الكتاب األول
التجارة بوجه عام
أحكام عامة
المادة ()1
تعريفات
يكون للكلمات والعبارات التالية المعااي الموحا ة يارين كاه ميااا ماا لاي ياده ايا
اليص على خالف ذلك.
الجهة المختصة  :الوزارة المعيية بشئون التجارة ف كه دولة من دوه مجلس التعاون لادوه
الخليج العربية .
 :ه ال ية الميالدية
السنة
 :ه الجاة القحائية المختصة بيظر اليزاع الياشئ عن تطبي أ كاي هذا
المحكمة
القايون (اليظاي)
المادة ()2
ي ري هذا القاايون (اليظااي) علاى جمياع العمااه التجارياة وعلاى التااجر فيماا يتعلا
بيشاطه التجاري.
المادة ()3
ت ري على الم ائه التجارية ما اتف عليه المتعايدان ماا لاي يتعاارت اتفاياماا ماع يصاوص
تشريعية آمرة .
فإذا لي يوجد اتفا خاص رت يواعد العرف التجااري التا ت تتعاارت ماع اليظااي
العاي أو اآلداب العامة وذلك فيما لي يرد بشأيه يص ف هذا القايون أو ف غيار مان القاوايين
المتعلقة بالم ائه التجارية  ،ويرجح العرف الخاص أو العرف الم ل على العرف العاي .
و إذا لي يوجد عرف تجاري وجب تطبي القاوايين الخاصاة بالم اائه المديياة فاإذا لاي
توجد ا تيبط القاح أصوه كمه من مبادئ الشريعة اإل المية .
مادة ()4
يثمااا ورد يااص فا هااذا القااايون (اليظاااي) يتعلا بالعائااد (الفائاادة) فااإن م ااألة إجااازة
العائد (الفائدة) من عدماا تترك للقايون (لليظاي) المتبع ف كه دولة .

الباب الوه
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العماه التجارية
المادة ()5
العماه التجارية ه العماه الت يقوي باا الشخص بقصد المحاربة ولو كاان غيار
تاجر.
يعتبر عمال تجاريا ف

المادة ()6
كي المادة ال ابقة العمااه اآلتياة إذا يااي بااا الشاخص بقصاد

الربح:
 1ـ شراء الميقوتت المادية وغيار المادياة بقصاد بيعااا أو تأجيرهاا اواء ب التااا أو
بعد تايئتاا بصورة أخرى .
 2ـ ا تئجار الميقوتت المادية بقصد تأجيرها من الباطن.
 3ـ بيااع أو تااأجير الميقااوتت الماديااة أو غياار الماديااة المشااتراة أو الم ااتأجرة علااى
الي و ال اب .
 4ـ شراء أو ا تئجار العقار بقصد بيعه أو تأجير ب الته الصلية أو بعد تجزئته.
 5ـ تأ يس الشركات.
 6ـ التعامه بالورا المالية.
المادة ()7
تعد من العماه التجارية إذا تمت على وجه ات تراف العماه اآلتية :
 1ـ عمليات المصارف "البيوك" .
 2ـ الصيرفة .
 3ـ الوكاتت التجارية وال م رة .
 4ـ المخازن العمومية .
 5ـ العمليات ات تخراجية لموارد الثروة الطبيعية كالمياجي والم اجر واليفط وغيرها .
 6ـ أعماه التوريد والتعادات واء تعلقت بال لع أو الخدمات.
 7ـ عمليات التأمين وإعادة التأمين.
 8ـ الم الت المعدة للجماور كالم ارح ودور ال ييما والفياد والمطاعي وم الت البيع
بالمزاد العلي وما ف كماا .
 9ـ توزيع الماء والكارباء والغاز واتتصاتت ال لكية والال كلية واعماه البريد.
10ـ مكاتب خدمات العماه وال يا ة والتصدير وات تيراد وما ف كماا.
11ـ عمليات الطباعة واليشر والص افة واإلذاعة والتلفزة ويقه الخبار أو الصور واإلعالن
متى تمت بقصد الربح.
12ـ عمليات التصييع وما يرتبط باا من أعماه تزمة .
13ـ أعماه الصياية والتشغيه.
14ـ العماه المتعلقة بمقاوتت التشييد واإليشاءات وتعديلاا وترميماا وهدماا وغيرها .
2

15ـ خدمات التيظيف وما يرتبط باا.
 16ـ دور التعليي الخاص .
17ـ الم تشفيات والعيادات الخاصة .
18ـ عمليات اليقه بمقابه أيا كان يوعاا وو ائلاا وما يرتبط باا من أعماه.
19ـ شراء و بيع وتأجير وا تئجار وإصاالح ال افن والطاائرات والعقاود والعملياات المتعلقاة
باا.
20ـ أعماه الش ن والتفريغ والتغليف بأيواعاا المختلفة .
21ـ ات تغاله التجاري لتقيية المعلومات .
 22ـ ات تغاله التجاري للخدمات الفحائية
المادة ()8
تعتبر أعمات تجارية جميع العمليات الميصبة علاى الورا التجارياة أياا كايات صافة
ذوي الشأن فياا وأيا كايت طبيعة العمليات الت أيشئت من اجلاا.
المادة ()9
يعتبر عمال تجاريا كه عمه يشبه ف صفاته وغاياته العمااه الميصاوص عليااا فا
المواد ال ابقة.
المادة ()10
العماه المرتبطة بالعماه التجارية الميصوص علياا ف المواد ال اابقة أو الم االة
لاا  ،وجميع العماه الت يقوي باا التاجر ل بب يتعل بتجارته تعتبر أيحا أعمات تجارية .
المادة ()11
تعتبر جميع عقود والتزامات التجار أعمات تجارية ما لي يثبت خالف ذلك .
المادة ()12
ت تعتبر أعمات تجارية العماه التالية :
1ـ ا إيتاااس وا ااتغاله الفيااان والمفكاار والمؤلااف وماان ف ا كماااي ماان الشااخاص الطبيعيااين
لعمالاي الفيية ومصيفاتاي الفكرية .
2ـ ممار ة أص اب المان ال رة لماياي كالطبيب والمايدس والم ام ومن ف كماي.
 3ـ ممار ة أص اب ال رف ل ارفاي ماا داماوا يعتمادون فا ك اباي علاى جاادهي الشخصا
فقط كالصياد وال داد واليجار والخياط ومن ف كماي .
4ـ بيع المزارع ميتجات الرت الت يقوي بزراعتاا واء كان مالكا لاا أو مجرد ميتفع بااا
 ،مااا لااي يؤ ااس متجاارا أو معمااال بصاافة دائمااة لبيااع هااذ الميتجااات ب التاااا أو بعااد
ت ويلاا.
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المادة ()13
إذا كان العقد تجاريا بالي بة إلى ا د المتعايدين دون اآلخر رت أ كااي هاذا القاايون
(اليظاي) على التزامات المتعايدين الياشئة عن هذا العقد  ،ما لي يوجد يص ف يايون "يظااي"
أو اتفا يقح بغير ذلك .
الباب الثاني
التاجر والتزاماته
الفصل األول
التاجر بوجه عام
1ـ
 2ـ

1ـ
2ـ
3ـ

المادة ()14
يعد تاجرا كه من اشتغه با امه ول اابه بعماه تجااري علاى ابيه ات تاراف وكاان
ائزا لألهلية الواجبة.
عاادا شااركة الم اصااة  ،يعتباار تاااجرا كااه شااركة تباشاار يشاااطا تجاريااا أو تتخااذ أ ااد
الشااكاه الميصااوص علياااا فا يااايون (يظاااي) الشااركات التجاريااة ولااو كايات تاازاوه
أعمات غير تجارية.
المادة ()15
يعااد تاااجرا كااه ماان أعلاان للجماااور بأيااة طريقااة ماان طاار اليشاار عاان م ااه أ ااه
للتجارة ولو لي يزاوه العماه التجارية .
تثبت صفة التاجر لكه من ا تارف التجاارة با اي وهما أو م اتعار أو م اتترا وراء
شخص آخر  ،فحال عن ثبوتاا للشخص الظاهر.
إذا زاوه التجارة أ اد الشاخاص الم ظاور علاياي اتتجاار بموجاب ياوايين (أيظماة)
خاصة  ،أعتبر تاجرا و رت عليه أ كاي هذا القايون (اليظاي).

المادة ()16
ت تثباات صاافة التاااجر للدولااة وغيرهااا ماان أشااخاص القااايون العاااي وت للمؤ ااات أو
الايئات العامة  ،وت لجمعيات اليفع العاي والياوادي العاماة  ،وماع ذلاك ت اري علاى العمااه
التجارية الت تزاولاا تلك الجاات أ كاي هذا القايون (اليظاي) إت ما ا تثيى بيص خاص .
1ـ
2ـ

المادة ()17
تثبت صفة التاجر للشركات الت تتملكاا أو تؤ اا الدولاة بالكاماه أو إ ادى هيئاتااا
أو مؤ اتاا العامة التا تقاوي بصافة أ ا اية بيشااط تجااري وت اري عليااا ال كااي
الت تترتب على هذ الصفة  ،عدا أ كاي اإلفالس .
تثبت صفة التاجر لفروع الشركات والمؤ اات الجيبياة التا تازاوه يشااطا تجارياا
وفقا ت كاي القايون (اليظاي) .
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الفصل الثاني
األهلية
المادة ()18
كااه ماان بلااغ الثاميااة عشاارة ماان عماار يكااون أهااال لالشااتغاه بالتجااارة مااا لااي يعتاار
عارت من عوارت الهلية .
المادة ()19
إذا كااان للقاصاار ماااه ف ا تجااارة جاااز للم كمااة إذا آي اات ميااه رشاادا أن تااأذن لااه
1ـ
بات ااتمرار فا تجارتااه إذيااا مقياادا أو مطلقااا  ،فااان لااي تااأذن لااه أو كااان للصااغير أو
للم جور عليه ماه ف تجارة جاز للم كمة أن تأمر بتصافية مالاه و ا به مان هاذ
التجارة أو با تمرار فياا وف هذ ال الة للم كمة أن تميح اليائب عان القاصار أو
الصااغير أو الم جااور عليااه تفويحااا عامااا أو مقياادا للقياااي بجميااع العماااه الالزمااة
لذلك  .وف كه ال اتت يتعاين يياد اإلذن أو التفاويت فا ال اجه التجااري ويشار
وفقا لإلجراءات المتبعة ف كه دولة .
 2ـ ف جميع ال واه ت يكون القاصر غير الماأذون لاه أو الصاغير أو الم جاور علياه
ملتزما إت بقدر أمواله الم تغلة ف هذ التجارة  ،ويجوز إشاار إفال اه علاى أن ت
يشمه اإلفالس المواه غير الم اتغلة فا التجاارة كماا ت يترتاب علياه اثار بالي ابة
لشخص الصغير أو الم جور عليه .
المادة ()20
 1ـ إذا طاارأت أ ااباب جديااه يخشااى معااـاا ااوء إدارة القاصاار المااأذون لااه أو اليائااب عاان
الصغير أو الم جور عليه جاز للم كماة بيااء علاى طلاب مان الاول أو الوصا أو
الجاااة المختصااة بشاائون القصاار أن ت ا ب اإلذن أو التفااويت الميصااوص عليامااا
ف المادة ال ابقة دون أن يترتب على ذلك إحرار بال قو الت ك باا الغير ن
اليية.
 2ـ يجااب علااى أمايااة اار الم كمااة خاااله الربااع والعشاارين اااعة التاليااة لصاادور الماار
ب ب اإلذن أو التفاويت أن تبلغاه لمكتاب ال اجه التجااري لقياد فياه ويشار وفقاا
لإلجراءات المتبعة ف كه دولة .
المادة ()21
 – 1ييظي أهلية المرأة الجيبية المتزوجة لمزاولة التجاارة ياايون (يظااي) الدولاة التا تيتما
إلياا بجي يتاا .
 – 2يفترت ف الزوجة الجيبية الت ت ترف التجارة أياا تزاولاا بإذن زوجااا  ،فاإذا كاان
القااايون (اليظاااي) الواجااب التطبي ا يجيااز للاازوس اتعتاارات علااى ا تااراف زوجتااه
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التجااارة أو ااا ب إذياااه ال ااااب وجاااب يياااد اتعتااارات أو ااا ب اإلذن فااا ال اااجه
التجاري ويشر ف ص يفة ال جه وف ص يفتين يوميتين تصدران فا الدولاة تكاون
إ داهما باللغة العربية على اليه  ،وت يكون لالعتارات أو ا ب اإلذن أثار إت مان
تاريخ إتماي هذا اليشر .
 – 3ت يؤثر اتعترات أو ب اإلذن ف ال قو الت اكت باا الغير ن اليية .
مادة ()22
 – 1يفترت ف الزوجة الجيبية التاجرة أياا تزوجات وفقاا ليظااي ايفصااه الماواه إت إذا
كايت المشارطة المالية بين الزوجين تيص على خالف ذلك .
 – 2ت ي تج على الغير بالمشارط المالياة باين الازوجين إت إذا أشاارت بقيادها فا ال اجه
التجاري ويشر ملخصاا ف ص يفة ال جه  ،وص يفتين يوميتين تصدران ف الدولاة
تكون أ داهما باللغة العربية على اليه .
 – 3يجوز للغير ف الة إهماه شار المشارطة المالياة باين الازوجين أن يثبات أن الازواس
يد تي وفقا ليظاي مال أكثر مالءمة لمصل ته من يظاي ايفصاه المواه .
 – 4ت ي تج على الغير بال كي الصادر من م كماة أجيبياة والقاحا بايفصااه الماواه باين
الزوجين إت مان تااريخ يياد فا ال اجه التجااري ويشار ملخصاه فا صا يفة ال اجه
وف ص يفتين يوميتين تصدران ف الدولة تكون إ داها باللغة العربية على اليه .
المادة ()23
ت يجوز لمن اشار إفال ه أو كاي علياه بعقوباة ال ارية أو اليصاب أو خياياة الماياة
أو التزوير أو ا تعماه الم ررات المزورة ممار ة التجارة ما لي يرد إليه اعتبار .
اايوات وبغرامااة
ويعايااب كااه ماان يخااالف هااذا ال ظاار بااال بس ماادة تتجاااوز ثااال
تتجاوز مائة ألف لاير عودي أو ما يعادلاا من عمالت بقية دوه المجلس أو بإ ادى هااتين
العقوبتين وذلك مع إغال الم ه التجاري موحوع المخالفة .
الفصل الثالث
الدفاتر التجارية
المادة ()24
علااى التاااجر أن يم ااك الاادفاتر التجاريااة التاا ي ااتلزماا يااوع تجارتااه وأهميتاااا ،
بطريقة تكفه بيان مركز المال بالدية  ،وبيان ماله من قاو وماا علياه مان التزاماات وأن
تكون هذ الدفاتر ميتظمة وباللغة العربية.
المادة ()25
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 .1يجااب علااى التاااجر أن يم ااك علااى اليااه دفتاار اليوميااة الصاال ودفتاار ال ااتاذ العاااي
و جالت الجرد.
 .2يجوز للتاجر أن يم ك دفاتر تجارية م اعدة للدفاتر التجارية اإللزامية .
ويعفى من اتلتزاي بم اك الادفاتر التجارياة صاغار التجاار الاذين ت يزياد رأس ماالاي
على المبلغ الذي ت دد الالئ ة التيفيذية.
المادة ()26
 .1تقيااد ف ا دفتاار اليوميااة الصاال جميااع العمليااات الت ا يقااوي باااا التاااجر  ،والمتعلقااة
بيشاطه التجاري ويتي القيد يوما بيوي وبالتفصيه .
 .2تقيد أيحا المصروفات والم وبات الشخصية شاريا وبصورة إجمالية .
 .3إذا ا تعمه التاجر دفاتر يومية م اعدة لقيد أيواع العمليات الت ياي باا  ،فيكتفى بقياد
إجمال لاذ العمليات ف دفتر اليومية الصل ف فترات ميتظمة  ،فإذا لاي يتباع هاذا
اإلجراء اعتبر كه دفتر م اعد دفترا أصليا.
المادة ()27
تر ااه إلااى دفتاار ال ااتاذ العاااي كافااة العمليااات المدويااة فا دفتاار اليوميااة الصاال أو
ااابات ب ااب
اليوميااات الم اااعدة علااى أن يراعااى فا ذلااك ييااد العمليااات المتجاي ااة فا
يوعاا .
المادة ()28
 .1تقيد ف جالت الجرد تفاصيه موجودات التاجر ف يااية ال اية المالياة و وذلاك مان
وايع صر فعل .
 .2يتعين على التاجر أن يعد القاوائي المالياة التا تكفاه بياان مركاز الماال ال قيقا فا
يااية ال ية المالية  ،وي تفظ باا مع جالت الجرد .
المادة ()29
 .1يجب يبه ا تعماه دفتري اليومية وال تاذ العااي أن تاريي كاه صاف ة مان صاف اتاما
وان تخااتي علااى كااه وريااة فيامااا الجاااة المختصااة علااى أن يبااين ف ا كااه دفتاار عاادد
صف اته وتاريخ بدء ا اتعماله وي اري هاذا ال كاي علاى أي دفتار آخار ي اتلزمه ياوع
وأهمية اليشاط التجاري .
 .2يجب أن تكون القياود فا الادفاتر التجارياة خالياة مان أي فاراب أو شاطب أو م او أو
كشط أو كتابة ف ال واش أو بين ال طور .
 .3يقدي التاجر إلى الجاة المختصة  ،خاله تين يوما من ايقحاء كه ية مالية الادفاتر
اإللزامية المذكورة للتأشير على آخر ييد بما يفيد ايتااء ال اية المالياة وذلاك ب حاور
التاجر أو من يمثله ودون جز الادفاتر لادى الجااة المختصاة  ،فاإذا ايتاات صاف ات
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هذ الدفاتر يبه ايقحاء ال ية المالية تعين على التاجر أن يقدماا إلى الجاة المختصة
للتأشير علياا بعد آخر ييد بما يفيد ايتااء الدفتر.
 .4على التاجر أو ورثته ف الة تويف يشاطه التجاري تقاديي الادفاتر المشاار إليااا إلاى
الجاة المختصة للتأشير علياا بما يفيد ذلك .
 .5يكون وحع الختي الر م والتأشير ف ال اتت ال ابقة بدون ر وي .
المادة ()30
على التاجر أن ي تفظ بصورة طب الصه من جميع المرا الت والفاواتير والوثاائ
المتعلقاة بتجارتاه الصااادرة مياه والااواردة إلياه  ،ويكاون ال فااظ بطريقاة ميتظمااة ت ااه معاااا
المراجعة.
المادة ()31
 .1على التاجر أو ورثته ات تفاظ بالدفاتر اإللزامية مادة خماس ايوات علاى الياه تبادأ
من تاريخ التأشير علياا من الجااة المختصاة بماا يفياد اتيتاااء وكاذلك فاظ اجالت
الجرد مدة خمس يوات على اليه .
 .2علااى التاااجر أو ورثتااه أيحااا فااظ جميااع مااا ياارد إليااه ماان المرا ااالت والم ااتيدات
والصور المشار إلياا ف المادة ال ابقة مدة خمس يوات على اليه.
 .3يجوز للشركات والمؤ ات بموافقة الجااة المختصاة أن ت اتفظ لمادة خماس ايوات
بالصور المصغرة ( ميكروفيلي أو غير مان و اائه التقيياة) للمرا االت والم اتيدات
والفواتير بدت من الصه وذلك وفقاا للحاوابط التا ت اددها الالئ اة التيفيذياة  ،وفا
هذ ال الة تكون لاذ الصور جية الصه ف اإلثبات .
المادة ()32
 .1القيود الت تدون ف الدفاتر التجارية من يبه موظف التاجر المأذويين ف ذلك تعتبار
ف كي القيود الت يدوياا التاجر بيف ه .
 .2يفترت ف القيود المدوية فا دفااتر التااجر أيااا دويات بعلماه ورحاائه إلاى أن يقايي
الدليه على غير ذلك .
المادة ()33
للجاة المختصة الت ق من التزاي التجار بم ك الدفاتر التجارية وايتظاماا  ،ولاا ف
بيه ذلك إجراء التفتيش الالزي .
المادة ()34
إذا تبااين للجاااة المختصااة عاادي التاازاي التاااجر بم ااك الاادفاتر التجاريااة أو عاادي
التزامااه بال كاااي الخاصااة بتيظيماااا يعايااب بغرامااة ت تقااه عاان عشاارة آتف لاير وت
تتجااااوز مائاااة ألاااف لاير اااعودي أو ماااا يعادلااااا مااان عماااالت بقياااة دوه المجلاااس ،
وتحاعف العقوبة ف الة العود .
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المادة ()35
 .1للم كمة بياء على طلب الخصي أو من تلقاء يف اا أن تأمر التاجر بتقديي دفااتر إليااا
ت تخالص ما يتعل باليزاع المعروت علياا ولااا أن تطلاع علاى الادفاتر بيف ااا أو
بوا طة خبير تعييه لذلك  ،ومع ذلك ت يجوز للم كمة أن تاأمر التااجر بتقاديي دفااتر
التجارية تطالع خصمه علياا إت إذا كايت الميازعة تتعل بتركة أو شركة أو ي امة
أمواه مشتركة بيياما أو إفالس .
 .2ف الة اإلفالس أو الصلح الواي مياه ت الي الادفاتر التجارياة للم كماة المختصاة أو
لمين التفلي ة أو لمرايب الصلح .
المادة ()36
تكون الدفاتر التجارية اإللزامية جة لصا باا التاجر حاد خصامه التااجر  ،إذا كاان
اليزاع متعلقا بعمه تجاري  ،وكايت الدفاتر ميتظماة  ،وت اقط هاذ ال جاة بالادليه العك ا ،
ويجوز أن يؤخذ هذا الدليه من دفاتر الخصي التجارية الميتظمة .
المادة ()37
الاادفاتر التجاريااة اإللزاميااة ـ ميتظمااة كاياات أو غياار ميتظمااة ـ جااة علااى صااا باا
التاااجر فيمااا ا ااتيد إليااه خصاامه التاااجر أو غياار التاااجر علااى أن تعتباار القيااود ف ا مصاال ة
صا ب الدفاتر جة له أيحا .

المادة ()38
دفاتر التاجر ت تكون جة على غير التاجر ،ومع ذلك فان البيايات المثبتاة فيااا عماا
ورد التاجر تصلح أ ا ا يجيز للم كمة أن توجه اليمين إلى أي مان الطارفين  ،وذلاك تاى
فيما ت يجوز إثباته بالبيية .
المادة ()39
للم كمة عيد امتياع التاجر عن تقديي دفاتر لالطالع علياا أن تعتبر ذلك يريياة علاى
ص ة الويائع المطلوب إثباتاا بالدفاتر وف هذ ال الة يتعين علياا أن توجاه اليماين المتمماة
إلى خصمه على ص ة دعوا .
المادة ()40
يجوز بدت من م ك الدفاتر التجارية أن تدون البيايات الخاصة باا عن طري
ال ا ب اآلل وتقوي مقاماا ف اإلثبات  ،وت دد الالئ ة التيفيذية اإلجراءات والقواعد الت
تكفه ص ة و المة ذلك.
الباب الثالث
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المحل التجاري واالسم التجاري والمنافسة غير المشروعة .
الفصه الوه
الم ه التجاري
المادة ()41
المحل التجاري  :هو مجموع أمواه مادية ومعيوية تخصص لمزاولة يشاط تجاري.
المادة ()42
 .1يعتباار ماان العياصاار المعيويااة بوجااه خاااص عيصاار اتتصاااه بااالعمالء  ،وال اامعة
التجارية  ،وات ي التجاري  ،و قو الملكية الفكرية وال ف اإليجار والتاراخيص
.
 .2يعتبااار مااان العياصااار المادياااة بوجاااه خااااص البحاااائع واآلتت والمعااادات والدوات
والثا .
 .3ت تعتباار أيااة مجموعاااة ماان العياصااار الماديااة م ااال تجارياااا بااذاتاا إت إذا تحاااميت
عيصرا معيويا أو اكثر وعلى وجه الخصوص عيصر اتتصاه بالعمالء .

المادة ()43
قااو صااا ب الم ااه التجاااري ف ا العياصاار المختلفااة الت ا يشااتمه علياااا الم ااه
التجاري تعيياا اليصوص الخاصاة المتعلقاة بااا  ،فاإذا لاي يوجاد ياص خااص ارت القواعاد
العامة .
المادة ()44
ت يعتبر العقاار الاذي يازاوه فياه المالاك التجاارة عيصارا فا م لاه التجااري  ،وكاه
شرط على خالف ذلك يعتبر كأن لي يكن .
المادة ()45
اذا لي يبين المتعايادان العياصار التا يتاألف ميااا الم اه التجااري م اه العقاد اشاتمه
الم ه التجاري ـ فحال عن اتتصاه بالعمالء وال معة التجارية ـ علاى كاه عيصار معياوي
أو مادي يكون تزما لاليتفاع به بالكيفية الت يصدها المتعايدان.
المادة ()46
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 .1ت يتي بيع الم ه التجاري إت بمقتحى م رر ر م .
 .2ي دد ف عقد البيع ثمن البحائع والمامات المادية والعياصر غير المادياة  ،كاه ميااا
علااى اادة  ،ويخصااي ممااا ياادفع ماان الااثمن  ،أوت ثماان البحااائع  ،ثااي ثماان المامااات
المادية  ،ثي ثمن العياصر غير المادية ولو اتف على خالف ذلك .
المادة ()47
 .1يتي إشاار عقد بيع الم ه التجااري بقياد فا ال اجه التجااري ويشار ملخصاه
ف ص يفة يومياة تصادر باللغاة العربياة وذلاك خااله ثالثاين يوماا مان تااريخ
البيع  ،ويجب أن يشتمه القيد على ملخص لشروط وبيايات عقد البيع  ،وعلى
اتمتياز  ،و الف خ .
وجه الخصوص
وإذا اشتمه التصرف ف الم ه التجاري على عياصار خاحاعة ليظااي خااص
لإلعالن أو الت جيه كالعالمات التجارية وي وها فال يقوي ييد التصارف واليشار عياه
وفقا لاذا البيد مقاي القيد واليشر الخاص بتلك العياصر وفقاا للقاايون "اليظااي" المايظي
لاا.
 .2يكفااه القيااد ف ا ال ااجه التجاااري فااظ امتياااز البااائع لماادة خمااس اايوات ماان
تاريخ القيد  ،ويعتبر القيد كأن لي يكن إذا لي يجدد خاله المدة ال ابقة .
 .3يشطب القيد بتراح أص اب الشأن أو بموجب كي ياائ .
المادة ()48
 .1كااه ماان تااؤوه إليااه ملكيااة الم ااه التجاااري عاان طري ا الشااراء ي ااه ب كااي القااايون
(اليظاي) م ه البائع ف جميع ال قو والتعادات الياشئة عن العقود المتصالة بالم اه
التجاري مالي يتف على غير ذلك أو تكن العقود يائمة على اعتبارات شخصية .
 .2مع ذلك يجوز لمن كان طرفا ثاييا ف العقود المشار إلياا فا البياد ال ااب أن يطلاب
خاله ت عين يوما من تاريخ إعالن التصرف إلغاء تلاك العقاود بشارط أن تكاون لدياه
أ باب جدية تبرر ذلك  ،وأن يخطار المالاك الجدياد برغباة اإللغااء فا ميعااد ميا اب
وبأية طريقة يت ق باا العلي.
 .3علااى المشااتري إخطااار ذوي الشااأن المشااار إلااياي فا البيااد ال اااب عاان ايتقاااه ملكيااة
الم ه التجاري خاله ثالثين يوما من تاريخ ايتقاه الملكية إليه .
المادة ()49
 .1على من آلت إليه ملكية الم ه التجاري أن يعين ميعادا للدائيين ال ابقين علاى إعاالن
البيع للتقدي ببيان عن ديوياي لت ويتاا  ،ويجب أن يعلن عان هاذا الميعااد فا صا يفة
يومية م لية صادرة باللغة العربية وأت تقاه مادة الميعااد الم ادد للادائيين عان ت اعين
يوما من تاريخ اليشر .
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 .2تبرأ ذمة من آلت إليه ملكية الم ه التجاري من الديون التا ت يتقادي أصا اباا ببياان
عياا خاله الميعاد المعاين علاى الوجاه المباين فا البياد ال ااب  ،ويبقاى الباائع و اد
م ؤوت عياا .
المادة ()50
 .1على البائع الذي يرفاع دعاوى الف اخ أن يعلان الادائيين الاذين لااي قاو علاى الم اه
التجاري ف م الاي المختارة المبيية ف جالت الم ه .
 .2إذا اشترط البائع عيد البيع ايه يصبح مف وخا ب كي القايون (اليظاي) إذا لي يدفع الثمن
فا الجااه الم اامى  ،أو إذا تراح اى البااائع والمشااتري علااى ف ااخ البيااع وجااب علااى
البااائع إخطااار دائيا الم ااه التجاااري فا م اااه إيااامتاي المبييااة فا ااجالت الم ااه
بالف خ أو ب صوه اتتفا عليه وذلك بأية طريقة يت ق باا العلي .
المادة ()51
إذا طلب بيع الم ه التجاري ف المزاد العلي  ،وجاب علاى الطالاب أن يخطار باذلك
البااائعين ال ااابقين فا م ااالاي المبييااة فا ااجالت الم ااه  ،معليااا إياااهي أياااي إذا لااي يرفعااوا
دعااوى الف ااخ خاااله ثالثااين يومااا ماان تاااريخ اإلخطااار ااقط قاااي فيااه يبااه ماان ير ااو عليااه
المزاد.
المادة ()52
إذا كااان عقااد إيجااار الم ااه التجاااري لماادة م ااددة فايااه يتجاادد تلقائيااا ب كااي القااايون
(اليظاي) لمدة مماثلة مالي يخطر صا ب الم ه المؤجر بعدي رغبته ف تجديد العقاد علاى أن
يتي اإلخطار يبه ايتااء العقد بت عين يوما على اليه .
المادة ()53
لبائع الم ه التجاري أن يازاوه تجاارة مماثلاة ليشااط الم اه المبياع ماا لاي يتفا علاى
خالف ذلك.
المادة ()54
ا ااتثياء ماان أ كاااي اإلفااالس  ،يجااوز لبااائع الم ااه التجاااري الااذي لااي ي ااتوف الااثمن
بكامله أن ي تج على جماعة الدائيين ف تفلي اة المشاتري ب قاه فا الف اخ وا اترداد الم اه
التجاري أو ب قه ف اتمتياز إذا كان يد ا تفظ باذا ال ف عقد البياع وذكار ذلاك صارا ة
ف الملخص الذي يشر ف الص ف  .وت يقع الف خ أو اتمتياز إت على العياصر التا كاان
يشملاا .
المادة ()55
يجوز رهن الم ه التجاري  ،فإذا لي يعين على وجه الدية ما يتياوله الرهن لي يقع إت
على ات ي التجاري وال فا اإلجاارة واتتصااه بالزباائن وال امعة التجارياة  ،وت يجاوز
أن يشمه ال لع والبحائع .
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المادة ()56
 1ـ ت يتي الرهن إت بم رر ر م .
 2ـ يجب أن يشتمه عقد الرهن على بيان من المدين عما إذا كان هياك امتياز للبائع على
الم ه التجاري  ،وأن يشتمه كذلك على ا ي شركة التأمين إن وجدت.
المادة ()57
 .1يشار عقد رهن الم ه التجاري بقيد ف ال جه التجاري .
 .2يكفه القيد فظ اتمتياز للدائن لمادة خماس ايوات مان تااريخ إجرائاه  ،ويعتبار القياد
كأن لي يكن إذا لي يجدد يبه ايتااء المدة ال ابقة .
 .3يشطب القيد بتراح أص اب الشأن أو بموجب كي ياائ .
المادة ()58
المدين الراهن م ؤوه عان فاظ الم اه التجااري المرهاون بال الاة التا كاان عليااا
ويت الرهن .
المادة ()59
 .1يتعين على صا ب الم ه التجاري فا الاة ايتقااه الم اه إلاى مكاان آخار  ،إخطاار
البائع الذي لي ي توف كامه الثمن أو الدائن المرتان باذا التغييار خااله الثالثاين يوماا
ال ابقة لتاريخ ايتقاه الم ه.
اتعترات إت إذا
 .2ت يكون للبائع أو الدائن المرتان المشار إلياما ف البيد ال اب
ترتب على ذلك حرر.
المادة ()60
لاايس لمااؤجر المكااان الااذي يوجااد بااه الثااا واآلتت المرهويااة التاا ت ااتعمه فاا
ا تغاله الم ه التجاري أن يباشر امتياز لكثر من أجرة يتين .
المادة ()61
 .1إذا لي يوف صا ب الم ه التجاري بالثمن أو بجزء ميه للباائع أو إذا لاي ياوف بالادين
ف تاريخ ا ت قايه للدائن المرتان جاز للبائع أو للادائن المارتان بعاد ثمايياة أيااي مان
تاااريخ التيبيااه علااى مدييااه ال ااائز للم ااه التجاااري تيبياااا ر ااميا  ،أن يقاادي عريحااة
للجاااة القحااائية المختصااة يطلااب اإلذن بااان يباااع بااالمزاد العلياا عياصاار الم ااه
التجاري كلاا أو بعحاا الت يرد علياا امتياز البائع أو الدائن المرتان .
 .2يكاون البيااع فا المكااان والياوي وال اااعة وبالطريقاة التا يعييااا القاحا وييشار عاان
البيع يبه صوله بخم ة عشر يوما على اليه .
 .3يعااد باااطال كااه يااص ف ا عقااد الاارهن يخااوه الاادائن الماارتان ا تملااك المرهااون أو
التصرف فيه بدون اإلجراءات المبيية ف البيدين ال ابقين .
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المادة ()62
يكااون للبااائع وللاادائيين الماارتايين  ،علااى المبااالغ الياشاائة ماان التااأمين إذا ت قا اابب
ا ت قاياا يفس ال قو واتمتيازات التا كايات لااي علاى الشاياء الماؤمن عليااا فا الم اه
التجاري.
الفصل الثاني
االسم التجاري
المادة ()63
 .1يتألف ات ي التجاري مان ا اي التااجر ولقباه  ،أو مان ت امية مبتكارة  ،أو مان كلياماا
معا .
 .2يجوز أن يتحمن ات ي التجاري بيايات خاصة بياوع التجاارة المخصاص لااا  ،وفا
جميع ال واه يجب أن يطااب ات اي التجااري ال قيقاة  ،وأت ياؤدي إلاى التحاليه أو
مخالفة اليظاي العاي واآلداب العامة.
المادة ()64
 .1يقيد ات ي التجاري ف ال جه التجاري وفقا ل كاي القايون (اليظاي) .
 .2ت يجوز  ،بعد القيد  ،لتاجر آخر ا تعماه هذا ات ي ف يوع التجارة الت يزاولاا.
 .3إذا كان ا ي التاجر ولقبه أو الت مية المبتكرة تشبه ات ي التجااري المقياد فا ال اجه،
وجب عليه أن يحيف إلى ا مه بيايا يميز عن ات ي ال اب ييد .
المادة ()65
علااى الت ااجر أن يجااري معامالتااه التجاريااة ويويااع أورايااه المتعلقااة باااذ المعااامالت
با مه التجاري  .وعليه أن يكتب هذا ات ي ف واجاة م له التجاري ومطبوعاته .
المادة ()66
ت يجااوز التصاارف ف ا ات ااي التجاااري تصاارفا م ااتقال عاان التصاارف ف ا الم ااه
التجاري  ،ومع ذلك إذا تي التصرف ف الم اه التجااري فاان هاذا التصارف ت يشامه ات اي
التجاري ما لي ييص على شموله صرا ة أو حميا.
المادة ()67
 .1ت يجوز لمن تيتقه إليه ملكية م ه تجاري أن ي تخدي ا ي الفه التجااري  ،إت إذا آه
إليااه هااذا ات ااي أو أذن لااه ال االف ف ا ا ااتعماله  ،وذلااك بشاارط ا ااتعماه ات ااي ف ا
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ممار ة ذات اليشاط  ،وف جمياع ال اواه علياه أن يحايف إلاى هاذا ت اي بياياا ياده
على ايتقاه الملكية .
 .2إذا واف ال لف على ا تعماه ات ي التجاري دون إحافة كان م ؤوت عان التزاماات
الخلف الياشئة عن العقاود التا أبرمات بااذا ات اي إذا عجاز الخلاف عان الوفااء بااذ
اتلتزامات .
المادة ()68
 .1من يتملك ا ما تجاريا تبعا لم ه تجااري يخلاف الفه فا اتلتزاماات وال قاو التا
ترتباات علااى هااذا ات ااي وت ي ااري أي اتفااا مخااالف ف ا ا الغياار إت إذا ييااد ف ا
ال جه التجاري أو اخبر به ذوو الشأن  ،بخطاب م جه مص وب بعلي الوصوه .
 .2ت ت اامع دعااوى الم ااؤولية عاان التزامااات ال االف بمح ا خمااس اايوات ماان تاااريخ
ايتقاه ملكية الم ه التجاري .
المادة ()69
يكون للشركات التجارية ا ي وعيوان تجاري وفقا ل كاي القايون "اليظاي" .
الفصل الثالث
المنافسة غير المشروعة
المادة ()70
 .1إذا ا اتعمه ات ااي التجاااري غياار صااا به  ،أو ا اتعمله صااا به علااى صااورة تخااالف
القايون (اليظاي) جاز لذوي الشأن أن يطلبوا مياع ا اتعماله ولااي أن يطلباوا شاطبه إذا
كان مقيدا ف ال جه التجاري ويجوز لاي الرجوع بالتعويت إن كان له مقتحى .
 .2ت ري هذ ال كاي ف ا تعماه العالمات والبياياات التجارياة علاى الوجاه المباين فا
هذا القايون "اليظاي".
المادة ()71
ت يجوز للتااجر أن يلجاأ إلاى طار التادليس والغاش فا ممار اة يشااطه التجااري ،
وليس له أن ييشر بيايات كاذبة أو محللة من شأياا أن تحر بمصل ة تاجر آخر يياف اه فا
يشاط مماثه  ،وإت كان م ؤوت عما يترتب على ذلك من أحرار.
المادة ()72
ت يجوز للتاجر أن يذيع أمورا مغاايرة لل قيقاة تتعلا بميشاأ بحااعته أو أوصاافاا أو
تتعل بأهمية تجارته  ،وت أن يعلن خالفا للوايع اياه اائز لمرتباة أو شااادة أو مكافاأة  ،وت
أن يلجأ إلى أية طريقة أخرى تيطاوي علاى التحاليه  ،ياصادا باذلك أن يجاذب عماالء تااجر
آخر يياف ه ف يشاط مماثه وإت كان م ؤوت عما يترتب على ذلك من أحرار .
المادة ()73
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ت يجااوز للتاااجر أن يغااري عماااه أو م ااتخدم تاااجر آخاار يمااارس يشاااطا مماااثال ،
ليعاويو على اجتذاب عمالء هذا التااجر  ،أو لتارك خدماة هاذا التااجر والعماه لدياه  ،وذلاك
بقصد اتطالع على أ رار مياف اه  ،وتعتبار هاذ العمااه مياف اة غيار مشاروعة ت اتوجب
الم ؤولية والتعويت عما يترتب على ذلك من أحرار.

