاريخ اعتزاله إفالس شهر يجوز     

  . عن الدفع سابقا على االعتزال أو الوفاةهآان توقفالتجارة أو من تاريخ الوفاة إذا 
   موت المفلس-740 –مادة 

   . ظلت اإلجراءات قائمة ضد ورثتهإفالسه مات المفلس بعد الحكم بشهر إذا     
يال وإذا   الورثة من عين منهم      ويمثل      ذر الوصول     وآ ى  تع ثلهم    إل ين من يم  خمسة  خالل  تعي

  .القاضى المنتدبعشر يوما من موت المفلس عينه 
  

   واجبات التاجر الذي يطلب تفليسه بنفسه-741 –مادة 
شهر يجب      م ب صدار حك ا الست دم طلب ذي يق اجر ال ى الت ه عل اب إفالس م آت دى قل ودع ل  أن ي

ساب     ة وح اتره التجاري ه ودف ة أو راق احالمحكم ة  األرب سائر والميزاني سنتين  والخ ة بال  الخاص
  .س تجارته إذا قلت مدتها عن ذلكالسابقتين أو من تاريخ تأسي

ه ويجب     ودع أنضا أي علي عا بيان ي امال لجمي صال وش ع مف ه م ات تجارت ان مقوم ا بي  قيمته
ة  ة وقائم ماءالتقديري ا  بأس ى م ة عل وق عيني م حق ن له ي م وف ن منق ه م ستندات ال حيازت ت والم

  .المؤيدة لها
   التاجرأقوال سماع -742 –مادة 

ه  التاجر وتسمع    بإحضار تأمر   أن اإلفالسل شهر    للمحكمة قب  يجوز      ة مشورة     في  أقوال  غرف
  . التفليسطالبي يكون ذلك بحضور الدائنين أنويجوز 

  

  اإلفالس شهر -743 –مادة 
  .  هيئة غرفة مشورةفي الحكم من المحكمة منعقدة يصدر     
  : يلىا م حكمها في تضمن أن المحكمة وعلى     

  .باإلجراءاتللقيام تعيين القاضى المنتدب  -1
 . تعيين مأمور التفليسة -2
دة           ةبإيداع الميزاني  المفلس   أمر -3 ة في م اتره التجاري ام             24 وأوراقه ودف د ق م يكن ق ا ل  ساعة م

 .741بذاك وفقا للمادة 
دم      ثالثين تزيد على ال تحديد مدة   -4 م يق اريخ صدور الحك م     خالليوما من ت دائنون ومن له ا ال ه

 . قلم آتاب المحكمةإلى حيازة المفلس طلباتهم فيولة  منقأموالحقوق عينية على 
و  تعيين   -5 ا       مالمكان والي د فيه ساعة التى ينعق ذ   وال اع ال ات     ياالجتم ه فحص المطلوب  يجرى في

ك         ى المفلس وذل ا من    خالل التى عل ه  المنصوص  االجل  عشرين يوم سابق  في  علي د ال  . البن
 .وينفذ هذا الحكم تنفيذا مؤقتا

ى            المحكمة   وتأمر      ى المفلس أو عل في نفس الحكم أو بناء على قرار ال حق بإلقاء القبض عل
ادة             اآلخرينالمسئولين   سات     736 الذين قامت ضدهم قرائن مما نص عليه في الم  أخرى  أو مالب

  . النيابة العمومية لتقوم بتنفيذهإلىالقرار أو  ويبلغ الحكم .يعاقب عليها هذا القانون
   ونشرهاإلفالسر  تبليغ حكم شه-744 –مادة 
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ن   هر يعل م ش السحك ررة اإلف الطرق المق ي ب انون  ف ة ق ات المدني ىالعقوب دين  إل ن الم ل م  آ
   .ام من صدورهأيثالثة  تجاوزال  مدة خالل ،ومأمور التفليسة والدائن الذي طلب ذلك

ة    اآلجل  نفس   وخالل      اب المحكم م آت اب     صورة من   بتعليق يقوم قل ى الب ذآور عل م الم  الحك
سجل التجاري ليجرى        الخارجي ى مكتب ال  للمحكمة ويرسل صورة منه إلى النيابة العمومية وإل

ة         األآثرقيده في اليوم التإلى لتسلمه على        ة الجه اب محكم  آما يبعث بصورة من الحكم إلى قلم آت
سوابق تراعى            . فيها الشرآة المفلسة   أسستالتى ولد فيها المفلس أو       سجل ال ق ب ا يتعل ام  وفيم  أحك

  . المر اقتضى اإذا و،الجنائيةاإلجراءات القانون 
  . الصحف اليومية التى يعينها القاضىإحدى خالصة الحكم في الجريدة الرسمية وفي وتنشر

  اإلفالس على شهر االعتراض - 745-مادة 
دة  في  اإلفالس يعترضوا على الحكم الصادر بشهر      أن أن من ذوى الش   أليو للمدين   يجوز       م

  .تعليقهيوما من تاريخ خمسة عشر 
  .  يعترض على هذا الحكمأن اإلفالس بإشهار لمن قدم طلبا وال يجوز    

ون      راض ويك ن االعت ق تكليف بالحضور يعل ى عن طري دائن إل سة وال أمور التفلي ذي م  ال
  .  تنفيذ الحكمفال يوق االعتراض هذا أنيطلب ذلك على 

  

  ثاره وآاالعتراض دعوى في الحكم -746 –مادة 
م يكن هو                   إلى اإلفالس بإلغاء الحكم   يبلغ      ا ل يس والمفلس م ذي طلب التفل  المأمور والدائن ال

  .744 ينشر الحكم ويبلغ ويعلق ويسجل وفقا للمادة أنالمعترض ويجب 
  .  فيعلن للمعترض وحدهاالعتراض رفض م حكأما     

   .وما من تاريخ إعالن الحكم تكون مدة رفع االستئناف خمسة عشر يآال الحالتين وفي   
  . إلى من ذآروا فيهمانوالثانية ويعل األولى على حكم االستئناف أحكام الفقرة وتطبق

  
  االعتراض خالل دعوى موت المفلس -747 –مادة 

ات المفلس خالل دعوى مع      ة إذا م انون المرافعات المدني ررة في ق م ق ا ل اة االحكام  مراع
  .740 المبينين في المادة األشخاصقائمة ضد االعتراض ظلت اإلجراءات 

  

  اإلفالس حكم شهر إلغاء -748 –مادة 
ا   األعمال المترتبة على اآلثار تقع صحيحة اإلفالس شهر  إلغاء حالة   في      ا قانون  التى قامت به

  .هيئات التفليسة
ى     غير قابل لل   بأمرومكافأة مأمور التفليسة    اإلجراءات   المحكمة مصاريف    تقدر      تظلم بناء عل

  .تقرير يقدمه القاضى المنتدب
 وتبين خطؤه   اإلفالس مصاريف اإلجراءات ومكافأة المأمور الدائن الذي طلب شهر          ويتحمل    

ه                          ى جزء من ستحقه بالكامل أو عل ا ي ى م أمور أن يحصل عل وحكم عليه بالتعويض واالجاز للم
  .بحسب ما تقرره المحكمة

  

  فالساإل آثار رفض طلب -749 –مادة 
  .  وجب تسبيب قرارهااإلفالس رفضت المحكمة طلب شهر اذإ     
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رفض        اإلفالس للدائن الذي طلب شهر      ويجوز     رار ال ام  أن يطعن في ق تئناف   أم ة االس  محكم
تئناف          ة االس الرفض وتصدر محكم ه ب ا من إعالن دة في        خالل خمسة عشر يوم ا منعق قراره

   .الدائن الطاعن والمدينهيئة غرفة مشورة بعد االستماع إلى 
شهر      األوراق أحالت قبلت محكمة االستئناف الطعن    وإذا      ة مع األمر ب ة االبتدائي  إلى المحكم

  .اإلفالس
@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ @

òîÜÐnÛa@pb÷îç@ @
îÜÐnÛa@òàØ«@ @

   سلطات محكمة التفليس-750 –مادة 
ة  اإلفالس  أشهرت  بالمحكمة التى     يناط      سة و إجراءات  آاف ا من       التفلي شأ عنه ا ين الفصل فيم

رارات    في آما لها الفصل   ،دبتالمنالمنازعات ما لم تكن من اختصاص القاضى          التظلمات من ق
  .القاضى المنتدب

ة    ويجوز      ة    للمحكم دة   االبتدائي ة مشورة        في منعق ة غرف ان أ   وقت    أي في  هيئ سمع    نآ ى  ت  إل
  . غيرهأخر المنتدب بالقاضي تستبدل أن المأمور والمفلس وهيئة الدائنين آما يجوز لها أقوال
  . هذه المادة نهائية غير قابلة للطعنعليه المحكمة فيما نصت وقرارات     

  
   اختصاص محكمة التفليس-751 –مادة 

ا آانت                 اإلفالس أشهرت المحكمة التى    تختص      ه أي شأ عن ى تن دعاوى الت ع ال  بالنظر في جمي
   .العاديرية التى تخضع لقواعد االختصاص قيمتها ما عدا الدعاوى العينية العقا

  
  القاضى المنتدب -2

   سلطة القاضى المنتدب-752 –مادة 
  :  ذلكىوعالوة عل القاضى المنتدب عمليات التفليس ويشرف على سير عمل المأمور، يدير     
 . خاصبإجراء قيامها يستدعىا ميعلم المحكمة بكل  -1
  .العاجلة التحفظيةجراءات اإليستصدر من السلطات المختصة أو يصدر  -2
دائنين   -3 ة ال دعو هيئ ىي اع ف إل وال ياالجتم ى االح نص الت انون ا عليه ي ا رالق ك أيوآلم  ذل

 .مناسبا
 . بعملهاالستعانة تعين من تدعو مصلحة التفليسة – ذلك - ما لم يخوله القانون-يجيز للمأمور  -4
  . المأمورالأعم من إليه التظلمات التى ترفع في ينظر على وجه السرعة  -5
دعى   -6 دع أو م ي التقاضى آم ة ف أمور آتاب أذن للم يني ه ويع ز علي وآالء ويجي امين وال  المح

ادة         اإلدارةللمأمور القيام بتصريف     ة مع الم اة نص يكون االذن       762 غير االعتيادي  ، ومراع
 .عن عمليات معينة وعن آل درجة من درجات القاضى

ب   -7 اليراق سة أعم ل بالتفلي دبين للعم ييع و المنت تهم ف ن مهم ك  إذاهم م ضرورة ذل ضت ال  اقت
  . المأمور فيهاأيويؤدى مكافأتهم بعد أخذ ر

 من حقوق أن ذوو الشيطلبها ممع المأمور وبالتحقق من التعاون يقوم تمهيديا بفحص الديون ب -8
 . عينية ومستنداتهم الخاصة

  
  



 152

   القاضى المنتدبأمر على االعتراض -753 –مادة 
ع أن يجب      ى يرف ة إل ة  المحكم أمور االبتدائي م الم دائنين أو المفلس أو تظل ة ال ه أو هيئ من ل

ا  ،ام من تاريخ صدوره أيثالثة  خاللالصادر من القاضى المنتدب     ألمر   ذلك على ا   فيمصلحة    م
  . ف ذلكال على خالقانون لم ينص 

 في غرفة مشورة و هيئةفي التظلم بقرار تصدره وهى منعقدة فياالبتدائية  المحكمة وتفصل     
  .جلسة خاصة
  . التنفيذفال يوقوقيام التظلم 

   مأمور التفليسة-3
   قائمة المديرين القضائيين- 754-مادة 

أمور                   تعد      نهم م ار من بي ذين يخت ضائيين ال راء الق  لدى آل محكمة ابتدائية قائمة بأسماء الخب
ش       ألسباب يجوز للمحكمة،    إال أنه التفليسة   م ب أمور من        اإلفالس هر   تبينها في الحك ار الم ، أن تخت

  .أخرىقائمة الخبراء المدرجين في جدول محكمة 
يو      رار مسبب ف ة بق تثنائية يجوز للمحكم ين أن ظروف اس أمور من ب ار الم  أشخاص تخت
  . قائمة الخبراء القضائيينفي غير مدرجين آانوا حتى ولو أآفاء
  . القضائيين وتعيينهم ونظامهم بمرسوم القواعد الخاصة بوضع قوائم الخبراءوتصدر     

  
  

  ن المأمورييعت المؤهالت المطلوبة في -755 –مادة 
ين   يقع      سة من        باطال تعي أمور للتفلي ان محجوز    م اقص       اآ ه أو ن ة    علي أو من سبق أن      األهلي

ا              إفالسهاشهر   ة يترتب عليه ة جنائي ه بعقوب ه  أو حكم علي صفة           حرمان و ب ة ول وق المدني  من الحق
  .تةمؤق
ا      وز آم س   أن ال يج أمورا زوج المفل ين م اه  أو  يع د ذوى قرب هارهأو اح ى أص ة إل  الدرج

  .الرابعة
 أي تعيين احد دائنيه وآل من قدم خدمات مهنته لصالح المفلس أو اشتراك ب               ال يجوز  وآذلك     

  .إفالسه في نشاطه التجاري خالل سنتين سابقتين على شهر اإلشكالشكل من 
   قبول المأمور للمهمة-756 –مادة 

ب  ه      يج ه ب وم علم الل ي ين خ ه للتعي دب قبول غ القاضى المنت أمور أن يبل ى الم ت وأال عل  عين
   .بدال منه أخرالمحكمة مأمورا 

  

  العمومي صفة الموظف -757 –مادة 
  . حدود ما يقوم به تنفيذا لمهمته موظفا عموميافي مأمور التفليسة يعد

  

  ور سلطات المأم-758 –مادة 
  . القاضى المنتدبإرشادات المفلس تحت أموال إدارة المأمور يتولى     
وز    دون  وال يج ه التقاضى ب ابي إذن ل دب  آت ن القاضى المنت ي م ور األ ف ى االم ق الت  تتعل

  .ت المفلسال والحقوق العينية على منقوعنها االعالن في الديون والتأخر فيبالمنازعات 
   . المرافعات التى تتعلق بالتفليسةفي القضائيالوآيل أو محامى  تكون له صفة الأن واليجوز

   صال حية المأمور غير قابلة لالنتقال-759 –مادة 
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ولى      ه يت ئون وظيفت صيا ش أمور شخ وز ، الم ه وال يج رهأن ل ا غي دب له ا  ينت ق إال فيم  يتعل
  .بعمليات معينة وبعد الحصول على موافقة القاضى المنتدب

ي قاضيلل ويجوز      ه ف أذن ل تعانة أن ي راء أو بأشخاص االس يهم المفلس آخرين بخب ا ف ، بم
  . الحصول على موافقة هيئة الدائنينإال بعد ذلك ىوال يجرنفسه، يصرف لهم اجر 

   القاضىإلى يرفع الذي التقرير -760 –مادة 
سة  يجب      أمور التفلي ى م ع أن عل الل يرف ن خ هر م هار ش الس إش را اإلف صال تقري ىمف   إل

ه         ه في ه  اإلفالس  أسباب القاضى المنتدب يشرح ل ة  ، وظروف ذلها المفلس        والعناي ام   في  التى ب  القي
سئوليته         ه وم شة عائلت ة ومعي شته الخاص ستوى معي ه وم سيير عمل ل   أو بت ر وآ سئولية الغي م

  .الجنائي القيام بالتحقيق تساعد على أخرىمعلومات 
 األخرى األوراقمفلس التى طعن الدائنون فيها وآذلك        على المأمور أن يبين وثائق ال      ويجب     

  .التى يعتزم هو الطعن فيها
  .لمذآوراالجال المأمور تقديم تقرير موجز قبل إلى يطلب أن للقاضي ويجوز     

صو  ا بخ شرآات فيجب  صأم سئولية    أن ال ة لم ائق المثبت ات والوث ع المعلوم ر جمي ين التقري  يب
  . عند اللزوم،حسابات والشرآاء وغيرهم الومراقبي باإلدارةالقائمين 

ى  من آل شهر   األولىام أي السبعة خالل يقدم   أن يجب على المأمور     آما      دب   إل  القاضى المنت
  . طلب منه ذلكإذا يقدم المستندات الخاصة أن وإدارتها موجزا عن بيان

  

  التفليسة إلى التى تؤول غإيداع المبال -761 –مادة 
الغ                    على المأمور  يجب     ا يحصله من مب ام آل م دا خالل خمسة أي  أن يودع في مصرفا معتم

ى                  الغ إل اظ بالمب وفقا لألمر الذي يصدره القاضى المنتدب وبالطرق التى يقررها وذلك بعد االحتف
  . التفليسةوإدارةيراها القاضى ضرورية لمواجهة مصاريف التقاضى 

تح     ساب ويفت داع باس  ح سة إدارة ماإلي وزوال التفلي حبه  يج رخيص س ى  إال بت ن القاض  م
  .المنتدب

   . المحكمة بعزلهأمرت المدة المقررة لباإليداع خال لم يقم المأمور إذاو     
  

  اإلضافية سلطات المأمور -762 –مادة 
رار مسبب         أن  ، هيئة الدائنين  أي بعد اخذ ر   ، المنتدب للقاضي يجوز      أمور بق أذن للم  أن في  ي

وق              يخفض الديون ويبرم     ر بحق ازل عن الخصومات ويق الصلح ويعطى مخالصات للدائنين ويتن
  .  ويقبل الهبةضمانالالمرهونة ويخلى من األشياء على العقار ويرد تالمرهوناالغير ويشطب 

ى             أو   قيمة التصرفات المذآورة غير معينة       آانت إذاو      ه ليبي وجب عل ة جني ى مائ زادت عل
دائنين  أيبعد اخذ ر االبتدائية لك من المحكمة  بذإذنالقاضى المنتدب استصدار   ة ال  وتصدر  ، هيئ