المادة ()74
ت يجوز للتاجر أن يشترط ميع عماله وم تخدميه من العمه ف يشاط تجااري مماثاه
ل اباي أو لدى الغير  ،إت إذا يشأ عن ذلك مياف ة غير مشاروعة  ،وفا جمياع ال اواه ت
يجوز الميع لمدة تجاوز ال يتين من تاريخ ترك العمه  ،ويقع باطال كه شرط مخالف .
المادة ()75
إذا أعط ا التاااجر لم ااتخدي أو عامااه اااب شاااادة مغااايرة لل قيقااة  ،وحااللت هااذ
الشاادة تاجرا آخر ن اليية فأويعات باه حاررا جااز أن يرجاع التااجر علاى التااجر الوه
بتعويت ميا ب.
المادة ()76
مان كاياات رفتاه تزويااد البيااوت التجارياة بالمعلومااات عاان أ اواه التجااار  ،وأعطااى
بيايات مغايرة لل قيقاة عان الوك ا اد التجاار أو وحاعه الماال  ،وكاان ذلاك يصادا أو عان
تقصير ج يي  ،كان م ؤوت عن تعويت الحرر الذي ييجي عن خطئه.
المادة ()77
ت تخه ال كاي المتقدمة بما تيص عليه القوايين "اليظمة" الخرى من عقوبات على
ارتكاب الفعاه الت تحميتاا تلك ال كاي .
الكتاب الثاني
االلتزامات والعقود التجارية
الباب الوه
اتلتزامات التجارية
المادة ()78
الملتزمون بدين تجاري ي ألون على وجه التحامن ماا لاي يايص القاايون "اليظااي" أو
اتتفا على خالف ذلك.
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المادة ()79
تكون الكفالة عمال تجاريا إذا كان الكفيه يحمن دييا تجاريا بالي ابة للمادين  ،أو كاان
الكفيه تاجرا وله مصل ة ف كفالة الدين.

المادة ()80
ف ا الكفالااة التجاريااة يكااون الكفااالء متحاااميين فيمااا بيااياي ومتحاااميين مااع الماادين ،
ومطالبة الدائن ل دهي ت ت قط قه ف مطالبة اآلخرين .
المادة ()81
العماه والخدمات الت تتعل باليشاط التجاري للتجار والمقدمة للغير تكاون بعاوت
 ،مااا لااي يثباات خااالف ذلااك  .ويعااين هااذا العااوت طبقااا للعاارف فااان لااي يوجااد عاارف ااددت
الم كمة العوت .
المادة ()82
يكون القرت تجاريا إذا أبرمه التاجر لعماه تتعل بشؤون تجارته أو كاان الغارت
ميه ا تخدامه ف تجارته .
المادة ()83
 .1للدائن ال ا فا ايتحااء عائاد ( فائادة ) مقاباه صاوه المادين علاى يارت أو ديان
تجاري ويتي ت ديد العائد باتفاا الطارفين  .وإذا تاأخر المادين عان الوفااء فا ميعااد
ات ت قا  ،كان للدائن ال ف ايتحاء العائد المتف عليه عن مدة التأخير .
 .2يجوز للدائن أن يطالب بتعويت تكميل يحاف إلى العائد المتفا علياه فا القارت
أو الدين التجاري إذا كان يد أصاب الدائن حرر يجاوز هذا العائد  ،وتقوي الم كماة
بتقدير التعويت .
 .3تقوي المؤ ة اليقدية المركزية بوحع القواعد وال كاي الخاصة ب دود العائاد الاذي
يمكاان اتتفااا عليااه ف ا القااروت وغيرهااا ماان الااديون التجاريااة وذلااك مااع مراعاااة
آجالاا وأشكالاا وأغراحاا والمخاطر المرتبطة باا .
 .4يؤدى العائد المتف عليه ف يااية ال اية إذا كايات مادة القارت اية أو أكثار  ،وفا
يوي ا ات قا القارت إذا كايات المادة اياه مان اية ماا لاي يجار العارف التجااري أو
العمه المصرف على خالف ذلك .
 .5ت يجباار الاادائن علااى يبااوه ا ااتيفاء الاادين يبااه لااوه الجااه المتفا عليااه مااا لااي يقااي
المدين بدفع العائد الم ت عن المدة البايية .
المادة ()84
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ت يجااوز للم كمااة ماايح الماادين باادين تجاااري مالااة للوفاااء أو تق اايط الاادين إت فاا
ال واه الميصوص علياا ف القايون (اليظاي)  ،أو إذا ايتحت ذلك حرورة يصوى علاى
أت يل بالدائن حرر ج يي .
المادة ()85
ت تجااوز المطالبااة بالوفاااء باتلتزامااات التجاريااة إت فا
القايون "اليظاي" أو اللوائح أو الت يجري علياا العرف .

اااعات العمااه التا ي ااددها

المادة ()86
يكون إعذار المدين أو إخطار ف الم ائه التجارياة بإياذار ر ام أو بكتااب م اجه
مص وب بعلي الوصوه  .وف الة ات تعجاه يكون اإلعذار أو اإلخطار ببريية أو ما يقاوي
مقاماا .
المادة ()87
يكون الوفاء بالديون التجارية ص ي ا متى تي إلى من ي وز ايد الادين مؤشارا علياه
ان اليياة ماا لاي
بالتخا لص أو إلى من ي مه مخالصة من الدائن أو من يائباه وكاان الماوف
يثبت الدائن أن المدين لي يقي بالت ري الكاف للت ق من ص ة الوفاء .
ان اليياة إذا كاان يجااه عادي شارعية ياازة ال اماه ل ايد الادين أو
ويكون الموف
المخالصة .
وجود يد الادين فا
عكس ذلك .

المادة ()88
ياازة المادين يريياة علاى باراءة ذمتاه مان الادين  ،ماا لاي يثبات

المادة ()89
ت يجباار الاادائن علااى يبااوه تيفيااذ العقااد إذا كااان يااد ت اادد أجااه لتيفيااذ ولااي يقااي الماادين
بالتيفيذ خاله هذا الجه .
المادة ()90
إذا ا تفظ ا د المتعايدين ب ف خ العقد يباه البادء فا تيفياذ مقاباه دفاع مبلاغ معاين
فإن ييامه بتيفيذ ما يفرحه عليه هذا العقاد مان التزاماات أو يبولاه ييااي المتعاياد اآلخار بتيفياذ
الف خ الذي ا تفظ به .
التزاماته  ،ي قط عيه
المادة ()91
يجوز اإلثبات ف المواد التجارياة أياا كايات ييمتااا بكافاة طار اإلثباات ماا لاي يايص
القايون (اليظاي) على غير ذلك .
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وفيمااا عاادا ال ااواه الت ا يوجااب فياااا القااايون (اليظاااي) اإلثبااات بالكتابااة ف ا المااواد
التجارية  .يجوز إثبات عكس ما اشتمه عليه دليه كتاب أو إثبات ما يجاوز هذا الدليه بكافاة
طر اإلثبات .
وتكون الورا العرفية ف المواد التجارية جة على الغير ف تاريخاا ولاو لاي يكان
هااذا التاااريخ ثابتااا مااا لااي يشااترط القااايون ثبااوت التاااريخ  .ويعتباار تاااريخ الوريااة العرفيااة هااو
التاريخ ال قيق تى يثبت العكس بكافة طر اإلثبات .
المادة ()92
تتقادي ( ت ت مع دعاوي ) التزاماات التجاار المتعلقاة بإعماالاي التجارياة يباه بعحااي
البعت بمح عشار ايوات مان تااريخ لاوه ميعااد الوفااء بااذ اإللتزاماات  ،إت إذا ياص
القايون (اليظاي) على مدة أيه .
وت اقط بمارور عشار ايوات ال كااي الياائياة الصاادرة فا الميازعاات الياشائة عاان
اتلتزامات التجارية المشار إلياا ف الفقرة ال ابقة .
الباب الثاني
العقود التجارية
الفصه الوه
البيع التجاري
الفرع الوه ـ أ كاي عامة
المادة ()93
ت ت ااري ال كاااي العامااة الميصااوص علياااا ف ا هااذا الفصااه إت علااى البيااوع الت ا
يعقدها التجار فيما بيياي لشؤون تتعل بالتجارة ما لي ييص على خالف ذلك .
المادة ()94
يجوز بيع المواه وال لع غير الموجودة ويت العقد على أن تتي تايئتاا أو تقاديماا أو
ت ليماا ف الميعاد المتف عليه للتيفيذ.
المادة ()95
ف البيوع طويلة الجه مثه عقاود التورياد التا يقارر فيااا الباائع مايح مزاياا خاصاة
للمشتري مقابه ميعه مان شاراء بحاائع مماثلاة مان الغيار ت يجاوز أن تزياد مادة المياع علاى
يوات .
ثال
المادة ()96
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يجوز بيع الش ء الذي ت ظ المتعايدان ويت العقد ا تماه تلفه فاإذا ت قا التلاف بعاد
البيااع ت ي ااترد المشااتري الااثمن  .ويعتباار البيااع باااطال إذا كااان البااائع واثقااا وياات التعايااد ماان
ت ق تلف المبيع .
المادة ()97
إذا اتف على أن يقوي المشتري بت ديد المواصفات الخاصاة باالمبيع  ،وجاب علياه أن
يقوي باذا الت ديد ف المدة المتف عليااا  ،أو خااله مادة معقولاة  ،وإت كاان للباائع أن يطلاب
الف خ والتعويت .
ويجوز للبائع أن يقوي بت ديد المواصافات بعاد ايقحااء المادة المشاار إليااا فا الفقارة
ال ابقة ويصبح هذا الت ديد ياائيا إذا لي يعترت عليه المشتري خاله مدة خم ة عشار يوماا
من تاريخ إخطار به .
المادة ()98
يجوز ويت التعايد اتكتفاء بت ديد ال س الت يتي بموجباا تعيين الثمن م تقبال .
المادة ()99
إذا اتف على أن الثمن هو عر ال و  ،كان المقصاود هاو اعر ال او فا المكاان
والزمان اللذين يجب فياما ت ليي المبيع للمشتري  .فاإذا تعاذر ت دياد اعر ال او فا مكاان
وزمان الت ليي فايه يعتمد ف ذلك بال عار ال ارية ف ال و المماثه ب العرف.
لمادة ()100
إذا لاي ي اادد المتعاياادان ثميااا للمبيااع أو أ ااس تعياين الااثمن  ،ايعقااد البيااع بال ااعر الااذي
جرى عليه التعامه بيياما  .فإذا لي يكن بيياماا تعاماه ااب اعتماد ال اعر ال اائد فا ال او
وذلك ما لي يتبين من ظروف ال اه وجوب اعتماد عر آخر .
المادة ()101
يجوز تفويت الغير فا تعياين الاثمن  ،فاإذا تعاذر علياه ذلاك لي ابب مان ال اباب
اعتد بالثمن ال ائد ف ال و يوي البيع فان تعذر عليه ذلك ددته الم كمة.
المادة ()102
إذا كان الثمن مقدرا على أ اس الوزن كايت العبرة باالوزن الصااف عياد الت اليي ماا
لي يتف الطرفان على خالف ذلك  ،وإت فالعبرة بما ا تقر عليه العرف .
المادة ()103
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ت ت ري تشريعات الت عير الجبري على ما ايعقد من بيوع يبه رياياا ولو كان
الثمن م ت قا ف تاريخ ت .
المادة ()104
إذا اتف على أن يتي الت ليي با تالي اليايه للمبياع كايات تبعاة الااالك علاى الباائع إلاى
ين إتماي الت ليي لليايه إت إذا اتف على خالف ذلك .
المادة ()105
إذا ياي البائع بياء على طلب المشتري بإر اه المبيع إلى غير المكان المعاين لت اليمه
كايت تبعة الاالك على المشتري من ويت ت ليي المبيع إلى اليايه.
المادة ()106
إذا اتف على طريقة معيية إلر اه المبيع  ،وخالف البائع الطريقة المتف علياا دون
حرورة مبررة كان م ؤوت عما يل المبيع من حرر ب بب تلك المخالفة .
المادة ()107
إذا هلك المبيع يبه الت ليي ب بب خاارس عان إرادة الباائع ت ماه المشاتري تبعاة ذلاك
متى كان الاالك بعد اعذار المشتري بت لي المبيع .
وإذا ياي البائع بعد اتعذار باتخاذ أية أعمااه حارورية للم افظاة علاى االمة المبياع
كان ذلك على يفقة المشتري .
المادة ()108
إذا لي ي دد ميعاد للت ليي  ،وجب أن يتي الت ليي فاور إتمااي العقاد ماا لاي تقاتت طبيعاة
المبيع أو يقت العرف بت ديد ميعاد آخر .
وإذا اتف على أن يكون للمشتري ت ديد ميعاد للت ليي  ،التازي الباائع بالت اليي فا هاذا
الميعاد مع مراعاة طبيعة المبيع أو الويت الالزي لتايئته للت ليي .
المادة ()109
إذا لي يقي البائع بالت ليي ف الميعاد الم دد له  ،اعتبار العقاد مف اوخا دون اجاة إلاى
اعذار  ،إت إذا ياي المشتري بإخطار البائع بتم كه بتيفيذ العقد خاله ابعة أيااي تالياة لتااريخ
لوه ميعاد الت ليي .
المادة ()110
ف البيوع الت يكون فيه ت ليي المبيع علاى دفعاات أو مرا اه يجاوز للمشاتري طلاب
ف ااخ العقااد إذا لااي يقااي البااائع بت االيي إ اادى الاادفعات أو ت االيي المطلااوب إل اادى المرا ااه فا
الميعاد المتف عليه .
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وت ي ري الف خ على ما تي تيفيذ من العقد إت إذا ترتب علاى تبعايت المبياع حارر
ج يي للمشتري .
المادة ()111
إذا ف ااخ العقااد ب اابب عاادي يياااي البااائع بالت االيي فا الميعاااد كااان للمشااتري أن يطالااب
البائع على بيه التعويت بالفر بين الثمن المتف عليه والثمن السائد ف ال او فا الياوي
الم دد للت ليي  ،وذلك مع عدي اإلخاله ب المشتري ف المطالبة بتعاويت الحارار التا
ل قت به يتيجة لعدي تيفيذ العقد .
المادة ()112
إذا لااي يكاان المبيااع الم االي وفقااا للمواصاافات والشااروط المتفا علياااا  ،مثااه كميتااه أو
صيفه أو وجود عيب فيه  ،كان للمشاتري أن يطلاب ف اخ العقاد إذا بلاغ اتخاتالف ادا يجعاه
المبيااع غياار صااالح للغاارت المعااد لااه أو لصااعوبة تصااريفه  .وفا غياار هااذ ال اااتت يكتفااى
بإيقاص الثمن أو بزيادته تبعا لليقص أو الزيادة ف الكمية أو درجه الصيف أو درجه العيب .
وي دد العرف المقدار المت امح فيه من يقص أو زيادة ف المبيع .
المادة ()113
على المشتري ف ال واه المبيية ف الماادة ال اابقة أن يخطار الباائع بوجاود الايقص
أو العيب أو عدي مطابقته خاله خم ة عشر يوما من تاريخ ت ليي المبياع إلياه ت اليما فعلياا .
ويجوز اتتفا على إطالة هذ المدة أو تقصيرها أو إعفاء المشتري من مراعاتاا.
وإذا لي يقي المشتري باذا اإلخطار خاله المدة الم ددة فا الفقارة ال اابقة فاال ت امع
دعوا إت إذا كان اليقص أو العيب أو عادي مطابقاة المبياع للمواصافات مماا ت يمكان الكشاف
عيه بالطر المعتادة .
المادة ()114
ت ت مع دعوى المشتري بشأن طلب ف خ العقد أو إيقاص الثمن ودعوى البائع بشاأن
طلب زيادة الثمن بمح ت عين يوما من تاريخ الت ليي الفعل للمبيع .
المادة ()115
إذا لي يدفع الثمن ف ميعاد ا ت قايه كان للبائع  ،بعاد اعاذار المشاتري  ،أن يعياد بياع
البحاعة  ،فإذا بيعت ب ن يية بثمن أيه من الثمن المتف علياه كاان مان ا الباائع مطالباة
المشتري بفر ال عر  ،وللبائع ـ وان لاي يقاي باالبيع فعاال ـ أن يطالاب المشاتري باالفر باين
الثمن المتف عليه والثمن ال ائد ف ال و ف اليوي الم دد لدفع الاثمن وذلاك إذا كاان المبياع
بحائع لاا عر معلوي ف ال و  .وإذا كان المبيع بحائع ليس لااا اعر معلاوي فا ال او
كان للبائع أن يطالب المشتري بالفر بين الثمن المتف عليه والثمن الذي يمكن به بيع المبيع
.
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المادة ()116
للمشتري أن يف الثمن يبه لوه الجه ما لي يتف على غيار ذلاك وي ادد اتتفاا أو
العرف ما يخصي من الثمن مقابه الوفاء يبه لوه الجه .
المادة ()117
 1ـ إذا رفت المشتري الذي دفع الثمن كامال ت لي المبيع  ،جاز للبائع أن يطلب من الم كماة
بأمر على عريحة إثبات الة الش ء واإلذن لاه فا بيعاه ت ات إشارافاا بعاد ايقحااء
مالة ت ددها وتخطر باا المشتري .
ويجوز للم كمة بيع الشياء القابلة للتلف بالمزاد العلي دون اجة إلى هذا اإلخطار
.
وإذا كان للمبيع عر معلوي ف ال و  ،جاز بيعه ممار ة عن طري و يط .
 2ـ تودع صيلة البيع خزاية الم كمة بعد خصي جميع المصروفات الت تكبدها البائع تى
ي وى اليزاع بين البائع والمشتري .
 3ـ إذا لي يكن المشتري يد دفع الثمن فتطب يفس اإلجراءات ال ابقة مع خصي الثمن المتفا
عليه من صيلة البيع عالوة على خصي جميع المصروفات الت تكبدها البائع .
الفرع الثاي ـ بعت أيواع البيوع التجارية
( )1البيع بالتقسيط
المادة ()118
البيع بالتق يط هو يوع من البيوع اتئتمايية يكون داد الثمن فيه مجازءا علاى أي ااط
دورية ي ت الق ط الوه بعد ت لي المبيع .
ويكون للجاات المختصة إصدار القواعد والقرارات الت تيظي عمليات البيع
بالتق يط .
المادة ()119
إذا لي يدفع المشتري أ د الي اط الم ت قة فال يجوز ال كي بف خ البيع إذا كان يد تاي
الوفاء بثالثة أرباع الثمن على اليه  .وذا يحى بف اخ البياع التازي الباائع بارد الي ااط التا
يبحاا من المشتري بعد أن يخصي مياا مقابه اإليتفاع بالمبيع فحاال عان تعاويت ماا يكاون
يد ل بالمبيع من تلف ياتج عن ات تعماه غير المعتاد  .ويشترط أن ت يجاوز مجماوع ماا
يتقاحا البائع مقدار الثمن الصل مع عوائد ( فوائدة )  .ويقع باطال كه اتفا على ت ميه
المشتري التزامات أشد من ذلك.
المادة ()120
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تؤدى الي اط ف موطن البائع المبين فا عقاد البياع ماا لاي يتفا علاى خاالف ذلاك .
على ايه ف الة القياي بت صيه الي اط ف ماوطن المشاتري فاال يجاوز للباائع ايتحااء أياة
مصروفات إحافية  .وتعتبر المخالصة عن أي ي ط مخالصة عن الي ااط ال اابقة علياه ماا
لي يثبت عكس ذلك.
المادة ()121
ت يكون اتتفا على لوه باي الثمن يافذا  ،إت إذا تخلف المشتري عن دفع
ي طين متتاليين على اليه بالرغي من إخطار وايقحاء ثمايية أياي على ذلك اإلخطار .
المادة ()122
إذا ا تفظ الباائع بملكياه المبياع الميقاوه تاى أداء جمياع الي ااط  ،اكت اب المشاتري
هذ الملكية بأداء الق ط الخير ويت مه المشتري تبعة هالك المبيع من ويت ت ليمه إليه .
ومع عدي اإلخاله باإل كاي الخاصة الميصوص عليااا فا اإلفاالس  ،ت يكاون شارط
ات تفاظ بالملكية يافذا ف مواجاة الغير إت إذا كان هذا الشرط مادويا فا ورياة ذات تااريخ
ثاباات و ااابقا علااى يشااوء ا الغياار  ،أو علااى إجااراءات التيفيااذ التا يتخااذها الاادائيون علااى
المبيع .
المادة ()123
إذا ا تفظ البائع بملكية المبيع الميقوه تاى أداء كاماه الي ااط امتياع علاى المشاتري
التصاارف فا المبيااع بااأي شااكه ماان أشااكاه التصاارف يبااه أداء جميااع الي اااط إت إذا وافا
البائع على ذلك كتابة .
وكه تصرف يجريه المشتري خالفاا لااذا ال كاي ت يكاون يافاذا فا ا الباائع إت إذا
أثبت الغير ن ييته وف هذ ال الة ت ت باي الي اط فورا .
المادة ()124
ت ري أ كاي البيع بالتق يط الميصوص علياا ف المواد ال ابقة ولو مى المتعايادان
البيع إيجارا.
( )2بيوع التخفيضات
المادة ()125
بيااوع التخفيحااات ه ا تلااك البيااوع الت ا تااتي بأ ااعار مخفحااة بعااد اإلعااالن عياااا
للجمااااور بموجاااب تااارخيص يصااادر مااان الجااااة المختصاااة ت ااادد فياااه تااااريخ بداياااة فتااارة
التخفيحات وياايتاا وأ عار البيع يبه وخاله هذ الفترة .
مادة ()126
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تقوي الجاة المختصاة بوحاع الشاروط والحاوابط التا تلتازي بااا الم االت التجارياة
لل صوه على ترخيص بإجراء البيع عن طري التخفيحاات وفتراتااا وماددها أو غيار ذلاك
من البيوع الت تتي ت ت ظروف خاصة .
يعتبر ف

مادة ()127
كي التخفيحات كه إجراء من شأيه اإلعالن عن البيع بأ عار مخفحة .
( )3البيع بطريقة التصفية أو المزايدة العلنية .

مادة ()128
البيااع بالمزاياادة العلييااة كااه بيااع اختياااري يجااوز لكااه شااخص حااور ولااو اشااترط
ل حور المزايدة دفع مقابه أو ايتصر ال حور على فئة معيية من الشخاص .
المادة ()129
يجب على التااجر أن يعلان عان ثمان ال الع المعروحاة للبياع فا التصافية مقترياا باه
بيان عن الثمن الفعل الذي كايت تباع به هذ ال لع خاله الشار ال اب على التصفية .
المادة ()130
ي ظر على التاجر أن يبيع بطريقة المزايدة العليياة ال الع غيار الم اتعملة التا يتااجر
فياا إت ل د ال باب اآلتية:
 – 1تصفية الم ه التجاري ياائيا .
 – 2تصفية أ د فروع الم ه التجاري .
 – 3تصفية التجارة ف أ د الصياف الت يتعامه باا التاجر .
 – 4تصفية ال لع الت يصيباا عيب ب بب ري أو ت رب ميا أو غير ذلك من ال باب.
ويشااترط اإلعااالن عاان ال اابب يبااه المزاياادة وال صااوه علااى التاارخيص ماان الجاااة
المختصة .
مادة ()131
ي ظ ار بيااع ال االع الم ااتعملة بالمزاياادة العلييااة إت بوا ااطة خبياار مااثمن ماارخص ماان
الجاة المختصة .
المادة ()132
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 -1على المشتري الاذي تر او علياه المزايادة أن يادفع يصاف الاثمن فا جل اة المزايادة وأن
يدفع الباي عيد ت ليي المبيع إلياه  ،ويجاب أن ياتي الت اليي خااله ثالثاة أيااي مان تااريخ
ر و المزايدة  ،ما لي تتحمن شروط طالب البيع خالف ذلك .
 – 2إذا لي يدفع المشتري الباي من الثمن أو لي ي حر لت لي المبيع ف الميعااد المشاار إلياه
ف البياد ال ااب وجاب إعاادة البياع علاى م ائوليته بطريقاة المزايادة العليياة أيحاا وت
تقبه المزايدة ميه .
 – 3إذا ر اات المزاياادة الثاييااة بااثمن أيااه ماان الااثمن ف ا المزاياادة الولااى التاازي المشااتري
المتخلف عن الدفع بالفر  .وإذا ر ت المزايدة الثايية بثمن أكثر فالزيادة لطالب البيع
.
المادة ()133
ي ظر على الخبير المثمن أن يمتيع عن إر اء المزايدة إت ف ال التين التاليتين :
 – 1إذا ايتصرت المزايدة على ال لعة على شخص وا د .
 – 2إذا لي تصه يتيجة المزايدة إلى الثمن ال ا .
المادة ()134
ت يجوز لطالب البيع أو للخبير اتشتراك بيف اه أو بوا اطة غيار فا المزايادة علاى
ال لع المعروحة للبيع .
المادة ()135
امتياز ب بب ماا ي ات قه مان أجار أو عمولاة علاى ثمان ال الع التا
للخبير المثمن
يتولى بيعاا بالمزايدة العليية .
( )4البيع بطريق التوريد
مادة ()136
إذا اتف على د أدياى و اد أيصاى للكمياة التا يلتازي الماورد بتوريادها جااز
لطالاب التورياد تعيااين الكمياة التا تلزمااه بشارط أن تقاع بااين ال ادين وأن يخطار باااا
المورد بميعاد ميا ب  ،وإذا اتف على ال د الديى و د  ،كان لطالب التوريد تعياين
الكمية الت تلزماه بشارط أن ت تقاه عان ال اد الدياى المتفا علياه  ،وأن يخطار بااا
المورد بميعاد ميا ب .

مادة ()137
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 1ـ إذا أتفا علااى أجاه للتوريااد فااالمفروت أن الجاه مشااروط لصااالح الطارفين فااال يجااوز
تعديله إت برحائاما .
 2ـ إذا أتف على أن يكون لطالب التوريد ت ديد أجه التوريد وجب أن يخطر المورد بميعااد
ميا ب بالجه الذي ي دد .
 3ـ إذا لاي يتفا علاى أجاه التوريااد جااز لكاه ماان الطارفين إياااء العقااد فا أي ويات بشاارط
إخطار الطرف اآلخر بميعاد ميا ب .
( )5البيوع البحرية
المادة ()138
البيوع الب رية ه تلك البيوع الت تتعل بالبحائع الت تيقه عن طري الب ر
المادة ()139
ت ااري القواعااد والعااراف الدوليااة الخاصااة بااالبيوع الب ريااة الصااادرة ماان غرفااة
التجااارة الدوليااة فيمااا لااي ياارد بشااأيه يااص خاااص ف ا هااذا القااايون (اليظاااي) بخص اوص هااذ
البيوع.
أوت ـ بيوع ميياء الش ن
البيع يف c.i.f
المادة ()140
البيااع اايف هااو بيااع بحاااعة مصاادرة عاان طري ا الب اار بمبلااغ مقطااوع يشاامه ثماان
البحاعة والتأمين علياا وأجرة اليقه بال فيية إلى ميياء الوصوه .
المادة ()141
على البائع إبراي عقد اليقه  ،على يفقته  ،بالشروط المعتادة وذلك على فيية صاال ة
ليقه البحاعة إلى ميياء الوصوه المتف عليه وبالطري المعتاد للر لة.
وعلى البائع أداء أجرة اليقه وأية يفقات أخارى لتفرياغ البحااعة كماا ها م اددة فا
ويت ومكان الش ن.
المادة ()142
يلتاازي البااائع بشا ن البحاااعة علااى يفقتااه علااى ال اافيية فا ميياااء الشا ن فا الميعاااد
المتف عليه ف عقد البيع  ،أو ف ويت معقوه إذا لي ي دد الطرفان ميعادا للش ن .
ويلتاازي البااائع  ،علااى يفقتااه  ،با ااتخراس التااراخيص الالزمااة لتصاادير البحاااعة ماان
مكان الش ن أو أية وثائ أخارى يطلبااا المشاتري  .كماا يت ماه يفقاات ال ازي أو التغلياف ،
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ومصااروفات يياااس البحاااعة أو وزياااا أو عاادها أو التأكااد ماان يوعيتاااا متااى كاياات هاااذ
العمليات تزمة للش ن  .كما يلتزي بدفع الحرائب والر اوي الم ات قة علاى البحاائع ب ابب
تصديرها أو ش ياا .
وعلى البائع إخطار المشتري دون إبطاء بتاريخ ش ن البحاعة وا ي ال فيية الت تاي
علياا الش ن.
المادة ()143
يت مااه البااائع تبعااة مااا يااد يل ا البحاااعة ماان حاارر تااى الل ظااة التا تجتاااز فياااا
البحاعة  ،أثياء ش ياا  ،اجز ال فيية  .وتيتقه هذ التبعة إلاى المشاتري عياد إتمااي الشا ن
بال فيية .
المادة ()144
على البائع أن يبري على يفقته  ،مع مؤمن م ترف و ن ال معة عقاد تاأمين ب اري
على البحاعة يغط مخاطر الر لة  .وإذا ش يت البحاعة على دفعات وجب التاأمين علاى
كه دفعة على دة  .وت يجوز أن يكون البائع هو يف ه المؤمن تجا المشتري .
ويلتزي البائع بالتأمين حد الخطار العادياة لليقاه  ،وت يلتازي بالتاأمين حاد الخطاار
الخاصة بتجارة معيية أو حد أخطار ال رب إت إذا اتف على ذلك ف العقاد ماع المشاتري .
وت يكون البائع م ؤوت تجا المشتري ب بب عجز المؤمن عن تأدية بده التأمين إذا كان ياد
أمن على المبيع لدى مؤمن م ترف و ن اليية.
المادة ()145
يجب أن يبري عقد التأمين على البحاعة بوثيقة يابلة للتاداوه وبالشاروط التا يجاري
علياا العرف ف ميياء الش ن  ،على ات يقه مبلغ التأمين عن الاثمن الماذكور فا عقاد البياع
محافا إليه عشرة ف المائة .
المادة ()146
إذا لي ييص ف عقد البيع على التزاي البائع بالتأمين على البحاعة حاد أخطاار اليقاه
 ،أو اتف على إعفاء البائع من هذا اتلتزاي اعتبر البيع ( أيد اف) .c&f
المادة ()147
على البائع أن ير ه إلى المشتري دون تأخير ي اخة مان ايد شا ن البحااعة يكاون
يظيفا ويابال للتداوه وموجاا إلى الميياء المعين للتفريغ  ،ويتعاين أن ي ارر ايد الشا ن مان
ثال ي خ ويجب أن يشتمه يد الش ن على ما يثبت أن البحااعة شا يت علاى ال افيية فا
التاريخ أو خاله المدة الم ددة للش ن  ،وان يخوه للمشاتري أو مان يمثلاه ال ا فا ا اتالي
البحاعة وذلك بتظاير ال يد إلياما أو يقه هذا ال لي مياما بالطري القايوي (اليظام )
الميا ب.
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وإذا كااان ال اايد بر ااي الشا ن وجااب أن يكااون مؤشاارا عليااه ماان الشااركة اليايلااة ف ا
تاريخ الش ن بما يفياد إتمااي شا ن البحااعة علاى ال افيية وإت كاان علاى الباائع أن يثبات أن
البحاعة يد ش يت ف التاريخ المبين ف ال يد .
وترف ا ب اايد الش ا ن يائمااة ببيااان البحاااعة ووثيقااة التااأمين  ،أو شاااادة تقااوي مقاماااا
تشتمه على شروطاا ال ا ية وتخاوه ل املااا ذات ال قاو الثابتاة بالوثيقاة  .وكاذلك ترفا
ب يد الش ن الوثائ الخرى الت يطلباا المشتري إلثباات مطابقاة البحااعة لماا يايص علياه
العقد وشاادة الميشأ وغير ذلك من وثائ .
وإذا كان ايد الشا ن ي ياه فا بعات الماور إلاى عقاد إيجاار ال افيية وجاب إرفاا
ي خة من هذا العقد .
المادة ()148
يعتبر يد الش ن يظيفا إذا لي يشتمه على بياود إحاافية صاري ة تؤكاد وجاود عياوب
ف البحاعة أو فا كيفياة زمااا  .وت يخاه مان يظافاة ايد الشا ن اإلشاارة فياه إلاى اب
ا تعماه الوعية أو الغلفة  ،أو اإلشارة إلى اإلعفاء مان الم اؤولية عماا ي اد مان حارر
ب بب طبيعة البحاعة أو عدي علي اليايه بم تويات الطرود ووزياا وييا اا وغيار ذلاك مان
المواصفات الذاتية للبحاعة .
المادة ()149
ت يلتاازي المشااتري بقبااوه الم ااتيدات التا ير االاا إليااه البااائع إذا كاياات غياار مطابقااة
للشروط الميصوص علياا ف عقد البيع  .ويعتبر المشاتري ياابال للم اتيدات إذا لاي يعتارت
عليااا خاااله ثماييااة أيااي ماان تاااريخ ت الماا  .ويااتي اتعتاارات بإخطاار البااائع كتابااة بإر اااه
م تيدات مطابقة للشروط خاله فترة ميا بة  .وللمشتري بعد ايقحاء تلك الفتارة طلاب ف اخ
عقد البيع والتعويت عما يكون يد أصابه من حرر .
وإذا رد المشتري الم تيدات ل باب معيية أو يبلاا بت فظات م اددة فلايس لاه  ،فيماا
بعد  ،أن يبدي أي اعترات على الم تيدات غير ال باب والت فظات الت ب له بياياا.
وإذا رد المشااتري الم ااتيدات دون مباارر  ،كااان م ااؤوت عاان تعااويت البااائع عمااا
يترتب على ذلك من حرر .
المادة ()150
إذا وصلت ال فيية الت شا يت عليااا البحااعة المبيعاة يباه وصاوه الم اتيدات  ،أو
إذا وصاالت الم ااتيدات يايصااة  ،وجااب علااى البااائع فااور إخطااار بااذلك القياااي بكااه مااا يلاازي
لتمكاااين المشاااتري مااان ال صاااوه علاااى ي اااخة مااان الم اااتيدات التااا لاااي تصاااه أو ا اااتكماه
الم تيدات اليايصة  .ويت مه الباائع المصاروفات الالزماة لاذلك ماع تعاويت المشاتري عماا
يكون يد أصابه من حرر.
المادة ()151
إذا وصااالت ال ااافيية التااازي المشاااتري با اااتالي البحااااعة بعاااد ف صااااا والت قااا مااان
مطابقتاا لما جاء بالم تيدات  .ويت ماه المشاتري المصاروفات التا ت ات علاى البحااعة
أثياء الر لة الب رية تى وصولاا إلاى مييااء الوصاوه  ،ماا لاي يكان متفقاا علاى دخاوه هاذ
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على البحاعة من ر وي أو

المصروفات ف أجرة اليقه  .كما يت مه المشتري ما يد ي ت
حرائب جمركية.
المادة ()152
إذا تبين أن البحاعة غير مطابقة لماا جااء بالم اتيدات  ،وكاان ذلاك بالقادر الم اموح
بااه عرفااا  ،التاازي المشااتري بقبولاااا  ،مااع تخفاايت ف ا الااثمن يقاادر الخبااراء وفقااا للعاارف
المعموه به ف ميياء الوصوه .
المادة ()153
إذا ا تفظ المشتري ب تعيين مدة لت لمه البحاعة أو لت ديد ميياء الشا ن ولاي تصادر عياه
تعليمات م ددة خاله تلك المدة  ،التزي بالمصروفات اإلحافية الت تيجي عن ذلاك  ،وت ماه
تبعة ما يد يل البحاعة من حرر من تاريخ ايقحاء المدة المتف عليااا للت اليي بشارط أن
تكون البحاعة المبيعة يد تعييت بذاتاا.
البيع فوب ()F.O.B
المادة ()154
البيع فوب هو البيع الذي يتي فيه ت ليي البحاعة ف ميياء الش ن على ظار ال فيية
الت يعيياا المشتري ليقه البحاعة.
المادة ()155
على المشتري إبراي عقد يقاه البحااعة علاى يفقتاه وإخطاار الباائع فا ميعااد ميا اب
با ي ال فيية الت اختارها لليقه ومكان الش ن وتاريخه أو الميعاد المعين لذلك .
ويجوز للمشتري توكياه الباائع فا إباراي عقاد اليقاه والتاأمين علاى البحااعة ل ااب
المشتري  .وت ري ف هذا الخصوص ال كاي الخاصة بعقد الوكالة.
المادة ()156
يلتزي البائع ب زي أو تغلياف البحااعة ويقلااا إلاى المييااء وشا ياا علاى ال افيية التا
عيياا المشتري  ،وذلك ف التاريخ أو خاله المدة الم ددة للش ن.
ويت ماااه الباااائع يفقاااات ال ااازي أو التغلياااف وأياااة مصاااروفات أخااارى تزماااة لشااا ن
البحاعة مثه مصروفات الف ص أو القياس أو الوزن أو العد.
ويتولى البائع ،علاى يفقتاه ا اتخراس إذن التصادير وإتمااي جمياع اإلجاراءات الخاصاة
بش ن البحاعة .
المادة ()157
على البائع إخطار المشتري دون تاأخير بشا ن البحااعة وان ير اه إلياه الم اتيدات
المتعلقة بذلك  .ويت مه المشتري مصروفات اإلخطار وإر اه الم تيدات .
30

المادة ()158
إذا طلب المشتري شاادة ميشأ  ،التزي البائع بال صوه علياا وإر الاا إليه.
المادة ()159
على البائع تقديي كه م اعدة تزمة لتمكين المشتري مان ال صاوه علاى ايد الشا ن
وغير من الم تيدات الصادرة ف بلد الش ن والتا يطلبااا المشاتري ت اتيراد البحااعة أو
تزمة لعبورها ف دولة أخرى.
ويت مه المشتري يفقات ال صوه على كافة هذ الم تيدات.

المادة ()160
يت مه الباائع جمياع اليفقاات الالزماة لشا ن البحااعة .كماا يت ماه تبعاة ماا ياد يل ا
البحاعة من حرر تى تجتاز البحاعة أثياء ش ياا اجز ال افيية .ويت ماه المشاتري بعاد
ذلك تبعة ما يد يل البحاعة من حرر وما ي ت علياا من مصروفات.
المادة ()161
إذا لي يخطر المشتري البائع با ي ال فيية فا الميعااد الميا اب أو ا اتفظ ب ا تعياين
مدة لت لمه البحاعة أو لت ديد ميياء الش ن ولي تصدر عيه تعليمات م ددة خاله تلك المدة،
التزي بالمصروفات اإلحافية الت تترتب على ذلك ،كماا يت ماه تبعاة ماا ياد يل ا البحااعة
من حرر وذلك من تاريخ ايقحاء المدة المتفا عليااا للت اليي بشارط أن تكاون البحااعة ياد
أفرزت أو تعييت بذاتاا.
المادة ()162
إذا تااأخر وصااوه ال اافيية الت ا عيياااا المشااتري  ،إلااى مااا بعااد ايتااااء الماادة المعييااة
للش ن أو إذا غادرت ال فيية الميياء المذكور يبه ايتااء هذ المدة ،أو تعاذر شا ن البحااعة
خاله تلك المدة ل باب يارياة  ،التازي المشاتري بالمصاروفات اإلحاافية التا تترتاب علاى
ذلك  ،كما يت مه المشتري تبعة ما ياد يل ا البحااعة مان حارر وذلاك مان تااريخ ايقحااء
المدة المعيية للش ن وبشرط أن تكون البحاعة يد أفرزت أو تعييت بذاتاا .
(ثاييا) بيوع ميياء الوصوه
المادة ()163
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بيوع الوصوه ه تلك البيوع الت يتي فياا ت ليي البحاعة ف ميياء الوصوه المتفا
عليه وتكون تبعة هالك البحاعة على البائع بعد ش ياا وتتحمن عقاود هاذ البياوع شاروطا
ماان شااأياا أن تجعااه أماار تيفيااذ العقااد ميوطااا بوصااوه ال اافيية ااالمة أو أن يكااون للمشااتري
الخيار ف يبوه البحاعة ب رغبته أو ب اليموذس الم لي إليه.
( )6البيع بمحاذاة السفينة F.A.S
المادة ()164
البيع بم اذاة ال فيية  F.A.Sهو البيع الذي يتي فيه ت ليي البحاعة ف المكان الذي
يعييه المشتري من رصيف الش ن بم اذاة ال فيية ف ميياء القياي  ،ويكون فيه تصدير
البحاعة ويقلاا ويفقات ومخاطر التصدير واليقه على عات المشتري.
المادة ()165
على البائع ت ليي البحاعة ف الميعااد الم ادد وفا المكاان الاذي يعيياه المشاتري مان
رصيف الش ن بم اذاة ال فيية ب العرف المتبع ف ميياء الش ن.
وعلااى البااائع إخطااار المشااتري دون تااأخير بتماااي ت االيي البحاااعة علااى الرصاايف
بم اذاة ال فيية ،وان ير ه إليه الم تيدات الدالة على ذلك.
ويت ماااه الباااائع مصاااروفات اإلخطاااار وإر ااااه الم اااتيدات الدالاااة علاااى تمااااي ت اااليي
البحاعة.
المادة ()166
إذا طلااب المشااتري تقااديي شاااادة ميشااأ التاازي البااائع بال صااوه علياااا وتقااديماا إليااه
ويت مه المشتري يفقات ذلك.
المادة ()167
على البائع ،بياء على طلب المشتري ،تقديي كه م اعدة لتمكين المشتري من ال صاوه علاى
إذن التصاادير أو أيااة موافقااة تزمااة لتصاادير البحاااعة ،وجميااع الم ااتيدات الصااادرة فا بلااد
الش ن أو ف بلد الميشأ أو ف كلياماا والتا ياد تكاون تزماة لتمكاين المشاتري مان ا اتيراد
البحاعة أو تزمة لعبورها ف دولة أخرى .ويت مه المشتري يفقات ومخاطر ذلك.
المادة ()168
يلتزي البائع على يفقته باال زي أو التغلياف الماألوف للبحااعة ماا لاي تجار العاادة علاى
تصديرها بدون زي أو تغليف.
ويت مه البائع جميع اليفقاات الم ات قة علاى البحااعة ويفقاات الف اص أو القيااس أو
الوزن أو العد أو أية إجراءات أخرى تزمة إلتماي ت ليي البحاعة .كما يت مه البائع تبعة ما
يد يل البحاعة من حرر تى الل ظة الت يتي فياا فعليا وحع البحاعة ف المكان الذي
يعييه المشتري من رصيف الش ن بم ااذاة ال افيية وفا الميعااد الم ادد لاذلك ،ماا لاي تقات
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اليظي المعموه باا ف ميياء الش ن المتف عليه بالت ليي ف مكان آخر ويقباه المشاتري ذلاك
صرا ة ف العقد.
المادة ()169
على المشتري إخطار البائع ف ميعاد ميا ب با ي ال فيية الت اختارها لليقه ومكان الش ن
وتاريخ ت ليي البحاعة.
وإذا لي يخطر المشاتري الباائع با اي ال افيية فا ميعااد ميا اب أو ا اتفظ ليف اه بمادة
لت لي البحاعة أو اختيار ميياء الش ن أو كلياما ،ولي تصدر عيه تعليمات م اددة خااله تلاك
المدة ،التزي بالمصاروفات اإلحاافية التا تترتاب علاى ذلاك  .كماا يت ماه تبعاة ماا ياد يل ا
البحاعة من حرر من تاريخ ايقحاء المدة المتفا عليااا للت اليي بشارط أن تكاون البحااعة
يد أفرزت أو تعييت بذاتاا.
وإذا لي تصه ال فيية الت عيياا المشتري ليقه البحاعة خاله ميعاد ميا ب أو تعاذر
شااا ن البحااااعة عليااااا أو إذا أكملااات شااا ياا يباااه الميعااااد المتفااا علياااه ،ت ماااه المشاااتري
المصاروفات اإلحاافية التا تترتاب علاى ذلاك ،كماا يت ماه تبعاة ماا ياد يل ا البحااعة ماان
حاارر ماان تاااريخ وحااع البحاااعة ت اات تصاارف المشااتري بشاارط أن تكااون البحاااعة يااد
أفرزت أو تعييت بذاتاا.
( )7البيع ف مطار القياي
المادة ()170
البيع ف مطاار القيااي هاو البياع الاذي ياتي فياه ت اليي البحااعة فا مطاار القيااي وذلاك
بوحعاا ت ت تصرف اليايه الجوي الذي عييه المشتري أو الذي إختار البائع.
المادة ()171
يلتزي البائع بت ليي البحاعة ،ف مطار القياي ،إلى اليايه الجوي أو إلى من يمثله ،فا
المكان والتااريخ المتفا علياماا أو فا المكاان الاذي يعيياه المشاتري ،بعاد إباراي العقاد .وياتي
الت ليي وفقا للقواعد والعراف المتبعة ف مطار القياي.
وعلى البائع إخطار المشتري دون تأخير بتماي ت ليي البحااعة وذلاك باأي و ايلة مان
و ائه اتتصاه.
المادة ()172
يقوي الباائع باإبراي عقاد يقاه البحااعة ،علاى يفقاة المشاتري ماا لاي يعتارت المشاتري
على ذلك ويخطر البائع ف هذا اتعترات ف أ رع ويت ممكن .
وإذا تولى البائع إبراي عقد اليقه ،التزي بمراعاة التعليمات الصادرة إليه من المشاتري
واختيااار طااائرة صااال ة ليقااه بحااائع ماان ذات طبيعااة الش ا ء وبطري ا الر لااة المعتاااد ماان
مطار القياي إلى مطار الوصوه الذي عيياه المشاتري وفا ااه تعاذر إيصااه البحااعة إلاى
المطار المعين وجب إيصالاا إلى أيرب مطار من ميشأة المشتري .
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المادة ()173
يلتزي البائع بال صوه على إذن تصدير البحاعة أو أياة موافقاة ر امية تكاون تزماة
لتصديرها .ويت مه البائع مخاطر ويفقات ذلك.
وعلى البائع ،بياء على طلب المشتري ،تقديي كه م اعدة تزمة لتمكين المشتري من
ال صااوه علااى الورا الصااادرة ف ا بلااد القياااي أو ف ا بلااد الميشااأ أو ف ا كليامااا ت ااتيراد
البحاعة أو تزمة لعبورها دولة أخرى  .وكذلك تقديي كاه م ااعدة تزماة لتمكاين المشاتري
ماان الرجااوع علااى اليايااه ف ا الاادعاوى الياشاائة عاان عقااد اليقااه .ويت مااه المشااتري مخاااطر
ويفقات ذلك.
المادة ()174
يلتزي البائع على يفقته بال زي أو التغلياف الاواي للبحااعة علاى الي او الاذي تقتحايه
طريقة يقلاا بالجو ،ما لي تجر العادة على يقلاا بدون زي أو تغليف.
ويت مه البائع جميع اليفقاات الم ات قة علاى البحااعة ويفقاات الف اص أو القيااس أو
الوزن أو العد أو أية إجراءات أخرى تزمة إلتماي ت ليي البحاعة .كما يت مه البائع تبعة ما
يد يل البحاعة من حرر تى الل ظة الت يتي فياا تماي ت ليي البحاعة ف مطار القياي.
المادة ()175
يلتااازي الباااائع باااأداء كافاااة الر اااوي والحااارائب التااا ت ااات علاااى البحااااعة ب ااابب
تصديرها.
المادة ()176
يلتاازي البااائع بااأن ياازود المشااتري بكافااة الم ااتيدات الالزمااة ت ااتالي البحاااعة والتا
تكون ت ت تصرف البائع.
المادة ()177
إذا امتيع اليايه الجوي  ،أو الشخص اآلخر ،الذي عييه المشتري عان ت الي البحااعة
ف مطار القياي ،أو إذا لي يقي المشتري بتزويد البائع ف الويت الميا اب بالتعليماات الالزماة
ليقه البحاعة و كان على البائع إخطار المشتري بذلك دون تأخير.
المادة ()178
ف ال واه الت ت يكون فياا على البائع إبراي عقاد يقاه البحااعة ،يلتازي المشاتري،
وعلى يفقته ،بتيظيي عملية يقه البحاعة من مطار القياي إلى مطاار الوصاوه ،وت دياد الياياه
الجوي أو ممثله أو أي شخص آخر ت لي البحاعة إليه  .وعلى المشتري إخطار الباائع باذلك
دون تأخير .
وإذا تااأخر المشااتري فا إخطااار البااائع  ،بالتعليمااات الالزمااة ليقااه البحاااعة  ،ت مااه
المشتري جميع اليفقات اإلحافية الت تترتب على ذلاك  ،كماا يت ماه ماا ياد يل ا البحااعة
ماان حاارر ميااذ التاااريخ الااذي يتعااين فيااه الت االيي  ،بشاارط أن تكااون البحاااعة يااد أفاارزت أو
تعييت بذاتاا .
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المادة ()179
إذا امتياع اليايااه الجااوي ،أو أي شااخص آخار  ،عييااه المشااتري عاان ت االي البحاااعة ،
ت مه المشتري جميع اليفقات اإلحافية الت تترتب على ذلك  .كما يت مه تبعاة ماا ياد يل ا
البحاعة من حرر وذلك ميذ التاريخ الذي أصب ت فياه البحااعة معادة للت اليي  ،بشارط أن
تكون البحاعة يد أفرزت أو تعييت بذاتاا .
المادة ()180
يكون عقد اليقه ف البيوع التجارية الماذكورة م اتقال وت ياؤثر علاى العالياات التا
تيشأ بين كه من البائع والمشتري واليايه ف عقد اليقه أو بين المشاتري والمصارف فا عقاد
اتعتماد الم تيدي.
المادة ()181
فيما عدا اليقه الب ري والجوي ت ري ال كاي الميصوص علياا ف هذا الفصاه علاى
جميااع أيااواع اليقااه أيااا كاياات صاافة اليايااه مااع مراعاااة ال كاااي التا تيظماااا يااوايين (أيظمااة)
خاصة بشاأن بعات أياواع اليقاه وأ كااي اتفايياات اليقاه الدولياة واإليليمياة التا تكاون الدولاة
طرفا فياا وت ري تلك ال كاي على اليقه ولو ايتريت به عمليات من طبيعة أخرى ما لي تكن
تلك العمليات ه الغرت الرئي من التعايد.
المادة ()182
إذا كان لليايه أكثر من يموذس للعقود الت يبرماا ولي يتف الطرفان على إتباع يموذس
معين مياا ،ايعقد اليقاه بمقتحاى اليماوذس الاذي يتحامن الشاروط العاماة ،وإذا اتفا الطرفاان
على إتباع يموذس معين فال يجوز تجزئة الشروط المذكورة فيه.
الفصل الثاني
النقل
أحكام عامة
المادة ()183
عقد اليقه هو العقد الذي يلتزي بموجبه اليايه بيقه أشياء أو أشخاص من مكان إلى
مكان آخر معين مقابه أجر معلوي.
المادة ()184
ييعقد عقد اليقه بمجرد اإليجاب والقبوه .ويجوز إثبات العقد بكافة طر اإلثبات.
وف يقه الشياء يعتبر ت لي اليايه لاا بمثابة يبوه لليقه.
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وف يقه الشخاص يعتبر صعود الراكب إلى و يلة اليقه بمثابة يبوه لليقه ما لي يثبت أن
يية الراكب لي تتجه إلى إبراي عقد يقه.
المادة ()185
إذا كان اليايه ي تكر يوعا معييا من اليقه أو ي تكر اليقاه علاى خطاوط معيياة ،التازي
بقبوه كه ما يقدي له من طلبات إت إذا كان الطلب مخالفا للشروط المقررة لليقاه أو إذا تعاذر
على اليايه تيفيذ ل باب ت دخه إلرادته فياا.
المادة ()186
تشمه م اؤولية الياياه أفعالاه وأفعااه تابعياه التا تقاع ماياي أثيااء ييااماي بأعماالاي أو
ب اابباا .ويعتباار تابعااا كااه شااخص ي ااتخدمه اليايااه فا تيفيااذ اتلتزامااات المترتبااة علااى عقااد
اليقه ،ويقع باطال كه شرط يقحى بإعفاء اليايه من الم ؤولية عن أفعاله وأفعاه تابعيه.
المادة ()187
ف تيفيذ عقد اليقه ت يعتبر من القوة القاهرة دو ايفجار مفاجئ فا أجاازة و ايلة
اليق ه أو ا تراياا أو اي رافااا عان خاط ال اير أو تصاادماا أو غيار ذلاك مان ال اواد التا
ترجع إلى الدوات واآلتت الت ي تعملاا الياياه فا تيفياذ اليقاه ولاو ثبات اياه اتخاذ التادابير
الالزمة لحمان صال يتاا للعمه ودرء ما يد ت دثه من حرر.
وكذلك ت يعتبر من القوة القاهرة ال واد الت ترجع إلى وفاة تابع اليايه فجأة أو
إصابتاي بإجااد بدي أو عقل أثياء العمه ولو ثبت أن اليايه يد اتخذ ال يطة الالزمة
لحمان ليايتاي البديية والعقلية .كما ت يعتبر يوة ياهرة إحراب تابع اليايه من العمه
ب بب خطأ ميه.
المادة ()188
يقصد بالغش ف تيفيذ عقد اليقاه كاه فعاه أو امتيااع عان فعاه أو إهمااه مقصاود يقاع
من اليايه أو من تابعيه يترتب عليه دو حرر للطرف الخر.
ويقصااد بالخطااأ الج اايي كااه فعااه أو امتياااع عاان فعااه يقااع ماان اليايااه أو ماان تابعيااه
برعوية مقروية بإدراك لما يد يترتب على ذلك من حرر.
المادة ()189
ت ي ااأه اليايااه عاان تعااويت الحاارر الياشاائ عاان تعطيااه اليقااه أو اتي ااراف عاان الطري ا
المعين له ب بب اتحطرار إلى تقديي الم اعدة لي شخص مريت أو مصاب أو ف خطر
المادة ()190
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تتقادي (ت ت مع) الدعوى الياشئة عن عقد يقه الشياء أو عقد يقه الشاخاص أو عقاد
الوكالة بالعمولة لليقه بمح ية ت ت ب وفقا لأل كاي التالية :ـ
أ -فيمااا يتعلا باادعوى الم ااؤولية عاان الاااالك الكلا لألشااياء ماان اليااوي الااذي يجااب فيااه
الت ليي .
ب -فيما يتعل بالتأخير أو التلف أو الاالك الجزئ لألشياء مان ياوي الت اليي أو مان الياوي
الذي وحع فيه الش ء ت ت تصرف المر ه إليه.
وت يجوز أن يتم ك بالتقادي (بعدي ماع الدعوى) من صدر مياه أو مان تابعياه غاش
أو خطأ ج يي.
ويقع باطال كه اتفا على مخالفة ال كاي ال ابقة.
الفرع األول ـ عقد نقل األشياء
المادة ()191
ت اارر وثيقااة اليقااه ماان ي ااختين ،يويااع إ ااداهما اليايااه وت االي إلااى المر ااه ،ويويااع
الخرى المر ه وت لي إلى اليايه.
وتشتمه الوثيقة بوجه خاص على البيايات التالية :
 .1تاريخ ومكان ت رير الوثيقة.
 .2ا ي وموطن كه من المر ه والمر ه إليه واليايه والوكيه بالعمولة لليقه أن وجد.
 .3مكان القياي ومكان الوصوه.
 .4يوع الش ء م ه اليقه ووزيه و جمه وطريقاة زماه وعادد الطارود وأي بياان آخار
يكون تزما لتعيين ذاتية الش ء وتقدير ييمته .
 .5بيان خاص بالتأمين على الش ء م ه اليقه أن وجد.
 .6الميعاد المعين لبدء اليقه وميعاد الوصوه.
 .7أجرة اليقه وغيرها من المصروفات مع بيان الملتزي بدفعاا وويت وطريقة الوفاء.
 .8الشروط الخاصة بالشا ن والتفرياغ وياوع و ايلة اليقاه وطريقاة ال اير والتعويحاات
الت ت ت عن هالك الش ء أو تلفه أو تأخر وصوله وت ديد الم ؤولية وغيار ذلاك
من الشروط الخاصة الت يد تتحمياا وثيقة اليقه.
ويجوز إثبات عكس ما ورد ف وثيقة اليقه بكافة طر اإلثبات.
المادة ()192
يجوز أن ت رر وثيقة اليقه با ي شخص معين أو لمر أو ل املاا.
وتيتقه الوثيقة طبقا لقواعد ال والة إذا كايت ا مية ،وتتداوه بالتظاير إذا كايات لمار
وبالمياولة إذا كايت لل امه.
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وف جميع ال واه تعتبر يازة وثيقة اليقه بمثابة يازة الش ء الميقوه ذاته وتعتبار
وثيقة اليقه جاة فيماا ورد بااا مان بياياات وعلاى مان يادعى ماا يخاالف هاذ البياياات إثباات
ذلك.
المادة ()193
إذا لي ت رر وثيقة يقه  ،وجب علاى الياياه أن ي الي المر اه بيااء علاى طلباه إيصاات
مويعا ميه بت لمه الش ء الميقوه  .ويجب أن يكون اإليصاه مؤرخا ومشاتمال علاى البياياات
الكافية لتعيين ذاتية الش ء م ه اليقه وأجرة اليقه ومكان وميعاد بدء اليقه والوصوه.
المادة ()194
يلتزي المر ه بت ليي الش ء إلى الياياه فا مكاان القيااي إت إذا اتفا علاى ت اليمه فا
مكان آخر .كما يلتزي المر ه بت ليي اليايه الم تيدات الالزماة لتيفياذ اليقاه .ويكاون المر اه
م ؤوت عن عادي كفاياة الم اتيدات أو عادي مطابقتااا لل قيقاة كماا يكاون الياياه م اؤوت عان
حياعاا أو إ اءة ا تعمالاا.
وإذا كان اليقه يقتح من جايب اليايه اتخاذ ا تعدادات خاصة ،وجب على المر اه
إخطار اليايه بذلك يبه ت ليي الش ء بويت كاف.
المادة ()195
1ـا إذا كاياات طبيعااة الشا ء م ااه اليقااه تقتح ا إعااداد لليقااه إعاادادا خاصااا  ،وجااب علااى
المر ه القياي بذلك على ي و يقيه الاالك أو التلف وت يعارت الشاخاص أو الشاياء
الخرى الت تيقه معه للحرر .
2ـ يكون المر ه م ؤوت عن الحرار الت تيشاأ عان عادي يياماه بااذا اتلتازاي  .وماع ذلاك
يكون اليايه م ؤوت عن هاذ اإلحارار إذا يباه اليقاه ماع علماه أو إمكاان علماه بعادي
يياي المر ه باذا اإلعداد الخاص أو إهماله فيه .
3ـ يعتبر اليايه عالما بالعيب إذا كان ظاهرا أو كان مما ت يخفى على اليايه العادي .
4ـ ت يجوز لليايه أن ييف م ئوليته عن هالك أو تلف ش ء مما ييقه بإثبات أن الحرر يشأ
عن عيب ف تغليف أو تعبئة أو زي ش ء آخر ويقع باطال كه اتفا على خالف ذلك.
المادة ()196
يكون لليايه ال ف ف ص الشاياء المطلاوب يقلااا للت قا مان التااا ومان صا ة
البيايات المقدمة إليه من المر ه.
وإذا ايتحااى الف ااص فاات الغلفااة أو فااتح الطاارود يتعااين أن يااتي ذلااك ف ا حااور
المر ااه  ،فاإذا لااي ي حاار المر ااه خاااله ميعاااد ميا ااب بعااد إخطااار جاااز لليايااه فا غياار
حور المر ه إجراء هذا الف ص ب ن يياة  ،وللياياه الرجاوع علاى المر اه أو المر اه
إليه بمصروفات الف ص .
38

وإذا تبين من الف ص أن الة الش ء ت ت مح بيقله دون تعرحه لحارر جااز للياياه
أن يمتيع عن اليقه ما لي يقر المر ه كتابة بعلمه ب الة الش ء ورحاائه باليقاه  ،ويثبات هاذا
اإليرار ف وثيقة اليقه أو إيصاه ات تالي .
المادة ()197
يلتزي المر ه بدفع أجرة اليقه وغيرها من المصروفات الم ت قة لليايه ،ماا لاي يتفا
علااى أن يت ملاااا المر ااه إليااه  .وف ا هااذ ال ال اة يكااون المر ااه والمر ااه إليااه م ااؤولين
بالتحامن عن دفع الجرة والمصروفات.
وإذا احطر اليايه لظروف طارئة أن ي لك طريقا أطوه من الطري المتف علياه أو
الطري المعتاد ،تالفيا لخطر أكيد على الشا ء الميقاوه ا ات الجارة عان الم اافة الزائادة
والمصروفات اإلحافية إن كان لاا مقتحى.
وت ي ت اليايه أجرة يقه ما يالك من الشياء الميقولة بقوة ياهرة .
المادة ()198
للمر ه أثياء وجود الشا ء فا ياازة الياياه أن ياأمر بإعادتاه إلياه أو بتوجيااه إلاى
شخص آخر غير المر اه إلياه ،ويادفع المر اه للياياه أجارة ماا تاي مان اليقاه ويعوحاه عان
المصروفات والحرار.
وت يكون للمر ه ا تعماه هذا ال إذا عجز عن تقديي وثيقة اليقه التا ت الماا مان
اليايه ،أو إذا وصه الش ء وطلب المر ه إليه ت لمه أو تي إخطار بت لمه.
وييتقه هذا ال للمر ه إلياه مان ويات ت المه وثيقاة اليقاه .ويكاون للياياه ال ا فا
ال صوه على ما ي ت قه من اجر ومصروفات إحافية.