  . المبررةاألسباب غير قابل للطعن تذآر فيه بقرار االذنالمحكمة 
  . ممكناكآان ذل المفلس آلما أقوال وتسمع     

  

   المأمورأعمال التظلم من -763 –مادة 
 الذي القاضى المنتدب إلىمور  يتظلم من تصرفات المأأن للمفلس ولكل من له مصلحة يجوز    

  .يفصل فيها بقرار مسبب
ا       ة     في  يجوز الطعن   آم دى المحكم دب ل رار القاضى المنت ة خالل  ق ة   االبتدائي ام من أي ثالث

  . المأمور والطاعنأقوال هذا الطعن بقرار مسبب بعد سماع تفصل فيتاريخ صدوره وهى 
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   عزل المأمور-764 –مادة 
وز      ة يج ة اال للمحكم يبتدائي ت أي ف ان أ وق راح القاضى   نآ ى اقت اء عل أمور بن زل الم  تع

  . من تلقاء نفسهاأو على طلب هيئة الدائنين أو المنتدب 
  . المأمور والنيابة العامةأقوالقرارها بعد سماع االبتدائية وتصدر المحكمة 

  

   مسئوليات المأمور-765 –مادة 
ه يفته بيقظة وهمة آما يجب       يراعى واجبات وظ   أن على المأمور    يجب       ال  يمسك سج    أن علي

ر  هيؤش ة   علي ات المتعلق ا العملي ا فيوم ه يوم دون في صاريف وي دب دون م دما القاضى المنت   مق
  . بإدارته

د             ويقوم      أمور المعزول بع دب          أن برفع دعوى المسئولية ضد الم ه القاضى المنت أذن ل  في  ي
ه ا عن    بيان  يقدم   أن قيام التفليسة    خاللهمته ولو    م انتهت الذيآما يجب على المأمور     .  ذلك  إدارت

  .847 المادة عليهحسبما تنص 
  

  

   مكافأة المأمور-766 –مادة 
تظلم تصدره     ، التفليسة بصلحأقفلت ولو ، مكافأة المأمور ومصاريفه تقدر      ل لل ر قاب  بقرار غي

 لم  الالحكاملقاضى المنتدب ووفقا     تقرير ا  إلىبناء على طلب المأمور واستنادا      االبتدائية  المحكمة  
  .رسوم الصادر بقوائم الخبراء

ؤدي      ضاء           وت د االقت صلح عن ذ ال د تنفي أمور أو بع ر الم ى تقري ة عل د الموافق أة بع  المكاف
أمور    قوال يح   . قدرا من مكافأته بحسب الحاجة     رللمك أم وللمحكمة أن تعجل      أي يطالب ب    أن للم

  . بالمصاريفاآان خاصولو االبتدائية مبلغ فوق ما قدرته له المحكمة 
ه     أو   الرد آل مبلغ يدفع      باطال مستحق  ويقع      الحظر   يوعد بدفع ك      إخالال ب سابق وذل فضال   ال
  . واجباآان له أن المسئولية الجنائية عن

  

   هيئة الدائنين-4
   تعيين الهيئة-767 –مادة 

رار المنصوص      ام من تاريخ    أي عشر خالل تشكل هيئة الدائنين     أن يجب      ه صدور الق  في  علي
  . القاضى ذلكأي رإذالمذآور االجال يجوز تشكيلها بصفة مؤقتة قبل إال أنه 828المادة 

شكل من           وتعين      ة    الهيئة بقرار من القاضى المنتدب وت ارون من        أو  ثالث خمسة اعضاء يخت
  .بين الدائنين ويعين القاضى رئيسا لها من بينهم

  

  هيئة مهام ال-768 –مادة 
وز      دائنين  يج ة ال ذ رأي هيئ الوة عل  اخ والىع ا رأت     االح انون آلم ا الق نص عليه ى ي الت

  .المحكمة االبتدائية أو القاضى المنتدب ذلك
دعو      ة وي رئيس الهيئ ى ال اع آلم إل ذ رااالجتم ا أي وجب اخ ك أو ه رى ذل دما ي ون . عن وتك

  .ألصواتقراراتها بأغلبية ا
ة ولكل عضويجوز وم أن أعضائهاو من  للهيئ اإلطالع يق ى ب سة الحسابية تمحررا عل  التفلي

م الحق   ا له ستنداتها آم يوم ات ف ب المعلوم ضاحات طل ن واإلي أمور م سو        الم ال  . المفل
  .اجر أو مكافأة عن عملها سوى استرداد المصاريف يالهيئة أ تستحق
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   للمفلسآثار التفليسة بالنسبة   -1
   المفلسأموال -769 –مادة 

   . والتصرف فيهاأمواله إدارة من إفالسه التاجر من تاريخ الحكم بشهر يحرم     
 قيامها بعد خصم الديون     إثناء المفلس   إلى تؤول   ىاألموال الت  ضمن مقومات التفليسة     وتدخل     

   .ااألموال نفسه صيانةأو المترتبة على اقتناء 
  

   المفلسدعاوىاشرة  مب-770 –مادة 
سة     في المأمور التقاضى  يتولى      ملتها التفلي ى ش ة الت  المنازعات المتعلقة بحقوق المفلس المالي

  . تلك المنازعات قائمةآانتحتى ولو 
وز      س وال يج دخل أن للمفل ي يت ي دعاوى الف ور إال ف ى االم ب  الت د يترت ه ا عليه ق اتهام

  .تدخله فيهاالقانون  يجيز التى االحوال فيأو  بالتدليس بالتفالس
  

  اإلفالس المفلس بعد شهر أعمال -771 –مادة 
  .إفالسهيقوم به المفلس من تصرفات ودفوع بعد شهر ا  ال غيا قبل الدائنين ميعد     
  .يقبظه المفلس من مبالغ بعد الحكم بشهر افالسهباطال ما آما يعتبر      

  
  

  شهراالفالس دبعالتى تتم اإلجراءات  -772 –مادة 
دائنين م       ال يؤثر       وق ال ه المفلس من         ا   في حق وم ب ة ال عطاء تصرف من          إجراءات يق  الزم

   .اإلفالسالتصرفات قوة االحتجاج به على الغير إذا حصلت بعد شهر 
  

  تشملها التفليسةال  ىاألموال الت -773 –مادة 
  :يلىا م التفليسة ال تشمل     

  .ة الشخصية المحضة ذات الصبغقاألموال والحقو -1
ا يكسبه المفلس من خدمته في حدود م      ا   وم واألجورمخصصات النفقة والمرتبات والمعاشات      -2

 .يلزم ال عالة نفسه والقيام بشئون عائلته
ة  ىاألموال الت وإيرادات ألده أو  أموالحق التصرف القانونى في ريع       -3 سرة  األ تكون من ملكي

 . الخصوص في هذاالمدنيمع مراعاة نصوص القانون 
ع  -4 وال التري دم   ىاألم ع ع ا م ة وحقوقه ر أو الدوط ون مه الل تك صوص الخاصة اإلخ  بالن

 .الشخصية باالحوال
 .القانون حجزها بمقتضى ال يجوز ىاألشياء الت -5

  .2 يصدره مدى القيود الواردة تحت البند أمرويعين القاضى المنتدب بناء على      
  

   نفقة المفلس وعائلته-774 –مادة 
ه يجوز                         في     ه أو لعائلت شة ل ائل المعي ده بوس ى م ا المفلس إل اج فيه  للقاضي  الحاالت التى يحت

  .المنتدب بعد االستماع إلى المأمور وهيئة الدائنين إذا تم تشكيلها أن يقدر للمفلس نفقة له ولعائلته
ه في ح                         وال يجوز       ذي هو ملك ل سكن في البيت ال ا    منع المفلس من االستمرار في ال دود م

  .يكفي سكناه وسكنى عائلته وذلك إلى أن تصفي موجوداته
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  ت المفلسال  مراس-775 –مادة 
ا يخص                    تسلم      ا بم ه أن يحتفظ منه  المراسالت الموجهة إلى المفلس إلى المأمور الذي يحق ل

ه               اإلطالع المصالح المالية وللمفلس الحق في       ا احتوت سرية م أمور أن يحتفظ ب ى الم ا، وعل   عليه
  .المراسالت من شئون خارجة عن المصالح المالية أو الشئون المتعلقة بالتفليسة

   على المفلساإلقامة فرض -776 –مادة 
وزال     س يج ن محل أن للمفل د ع ه يبتع دون إقامت دب ويجب  إذن ب ن القاضى المنت ه م  أن علي

ا   أو المأمور أو   هذا القاضى    أماميحضر شخصيا    دائنين آلم ه      ىإل  دعي هيئة ال م يجز ل ا ل  ذلك م
  . احد عنه عند قيام عذر مشروعإنابةالقاضى 

وز      ي  ويج أمر  أن للقاض ضاره  ي شرطة     بإح ال ال طة رج را بواس ضع   إذا قه م يخ ر   ل ألم
  .الحضور

   سجل المفلسين العام-777 –مادة 
ه اسماء من                 ينشأ      ك  تل  إفالسهم  أشهرت  في قلم آتاب آل محكمة ابتدائية سجل عام تدرج في

  . ميالدهم ضمن دائرتها القضائيةلآان مح خارجها إذا إفالسهمالمحكمة وآذلك اسماء من اشهر 
  . اسماء المفلسين من السجل بناء على حكم من المحكمة االبتدائيةوتشطب     
  .القانون عليه ينص حسبما االهلية يتم هذا الشطب يظل المفلس فاقد أن إلىو     
  . تصدر بمرسومإتباعهالقواعد الواجب آيفية مسك السجل وا     
  . القائمة الخاصة بالمفلسين المعمول بها حاليافي يعد هذا السجل يعمل بالتسجيل أن إلىو

  . آثار التفليس بالنسبة للدائنين-2
   التنفيذية الفرديةاألعمال حظر -778 –مادة 

التى تشملها التفليسة ما     موال فردى أو االستمرار فيه على األ      تنفيذي عمل   أي بالقيام ب  ال يسمح   
  .لم ينص القانون على خال ف ذلك

  

   اتحاد الدائنينفي -779 –مادة 
  . المفلسأموال على التفليسة اتحاد الدائنين على يترتب 
واردة               أن ويجب  الطرق ال ة من المفلس ب و       في  تثبت جميع الحقوق المطلوب  الفصل الخامس ول

  .ف ذلكالعلى خانون الق ما لم ينص ، مثقلة بامتيازآانت
  

   الدائنون الحائزون على رهن-780 –مادة 
  أو امتياز على المنقوالت

ن      ازة  يمك ديون الممت تيفاء ال ا    أو  اس ا وفق ب درجاته سب ترتي رهن ح ضمونة ب امالم  الحك
  . قائمة الديونفي التفليسة وذلك بعد قيدها إثناء المدني القانون

ى المنتدب ليجيز له البيع ويعين القاضى بقرار يصدره بعد سماع            القاض إلى الدائن طلبا    يقدم     
دائنين الوقت        وأقوال المأمور   أقوال ة ال ذي  هيئ ه سواء بالممارسة              ال ع وطريقت ه البي أو  يجرى في

  .إتباعها الطرق الواجب بيان مع العلنيبالمزاد 
كيلها أن يصرح للمأمور بأن  المنتدب بعد االستماع إلى هيئة الدائنين إذا تم تش        للقاضي يجوز     

ع        د دف از بع ع تلك        يسترد األشياءالمرهونة أو المثقلة بحق االمتي وم ببي دائن أو أن يق ستحقه ال ا ي م
  . المبينة في الفقرة السابقةةاألشياء بالطريق
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  يامتياز ف حقوق الدائنين الحائزين على -781 –مادة 
  توزيع الموجودات

 على األسبقية أو برهن على المنقول أو امتياز حق عقاري برهن    المضمونة ديونهم  للدائنين     
ن  ضامنثم وال ال ة    ةاألم ستوفوها آامل م ي صاريف وإذا ل دة وم ن اصل وفائ ونهم م تيفاء دي  الس

م الحق                 ا له ة آم ع الموجودات الباقي اتحدوا فيما بقى لهم من حقوق مع الدائنين العاديين في توزي
  . لهم عليها ضمانىاألشياء الت التى جرت قبل توزيع ثمن أيضا في االتحاد في التوزيعات

ؤول من                      وفي      ا ي د مم ال وفوائ  هذه الحالة إذا تمكنوا من استيفاء حقوقهم بالكامل من رأس م
دائنين           صالح ال سابقة وخصص ل ه في التوزيعات ال ثمن المبيعات خصم المبلغ الذي حصلوا علي

م من اصل           فال يحق جزئيا  إال  ء حقهم   العاديين، وإذا لم يتمكنوا من استيفا       لهم التمسك بما يبقى له
  . المئوية التى تخصص للدائنين العاديين نهائياإال بالنسبةالدين 

  

  
   آثار التفليسة على الديون النقدية-782 –مادة 

ى أن ت       ةالقانونية بالنسب  سريأن الفوائد االتفاقية أو      اإلفالس شهر   يوقف      دائنين إل ل   التحاد ال قف
  . أو رهن على المنقول أو امتيازعقاريالتفليسة ما لم تكن الديون مضمونة برهن 

ل  وإلغراض     ة االج ة حال س النقدي ون المفل د دي دائنين تع اد ال هر    اتح اريخ ش ن ت ارا م اعتب
  .اإلفالس

ادتين                وتدخل  اد بمقتضى الم شرط ضمن االتح دة ب ديون المقي ين       .844 و   826 ال ر من ب  وتعتب
  .أصلى تجريد مدين إال بعدتجوز مطالبة المفلس بها ال  الشرطية تلك الديون التى الديون

   التفليسةمرحل في المقاصة -783 –مادة 
و       في  المقاصة بين الديون المطلوبة للدائنين من المفلس وبين ما له ديون             تقع      تهم حتى ول  ذم

  .اإلفالسلم يحل اجلها قبل شهر 
قاصة بالنسبة إلى الديون التى لم يحل اجلها إذا اآتسبها الدائن بعقد بين             ومع ذلك ال تجرى الم         

  . أو خالل السنة السابقة عليهاإلفالس بعد شهر األحياء
  

   الديون الخالية من الفوائد-784 –مادة 
 مجموعها ضمن ديون في اإلفالس لم يحل اجلها عند شهر والتي الديون الغير المثمرة تدخل     

ى   5 آل توزيع فردى الفوائد المرآبة بسعر في تخصم   أنع ذلك يجب    المفلس وم  نويا عل  بالمئة س
  . الدفع ويوم حلول اجل ذلك الدينأمرالمدة التى بين تاريخ 

  

   سندات القرض-785 –مادة 
بعد استبعاد مارد من االسمية  سندات القرض التى تصدرها الشرآات المساهمة بقيمتها      تقدر     
  . قيمتها

غ                         والسندات      در بمبل ا االسمية تق ى قيمته د عل سعر يزي راع ب ستهلك عن طريق االقت  التى ت
ة                          ا الحالي ى قيمته راع إل شملها االقت م ي ة التى ل سندات الباقي يعادل رأس المال الذي ينتج من رد ال

  . بالمئة5على أساس الفائدة المرآبة بسعر 
ون      ند وتك ل س ة آ ساوية قيم سمة راس ام م   لحاصل ق ى ل سندات الت دد ال ى ع ذا عل ال ه لم

  .تستهلك
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د خصم              األحوال أ  حال من    أي في   وال يجوز       ا االسمية بع ن تقدر السندات بما يقل عن قيمته
  .ما قد دفع منها على أساس االستهالك

  

   الحقوق غير النقدية-786 –مادة 
يم       والتي التى لم يحل اجلها      الديون      ى يكون موضوعها    أخرى  تقدر نقدا على أساس ق  أو الت
  .اإلفالس تقدر في التفليسة بحسب قيمتها في تاريخ شهر نقديغير  مااالتز

  

   الدخل الدائم والمرتب مدى الحياة-787 –مادة 
  .المدنيالقانون  من 547 مدينا لدخل دائم قدر بحسب نصوص المادة سآان المفل إذا     
حاد الدائنين بمبلغ يعادل قيمة رأس مال المرتب     المستحق لمرتب مدى الحياة ضمن ات      ويدخل    

  .اإلفالسوقت شهر 
  

  

   احد المدنين المتضامنينإفالس -788 –مادة 
دائن      ع  لل نهم بجمي ه م ن اشهر افالس سة م ي تفلي دخل ف ضامنين أن ي دينين المت ن الم دد م  لع

ل         ه بالكام ستوفي حق ى ي ع حت ال وتواب ن راس م ه م وزحقوق ين  وال يج وع ب سين   الرج المفل
  . أن يستوفي الدائن حقه بالكامل اال بعدالمتضامنين بعضهم على البعض اآلخر

  

  الذي الدائن لعدة مدينين متضامنين -789 –مادة 
   حقه جزئيافييستو

ل شهر      في استو إذا      دائن قب ضامنين مع المفلس       اإلفالس  ال ه المت ه   أو  من احد مديني من آفيل
  . لهىما بق التفليسة بمقدار في يدخل أنجزءا من دينه حق له 

در   في يدخل أن له ،عليه له حق الرجوع    الذي المتضامن مع المفلس     والمدين      سة بق ا   التفلي م
 ما تبقى في يستوأن إلى التوزيع في يطالب بحصة المدين المتضامن  أن ومع ذلك يحق للدائن      عدف

  .آامال لم يستوف حقه إذاامن  الرجوع على المدين المتضفيله وذلك مع عدم المساس بحقه 
  

  ضمان لحق الحائزانآفيله أو  مدين المفلس -790 –مادة 
ل المفلس       في يدخل      ى             أو   التفليسة آفي م رهن عل ه ممن له زم مع وال المل  ضمان المفلس ل    أم