المادة ()199
لمالااك الش ا ء متااى كااان ااائزا لوثيقااة اليقااه أن يتصاارف فيااه بااالبيع أو غياار ماان
التصرفات أثياء وجود ف يازة اليايه .وف هاذ ال الاة يت ماه المالاك تبعاة هاالك الشا ء
أثياء اليقه ما لي يوجد اتفا على خالف ذلك .
المادة ()200
ييشأ للمر اه إلياه ا مباشار فا عقاد اليقاه بمجارد يازتاه لوثيقاة اليقاه  ،ويت ماه
اتلتزاماات الياشائة عان هاذا العقاد إذا يبلااا صارا ة أو حاميا  .ويعتبار يباوت حامييا بوجااه
خاااص مطالبتااه لليايااه بت االيي الشا ء إليااه بموجااب وثيقااة اليقااه ،أو إصاادار بعااد ت االمه هااذ
الوثيقة تعليمات تتعل به .
المادة ()201
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يلتزي اليايه بش ن الش ء ورصه ف و يلة اليقه ،ما لي يتف على غير ذلك.
وإذا اتفا علااى أن يقااوي المر ااه بشا ن الشا ء أو رصااه ،كااان لليايااه أن يمتيااع عاان
اليقه إذا كان الش ن أو الرص مشوبا بعيب ت يخفى على اليايه العادي.
وإذا طلب المر ه أن يكون اليقه على و ايلة يقاه معيياة ت تتفا ماع طبيعاة الشا ء،
فال يكون اليايه م ؤوت عما يل الشا ء مان حارر يتيجاة ا اتعماه هاذ الو ايلة متاى يااي
اليايه بتيبيه المر ه لذلك.
المادة ()202
على اليايه أن ي لك الطري الذي تاي اتتفاا علياه ،فاإذا لاي يتفا علاى طريا معاين
وجب على اليايه ،أن ي لك الطري المعتاد.
ومع ذلك يجوز لليايه ،إذا ايتحات الحارورة ذلاك أن يغيار الطريا المتفا علياه أو
ي لك طريقا آخر.
المادة ()203
يحامن اليايااه االمة الشا ء أثياااء تيفياذ عقااد اليقاه ،وعليااه أن يبااذه فا ذلااك العيايااة
الالزمة الت تتطلباا طبيعة الش ء الميقوه .ويكون م ؤوت عن هالك الشا ء هالكاا كلياا أو
هالكا جزئيا أو عن تلفه أو عن التأخير ف الت ليي .ويعتبر ف كي الاالك الكل عادي ت اليي
اليايه للش ء أو عدي إخطار للمر ه إليه بال حور لت لمه أو عدي العثور عليه بعد ايقحاء
مدة معقولة من ايتااء الميعاد المتف عليه للت اليي ،أو ماا يقحا باه العارف لوصاوه الشا ء
وت ليمه.
ويبتدئ التزاي اليايه ب المة الش ء من الويت والمكان الذي يوحع فياه الشا ء ت ات
تصرفه إلتماي عملية اليقه ،وييتا عيد الت ليي ف الزمان والمكان المتف علياما.
المادة ()204
ت يكون اليايه م ؤوت عما يل الش ء عادة ب كي طبيعته ،من يقص فا الاوزن أو
ال جي أثياء يقله  ،ما لي يثبت أن اليقص يشأ عن أ باب أخرى .وإذا كان الشا ء م اه اليقاه
مجزا على مجموعات أو طارود ،ادد الايقص المت اامح فياه علاى أ ااس وزن أو جاي كاه
مجموعة أو طرد على د متى كان الوزن أو ال جي معييا لكه مجموعة أو طارد فا وثيقاة
اليقه أو كان من الممكن تعيييه.
المادة ()205
ت يكااون اليايااه م ااؤوت عاان حااياع مااا عاااد إليااه بيقلااه ماان يقااود أو أورا ماليااة أو
مجوهرات أو غير ذلك من الشياء الثميية ،إت بقادر ماا يدماه المر اه بشاأياا ويات ت اليماا
من بيايات كتابية.
المادة ()206
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إذا حاااع الشا ء أو تلااف دون أن تكااون ييمت اه مبييااة ف ا وثيقااة اليقااه أو فا إيصاااه
ات تالي ،يدر التعويت على أ اس القيمة ال قيقية لما حاع أو تلف ف جاة الوصاوه وفا
الميعاد الم دد له ،طبقا لل عر ال ائد ف ال و  .فإذا لي يكن للش ء عر معين ددت ييمتاه
بمعرفة خبير تعييه الم كمة على وجه ات تعجاه.
وإذا كايت ييمة الش ء مبيية ف وثيقة اليقه جاز لليايه ،ماع ذلاك ،أن يياازع فا هاذ
القيمة ،وأن يثبت بكافة طر اإلثبات القيمة ال قيقية للش ء .
المادة ()207
إذا ترتب على تلف الش ء أو على هالكه هالكا جزئيا أو علاى تاأخر وصاوله أياه لاي
يعااد صااال ا للغاارت المقصااود ميااه  ،وثبتاات م ااؤولية اليايااه  ،جاااز لطالااب التعااويت أن
يتخلى لليايه عن الش ء مقابه ال صوه على تعويت كامه .
المادة ()208
يكون للمر ه إليه ال ف ف ص الش ء م ه اليقه عيد ت لمه للت ق مان االمته.
فإذا امتيع اليايه عن تمكييه من ذلك جاز له رفت ت لي الش ء.
وت لي الش ء دون ت فظ ي قط ال ف الرجوع على اليايه ب ابب التلاف أو الااالك
الجزئ أو التأخير ف الوصوه ،ما لي يثبت المر ه إليه الة البحاعة ويرفع الدعوى على
اليايااه خاااله ثالثااين يومااا ماان تاااريخ الت االيي .ويكااون إثبااات الااة البحاااعة بمعرفااة رجاااه
اإلدارة أو خبير تعييه الم كمة على وجه ات تعجاه.
وت ت ري أ كاي الفقرة ال ابقة إذا ثبت أن التلف أو الاالك الجزئ يشأ عان غاش أو
خطأ ج يي من اليايه أو من تابعيه.
المادة ()209
إذا ياي عدة يايلين على التعايب بتيفيذ عقد يقه وا د ،كاان الياياه الوه م اؤوت تجاا
المر ه والمر ه إليه عن مجموع اليقه .ويقع باطال كه شرط على خالف ذلك.
وت ي أه كه من اليايلين التالين لليايه الوه تجاهه أو تجا المر اه أو المر اه إلياه
إت عن الحرر الذي يقع فا الجازء الخااص باه مان اليقاه .فاإذا ا ات اه تعياين الجازء الاذي
ويع فيه الحرر ،وجب توزيع التعويت باين جمياع الياايلين بي ابة ماا ي ات قه كاه ماياي مان
أجرة اليقه ،ويعفى من اتشتراك ف ت ماه الم اؤولية الياياه الاذي يثبات أن الحارر لاي يقاع
ف الجازء الخااص باه مان اليقاه ،وإذا أع ار أ ادهي وزعات صاته علاى اآلخارين بالي ابة
ذاتاا.
المادة ()210
يلتزي اليايه بتفريغ الش ء عيد وصوله وبت مه مصروفات التفريغ  ،ما لي يتف على
غير ذلك .
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المادة ()211
إذا لي يكن الت ليي واجبا ف م اه المر اه إلياه كاان علاى الياياه أن يخطار بوصاوه
الش ء وبالويت الذي ي تطيع فيه ت لمه.
وعلى المر ه إليه ت لي الش ء ف الميعاد الاذي ادد الياياه وإت التازي بمصاروفات
التخاازين ويجااوز لليايااه بعااد ايقحاااء الميعاااد الااذي عييااه للت االيي أن ييقااه الش ا ء إلااى م ااه
المر ه إليه مقابه أجرة إحافية.
المادة ()212
إذا كايت البحاعة م ه اليقه مؤجلة الثمن وفاوت الياياه فا الت صايه عياد الت اليي
للمر ه إليه ،طبقت أ كاي الوكالة ف شأن العالية بين المر ه واليايه.
المادة ()213
إذا اه مايع دون بدء تيفيذ اليقه أو ا تمرار تيفيذ أو لي ي حار المر اه إلياه لت الي
الش ء ف الميعاد الذي عييه اليايه ،أو حر وامتيع عن ت المه أو عان دفاع أجارة اليقاه أو
المصروفات الم ت قة ،وجب على اليايه أن يخطر المر ه بذلك وأن يطلب ميه تعليماته.
وإذا تأخر المر ه ف إبالب اليايه بتعليماته ف الويت الميا ب جاز لليايه أن يطلاب
من الم كمة تعيين خبير على وجه ات تعجاه إلثبات الة الش ء واإلذن له ف إيداعاه عياد
أمين ل اب المر ه وعلى م ؤوليته.
وإذا كااان الش ا ء معرحااا للاااالك أو التلااف أو يقااص ف ا القيمااة ،أو كاياات صاايايته
تقتح مصروفات باهحة ،جاز للقاح أن يأمر ببيعه بالطريقة الت يعييااا وبإياداع الاثمن
خزاية الم كمة ل اب ذوي الشأن.
ويجوز للقاح عياد اتيتحااء أن ياأمر ببياع الشا ء كلاه أو بعحاه بماا يكفا للوفااء
بالمبالغ الم ت قة لليايه ،ويتي البيع بالكيفية الت ي ددها القاح .
المادة ()214
ت يجوز لليايه أن ييف م ؤوليته عن هالك الش ء أو تلفه أو التاأخير فا ت اليمه إت
بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذات ف الش ء أو خطأ المر ه أو المر ه إليه أو عمه مان
أعماه اإلدارة .وإذا لي يعرف بب هالك الش ء أو تلفه كايت تبعة ذلك على اليايه.
وإذا ت فااظ اليايااه واشااترط عاادي م ااؤوليته عاان التلااف ماان جااراء عيااب فاا اازي
البحاعة ،وجب على المر ه أو المر ه إليه أن يثبت أن التلف لي ييشأ عن هذا العيب.
المادة ()215
يقع بااطال كاه شارط يقحا بإعفااء الياياه مان الم اؤولية عان هاالك الشا ء كلياا أو
جزئيا أو عن تلفه .كاذلك يقاع بااطال كاه شارط يقحا بإعفااء الياياه مان هاذ الم اؤولية إذا
يشأت عن أفعاه تابعيه.
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ويعتبر ف كي شرط اإلعفاء من الم ؤولية كه شرط يكون من شاأيه إلازاي المر اه
أو المر ه إليه بدفع أية مبالغ بأية صفة كايت ،يكون الادف مياا تغطية كه أو بعت يفقاات
التامين حد م ؤولية اليايه .وكذلك كه شرط يقح بتيازه المر اه أو المر اه إلياه للياياه
عن ال قو الياشئة عن التامين على الش ء حد مخاطر اليقه.
المادة ()216
فيما عدا الت الغش والخطأ الج يي من اليايه أو من تابعيه يجوز للياياه أن يشاترط
إعفاء من الم ؤولية عن الحرار الت يد تل بالمر ه أو المر ه إليه وتكون ياشئة عن
مجارد تااأخير وصااوه الشا ء م ااه اليقااه .كماا يجااوز لااه أن ي ادد م ااؤوليته عاان الاااالك أو
التلااف بشاارط أت يكااون التعااويت المتف ا عليااه تعويحااا رمزيااا أو صااوريا .ب ي ا ت يق اه
التعويت المتف عليه عن ثل ييمة الش ء الميقوه ف مكان وزماان يقلاه .وكاه اتفاا علاى
تعويت يقه عن هذا ال د يزاد إليه.
ويجب أن يكون الشرط مكتوبا وأن يكون اليايه يد أعلن به المر ه صرا ة.
المادة ()217
إذا يقه الش ء ف را ة المر ه أو المر ه إليه أو تابعيه ،فال يكون اليايه م ؤوت
عن هالكاه أو تلفاه إت إذا ثبات صادور خطاأ ج ايي مان الياياه أو مان تابعياه أدى إلاى هاالك
الش ء أو تلفه.
المادة ()218
إذا دفع التعويت ب بب فقد الش ء ثي وجد خاله ية من تاريخ دفع التعويت وجاب
علااى اليايااه إخطااار ماان ياابت التعااويت بااالعثور علااى الش ا ء مااع إعاليااه ب التااه ودعوتااه
لت لمه ف المكان الذي يعييه.
وإذا لي يصه إلى اليايه تعليمات باذا الخصوص خاله خم اة عشار يوماا مان تااريخ
ت لي اإلخطار ،أو لي ي حر من يبت التعويت ف الميعاد ،أو حر ورفت ت لي الش ء،
جاز لليايه التصرف فيه.
وإذا واف من يبت التعويت على ت لي الش ء وجب علياه رد ييماة التعاويت الاذي
يبحه بعد خصي ما يكون يد تكبد مان مصاروفات أو أحارار ياتجاة عان التاأخير فا ت اليي
الش ء إليه.
المادة ()219
إذا لاي يخطار اليايااه مان ياابت التعاويت فا الاة العثااور علاى الشا ء وفقاا ل كاااي
المادة ال ابقة يجوز لمن يبت التعويت متى علاي باذلك إلازاي الياياه بت اليي الشا ء إلياه ،أو
دفع الفر بين ما دفع من تعويت والقيمة الفعلية للش ء ويت العثور عليه .
المادة ()220
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لليايه بس الش ء ت اتيفاء أجارة اليقاه وغيرهاا مان المباالغ التا ت ات

لاه ب ابب

اليقه.
ويكون لليايه امتياز على الاثمن اليااتج مان بياع الشا ء ت اتيفاء المباالغ الم ات قة لاه
ب بب اليقه ،ويتبع ف هذا الشأن إجراءات التيفيذ على الشياء المرهوية رهيا تجاريا .
الفرع الثاي – عقد يقه الشخاص
المادة ()221
يلتزي اليايه بيقه أمتعة الراكب وأمتعة الم اجلة التا يجاوز لاه ات تفااظ بااا .بشارط
أت تزيد على ال د المعين ف وثيقة اليقه أو ال د المتعارف عليه.
لمادة ()222
يحمن اليايه المة الراكب أثياء تيفيذ عقد اليقه ويكون م اؤوت عماا يل ا الراكاب
من أحرار بديية أو مادية وكذلك الحرار المترتبة علاى التاأخير فا الوصاوه ويقاع بااطال
كه اتفا يقح بإعفاء اليايه من هذا الحمان.
ويبتدئ التزاي اليايه ب المة الراكب من الويت الذي يشرع فيه الراكب بدخوه و يلة
اليقه وييتا ف الل ظة الت ييفصه فياا الراكب تماما عياا.
ومااع ذلااك يلتاازي اليايااه بااالتزاي عاااي ب ااالمة الراكااب أثياااء تواجااد فا المكااان المعااد
ت تقباه الراكب تمايدا لتيفيذ اليقه.
المادة ()223
ت يجوز لليايه أن ييف م ئوليته عن الحرار البديياة أو المادياة أو أحارار التاأخير
الت تل بالراكب إت بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو الته الص ية.
وللورثااة والشااخاص الااذين يعااولاي تيفيااذا تلتاازاي بيفقااة ،ال اا فاا مطالبااة اليايااه
بالتعويت عن الحرر الذي ل مورثاي أو معيلاي ،واء ويعت الوفاة إثر ال اد مباشرة
أو بعد ايقحاء مدة من الزمن .
المادة ()224
يقع باطال كه شارط يقحا بإعفااء الياياه كلياا أو جزئياا مان الم اؤولية عماا يصايب
الراكب من أحرار بديية .ويعتبر ف كي اإلعفاء من الم ؤولية كاه شارط يكاون مان شاأيه
إلزاي الراكب بدفع أية مبالغ ،بأية صفة كايت ،يكون الادف مياا تغطياة كاه أو بعات يفقاات
التأمين حد م ؤولية اليايه.
المادة ()225
فيمااا عاادا ااالت الغااش والخطااأ الج اايي ماان اليايااه أو ماان تابعيااه ،يجااوز لليايااه أن
يشترط إعفاء من الم ؤولية عن الحرار الت يد تل بالراكب يتيجة التأخير.
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ويجااب أن يكااون شاارط اإلعفاااء ماان الم ااؤولية مكتوبااا وأن يكااون اليايااه يااد أعلااي بااه
الراكب صرا ة.
المادة ()226
يلتزي الراكب بأداء أجرة اليقه ف الميعاد المتف عليه أو المذكور ف لاوائح اليقاه أو
الذي يقح به العرف.
وعلااى الراكااب إتباااع تعليمااات اليايااه المتعلقااة باليقااه واتخاااذ اإلجااراءات الالزماااة
لمغادرة مكان القياي.
المادة ()227
إذا توف الراكب يبه بدء ال فر أو الت يوة ياهرة دون بدء تيفيذ اليقه أو يامت يباه
تيفيااذ ظااروف طارئااة تجعلااه خطاارا علااى الرواح ،فااال ي ااأه اليايااه عاان عاادي التيفيااذ وت
ي ت أجرة اليقه.
وإذا ياماات القااوة القاااهرة أو الخطاار علااى الرواح أثياااء تيفيااذ عقااد اليقااه فااال ي اات
اليايه الجرة إت عن الجزء الذي تي من اليقه.
المادة ()228
ف ا اااتت اليقااه علااى و ااائه تعمااه علااى خطااوط وف ا مواعيااد ميتظمااة ،إذا عااده
الراكب عن اليقه يبه بدئه كان عليه أن يخطر الياياه بعدولاه يباه الياوي المعاين لتيفياذ اليقاه.
وف هذ ال الة ت ي ت اليايه الجرة.
وإذا تي العدوه دون إخطار أو دون مراعااة الميعااد الاوارد فا الفقارة ال اابقة ،التازي
الراكب بالجرة ،ما لي يكن عدوله ب بب الوفاة أو المرت أو غير ذلك مان المواياع القارياة
وإذا عده الراكب عن مواصلة ال فر بعد بدئه ا ت قت عليه الجرة كاملة.
المادة ()229
يلتزي الراكب ب را ة المتعاة والشاياء التا يارخص لاه بات تفااظ بااا أثيااء اليقاه،
ويكااون م ااؤوت عاان الحاارر الااذي ت ااببه لليايااه أو للغياار .وت يكااون اليايااه م ااؤوت عاان
حااياعاا أو عمااا يل قاااا ماان حاارر إت إذا اثباات الراكااب أن الحااياع أو الحاارر يرجااع إلااى
خطأ من اليايه أو من تابعيه.
ويخحع يقه المتعة الم جلة لأل كاي الخاصة بيقه الشياء .
المادة ()230
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إذا تااوف الراكااب أو أصاايب بماارت أثياااء تيفيااذ عقااد اليقااه ،التاازي اليايااه بااأن يتخااذ
التدابير الالزمة للم افظة على أمتعته إلى ين ت ليماا لذوى الشأن.
وإذا وجد ف مكاان الوفااة أ اد ذوي الشاأن ،جااز لاه أن يتادخه لمرايباة هاذ التادابير
وأن يطلب من اليايه ت ليمه إيرارا بأن أمتعة المتوفى ف يازته .
المادة ()231
لليايااه اابس أمتعااة الراكااب الم ااجلة حاامايا لجاارة اليقااه وغيرهااا ماان اليفقااات التا
ت ت له ب بب اليقه.
امتياز على ثمن هذ المتعاة ت اتيفاء المباالغ الم ات قة لاه ب ابب اليقاه.
ولليايه
ويتبع ف هذا الشأن إجراءات التيفيذ على الشياء المرهوية رهيا تجاريا.
المادة ()232
يجااوز التيااازه عاان وثيقااة اليقااه يبااه باادء تيفيااذ مااا لااي تكاان الوثيقااة بإ ااي الراكااب أو
أعطيت له تعتبارات خاصة .

المادة ()233
 – 1على اليايه أن يايئ للراكب مكايا ف الدرجة المتفا عليااا ،وللراكاب أن يطالاب الياياه
با ترداد الفر إذا أحاطر إلاى ال افر فا درجاة أدياى مان الدرجاة المبيياة فا وثيقاة
اليقه.
 – 2إذا دفع الراكب أجارة إحاافية مقاباه مزاياا خاصاة جااز لاه مطالباة الياياه بردهاا إذا لاي
يوفر له اليايه المزايا الت تقابلاا.
الفرع الثالث ـ النقل الجوي
المادة ()234
فيما لي يرد بشأيه يص خاص ومع عدي اإلخاله بأ كاي اتتفاييات الدولية الت تكون
الدولة طرفا فياا ،ت ري على اليقه الجوي ال كاي الميصوص علياا ف هذا الفصه بشأن
عقد اليقه .
المادة ()235
يقصااد باليقااه الجااوي يقااه الشااخاص والمتعااة أو البحااائع بالطااائرات مقابااه أجاار .
ويعتبر من يبيه الجر اليقه بدون مقابه إذا تي على بيه الدعاية على طائرات شركات يقاه
م ترفة .
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ويقصد بالمتعة الشياء الت يجوز للراكب ملاا معه بالطاائرة وت الي للياياه لتكاون
ف ا را ااته أثياااء اليقااه  ،وت تشاامه الشااياء الصااغيرة الشخصااية الت ا تبقااى ف ا را ااة
الراكب أثياء ال فر .
المادة ()236
يجب على اليايه إصدار وثيقة اليقه الجوي متحمية البيايات ال ا اية الخاصاة بعقاد
يقه الشخاص أو البحائع  .ويجب أن تشمه وثيقة اليقه الجوي علاى وجاه الخصاوص بياياا
بتيبيه الراكب أو المر ه بأن اليقاه ياتي وفقاا ل كااي الم اؤولية الم ادودة  ،وإت أمتياع علاى
اليايه التم ك باذ ال كاي .
المادة ()237
ي ااأه اليايااه الجااوي عاان تعااويت الحاارر الااذي ي ااد ف ا الااة وفاااة الراكااب أو
إصابته بجروح أو بأي أذى ج ماي آخر  ،إذا ويع ال اد الذي أدى إلى الحرر على متن
الطائرة أو أثياء أية عملية من عمليات صعود الراكب للطائرة أو يزوله مياا .
المادة ()238
ي ااأه اليايااه الجااوي عاان تعااويت الحاارر الااذي ي ااد ف ا الااة هااالك أو حااياع
المتعة أو البحائع أو تلفاا إذا ويع ال اد الذي أدى إلى الحرر أثياء اليقه الجوي.
ويشاامه اليقااه الجااوي الفتاارة التا تكااون فياااا المتعااة والبحااائع فا را ااة اليايااه،
وذلك ميذ ت لي اليايه لاا وت ليماا ف مكان الوصوه.
وت يشمه اليقه الجوي الفترة الت تكون فيااا المتعاة أو البحاائع م اه يقاه باري أو
ياري أو ب ري يقع خارس المطار .على أيه إذا د مثه هذا اليقه عياد تيفياذ اليقاه الجاوي
بقصد الش ن أو الت ليي أو اليقه من طائرة إلاى أخارى وجاب افتارات أن الحارر ياتج عان
اد ويع أثياء فترة اليقه الجوي ما لي يقي الدليه على عكس ذلك.
المادة ()239
ي اأه اليايااه الجااوي عان الحاارر الااذي يترتاب علااى التااأخير فا وصااوه الراكااب أو
البحائع أو المتعة.
المادة ()240
يعفى اليايه الجوي من الم ؤولية الياتجة عان التاأخير إذا أثبات أياه ووكاالء وتابعياه
يد اتخذوا كه التدابير الالزمة لتفادي الحرر أو أيه كان من الم ت يه علياي اتخاذها.
المادة ()241
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يعفى اليايه الجوي من الم ؤولية إذا أثبت أن الحارر كلاه ياد يشاأ مان المحارور أو
كان ب بب الته الص ية .ويكون للم كمة أن تخفت من م اؤولية الياياه إذا أثبات أن خطاأ
المحرور أو الته الص ية يد اهمت ف إ دا الحرر .
المادة ()242
ت ي أه اليايه الجوي عن حياع أو تلف الشاياء الصاغيرة الشخصاية التا تبقاى فا
را ة الراكب أثياء ال فر إت إذا أثبت الراكب خطأ اليايه أو تابعيه.
المادة ()243
ت يجوز ف اليقه الجوي لألشخاص أن يجاوز التعاويت الاذي ي كاي باه علاى الياياه
المبلااغ الااذي ي اادد يااايون (يظاااي) الدولااة بالي اابة لكااه راكااب ف ا الااة الوفاااة ،إت إذا اتف ا
صرا ة على تجاوز هذا المبلغ.
وف ا الااة يقااه المتعااة أو البحااائع ت يتجاااوز التعااويت المبلااغ الااذي ي اادد يااايون
(يظاي) الدولة عن كه كيلو جراي .ومع ذلاك إذا يادي المر اه عياد ت اليي المتعاة أو البحاائع
إلى اليايه إيرارا خاصا بقيمتاا وأهميتاا ودفاع ماا ياد يطلباه الياياه مان أجارة إحاافية مقاباه
ذلك ،التزي اليايه بأداء التعويت بمقدار القيمة المبيية ف اإليرار إت إذا أثبت الياياه أن هاذ
القيمة تجاوز القيمة أو الهمية ال قيقية لألمتعة أو البحائع.
وف الة حياع أو هالك أو تلاف جازء مان الطارد أو بعات م توياتاه ي اب ال اد
اليصى للتعويت على أ اس الوزن الكل للطرد  ،ما لي يؤثر ذلاك فا ييماة طارود أخارى
تشملاا يفس الر الة فيراع أيحا وزن هذ الطرود .
وبالي بة إلى الشياء الصغيرة الشخصية الت تبقى ف را ة الراكب أثياء ال فر ت
يجوز أن يزيد التعويت الذي ي كي به لكه راكب عن تلاك الشاياء علاى المبلاغ الاذي ي ادد
يايون (يظاي) الدولة.
المادة ()244
ت يجوز لليايه الجوي أن يتم ك بال ادود القصاوى للتعاويت الميصاوص عليااا فا
ا لمادة ال ابقة إذا ثبت أن الحرر يد يشأ عن فعه أو امتياع من جايب الياياه أو تابعياه وذلاك
إما بقصد إ دا حرر وإما برعوية مقروية بإدراك ا تماه دو حارر .فاإذا وياع الفعاه
أو اتمتياااع ماان جايااب التااابعين فيجااب أن يثباات أيحااا أياااي كااايوا عيدئااذ فاا أثياااء تأديااة
وظائفاي.
المادة ()245
إذا أييمت دعوى التعويت على أ د تابع اليايه أو أ د وكالئاه ،جااز لاه أن يتم اك
بال دود القصوى للتعويت الميصوص علياا ف المادة ( )243من هذا القايون (اليظاي) ،إذا
ثبت أن الفعه الذي أ د الحرر يد ويع ميه أثياء أو ب بب تأدية وظيفته.
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ويجب أن ت يتجاوز مجموع التعويت الذي يمكن ال صوه علياه مان الياياه وتابعياه
معا تلك ال دود.
وماع ذلاك ت يجاوز لتااابع الياياه أو وكيلاه أن يتم ااكا بال ادود القصاوى للتعااويت إذا
ثباات أن الحاارر ياشاائ عاان فعااه أو امتياااع ماان جايبااه وذلااك أمااا بقصااد أ اادا حاارر وإمااا
برعوية مقروية بإدراك ا تماه دو حرر.
المادة ()246
يقع باطال كه شرط يقح بإعفاء اليايه الجوي من الم اؤولية أو بت ديادها بأياه مان
ال دود القصوى للتعويت الميصوص علياا ف المادة ( )243من هذا القايون (اليظاي).
ومع ذلك ت يشمه هذا البطالن الشارط الاذي يقحا بإعفااء الياياه مان الم اؤولية أو
بت ديدها ف الة هالك الش ء م ه اليقه أو تلفه ب بب طبيعته أو عيب ذات فيه.
كما يقع باطال كاه شارط يكاون مان شاأيه إلازاي الراكاب أو المر اه إلياه بادفع كاه أو
بعاات يفقااات التااأمين حااد م ااؤولية اليايااه الجااوي ،وكااه شاارط يتيااازه بموجبااه الراكااب أو
المر ه إليه لليايه عن قويه ف التأمين حد أخطار اليقه .
المادة ()247
ت لي المر ه إليه المتعة أو البحائع دون ت فظ يعد يريية علاى ت المه لااا فا
جيدة ومطابقة لوثيقة اليقه ما لي يقي الدليه على عكس ذلك .

الاة

المادة ()248
على المر ه إليه ف الة تلف المتعة أو البحائع أن يوجه ا تجاجا إلى اليايه فاور
اكتشاااف التلااف وعلااى الكثاار خاااله اابعة أياااي  ،بالي اابة إلااى المتعااة وأربعااة عشاار يومااا
بالي بة إلى البحائع وذلك من تااريخ ت الماا  .وفا الاة التاأخير يجاب أن يوجاه ات تجااس
خاله وا د وعشرين يوما على الكثر من اليوي الاذي توحاع فياه المتعاة أو البحاائع ت ات
تصرف المر ه إليه .
ويجب أن يثبت ات تجااس فا صاورة ت فاظ علاى وثيقاة اليقاه عياد ت اليي المتعاة أو
البحااائع أو ف ا صااورة خطاااب م ااجه ير ااه إلااى اليايااه أو تابعيااه أو وكالئااه ف ا الميعاااد
القايوي .
وت تقبه دعوى الم ؤولية حد اليايه إذا لي يوجه ات تجاس ف المواعيد الميصاوص
علياا ف هذ المادة إت إذا اثبت المدع ويوع غش أو تدليس من جاياب الياياه أو تابعياه أو
وكالئه لتفويت هذ المواعيد أو إلخفاء قيقة الحرر الذي أصاب المتعة أو البحائع .
المادة ()249
ترفع دعوى الم ؤولية أماي الم كماة المختصاة فا بلاد القيااي  ،أو بلاد الوصاوه  ،أو
البلد الذي صدرت فياا وثيقة اليقه  ،أو البلد الذي يوجد فياه المركاز الرئي ا للياياه ب اب
اختيار المدع  .ويقع باطال كه شارط يتحامن تعاديال لقواعاد اتختصااص الماذكورة إت إذا
تي اشتراطه يبه ويوع الحرر.
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المادة ()250
ي قط ال ف رفع دعوى الم ؤولية على اليايه الجوي بمرور يتين من يوي بلاوب
الطائرة جاة الوصوه أو من اليوي الذي كان يجب أن تصه فيه أو مان التااريخ الاذي تويفات
فيه عملية اليقه.
المادة ()251
يكااون اليايااه الجااوي م ااؤوت فا ال اادود القصااوى للتعااويت الميصااوص علياااا فا
المادة ( )243من هذا القايون (اليظاي) .أيا كايات صافة الخصاوي فا دعاوى الم اؤولية وأياا
كان عددهي أو مقدار التعويت الم ت .
المادة ()252
 .1إذا اتفا علااى أن يكااون اليقااه بالمجااان فااال يكااون اليايااه الجااوي م ااؤوت إت إذا أثباات
طالب التعويت أن الحرر يشأ عن خطأ صدر من اليايه أو من ا د تابعيه أو وكالئه
وفااا هاااذ ال الاااة يجاااوز أيحاااا للياياااه الجاااوي أو لتابعياااه أو لوكيلاااه التم اااك بت دياااد
الم ؤولية وفقا ل كاي هذا القايون "اليظاي" .
 .2يكون اليقه مجايا إذا كان بدون مقابه ولي يكن اليايه م ترفا اليقاه  ،فاإذا كاان م ترفاا
اعتبر اليقه غير مجاي ولو كان بدون مقابه .
المادة ()253
لقائد الطائرة ال ف اتخااذ تادابير ي ارية علاى جمياع الشاخاص الموجاودين فيااا ،
فله أن يقرر إخراس أي شخص أو أي ش ء مياا يترتب على وجاود فا الطاائرة خطار علاى
المتاا أو إخاله باليظاي فياا.
الفصل الثالث
الرهن التجاري
المادة ()254
الرهن التجاري هو الذي يتقارر علاى مااه ميقاوه حامايا لادين يعتبار تجارياا بالي ابة
للمدين .
ويكون الرهن تجاريا بالي بة لجميع ذوي الشأن الذين تتعل قوياي والتزاماتاي به.
المادة ()255
ت يكون الرهن يافذا فا ا المادين أو الغيار إت إذا ايتقلات ياازة الشا ء المرهاون
إلى الدائن المرتان أو إلى عده يعييه المتعايدان  .ويعتبر ف كي العده الشخص الاذي كاان
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اب المادين الاراهن واتفا علاى أن تكاون يازتاه ل

ااب الادائن

ي وز الش ء المرهون ل
المرتان .
وف ا جميااع ال ااواه يتعااين أن تبقااى يااازة الش ا ء المرهااون بيااد ماان ت االمه تااى
ايقحاء الرهن .
المادة ()256
يعتبر الدائن المرتان أو الشخص العده الذي عييه المتعايدان ائزا للشا ء المرهاون
إذا وحع ت ت تصرفه علاى الي او الاذي ي ماه الغيار علاى اتعتقااد باأن الشا ء أصابح فا
را ته  ،أو إذا ت لي صكا يمثه الش ء المرهون وكان هذا الصك يعطا اائز دون غيار
ت لي هذا الش ء .
المادة ()257
يترتب الرهن حمايا لدين يائي  .كما يجوز أن يترتب الرهن حمايا لادين معلا علاى
شرط أو دين م تقبه أو دين ا تمال .
المادة ()258
يتي رهن ال قو الثابتـة ف صكوك ا مية بثبوت كتاب يذكر فياه رهان هاذ ال قاو
 ،ويقيد الرهن فا اجالت الجااة التا أصادرت الصاكوك ويؤشار باه علاى الصاكوك ذاتااا
وت دد مرتبة الدائن المرتان من تاريخ القيد ف جالت الجاة .
ويتي رهن ال قو الثابتاة فا صاكوك المار عان طريا التظايار الاذي ياذكر فياه أن
القيمة للحمان أو للرهن .
ويتي رهن ال قو الثابتة ف صكوك ل املاا عن طري ثبوت كتاب ياذكر فياه رهان
هذ ال قو مع إخطار الجاة الت أصدرت هذ الصكوك ب صوه الرهن .
وتيتقه يازة ال قو بت ليي الصكوك الثابتة فياا  .وإذا كان الصك مودعا لدى الغير
 ،اعتباار ت االيي إيصاااه اإليااداع بمثابااة ت االيي الصااك ذاتااه بشاارط أن يكااون الصااك معييااا ف ا
اإليصاه تعيييا كافيا وأن يواف المودع لديه على يازته ل اب الدائن المرتان  .وفا هاذ
له ف بس الصك ل ابه ل ابب ااب علاى
ال الة يعتبر المودع لديه يد تخلى عن كه
الرهن  ،ما لي يكن يد ا تفظ باذا ال عيد يبوله يازة الصك ل اب الدائن المرتان.
المادة ()259
يثبت الرهن بالي بة إلى المتعايدين وف مواجاة الغير بجميع طر اإلثبات .
المادة ()260
مع مراعاة ال كاي الميصوص عليااا فا اإلفاالس وماع عادي اإلخااله ب قاو الغيار
ن اليية إذا كان الش ء المرهون من المواه غير المثلية  ،جاز للمدين الراهن أن ي ترد
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وي تبده به غير  ،بشرط أن يكون ميصوصاا علاى ذلاك فا عقاد الارهن  ،وأن يقباه الادائن
البده.
وإذا ترتب الرهن على مااه مثلا  ،بقا الارهن يائماا ولاو أ اتبده بالشا ء المرهاون
ش ء آخر بذات القيمة واليوع .
المادة ()261
على الدائن المرتان أو العده الذي عييه المتعايدان والذي ي وز الشا ء المرهاون أن
ي االي الماادين  -إذا طلااب الماادين ذلااك  -إيصااات يبااين فيااه ماهيااة الش ا ء المرهااون ويوعااه
ومقدار ووزيه وغير ذلك من الصفات المميزة له .
المادة ()262
يلتااازي الااادائن المااارتان باتخااااذ الو اااائه الالزماااة للم افظاااة علاااى الشااا ء المرهاااون
وصيايته عيد ال اجاة وأن يباذه فا ذلاك عياياة الرجاه المعتااد  .وإذا كاان الشا ء المرهاون
وريااة تجاريااة التاازي الاادائن الماارتان باتخاااذ كافااة اإلجااراءات التا يتطلباااا القااايون (اليظاااي)
ل ماية ال الثابت ف الورية وا تيفاء ييمتاا عيد لوه الجه .
وت رى ال كاي ال ابقة على العده الذي يكون الش ء المرهون ف يازته .
ويلتاازي الااراهن بجميااع المصااروفات التا يتكباادها الاادائن الماارتان أو العااده فا هااذا
الشأن.
المادة ()263
ت يجاااوز للااادائن المااارتان أن ييتفاااع بالشااا ء المرهاااون دون مقاباااه إت باااإذن المااادين
الااراهن .وعليااه عيااد طلااب الماادين الااراهن أن ي ااتثمر الشا ء المرهااون وأن ي ااتعمه جميااع
ال قو المتعلقة به ل اب المدين الراهن وأن يقبت ييمته وأربا اه وغيار ذلاك مان المباالغ
الياتجة عيه عيد ا ت قاياا .
وتعتباار المبااالغ المت صااله ماان ا ااتثمار الش ا ء المرهااون وا ااتعماله قويااا للماادين
الراهن ف ذمة الدائن المرتان .
ويخصااي الاادائن الماارتان المبااالغ الت ا أيفقاااا ف ا الم افظااة علااى الش ا ء المرهااون
وصيايته من المبالغ الم ت قة للمدين الراهن ف ذمته ثي من أصاه الادين المحامون باالرهن
ما لي ييص القايون (اليظاي) أو اتتفا على خالف ذلك .
المادة ()264
يكون الدائن المرتان أو العده م ؤوت عن هالك الش ء المرهون أو تلفه ما لي يثبات
أن ذلك يرجع إلى عيب ذات ف الش ء أو إلى بب أجيب ت دخه له فيه .
المادة ()265
إذا لي يدفع المدين الدين المحمـون بالرهن ف ميعاد ا ت قايه وبعد مح ثالثاة أيااي
علااى إخطااار بالوفاااء بأيااة و اايلة متا ااة ماان يبااه الاادائن الماارتان  ،كااان لاااذا الاادائن  ،بعااد
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ايقحااء خم ااة أياااي مان تاااريخ إعااذار المادين بالوفاااء  ،أن يطلااب بعريحاة تقاادي إلااى رئاايس
الم كمة المختصة  ،المر ببيع الش ء المرهون كله أو بعحه .
المادة ()266
ت يجوز تيفيذ المر الصادر من رئيس الم كماة المختصاة ببياع الشا ء المرهاون إت
بعد ايقحاء خم ة أياي من تاريخ تبليغه إلى المدين والكفيه العيي إن وجد  ،مع بيان المكاان
الذي يجري فيه البيع وتاريخه و اعته .
الدائن المرتان أن يعاين المااه الاذي
وإذا تقرر الرهن على عدة أمواه  ،كان من
يجري عليه البيع  ،ما لي يتي اتتفا بين المتعايادين علاى ترتياب معاين لألماواه التا يجاري
علياا البيع أو يكن من شأن خيار الدائن المرتان إل ا حرر بالمدين .
وفا جميااع ال ااواه ت يجاوز أن يشاامه البياع إت مااا يكفا للوفاااء ب ا الاادائن إت إذا
كان المبيع ت يقبه التجزئة .
المادة ()267
يجري البياع فا الزماان والمكاان اللاذين يعيياماا رئايس الم كماة المختصاة وباالمزاد
العلي إت إذا عين رئيس الم كمة طريقة أخرى للبيع .
وإذا كااان الش ا ء المرهااون صااكا متااداوت ف ا ااو الورا الماليااة  ،أماار رئاايس
الم كمة ببيعه ف هاذ ال او بمعرفاة أ اد و اطائاا  .وإذا كاان الصاك ورياة تجارياة غيار
متداولة ف و الورا المالياة  ،تاي بيعااا باإذن مان رئايس الم كماة عان طريا التظايار
اليايه للملكية  ،دون التزاي المظار بالحمان .
وي توف الدائن المرتان بطريقة اتمتياز أصه دييه وعوائد وما يكون ياد تكباد مان
مصروفات وذلك من الثمن الياتج عن البيع .
المادة ()268
إذا كان الش ء المرهون معرحا للااالك أو التلاف  ،أو كايات يازتاه ت اتلزي يفقاات
باهظة  ،ولي يشأ الراهن تقديي ش ء آخر بدله  ،جاز لكه من الدائن المرتان والمدين الراهن
أن يطلااب ماان رئاايس الم كمااة المختصااة التاارخيص ببيعااه فااورا بأيااة طريقااة يعيياااا الاارئيس
وييتقه الرهن إلى الثمن الياتج من البيع .
المادة ()269
إذا ايخفحت القيمة ال ويية للش ء المرهون ب ي أصب ت غير كافية لحمان الادين
 ،كااان للاادائن الماارتان أن يطلااب ماان الماادين الااراهن تكملااة الحاامان بمقاادار مااا ااد ماان
ايخفات وذلك خاله ميعاد معين .
وإذا رفااات المااادين الاااراهن ذلاااك أو ايقحاااى الميعااااد الم ااادد دون أن يقاااوي بتكملاااة
الحاامان كااان للاادائن الماارتان أن ييفااذ علااى الشا ء المرهااون ولااو لااي ي ااه أجااه ات اات قا
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بإتباااع اإلجااراءات الميصااوص علياااا ف ا المااواد ماان ( )265إلااى ( )267ماان هااذا القااايون
(اليظاي) .
المادة ()270
إذا كان الش ء المرهون صكا لي يدفع ثميه بالكامه  ،التزي المدين الراهن متى وجاب
الوفاء بالجزء غير المدفوع أن يقدي إلى الدائن المرتان اليقود الالزمة للوفاء باذا الجزء يبه
ميعاااد ا اات قايه بيااوي علااى اليااه  ،وإت جاااز للاادائن الماارتان أن يطلااب بيااع الصااك بإتباااع
اإلجراءات القايويية (اليظامية) المقررة .
المادة ()271
يقع باطال كه شرط أو اتفا يتي ويت تقرير الرهن أو بعد يعطا الادائن المارتان فا الاة
عدي ا تيفاء الدين عيد لوه أجله  ،ال فا تملاك الشا ء المرهاون أو بيعاه بادون مراعااة
ال كاي الميصوص علياا ف المواد من ( )265إلى ( )267من هذا القايون (اليظاي) .
ومااع ذلااك يجااوز للقاح ا بياااء علااى طلااب الاادائن الماارتان أن يااأذن بتملااك الاادائن
المرتان للش ء المرهون أو جزء ميه وفاء للدين علاى أن ي اب علياه بالقيماة التا يقادرها
الخبراء .
المادة ()272
إذا ايفك الرهن لي بب ثي تبين عدي ص ة هذا ال بب فان الرهن يعود كما كان مع
عادي اإلخاااله باال قو التا يكاون الغياار ان الييااة ياد ك ااباا ماا بااين ايقحااء ا الاارهن
وعودته .
المادة ()273
إذا بيااع الش ا ء بيعااا جبريااا بااالمزاد العلي ا فااان قااو الاارهن تيقح ا بت االيي الاادائن
المرتان ما ي ت قه من الثمن الذي ر ا به المزاد أو إيداعه فا الجااة التا تعييااا الم كماة
المختصة .
الفصل الرابع
الوكالة التجارية والممثلون التجاريون
الفرع الوه
الوكالة التجارية
 – 1أحكام عامة
المادة ()274
الوكالة عقد يقيي به الموكه شخصا آخر مقاي يف ه ف مباشارة تصارف ياايوي معاين
.
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والوكالة التجارية  ،وإن ا توت على توكيه مطل  ،تيصرف فقط إلى العمااه التجارياة ماا
لي يتف صرا ة على غير ذلك .
وإذا كايااات الوكالاااة التجارياااة خاصاااة بعماااه معاااين  ،جااااز للوكياااه القيااااي بالعمااااه
المرتبطة والالزمة إليجاز هذا العمه دون اجة إلى إذن من الموكه .
المادة ()275
تكااون الوكالااة التجاريااة بااأجر  ،إت إذا اتف ا صاارا ة علااى خااالف ذلااك  .ومااع ذلااك
يتعين على الوكيه أن يبذه ف تيفيذ الوكالة التجارية عياية التاجر العادي .
المادة ()276
ب الجر ال اائد فا الماياة أو
يتي ت ديد أجر الوكيه باتتفا  ،وإت جرى ت ديد
ب ب العرف  ،أو ب ما تقدر الم كمة .
وي اات الوكيااه الجاار بمجاارد إبااراي التصاارف الااذي كلااف بااه  ،وكااذلك إذا ثباات أن
تعااذر إبااراي الصاافقة كااان ب اابب يرجااع إلااى الموكااه  .وف ا غياار هاااتين ال ااالتين ت ي اات
الوكيه إت تعويحا يتيا ب مع الجاود الت بذلاا وذلك طبقا لماا يقحا باه العارف  .فاإذا لاي
يوجد عرف يدرت الم كمة التعويت .
المادة ()277
ت يجوز للوكيه أن يييب عيه غير فا تيفياذ الوكالاة  ،إت إذا كاان مرخصاا لاه باذلك
من يبه الموكه .
وإذا رخص للوكيه فا إياماة يائاب عياه دون تعياين شاخص اليائاب  ،فاإن الوكياه ت
يكون م ؤوت إت عن خطئه ف اختيار يائبه أو عن خطئه فيما يصدر له من تعليمات .
وف الة الترخيص للوكيه بتعيين يائب عيه  ،وفقا ل كي الفقرة ال اابقة  ،يكاون لكاه
الرجوع مباشرة على اآلخر .
من الموكه ويائب الوكيه
المادة ()278
على الوكيه أن يلتزي بالتعليمات اآلمرة الصاادرة إلياه مان الموكاه وإت كاان م اؤوت
عن الحرار الت تيتج عن ذلك  .أما التعليمات الخرى التا يصادرها إلياه الموكاه فيكاون
للوكيااه ريااة التصاارف والتقاادير بشااأياا اابما تقتحاايه ظااروف تيفيااذ الوكالااة وفا يطااا
الهداف العامة الت ي ددها الموكه للوكيه .
وإذا ت ق للوكيه أن تيفيذ الوكالة ب التعليمات اآلمارة الصاادرة إلياه مان الموكاه
يل بالخير حررا بالغا  ،كان على الوكيه أن يرجئ تيفيذ الوكالاة إلاى أن يراجاع الموكاه
.
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المادة ()279
للوكيه أن يمتيع عن إجراء العمه المعاود إليه به إذا كاان إجاراؤ يتطلاب مصااريف
غير عادية ولي ير لاا إليه الموكه  ،إت إذا اتف أو جرى التعامه ال اب بين الطارفين علاى
أن يؤدي الوكيه هذ المصاريف .
المادة ()280
يجوز للوكيه أن يرجئ تيفيذ الوكالة إذا لي تكن لديه تعليمات آمارة مان موكلاه بشاأياا
تى يتلقى هذ التعليمات  .ومع ذلك إذا ايتحت الحرورة ات تعجاه ف تيفياذ الوكالاة  ،أو
كان الوكيه مأذوياا بالعماه فا ادود ماا هاو مفياد ومالئاي  ،كاان لاه أن يقاوي بالتيفياذ ابما
تقتحيه مصل ة الموكه وبعد اتخاذ ال يطة الالزمة .
المادة ()281
ت يلتزي الوكيه بالتأمين على الشياء الت ي وزهاا ل ااب الموكاه إت إذا طلاب مياه
الموكه ذلك  ،أو كان إجراء التأمين ت تلزمه طبيعة الش ء أو يقح به القاايون (اليظااي) أو
العرف .
المادة ()282
ي أه الوكيه عن الحرار الت تل ا بالشاياء التا ي وزهاا ل ااب الموكاه ماا لاي
تكن هذ الحرار ياتجة عن بب أجيب ت دخه للوكيه فيه أو عن عيوب فا هاذ الشاياء
أو كايت هذ الحرار مما يل بالشياء ب كي طبيعتاا .
المادة ()283
إذا تبين للوكيه أن أحرارا ل قت بالشياء الت ت لماا ل اب الموكاه ب ابب ال افر
 ،كان عليه أن يتخذ التدابير العادلة للم افظة علياا وال د من تفايي الحرر .
وإذا كايت الشياء الت ي وزها الوكيه ل اب الموكه مما يتاددها التلف ال اريع أو
معرحة لخطر الاباوط فا القيماة  ،ولاي ياتمكن الوكياه مان مراجعاة الموكاه أو راجعاه ولاي
تصله تعليمات بشأياا ف ميعاد ميا ب  ،وجب علاى الوكياه أن يطلاب مان الم كماة  ،علاى
وجه ات تعجاه  ،اإلذن ببيعاا بالطريقة الت تواف علياا الم كمة .
المادة ()284
يلتزي الوكيه بموافاة الموكه بالمعلومات الحرورية أوت بأوه بما يصه إليه ف تيفيذ
الوكالة  ،وأن يقدي كشف اب عياا .
ويجب أن يكون كشف ال اب مطابقا لل قيقاة  ،فاإذا تحامن عان عماد بياياات كاذباة
جاااز للموكااه رفاات الصاافقات فحااال عاان مطالبااة الوكيااه بااالتعويت  ،وإذا أغفااه كشااف
طلب إدراجاا والمطالبة بالتعويت .
ال اب عن عمد بيايات جوهرية كان للموكه
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وف جميع ال واه ت ي ت

الوكيه أجرا عن الصفقات المذكورة .

المادة ()285
للوكيااه فحااال عاان قااه ف ا اابس البحااائع ا اتمتياااز علياااا وعلااى غيرهااا ماان
الشياء الت ير الاا إلياه الموكاه أو يودعااا لدياه أو ي الماا لاه  ،وذلاك بمجارد اإلر ااه أو
اإليداع أو الت ليي .
ويحمن هذا اتمتياز اجر الوكيه وجميع المبالغ الم ت قة له وعوائدها ب بب الوكالاة
 ،واء كان ذلك يبه ت ليي البحائع أو الشياء أو أثياء وجودها ف يازة الوكيه .
ويتقرر اتمتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين يد يشاأ عان أعمااه تتعلا بالبحاائع أو
الشااياء التا ت تاازاه فا يااازة الوكيااه أو ببحااائع أو أشااياء أخاارى ااب إر ااالاا إليااه أو
إيداعاا عيد أو ت ليماا له ل فظاا .
وإذا بيعت البحائع أو الشياء الت يقع علياا اتمتياز و المت إلاى المشاتري  ،ايتقاه
امتياز الوكيه إلى الثمن .
المادة ()286
امتياز على البحائع أو الشياء المر لة إليه أو المودعة عيد أو
ت يكون للوكيه
الم لمة إليه ل فظاا إت إذا بقيت ف يازته .
وتعتبر البحائع أو الشياء ف يازة الوكيه ف ال واه التالية :
أ -إذا ت لماا أو وحعت ت ت تصارفه فا الجماارك أو فا مخاازن إياداع عاماة
أو ف مخازيه أو إذا كان يقوي بيقلاا بو ائله الخاصة .
ب -إذا كان ي وزها يبه وصولاا بموجب يد ش ن أو أية وثيقة يقه أخرى .
س -إذا ياي بتصديرها وظه رغي ذلك ائزا ل يد الش ن أو أية وثيقة يقه أخرى .
المادة ()287
امتياز الوكيه مقدي على جميع قو اتمتياز الخرى ما عدا المصاروفات القحاائية
ومااا ي اات لل كومااة ماان حاارائب ور ااوي و قااو أخاارى ماان أي يااوع يكااون لاااا امتياااز
بالشروط المقررة ف القوايين واليظي الصادرة ف هذا الشأن .
المادة ()288
يتبع ف التيفيذ على البحائع والشياء الموجودة ف ياازة الوكياه  ،ت اتيفاء قوياه
 ،إجراءات التيفيذ على الشياء المرهوية رهيا تجاريا .
ومع ذلك إذا كان الوكياه مكلفاا ببياع البحاائع أو الشاياء التا فا يازتاه  ،جااز لاه
التيفيذ علياا ت اتيفاء قوياه ببيعااا دون اجاة إلاى إتبااع اإلجاراءات المشاار إليااا  ،إت إذا
تعذر عليه تيفيذ تعليمات الموكه بشأن البيع .
المادة ()289
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إذا لي يكن للموكه موطن معلوي ف دولة الوكيه التجاري  ،اعتبر ماوطن الوكياه هاو
موطيه  .وتجوز مقاحاته وإخطار بالورا الر امية فياه وذلاك فيماا يتعلا بالعمااه التا
يجرياا الوكيه ل ابه .
المادة ()290
تيتا الوكالة التجارية بإتماي العمه موحوع الوكالة أو بايقحاء الجاه المعاين لااا ،
كما تيتا أيحا بموت الموكه أو الوكيه أو بفقد ا دهما أهليته أو إفال ه .
المادة ()291
ت يجوز ات تجاس بايقحاء الوكالة على الغير ن اليية متى تعاياد ماع الوكياه عان
غير علي بايقحاء الوكالة .
المادة ()292
ت ري فيما يتعلا بتيظايي اتشاتغاه بأعمااه الوكااتت التجارياة القاوايين والايظي التا
تصدرها ال لطات المختصة ف كه دولة .
 – 2بعض أنواع الوكالة التجارية
(أ) وكالة العقود
المادة ()293
وكالة العقود عقد يلتزي بموجبه وكياه م تارف باأن يتاولى خااله مادة م اددة أو غيار
م ددة وف ميطقة معيية الترويج والتفاوت وإبراي الصفقات با ي ول اب الموكه .
المادة ()294
يتاااولى وكياااه العقاااود ممار اااة أعمااااه وكالتاااه وإدارة يشااااطه التجااااري علاااى وجاااه
ات تقاله  .ويت مه و د المصروفات الالزمة إلدارة يشاطه .

المادة ()295
يجااب أن يكااون عقااد وكالااة العقااود مكتوبااا وأن يشااتمه علااى وجااه الخصااوص اادود
الوكالة وأجر الوكيه وميطقة يشاطه ومدة العقاد إذا كاان م ادد المادة  ،والعالماة أو البياياات
التجارية لل لعة موحوع الوكالة إن وجدت .
المادة ()296
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يجوز للموكه أن ي تعين بأكثر من وكيه عقود وا اد فا ذات الميطقاة ولاذات الفارع
من اليشاط ما لي يتف على خالف ذلك .
المادة ()297
إذا اشترط ف العقد أن يقيي وكيه العقود مباي للعرت أو مخاازن لل الع أو ميشا ت
للصياية أو اإلصالح أو إيفا مبالغ غير عادية تتطلباا ممار اة أعمااه الوكالاة  ،فاال يجاوز
أن تقه مدة العقد عن خمس يوات .
المادة ()298
ت يجوز لوكيه العقود أن يقبت ال قو المالية للموكاه إت إذا أذن لاه الموكاه باذلك.
وف هاذ ال الاة ت يجاوز للوكياه أن يخفات مان ييماة هاذ ال قاو أو يمايح أجاال دون إذن
اب .
ويجوز لوكيه العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتيفيذ العقود التا تباري عان طريقاه ،
وكذلك الشكاوي المتعلقة بتيفيذ هذ العقود  .ويعتبار مماثال لموكلاه فا الادعاوي الياشائة عان
هذ العقود والت تقاي من الموكه أو عليه ف ميطقة يشاط الوكيه .
المادة ()299
ي دد اتتفا الجر الاذي يتقاحاا وكياه العقاود  .ويجاوز أن يكاون هاذا الجار ي ابة
مئوية من ييمة الصفقة ت ت ب على أ اس ثمن البيع إلى العمالء .
المادة ()300
ما لي يتف الطرفان على غير ذلك  ،ي ت وكياه العقاود الجار عان الصافقات التا
يبرماا الموكه مباشرة أو بوا طة غير ف الميطقة المخصصة ليشاط الوكيه و اد ولاو لاي
تبري هذ الصفقات يتيجة ل عيه .
وي ت وكيه العقود الجر عن الصفقات الت تتي وكذلك عان تلاك التا يرجاع عادي
تماماا إلى فعه الموكه .
المادة ()301
يتعين على الموكه أن يقدي لوكيه العقود جميع المعلومات والت ايالت الالزماة لتيفياذ
الوكالااة  ،وأن ياازود  ،علااى وجااه الخصااوص  ،بالمواصاافات واليماااذس والر ااوي والعييااات
وغير ذلك من البيايات الت تمكيه من ترويج ال لع موحوع الوكالة .
المادة ()302
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يلتاازي وكيااه العقااود بالم افظااة علااى قااو الموكااه  .ولااه أن يباشاار با اامه جميااع
اإلجراءات الت فظية الالزماة للم افظاة علاى هاذ ال قاو  .كماا يلتازي بتزوياد موكلاه بكافاة
البيايات والمعلومات الخاصة ب الة ال و ف ميطقة يشاطه .
وت يجااوز لااه ف ا غياار ال اااتت الت ا يصاارح باااا القايون(اليظاااي) أن يفش ا أ اارار
موكله الت تصه إلى علمه بميا بة تيفيذ الوكالة ولو كان ذلك بعد إيتااء الوكالة .
المادة ()303
تيعقد وكالة العقود لمصل ة الطرفين المشتركة  .فإذا كان العقد غيار م ادد المادة فاال
يجاوز إياااؤ دون خطاأ أو تقصاير أو إهمااه مان الوكياه وإت كاان الموكاه ملزماا بتعويحااه
عما ل قاه مان حارر مان جاراء إياااء العقاد وعماا فاتاه مان ك اب  ،ويبطاه كاه اتفاا علاى
خالف ذلك .
ويلتزي الوكيه بتعويت الموكه عن الحرر الذي أصابه إذا أياى العقد ف ويت غير
ميا ب وبغير عذر مقبوه .
المادة ()304
إذا كان العقد معين المدة ولي يقي الموكه بتجدياد عياد إيتاااء أجلاه التازي أمااي الوكياه
بأداء مبلغ من المااه  ،تقادر الم كماة  ،مقاباه ماا اكت ابه الموكاه مان اتصااه باالعمالء ولاو
وجد اتفا على خالف ذلك .
ويشترط ت ت قا هذا المقابه :
أ -أت يكون يد ويع خطأ أو تقصير أو إهماه من الوكيه أثياء تيفيذ عقد الوكالة.
ب -أن يكااون يشااـاط الوكيااه يااد أدى إلااى يجاااح بااارز ف ا تاارويج ال االعة وزيااادة
الطلب علياا .
وت ت مع دعوى المطالبة بالمقابه المال المشار إليه ف الفقارة ال اابقة بمحا مائاة
وثمايين يوما من ويت إيتااء العقد .
المادة ()305
يوات من إيتااء عقاد
ت ت مع الدعاوى الياشئة عن عقد وكالة العقود بايقحاء ثال
الوكالة .
المادة ()306
إذا ا تبده الموكه بوكيه العقود وكيال جديدا  ،كان الوكيه الجديد م اؤوت بالتحاامن
مااع الموكااه عاان الوفاااء بالتعويحااات أو المبااالغ الم كااوي باااا للوكيااه ال اااب وفقااا للمااادتين
( )303و ( )304من هذا القايون (اليظاي)  ،وذلك متى ثبت أن عزه الوكيه ال ااب أو عادي
تجديد عقد كان يتيجة تواطؤ بين الموكه والوكيه الجديد .
المادة ()307
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ا تثياء من يواعد اتختصاص القحائ الواردة ف القوايين (اليظمة) الميظمة لاذلك
تختص بيظر جميع الميازعات الياشئة عن عقد وكالة العقاود الم كماة التا يقاع فا دائرتااا
م ه تيفيذ العقد .
المادة ()308
يعتبر عقد التوزيع ف كي وكالة العقود وت ري عليه أ كااي الماواد ( 297و  303و
 304و 305و 306و  )307من هذا القايون (اليظاي) .
ويعتبر عقد توزيع كه عقد يلتزي فيه التاجر بترويج وتوزيع لع أو بحاائع يكاون ياد
اشتراها من ميشأة تجارية أو صياعية ليقوي بتوزيعاا على وجه اتيفراد ف ميطقة معيية .
(ب) الوكالة بالعمولة
المادة ()309
الوكالة بالعمولة عقد يلتزي بموجبه الوكيه باأن يقاوي با امه بتصارف ياايوي ل
الموكه مقابه اجر .
وت يخحع أجر الوكيه بالعمولة لتقدير القاح .

ااب

المادة ()310
إذا باع الوكيه بالعمولاة بأياه مان الاثمن الاذي ادد الموكاه أو أشاترى باأعلى مياه ،
كان للموكاه أن يارفت الصافقة  ،بشارط إخطاار الوكياه باذلك خااله ثالثاة أيااي مان تااريخ
ت لمه إخطار إتماي الصفقة  ،وإت اعتبر يابال بالثمن الجديد .
وت يجوز للموكه رفت الصفقة إذا يبه الوكيه ت مه فر الثمن .
المادة ()311
إذا تعايااد الوكيااه بالعمولااة بشااروط أفحااه ماان الشااروط الت ا ااددها الموكااه عااادت
الميفعة إلى الموكه والتزي الوكيه بتقديي اب إلى الموكه يتحمن الشروط الفعلياة التا تاي
بموجباا التعايد .
ويمتيع على الوكيه بالعمولة أن يلجأ إلى طريقة الفواتير المزدوجاة وإت كاان للموكاه
طلب الم ا بة الفعلية وايتحاء التعويت عما ل قه من أحرار .
المادة ()312
 1ـ إذا اشترى الوكيه بالعمولة ل اب الموكه بحاعة مخالفة للياوع أو الصايف الاذي طلباه
الموكه فال يلزي الخير بقبولاا .
 2ـ إذا اشااترى الوكيااه بالعمولااة ل اااب الموكااه بحاااعة مطابقااة للبحاااعة المطلوبااة ولكاان
بكمية اكبار فاال يلازي الموكاه إت بقباوه الكمياة التا طلبااا  ،أماا إذا كايات الكمياة اياه
فيكون للموكه الخيار بين يبولاا أو رفحاا .
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المادة ()313
إذا كايت الوكالة بالعمولة بالبيع  ،وميح الوكيه المشتري أجال للوفاء بالثمن أو ي طه
عليه بغير إذن من الموكاه  ،كاان للموكاه أن يطالاب الوكياه باأداء كاماه الاثمن فاورا  ،وفا
الوكيه أن ي تفظ بالفر إذا كايت الصفقة يد تمت بثمن أعلى .
هذ ال الة يكون من
ومع ذلك يجوز للوكيه بالعمولة باالبيع أن يمايح الجاه أو يق اط الاثمن بغيار إذن مان
الموكاه  ،إذا كاان العارف فا الجااه التا تاي فياااا البياع يقحا باذلك  ،مااا لاي تكان تعليمااات
الموكه تلزمه بالبيع بثمن معجه .
المادة ()314
إذا يحاات تعليمااات الموكااه اآلماارة بااالبيع بااثمن مؤجااه عييااه للوكيااه  ،وباااع الوكيااه
الموكه إماا يباوه الاثمن المعجاه أو إيتحااء
بالعمولة بثمن معجه أيه من ذلك  ،كان من
الثمن المؤجه عيد لوه الجه .
المادة ()315
ت يجااوز للوكيااه بالعمولااة أن يصاارح للغياار با ااي الموكااه إت إذا كااان مأذويااا لااه ماان
الموكه ف ذلك .
وت يلتزي الوكياه بالعمولاة باإلفصااح للموكاه عان إ اي الغيار الاذي تعاياد معاه إت إذا
كان التعامه بأجه  .وف هذ ال الة إذا امتيع الوكيه عن اإلفصاح عن إ ي الغير الذي تعاياد
الموكه أن يعتبر التعامه معجال .
معه  ،كان من
المادة ()316
إذا امتيع الوكيه بالعمولة عن اإلفصاح با ي الغير للموكاه دون م اوب مقباوه اعتبار
حاميا تيفيذ الصفقة .
المادة ()317
ت يجوز للوكيه بالعمولة أن يقيي يف ه طرفا ثاييا ف الصافقة إت إذا أذياه الموكاه فا
ذلك صرا ة  .وف هذ ال الة ت ري أ كاي عقد البيع ف عالية الموكه بالوكيه .
وفا جميااع ال ااواه ت يجااوز للوكيااه بالعمولااة أن يتعايااد مااع يف ااه ل اااب مااوكلين
مختلفين .
المادة ()318
يلتاازي الوكيااه بالعمولااة مباشاارة تجااا الغياار الااذي تعايااد معااه  ،كمااا يلتاازي هااذا الغياار
مباشرة يبه الوكيه بالعمولة .
وليس للغير الرجوع على الموكه  ،وت للموكه الرجاوع علاى الغيار بادعوى مباشارة
 ،ما لي ييص القايون (اليظاي) على غير ذلك .
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المادة ()319
إذا أفلس الوكيه بالعمولة المكلف بالبيع يبه يبت الثمن مان المشاتري  ،كاان للموكاه
أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه .
وإذا أفلس الوكيه بالعمولة المكلف بالشراء يبه ت ليي المبيع  ،كان للموكه أن يطالاب
البائع مباشرة بت ليي المبيع له .
المادة ()320
ت يكون الوكيه بالعمولة حاميا لتيفيذ اتلتزامات المترتبة على المتعايد معاه  ،إت إذا
ت مااه ذلااك صاارا ة أو يااص القااايون (اليظاااي) علااى ذلااك  ،أو كااان الحاامان ممااا يقحا بااه
عاارف الميطقااة الت ا يباشاار فياااا يشاااطه  .وف ا هااذ ال الااة ي اات الوكيااه بالعمولااة أجاارا
إحافيا ويعتبر كفيال متحاميا .
(ج) الوكالة بالعمولة للنقل
المادة ()321
الوكالة بالعمولة لليقه عقد يلتزي بموجبه الوكيه بأن يتعايد با امه ول ااب الموكاه ،
ماع يايااه علاى يقااه شا ء أو شااخص مان مكااان إلاى مكااان آخار وبو اايلة يقاه معييااة  ،وذلااك
مقابه عمولة يتقاحاها من الموكه .
ويقوي الوكيه بالعمولة لليقه عيد اتيتحاء بالعمليات المرتبطة والم الة لعقد اليقه.
المادة ()322
إذا تولى الوكيه بالعمولة لليقه تيفيذ عقد اليقاه بو اائله الخاصاة ارت علياه ال كااي
الخاصة بعقد اليقه .
وفيما لي يرد بشأيه يص ف المواد التالية ت ري علاى الوكياه بالعمولاة لليقاه ال كااي
الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة .
المادة ()323
يلتاازي الوكيااه بالعمولااة لليقااه بااأن ي ااافظ علااى مصاال ة موكلااه وأن ييفااذ تعليماتااه ،
وبوجه خاص ما يتعل مياا باختيار اليايه وو يلة اليقاه والطريا الواجاب إتباعاه ومواعياد
اليقه  ،وأن يبذه ف ذلك عياية التاجر العادي .
اب موكله الجرة الفعلية الم ت قة لليايه .
ويلتزي الوكيه بأن يقيد ف
المادة ()324
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يحمن الوكيه بالعمولة لليقه المة الش ء أو الراكب .
وف يقه الشياء يكون م ؤوت من ويت ت المه الشا ء عان هالكاه كلياا أو جزئياا أو
تلفه أو التأخر ف ت ليمه  .وت يجوز له أن ييف م ئوليته إت بإثبات القوة القااهرة أو العياب
الذات ف الش ء أو خطأ الموكه أو خطأ المر ه إليه .
وف يقه الشخاص يكون م ؤوت عما ي ل الراكب من أحرار بديية أو مادية أثياء
تيفيذ عقد اليقه وكذلك عن التأخير ف الوصوه  .وت يجوز لاه أن ييفا م ائوليته إت بإثباات
القوة القاهرة أو خطأ الراكب أو الته الص ية .
وللوكيااه بالعمولااة لليقااه ا الرجااوع علااى اليايااه ف ا جميااع ال ااواه إذا كااان لاااذا
الرجوع مقتحى .
المادة ()325
يقع باطال كه شرط يقح بإعفاء الوكيه بالعمولة لليقه كليا أو جزئيا مان الم اؤولية
عما يل الراكب من أحرار بديية .
ويعتبر ف كي شرط اإلعفاء من الم ؤولية كه شرط يكون مان شاأيه إلازاي الراكاب
بدفع أية مبالغ  ،بأية صفة كايت  ،يكون الادف مياا تغطية كه أو بعت يفقاات التاأمين حاد
م ؤولية الوكيه بالعمولة .
المادة ()326
فيما عدا الت الغش والخطأ الج يي من الوكيه بالعمولة لليقاه أو مان أ اد تابعياه أو
من اليايه أو من أ د تابعيه يجوز للوكيه بالعمولة لليقه أن يشترط إعفاء كليا أو جزئياا مان
الم ؤولية الياشئة عن هالك الش ء أو تلفه أو التأخير فا ت اليمه  ،ومان الم اؤولية الياشائة
عن التأخير ف وصوه الراكب أو عما يل قه من أحرار غير بديية .
ويجااب أن يكااون شاارط اإلعفاااء ماان الم ااؤولية مكتوبااا  ،وأن يكااون الوكيااه بالعمولااة
لليقه يد أخطر به الموكه صرا ة .
وإذا كان عقد الوكالة بالعمولاة م اررا علاى يمااذس مطبوعاة وجاب أن يكاون الشارط
واح ا ومكتوبا بكيفية ت ترع اتيتبا  ،وإت جاز للم كمة أن تعتبر الشرط كأن لي يكن.
المادة ()327
لكه من الموكه واليايه ا الرجاوع مباشارة علاى اآلخار للمطالباة باال قو الياشائة
عن عقد اليقه .
وف جميع ال واه يجب إدخاه الوكيه بالعمولة لليقه ف الدعوى .
وف الوكالة بالعمولة ليقه الشياء يكون للمر ه إليه ا الرجاوع مباشارة علاى كاه
من الوكيه بالعمولة لليقه واليايه وذلك فيما يتعل ب قويه الياشئة عن عقد اليقه .
المادة ()328
يكون الوكيه بالعمولة الصل حاميا للوكيه بالعمولة الذي و طه ما لي يكن الموكاه
(المر ه) يد عين الو يط ف اتفايه مع الوكيه بالعمولة الصل .
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المادة ()329
إذا دفع الوكيه بالعمولة أجرة اليقه إلى اليايه  ،ه م له فيما له من قو .
المادة ()330
ت دد مد د عدي ماع الدعاوى الياشائة عان عقاد الوكالاة بالعمولاة لليقاه وفقاا لأل كااي
الميصوص علياا ف هذا القايون (اليظاي) ف عقد اليقه الذي تتعل به الوكالة.
الفرع الثاني ـ الممثلون التجاريون
المادة ()331
يعتبر ممثال تجاريا كاه مان كاان مفوحاا مان يباه التااجر بمقتحاى عقاد عماه بالقيااي
با ي التاجر ول ابه بأعماه تتعل بتجارته واء كان متجوت أو ف م ه التااجر أو فا أي
مكان آخر .
المادة ()332
يكون التاجر م ؤوت عما ياي به ممثله من معامالت وما أجرا من عقود  ،وذلاك فا
دود التفويت المخوه له من يبه التاجر .
ويجوز أن يكون الممثه التجاري مفوحا من عدة تجار  ،وعياد ذلاك يعتبارون جميعاا
متحاميين فيما يتعل ب اتت الرجوع ف شأن م ؤولية المتبوع عن أعماه تابعيه.
المادة ()333
إذا لي تعين ادود التفاويت المخاوه للممثاه التجااري  ،اعتبار التفاويت عاماا شاامال
لجميع المعامالت المتعلقة بيوع التجارة الت فوت الممثه ف إجرائاا .
وت يجااوز للتاااجر أن ي ااتج علااى الغياار  ،الااذي يتعايااد مااع الممثااه التجاااري  ،بت ديااد
التفويت ما لي يثبت التاجر علي الغير باذا الت ديد .
المادة ()334
علااى الممثااه التجاااري أن يقااوي بالعماااه التجاريااة المفااوت فياااا بإ ااي التاااجر الااذي
فوحه  .ويجب عليه عيد التوييع أن يحع إلى جايب إ مه الكامه إ ي هذا التااجر كاامال ماع
بيااان صاافته كممثااه تجاااري  ،وإت كااان م ااؤوت شخصاايا عماا ياااي بااه ماان عمااه  .ومااع ذلااك
يجااوز للغياار ف ا هااذ ال الااة الرجااوع علااى التاااجر مباشاارة إذا كااان مااا ياااي بااه الممثااه ماان
معامالت يد تي ل اب التاجر وكايت متعلقة بيوع التجارة المفوت له القياي باا .
المادة ()335
للممثه التجاري أن يمثه التاجر ف الدعاوى الياشئة عن المعامالت الت ياي باا.
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المادة ()336
ت يجااوز للممثااه التجاااري أن يقااوي بأيااة معاملااة تجاريااة ماان يااوع المعاملااة موحااوع
التمثيااه ااواء ل ااابه أو ل اااب طاارف ثال ا دون أن ي صااه علااى موافقااة صااري ة ماان
التاجر الذي ا تخدمه .
المادة ()337
للتاجر أن يخوه بعت م تخدميه البيع ف مخزيه ولاي أن يقبحوا ثمن المبياع داخاه
المخزن ما لي يكن الدفع واجبا لماين الصايدو  .وتكاون إيصااتت البياع فا المخازن جاة
على التاجر  .ويجوز ايتحاء الثمن خارس المخزن متى كان الم تخدمون مخولين كتاباة فا
ذلك من يبه التاجر .
المادة ()338
يكاون الممثاه التجااري م اؤوت بالتحاامن مااع التااجر عان مراعااة ال كااي القايوييااة
(اليظامية) المتعلقة بالمياف ة غير المشروعة .