  . الرجوع بقدر المبلغ المضمون بالرهنفيحقهم 
  . يستحقهالذين المبلغ  من بيع العقار المرهون للدائن ويخصم ميؤولا م ويخصص

  
  

   الضارة بالدائنيناألعمال آثار التفليس على -3
   التصرفات بدون مقابل-791 –مادة 

دائنين التصرفات           تقع      ى ال سبة إل ة  باطلة بالن ن            المجاني ا المفلس خالل س ام به ى ق ل   ت الت ين قب
اء بواجب          الهداياشهر افالسه عد ا      ع        يأدب  المعتادة والتصرفات التى تتم وف  أو لغرض تحقيق نف

  .عام طالما آانت متناسبة وحالة المتبرع االقتصادية
  

   التسديدات-792 –مادة 
ده   أو   اإلفالس  الديون التى حل اجلها يوم شهر        أداء الدائنين   إلى باطال بالنسبة  يقع       أدى إذابع

  .اإلفالس العامين السابقين على شهر خاللالمفلس هذه الديون 
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   الفسخ االعتياديةإجراءات -793 -مادة 
دين            نال   بط  إعالنب  يطلب    أن للمأمور   يجوز     ا الم ام به دائنين   أضرارا  التصرفات التى ق  بال

  . المدنيالقانون وفقا لقواعد 
دعوى          ام وتقام ال يس      أم ة التفل ة    محكم د المباشر       االبتدائي ه   أو سواء ضد المتعاق  في ضد خلف

  .هذه الدعوى يجوز فيها القيام التى االحوال
  

  تاضمانال بالمقابل والدفوع واألعمال - 794-مادة 
درة         الثاني ما لم يثبت الطرف      اآلتية،ال تنفذ في حق الدائنين التصرفات         -  أ دم ق ه بع م ل ه ال عل  أن

  :المدين على أداء ديونه
سابقت                -1 ين التصرفات بمقابل التى يقوم بها المفلس أو االلتزامات التى يتعهد بها خالل السنتين ال

  .اخذه أو وعد به  ال تتناسب مطلقا مع ماوالتيعلى شهر افالسه 
ائل   -2 ر الوس د أو بغي ر النق اء بغي م الوف ستحقة إذا ت ا والم ى حل اجله ة الت ديون النقدي اء بال الوف

 . إذا حصل ذلك خالل السنتين السابقتين على شهر افالسهاألخرىالمعتادة 
ة -3 ة االختياري ون العقاري ول والره هر  رهن المنق ى ش سابقتين عل سنتين ال شأ خالل ال ى تن  الت

 . تأمينا لدين سابق لم يحل اجلهاإلفالس
 السنة السابقة على خاللقضائية التى تنشأ أو   تاختيارية آان رهن المنقول والرهون العقارية      -4

 .اآلجل تأمينا لدين حال اإلفالسشهر 
ة           ذوال ينف  -  ب ديون حال ذلك التصرفات      وم اآلجل    آذلك في حق الدائنين الوفاء ب ستحقة األداء وآ

شئ في نفس الوقت إذا          دين أن ا ل از تأمين شئة لحق امتي ل والتصرفات المن ذه أجريت بمقاب  ه
ى شهر      سابقة عل سنة ال أمور أن الطرف  اإلفالس التصرفات خالل ال اني  واثبت الم ان  الث آ

 . علم بعدم قدرة المدين على أداء ديونهىعل
ادة     ذه الم ام ه ق أحك ى وال تطب ود عل ة المؤسسة المعه ا سك العمل ى إليه وت رهن وال عل  بي

  .المنقول والعقار في حدود هذه المعامالت وذلك مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة
  

   دفع آمبيالة بعد حلول اجلها- 795-مادة 
رة      استثناء      ة م    من حكم الفق سابقة    نالثاني ادة ال ة          ، الم ع آمبيال ع صحيحا دف ى  تحتم عل    إذا يق

  . دعوى الرجوعفيحاملها الدفع تفاديا لضياع حقه 
ذي قبضه                   أخر هذه الحالة يجب على      وفي      غ ال رد المبل زم عن طريق الرجوع أن ي  مدين مل

ذا  أمور إذا اثبت ه ى الم رإل دين األخي ك الم ان يعل أن ذل ة عسر مآ دما بحال دين االصلى عن  الم
  .سحب الكمبيالة أو دورها

  

   بين الزوجينالاألعم -796 –مادة 
دة          794 ال غية المعامالت المنصوص عليها في المادة         تعد      زوجين خالل الم  إذا جرت بين ال

م                       التى آان  م يكن يعل ه ل ى أن دليل عل ة ال يزأول فيها المفلس نشاطا تجاريا وعجز الزوج عن إقام
  .بحالة عسر الزوج المفلس

  

   حقوق زوجة المفلس-797 –مادة 
ا                 ا أفلس إذا      ة له ا آانت مالك لزوج استردت الزوجة عينا العقارات والمنقوالت التى تثبت أنه

  . مدة الزواجإثناء بال عوض آلت إليها ىاألموال التقبل الزواج وآذلك 
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ارات التى اشترتها         أن لزوجة المفلس    ويحق      اء  تسترد العق ود آلت          إثن ا بنق دة زواجه ا إليه  م
شرط   دم ب ى الوجه المتق نصأنعل ى  ي شراء صراحة عل د ال ان عق ود وبي تعمال النق  تثبت أن اس

  .الزوجة مصدرها
  

   الزوجةأموالآتساب  قانونية ال قرينة -798 –مادة 
رة    في ا  عليه  المنصوص    خال الحالة  فيما      ة م    الفق ر        نالثاني سابقة تعتب ادة ال وال الت    الم  ىاألم

ى ش  خاللاآتسبتها الزوجة بعوض     زوج    اإلفالس هر  الخمس سنوات السابقة عل ود ال شتراة بنق  م
  . على العكسبرهانا قدمت الزوجة إال إذا موجودات التفليسة إلى تضم أن ويجب ،المفلس

  

   وفاء الزوجة لديون زوجها المفلس-799 –مادة 
ا   أن ىالقانونية عل  فت الزوجة ديونا لحساب زوجها المفلس قامت القرينة         أو   إذا      ذه    أو  ه فت ه

  . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك،زوجهاالديون من مال 
  
  

  

   حقوق الزوجةضمان -800 –مادة 
اجرا        أخرى بال حرفة  ذآان عندئ أو   تاجرا وقت عقد الزواج      جآان الزو  إذا      م صار ت  معينة ث
زواج   اآان يملكه العقارات التى    أن السنة نفسها ف   خالل ه آلت  أو  وقت ال ا إلي ة  أو رث ال  ب أو بالهب

  .ن وحدها ضامنة لحقوق ديون الزوجةبالوصية تكو
  

   قيود-801 –مادة 
زواج         اآان زوجه  التى   المرأة      د ال ان عندئ   أو   تاجرا وقت عق ة    ذآ م     أخرى  بال حرف ة ث  معين

زواج      تلي السنة التى    خاللصار تاجرا    د ال ا    ال يحق   عق يم    أن له سة من         أي  تق ى التفلي ة دعوى عل
  .واج عقد الزفيا عليهاجل المنافع المنصوص 

 يتذرعوا من جهتهم بالمنافع التى منحتها الزوجة لزوجها         أن للدائنين   قال يح  هذه الحالة    فيو     
  . العقد المذآورفي

  . مدة الزواجإثناء فيضا الهبات الممنوحة بين الزوجين أي وتبطل     
  

   آثار الفسخ-802 –مادة 
 يدخل ضمن دائني المفلس بقدر ما أنله السابقة جاز الحكام استلمه نتيجة لأن قما سبمن رد      

  .له من دين
  

  ةالقانونية السابققات ال  آثار التفليسة على الع-4
  آال المتعاقدين لم يتمه الذي البيع -803 –مادة 

ائع أن يفي       إفالس  لم ينفذ عقد البيع أو نفذ تنفيذا غير آامل وقت شهر              إذا       المشترى، حق للب
  . في الثمن ضمن الديون المطلوبة من المفلسبالتزامه وأن يتمسك بحقه

ه        إذاو      أمور                   في  اظهر البائع عدم رغبت ول الم ى قب د عل ذ العق ذا الحق توقف تنفي  التمسك به
ا يترتب          فيالحلول محل المفلس     ه  العقد مع التزامه بكل م ى   أو   علي ه    أنعل ل من تم ذلك     ، يتحل  وي

  . من القاضى المنتدببأذن
ه   أن يطلب من القاضى المنتدب    أن المأمور   أعذارعد   للبائع ب  ويجوز      ين ل  د ال يزي    آجال  يع

  .ام يعتبر العقد بعده ملغىأي ثمانيةعلى 
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ي ة وف الس حال ائع إف د إذا ىال يلغ الب ان المبي العق شترى   عآ ة الم ي ملكي ل ف د دخ ق ق  وأال ح
ه للمأمور االختيار بين تنفيذ العقد       ة      وإلغائ اء ، وفي حال د ي   إلغ ه          العق حق للمشترى أن يطالب بدين

  .األضرار له في المطالبة بالتعويض عن وال حقضمن ديون المفلس 
  

  بالتقسيط أو باالجل البيع -804 –مادة 
 يحل محل المفلس       أنبالتقسيط جاز للمأمور    أو   داءاأل مؤجل   نوآان الثم  المشترى   أفلس إذا     
 ما لم يتقدم المأمور بدفع      ضمانًا يطلب   أنللبائع   يجوز   أال أنه  ، العقد بأذن من القاضى المنتدب     في

  .يةالقانون خصم الفائدة حاال بعدالثمن 
  . العقدإلغاء البائع سببا في إفالس نال يكو البيع بالتقسيط مع االحتفاظ بحق الملكية وفي

  

   عقود التوريد-805 –مادة 
ات وفي      ى دفع سليم عل ع الت ع م ي البي ق ف د تطب ود التوري رات امأحك عق ة والثالث الفق  ةالثاني

  .803والرابعة من المادة 
أمور               ى الم ذي ومع ذلك يجب عل د  في  حل محل المفلس      ال دفع بالكامل   أن العق ضا ثمن  أي  ي

  .الدفعات التى تم تسليمها
   لم يدفع ثمنهاىاألشياء الت إرجاع -806 –مادة 

ان المبي  إذا      د  عآ ول ق ل  أرسل المنق شترى قب ى الم صبح تحت   إل م ي ه ل ر أن شهر افالسه غي
ه ويتحمل                      سترد حيازت ائع أن ي ه، جاز للب تصرفه في محل الوصول ولم يكتسب الغير حقوقا علي

الثمن        يؤثر تنفيذ  مقدما من مبالغ ما لم       هما قبض المصاريف وأن يرد     سة ب  العقد والدخول في التفلي
  .املأو ما لم يرى المأمور استال م المبيع بعد دفع ثمنه بالك

  

  باآلجل عقود البورصة -807 –مادة 
د شهر            ينفسخ    اريخ           إفالس  عقد البورصة بأجل إذا حل اجله بع ارا من ت دين اعتب  احد المتعاق

  .الشهر
ة      أصبح أن ترتب على الفسخ  إذاو      د وقيم ين ثمن العق رق ب ياء أ  المفلس دائنا اعتبر الف  واألش

ا    اإلفالس السندات عند تاريخ شهر      دخل       من مقوم سة وي ات    في ت التفلي ة  آانت  إذا المطلوب  الحال
  .على نقيض ذلك

  

   المحاصة-808 –مادة 
إفالس شرآات المحاصة تنحل      دخل ضمن ب شريك االصلى ويحق للمحاص أن ي ي ال  دائن

  . من حصته الذي لم يستهلكه نصيبه في الخسائرالباقيالمفلس بالجزء 
  . الخسائرفيلتغطية نصيبه  في حصته بما يكباقيوالمحاص ملزم بدفع 

  .882 المادة فيا عليهالمنصوص اإلجراءات ه أن شفيوتطبق 
  

   والتوآيل والعمولةالجاري الحساب -809 –مادة 
  . احد الطرفينبإفالس الحسابات الجارية والتوآيل بالعمولة تنحل

  

   حيازة غير آاملةألشياء حيازة المفلس -810 –مادة 
ه  يجب على المفلس ردها خارجة عن        ىتاألشياء ال  آانت   إذا      ذر         حيازت وم شهر افالسه وتع  ي

ة ذلك                             سبة لقيم م بالن ون المفلس حقه دخلوا ضمن دي شأن أن ي ذوى ال ا يحق ل أمور رده على الم
  .اإلفالس في تاريخ شهر الشيء
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ة               األختامبعد وضع   الشيء   زالت حيازة    وإذا      سديد قيم وا ت شأن أن يطلب ذوى ال شيء  جاز ل  ال
   .لكاملبا

  .الشيءالخاصة بالعالئق بين الوآيل والموآل في استرجاع األحكام  مع مراعاة وذلك   
  

   العقاراتإيجارات عقد -811 –مادة 
جار العقار ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بعكس ذلك           أي على تفليس المؤجر فسخ عقد       ال يترتب    

  . العقدفيويحل المأمور محل المؤجر 
ي      يس اوف ي     تفل د ف ن العق ل م أمور أن يتحل وز للم ستأجر يج ى  أيلم شرط أن يعط ت ب  وق

 من يهمه   أقوالالمؤجر تعويضا مالئما يقدره القاضى المنتدب عند عدم اتفاق الطرفين بعد سماع             
  .االمر
  .المدنيالقانون  من 1147 التعويض ممتاز وفقا للمادة وحق     

  
  ةالمقاول عقد -812 –مادة 

ل      د اينح شهر  عق ة ب السلمقاول ة    إف ذ رأي هيئ د اخ أمور، بع ن الم م يعل ا ل رفين م د الط  اح
 القاضى المنتدب عن رغبته في الحلول محل المفلس في            إذنالدائنين أن آانت شكلت وبناء على       

ا من شهر             الثاني الطرف   إبالغالعقد مع تقديم الضمانًات الكافية وعليه        ذلك خالل عشرين يوم  ب
  .اإلفالس

ا في          وآان  المقاول أفلس أن يستمر التعاقد إذا      ال يجوز ك   ذل ومع    ا جوهري اعتبار شخصه رآن
  . العامةلألشغالالخاصة بعقود المقاولة األحكام عقد المقاولة وذلك مع مراعاة 

   عقد التأمين-813 –مادة 
م     إذا عقد التأمين   اليفسخ االخطار المؤمن له ضد     تفليس    ا ل سخ م يوجد   اشتد الخطر نتيجة للف

  .ف ذلكال اتفاق يقضى بخ
 قد  اآان اجله  التأمين التى لم تدفع حتى ولو        أقساط تسدد بالكامل    أن ظل العقد قائما وجب      إذاو    

  .اإلفالسحل قبل شهر 
  

   عقد النشر- 814-مادة 
  . تفليس الناشر على عقد النشرأثارالخاص القانون  ينظم

  
  

Éia‹Ûa@Ý—ÐÛa@ @
À@òîÜÐnÛa@pbßìÔß@ÅÐy@a†cëbèmŠ@ @

  األختام وضع -815 –مادة 
 المفلس الموجودة أموال على  األختام مباشرة يقوم القاضى المنتدب بوضع       اإلفالس شهر   اثر     

ة           األخرى أمواله وعلى   الرئيسيفي مقر عمله      وفقا لالحكاما لم قررة في قانون المرافعات المدني
  .ئيالجزأو إذا تعذر عليه ذلك أناب عنه بتفويض خاص القاضى 

د وضع        ويتحتم      ام  حضور المأمور عن ر عمل المفلس          األخت ى مق سي  عل ذر       الرئي م يتع ا ل  م
  .عليه الحضور لسبب مشروع
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ا      وال الت ص بخصوأم ات ىاألم ي جه د ف وم بوضع أخرى توج ام فيق ضاة األخت ا الق  عليه
  .الجزئيون المختصون بناء على تكليف القاضى المنتدب

  .الجزئيمنتدب على وجه السرعة المحضر الذي يدونه القاضى  القاضى الإلى ويحال  
وم بوضع  وللقاضي      ذي يق ام ال ذ ماألخت ة   ا  أن يتخ راءات المؤقت ن اإلج راه ضروريا م ي

  . للتلفةاألشياء المعرضوالتحفظية بما في ذلك بيع 
  

  لألختام الجزئي وضع القاضى -816 –مادة 
وم بوضع       اإلفالس  بشهر   آيداأل عند علمه    الجزئي للقاضي يجوز      ام  أن يق ى محال     األخت  عل

رة        ه في الفق ل استالمه التكليف المنصوص علي ى قب رة اختصاصه حت ع في دائ ى تق المفلس الت
  . المادة السابقةنالثانية م

  

  األختام ال تشملها ىاألشياء الت -817 –مادة 
الوة      ن وضع    ى علع ة م ات المدني انون المرافع تثناه ق ا اس ام، م وز األخت شمل ال يج  أن ت

  : يلىام االحكام
  
  
  . العمل فورًاإيقاف رأى القاضى عدم إذا تسيير دفة العمل في يستعملا مآل  -1
 .األوراق وباقي التجارية الدفاتر -2
سندات  -3 االت وال ا أو أوشك أن يحل األخرىالكمبي ى حل اجله ي الت ى والت سلم إل  يجب أن ت

 .ستيفائهاالالمأمور 
 .761 المادة أحكام حسب بإيداعه المأمور ليقوم إلى يسلم أنب  يجالذيالنقد  -4

  .األشياءويذآر بالتفصيل في المحضر جميع هذه      
اإلجراء  التجارية بعد أن يؤشر عليها القاضى القائم         واألوراق أن تودع الدفاتر     ويجب      دى   ب  ل