الفصل الخامس
السمسرة (الوساطة) والبورصات التجارية
الفرع األول ـ السمسرة
المادة ()339
ال م رة (الو اطة) عقد يتعاد بموجبه م ار لشاخص  ،مقاباه أجار  ،بالب ا عان
طرف ثان إلبراي عقد معين والتو ط إلبرامه بالشروط الت يقبلاا من كلفه بذلك .
المادة ()340
يكون أجر ال م ار ي بة معيية من الصفقة أو مبلغا مقطوعا .
وإذا لي يكن أجر ال م ار معيياا بمقتحاى القاايون (اليظااي) أو اتتفاا عاين وفقاا لماا
يقح به العرف  ،وإت يدرته الم كمة تبعا لهمية العمه المكلف به وماا بذلاه ال م اار مان
جاد وما ا تغريه من ويت ف القياي باذا العمه .
المادة ()341
ت ي ت ال م ار أجرا إت إذا كان إبراي العقاد يتيجاة لو ااطته ويعتبار العقاد مبرماا
متى اتف الطرفان على جميع الم ائه الجوهرية فيه .
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وي ت ال م ار الجر بمجرد إبراي العقد ولو لي ييفذ كلاه أو بعحاه أو كاان ترتياب
أثر متويفا على ا تيفاء شكه معين يفرحه القايون (اليظاي) .
وإذا كااان العقااد معلقااا علااى شاارط وايااف  ،ف اال ي اات ال م ااار أجاارا إت إذا ت ق ا
الشرط.
وت ي ت ال م ار أجر إت عن العملية الولى بين الطرفين الت تمت بو اطته.
المادة ()342
إذا كان عدي إتماي العقد  ،الذي كلف ال م ار بالو ااطة فا إتماماه يرجاع إلاى تعيات
من كلفه بذلك ا ت ال م ار مبلغا عادت تقدر الم كمة تبعا لهمية العمه الذي كان مكلفاا
به وما بذله ال م ار من جاد وما ا تغريه من ويت .
المادة ()343
للم كمة أن تخفت أجر ال م ار إذا كان غير متيا ب مع الخدمات التا أداهاا  ،إت
إذا تعين مقدار الجر أو دفع الجر المتف عليه بعد إبراي العقد الذي تو ط فيه ال م ار .
المادة ()344
إذا كان ال م ار مكلفا من طرف العقد ا ت أجرا من كه مياما .
ويكون كه مان المتعايادين م اؤوت تجاا ال م اار  ،بغيار تحاامن بيياماا  ،عان دفاع
الجر الم ت عليه  ،ولو اتفقا على أن يت مه ا دهما جميع يفقات ال م رة .
وإذا ابري العقد بتدخه عدة ما رة ولي يعين لكه مياي أجر م اتقه ا ات كاه ماياي
يصيبا ف الجر المشترك بي بة ما بذله من جاد ف إبراي العقد .
وإذا ف خ العقد الذي تو ط ال م ار ف إبرامه جااز لاه المطالباة باأجر أو ات تفااظ
بالجر إذا كان يد يبحه إت إذا ثبت الغش أو الخطأ الج يي من جايبه .
مادة ()345
ت يحمن ال م ار ي ر طرف العقاد الاذي يتو اط فا إبراماه  ،وت ي اأه عان تيفياذ
العقد أو عن ييمة أو وصاف البحاائع المتعلقاة باه  ،إت إذا ثبات الغاش أو الخطاأ الج ايي مان
جايبه .
المادة ()346
ت يجوز لل م ار ا ترداد المصروفات الت ت ملاا ف تيفيذ العمه المكلف به إت إذا
تي اتتفا على ذلك  .وف هذ ال الة ت ت المصروفات ولو لي يبري العقد .
المادة ()347
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ت يجوز لل م ار المطالباة باالجر أو ا اترداد المصاروفات إذا أتاى عماال مان شاأيه
اإلحرار بالعايد الذي كلفاه لمصال ة العاياد الخار الاذي لاي يو اطه فا إباراي العقاد  ،أو إذا
صه على وعد بميفعة من هذا العايد الخير خالفا لما يقح به ن اليية .
المادة ()348
إذا تو ط ال م ار ف إبراي صفقة مميوعة يايويا (يظاما) فال ي ت

عياا أجرا.

المادة ()349
علااى ال م ااار ولااو لااي يكاان مكلفااا إت ماان أ ااد طرف ا الصاافقة أن يعرحاااا عليامااا
عرحا أمييا وأن يطلعاما على جميع ما ي يط باا من ظروف يعلماا أو كان مان المفاروت
أن يعلماا  .وف جميع ال واه يكون م ؤوت يبلاماا عان كاه غاش أو خطاأ يصادر مياه فا
تيفيذ العمه المكلف به .

المادة ()350
ت يجوز لل م ار أن يقيي يف ه  ،بشكه مباشر أو غير مباشار  ،طرفاا ثايياا فا العقاد
الذي يتو ط ف إبرامه إت إذا أجاز العايد ف ذلك  .وف هذ ال الة ت ي ت ال م ار أي
أجر .
المادة ()351
ت يجوز لل م ار أن يتو ط لشخاص اشتاروا بعدي مالءتاي أو يعلي عدي أهليتاي أو
أن يعمد إلى ا تخداي يه أو مبالغات مان شاأياا أن ت ماه مان و اطه علاى التعاياد وإت فاال
ي ت أجرا  ،ويلتزي بتعويت ما يترتب على ذلك من حرر .
المادة ()352
يكون ال م اار م اؤوت عان تعاويت الحارار الياتجاة عان عادي صا ة تويياع باائع
الورية المتداولة والت جرى بيعاا عن طري و اطته .
المادة ()353
إذا بيعاات بحااائع بمقتحااى عييااات عاان طري ا م ااار كااان عليااه أن ي ااتفظ باااذ
العييات إلى يوي الت ليي  ،أو إلى أن يقبه المشاتري البحااعة دون ت فاظ  ،أو إلاى أن ت اوى
جميع الميازعات الت يد تيشأ عن هذا البيع .
وعلى ال م ار أن يبين الوصاف الت تميز عييات البحاعة م ه البياع عان غيرهاا
ما لي يكن بيع البحاعة يتي بدون عييه .
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المادة ()354
يتعين على ال م ار أن يقيد ف جه ي تفظ به جميع المعامالت الت تباري بوا اطته
والبيايااات ال ا ااية الخاصااة باااا وأن ي فااظ الوثااائ المتعلقااة باااذ المعااامالت  .وعليااه أن
يعط صورا مطابقة لألصه لما دويه ف ال جه من بيايات لكه من المتعايادين  .كماا يلتازي
بتزويااد أي ماان المتعاياادين بياااء علااى طلبااه  ،بصااور مطابقااة لألصااه ماان الوثااائ المتعلقااة
بالصفقة  .وت ري على جه ال م ار أ كاي الدفاتر التجارية .
المادة ()355
يكون ال م ار م ؤوت عن تعويت الحرر الياجي عن هالك أو فقدان ما يت لمه من
م تيدات وأورا وعييات متعلقة بالصفقة الت يتو ط ف إبراماا ما لاي يثبات أن هالكااا أو
فقداياا ل باب ت دخه إلرادته فياا .

المادة ()356
إذا كلااف عاادة ما اارة بعقااد وا ااد إلجااراء عمليااة وا اادة أو عاادة عمليااات  ،كااايوا
م ااؤولين بالتحااامن عاان العمليااة أو العمليااات المكلفااين باااا  ،إت إذا رخااص لكااه مااياي ف ا
العمه ميفردا أو دد له القياي بعمه معين .
المادة ()357
إذا كلااف أشااخاص متعااددون م ااارا وا اادا ف ا عمليااة مشااتركة  ،كااايوا م ااؤولين
بالتحامن يبله عن تيفيذ هذا التكليف ما لي يتف صرا ة على غير ذلك .
المادة ()358
إذا أياب ال م ار غير ف تيفيذ العمه المكلف به دون أن يكون مرخصا له فا ذلاك
 ،كان م ؤوت عن عمه اليائب كما لو كان هذا العماه ياد صادر مياه هاو  .ويكاون ال م اار
ويائبه متحاميين ف الم ؤولية .
وإذا رخص لل م ار فا إياماة يائاب عياه دون أن يعاين شاخص اليائاب  ،فاال يكاون
ال م ار م ؤوت إت عن خطئه ف اختيار يائبه أو عن خطئه فيما أصدر له من تعليمات.
وف جميع ال واه يجوز لمان كلاف ال م اار وليائاب ال م اار أن يرجاع كاه مياماا
مباشرة على اآلخر .
المادة ()359
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ت ري على ال م رة ف أ وا البحائع والورا المالية وال اوا العقارياة أ كااي
القوايين (اليظمة) واللوائح الخاصة باذ ال وا .
الفرع الثاني ـ أسواق البضائع واألوراق المالية
(البورصات التجارية)
المادة ()360
تيظي أ وا البحاائع والورا المالياة بمقتحاى تشاريعات خاصاة  ،تصادر فا هاذا
الشأن .

الفصل السادس
اإليداع في المخازن العامة
المادة ()361
اإليداع ف المخازن العامة عقد يلتزي بموجبه الخازن بت لي بحااعة ل فظااا ل ااب
المودع أو من تؤوه إليه ملكيتاا أو يازتاا بموجب صكوك تمثلاا ويصدرها المخازن العااي
.
وت تطب أ كااي اإلياداع فا المخاازن العاماة علاى المخازن الاذي تقباه فياه البحاائع
على بيه اإليداع وت يعط لقاءها إيصاه تخزين ووثيقة رهن .
ويعتبر ف كي المخازن العامة م تودعات العبور ف الموايئ .
المادة ()362
إصادار صاكوك تمثاه البحاائع المودعاة
يكون إيشاء أو ا تثمار مخزن عاي  ،له
وتكون يابلة للتداوه  ،بقرار من ال لطة ال كومية المختصة ووفقا للشاروط والوحااع التا
ت ددها ف هذا الشأن .
المادة ()363
يصدر الوزير المخاتص تئ اة تيظايي المخاازن العاماة ويتعاين علاى كاه مخازن عااي
وحع تئ ة خاصة به تيظي يشاطه بما يتف وطبيعة البحاعة الت يقوي بتخزيياا و فظااا .
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ويجب أن تشتمه هذ الالئ ة على وجه الخصوص على قو والتزاماات الخاازن وطريقاة
تعيين أجرة التخزين .
المادة ()364
ت يجااوز للخااازن أن يمااارس بأيااة صاافة كاياات  ،ااواء ل ااابه  ،أو ل اااب الغياار
يشاطا تجاريا أو بأية صورة من صور المحاربة على بحاائع مان ياوع البحاائع المارخص
له ف فظاا ف مخزية وإصدار صكوك تمثلاا .
وإذا كان الخازن شركة يتملك أ د الشركاء فيااا ي ابة  %10عشارة فا المائاة علاى
اليه من رأس مالاا  ،في ري على هذا الشريك ال ظر الميصوص عليه ف الفقرة ال ابقة.
المادة ()365
ي تثيى من كي المادة ال ابقة  ،الخازن إذا كان شركة من الشركات المملوكة للدولاة
وايتحت ذلك مصل ة اتيتصاد الوطي  ،على أن يتي اإلعالن عن ذلك فا واجااة المخازن
وتئ ته .
المادة ()366
للمخاازن العاااي أن يقاادي يروحااا مكفولااة باارهن البحاااعة الم فوظااة لديااه وأن يتعامااه
بصكوك الرهن الت تمثلاا .
المادة ()367
يلتزي المودع باأن يقادي إلاى المخازن العااي كافاة البياياات والمعلوماات الصا ي ة عان
يوع البحاعة ومواصفاتاا وييمتاا .
وللمااودع ال ا ف ا ف ااص البحاااعة الت ا االمت إلااى المخاازن العاااي ل ااابه وأخااذ
عييات أو يماذس مياا  ،كما أن له تمكين الغير من ذلك .
المادة ()368
يكون الخازن م ؤوت عن را ة البحاعة المودعة والم افظة علياا وعلى الخاازن
أن يبذه ف ذلك العياية الحرورية وفقا لطبيعة البحاعة ويوعاا .
ويكون الخازن م ؤوت عن البحاعة وبما ت يتجاوز القيمة الت يدرها المودع .
وت ي أه الخازن عما يصيب البحاعة مان هاالك أو تلاف أو يقاص إذا يشاأ عان ياوة
يااهرة أو ب ابب طبيعااة البحااعة أو عياب ذاتا فيااا أو ب ابب طريقااة تعبئتااا أو زماااا أو
رصاا من يبه المودع .
المادة ()369
للخازن بعد يومين من إخطار المودع أن يطلاب مان رئايس الم كماة المختصاة اإلذن
له ف بيع البحاعة إذا كايت ماددة بتلف ريع  ،ويعين رئيس الم كمة طريقة البيع .
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المادة ()370
على الخازن أن يؤمن على البحاعة المودعة حد مخاطر ال ري وال رية .
المادة ()371
يت االي المااودع ماان الخااازن إيصاااه تخاازين يبااين فيااه إ ااي المااودع وموطيااه  ،ويااوع
البحاعة وكميتاا وكافة البيايات الالزمة لتعيين ذاتيتاا وييمتاا  ،وإ ي الشركة المؤمياة علاى
البحاعة ويوع التاأمين  ،والم اتفيد مان التاأمين  ،وبياان عماا إذا كايات الر اوي والحارائب
الم ت قة علياا يد أديت .
ويرف بكه إيصاه تخزين صك رهن إن وجد يشتمه على جميع البيايات المدوية فا
إيصاه التخزين .
وي تفظ المخزن العاي بصورة مطابقة لألصه من إيصاه التخزين وصك الرهن .
المادة ()372
إذا كايت البحاعة الم لي عياا إيصااه التخازين وصاك الارهن مان الشاياء المثلياة ،
جاز أن ت تبده باا بحاعة مان طبيعتااا ويوعااا وصافتاا إذا كاان ميصوصاا علاى ذلاك فا
إيصاه التخزين وصك الرهن  .وف هذ ال الة تيتقه جميع قو امه اإليصاه أو الصاك
وامتيازاته إلى البحاعة الجديدة .
ويجوز أن يصدر إيصاه التخزين وصك الرهن عن كمية من البحاعة المثلياة اائبة
ف كمية أكبر .
المادة ()373
يجوز أن يصدر إيصاه التخزين وصك الرهن با ي المودع أو لمر .
وإذا كااان إيصاااه التخاازين وصااك الاارهن لماار المااودع  ،جاااز لااه أن يتيااازه عيامااا
متصلين أو ميفصلين بالتظاير .
ويكون لمن ظار إليه إيصاه التخزين أو صك الرهن أن يطلب ييد التظايار ماع بياان
موطيه ف الصورة الت ي تفظ باا المخزن .
المادة ()374
يترتااب علااى تظاياار صااك الاارهن ميفصااال عاان إيصاااه التخاازين تقرياار رهاان علااى
البحاعة لصالح المظار إليه .
ويترتب على تظاير إيصاه التخازين ايتقااه ملكياة البحااعة إلاى المظاار إلياه  .فاإذا
كان صك الرهن يد ظار لشخص آخر فإن ملكية البحاعة تيتقاه إلاى مان ظاار إلياه إيصااه
التخزين م ملة بالرهن  .وف هاذ ال الاة يلتازي مان ظاار إلياه إيصااه التخازين بادفع الادين
المحمون بصك الرهن أو أن يمكن الدائن المرتان من ا تيفاء قه من ثمن البحاعة .
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المادة ()375
يجااب أن يكااون تظاياار إيصاااه التخاازين وصااك الاارهن مؤرخااا ومشااتمال علااى توييااع
المظار .
وإذا ظار صك الرهن ميفصال عن إيصاه التخزين  ،وجب أن يشمه التظاير فحاال
عاان تاريخااه بيااان مبلااغ الاادين المحاامون ماان أصااه وعوائااد وتاااريخ ا اات قايه وإ ااي الاادائن
وموطيه وتوييع المظار .
وعلى المظار إليه دون تاأخير أن يطلاب يياد تظايار صاك الارهن والبياياات المتعلقاة
بالتظاير ف دفاتر المخزن ويؤشر بذلك على صك الرهن .
المادة ()376
ل امه إيصاه التخزين ميفصال عن صك الرهن أن يدفع الدين المحمون باذا الصك
ولو يبه لوه ميعاد ا ت قا الدين  .وإذا تعاذر الوفااء ل اماه صاك الارهن أو رفات يباوه
الوفاااء يبااه لااوه ميعاااد ات اات قا  ،كااان ل امااه إيصاااه التخاازين إيااداع الاادين ماان أصااه
وعوائد تى تاريخ ات ت قا  ،لدى الخازن الذي يكون م اؤوت عيااا  ،ويترتاب علاى هاذا
اإليداع اإلفراس عن البحاعة .
المادة ()377
إذا لي يدفع الدين المحمون ف ميعاد ات ت قا  ،جااز ل اماه صاك الارهن ميفصاال
عن إيصاه التخزين أن يطلب من الم كماة بياع البحااعة المرهوياة بإتبااع إجاراءات التيفياذ
الخاصة بالرهن التجاري .
المادة ()378
ي ااتوف الاادائن الماارتان قااه ماان ثماان البحاااعة باتمتياااز علااى جميااع الاادائيين بعااد
خصي المبالغ التالية :
أ – الحرائب والر وي الم ت قة على البحاعة .
ب – المصروفات القحائية الت أيفقت لمصل ة الدائيين المشتركة .
س – مصروفات بيع البحاعة وتخزيياا وغيرها من مصروفات ال فظ .
وإذا لي يكن امه إيصاه التخازين موجاودا ويات بياع البحااعة  ،أودع المبلاغ الزائاد
على ما ي ت قه امه صك الرهن خزاية أو اب الم كمة الت أمرت بإجراء البيع .
المادة ()379
ت يجوز ل امه صك الرهن الرجوع على المدين الراهن أو المظارين إت بعد التيفياذ
على البحاعة المرهوية وثبوت عدي كفاية ثمياا للوفاء بالدين .
ويجب أن يتي الرجوع على المظارين خاله عشرة أياي مان تااريخ بياع البحااعة وت
ت مع دعوى ال امه بعد مح تلك المدة .
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وف جميع ال واه ت ت مع دعوى امه صاك الارهن فا الرجاوع علاى المظاارين
إذا لي يباشر إجراءات التيفيذ على البحاعة المرهوية خاله ثالثين يوما مان تااريخ ا ات قا
الدين .
المادة ()380
إذا وياع ااد للبحااعة تغطياه وثيقاة تااأمين يكاون ل اماه إيصااه التخازين أو صااك
الرهن على مبلغ التأمين ماله من قو وامتياز على البحاعة .
المادة ()381
ل امه إيصاه التخزين عيد حياعه أو تلفاه أن يطلاب مان رئايس الم كماة ا تصادار
أمر على عريحة بت اليمه صاورة مان إيصااه التخازين علاى أن يثبات ملكيتاه لإليصااه ماع
تقديي كفيه أو حمان كاف .
ويجااوز بالشااروط ذاتاااا لماان حاااع أو تلااف ميااه صااك الاارهن أن يطلااب ماان رئ ايس
الم كمة ا تصدار أمر على عريحة بوفاء الدين المحمون إذا كان هاذا الادين ياد اه أجلاه
فإذا لي يقي المادين بتيفياذ المار كاان لمان صادر لصاال ه هاذا المار أن يطلاب بياع البحااعة
المرهوية وفقا إلجراءات التيفياذ الخاصاة باالرهن التجااري  ،وذلاك بشارط أن يكاون تظايار
صك الرهن الذي تي له مقيدا ف دفاتر المخازن وأن يقادي كفايال أو حامايا كافياا  .ويجاب أن
يشتمه المر بالوفاء على جميع بيايات التظاير المقيدة ف دفاتر المخزن .
المادة ()382
تباارأ ذمااة الكفيااه أو ييقح ا الحاامان الااذي يقاادي ف ا الااة حااياع إيصاااه التخاازين
بايقحاء ية دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة با ترداد البحاعة .
وتبرأ ذمة الكفيه أو ييقح الحمان الذي يقدي ف الة حياع صك الارهن بايقحااء
ية من تاريخ ا ت قا الدين دون أن يتخذ من صدر المار لصاال ه إجاراءات التيفياذ علاى
البحاعة .
المادة ()383
إذا لي ي ترد الماودع البحااعة عياد إيتاااء أجاه عقاد اإلياداع كاان للخاازن بعاد إياذار
المااودع طلااب بيااع البحاااعة وفقااا إلجااراءات التيفيااذ الخاصااة بااالرهن التجاااري  .وي ااتوف
الخااازن ماان ثماان البيااع المبااالغ الم اات قة لااه وي االي الباااي إلااى المااودع أو يودعااه خزايااة أو
اب الم كمة.
وي ري ال كاي الميصاوص علياه فا الفقارة ال اابقة إذا كاان عقاد اإلياداع غيار م ادد
المدة وايقحت ية من تاريخ اإليداع ولاي يطلاب الماودع ا اترداد البحااعة أو يبادى رغبتاه
صرا ة أو حميا ف ا تمرار عقد اإليداع .
المادة ()384
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يعايب بالعقوبة الت يقررها ياايون (يظااي) كاه دولاة كاه مان أيشاأ أو ا اتثمر مخزياا
عاما خالفا ل كاي المادة ( )362من هذا القايون (اليظاي) .
ويجوز للم كمة ف الة ال كي باإلداياة أن تقحا باإغال المخازن وإياداع البحاائع
الموجااودة فيااه بأ ااد المخااازن الماارخص باااا  ،وذلااك علااى يفقااة الم كااوي عليااه وعلااى ذمااة
ت االيماا لصا اباا أو التصاارف فياااا ل اااباي  ،وتااأمر الم كمااة بيشاار ال كااي شااامال مويااع
المخزن الجديد ف ص يفة يومية م لية على يفقة الم كوي عليه .
ويعايب بذات العقوبة الخازن وأي من تابعيه إذا أفشى را يتعل بالبحاائع المودعاة
فيما عدا ال واه الت يصرح باا القايون (اليظاي) .

الفصل السابع
عمليات المصارف
الفرع األول ـ وديعة النقود
المادة ()385
وديعة اليقود عقد يتي بمقتحاا إياداع اليقاود لادى مصارف  .ويكاون للمصارف ملكياة
اليقااود و ا التصاارف فياااا مااع التزامااه باارد مثلاااا عااددا للمااودع  ،ويكااون الاارد بااذات يااوع
العملة المودعة  .وفيما عدا الوديعة المخصصة لال تثمار تعتبر الوديعة اليقدياة ديياا وتجاوز
المقاصة بيياا وبين الادين الاذي يكاون للمصارف علاى الماودع .ويقاع بااطال كاه اتفاا علاى
خالف ذلك .
يفتح المصرف
بين المصرف والغير ل

المادة ()386
ابا للمودع يقيد به العمليات الت تتي بيياما  ،أو العملياات التا تاتي
اب المودع وبياء على تعليماته .

المادة ()387
ب مبلغ يزيد على المبلغ المتبقا
المودع ف
ت يترتب على عقد وديعة اليقود
اب الوديعة .
له ف
وإذا أجرى المصرف عمليات يترتاب عليااا أن يصابح رصايد الماودع مادييا  ،وجاب
على المصرف إخطار فورا لت وية مركز .
المادة ()388
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ترد وديعة اليقود بمجرد الطلب ما لي يتف علاى غيار ذلاك  .وللماودع ا التصارف
ف رصيد ابه كله أو بعحه .
التصارف فا الرصايد علاى إخطاار م اب أو علاى لاوه أجاه
ويجوز أن يعل
معين .
وإذا تااوف المااودع ا ااتمرت الوديعااة يائمااة وفقااا لشااروط العقااد مااا لااي يطلااب الورثااة
ا تردادها يبه لوه أجلاا .
المادة ()389
على المصرف أن ير ه للمودع كشف اب مرة على اليه كه ثالثة أشاار ماا لاي
يقت العرف أو اتتفا على خالف ذلك  .ويجب أن يتحمن كشاف ال ااب كافاة العملياات
الت ييدت به ومقدار الرصيد بعد كه عملية .
يكون اإليداع وال
على غير ذلك .

المادة ()390
ب ف مقر المصرف الذي يوجد به

اب الوديعة  ،ماا لاي يتفا

المادة ()391
إذا تعددت ابات المودع ف مصرف وا د أو ف فروع مصرف وا اد اعتبار كاه
اب مياا م تقال عن اآلخر ما لي يتف على غير ذلك .
المادة ()392
للمصرف أن يفتح اابا مشاتركا باين شخصاين أو أكثار بالت ااوي بياياي ماا لاي يكان
هياك اتفا على غير ذلك  .وييظي ال اب المشترك ال كاي التالية :
 – 1يفتح ال اب المشترك من يبه أص ابه جميعا ويجوز لاي توكياه شاخص مان بياياي أو
من الغير بفتح ال اب  .على أن يتي ذلك بموجب تفويت موثا مان الجااة المختصاة
.
 – 2يااتي ال ا ب ماان ال اااب المشااترك بتوييااع أصا اب ال اااب جميعااا  ،ويجااوز اتتفااا
ال ب ميفردا  ،كما يجوز اتتفاا علاى
على أن يكون لي من أص اب ال اب
تعيين د أيصى ل ال ب الفردي ف كه مرة .
 – 3إذا ويااع جااز علااى رصاايد أ ااد أصا اب ال اااب المشااترك فااأن ال جااز ي ااري علااى
صة الم جوز عليه مان رصايد ال ااب فا ياوي إعاالن المصارف باال جز  .وعلاى
المصرف أن يويف ال ب من ال اب المشترك بما يوازي ال صة الم جوزة  ،كماا
ت يجوز للم جوز عليه أن يويع على أية عمليات ب من ال اب وذلاك مان تااريخ
إعالن المصرف بال جز .ويتعين علاى المصارف أن يخطار أصا اب ال ااب أو مان
يمااثلاي بااال جز المويااع لديااه وذلااك خاااله ماادة ت تتجاااوز ثالثااة أياااي ماان تاااريخ إعااالن
المصرف بال جز .
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 – 4ت يجوز للمصرف عياد إجاراء مقاصاة باين ال اابات المختلفاة الخاصاة بأ اد أصا اب
ال اب المشترك إدخاه صته مان هاذا ال ااب فا المقاصاة إت بموافقاة كتابياة مان
باي أص اب ال اب .
 -5عيااد وفاااة أ ااد أص ا اب ال اااب المشااترك أو فقااد الهليااة يجااب علااى باااي أص ا اب
ال اب إخطار المصارف باذلك بارغبتاي إماا فا ا اتمرار ال ااب أو إيفالاه  ،وذلاك
خاله مدة ت تتجاوز بعة أياي من تاريخ الوفااة أو فقاد الهلياة  .وعلاى المصارف فا
جميع ال واه إيقاف ال ب من ال اب ف دود صة المتوفى أو فاياد الهلياة فا
الرصيد تى يتي تعيين الخلف .