ة     ة االبتدائي اب المحكم م آت ه قل أ  للقاضي يجوز  إال أن دب أن ي ا    المنت اظ به أمور في االحتف ذن للم
  .مؤقتا مع التزامه بتقديمها آلما طلب إليه ذلك

  

   والجرداألختام فك -818 –مادة 
ب      ن     يج ت ممك رب وق ي اق ى القاضى ف ب إل أمور أن يطل ى الم ك اإلذن  عل ي ف امف  األخت

انون المرافعات الم         وإجراء ة في ق م بين ا ل ة بحضور    الجرد وعليه أن يقوم بذلك وفقا لالحكام دني
ذي                  ة ال ة أو الجزئي ة االبتدائي ساعدة آاتب المحكم دائنين أن وجدت وبم ة ال وإعالن المفلس وهيئ

   .يقوم بتحرير المحضر ويجوز أيضا حضور الدائنين
أمر      وللقاضي      اع  المنتدب أن ي ة واخذ حيطة خاصة            بإتب ين     إلجراء  قواعد معين  الجرد ويع

  .قوماتعند االقتضاء من يقوم بتقدير الم
سة                وقبل      شرآة المفل ديري ال روا  االنتهاء من الجرد يدعو المأمور التاجر المفلس أو م ا   ليق  م

 بالعقوبات التى تطبق على     إياهم تضاف في الجرد منذرًا      أخرىإذا آانوا يعلمون بوجود مقومات      
  .من يمتنع عن ذآر البيانات أو يدلى بها آاذبة

رر      ع ويح لين يوق ن اص رد م ة     الج اب المحكم م آت دى قل ودع ل ل الحاضرين وي ا آ  عليهم
  .االبتدائية

  

   المفلسأموالم ال  است-819 –مادة 
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أمور بمجرد         أموال تصبح      ه  المفلس في حوزة الم ذلك             إثبات ا في محضر الجرد وآ  لكل منه
  .األخرىالدفاتر واالوارق التجارية 

 خاضعة للتسجيل العام، ابلغ المأمور ال أخرىوأموا منقولة أمواال غير يملك سآان المفل وإذا    
  . لقيدها في السجالت العامةاإلفالسالدوائر المختصة بنسخة مستخرجة من الحكم بشهر 

  

   الحقوقوأصحاب قائمة الدائنين -820 –مادة 
  والميزانيةالعينية على المنقوالت 

ة     األوراق  الدائنين، مستخرجة من     بأسماء على المأمور أن يعد قائمة       يجب      دفاتر التجاري  وال
ا                      األخرىوالمعلومات   از آم وق االمتي نهم وحق ون آل م ان دي  التى يكون قد حصل عليها، مع بي

 سائر ذوى الحقوق العينية على المنقوالت التى في حيازة المفلس           بأسماءيجب عليه أن يعد قائمة      
  .تاب المحكمةمع بيان المستندات المؤيدة لذلك، وتودع هذه القوائم لدى قلم آ

دمها في        أخر  على المأمور أيضا أن يعد ميزانية  ويجب      د ق م يكن المفلس ق ة إذا ل  دورة مالي
ى       ات االجاللمقرر وأن يدخل عل ادة                الميزاني ًا لنص الم دمها المفلس وفق وائم التى ق ا  م  741 والق

  .وإضافاتيراه الزما من تعديال ت 
  

   المؤقتةاإلدارة -821 –مادة 
د      م شهر بع شاط المفلس التجاري اإلفالس صدور حك أمر بمواصلة ن ة أن ت  يجوز للمحكم

  .إصالحه ضرر من الجسامة قد يتعذر الفجائي أنه قد يترتب على توقيف العمل رأت إذمؤقتا 
ذي تنص   صدور القرار    وبعد      ادة   ال ه الم رر هيئ   يجب أن  828 علي دائنين  ةتق را   ال ا ت  في  هم

شروط،               شأن مواصلة نشاط الم    ان ال تئنافه مع بي ا أو اس ة أن    وال يجوز  فلس جزئيا أو آلي  للمحكم
  .تأمر باالستمرار أو االستئناف ما لم تكن هيئة الدائنين قد قررت ذلك

ى            وإذا      دائنين إل ة ال دب هيئ  تقرر استئناف العمل مؤقتا وفقا للفقرة السابقة، دعا القاضى المنت
را  ور على حالة سير العمل ولتقرر  شهرين ليطلعها المأملاالجتماع آ  ا ت  في شأن االستمرار    هم

ا        بإيقافمن عدمه، ويجوز للمحكمة االبتدائية أن تأمر         دائنين إليه ة ال  العمل المؤقت إذا طلبت هيئ
  . وقت تراه مناسباأيذلك أو في 

ة المشورة ب          وفي      ة غرف تظلم في هيئ ل لل ر قاب د   آل هذه الحاالت تصدر المحكمة قرارا غي ع
  . المأمورأقوالسماع 

  

   المصاريف التى تقدمها الخزينة-822 –مادة 
شهر          نالقانونية م   التفليسة   أعمال الخزينة على    تنفق  م ب ى  اإلفالس  وقت صدور الحك اريخ   إل  ت

  . لمواجهة المصاريف القضائيةداألموال نق لم يوجد بين إذا ،قفل التفليسة
ا فتقي        م رسو أما   سجيل وغيره ة والت ى             الدمغ اء عل ى المفلس بن لفا عل صدره القاضى     أمر د س  ي

  .المنتدب
اب          إلجراءات المصاريف التى تقدمها الخزينة      وتدون   م الكت  التفليسة في سجل خاص يمسكه قل

  .وعليه استردادها حالما يتوفر النقد
  

ßb©a@Ý—ÐÛa@ @
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  ئنين لغرض التحقيق الداإعالن -823 –مادة 



 165

غ      ش يبل دائنين وذوى ال سجلة ال ب م أمور بكت درجين أن الم ي الم نص ف ى ت وائم الت ا عليه الق
 حكم شهر أسباب قلم الكتاب مع    إلىه  خالل يقدموا طلباتهم    أنم  عليه يجب   الذي االجل 820المادة  
  . قائمة الديونإعداد الخاصة بكيفية اإلفالس

غ    اآلخرين أنوذوى الش  الدائنين   ص بخصو أما      ة فيكون التبلي ى  المقيمين خارج المملك  من  إل
ثلهم ف م إذايم از ل د ج د أن للقاضي يوج دائنين ويخطر االجل يم ع ال ذلك جمي رين ب  وذوى اآلخ

  .أنالش
  

   في قائمة الدائنيناإلدراج طلب -824 –مادة 
دائن               اإلدراج أن يشمل طلب     يجب  ون المفلس اسم ولقب ال ة دي وب       في قائم غ المطل ان المبل وبي

  . االمتياز والوثائق المؤيدة لذلك آلهوأسبابوالسند الذي نشأ عنه الدين 
ار في                نآان موط  وإذا       الدائن خارج دائرة المحكمة وجب أن يعين في الطلب الموطن المخت

  . إليه في قلم آتاب تلك المحكمةإبالغهيراد ا  موأال أعلنتلك الدائرة 
ل            تو أن ويجب      ذ  دع الوثائق التى لم تقدم مع الطلب قب اع ال د للتحقق من صحة     ياالجتم  يعق

  .الديون
ش           للقاضي  ويجوز      ه ذوو ال ى طلب يقدم اء عل اب بأخذ صورة من        أن أن بن م الكت أمر قل "  ي

 بإدراجه ه قدم طلب  أن بما يفيد عليه يؤشر أن بعد   لمقدمه االصلويرد  " للحامل" أو  " ألمرالسند  
  . الديون قائمةفي

  

   اثر الطلب-825 –مادة 
ب      ضة يترت ديم عري ى تق س  اإلدراج عل ديون نف ة ال ي قائم ار ف ى اآلث ة عل اإلعالن  المترتب

ام             اآلجالن  ا وتوقف سري  القضائي ذر القي  المسقطة للحقوق وذلك بالنسبة إلى اإلجراءات التى يتع
  . التفليسإثناءبها 

  

   الديون المطلوبةبيان -826 –مادة 
د      ا  يع ب وروده دم حسب ترتي ى تق ات الت ة بالطلب ة قائم ة االبتدائي سجل المحكم ا م  إلدراجه

د                        ك بع أمور وذل ساعدة الم دب ليفحصها بم ى القاضى المنت دمها إل ضمن قائمة ديون المفلس ويق
   قائمة أساسها المفلس والحصول على المعلومات الالزمة ثم ليضع على أقوالسماع 

رى          ا  يرى قبوله منها وم   ا   فيها م   مبينا الديون      يلحقها من امتياز أو رهن وآذلك الديون التى ي
  . التى دعته إلى ذلكلألسبابعدم قبولها جزئيا أو آليا مع بيان موجز 

ديون    782 فقرة من المادة     أحر فيوتدخل ضمن قائمة الديون بتحفظ الديون المبينة               وآذلك ال
  .تندات المؤيدة لها التى لم يتم تقديم المساألخرى

  . تحتم الطعن فيهإدخاله عدم وأريد ، بحكم غير واجب التنفيذنآان الدي ا إذأما     
ى                وتودع      ام عل ة أي ل  قائمة الديون التى وضعها القاضى قلم الكتاب خالل ثالث وم     األق  من الي

  . عليهااإلطالع ومن حق الدائنين 5 بند 743المحدد في المادة 
  

   التثبت من صحة قائمة الديون-827 –مادة 
ذ  في قائمة الديون التى يضعها القاضى  تفحص      ه  تنص  ياالجتماع ال ادة  علي د  743 الم  5 بن

د            في بحضور المأمور والمفلس آما ينظر       ا بع ى وصلت فيم ات الت دمت   أو   الطلب اع   في ق االجتم
  .هنفس
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دخل      ة م وي ذه القائم ى ه ى عل راه ا  القاض ني روريا م رض دير   تغيي د تق ديل بع  أو تع
  . على المستندات المقدمةاإلطالعاالعتراضات والمالحظات التى يبديها ذوو الشأن، وبعد 

ى  القاضى البحث واحد ارج  اجتماع   في تعذر القيام بذلك     إذاو      ة  خالل  أخر  اجل  إل ام أي  ثماني
  .للغائبينأو دون الحاجة لدعوة جديدة سواء للحاضرين 

ة         أن للقاضي يجوز حوالاال جميع   فيو      ديون النهائي ة ال ا      في  يصدر قائم  الخمسة عشر يوم
  .خر اجتماع للدائنينال التالية 

  

   قوة تنفيذ قائمة الديون-828 –مادة 
ى                    يوقع      ه عل رار من القاضى ينص في  على قائمة الديون القاضى والمسجل وتقفل القائمة بق
اريخ           أن داء من ت اذ ابت دائنين     ا أخر ها واجبة النف اع لل اريخ   أو جتم ذي من الت ه  تنص  ال رة  علي  الفق

  .الرابعة من المادة السابقة
  .اعليه اإلطالع قائمة الديون مع قرار القاضى لدى قلم الكتاب ومن حق الدائنين وتودع 

ا       أو   القائمة لم تقبل آلها      في نبإدراج ديو  وجدت طلبات    إذاو      ل جزء منه تحفظ   أو  قب  ،قبلت ب
تحفظ بكتب مسجلة مصحوبة      أو  يبلغ فورا بها الدائنين المحرومين     أنور  فعلى المأم  درجين ب الم

  .بعلم الوصول
  

  المدرجين بتحفظأو  اعتراض الدائنين المحرومين -829 –مادة 
دائنين    يجوز      وا    لل ذين حرم ونه   من    ال وا              مإدراج دي تحفظ أن يتظلم ا ب وا فيه ة أو قبل  في القائم

ه أن                  ةإيداع قائم  خالل خمسة عشر يوما من       دب وعلي ى القاضى المنت اب إل م الكت دى قل ديون ل  ال
اإلعالن يعين موعد الجلسة ويعلن للحضور إليها جميع المتظلمين والمأمور الذي يجب أن يصله              

  .في وقت معين يحدده القاضى
ارآين   اعتبروااألقل وأال على الدائنين أن يقيدوا تظلمهم قبل الجلسة بخمسة أيام على            يجب       ت
  . القضيةفي اآلخرين ويجوز تدخل الدائنين .له

  

   والحكماالعتراض إجراءات -830 –مادة 
  . المحكمةأمام القاضى المنتدب ببحث مختلف التظلمات ثم يحدد يوما للفصل فيها يقوم  

م       إذاو      اج  وأخرى  وجدت تظلمات صالحة للحك ى  تحت ل  إل  القاضى بفصل   أمر  ، تحقيق طوي
  . المحكمة للبث فيهاإلى وأحالهالصالحة التظلمات ا

إدراج  تقرر   أنويجوز لها   . ا بحكم واحد  إليه جميع التظلمات التى ترفع      في المحكمة   وتفصل     
  .بعضه بصفة مؤقتةأو  القائمة آله في عليه المتنازع نالدي

ة         أن ويجب      ة  خالل  يعلق الحكم على الباب الخارج للمحكم شره وي     أي  ثماني ذا    ام من ن ذ تنفي نف
  . بنشر الحكمأنمؤقتا ويعلن المسجل فورا ذوى الش

د الطعن             تعليق االستئناف خمسة عشر يوما من       وميعاد      ى النصف مواعي م وتخفض إل  الحك
  . الحكمتعليق االتحادية من يوم العليا المحكمة أمامبالنقض 

   .الجزئيضى  اختصاص القاتجاوزال  المنازعات التى فيستئناف ال اوال يقبل     
  

  

   القائمةفي تالتى قبل على الديون االعتراض -831 –مادة 
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اريخ                         لكل      ا من ت سة عشر يوم ة خالل خم ديون المدرجة في القائم  دائن أن يعترض على ال
سة لنظر               أمام قلم الكتاب وذلك برفع طعن       إيداعها ى القاضى أن يحدد جل دب، وعل  القاضى المنت

ا  ن للحضور فيه ن ويعل صل إطرافالطع أمور، ويجب أن ي أمور اإلعالن  الخصومة والم الم
ه  وتقيد القضية وفقا لما نصت        .والدائنين المطعون في ديونهم في وقت يحدده القاضى        رة   علي  الفق

  .829الثالثة من المادة 
ل للطعن     أصدر سير الدعوى إثناء إلى اتفاق   األطراف لم يصل    وإذا      ر قاب رارا غي  القاضى ق

  . الديون المتنازع عليها عند القيام بتوزيع موجودات التفليسةأقساطعلى حدة بأن تحفظ 
ا      صل  وفيم التحقيق والف ق ب ي يتعل ق  ف ون تطب ام الطع ع   أحك ر جمي ع نظ سابقة م ادة ال  الم

  . جلسة واحدةفيالطعون والتظلمات 
  
  
  
  
  

  

   الدينعن االعالن في التأخير -832 –مادة 
دائنين أن يطليجوز      ى القاضى  لل وا إل وقهب دب إدراج حق د مالمنت ى بع ديون حت ة ال ي قائم  ف

ادة             ه في الم م المنصوص علي ع موجودات            828صدور الحك ع جمي اء من توزي ى حين االنته  إل
  .التفليسة

أمور      في القاضى جلسة لنظر   ويحدد  دم الطلب والم ا مق ذي  الطلب ويعلن للحضور فيه  يجب  ال
  .حدده القاضى وقت معين يفي االعالن يصله أن

ادة          وتقيد      دائنين      ،829 الدعوى وفقا للفقرة الثالثة من الم دخلوا    أن اآلخرين  ويجوز لل  في  يت
  .القضية

أخر وإذا لم يعترض المأمور على قبول الدين              رر              المت ى أساس ق ستند إل ه ي  ورأى القاضى أن
  .قانون المرافعات المدنية تحقيق الدين وفقا لما تقضى به أحكام إجراءات في واإلسارقبوله 

  . له فيهأليد بآان لسب التأخير أن الدائن المتأخر المصاريف ما لم يثبت ويتحمل  
  

  ةفي القائم ديون مدرجة إلغاء طلب -833 –مادة 
ط      إذا      دليس أو بغل ف أو ت ع بتزيي د وق از ق ا أو امتي ن م ول دي سة أن قب ل التفلي ل قف ر قب  ظه

أمور أو                        في الوقائع أو إذا    جوهري ل، جاز للم ا من قب م بوجوده م يعل ائق حاسمة ل ى وث  عثر عل
ة في                إللغاءالى من الدائنين أن يتقدم بعريضة        ة االبتدائي م المحكم دب أو حك رار القاضى المنت  ق

ذي                     .شأن ذلك الدين أو االمتياز     دب ال ى القاضى المنت ع إل دم العريضة عن طريق طعن يرف وتق
ن ل ة ويعل سة المرافع ا يحدد جل صلهم االعالناإلطرافلحضور فيه أمور ويجب أن ي ي   والم ف

  .وقت معين يحدده القاضى
ا يجوز            وإلى      د       للقاضي  أن يفصل في المنازعة نهائي أمر عن اظ   إجراء  أن ي ع باالحتف  التوزي

  . التى تحق للدائنين الذين طعن في ديونهمباألقساط
  . المحكمةأمامت القضية قائمة  الطعن ظلفي يفصل أن التفليسة دون أقفلت إذاو    

  

   عرائض استرداد المنقوالت واسترجاعها-834 –مادة 
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  وفصل بعضها عن بعض
والت التى         833 إلى   823 أحكام المواد من المادة      تطبق       أيضا في شأن طلبات استرداد المنق

  .في حيازة المفلس واسترجاعها وفصل بعضها عن بعض
ادة   في م طلبه وفقا لما جاء      تقدي في الطالب   تأخر إذاو       يوقف  أن للقاضي  جاز  832 نص الم
ع   ياء المطال بي ا باألش ديم    أو استردادها  أو  بإرجاعه  أن ضمانفصل بعضها عن بعض مع تق