المادة ()393
إذا أصاادر المصاارف دفتاار إيااداع للتااوفير فيجااب أن يكااون با ااي ماان صاادر لصااال ه
الاادفتر  ،وأن تاادون فيااه كافااة اإليااداعات والم ا وبات  .وتكااون البيايااات الااواردة فا الاادفتر
والمويااع علياااا ماان موظااف المصاارف جااة فا أثبااات البياي اات المااذكورة ف ا العاليااة بااين
المصاارف وماان صاادر لصااال ه الاادفتر  .ويقااع باااطال كااه اتفااا علااى خااالف ذلااك  .ويجااوز
اتعتداد ف مواجاة المصرف بالبيايات الخرى المدوياة فا دفااتر المصارف والتا لاي ياتي
ييدها ف دفتر التوفير .
الفرع الثاني ـ وديعة األوراق المالية
المادة ()394
وديعااة الورا الماليااة عقااد يااتي بمقتحااا إيااداع أورا ماليااة لاادى مصاارف ل فظاااا
ومباشرة ال قو الياشئة عياا ل اب المودع وذلك مقابه أجر ما لي يتفا علاى خاالف ذلاك
.
المادة ()395
علااى المصاارف أن يبااذه ف ا الم افظااة علااى الورا المودعااة عيايااة المااودع لديااه
بأجر ويبطه كه اتفا على خالف ذلك .
ومااع ذلااك ت يكااون المصاارف م ااؤوت عاان هااالك الورا المودعااة متااى كااان ذلااك
راجعا إلى يوة ياهرة .
المادة ()396
ت يجوز للمصرف أن ي تعمه ل ابه الورا المالية المودعة لديه وت يجاوز لاه أن
يتخلى عن يازة هذ الورا إت ب بب ي تلزي ذلك .
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المادة ()397
يلتزي المصرف بت صيه ما تغله الورا المودعة من عوائد وكه مبلغ آخار ي ات
ب بباا  ،وكذلك ت صيه ييمتاا عيد ا ت قاياا  ،ما لي يتف على خالف ذلك .
اب المودع ويحعاا ت ت تصارفه
ويقوي المصرف بإيداع المبالغ الت يبحاا ف
.
ويلتاازي المصاارف بالقياااي بكااه عملياة تكااون تزمااة للم افظااة علااى ال قااو المتصاالة
بالورا المودعة لديه مثه ت لي أ اي الميح ومباشرة قو اتكتتااب فا ال ااي الجديادة ،
و قو الت ويه و قو ات تبداه و قو الشراء .
المادة ()398
علااى المصاارف أن يخطاار المااودع بكااه أماار أو ا يتعل ا بااالورا المودعااة لديااه
وت تلزي ممار ته ال صوه على موافقاة الماودع  .وإذا لاي تصاه تعليماات الماودع فا ويات
ميا ب كان على المصرف أن يمارس ال بما يعود باليفع على الماودع  ،ويت ماه الماودع
كافة التكاليف والمصروفات عن العمليات الت ياي باا المصرف لاذا الغرت باإلحافة إلاى
العمولة .
المادة ()399
إذا فقد المصرف ياازة الورا المالياة ب ابب خاارس عان إرادتاه كاان لاه ال ا فا
رفع دعوى ا تردادها على من ي وزها .
وعلااى المصاارف فااور علمااه بحااياع الورا الماليااة ل املاااا أو ااريتاا أن يخطاار
الجاة المصدرة لااذ الورا باذلك ماع تكليفااا بعادي دفاع أربااح الورياة أو ييمتااا فا الاة
ا تاالكاا أو ا ت قاياا لمن يتقدي إلياا .
المادة ()400
يلتزي المصرف برد الورا المودعة بمجرد طلب المودع وذلاك ماع مراعااة الويات
الالزي إلعداد الورا للرد .
ويكون الرد ف المكان الذي تي فياه اإلياداع أو فا أي مكاان آخار يتفا علياه ويكاون
الرد بذات الورا المودعة إت إذا اتف الطرفاان أو أجااز القاايون (اليظااي) رد المثاه أو رد
أورا أخرى .
المادة ()401
يكااون الاارد لمااودع الوريااة أو وكيلاه المفااوت أو خلفااه ولااو تحااميت الوريااة مااا يفيااد
ملكية الغير لاا .
المادة ()402
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إذا أييماات دعااوى با اات قا الورا المودعااة كااان علااى المصاارف إخطااار المااودع
مباشرة واتمتياع عن رد الورا إليه تى يتي الفصه ياائيا ف الدعوى .
المادة ()403
يلتزي المودع باأداء الجار الم ات عان اإلياداع فحاال عان العماوتت التا ت ات
للمصرف مقابه خدمة الورا والت يتي اتتفا علياا أو الت ي ددها العرف المصرف .

المادة ()404
بس الورا المالية المودعة لديه وذلاك حامايا ت اتيفاء كافاة
يكون للمصرف
ما يكون له من قو ف مواجاة المودع .
المادة ()405
إذا أفلس المصرف كاان للماودع ا اترداد الورا المودعاة متاى كايات هاذ الورا
معيية بذاتاا .
الفرع الثالث ـ النقل (التحويل) المصرفي
المادة ()406
اليقه المصرف عملية يتي بمقتحاها يقه مبلاغ معاين مان اليقاود مان ااب مصارف
إلى اب مصرف آخر  .ويتي ييد المبلغ ف الجايب المدين من اب اآلمر باليقاه  ،وفا
الجايب الدائن من ال اب اآلخر المطلوب اليقه إليه .
ويجوز أن يتي اليقه المصرف بين ابين لشخص وا د ف ذات المصارف أو لادى
مصرفين  ،أو أن يتي بين ابين لشخصين لدى مصرف وا د أو لدى مصرفين .
المادة ()407
يااتي اليقااه المصاارف بموجااب طلااب كتاااب يصاادر عاان اآلماار باليقااه أو بموجااب أيااة
و يلة أخرى يعتد باا ووفقا للشروط الت يتي اتتفا علياا بييه وبين المصرف الصادر إلياه
المر  .ويجب أن يعين ا ي الشخص الم تفيد ف أمر اليقه .
ااب شاخص آخار ،
وإذا كان الم تفيد من أمر اليقاه مفوحاا فا إياداع المبلاغ فا
وجب أن يذكر ا ي هذا الشخص ف أمر اليقه .
المادة ()408
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ااب اآلمار باليقاه أو علاى
يجوز أن يرد أمر اليقه علاى الرصايد الادائن القاائي فا
مبالغ وف يتي ييدها ف هذا ال اب خاله مدة يتي تعييياا ف أمر اليقه .
المادة ()409
يجوز اتتفا على أن يتقدي الم تفيد مباشرة بأمر اليقه إلى المصرف بدت من تبليغاه
إليه من اآلمر باليقه .
المادة ()410
اابه  .ويجاوز ل مار
يتملك الم تفيد المبلغ الم وه إلياه وذلاك مان ل ظاة يياد فا
الرجوع ف أمر اليقه إلى أن يتي هذا القيد .
ومع ذلك إذا اتف على أن يتقدي الم تفيد مباشرة بأمر اليقه إلى المصارف فاال يجاوز
ل مر الرجوع ف أمر اليقه  ،وذلك مع مراعاة ال كاي الخاصة بإفالس اآلمر أو الم تفيد.
المادة ()411
إذا لي يكن رصيد اآلمر كافيا وكان أمر اليقه موجاا مباشرة إلى المصرف من اآلمار
باليقه  ،جاز للمصرف أن يرفت تيفيذ المر  ،على أن يخطر اآلمر بذلك فورا  .وإذا واف
المصاارف علااى تيفيااذ الماار بكامااه ييمتااه أعتباار المبلااغ الزائااد عاان رصاايد ال اااب بمثابااة
ت ايالت ائتمايية مقدمة من المصرف إلى اآلمر باليقه .
وإذا كان المر باليقه مقدما من الم تفيد يقاوي المصارف بقياد المبلاغ الفعلا الموجاود
ف رصيد اآلمر ل اب الم اتفيد ماا لاي يارفت الم اتفيد ذلاك  .ويتعاين علاى المصارف أن
يؤشر على أمر اليقه بما تي بخصوص تيفيذ أمر اليقه واء بقيد المقابه اليايص أو بالرفت
الصادر من الم تفيد ب ال واه .
ااابه إذا رفاات
ويكااون ل ماار اا التصاارف ف ا الرصاايد الفعل ا الموجااود فاا
ابه .
المصرف تيفيذ أمر اليقه أو رفت الم تفيد ييد المبلغ ف
المادة ()412
إذا تقدي عدة م تفيدين مباشارة إلاى المصارف جملاة وا ادة وفا ياوي وا اد ولاي يكان
المصرف يد ياي بتيفيذ أي من أوامر اليقه الت ي ملوياا وكان مجموع هذ الوامار يتجااوز
رصيد اآلمر  ،كان من قاي طلب توزيع الرصيد الفعل بيياي بي بة قوياي .
المادة ()413
ت يجوز إجراء التوزيع المشار إليه ف المادة ال ابقة إت ف أوه ياوي عماه تااه لياوي
التقديي  ،وذلك دون اإلخاله بتطبي أ كاي الفقرتين الثايية والثالثة من المادة ( )411مان هاذا
القايون (اليظاي) .
المادة ()414
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الدين الذي صادر أمار اليقاه وفااء لاه يبقاى يائماا ماع حاماياته ومل قاتاه إلاى أن يقياد
المبلغ ف الجايب الدائن من اب الم تفيد .

المادة ()415
إذا تي اليقه المصرف باين فارعين أو أكثار لمصارف أو باين مصارفين وجاب توجياه
كه ميازعة صادرة من الغير  ،بشأن المبلغ الميقوه  ،إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد باه
اب الم تفيد .
المادة ()416
إذا أشار إفالس الم تفيد جاز ل مر أن يويف تيفيذ أمر اليقه ولو كاان هاذا المار ياد
ت لمه الم تفيد بيف ه .
وت ي وه إشاار إفالس اآلمر دون تيفيذ أوامر اليقاه التا يادمت إلاى المصارف يباه
صدور ال كي بشار اإلفالس ما لي يصدر يرار من الم كمة خالفا لذلك .
أما إذا توف اآلمر تويف المصرف عن تيفياذ أوامار اليقاه الصاادرة مان تااريخ العلاي
بالوفاة  .وإذا توف الم تفيد ا تمر المصرف ف تيفيذ أوامر اليقه إلى ورثته .
الفرع الرابع ـ االعتماد البسيط
المادة ()417
اتعتماد الب ايط عقاد يتعااد بمقتحاا المصارف باأن يحاع ت ات تصارف الم اتفيد ،
لمدة معيية أو غير معيية  ،و ائه للدفع فا ادود مبلاغ معاين وذلاك وفقاا للشاروط التا ياتي
اتتفا علياا بين المصرف والم تفيد  .وت يجوز ت ويه اتعتماد لم تفيد آخار دون موافقاة
المصرف .
المادة ()418
تاااايظي ال اااالطات اليقديااااة المركزيااااة أ ااااس ويواعااااد ا ت اااااب العوائااااد والعمااااوتت
والمصروفات الت تتقاحاها المصارف عن عمليات فتح اتعتماد .
المادة ()419
إذا فتح اتعتماد لمدة معيية فال يجوز للمصارف إلغااؤ يباه ايتاااء هاذ المادة إت فا
الة وفاة الم تفيد أو ال جر عليه  ،أو تويفه عن الدفع ولو لي يصدر كي بإشاار إفال ه أو
ويوع خطأ ج يي من الم تفيد ف ا تخداي اتعتماد المفتوح لصال ه .
ويجوز للمصرف إلغاء اتعتماد إذا كاان الم اتفيد شاركة يحا ببطاليااا أو ايقحات
لي بب من ال باب .
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المادة ()420
إذا فاتح اتعتماااد لماادة غيار معييااة جاااز للمصارف إلغاااؤ فا أي ويات بشاارط تااوافر
أ ااباب مقبولااة وعلااى أن يقااوي المصاارف بإخطااار الم ااتفيد يبااه الميعاااد الااذي يعييااه لإللغاااء
بخم ة عشر يوما على اليه  .ويقع باطال كه اتفا على خالف ذلك .
وف جميع ال واه يعتبر اتعتماد المفتوح لمدة غير معيية ملغيا بايقحاء اتة أشاار
من تاريخ إبالب الم تفيد بفتح اتعتماد إذا لي ي تخدمه  ،ما لي يتف على غير ذلك .
المادة ()421
إذا كاااان اتعتمااااد مشاااموت بحااامايات  ،جااااز للمصااارف فااا الاااة ايخفاااات ييماااة
الحمايات طلب ا تكماه هذا اليقص  ،وإت جااز للمصارف تخفايت اتعتمااد بي ابة الايقص
ال اصه ف الحمان .
ويجوز للم تفيد بعد موافقة المصارف ا اترجاع جازء مان الحامايات ياوازي ماا يااي
ب داد من ييمة اتعتماد .
الفرع الخامس ـ خصم األوراق التجارية
المادة ()422
الخصي عقد يقوي المصرف بمقتحا بالوفاء معجال للم تفيد بالقيمة الثابتة ف الورياة
التجارية وذلك بعد خصي مبلغ معين من ييمة الورية فحال عان العمولاة إن كايات مشاروطة
 ،على أن تيتقه ملكية الورية إلى المصرف مقابه تعجيه الدفع .
المادة ()423
تيظي ال لطات اليقدية المركزياة القواعاد وال كااي الخاصاة با ت ااب مقاباه التعجياه
بالدفع على أن يراعى ف ذلك المدة التا تيقحا مان ويات الخصاي تاى تااريخ ات ات قا
وكذلك كيفية ا ت اب المصروفات والعموتت .
المادة ()424
يكون للشخص الذي ياي بالخصي ال ف ا ترداد الورية التجارية المخصومة وذلك
يبه لوه ميعاد ات ت قا على أن يلتزي برد المبلغ الذي ت لمه إحافة إلاى عائاد عان المادة
الت ايقحت من تاريخ الخصي تى تاريخ ات ترداد .
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كمااا يجااوز للماادين الصاال ا ااترداد الوريااة يبااه لااوه ميعاااد ات اات قا علااى أن
يراعااى ت ااوية المبلااغ الثاباات ف ا الوريااة علااى أ اااس خصااي عائااد عاان الماادة ماان تاااريخ
ات ترداد تى تاريخ ات ت قا .
المادة ()425
تعتبر باطلة عمليات الخصي الت تتي على أورا تجارية ت تمثه مديويية قيقية مثاه
أورا المجاملة والورا الوهمية .
المادة ()426
يلتزي الم تفيد بأن يرد إلى المصارف القيماة الثابتاة فا الورياة التجارياة المخصاومة
إذا لي يقي المدين الصل بالوفاء ف ميعاد ات ت قا .
المادة ()427
يكااون للمصاارف يبااه الماادين الصاال ف ا الوريااة التجاريااة والم ااتفيد ماان الخصااي
وغيرهما من الملتزمين اآلخرين جميع ال قو الياشئة عن الورية الت تي خصماا .
ومع ذلك يجوز اتتفا على أن يقوي المصرف بإعادة ملكية الورية إلى الم تفيد عيد
لااوه أجااه ات اات قا ليقااوي الم ااتفيد علااى م اائوليته باتخاااذ اإلجااراءات القايوييااة لت صاايه
ييمتاا .
المادة ()428
إذا يياادت القيمااة الم اات قة عاان عمليااة خصااي الوريااة التجاريااة فا ال اااب الجاااري
للم تفيد يكون للمصرف إلغاء هذا القيد بقيد عك عيد رد الورية إلى الم تفيد أو عيد عادي
يياي المدين الصل بالوفاء ف ميعاد ات ت قا  ،مع إخطار الم تفيد من الخصاي بااذا القياد
.
الفرع السادس ـ خطاب الضمان
المادة ()429
خطاب الحمان تعاد صادر من مصارف بيااء علاى طلاب عمياه (اآلمار) بادفع مبلاغ
معين أو يابه للتعيين لشخص آخر (الم تفيد) دون ييد أو شرط إذا طلب الم تفيد ذلك خااله
المدة المعيية ف الخطاب وبشرط أن يصه الطلب إلى المصرف يبه الميعاد الم دد تيتاائاه
 .ويجب أن يوحح ف خطاب الحمان الغرت الذي صدر من أجله .
وت ري فيما لي يرد بشأيه يص خاص ف هاذا الفارع القواعاد والعاراف ال اائدة فا
المعامالت الدولية بشأن خطاب الحمان .
المادة ()430
يجوز للمصرف أن يطلب تقديي حمان مقابه إصدار خطاب الحمان .
ويجوز أن يكون الحمان تيازت من العميه عن قه يبه الم تفيد .
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المادة ()431
ت يج اوز للمصاارف أن ياارفت الوفاااء للم ااتفيد ل اابب يرجااع إلااى عاليااة المصاارف
بالعميه أو عالية الخير بالم تفيد .
المادة ()432
ت يجوز لي بب من ال باب فرت ال را ة أو توييع ال جز لدى المصرف علاى
ييمة خطاب الحمان .
المادة ()433
ت يجااوز للم ااتفيد التيااازه للغياار عاان قااه الياشاائ عاان خطاااب الحاامان إت بموافقااة
المصرف الم تيدة إلى إذن العميه .
المادة ()434
تبارأ ذماة المصارف يباه الم اتفيد إذا لاي يصااله طلاب مان الم اتفيد بالادفع خااله ماادة
ريان خطاب الحمان وذلك ما لي يتف صرا ة على تجديد هذ المدة يبه ايتاائاا.
المادة ()435
إذا وفى المصرف للم تفيد المبلغ المعين ف خطاب الحمان اه م لاه فا الرجاوع
على العميه بمقدار المبلغ الذي دفعه وعوائد من تاريخ دفعه .
الفرع السابع ـ االعتماد المستندي
المادة ()436
اتعتماد الم تيدي عقد يتعاد المصرف بمقتحا بفاتح اعتمااد بيااء علاى طلاب عمياه
(اآلمر بفتح اتعتمااد) لصاالح شاخص آخار (الم اتفيد) بحامان ياازة المصارف لم اتيدات
تمثه لعا يجري يقلاا أو تعد لليقه .
المادة ()437
يكون عقد اتعتماد الم اتيدي م اتقال عان العقاود المتعلقاة بال الع التا فاتح اتعتمااد
ب بباا  .وف جميع ال واه يبق المصرف أجيبيا عن هذ العقود .
المادة ()438
يجب أن ت دد بدية ف طلب فاتح اتعتمااد الم اتيدي أو عياد تأيياد أو اإلخطاار باه ،
كافة الم تيدات الت تيفذ ف مقابلاا عمليات الوفاء أو القبوه أو الخصي .
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المادة ()439
يلتزي المصرف الذي فتح اتعتماد بتيفيذ شروط الوفاء أو القباوه أو الخصاي الم اددة
ف عقد فتح اتعتماد إذا كايت الم تيدات المقدمة من الم تفيد مطابقة لما ورد ف هاذا العقاد
من بيايات وشروط .
المادة ()440
يجوز أن يكون اتعتماد الم تيدي باتا أو يابال لإللغاء .
ويجب أن ييص صرا ة ف عقاد فاتح اتعتمااد علاى بياان يوعاه  .وإذا لاي يايص فا
العقد على بيان يوع اتعتماد اعتبر اتعتماد الم تيدي يابال لإللغاء .
المادة ()441
ت يرتب اتعتماد الم اتيدي القاباه لإللغااء علاى المصارف أي التازاي يباه الم اتفيد .
ويجوز للمصرف ف أي ويت تعديله أو إلغاؤ من تلقاء يف ه أو بياء على طلب العميه دون
اجة إلى إخطار الم تفيد على أن يتي التعديه أو اإللغاء ب ن يية وف ويت ميا ب .
وإذا ياادمت الم ااتيدات مطابقااة لمااا ورد فا عقااد اتعتماااد يبااه إلغائااه أو تعديلااه كااان
المصرف والعميه م ؤولين بالتحامن يبه الم تفيد .
المادة ()442
ف اتعتماد الم تيدي البات يكون التزاي المصرف يطعيا ومباشرا يبه الم تفيد وكه
امه ن اليية للصك الم وب تيفيذا للعقد الذي فتح اتعتماد ب ببه .
وت يجوز إلغاء اتعتماد الم تيدي البات أو تعديله إت بموافقة جميع ذوي الشأن .
المادة ()443
يجوز تأييد اتعتماد البات من مصرف آخر يلتزي بدور بصافة يطعياة ومباشارة يباه
الم تفيد ويبه كه امه ن اليية للصك الم وب تيفيذا لعقد فتح اتعتماد.
وت يعتبر مجارد اإلخطاار بفاتح اتعتمااد الم اتيدي الباات المر اه إلاى الم اتفيد مان
مصرف آخر تأييدا ميه لاذا اتعتماد .
المادة ()444
يجب أن يتحامن كاه اعتمااد باات أو ياباه لإللغااء تاريخاا أيصاى لصاال يته ولتقاديي
الم تيدات بقصد الوفاء أو القبوه أو الخصي .
وإذا ويع التاريخ المعين تيتااء صال ية اتعتمااد فا ياوي عطلاة للمصاارف امتادت
صال ية اتعتماد إلى أوه يوي عمه تاه للعطلة .
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وفيما عدا أيااي العطاالت ت تمتاد صاال ية اتعتمااد إذا صاادف تااريخ ايتاائاه توياف
المصرف عن العمه ب بب ظروف يااهرة أو لي ابب آخار خاارس عان إرادتاه ماا لاي يكان
هياك تفويت صريح بذلك من العميه .
المادة ( )445
يلتاازي المصاارف  ،وبعيايااة معقولااة  ،بف ااص الم ااتيدات للت قا ماان وجودهااا جميعااا
ومطابقتاا لتعليمات العميه فاتح اتعتماد .
وت يجوز للمصرف أن يقبه م اتيدا مكاان م اتيد آخار ولاو كاان يعتبار باديال عياه أو
مكمال له .
وإذا رفت المصرف الم تيدات فعليه أن يخطر العميه فورا بالرفت مبييا له أ بابه.
المادة ()446
مااع مراعاااة أ كاااي المااادة ال ااابقة  ،ت ي ااأه المصاارف إذا كاياات الم ااتيدات المقدمااة
مطابقة ف شكلاا وظاهرها للتعليمات الت تلقاها من العميه .
وت يت مااه المصاارف أيااة م ااؤولية فيمااا يتعلا بتعيااين البحاااعة التا فااتح اتعتماااد
ب بباا مثه يوعاا ومواصفاتاا وكميتاا ووزياا و التاا الخارجية وتغليفااا وييمتااا  ،كماا ت
يت مه أية م ؤولية فيما يتعل بتيفيذ المر لين أو المؤميين تلتزاماتاي .
المادة ()447
ت يجوز التيازه عن اتعتماد الم تيدي وت تجزئتاه إت إذا كاان المصارف الاذي فاتح
اتعتماد مأذويا من العميه بدفعه كله أو بعحاه إلاى شاخص أو عادة أشاخاص غيار الم اتفيد
الوه بياء على تعليمات صري ة صادرة إلى المصرف من هذا الم تفيد .
وت يااتي التياااازه إت بموافقاااة صااري ة مااان المصااارف  ،علااى أن يكاااون ذلاااك خااااله
صال ية اتعتماد  .وت يجوز التيازه إت مرة وا دة  ،ما لي يتف على خالف ذلك.
المادة ()448
ت يجاااوز للعمياااه لي ااابب مااان ال اااباب فااارت ال را اااة أو تويياااع ال جاااز لااادى
المصرف على قو الم تفيد الياشئة عن اتعتماد الم تيدي .
المادة ()449
إذا لي يدفع العميه فاتح اتعتماد إلى المصرف جميع المبالغ الم ت قة للمصرف يبلاه
والياشئة عن تيفيذ عقد اتعتمااد خااله ثالثاة شااور مان تااريخ إخطاار بوصاوه الم اتيدات
المطابقة لشروط فتح اتعتمااد  ،كاان للمصارف بياع البحااعة بإتبااع إجاراءات التيفياذ علاى
الشياء المرهوية رهيا تجاريا .
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الفرع الثامن ـ الحساب الجاري
المادة ()450
ال اااب الجاااري عقااد بااين مصاارف وعميااه يااتي بمقتحااا إدخاااه ماادفوعات متبادلااة
ومتداخلة ياشئة عن عمليات يجرياياا فيما بيياماا مان ت الي يقاود أو أماواه أو أورا تجارياة
يابلة للتمليك وغيرها وأن ي ال م ه الت ويات الخاصة والمتتابعاة ت اوية يياتج عيااا رصايد
ياائ لل اب عيد إيفاله .
ويجوز أن يتي ال اب الجاري بين شخص وآخر من غير المصارف .
كما يجوز أن تتعدد ال ابات الجارية بين الطرفين إذا كان كاه ااب يقتصار علاى
يوع معين من المعامالت أو العمالت .
المادة ()451
يجوز أن يكون ال اب الجاري مكشوفا لي من الطرفين أو مكشوفا لطرف وا اد .
وف ال الة الخيرة ت يلتزي الطارف الاذي لدياه ال ااب بتقاديي المااه للطارف اآلخار إت إذا
كان لديه رصيد كاف .
المادة ()452
يجب أن تكون المادفوعات التا تقياد فا ال ااب الجااري خالياة مان اليازاع ومعيياة
المقدار ويقودا أو مثليات مت دة ف اليوع تى تقع المقاصة بييااا وت الي للقاابت علاى وجاه
التمليك.
ويكااون للطاارف الااذي ت االي ماادفوعات ماان يقااود وأمااواه ماان الطاارف اآلخاار االطة
التصرف فياا .
ولكه طرف ف ال اب الجاري أن يتصرف ف أي ويت فا رصايد الادائن عيدئاذ
ما لي يتف على خالف ذلك .
المادة ()453
ت تدخه ييمة الورية التجارية المقدماة للت صايه أو الخصاي فا ال ااب الجااري إت
بعااد ت صاايلاا أو خصااماا  .وإذا يياادت الوريااة التجاريااة المخصااومة ولااي تاادفع ف ا ميعاااد
ا ت قاياا تمت إعادتاا إلى صا باا وإجراء ييد عك لقيمتاا ات مية ف ال اب .
المادة ()454
إذا تحميت مفردات ال ااب الجااري أماوات يقدياة مقوماة بعماالت مختلفاة أو أشاياء
غير متماثلة جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالاا ف ال ااب علاى أن تقياد فا أي ااي م اتقلة
يراعى ف كه مياا التماثه ف المدفوعات الت تتحمياا  ،وان يتف الطرفان صارا ة علاى
بقاء ال اب م تفظا بو دته رغي تعدد أي امه .
ويجب أن تكون أرصدة تلك الي اي يابلة للت ويه ف الويت الذي ي ادد الطرفاان أو
على وجه الخصوص عيد إيفاه ال اب ت تخراس رصيد وا د لل اب.
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المادة ()455
تقيااد ب كااي القايون(اليظاااي) ف ا ال اااب الجاااري جميااع ال قااو الماليااة الياشاائة عاان
المعامالت المعتادة بين الطرفين والت يتي إبراماا بإرادتاما اتيجابية ما لي تكن هذ ال قاو
مشمولة بحمايات يايويية أو اتفايية .
المادة ()456
ا تثياء من كي المادة ال ابقة  ،يجوز ييد ال قو المحموية بتأمييات اتفايية  ،واء
كايت مقررة من المدين أو من الغيار فا ال ااب الجااري إذا اتفا جمياع ذوي الشاأن علاى
ذلك .
وف الاة يياد ال قاو المحاموية بتاأمين اتفااي فا ال ااب الجااري ييتقاه التاأمين
لحمان رصيد ال اب عيد إيفالاه وذلاك بمقادار الادين دون اعتباار لماا يطارأ علاى ال ااب
من تغيرات أثياء تشغيله .
وإذا اشااترط القااايون (اليظاااي) اتخاااذ إجااراءات معييااة ليشااأة التااأمين أو لال تجاااس بااه
على الغير فال يتي ايتقاه هذا التأمين إلى الرصيد وت يجوز ات تجاس باه إت مان تااريخ تمااي
تلك اإلجراءات .
المادة ()457
تعتباار الماادفوعات الياشاائة عاان العمليااات الت ا تااتي بااين الطاارفين والت ا تاادخه فاا
ال اب و دة وا دة غير يابلة للتجزئة ،وت يكون أي ميااا ياابال للوفااء علاى ادة أو م اال
لمقاصة خارس ال اب أو اتيقحاء بالتقادي .
المادة ()458
ت يترتب على ييد المادفوعات فا ال ااب الجااري اقوط ماا للطارفين مان دعااوي
بشأن العقود والمعامالت الت يشأت عياا هذ المدفوعات  ،ما لي يتف على خالف ذلك .
المادة ()459
إيفاااه ال اااب الجاااري و ااد هااو الااذي تيشااأ عيااه المقاصااة القايوييااة الياائيااة لجميااع
مفردات ال اب .
ومع ذلك يجوز لدائن ا د طرف ال اب توييع ال جز علاى الرصايد الادائن المؤيات
القااائي وياات توييااع ال جااز  .ويااتي ت ديااد الرصاايد المؤياات عاان طري ا إجااراء ت ااوية مؤيتااة
لمفردات ال اب الجاري فور اإلعالن بال جز.
المادة ()460
ت ييتج الرصيد الدائن ف ال اب الجاري أية عوائد  ،إت إذا اتف علاى خاالف ذلاك
 .وإذا اتف على تقاح عوائد فإياه ياتي ا ت ااباا وفقاا لأل اس التا ت اددها ال الطة اليقدياة
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المركزية أو طبقاا لماا يجاري باه العارف المصارف وذلاك ماع مراعااة عادي ا ت ااب عوائاد
على العوائد .
وبالي بة للرصيد المدين ف ال اب الجاري لدى المصارف  ،فياتي ا ت ااب العوائاد
على الرصيد اليوم المدين وفقا لأل س الت ت ددها ال لطة اليقدية المركزية  .وت تحااف
هذ العوائد إلى ال اب إت مرة وا دة كه ثالثة شاور.
المادة ()461
اب ايفه بايتاائاا  .ويجوز إيفاله يبه ايتااء هذ المدة باتفاا

إذا ددت مدة لقفه ال
الطرفين .
وإذا لي ت دد مدة لل اب الجااري جااز إيفالاه فا أي ويات باإرادة ا اد الطارفين ماع
مراعاة مواعيد اإلخطار المتف علياا أو الت يجري علياا العرف .
وف جميع ال واه يقفه ال اب بوفاة ا د الطرفين أو بفقدايه الهلية أو بإفال ه أو
بايقحاء الشخص اتعتباري .
ويجااوز ويااف ال اااب مؤيتااا أثياااء ااير لبيااان مركااز كااه ماان الطاارفين وذلااك ف ا
المواعيد الت يتف علياا أو ي ددها العرف المصرف وإت فف يااية كه ثالثة شاور.
المادة ()462
عيد يفه ال اب يعتبر الرصيد دييا ات ما لي يكن الطرفان ياد اتفقاا علاى غيار ذلاك
أو لي تكن بعت العمليات الواجب إدخالاا ف ال اب يد تمات وكاان مان شاأن ييادها تعاديه
مقدار الرصيد .
وفا هااذ ال الااة يعتباار الرصاايد دييااا ااات ماان اليااوي التااال لخاار ييااد ت ااتلزمه هااذ
العمليات .
المادة ()463
ت ري القواعد العامة على تقادي الرصيد الياائ الياتج عن إيفاه ال ااب  .وي اب
عائد على هذا الرصيد تى يتي داد ما لي يتف على خالف ذلك.
المادة ()464
إذا أدخلت تعديالت على أي من مفاردات ال ااب ب ابب ت ا لقيادها وجاب إجاراء
ييد عك أو عمه ت وية لتص يح الوحع .
المادة ()465
إذا ييدت صيلة خصي ورية تجارية ف ال اب الجاري ولي تادفع ييمتااا فا ميعااد
ات ت قا كان لمن خصي الورية ،ولو بعد إشاار إفاالس الم اتفيد مان الخصاي  ،إلغااء القياد
بإجراء ييد عك .
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وت يجوز إجراء القيد العك إت فيما يتعل باالورا التجارياة التا لاي تادفع ييمتااا
ف مواعيد ات ت قا  .ويقع باطال كه اتفا على خالف ذلك .
المادة ()466
ت تقبه الدعاوى الخاصة بتصا يح ال ااب مان جاراء خطاأ أو إغفااه أو تكارار فا
القيود أو غير ذلك من الخطاء المادية بعاد ايقحااء اية مان تااريخ ا اتالي كشاف ال ااب
وذلك ما لي يقي أ د الطرفين بإجراء يقطع التقادي .
وفا جميااع ال ااواه تتقااادي (ت ت اامع الاادعاوى) المتعلقااة بال اااب الجاااري بمحا
خمس يوات من تاريخ إيفاه ال اب.
الفرع التاسع ـ االعتماد بالقبول
المادة ()467
اتعتماد باالقبوه عقاد يلتازي بمقتحاا المصارف بادفع ييماة ورياة تجارياة  ،م ا وبة
عليه مان عمياه لاه  ،أو مان شاخص آخار ي ادد العمياه  ،عياد ا ات قاياا وذلاك عان طريا
يبوه المصرف لاذ الورية .
المادة ()468
 .1للمصرف  ،عيد ييامه بالوفاء بقيمة الورية التجارية المقبولة  ،أن يقيد هذ القيمة فا
الجاياب المادين ماان اااب العميااه  .ويكاون رجااوع المصاارف علااى العميااه بالمبااالغ
المدفوعة بمقتحى شروط عقد اتعتماد بالقبوه .
 .2ت يجااوز للمصاارف بعااد يبولااه الوريااة التجاريااة ات تجاااس ف ا مواجاااة املاااا بأيااة
دفوع ياشئة عن عقد اتعتماد الذي تي بموجبه يبوه الورية .
المادة ()469
تكااون الوري اة التجاريااة المقبولااة يابلااة للتااداوه بااالبيع والشااراء عاان طري ا أ ااوا
الورا الماليااة أو عاان طريا الو ااطاء  .ويلتاازي المصاارف الااذي يبااه الوريااة باادفع ييمتاااا
لل امه الخير لاا عيد ات ت قا .
الفرع العاشر ـ بطاقات االئتمان
المادة ()470
بطاية اتئتمان عبارة عن بطاية تخوه العميه ت وية مدفوعات مالية ف
معيية  ،عن طري المصرف الذي أصدرها.
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ادود مباالغ