  .رأى ذلك
ى القاضى   يجب االحوال جميع  فيو      ستمع  أن عل ى  ي ل   إل راره  إصدار   المفلس قب  أن ش في ق

  .تلك الطلبات
اتوال تمس     ن  الطلب ن ثم ه م م توزيع ا ت ياء المطال م تردادها باألش ترجاعها أو  باس أو اس

  . يجوز التمسك بها على المبالغ التى لم توزعإال أنهفصل بعضها عن بعض 
  
  
  

‘†bÛa@Ý—ÐÛa@ @
pa†ìuì¾a@òîÐ—m@ @

   عامةأحكام -1
   التصفيةفي الشروع -835 –مادة 

ادة            صدو  داألموال بع   على المأمور أن يشرع في بيع        يجب    ه في الم رار المنصوص علي ر الق
شكيلها ومع    دآان ق  القاضى المنتدب وبعد االستماع إلى هيئة الدائنين أن   أشراف تحت   828 م ت  ت

  .أجيزت المؤقتة إذا سبق أن اإلدارةمراعاة مقتضيات 
دائنين                  ويجوز      ة ال ى هيئ د االستماع إل  أن يصرح القاضى المنتدب للمأمور بقرار يصدره بع
  .المنصوص عليه في المادة المشار إليها  تم تشكيلها بالبيع ولو قبل االجلدان قآأن 

  

   تطبيقهاالواجب االحكام -836 –مادة 
ر     أموالالمرافعات المدنية الخاصة بالتنفيذ على بيع       قانون   أحكام تطبق       المفلس المنقولة وغي

  .التاليةاألحكام المنقولة ما لم تتناقض مع 
  

  قوالت بيع المن-2
  ةاألموال المنقول طرق بيع -837 –مادة 

ين      ع  يع اد بي دب ميع وال المنقول القاضى المنت د   ةاألم ار بع ة للعق رات الطبيعي ذلك الثم  وآ
زاد       ة أو الم ع بالممارس ة البي ضا طريق ين أي دائنين ويع ة ال أمور وهيئ ى الم تماع إل ياالس  العلن

  .إتباعهاواإلجراءات الواجب 
ا           أو   آلها   ةاألموال المنقول ضا ببيع   أي يصرح   أن له   ويجوز      ر م د تقري ة واحدة بع بعضها دفع

  .المصلحةأو  ةالضرور اقتضت إذايري اتخاذه من تدابير خاصة للنشر عنها 
  

   بيع العقار-3
   الدعوى القائمة لنزع الملكية-838 –مادة 
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ار أو           إذا      ر  سبق أن قام دائن بنزع ملكية عق ل شهر      أآث أمور محل ذلك         الساإلف  قب ، حل الم
  .اإلجراءالدائن في 

ائم                  تأخر وإذا      دائن الق ذا الحق جاز ال اإلجراء  المأمور دون مبرر في مباشرة ه  أو المفلس    ب
  .763وآل من له مصلحة في ذلك أن يتظلم لدى القاضى المنتدب وفقا لنص المادة 

  .اإلجراءات ال آمال هذه  توزيع الثمن قائمة تدخل المأمورإجراءات آانت وإذا     
أمور     ويجب     ع              أن على الم ارات والري وع العق ذي  يمسك حسابا خاصا لبي ا من       ال ؤول منه  ي

  . من الريع مع ثمن العقارات الخاصة بهعليه ويوزع المبلغ الذي يحصل اإلفالستاريخ شهر 
  

   طرق بيع العقار-839 –مادة 
  .بالمزايدة يتم بيع العقارات أن يجب     

دب    للقاضي يجوز   إال أنه       زاد            أن المنت ر الم ارات بغي ع العق أمر ببي أمور ذلك       إذا ي رح الم  اقت
ى تلك   في هيئة الدائنين وموافقة الدائنين المدرجين أيبعد اخذ ر    القائمة والذين لهم حق امتياز عل

  .فع للتفليسةأن وأجدى البيع بهذه الطريقة أنالعقارات متى اقتنع 
  .ع بمقتضى قرار يصدره القاضى المنتدب بناء على طلب المأمور البيويجرى     

إجراء  القائم   للقاضيويجوز   ع    ب د        أن البي دما يعتق ع عن ر     أن يوقف البي ل بكثي ثمن المعروض يق  ال
  .عن الثمن العادل

رار ويرسل      أمور ملخص الق ذي الم ي القاضى أصدره ال ذا الخصوص ف ى ه ن إل ل دائ  آ
  . الدائنين المرتهنين المسجلينإلىوله حق امتياز على العقار وآذلك  قائمة الديون فيمدرج 

  الخاصة بتوزيع المبلغاإلجراءات  -840 –مادة 
  عليهالمتحصل 

وم      صل   يق ام الف ا لنصوص أحك ع وفق ن البي ؤول م ذي ي غ ال ع المبل دب بتوزي  القاضى المنت
ى              اء عل دب بن ى      ا  يصدره م    أمر التإلى، وعند االقتضاء يحدد القاضى المنت أمور عل يصرف للم

  .766حساب المكافأة النهائية التى تقدر وفقا للمادة 
  .اإلدارةومصاريف اإلجراءات ويخصم هذا المبلغ من الثمن مع مصاريف 

@ @
ÉibÛa@Ý—ÐÛa@ @

Àpa†ìuì¾a@ÉíŒìm@@ @
   التوزيعفي الشروع - 841-مادة 

الغ ال          يجب      ة بالمب دم آل شهرين قائم أمور أن يق ى الم ه طرق        عل رح في ان يقت وفرة مع بي مت
ادة               ه في الم ين القاضى         828توزيعها اعتبارا من تاريخ صدور القرار المنصوص علي م يع ا ل  م

  .لإلجراءات، على أن يحتفظ بالمبالغ الالزمة آجال أخرالمنتدب 
ان م          ويدخل      ذا البي ى ه دائنين               ا   القاضى المنتدب عل ة ال د اخذ رأي هيئ رات بع راه من تغيي ي

  . إلى آافة الدائنينوإبالغه قلم الكتاب بإيداعهويأمر 
د                    ويجوز      دب بع ر القاضى المنت ام يق ضائها  للدائنين أن يقدموا مالحظاتهم خالل عشر أي  انق

  . على المالحظات قائمة التوزيع ويعطيها قوة السند الواجب التنفيذواإلطالع
  

   ترتيب توزيع المبالغ-842 –مادة 
  :تىآلالغ المتحصل عليها من تصفية الموجودات على الترتيب ا المبتوزع     
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ديون الناشئة عن                  -1 ال داء المصاريف، بما في ذلك المصاريف التى قدمتها خزينة الحكومة وال
  .أجيز دآان ق التفليسة وعن االستمرار في نشاط عمل المفلس، إذا إدارة

 .القانونب الذي يقرره  حسب الترتيالمبيعة األشياءداء الديون الممتازة عن ال  -2
 .القانون المدني من 1141داء الديون الممتازة بموجب المادة ال  -3
ى                    -4 نهم عل ن آل واحد م ها لتسديد حقوق الدائنين العاديين بالنسبة التى تقرر قبول دي ا   أساس  بم

ي صوص ف دائنين المن ك ال يه ذل يم عل د ف ك 2 البن دم وذل ي المتق دين ف تيفاء ال دم اس ة ع  حال
 ضمانال لم يغطيه هذا الذيالكامل وللجزء المضمون ب

  .1ا تحت البند عليهيقدر القاضى المنتدب المبالغ المنصوص      
  

   اشتراك الدائنين الذين ادخلوا مؤخرا-843 –مادة 
شترك      ادة ال ي ا للم درجون وفق دائنون الم ي 832 ال د إال ف تم بع ى ت ات الت م التوزيع  إدراجه

نهم مع       از  عدم المساس بحق        بالنسبة لدين آل م ه  ،  االمتي ا            إال أن صادر وفق م ال ين من الحك  إذا تب
وزع         أليدللمادة المذآورة أن التأخير نتج عن سبب         م ت ى ل شترآون في الموجودات الت ه في  لهم في

  .لوال تأخرهمحتى بالنسبة إلى الحصص التى آانت تحق لهم في التوزيعات السابقة 
  

  

   التوزيعات الجزئية- 844 -مادة
وفرة          القيام بالتوزيعات الجزئية التى يجب اال      عند      الغ المت ة من المب سعين في المائ تتعدى الت

  :للتوزيع، يجب أن تودع وتحفظ بالطرق التى بينها القاضى المنتدب الحصص التى تخصص
  .همأن شفي االجل نظرا لمد ، الخارج الذين لم يتم التحقق ديونهم بعدفي المقيمين للدائنين -1
د -2 ا   لل وا مؤقت ذين قبل دائنين ال ذلك ال صهم وآ ظ حص رر حف ذين تق ىائنين ال دموا أن إل  يق

 .مستنداتهم
ديون التى        فيللدائنين الذين علقت ديونهم على شرط واقف لم يتحقق بعد بما             -3  نال يمك   ذلك ال

 .أصلى تجريد مدين إال بعدالتمسك بها 
أمور   ال ضرورية لمواجهة المصاريف المقبلة التى يراها القاضى المنتدب         -4 ستحقه الم داء ما ي

 .من مكافأة ومصاريف
 

   رد المبالغ المقبوضة-845 –مادة 
ذين اشترآوا في بعض       833 الحاالت المنصوص عليها في المادة     في      دائنين ال ى ال  يجب عل

  .التوزيعات أن يردوا المبالغ التى قبضوها مع الفوائد القانونية
  

  ين الدائنإلى الدفع -846 –مادة 
دائنين           يقوم      الغ المخصصة لل دفع المب رره             في  المأمور ب ذي يق ى الوجه ال ع عل ة التوزي  قائم

  .القاضى المنتدب
  

  إدارته عن ريقدمها المأمو الحسابية التى اتبيان ال-857 –مادة 
دما      ع عن ل التوزي صفية الموجودات وقب أمور ت تم الم ائي ي دم النه سابيا عن بيان يق  إدارةا ح
  . القاضى المنتدبإلىفليسة الت

شأن        نبإيداع البيا القاضى   ويأمر      ه ذوو ال د يقدم ا ق سة للنظر فيم  لدى قلم الكتاب ويحدد الجل
  .اإليداع تاريخمن مالحظات، وتعقد الجلسة خالل خمسة عشر يوما من 

  . الجلسةداإليداع وتحدويبلغ فورا المفلس وآل دائن بحصول 
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ه  لم يعترض    إذا بيانال القاضى على    ويوافق      سة    في  علي ا  االعتراض سويت   أو   الجل  ،ات ودي
المرافعات المدنية ويحدد ميعاد الجلسة     قانون  ف ذلك يتصرف القاضى حسب نصوص       ال   خ فيو

  . عشرين يوما من ذلك التاريختجاوزال  مدة خالل المحكمة أمامالتى تنعقد 
  

  النهائي التوزيع - 848-مادة 
ام             وأديت  الحسابي ة على البيان     تمت الموافق  إذا      دب بالقي أمور، أمر القاضى المنت أة الم  مكاف

  .يقترحه المأمور في هذا الشأنا السابقة بعد االستماع إلى ملألحكام بالتوزيع النهائي وفقا 
ا عليه  الحالة التى تنص       في إال أنه  ، ما قد احتفظ به من حصص      النهائي مع التوزيع    ويوزع     

ا                  3د   بن 844المادة   ى يقرره الطرق الت غ ب ودع المبل  عند عدم تحقق الشرط الواقف لدفع الحصة ي
ه   تمكن دفع ى ي دب حت ىالقاضى المنت ستحقين إل دائنين الم ه حصصا أو  ال افيةتوزيع ى إض  عل

  .اآلخرينالدائنين 
د  عليهم فتودع مبالغهم لدى المصرف المعتم      لاالستدالالدائنون الذين لم يحضروا أو تعذر        أما   

  . أيصاالاإليداعوتعتبر شهادة  .من قبل المحكمة
  
  
  
  

åßbrÛa@Ý—ÐÛa@ @
ÀòîÜÐnÛa@ÝÐÓ@@ @
   قفل التفليسة-1

   الحاالت التى تقفل فيها التفليسة-849 –مادة 
  : التالية  بأحكام الصلح تقفل التفليسة في االحوالاإلخالل عدم مع     

  .اإلفالس حكم شهر فيمواعيد المبينة  الفي القائمة في دائن لقبول دينه أي لم يتقدم إذا -1
ة    في  أدرجت  الدائنون من التوزيعات آامل ديونهم وملحقاتها حسبما          فيعندما يستو  -2 أو  القائم

أمور ومصاريف        أداء بعد   أخر طريق   أيبقضت  أن أة الم و   اإلجراءات    مكاف ان ذل   ول ل  كآ  قب
 .النهائيالقيام بالتوزيع 

 .النهائيبعد القيام بالتوزيع  -3
ه     عندما ي  -4 ين أن دة  تب سير في           ال فائ دم   إجراءات  ترجى من االستمرار في ال سة لع ة  التفلي  آفاي

 .الموجودات
 

   قرار قفل التفليسة- 850 -مادة
سها  االبتدائية  قفل التفليسة بقرار مسبب تصدره المحكمة    يعلن     ى طلب    أو من تلقاء نف اء عل بن

  .744مادة  الفيا عليهالمفلس وينشر بالطرق المنصوص أو المأمور 
اريخ  ويجوز       ا من ت سة عشر يوم تئناف خالل خم ة االس ى محكم رار إل ذا الق تظلم من ه  ال
ى آل من                   تعليقه د االستماع إل ة مشورة بع ة غرف دها في هيئ سة تعق ه في جل  وتنظر المحكمة في

  .المتظلم والمأمور والمفلس
  

   آثار القفل-851 –مادة 
ى موجود       تنتهي      سة عل ات الموآل        آثار التفلي سقط الهيئ ا ت ا آم إجراء  ا إليه ات المفلس بقفله

  .التفليسة
  . من ديونهم وملحقاتهاىما بق الستيفاء مقاضاة المدين في الدائنين من جديد حقهم إلى ويعود
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  من جديد  يجوز فيها فتح التفليسةالتى االحوال -852 –مادة 
دين الثالث وال          األحوال    في      ا في البن ادة       المنصوص عليه ع من الم ة     849راب  يجوز للمحكم

رار         أقفلت التفليسة التى سبق أن      إجراءاتاالبتدائية أن تأمر باستئناف       خالل خمس سنوات من ق
 اإلجراءات  إعادة تستأهل دائن إذا ظهرت أموال للمفلس       أيالقفل وذلك بناء على طلب المدين أو        

  . مما يطلبه الدائنون القدامى والجددألقلاأو إذا قدم المفلس ضمانًا مقداره عشر في المائة على 
ر معرض          في قبلت المحكمة الطلب اصدرت وهى منعقدة        إذاو      ا غي  هيئة غرفة مشورة حكم

  :يليللطعن تأمر فيه بما 
  .تعيينهما من جديدأو  وظيفتهما إلى القاضى المنتدب والمأمور إعادة -1
ين  -2 التعي صوص اآلج يا عليه المن دين ف ن الم5 و4 البن ع 743ادة  م ضها م ى تخفي اال  إل م

 . النصفىيتعد
ين      دائنين م   ويع ة ال دب هيئ ا  ال  القاضى المنت يحظ ارهم  ف شهر  أي  اختي دائنين الجدد وي ضا ال

  .744الحكم وفقا للمادة 
  .اإلجراءات باقي أحكام الفصول السابقة في شأن وتتبع     

  
  

  

   اتحاد الدائنين القدامى والجدد-853 –مادة 
 الدائنون في التوزيعات الجديدة بالمبالغ المستحقة لهم وقت استئناف التفليسة بعد خصم              حديت     

  . في التوزيعات السابقة مع مراعاة حقوق االمتياز على آل حالهما قبضو
  .834 إلى 824 المواد من أحكام وتراعى     

  

   المواعيدنا بدء سري-854 –مادة 
 من  797 و 794 و 792 المقررة في المواد اآلجاليد تحسب    حال افتتاح التفليسة من جد     في     

ه المفلس من               وم ب ا يق سخ م ة بف دعوى المتعلق ى ال سبة إل ال تاريخ حكم االفتتاح بالن ل   أعم د قف  بع
  .التفليسة

سرى    ي وال ت ل   ف سة وقب ل التفلي د قف ى تحصل بع دون عوض الت صرفات ب دائنين الت  حق ال
  .استئنافها

   الصلح-2
   من يقترح الصلح-855 –مادة 

ادة    في  عليه صدور القرار المنصوص     بعد      ى       أن يجوز للمفلس      828 الم صلح عل  يعرض ال
ة التى   بيان تتضمن العريضة أن القاضى المنتدب ويجب  إلىدائنيه بعريضة يقدمها      النسبة المئوي

ديون ومصاريف    ت التى يقدمها للوفاء با    ضمانًاالتعرض على الدائنين العاديين وميعاد الدفع مع         ل
  .ومكافأة المأموراإلجراءات 

صلح وذلك                دعاوى يقبل التنازل عن     أن وللمأمور      اء آشرط لل زم بالوف صالح من يلت  الفسخ ل
  . التى باشرهادعاوى حدود الفي

  . التنازل لصالح المفلس أو آفالئهال يجوز إال أنه
  

   فحص االقتراح وتبليغه للدائنين-856 –مادة 
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 بإبالغه  أمر حائز القبول   رآهقاضى رأي المأمور وهيئة الدائنين في شأن الصلح فإذا           ال يطلب    
دائنين    وعين   اآلراءفورا إلى الدائنين عن طريق البريد المسجل مشفوعا بتلك            عن   لال يق   آجال لل

  . على الثالثين من تاريخ األمر ليعلنوا عدم موافقتهمدوال يزيعشرين يوما 
  .ن عدم الموافقة على حاشية البالغ نفسهأن يحرر إعال ويجوز  

  . القاضى ومسجل المحكمةعليه محضر خاص يوقع في الدائنين أصوات وتدون  
  .  يوقف التصفية بعد عرض الصلحأن المنتدب للقاضي ويجوز  

ة سندات القرض أن وجدوا مع مضاعفة                        ويبلغ      ل المشترك لحمل ى الممث صلح إل راح ال  اقت
  .عن عدم موافقتهم إلى قلم آتاب المحكمة االبتدائيةاإلعالن دائنين لتقديم الممنوح للاآلجل 

  

   حالة تعدد الدائنينفي الصلح -857 –مادة 
صعوبة            مآان القيا  إذا      سابقة من ال سب    بالتبليغ المقرر في المادة ال ان ل دد جاز       ببمك رة الع  وف

ة العم       ل النياب ى ممث تماع إل د االس ة بع ة االبتدائي صرح   للمحكم أمور، أن ت ة والم يومي  للقاض
 عند االقتضاء مع  أخرىالمنتدب بأن يقوم بنشر اقتراح الصلح في الجريدة الرسمية وفي صحف           

  .رأي المأمور ورأي هيئة الدائنين
  

   التصويت على الصلح-858 –مادة 
و      في قائمة الديون التصويت     في للدائنين المدرجين    يحق      صلح ول انوا  ال وا ب    آ د قبل أو تحفظ  ق

  .بصفة مؤقتة
ق      ذه  وال يح ت ه و آان ى ول ن حت از أو ره ونهم بامتي ضمونة دي دائنين الم صويت لل  الت

  .الضمانًات محل نزاع ما لم يتنازلوا عن حقهم في االمتياز
وز     ى أن ويج ا عل ازل جزئي ون التن ل اال يك ن اصل  يق ل م وب بالكام ث الحق المطل  عن ثل

ات و ذا الت أنوملحق ون ه ريحا   يك ازل ص ر  وأالن ن    اعتب امال ع ازال آ مان تن دين ض ي ال  ف
  .مجموعه

ه أو   عليهعدم المصادقة   أو   حالة عدم الموافقة على الصلح       في آثار التنازل    وتنتهي      أو  إبطال
  .حله
دين               ويحرم      ات زوج الم ه  من التصويت ومن حساب االغلبي ى الدرجة     وأصهاره  وأقارب  إل

ازل له       ارب م من هؤالء      الرابعة ومن تن شهر          األق م ب ل الحك ل قب نة أو اق دة س ذ م ونهم من  عن دي
  .اإلفالس

  . التصويتفي حق اإلفالس تم بعد شهر الذي على نقل الديون وال يترتب     
  

   الموافقة على الصلح-859 –مادة 
ى   العددية للدائنين الذين لهم حق التصو       األغلبية الموافقة على الصلح إذا قبلته       تحصل      يت عل

  .األقل قيمة ديونهم على ثلثي األغلبيةأن يمثل هذه 
ر      الل    ويعتب وافقتهم خ دم م ن ع وا ع م يعلن ذين ل دائنون ال ل  ال ادة  اآلج ي الم ين ف  856المب

  . المادة السابقةنالثانية م بما تنص عليه الفقرة اإلخاللموافقين على الصلح وذلك دون 
ن آل      ا  ماألغلبية في حساب وال يؤثر      ة دي درجين أو قيم دائنين الم يطرأ من تغيير في عدد ال

  .856المبين في المادة  منهم نتيجة لحكم يصدر بعد حلول االجل
  

   جلسة التصديق-860 –مادة 
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ضى إذا      ل  أنق وافر    اآلج م تت صويت ول دد للت ب المح أن األغل انيت ن المقررت ى أعل  القاض
ه رار يدون رح بق صلح المقت دب رفض ال رة المنت ي الفق ه ف ية المحضر المنصوص علي ي حاش  ف

  .856 المادة الثالثة من
دة ال                   وفي       خال ف ذلك يصدر قرارا يعلن فيه افتتاح جلسة التصديق ويعين موعدها خالل م

  .تقل عن خمسة عشر يوما وال تزيد على الثالثين
  .التعليقوينشر القرار عن طريق 

رار بعريضة                   للدائنين المخالفين ولكل م      ويجوز     ى الق ه مصلحة في ذلك أن يعترض عل ن ل
ى         ام عل ل خمسة أي ل مسببة تعلن لكل من المأمور والمفلس وبشرط أن يتدخلوا في القضية قب  األق

  .سابقة على تاريخ الجلسة
وال  إلى الجلسة   في القاضى   ويستمع      أمور    أق دائنين      وأطراف  الم ة ال يس هيئ  الخصومة ورئ

سير   م ي س ث يوالمفل راءات ا ف ا إلج اموفق انون الحك سة    ق دد الجل ة ويح ات المدني امالمرافع  أم
  .امأي عشر مدة فيالمحكمة 

ان  مع األسباب المأمور لدى قلم آتاب المحكمة تقريره شارحا      ويودع      ائي ه أي  ربي  وذلك  النه
  . امأيقبل الجلسة بخمسة 

  .مماثال تقدم تقريرا أنضا أيويجوز لهيئة الدائنين      
  
  
  
  
  

   التصديق على الصلح ورفضه-861 –مادة 
 ضوأما بالرف  قأما بالتصدي ات على الصلح بحكم واحد      االعتراض جميع   في المحكمة   تقضى     

د من صحة            ضمانًاال بعد بحث الطلب و     د التأآ ا   اإلجراءات   ت المعروضة وبع ام ومطابقته  الحك
  .الخاصة بقبول الصلح القانون

يط  أو   الدائنين تنفيذا للصلح     إلى المستحقة المبالغ   أداء آيفية    حكم التصديق على الصلح    ويعين  ين
  .حقا غير قابل للتظلمال  قرارا أن هذا الشفي يصدر الذي المنتدب بالقاضيذلك 
ت إذاو      ة   آان ات عقاري دمت رهون د ق مانًا ق د   ض ة عن ددت المحكم صلح ح دار  لل م إص حك

  . بقيد تلك الرهوناتهخالل المدى ليقوم المأمور آجال قصيرالتصديق 
  .744وينشر الحكم ويعلق وفقا للمادة 

ك         وينفذ      دفع وجب                  إذا الحكم تنفيذا مؤقتا ومع ذل ا وحل اجل ال م نهائي م يصبح الحك داع   ل إي
  . المستحقة تنفيذا للصلح لدى مصرف معتمد من الحكومةغالمبال

  

   االستئناف عن الحكم-862 –مادة 
صلح أو             للمعترضين وللمف  يجوز      لس أن يرفعوا استئنافا عن الحكم الصادر بالتصديق على ال

أمور والمفلس                     ى الم تئناف إل ن االس ق، ويعل  وأطراف برفضه خالل خمسة عشر يوما من التعلي
  .الخصومة

ادة            وينشر      تئناف حسب نص الم م االس م              744 حك ذا الحك ام  ويخفض اجل الطعن في ه  أم
  .لنصف ويبدأ من تاريخ النشر االتحادية إلى االعلياالمحكمة 

  . التفليسة عندما يصبح حكم التصديق على الصلح نهائياإجراءويقفل      
  

   تدخل النيابة-863 –مادة 
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  .واستئنافا الخصومة ابتدائيا في العمومية التدخل للنيابة
  

   مصاريف التصديق-864 –مادة 
ؤدى      سة  ت الغ التفلي ن مب صلح م ى ال صديق عل صاريف الت رره القاضى  م سبما يق ة ح النقدي

  . الديون المطلوبةخانة في القاضى بقيدها أمر لم تتوافر أنالمنتدب ف
ا           أن خزينة الدولة ما     وتسترد     ستحقه وفق م   الالحكام فقته من مصاريف لحساب التفليسة وما ت  ل
  .822 ةماد

  الحسابي المأمور بيان -865 –مادة 
ى       847 طبقا للمادة    الحسابي هبيان يقدم   أن على المأمور    يجب       عندما يصبح حكم التصديق عل

  .الصلح نهائيا
  

  

   آثار الصلح-866مادة 
ا قب    إلى ملزم لجميع الدائنين الذين ترجع ديونهم        عليه المصدق   الصلح      يهم       لم ا ف سة بم  التفلي

ونهم        ر      ضمانًاال  إال أن  ،الدائنون الذين لم يقدموا طلبا لقبول دي دمها الغي صلح  ت التى ق شمل  لل  ال ت
  .ديونهم

 الدائنون بدعواهم في المطالبة بحقهم بالكامل ضد الملزمين المتضامنين مع المفلس         ويحتفظ     
  . عن طريق الرجوعاآلخرينوآفالئه والملزمين 

  

   تنفيذ الصلح-867 –مادة 
دائنين               بعد      ة ال  اإلشراف ب التصديق على الصلح يقوم آل من القاضى المنتدب والمأمور وهيئ

  .على الوفاء به حسب الطرق المبينة في حكم التصديق
ذر                       وتودع      ذين تع شرط أو ال دون ب يهم أو المقي دائنون المعترض عل ستحقها ال الغ التى ي  المب

  . ل عليهم حسب الطرق التى عينها القاضى المنتدبلاالستدال
ت وشطب ضمانًاالبرفع القيد عن  يأمر القاضى المنتدب بأآمله التحقق من تنفيذ الصلح وبعد     

  . للصلحضمانًاالرهونات العقارية التى قدمت 
  . ويتحمل المدين مصاريف ذلك آله744ويعلق وفقا للمادة ألمر  اوينشر     

  

   فسخ الصلح-868 –مادة 
 وفقا لشروط الصلح ونصوص بانتظام لم تقدم الضمانًات أو إذا لم يوف المفلس بالتزاماته إذا     
م ة بحضور   حك أمر المحكم ذلك وت ة ب ة االبتدائي م المحكم أمور أن يعل ى الم صديق وجب عل  الت

دة في          ل للطعن تصدره وهى منعق ر قاب المفلس وآفالئه أن وجدوا وتحكم بفسخ الصلح حكما غي
اإلجراء وتقوم المحكمة    .هيئة غرفة مشورة   دائنين أو               ب ى طلب احد ال اء عل سه بن ر  نف  أو من    أآث

  .نفسهاتلقاء 
  . التفليسة بناء على حكم فسخ الصلحإجراءاتاالبتدائية  المحكمة وتفتح     
  .  الصلحفي قسط مقرر أخرقضت سنة بعد حلول اجل أن إذا الحكم بالفسخ وال يجوز   

ى            إذا هذه المادة    أحكام تطبقال  و       تعهد الغير بالوفاء بما على المدين من التزامات مترتبة عل
  . الحالفينها  مإبرائهالصلح مع 

  

   الصلحأبطال -869 –مادة 
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أمور   عليه تبطل الصلح المصدق     أن للمحكمة   يجوز       من  أيأو  بناء على عريضة يرفعها الم
دين      في الدائنين   ة الم دليس              أن ظهر    إذا مواجه ا بت غ فيه د بول ون المفلس ق ووري أو  اخفي   أو   دي

  .ن للبطالأخرى دعوى أي وال تقبل .جزء جسيم من موجوداته
  . التفليسة من جديدإجراءات افتتاح عليه الصلح بالنفاذ المؤقت ويترتب أبطال حكم ويشمل

ع     ال دعوى وترف دة   األبط ي م ال ف ل ح ى آ دليس وعل شاف الت ن اآت هر م تة اش ال  خالل س
  . قسط مقرر في الصلحأخر سنتين من حلول اجل تجاوز

  

   افتتاح التفليسة من جديدإجراءات -870 –مادة 
نص  ادتين ي ضى الم سة بمقت اح التفلي صادر بافتت م ال دابير 869 و 868 الحك اذ الت ى اتخ  عل
  . والفقرات التالية لها852 المادة نالثانية م الفقرة فيا عليهالمنصوص اإلجراءات و

  

   آثار االفتتاح-871 –مادة 
  . آثار االفتتاح854 و853 المادتان تنظم     
  . التى أوقفت بسبب الصلح تجديد دعاوى الفسخويجوز     

زالوا يستحقونها بناء على الصلح     ال  ت بمقدار المبالغ التى     ضمانًاال الدائنون السابقون ب   ويحتفظ  
  .هما قبضو بإرجاعهم ليسوا ملزمين أنالمبطل آما أو المفسوخ 

دائنين ويتحدون     ع ال د خصم اآلخرين م دينهم االصلى بع ضو ب ا قب صلح هم ذ ال ة لتنفي  نتيج
  .زئياج

  

   اقتراح الصلح الجديد-872مادة 
دما     دين     عن سمح للم ذ ي وة التنفي ديون ق ة ال ى قائم دا أن تعط لحا جدي رح ص وز ، يقت  وال يج

الغ               إذاالتصديق على هذا     ذا الغرض المب ة له سة المعين ة    لم تودع قبل الجل اء      الالزم ه وف اء ب للوف
  .آليا على الطريقة التى يعينها القاضى المنتدب
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   آثار رد االعتبار-873 –مادة 
ى              األحوال    المحكمة االبتدائية رد االعتبار في       تقرر      اء عل ة بن واد التالي ا الم ى تنص عليه الت

  .طلب المدين أو ورثته بحكم تصدره في هيئة غرفة مشورة بعد االستماع إلى النيابة العمومية
ه شطب اسم المفلس من السجل المنصوص        الحكم على    في وينص    ادة    في  علي غ   777 الم  ويبل

  . لقيده فيهالتجاري مكتب السجل إلىالحكم 
  .اإلفالس عن حكم شهر الناتجة االهلية حالة عدم انتهاءالعتبار  على الحكم برد اويترتب

   شروط رد االعتبار- 874 -مادة
  :التالية االحوال في رد اعتبار المفلس يجوز     

 . ذلك الفوائد والمصاريففي قائمة الديون بما في بكل ديونه المدرجة في واإذ -1
سة      أسبابإذا وفي بالتزاماته في الصلح ورأت المحكمة، بعد تقرير           -2  التفليس والظروف المالب

ار       ستحق رد االعتب ه ي ة، أن ه المئوي صلح وقيمت روط ال ه وش سو .ل ار إذا غوال ي  رد االعتب
د      ة                تقررت نسبة أداء حقوق ال ل من خمسة وعشرين في المائ اديين بأق  ىعالوة عل   ائنين الع

 . في اجل يزيد على ستة اشهرأداؤهاالفوائد وتقرر 
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ى               بأدلةإذا برهن     -3 ل  قاطعة على سيرة حسنة بصورة مستمرة لمدة خمس سنوات عل  من   األق
 .قفل التفليسة

تعاد المفلس      بالت  اإلفالس  قفل التفليسة ولم يكن      إعالن سنوات على    عشرقضت  أن إذا -4 دليس اس
 .إجراء أي اتخاذ إلىاعتباره دون حاجة 

 

   رد االعتبارإجراء -875 –مادة 
شهر      ضة رد ات ار  عري ق العتب ن طري اع اب تعليقه ى الب ارجي عل ةالخ وز ، للمحكم  ويج

  . للشهرأخرى طرق بإتباع تأمر أنللمحكمة 
ودع          أراد لمن   ويجوز      ار أن ي اب أوجه اعتراضه خالل           االعتراض على رد االعتب م الكت قل

  .ثالثين يوما من التعليق
  

 من المدين أو ورثته والمعترضين أو النيابة العمومية استئناف هذا الحكم خالل خمسة        ولكل     
  .عشر يوما من التعليق وتفصل فيه محكمة االستئناف منعقدة في هيئة غرفة مشورة

   العقوبات الجنائية التى تحول-876 –مادة 
  ون رد االعتبارد

 بإحدى رد االعتبار إذا حكم على المفلس بالتفالس بالتدليس أو          األحوال   حال من    بأي ال يجوز    
د حصل رد             ماالقتصاد العا نة أو   ا االم خيانة واألموال أ جرائم    أو الصناعة أو التجارة ما لم يكن ق

  .االعتبار بالنسبة إلى هذه الجرائم وفقا لقانون العقوبات
ة خاصة      إجراءات آانت هناك    وإذا    ة اإلجراءات رد            بإحدى  قائم ذه الجرائم أوقفت المحكم  ه

  .االعتبار إلى أن يبت في تلك اإلجراءات الجنائية
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   والمديرون العامونباإلدارة القائمون -877 –مادة 
  والمراقبون والمصفون

و       يخضع      شرآات والمصفون للقي ادة               مديرو ال ى الم اء عل ى المفلس بن  776د المفروضة عل
  .التى يفرض فيها قانونا االستماع إلى المفلساألحوال ويجب االستماع إليهم في جميع 

ولى      ق  ويت ا يتعل صفين فيم امين والم ديرين الع راقبين والم ديرين والم د الم دعوى ض  ال
واد          ا في الم سة         من    599 و   544 و   542بمسئولياتهم المنصوص عليه أمور التفلي انون م ذا الق ه

  .عندما يجيز له القاضى المنتدب ذلك بعد االستماع إلى هيئة الدائنين
  

   لمسئولية شرآائهاال حد الشرآات التى - 878-مادة 
   . لمسئولية شرآائها سرى الشهر على أولئك الشرآاء أيضاال حد اشهر فال س شرآة إذا

شهر وإذا      م ب د الحك ين بع ر آخرينشرآة وجود شرآاء  الإفالس تب سئولية غي  من ذوى الم
اء     إفالس المحكمة االبتدائية أشهرتالمحدودة   أمور أو من تلق  هؤالء الشرآاء بناء على طلب الم

  .نفسها بعد االستماع إليهم في جلسة تعقد في هيئة غرفة مشورة
   .745 على حكم المحكمة وفقا للمادة االعتراض ويقبل     

  

  فليس الشرآات و تفليس الشرآاء ت-879 –مادة 
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ي      نص  ف ى ت ة الت ة  عليه الحال ين المحكم سابقة تع ادة ال ة ا الم دا  االبتدائي دبا واح يا منت قاض
سبة  دا سواء بالن أمور واح ىوم شرآة إل يس ال شرآاء أو  تفل يس ال هتفل ا إال أن ين أن يجوز له  تع

  .هيئات متعددة للدائنين
  .فصال تاما الشرآاء موالأ الشرآة عن أموال فصل ويجب     
سة  في عنها بالكامل أعلن التفليسة آما لو في الديون التى يعلن عنها دائنو الشرآة  وتعد       التفلي

شرآاء ن ال ل م شرآة . آ دائن ال شترك أنويحق ل ي ي ات ف ع التوزيع ى جمي ستوأن إل ه في ي  حق
تيفاء عضهم البعض    من حق الرجوع على تفليسات ب      ءما للشرآا بالكامل وذلك مع مراعاة      ا   الس  م
  . الديونفيدفعوه زيادة عن نصيبهم 

  . تفليسة الشرآاء المدينين لهمفي   إال فال يشترآون الشخصينالدائنون  أما     
  . المتحدين معهنيالدائن على ديون االعتراض دائن ولكل     

  
  

   تفليس الشرآاء-880 –مادة 
ب      ريك ال يترت يس ش ى تفل رأو  عل ن أآث يس   م دودة تفل ر المح سئولية غي شرآاء ذوى الم ال

  .الشرآة
   والحصصاالسهم تسديد -881 –مادة 

ا محدودة يجوز               في      شرآاء فيه سئولية ال شرآات التى تكون م دب  للقاضي  تفليس ال  أن المنت
 السابقين بالوفاء بما تبقى     االسهمأو   الحصص   وأصحابيكلف الشرآاء ذوى المسئولية المحدودة      

  . ولو لم يحل اجلها بعد وذلك بقرار يصدره بناء على طلب مأمور التفليسةأقساطن م معليه
  

  التعاونية  الشرآات-882 –مادة 
ي      رآة  ف يس ش ة تفل ة حال شرآاء  تعاوني سئولية ال ون م افية تك ر  اإلض دودة أو غي ا مح  فيه

أمور      828 المنتدب بعد إصدار القرار الذي تنص عليه المادة          للقاضيمحدودة يجوز    أذن للم أن ي
سئولية                       ة بم ديون بمقتضى النصوص المتعلق سديد ال ة لت الغ الالزم دفع المب شرآاء ب في مطالبة ال

   . والخسائراألرباحالشرآاء ونصيبهم في 
  .اآلخرونوحصص الشرآاء غير القادرين على الوفاء يتحملها الشرآاء      
اب ا        بيان المأمور   ويعد      م آت ه     ا بالتوزيع ويودعه قل ة ويبلغ ى لمحكم شرآاء بكتب مسجلة       إل  ال

  .مرفقة بعلم الوصول
و بخصوص وصف                           وعلى      ا آانت ول ديم مالحظات أو طعون أي شرآاء تق د من ال  من يري

ة خالل                     اب المحكم م آت ودع أوجه اعتراضه قل ين الشريك أو مدى مسئوليته أن ي ا من     أربع  يوم
  . التوزيعنإيداع بيا

يراه الزما من تغييرات وتعديال ت على هذا البيان بعد االستماع         ا   م  القاضى المنتدب  ويدخل     
  .إلى المأمور ومع مراعاة المالحظات والطعون

ذوى                بيان ويصبح      سمح ل  التوزيع نافذا بقرار يصدره القاضى ويودع لدى قلم الكتاب حيث ي
  .عليه باإلطالع أنالش

شرآاء     و فيأو   مدى مسئوليته هو     في لمن طعن    ويجوز       في  يعترض  أنصف شريك من ال
ا   خمسة عشر يوما من      االبتدائية خالل  المحكمة   أماممواجهة المأمور    م       نإيداع بي دى قل ع ل  التوزي

  .الكتاب
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ى في حق المعترض، وفي الحاالت                      وال يوقف     ع حت ان التوزي ذ بي راض تنفي  األخرى  االعت
  .753يرفع التظلم وفقا للمادة 

ان               اس تبين تعذر  وإذا       إضافي تيفاء بعض الحصص المدرجة في بيان التوزيع جاز وضع بي
ك مع عدم                سابقة، آل ذل رات ال شرآاء ويحق           اإلخالل حسب أحكام الفق ين ال دعوى الرجوع ب  ب

  . من مبالغ بعد وفاء الديونىما تبقاسترداد 
دب  للقاضي  استيفاء ما على الشرآاء من حصص يجوز            ضمانول      ر      ، المنت ى اقت اء عل اح  بن

  .فسهمأن الشرآاء أموال وقت بحجز أي في يأمر أن ،المأمور
  

   اقتراح الصلح- 883-مادة 
  . على اقتراح الصلح  على الشرآة المفلسة من له تمثيلهايوقع     
سيطة عدد                 ويجب      شرآات الب ضامنية وال شرآات الت  أن يوافق على االقتراح وشروطه في ال

  .ة من رأس المال المطلقاألغلبيةمن الشرآاء يمثل 
  
  
  

ا      ية   أم رآات التوص ساهمة وش شرآات الم سبة ل همبالن سئولية باألس شرآات ذات الم  وال
ة                 ر االعتيادي ة غي المحدودة وآذلك الشرآات التعاونية فيجب أن توافق على ذلك الجمعية العمومي

  .ما لم تكن هذه السلطات مخولة للمديرين
  

  شرآة آثر الصلح بالنسبة لل-884 –مادة 
د   صلح يع شرآاء ال ل ال ى قب ذا حت ذي ناف ر  ال شرآاء غي سئولية ال ا م ون فيه ه شرآة تك وم ب  تق

 يعترضوا أن ومع ذلك يجوز للدائنين الشخصيين ،محدودة وينهى تفليسهم ما لم يتفق على العكس     
  .860على قفل تفليسة الشريك المدين لهم وفقا لنصوص الفقرة الرابعة من المادة 

  . هيئة غرفة مشورةفي تصدره نهائي بحكم االعتراض فياالبتدائية  المحكمة وتفصل     
   الصلح الخاص بالشريك-885 –مادة 

وز      ر      يج ا غي شرآاء فيه سئولية ال ون م رآة تك يس ش ة لتفل ه نتيج هر افالس ريك اش ل ش  لك
   . الخاصةتفليسه المتحدين في ودائنين الشرآة دائنيمحدودة أن يعرض الصلح على 

  
a@Ý—ÐÛð†b¨a‹“Ç@@ @

õa‹u⁄a‹—nƒ¾a@@ @
   الشروط والقواعد التى تطبق-886 –مادة 

ات     اإلفالس صدور الحكم بشهر     \ تبين عند  إذا     ديون أن المطلوب  أو نتيجة للتحقيق في صحة ال
ا  ا ليبي سمائة جنيه اوز خم دين ال تج ى الم ى عل رتالت شهر أم م ب ي الحك ة ف  أو اإلفالس المحكم

شر     ادة   بقرار ال حق ين ه     744حسب الم ستمر في يس أو ي إجراء  أن يجري التفل  مختصر، ومع   ب
ى القاضى   ليبي أن قيمة الديون تزيد على الخمسمائة جنيه         ثانية في مرحلة    إذا تبين ذلك    وجب عل

دم      ع ع ادة م د المعت التفليس حسب القواع سير ب أمر بال ى ت ة وه ة االبتدائي دلك المحكم م ب أن يعل
  .ءاتإجرا بما تم من اإلخالل

   .التاليةاألحكام  مع  يتنافى المختصر أحكام التفليس في حدود ما الاإلجراء في وتطبق  
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  التحفظيةاإلجراءات  الهيئات و-887 –مادة 
 المفلس  لمقرع م للجهة التى يقع   الجزئي أن توآل مهام القاضى المنتدب إلى القاضى         يجوز     

   .األختامنين اختياريا ويجوز عدم القيام بوضع  في دائرتها ويكون تعيين هيئة الدائالرئيسي
   التحقق من الديون-888 –مادة 

د      دفاتر   يع ن ال ستخرجا م دائنين م شفا بال أمور آ ة واألوراق الم وال التجاري دين وأق  الم
ات  رىوالمعلوم ى       األخ ه إل ررة ل ستندات المب ع الم شف م ذا الك ع ه ا ويرف صل عليه ى يح  الت

اب حيث       وإيداعها قائمة الدائنين ويأمر بتنفيذها      بإعدادقوم بدوره   القاضى المنتدب الذي ي    م الكت  قل
  . عليهااإلطالعيسمح 

ن      سجل   ويعل اب م ا يخصه بكت ن بم ل دائ أمور آ الل الم ة  خ ن أيثالث داعام م وز اإلي  ويج
انهم  المدة نفسها اعتراضهم على واخالل يرفع أن الذين لم تشملهم قائمة الديون      للدائنين ا  حرم  آم
  .آخرين القائمة الدائنين في على الديون المدرجة االعتراضيجوز 

ين      ه أن ويع ات وعلي ي االعتراضات والتظلم سة للبت ف اد الجل اول القاضى ميع سوية يح  ت
  .المنازعات وديا واالفصل فيها بحكم واحد

  
  
  
  

   عرائض استرداد المنقوالت واسترجاعها-889 –مادة 
  وفصل بعضها عن بعض

ق      ازة المفلس أو   تطب ي حي ى ف والت الت ترداد المنق أن اس ي ش ضا ف سابقة أي ادة ال ام الم  أحك
   .استرجاعها أو فصل بعضها عن بعض

  
   الصلح-890 –مادة 

د      صلح يع راح ال وال إذا اقت ت مقب ه وافق ة علي ددا  أغلبي صويت ع م حق الت ذين له دائنين ال  ال
  .وقيمة
ة التثبت من توافر     القاضى بالصلح بعد     ويحكم      ى وجده             األغلبي سابقة مت رة ال ة في الفق  المبين

ذه،   أمر بتنفي با وي وزمناس ان  وال يج واء اآ ه س راض علي القبول أو     االعت ادرا ب م ص ك الحك ذل
  .بالرفض

  

@Ý—ÐÛaïãbrÛa‹“Ç@@ @
âbØycòîöbäu@@ @

   الجرائم التى يقترفها المفلس-1
   بالتدليسالسفالت - 891-مادة 

  :  أنهوأتضحن من ثالث  سنين إلى ست آل تاجر اشهر افالسه   يعاقب بالسج–أ 
ا تصرفا صوريا        أو  بددها  أو   أخفاهاأو   أموالهبعض  أو   اختلس آل    -1 أو  أعدمها أو  تصرف فيه

  .بدائنينه االضراراقر بها لقصد أو  لها ال وجود عليهشأ ديونا أن
ا  أو   األخرى  اخفي أوراقه أو دافتره التجارية       -2 ى       أو زو أتلفه ا أو بعضها للحصول عل ا آله ره

ر أو لغرض االضرار سه أو للغي شروع لنف ر م ك المحررات  آسب غي ه أو امسك تل بدائنين
ه من موجودات               ا لدي وال والحسابات بطريقة يتعذر معها ضبط م ى مدى       وأم  أو الوقوف عل

  .نشاطه
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ال التفليسة احد    إجراء إثناءوتطبق نفس العقوبة على التاجر الذي اشهر افالسه وارتكب                األفع
  . أو زورهاأعدمها أو اخفي دفاتره أو محرراته الحسابية أو 1المنصوص عليها في البند 

سجن من ستة اشهر           -  ب ى ويعاقب بال ه                ثالث سنين    إل ون بعض دائني دفع دي ام ب أو  آل مفلس ق
  . بة فترة الريفي أم قيام التفليسة خالل ذلك اآان سواء باآلخرين أضرارا تاامتيازمنحهم 

ادة عدم جدارة              إحدى على الحكم الصادر في      ويترتب     ذه الم  الجرائم المنصوص عليها في ه
ة   نشاط تجارى وعدم      أيالمحكوم عليه بمزاولة     دير في     األهلي ولى منصب م دة   أيلت  مؤسسة م

ك مع عدم           ة   أي ب اإلخالل تتراوح بين سنتين وعشر سنوات وذل ة تبعي ا   أخرى  عقوب  ينص عليه
  .وباتقانون العق

   التقصيرىاإلفالس -892 –مادة 
 بنصوص المادة السابقة يعاقب بالحبس مدة ال تجاوز السنة آل تاجر اشهر             اإلخالل عدم   مع     

  : التاليةاألفعال بأحد أنه قام وأتضحافالسه 
 .أنفق في مصروفاته الشخصية أو العائلية مبالغ باهضة ال تتناسب مع حالته االقتصادية -1
 . طائشة بحتةأعمال فيأو  عمليات النصيب المحض في أموالهجسيما من استهلك جزءا  -2
 .قام بعمليات طائشة بغية تأخير شهر افالسه -3
أ جسيم                   -4 صيره في طلب شهر افالسه أو بخط ه بتق ة عمل زاد في وطأة عسره واختال ل حرآ

 .أخر
 .إفالسلم يِف بالتزامات تعهد بها في صلح واق سابق أو  -5

ة      الذياتها على المفلس  العقوبة ذ  وتطبق      ه التجاري اتره ومحررات م يمسك دف  التى  األخرى  ل
انون   يفرضها   ة    في اخل  أو الق ة منتظم سكها بطريق سنوات   خالل  م ثالث ال ى شهر    ال سابقة عل  ال
  . قلت مدته عن ذلكإذامن تاريخ بدء عمله أو  اإلفالس

 الجدارة  هذه المادة عدم      فيا  عليه الجرائم المنصوص    إحدى في على الحكم السابق     ويترتب     
  . مدة سنتينإلى مؤسسة أي منصب مدير لدى لتولى االهلية تجارى وعدم طلمزاولة نشا

   ظروف تشديد العقوبة وتخفيضها-893 –مادة 
دار          تزداد      سابقتين بمق  أضرار  النصف إذا نجمت    زال يجاو   العقوبات المقررة في المادتين ال

  .نصوص عليها فيهما الماألفعالجسيمة عن اقتراف 
  :التالية االحوال في المادتين السابقتين في ترفع العقوبة وآذلك     

 . آل من المادتينعليه مما تنص أفعال الجانى عدة اقترف إذا -1
  .القانون نشاط تجارى بمقتضى أيب القيام نىاالج على محضورا آان إذا -2

رة         األفعالإذا ترتب على     أما ا في الفق ى األ المنصوص عليه تخفض         ول إلى طفيف ف  ضرر م
  .العقوبات إلى الثلث

  

   حالة استثنائية-894-مادة
 ال وجودوز السنة آل تاجر ادخل خطأ ضمن قائمة الديون دائنين ا بالحبس مدى ال نجيعاقب     

وال عن وجود   اإلعالن  لهم أو قصر في      ه    أم ا  ل ود المفروضة           إلدخاله راع القي م ي  في الجرد أو ل
  .776 والمادة 743 من المادة 3بند عليه حسب نصوص ال

  

  المختصر  تخفيض العقوبة بالنسبة للتفليس-895 –مادة 
سة إذا      ى التفلي ق عل راء طب ى  اإلج ذا الفصل إل ي ه ررة ف ات المق صر خفضت العقوب  المخت
  .الثلث
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  األشخاص تفليس شرآات - 896-مادة 
ي      سيطة تط  ف رآات التوصية الب ضامن وش رآات الت يس ش ى    تفل صل عل ذا الف ام ه ق أحك ب

  . التى يقوم بها الشرآاء المتضامنون والشرآاء العاملوناألفعال
  

   غير المفلسأشخاص التى يقترفها  الجرائم-2
   جرائم التدليس-897 –مادة 

ق      ادة   تطب ي الم ا ف صوص عليه م ن ا ل ائمين 891 االحكام ى الق إدارة عل شهر ب شرآة الم  ال
ال  حساباتها ومصفيها الذين ارتكبوا احد راقبيومافالسها ومديرها العام     ا   األفع  المنصوص عليه

  .في المادة المذآورة
يه  وتطبق      ة التى تنص        أي م  عل رة    عليه ضا العقوب ى ا الفق ادة      األول  االحوال  في  891 من الم
  -:التالية

 من  األولى والفقرة   694 و   689و688 و 687 التى تنص عليها المواد      األفعالإذا اقترفوا احد     -1
  . من هذا القانون696المادة 

 . تفليس الشرآةفيبطرق احتيالية أو  تسببوا بالتدليس إذا -2
  .891 من المادة األخيرة الفقرة عليه تنص ما االحوال سائر فيوتطبق      

  
  

   مساءلة المديرين-898 –مادة 
ق      ادة  تطب ي الم ا ف صوص عليه ات المن ائمين 892 العقوب ى الق إدارة عل شرآب شهر  ال ة الم

  : حساباتها ومصفيهاومراقبيافالسها ومديريها العامين 
   المنصوص عليها في المادة المذآوراألفعالإذا ارتكبوا احد  -1
 الشرآة أو ارتباآها أو زادوا من وطأة هذا االرتباك وذلك            إعسارإذا اشترآوا في العمل على       -2

 بعدم القيام بالواجبات التى يفرضها عليهم القانون
 

  ومصفوها  الجرائم التى يرتكبها مديرو الشرآة- 899-مادة 
ق    ادة  تطب ي الم ا ف صوص عليه ات المن ائمين 894 العقوب ى الق إدارة عل شهر ب شرآات الم  ال

  . التى تنص عليها تلك المادةاألفعال فعال منافالسها ومديريها العامين ومصفيها إذا ارتكبوا 
  

  ي التجارالمعتمد الجرائم التى يرتكبها -900 –مادة 
ادتين                تطبق      ا في الم  في شأن المعتمد التجارة لتاجر اشهر افالسه العقوبات المنصوص عليه
  . المبينة فيهمااألفعال فعال من إذا اقترف 894 و892

  

   الجرائم التى يرتكبها المأمور-901 –مادة 
ل       بالسجن من سنتين إلى ست سنوات       اشد يعاقب  بأية عقوبة    اإلخالل عدم   مع      ة ال تق  وبغرام

 على منفعة شخصية أخرعن عشرين جنيها ليبيا آل مأمور حصل مباشرة أو عن طريق شخص     
 التفليسة أو نتيجة ال عمال مصطنعة قام بها ما لم يكن الفعل المقترف مما           أعمال عمل من    أيمن  

  .نالعمومييقانون العقوبات في شأن الموظفين ألحكام يعاقب عليه وفقا 
  

   تسلم المكافأة غير المستحقة-902 –مادة 
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ة    بالسجن من     يعاقب      ى اشهر   ثالث ة     إل نتين وبغرام راوح  س ين خمسة جنيهات وخمسين     تت  ب
ة    أيبأو  جنيها آل مأمور تفليسة تسلم مكافأة نقدا         ى           أو   أخرى ة طريق ادة عل ك زي ى ذل ا  اتفق عل م

  .القاضى المنتدبأو االبتدائية  له المحكمة هقدرت
اوفي       ى   الح م عل ة الخطورة يجوز أن ينص في الحك هالت البالغ ر حرمان  من العمل آخبي

  . مدة ال تقل عن سنتينقضائي
  

  

  إيداعها األموال أو امتناع المأمور عن تسليم -903 –مادة 
 أمر خاصة بالتفليسة بحكم وظيفته وخالف       أخرى أشياءأو   حيازته مبالغ    في آانت مأمور   آل     

ه  مائة   تجاوزال  تزيد على سنتين وبغرامة     ال   يعاقب بالسجن مدة     إيداعهاأو  القاضى بتسليمها     جني
  .ليبي
دة اذإو      ة الحبس م ون العقوب أ فتك تج الفعل عن خط تة اشهر ال  ن ى س د عل ة أو تزي ال غرام

  . عشرين جنيها ليبياتجاوز
  
  

  المأمور مساعدى تطبيق العقوبة على -904 –مادة 
أمور        األشخاص أيضا على    903 و 902 و 901 أحكام المواد    تطبق      ساعدة الم اموا بم  الذين ق
   شئون التفليسةإدارةفي 

  
  

  بالتدليس  في قائمة الدائنيناإلدراج -905 –مادة 
دم      ثالثين  تجاوزال  خمس سنوات وبغرامة إلى بالسجن من سنة  يعاقب      ا آل من ق ا ليبي جنيه

ن صوري بال       سه    عريضة بقبوله ضمن الدائنين عن دي دليس سواء بنف  أخر بوساطة شخص   أو ت
  . التفالس بالتدليسفيوذلك ما لم يكن شريكا 

  . النصفإلىزلت العقوبة أن الديون في سحبت العريضة قبل التحقيق إذاو     
  : خمس سنوات آل منإلىويعاقب بالسجن من سنة      

م   اإلفالسا بهد شهر ذآرها على غير حقيقتهأو استلمها أو خبأها  أو   أمواال للمفلس  فياخ -1 ا ل  م
  . التفالس بالتدليسفييعتبر شريكا 

ذلك             أمواال أخرى أو  استلم بضائع   أو   فياخ -2 شاطه وآ اك ن  للتاجر مع علمه بحالة عسره وارتب
ك         ل تل ثم   من اشترى مث وال ب سبة      ناألم ى  بخس بالن ة متى حصل          إل ا الحقيقي  اإلفالس  قيمته

 .فعال
يو      اف نص ال  لح ى ي دانالا عليهت الت زاد 2 و1 بن ة ي ته إذا العقوب ان الم ارس مآ اجرا يم  ت

  .نشاطا تجاريا
  

  باألصوات التالعب -906 –مادة 
ة    ثالث سنين  إلى بالسجن من ستة اشهر      يعاقب     ن           ال   وبغرام سة جنيهات آل دائ ل عن خم تق

صالح المفلس    إعطاء غيره مقابل منفعة خاصة على أو اتفق مع المفلس    رارات في أو  صوته ل   ق
  .هيئة الدائنين

  .ا الدائنعليه حصل ىاألشياء التأو بالغ  الموتصادر     
  . نفس العقوبة على المفلس وعلى من تعاقد مع الدائن لصالح المفلسوتطبق     
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  الحضر  نشاط تجارى مدة قياممزاولة -907 –مادة 
 تجاريا أو نشاطان تقل عن خمسة جنيهات م   ال   سنتين وبغرامة    تجاوزال   بالسجن مدة    يعاقب     

  .جنائي لذلك نتيجة لحكم أهليتهبالرغم من عدم 
  

   بالتزامهالعمومي الموظف إخالل -908 –مادة 
  في رفع قائمة االحتياجات

سة جنيهات آل موظف          تجاوز ال   بغرامة   يعاقب      د    عمومي  خم ه  عه ع    إلي ات االحتجاج  برف
ك            وأهمل الكمبياالتعلى   وائم تل ع ق رر رف دون مب ى ات  تجاج االح ب ة      إل يس المحكم ة   رئ االبتدائي
  .رفعها معيبةأو لمقرر االجال خالل

  

  الواقي الصلح في تطبق التى االحكام -3
  الواقي حفي الصل الجرائم التى ترتكب -909 –مادة 

سه              يعاقب      واال أو   بالسجن من سنة إلى خمس سنوات آل تاجر ادعى لنف ا ال و جود       أم  حقوق
ا بقصد                      لها لمجرد الحصول على    ه ال و جود له ا علي ق ديون ذلك إذا اختل  قبوله في صلح واق وآ

  .التأثير في تكوين االغلبيات
  :التاليةالحكام للشرآات تطبق االواقي حالة الصلح فيو     

  .898و 897 حساباتها ومصفيها نصوص المادتين ومراقبيعلى مديريها ومديريها العامين  -1
 .900على الوآيل المعتمد نص المادة  -2

 .902و 901 نص المادتين الواقيعلى مراقب الصلح  -3

 .906و 905 المادتين أحكامعلى الدائنين  -4
 

  باإلجراءاتالخاصة األحكام  -4
  الدعوىإقامة  - 910-مادة 

ى تنص          تقام      ى الجرائم الت ة عل دعوى الجنائي ه  ال واد  علي د  898 و897 و892 و891 الم  بع
  .744 وفقا للمادة اإلفالس حكم شهر غيتبل

 وفي الحاالت    736في الحالة التى تنص عليها المادة       اآلجل  ويجوز أن تقام الدعوى قبل ذلك            
شهر              أسباب التى تظهر فيها     األخرى دم طلب ب ى سبق أن ق دم في نفس        اإلفالس  خطيرة مت  أو ق
  .الوقت

  

   القبضبإلقاءألمر اإصدار  وجوب -911 –مادة 
واد           تفترقض عندما    القب بإلقاء األمر   إرسال يتحتم     ا الم  896 و 891 الجرائم التى تنص عليه
ادة    نوالثانية م   األولى عليه الفقرة    صما تن  بالنسبة إلى    909و900 و 897و ة   ،891 الم  وفي حال

  .3 بند 743 باألمر الذي تنص عليه المادة اإلخالل
  .اختياري القبض بإلقاءألمر اإصدار  فاالخرى االحوال يأما ف

  

  األضرارتعويض عن  ال- 912-مادة 
 إجراءات  في  القضية مدعين بالحقوق المدنية      يدخال في  أن القضائي للمأمور وللمراقب    يجوز   
  . ضاأي هذا الفصل ضد المفلس عليه المتعلقة بالجرائم التى ينص دعاوىال
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دائنين      التعويض عن االضرار ولل ة وب الحقوق المدني اء ب ة   حق االدع دعوى الجنائي ي ال ف
ة   القضائية بالتفالس بالتدليس إذا لم يقم المأمور بذلك أو المراقب     الخاص وا إقام دعوى   أو اعتزم
  . بحقوق شخصيةخاصة

  

   آثار رد االعتبار-913 –مادة 
ى رد ا يترتب       ار   عل دني العتب اء  للمفلس  الم الس بالتقصير   انته ة التف ا   إذا و، جريم ان هن  كآ

  .هى تنفيذه وآثارهأن به جنائيحكم 
  
  

  ادريس                                                                     
  ك                                                                       بأمر المل
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@æìãbÔÛa@áÓŠ45@òäÛ@1956@ @
@ñ†b¾a@Ýí‡Èni479@åß@@æìãbÔÛaðŠbvnÛa@I1H@ @

@ @
  بية المتحدة ملك المملكة اللياالول نحن ادريس 

  :وأصدرناه نصه وقد صدقنا عليه االتى الشيوخ ومجلس النواب القانون سقرر مجل
  

  -1-مادة 
  :تىآلا النص التجاري من القانون 479 المادة نالثانية م بنص الفقرة يستبدل

دم طلب "   ىاألذن ويق صة إل سلطة المخت ي ال د تأسيس ف شفوعا بمشروع عق ة م شرآة  الوالي ال
ذآورة        أخرى  وبيانات   إيضاحاتساسى، وما قد يطلب من       اال وقانونها سلطة الم وم ال ة ، وتق  بإحال
   ".الوطنيبقرار من وزير االقتصاد األذن ويصدر  .الوطني وزارة االقتصاد إلىالطلب 

  
  -2-مادة 

د سري        الشرآات      انون    أن التى قامت بع ى       التجاري الق  المنصوص  األذن دون الحصول عل
ى      عليه المذآور يجب   القانون   من   479 المادة   في عليه ا     أذنا الحصول عل سها طبق ام  بتأسي  ألحك
ذا المرسوم وذلك          األولى المادة ه              في  من ه اريخ العمل ب وزير    .  بحر ستة اشهر من ت ويجوز ل

   . عند الضرورةأخرى مد هذه المهلة ستة اشهر الوطنياالقتصاد 
  

  -3-مادة 
ى      صاد عل ر االقت وطني وزي ذا ال ذ ه شره    تنفي اريخ ن ن ت ه م ل ب انون ويعم يالق دة ف  الجري

  .الرسمية
  

  -4-مادة 
   .م1956 سبتمبر 23هـ الموافق 1376 صفر سنة 18 فيدار السالم  بقصر صدر

  
  ادريس                                                                     

  كبأمر المل                                                                       
  خليل القالل                                                                        

  رئيس مجلس الوزراء
  دالقلهو نعبد الرحم                                                                         

  وزير العدل بالنيابة                                                                          
  مفتاح عريقيب                                                                            

  الوطنيوزير االقتصاد 
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@æìãbÔÛaáÓŠI@@2H@òäÛ@1962@ @
“iædÛa@ãbîjpbòíŠbvnÛa@@ @

@ @

  .بية المتحدة ملك المملكة اللياالولنحن ادريس 
  :وأصدرناه نصه وقد صدقنا عليه تىآلا الشيوخ ومجلس النواب القانون سقرر مجل

@ @

  -1-مادة 
ا آل        إيضاحا تجاريا آل    بيانيعتبر  القانون   هذا   أحكام تطبيق   في      ق تجاري ق   إيضاح  يتعل  يتعل

  :يأتيا بمغير مباشرة أو  بصفة مباشرة
  .وزنهاأو طاقتها أو آيلها و أمقاسها أو مقدارها أو  عدد البضائع -أ
  .أنتجت فيهاأو البالد التى صنعت أو  الجهة -ب
  .إنتاجهاأو  طريقة صنعها -ج
  . ترآيبهافي العناصر الداخلة -د
  .المنتجأو  الصانعصفات أو  اسم -هـ
صناعية           أو   وجود براءات اختراع     -و ة ال وق الملكي ا من حق ة   أو  غيره ازات أي أو جوائز    أو   امتي

  .صناعيةأو جارية مميزات ت
  .تقوم عادةأو  تعرف به بعض البضائع الذيالشكل أو  االسم -ز

@ @

  -2 –مادة 
ع الوجوه سواء        التجاري أن يكون البيان     يجب      ان   مطابقا للحقيقة من جمي ى   أآ موضوعا عل

ى    ا أو عل ازن أو به ال أو المخ ى المح ات أو عل س المنتج انف ةألا أو عنواناه واتير أو غلف  أو الف
  . عرض البضائع على الجمهورفيأو غير ذلك مما يستعمل  اإلعالنوراق الخطابات أو وسائل أ

  -3-مادة 
ر                     ال يجوز       ى منتجات واردة من بال د غي ه عل ائع أو عنوان ى  وضع اسم الب ا     إل  يحصل فيه

ة التى صنعت أو              بالد أو الجه ق مكتوب بحروف ظاهرة عن ال البيع ما لم يكن مقترنا ببيان دقي
  .أنتجت فيها

ين شخاصلأل وال يجوز      ة ذات شهرة خاصة في المقيم اج بعض المنتجات أو في جه  أنت
ة  مشابهة واردة منتجات فيصنعها الذين يتجرون   اتهم إذا آانت    أخرى  من جه  أن يضعوا عالم
أنها أن تضلل        ا  من ش و آانت العال مات ال          الجمهور فيم ك المنتجات حتى ول ق بمصدر تل  يتعل

  . ما لم تتخذ التدابير الكفيلة بمنع آل لبسعناوينهم أو شخاصاأل هؤالء أسماء على تشتمل
  -4-مادة 

ا يصنع لحسابه    رئيسي يوجد له بها مصنع الجهة التى أن يستعمل اسم   للصانع ال يجوز        فيم
ه آل        األخيرة ما لم يقترن هذا االسم ببيان الجهة         أخرى جهة   فيمن منتجات    ع مع   على وجه يمتن

  .لبس
  -5-مادة 

وز      ات    يج ض المنتج ى بع ق عل ماء أن تطل ة أس بحت جغرافي ا أص دل  ألفاظ ة ت ي عام  ف
اتج       التجاري ح   حاالصطال ى   على جنس الن س  مصدره،    ال عل ك      ثنىتوت ة  األسماء  من ذل  اإلقليمي

  .للمنتجات النبيدية
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  -6-مادة 

وز      ات فخ ال يج وائز أو درج ات أو ج داليات أو دبلوم ر م ن  ذآ ة م وع أيري وا ن ان س  ءآ
ة                    فياآتسبت   دول أو الحكومات أو المصالح العام  معارض أو مباريات أو منحت من رؤساء ال

ة،  ات العلمي اء أو الجمعي ات العلم زات إالأو هيئ ذه الممي ا ه ق عليه ى تنطب سبة للمنتجات الت  بالن
سبة  خاصوبالن ماء لألش ت   واألس ن آل سبوها أو لم ذين اآت ة ال ي التجاري وقهم ويجب أن همإل  حق

  .يشتمل ذلك على بيان صحيح بتاريخها ونوعها والمعارض أو المباريات التى منحت فيها
وز      ع    وال يج ترك م ن اش رينلم ي آخ ات  ف رض منتج ستعمل لأن ع ة   ي ه الخاص منتجات

زات               المميزات التى من   ك الممي ة واضحة مصدر تل حت للمعروضات المشترآة ما لم يبين بطريق
  .ونوعها

  -7- مادة
دا إذا      ان مق ا أو مصدرها أو العناصر رآ ا أو وزنه ا أو طاقته ها أو آيله  المنتجات أو مقاس

صاد        في  ترآيبها من العوامل التى لها دخل        فيالداخلة   ر االقت رار من وزي ا، جاز بق دير قيمته  تق
ا                  الوطني م تحمل بيان ا ل ع م ر  أو    منع استيراد تلك المنتجات أو بيعها أو عرضها للبي ذه     أآث  من ه

ة   رار الكيفي ذا الق دد به ات وتح ىالبيان ات  إل ى المنتج ات عل ا البيان راءات توضع به ى واإلج  إل
  .ذلك على أن تكتب هذه البيانات باللغة العربيةأمكان يستعاض عنها بها عند عدم 

  -8-مادة 
ة             يعاقب      دة ال تجاوز سنة وبغرام الحبس م ل  ب د         ألتق ى     عن عشر جنيهات وال تزي  ةمائ  عل

  . من هذا القانون7 إلى 2 هاتين العقوبتين، آل من خالف أحكام المواد من بإحدىجنيه أو 
يو      م أو ف شر الحك ة الحبس ون م بعقوب ود يجب الحك ة الع صاقه حال  المصنع أو وإغالق إل

  . على ستة اشهروال تزيد مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما التجاريالمحل 
  

  -9-مادة 
و      وظفي نيك صاد لم ة واالقت ي نظارات المالي رار من ف سميتهم ق صدر بت ذين ي ات ال  الوالي

أموري الضبط          ضائي ناظر المالية المختص صفة م ات م     الق ع من الجرائم المنصوص        ا   ال ثب يق
  . بمقتضاهالصادرة هذا القانون واللوائح فيعليها 

  

  -10-مادة 
ى      صاد عل ر االقت وطني وزي انال ذا الق ذ ه شره   تنفي اريخ ن ن ت ه م ل ب يون ويعم دة ف  الجري

  .الرسمية
  ادريس                                                                      
  بأمر الملك                                                                         

   الصيدنامحمد عثم                                                                          
  رئيس مجلس الوزراء

  سالم الصادق                                                                        
  ياالقتصاد الوطنوزير 

  
  .هـ1381 سنة نا رمض21 فيصدر بطرابلس 

  .م1961ر سنة يا فبر26الموافق 
  