المادة ()471
يكون تيظيي قو والتزامات كه مان المصارف والعمياه الياتجاة عان إصادار بطاياة
اتئتمان وا اتخداماا بمقتحاى الشاروط التا ياتي اتتفاا عليااا باين الطارفين  ،وعلاى وجاه
الخصوص تعيين المبالغ الت يجوز ال ا ب فا ادودها  ،ومادة صاال ية البطاياة والعوائاد
والمصاريف الم ت قة للمصرف وطريقة الوفاء .
المادة ()472
يلتزي المصرف بالوفاء بالمطالبات المالية للغير الياشئة عن ا تخداي بطايات اتئتمان
ف شراء لع وخدمات  ،وذلك ف دود المبالغ المصرح باا للم تفيد من البطاية  .ويعتبار
التزاي المصرف بالوفاء التزاما باتاا  ،وت يكاون لاه ات تجااس بأياة دفاوع ياشائة عان عاليتاه
بالعميه الم تفيد من البطاية .
الفرع الحادي عشر ـ إيجار خزائن اإليداع
المادة ()473
إيجااار خاازائن اإليااداع عقااد يتعاااد بموجبااه المصاارف بوحااع خزايااة معييااة فا مقاار
ت ت تصرف العميه لاليتفاع باا لمدة معيية ،وذلك مقابه أجر ما لي يتف على خالف ذلك.
المادة ()474
يلتزي المصرف باتخاذ كافة اإلجراءات لتايئة الخزاية لاليتفاع باا .
ويكااون المصاارف م ااؤوت عاان را ااتاا وحاامان ااالمتاا  .وت يجااوز لااه أن ييفا
م ؤوليته إت بإثبات ال بب الجيب .
المادة ()475
ت تكون الخزاية يابلة للفتح إت بمفتا ين معا ي لي أ ادهما للعمياه وي اتفظ المصارف
باآلخر ويلتزي العميه برد المفتاح الذي ت لمه إلى المصرف عيد ايتااء مدة اإليجار.
ويجاااوز ا اااتخداي أياااة و ااايلة أخااارى لفاااتح الخزاياااة بشااارط ت قااا الغاياااة مااان يظااااي
المفتا ين المشار إليه ف الفقرة ال ابقة .
وت يجوز للمصرف أن يأذن لغير العميه أو الوكياه بمقتحاى وكالاة خاصاة فا فاتح
الخزايااة  ،وعلااى المصاارف أن يتأكااد ماان شخصااية العميااه أو الوكيااه يبااه اإلذن لااه بفااتح
الخزاية.
وي تفظ المصرف ب جه خاص يدون فيه المواعيد والمرات الت تي فيه فاتح الخزاياة
.
المادة ()476
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ت يجوز للعميه أن يؤجر الخزاية أو جزءا ميااا أو يتياازه عان اإليجاار للغيار ماا لاي
يتف على خالف ذلك .
المادة ()477
ا تخداماا ميفردا ما لي يتفا
إذا كايت الخزاية مؤجرة لعدة عمالء كان لكه مياي
على خالف ذلك .
وف الة وفاة العميه أو ا د العمالء ت يجوز للمصرف بعد علمه بالوفااة  ،أن ياأذن
بفتح الخزاية إت بموافقة جميع ذوي الشأن أو بقرار من رئيس الم كمة .
المادة ()478
يتعين على العميه أن ي تخدي الخزاية ف الغارات المخصصاة لااا  .وت يجاوز لاه
أن يحع فياا أشياء تادد المتاا أو المة المكان الذي توجد فيه .
وإذا صارت الخزاية ماددة بخطر أو تبين أياا ت توي على أشياء خطرة وجاب علاى
المصرف أن يخطر العميه فورا بال حور إلفراغاا  ،فإذا لي ي حر العميه جاز للمصارف
أن يطلااب ماان القاح ا اإلذن بفت اااا  ،وذلااك ب حااور ماان تعييااه الم كمااة وي اارر م حاار
بالوايعة  .وإذا كان الخطر ات جااز للمصارف وعلاى م اؤوليته فاتح الخزاياة وإفراغااا أو
ب الشياء الخطرة مياا دون إخطار أو إذن من الم كمة .
ويتي ذلك عن طري لجياة مان م اؤول المصارف ت يقاه عاددهي عان ثالثاة وي ارر
م حر بالوايعة تثبت فيه م تويات الخزاية وتبلغ صورة ميه للعميه فورا .
المادة ()479
إذا لااي ياادفع العميااه أجاارة الخزايااة بعااد محا ثالثااين يومااا ماان تاااريخ إيااذار بالوفاااء
اعتبر العقد مف وخا من تلقاء ذاته .
المادة ()480
إذا ايتااات ماادة العقااد  ،أو اعتباار مف ااوخا وفقااا للمااادة ال ااابقة  ،ا ااترد المصاارف
الخزاية بعد إخطار العميه بال حور إلفراب م توياتاا  .ويكون اإلخطار ص ي ا إذا تي فا
آخر موطن عييه العميه للمصرف .
وإذا لي ي حر العميه فا الموعاد الم ادد باإلخطاار  ،كاان للمصارف أن يطلاب مان
رئاايس الم كمااة اإلذن لااه فا فااتح الخزايااة ب حااور ماان يعييااه لااذلك ماان مااأموري التيفيااذ .
وي رر مأمور التيفيذ م حرا بالوايعة وبم تويات الخزاية .
وعلى المصرف أن ي تفظ لديه بم تويات الخزاية  .ولاه بعاد محا اتة شااور مان
ت رياار م حاار الجاارد أن يطلااب ماان رئاايس الم كمااة تعيااين الطريقااة التاا يااتي بموجباااا
المصرف ف ايتحاء ما يكاون م ات قا لاه مان
التصرف ف م تويات الخزاية مع فظ
قو يبه العميه.
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بس م تويات الخزاية وله امتياز على الثمن الياتج عن بيعااا
ويكون للمصرف
وذلك ت تيفاء الجرة والمصروفات الم ت قة له .
المادة ()481
يجوز توييع ال جز على الخزاية  .ويكون ال جز بتكليف المصرف ببيان ماا إذا كاان
يؤجر خزاية للم جوز عليه  .فإذا أير بذلك وجب عليه ميع الم جوز عليه مان الادخوه إلاى
مكان الخزاية  .وتترك للمصرف صورة من م حر ال جز مشاتملة علاى بياان ال ايد الاذي
تي ال جز بمقتحا  .كما يعلن العميه بم حر ال جز .
وإذا كاان ال جااز ت فظيااا جااز للعميااه أن يطلااب ماان رئايس الم كمااة رفااع ال جااز أو
الترخيص له ف اخذ بعت م تويات الخزاية .
وإذا كااان ال جااز تيفيااذيا وجااب علااى مااأمور التيفيااذ بعااد إيااذار العميااه أن يقااوي بفااتح
الخزاية جبرا بعد أن يودع ال اجز مصاريف فت ااا وإعادتااا إلاى التااا  .وتبااع م توياات
الخزاية وفقا لإلجراءات الت ي ددها القايون (اليظاي) .
وإذا كااان العميااه غائبااا وكااان بالخزايااة وثااائ أو م ااتيدات وجااب علااى المصاارف
فظاااا لديااه ف ا اارز يخااتي بخاااتي مااأمور التيفيااذ والمصاارف  ،وإذا لااي يتقاادي الم ااتأجر أو
ورثته ت تالي الورا أو الم تيدات خاله خمس يوات كان للمصرف ا عارت المار
على ياح المور الم تعجلة ليقرر بشأياا ما يرا .
وعلااى ال اااجز أن يااؤدي للمصاارف مبلغااا كافيااا لحاامان أجاارة الخزايااة خاااله ماادة
ال جز.

الكتاب الثالث
األوراق التجارية
المادة ()482
الورا التجاريااة عبااارة عاان صااكوك مكتوبااة وفاا أشااكاه معييااه ااددها القااايون
(اليظاي) وه تمثه قا موحاوعه مبلاغ معاين مان اليقاود ي ات الداء بمجارد اإلطاالع أو
بعد أجه معين أو يابه للتعيين وه يابلة للتداوه بالطر التجارية  ،ويد جرى العارف علاى
يبولاا ف الوفاء بدت من اليقود .
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الباب األول
الكمبيالة
الفصل األول
إنشاء الكمبيالة وتداولها
الفرع األول ـ إنشاء الكمبيالة
 1ـ تعريف الكمبيالة وبياناتها
المادة ()483
الكمبيالة ورية تجارية تتحمن أمرا من ال ا ب إلى الم وب علياه باأن يادفع مبلغاا
معييا من اليقود بمجرد اتطالع أو ف تاريخ معين أو يابه للتعيين لمر الم تفيد.
المادة ()484
تشتمه الكمبيالة على البيايات اآلتية :
 1ـ لفظ "كمبيالة" مكتوبا ف متن الصك  ،وباللغة الت كتب باا .
 2ـ تاريخ إيشاء الكمبيالة ومكان إيشائاا .
 3ـ ا ي من يلزمه الوفاء (الم وب عليه).
 4ـ ا ي من يجب الوفاء له أو لمر ( الم تفيد ) .
 5ـ أمر غير معل على شرط بوفاء مبلغ معين من اليقود.
 6ـ ميعاد ات ت قا .
 7ـ مكان الوفاء .
 8ـ توييع من ايشأ الكمبيالة (ال ا ب).

المادة ()485
ت يعتبر الصك الخال مان أ اد البياياات الماذكورة فا الماادة ال اابقة كمبيالاة إت فا
ال واه التالية :
 1ـ إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان إيشائاا  ،اعتبرت ميشأة فا المكاان المباين بجاياب ا اي
ال ا ب وإذا لي يذكر ذلك المكان أعتبر مكان إيشائاا المكان الذي ويعااا فياه ال اا ب
.
 2ـ إذا خلاات الكمبيالااة ماان بيااان ميعاااد ات اات قا  ،أعتباارت م اات قة الوفاااء لاادى اتطااالع
علياا .
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 3ـ إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان الوفاء  ،أعتبر المكان الذي يذكر بجايب ا ي الم وب
عليه مكايا للوفاء وموطياا للم ا وب علياه فا الويات ذاتاه وتكاون الكمبيالاة م ات قة
الوفاء ف موطن الم وب عليه  ،إذا لي يشترط وفاؤها ف مكان آخر .
المادة ()486
يجااوز أن يويااع الكمبيالااة أكثاار ماان ااا ب  ،كمااا يجااوز لل ااا ب أن يعاااد إلااى الغياار
بالتوييع على الكمبيالة ييابة عيه  ،وف هذ ال الة يجب على الغير بياان صافته عياد التويياع
على الكمبيالة .
المادة ()487
 1ـ يجوز ب الكمبيالة لمر ا باا يف ه .
 2ـ يجوز باا على ا باا .
 3ـ يجوز باا ل اب شخص آخر .
المادة ()488
1ـ إذا كتب مبلغ الكمبيالة بال روف وبالرياي معا  ،فالعبرة عيد اتخاتالف تكاون باالمكتوب
بال روف .
 2ـ إذا كتب المبلغ عدة مرات باال روف أو بالريااي  ،فاالعبرة عياد اتخاتالف تكاون باالمبلغ
اليه .
المادة ()489
 1ـ ت يجوز أن يشترط ايتحاء عائد عن المبلغ المذكور ف الكمبيالة إت إذا كايت الكمبيالة
م ت قة الداء لدى اتطالع علياا أو بعد مدة من اتطالع .
 2ـ يجب بيان مقدار العائد ف الكمبيالة ذاتاا وإت كان الشرط باطال .
 3ـ ي ت ب العائد من تاريخ إيشاء الكمبيالة إذا لي يتي اتتفا على تعيين تاريخ آخر .

المادة ()490
 .1يرجع ف ت ديد أهلية الملتزي بموجب الكمبيالة إلى يايويه (يظامه) الوطي .
 .2إذا كان الملتزي يايص الهلياة طبقاا لقايوياه (يظاماه) الاوطي  ،فاان التزاماه ماع ذلاك
يظه ص ي ا إذا وحع توييعه ف إيليي دولة يعتبر تشريعاا كامه الهلية .
المادة ()491
التزامااات القصاار وماان ف ا كماااي غياار المااأذون لاااي بالتجااارة وعااديم الهليااة ،
الياشئة من توييعاتاي على الكمبيالة ك ا بين أو مظارين أو يابلين أو حاميين ا تياطيين أو
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بأية صافة أخارى  ،تكاون باطلاة بالي ابة إلاياي فقاط  .ويجاوز لااي التم اك بااذا الابطالن فا
مواجاة كه امه للكمبيالة .
المادة ()492
إذا ملت الكمبيالة توييعات أشخاص لي ت لاي أهلية اتلتزاي باا أو توييعات مزورة
أو توييعات لشخاص وهميين أو توييعات غير ملزمة ل باب أخرى ت لصا اباا وت لمان
ويعت الكمبيالة بأ مائاي  ،فان التزامات غيرهي من المويعين علياا تظه مع ذلك ص ي ة.
المادة ()493
 .1من ويع كمبيالة ييابة عن آخار بغيار تفاويت مياه التازي شخصايا بموجاب الكمبيالاة ،
فان وفاها آلت إليه ال قو الت كايت تؤوه إلى من ادعى الييابة عيه .
 .2ي ري هذا ال كي على من جاوز دود الييابة  .ومع ذلك يجوز ف هاذ ال الاة للغيار
ن اليية أن يرجع على الصيه متى كايت ظروف ال اه يد أويعت الغير ف غلاط
مشروع مله على اتعتقاد بأن اليائب لي يتجاوز دود الييابة.
المادة ()494
 .1يحمن ا ب الكمبيالة يبولاا ووفاءها .
 .2يجوز له أن يشترط إعفاء من حمان القبوه  ،دون حمان الوفاء .

 2ـ تعدد النسخ والصور ـ التحريف
المادة ()495
 1ـ يجوز ب الكمبيالة من ي خ متعددة يطاب بعحاا بعحا .
 2ـ يجب أن يوحع ف متن كاه ي اخة ميااا ريمااا  ،وإت اعتبارت كاه ي اخة ميااا كمبيالاة
م تقلة .
 3ـ لكه امه كمبيالة لي يذكر فياا أياا و يدة أن يطلب ي خا مياا على يفقته  .ويجب علياه
ت قيقا لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظارها له  ،وعلى هذا أن يعاويه ف الرجاوع
إلى المظار ال اب ويت ل ه ذلك تى ييتا إلى ال ا ب .
 4ـ على كه مظار أن يدون تظاير على الي خ الجديدة .
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المادة ()496
 1ـ وفاء الكمبيالة بموجاب إ ادى ي اخاا مبارئ للذماة  ،ولاو لاي يكان مشاروطا فيااا أن هاذا
الوفاااء يبطااه كااي الي ااخ الخاارى  ،غياار أن الم ا وب عليااه يبقااى ملزمااا بالوفاااء
بموجب كه ي خة مقبولة ميه إذا لي ي تردها .
 2ـ المظار الذي ظار ي خ الكمبيالة لشخاص مختلفين  ،وكذلك المظارون الال قون لاه ،
ملتزمون بموجب الي خ الت ت مه توييعاتاي ولي ي تردوها .
المادة ()497
على مان ير اه إ ادى ي اخ الكمبيالاة لقبولااا أن يباين علاى الي اخ الخارى ا اي مان
تكون هذ الي اخة فا يازتاه  ،وعلاى هاذا الخيار أن ي الماا لل اماه الشارع لياة ي اخة
أخرى .
الرجوع إت إذا أثبت بموجب ورية ا تجاس
فإذا رفت ت ليماا  ،لي يكن لل امه
(بروت تو):
 1ـ أن الي خة المر لة للقبوه لي ت لي له رغي طلبه لاا .
 2ـ أن القبوه أو الوفاء لي ي صه بموجب ي خة أخرى .
المادة ()498
 1ـ ل امه الكمبيالة أن ي رر مياا صورا.
 2ـ يجب أن تكون الصاورة مطابقاة تماماا لصاه الكمبيالاة بماا ت ماه مان تظايارات أو أياة
بيايات أخرى تكون مدوية فياا  ،وأن يكتب علياا أن الي خ عن الصه ياد ايتااى عياد
هذا ال د .
 3ـ يجوز تظاير الصورة وحماياا ا تياطيا على الوجه الذي يجري على الصه  ،ويكاون
لاذ الصورة ما لألصه من أ كاي .
المادة ()499
 .1يجب أن يباين فا صاورة الكمبيالاة ا اي اائز الصاه  ،وعلاى هاذا الخيار أن ي الي
الصه لل امه الشرع للصورة .
 .2إذا امتيااع ااائز الصااه عاان ت االيمه  ،لااي يكاان ل امااه الصااورة ا الرجااوع علااى
مظارياا أو حاميياا ات تياطيين إت إذا اثبت بورية ا تجاس (بروت اتو) أن الصاه
لي ي لي إليه رغي طلبه .
 .3إذا كتب على الصه عقب التظاير الخير  ،ال اصه يبه عمه الصورة عباارة (أياه
ميذ اآلن ت يصح التظاير إت على الصورة) أو أية عباارة أخارى تفياد هاذا المعياى ،
فكه تظاير يكتب على الصه بعد ذلك يكون باطال.
المادة ()500
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إذا ويع ت ريف ف متن الكمبيالة  ،التزي المويعون الال قون لااذا الت رياف بماا ورد
ف المتن الم رف  ،أما المويعون ال ابقون عليه فيلتزمون بما ورد ف المتن الصل .
الفرع الثاني ـ تداول الكمبيالة بالتظهير
المادة ()501
 .1كه كمبيالة  -ولو لي يصرح فياا أياا م وبة لمر  -يجوز تداولاا بالتظاير.
 .2ت يجوز تداوه الكمبيالة التا يحاع فيااا اا باا عباارة "لي ات لمار" أو أياة عباارة
أخرى تفيد هذا المعيى إت بإتباع أ كاي والة ال .
 .3يجوز التظاير للم وب عليه واء يبه الكمبيالاة أو لاي يقبلااا  ،كماا يجاوز التظايار
لل ا ب أو لي ملتزي آخر  ،ويجوز لجميع هؤتء تظاير الكمبيالة من جديد.
المادة ()502
 1ـ يكتب التظاير على الكمبيالة ذاتاا أو على ورية أخرى متصلة باا ويويعه المظار.
 2ـ التظاير الال لميعاد ات ت قا ييتج أ كاي التظاير ال ااب لاه  ،أماا التظايار الال ا
لورية ات تجااس (البروت اتو) أو ال اصاه بعاد ايقحااء الميعااد القاايوي الم ادد لعماه
ورية ات تجاس (البروت تو) فال ييتج إت آثار والة ال .
 3ـ يفترت فا التظايار الخاال مان التااريخ اياه صاه يباه ايقحااء الميعااد الم ادد لعماه
ورية ات تجاس (البروت تو)  ،إت إذا ثبت خالف ذلك .
المادة ()503
ت يجوز تقديي تاريخ التظاير وإن ويع ذلك اعتبر تزويرا.
المادة ()504
يجوز أت يكتب ف التظاير ا ي الم تفيد  ،كما يجوز أن يقتصر التظاير علاى تويياع
المظار (التظاير على بيات)  ،ويشترط لصا ة التظايار فا هاذ ال الاة الخيارة أن يكتاب
على ظار الكمبيالة أو على الورية المتصلة باا .
المادة ()505
 1ـ مع عدي اإلخاله ب كي المادة ( )507من هذا القايون (اليظاي)  ،ت يجوز تعليا التظايار
على شرط  ،وكه شرط يعل عليه التظاير يعتبر كأن لي يكن .
 2ـ التظاير الجزئ باطه .
 3ـ يعتبر التظاير لل امه تظايرا على بيات .
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المادة ()506
إذا كان التظاير على بيات  ،جاز لل امه :
 1ـ أن يمأل البيات بكتابة إ مه أو إ ي شخص آخر .
 2ـ أن يظار الكمبيالة من جديد على بيات أو إلى شخص آخر .
 3ـ أن ي لي الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يمأل البيات ودون أن يظارها .
المادة ()507
 1ـ يحمن المظار يبوه الكمبيالة ووفاءها  ،ما لي يشترط غير ذلك .
 2ـ يجااوز للمظااار ظاار تظاياار الكمبيالااة ماان جديااد  ،وف ا هااذ ال الااة ت يكااون ملزمااا
بالحمان تجا من تؤوه إلياي الكمبيالة بتظاير ت .
المادة ()508
 .1يعتبر ائز الكمبيالاة املااا الشارع متاى أثبات أياه صاا ب ال ا فيااا بتظايارات
غير ميقطعة ولو كان آخرها تظايرا على بياات .والتظايارات المشاطوبة تعتبار فا
هذا الشأن كأن لي تكن  .وإذا أعقب التظاير على بيات تظاير آخار  ،اعتبار الموياع
علااى هااذا التظاياار الخياار ايااه هااو الااذي آه إليااه ال ا فا الكمبيالااة بااالتظاير علااى
بيات .
 .2إذا فقد شخص ياازة كمبيالاة  ،فاال يلازي املااا باالتخل عيااا متاى أثبات قاه فيااا
على مقتحى ال كاي ال ابقة  ،إت إذا كان يد صاه عليااا ب اوء يياة أو ارتكاب فا
بيه ال صوه علياا خطأ ج يما .
المادة ()509
 .1ييقه التظاير جميع ال قو الياشئة عن الكمبيالة إلى المظار إليه .
 .2مااع عاادي اإلخاااله ب كااي المااادة ( )491ماان هااذا القااايون (اليظاااي) لاايس للماادين الااذي
أييماات عليااه دعااوى بكمبيالااة أن ي ااتج علااى املاااا بالاادفوع المبييااة علااى عاليتااه
الشخصية ب ا باا أو ب املياا ال ابقين  ،ما لي يكن يصد ال امه ويت صاوله علاى
الكمبيالة اإلحرار بالمدين .
.3
المادة ()510
 .1إذا اشتمه التظاير على عبارة "القيمة للت صيه" أو "القيمة للقبت" أو "بالتوكيه"
أو أي بيان آخر يفيد التوكيه  ،جاز لل امه مباشرة جميع ال قو الياشئة عن
الكمبيالة  ،وإيما ت يجوز له تظايرها إت على بيه التوكيه .
 .2لااايس للملتااازمين فااا هاااذ ال الاااة ات تجااااس علاااى ال اماااه إت بالااادفوع التااا يجاااوز
ات تجاس باا على المظار .
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 .3ت تيقح الوكالة الت يتحمياا التظايار التاوكيل بوفااة الموكاه أو ب ادو ماا يخاه
بأهليته .
المادة ()511
 .1إذا اشتمه التظاير على عبارة "القيمة للحمان" أو "القيماة للارهن" أو أي بياان آخار
يفيد ذلك  .جاز لل امه أن يباشر جمياع ال قاو الياشائة عان الكمبيالاة  .فاإذا ظارهاا
اعتبر التظاير اصال على بيه التوكيه .
 .2ليس للمدين بالكمبيالة ات تجاس على ال امه بالدفوع المبيياة علاى عاليتاه الشخصاية
بالمظار ما لي يكن يصد ال امه ويت صوله علياا اإلحرار بالمدين .

الفصل الثاني
ضمانات الوفاء بالكمبيالة
الفرع األول _ مقابل الوفاء
المادة ()512
على ا ب الكمبيالة أو من ا بت الكمبيالاة ل اابه أن يوجاد لادى الم ا وب علياه
مقابااه وفائاااا  ،ولكاان ذلااك ت يعف ا ال ااا ب ل اااب غياار ماان م ااؤوليته شخص ايا تجااا
مظارياا و املياا دون واهي عن إيجاد مقابه الوفاء .
المادة ()513
يعتبر مقابه الوفاء موجودا إذا كان الم وب عليه مادييا لل اا ب أو ل مار بال ا ب
ف ميعااد ا ات قا الكمبيالاة بمبلاغ معاين مان اليقاود واجاب الداء وم ااو علاى الياه لمبلاغ
الكمبيالة .
المادة ()514
 .1يعتباار يبااوه الكمبيالااة يرييااة علااى وجااود مقابااه لوفائاااا لاادى القابااه وت يجااوز إثبااات
عكس هذ القريية ف عالية الم وب عليه بال امه .
 .2على ال ا ب دون غير أن يثبت ف الاة اإليكاار  ،اواء صاه يباوه الكمبيالاة أو
لي ي صه  ،أن الم وب كان عيد مقابه وفاءها ف ميعااد ات ات قا فاإن لاي يثبات
ذلك كان حاميا للوفااء ولاو يادمت ورياة ات تجااس (البروت اتو) بعاد الميعااد الم ادد
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يايويا (يظاما)  .فإذا اثبت ال ا ب وجود المقابه وا تمرار وجود تى الميعاد الذي
كان يجب فيه عمه وريه ات تجاس (البروت اتو)  ،برئات ذمتاه بمقادار هاذا المقاباه ،
ما لي يكن يد ا تعمه ف مصل ته .
المادة ()515
 .1تيقه ملكية مقابه الوفاء ب كي القايون (اليظاي) إلى ملة الكمبيالة المتعايبين .
 .2إذا كان مقابه الوفاء أيه من ييماة الكمبيالاة  ،كاان لل اماه علاى هاذا المقاباه الياايص
جميااع ال قااو المقااررة لااه علاى المقابااه الكامااه  .وي اارى هااذا ال كااي إذا كااان مقابااه
الوفاء دييا متيازعا عليه أو غير م ق أو غير اه عيد ا ت قا الكمبيالة .

المادة ()516
 .1على ال ا ب  ،ولاو عماه ورياة ات تجااس ( البروت اتو ) بعاد الميعااد الم ادد يايوياا
(يظاما)  ،أن ي لي امه الكمبيالة الم اتيدات الالزماة لل صاوه علاى مقاباه الوفااء ،
فإذا أفلس ال ا ب  ،لزي ذلك أمين التفلي ة .
 .2تكون مصروفات ذلك على امه الكمبيالة ف جميع ال واه .
المادة ()517
إذا أفلس ال ا ب  ،فإن أجه الكمبيالاة ي اقط  ،ويكاون ل املااا دون غيار مان دائيا
ال ا ب ا تيفاء قه من مقابه الوفاء الموجود على وجه ص يح لدى الم وب عليه .
المادة ()518
 .1إذا أفلااس الم ا وب عليااه وكااان مقابااه الوفاااء دييااا ف ا ذمتااه  ،دخااه هااذا الاادين ف ا
موجودات التفلي ة .
 .2أما إذا كان لل ا ب لدى الم وب عليه بحائع أو أورا تجارية أو أورا مالياة أو
غياار ذلااك ماان المااواه الت ا يجااوز ا ااتردادها طبقااا إل كاااي اإلفااالس  ،وكاياات هااذ
المااواه مخصصااة صاارا ة أو حااميا لوفاااء الكمبيالااة فلل امااه الولويااة فا ا ااتيفاء
قه من ييمتاا .
المادة ()519
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 1ـ إذا بت عدة كمبياتت على مقابه وفاء وا د ت تكفا ييمتاه لوفائااا كلااا فاان ا اتيفاء
قو املياا من مقابه الوفاء المذكور يكون وفقا ل بقية تواريخ باا.
 2ـ إذا ا بت الكمبياااتت فا تاااريخ وا ااد  ،ياادمت الكمبيالااة التا ت مااه يبااوه الم ا وب
عليه.
 3ـ إذا لاي ت ماه أياة كمبيالاة يباوه الم ا وب علياه  ،يادمت الكمبيالاة التا خصاص لوفائااا
مقابه الوفاء .
 4ـ الكمبياتت الت تشتمه على شرط عدي القبوه  ،تأت ف المرتبة الخيرة .

الفرع الثاني ـ قبول الكمبيالة
المادة ()520
ل امه الكمبيالاة أو لي اائز لااا  ،تاى ميعااد ات ات قا  ،تقاديماا إلاى الم ا وب
عليه ف موطيه لقبولاا .
المادة ()521
 1ـ ل ا ب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديماا للقبوه ف ميعاد معين أو بغير ميعاد .
 2ـ ل اا ب الكمبيالاة أن يشاترط عادي تقاديماا للقباوه  ،ماا لاي تكان م ات قة الادفع عياد غيار
الم وب عليه أو ف جاة أخرى غير ماوطن الم ا وب علياه أو م ات قة الادفع بعاد
مدة معييه من اتطالع علياا .
 3ـ ل ا ب الكمبيالة أن يشترط عدي تقديماا للقبوه يبه اجه معين .
 4ـ لكه مظار أن يشترط تقديي الكمبيالة للقبوه ف ميعاد معاين أو بغيار ميعااد  ،ماا لاي يكان
ال ا ب يد اشترط عدي تقديماا للقبوه .
المادة ()522
 1ـ الكمبيالة الم ت قة الوفاء بعد مح مدة معيياة مان اتطاالع عليااا يجاب تقاديماا للقباوه
خاله ية من تاريخ إيشائاا .
 2ـ لل ا ب تقصير هذا الميعاد أو إطالته .
 3ـ لكه مظار تقصير هذا الميعاد فقط .
المادة ()523
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للم وب عليه أن يطلب تقديي الكمبيالة للقبوه مرة ثايية ف اليوي التال للتقاديي الوه
 .وت يقبه من ذوى المصل ة اتدعاء بأن هذا الطلب يد رفت إت إذا ذكر الطلب فا ورياة
ات تجاس ( البروت تو ) .
المادة ()524
 1ـ ت يلزي امه الكمبيالة المقدمة للقبوه بالتخل عياا للم وب عليه .
 2ـ يكتب القبوه على صدر الكمبيالة ذاتاا  ،وياؤدى بلفاظ " مقباوه " أو بأياة عباارة أخارى
تده على هذا المعيى  ،ويويعه الم وب عليه .
 3ـ يعتبر يبوت مجرد وحع الم وب عليه توييعه على صدر الكمبيالة .
 4ـ إذا كايت الكمبيالة م ت قة الوفاء بعد مادة مان اتطاالع عليااا  ،أو كايات واجباة التقاديي
للقبوه ف مدة معيية بياء على شرط خااص وجاب بياان تااريخ القباوه فا الياوي الاذي
صه فيه  ،إت إذا أوجب ال امه بيان تاريخ القبوه ف يوي تقديي الكمبيالة  ،فاإذا خاال
القبوه من التاريخ جاز لل امه  ،فظاا ل قوياه فا الرجاوع علاى المظاارين أو علاى
ال ا ب  ،إثبات هذا الخلو بوريه ا تجاس (بروت تو) يعمه ف ويت يكاون فياه مجاديا
.
المادة ()525
 1ـ يجب أن يكون القبوه غير معل على شارط  ،وماع ذلاك يجاوز للم ا وب علياه يصار
على جزء من مبلغ الكمبيالة .
 2ـ أي تعديه لبياياات الكمبيالاة يقاع فا صايغة القباوه يعتبار رفحاا للقباوه وماع ذلاك يظاه
القابه ملزما بما تحميته صيغة القبوه .
المادة ()526
إذا شااطب الم ا وب عليااه يبولااه المكتااوب علااى الكمبيالااة يبااه ردهااا لل امااه اعتباار
القبوه المشطوب رفحا  .ويعتبر الشطب اصال يبه رد الكمبيالة ما لي يثبت العكس .
ومااع ذلااك إذا أخطاار الم ا وب عليااه ال امااه أو أي مويااع آخاار كتابااة بقبولااه  ،التاازي
ي وهي باذا القبوه .
المادة ()527
 1ـ إذا عين ال ا ب ف الكمبيالة مكايا للوفاء غير موطن الم وب عليه دون أن يعين من
يجااب الوفاااء عيااد  ،جاااز للم ا وب عليااه تعيييااه عيااد القبااوه  ،فااإذا لااي يعييااه اعتباار
القابه ملزما بالدفع ف مكان الوفاء .
 2ـ إذا كاياات الكمبيالااة م اات قه الوفاااء فا مااوطن الم ا وب عليااه  ،جاااز لااه أن يعااين فا
صيغة القبوه عيوايا ف الجاة الت يجب أن يقع فياا الوفاء .
 1ـ إذا يبه الم

المادة ()528
وب عليه الكمبيالة  ،صار ملزما بوفاء ييمتاا ف ميعاد ا ت قاياا .
103

 2ـ ف الة عدي الوفاء يكون لل امه  ،ولو كان هو ال ا ب ذاته  ،مطالباة الم ا وب علياه
القاباااه بااادعوى مباشااارة ياشااائة عااان الكمبيالاااة بكاااه ماااا تجاااوز المطالباااة باااه بموجاااب
المادتين( )562، 561من هذا القايون (اليظاي) .
الفرع الثالث – الضمان االحتياطي
المادة ()529
يجوز حمان وفااء مبلاغ الكمبيالاة كلاه أو بعحاه مان حاامن ا تيااط  .ويكاون هاذا
الحمان من أي شخص  ،ولو كان ممن ويعوا الكمبيالة .

المادة ()530
 .1يكتب الحمان ات تياط على الكمبيالة ذاتاا أو على ورية متصلة باا  .وياؤدى هاذا
الحاامان بصاايغه " مقبااوه كحاامان ا تياااط " أو بأيااة عبااارة أخاارى تفيااد معياهااا ،
ويويعه الحامن .
 .2يذكر ف الحمان ا ي المحمون  ،وإت اعتبر الحمان اصال لل ا ب .
 .3ي تفاد الحمان من مجرد توييع الحامن على صدر الكمبيالة  ،ما لي يكن هذا التوييع
صادرا عن الم وب عليه أو عن ال ا ب .
المادة ()531
 .1يلتزي الحامن ات تياط على الوجه الذي يلتزي به المحمون .
 .2يكون التازاي الحاامن ات تيااط صا ي ا ولاو كاان اتلتازاي الاذي حاميه بااطال لي
بب آخر غير عيب ف الشكه .
 .3إذا وفى الحامن ات تياط الكمبيالة  ،آلت إليه ال قو الياشائة عيااا تجاا محامويه
وتجا كه ملتزي ي و هذا الخير بموجب الكمبيالة .
المادة ()532
 .1يجوز إعطاء الحمان ات تياط على ورية م تقلة يبين فياا المكان الذي تي فيه هاذا
الحمان .
 .2ت يلتزي الحامن ات تياط بورية م تقلة إت تجا من صدر لصال ه ذلك الحمان.
الفصل الثالث
انقضاء االلتزام الثابت بالكمبيالة
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الفرع األول – الوفاء
 1ـ ميعاد استحقاق الكمبيالة
المادة ()533
 1ـ ميعاد ا ت قا الكمبيالة يكون على ا د الوجو اآلتية :
أ ـ لدى اتطالع .
ب ـ بعد مح مدة معيية من اتطالع .
س ـ بعد مح مدة معيية من تاريخ إيشاء الكمبيالة .
د ـ ف يوي معين .
 2ـ الكمبيالة المشتملة على مواعيد ا ت قا أخرى أو على مواعيد ا ات قا متعايباة تكاون
باطلة .
المادة ()534
 1ـ الكمبيالة الم ات قة الوفااء لادى اتطاالع تكاون واجباة الوفااء بمجارد تقاديماا ويجاب أن
تقدي للوفاء خاله ية من تاريخ إيشائاا  ،ولل اا ب تقصاير هاذا الميعااد أو إطالتاه،
وللمظارين تقصير فقط .
 2ـ لل ا ب أن يشترط عدي تقديي الكمبيالة الم ت قة الوفاء لدى اتطاالع يباه ايقحااء أجاه
معين  .وف هذ ال الة ي ب ميعاد التقديي ابتداء من لوه هذا الجه.
المادة ()535
 1ـ ميعاد ا ت قا الكمبيالة الواجبة الوفااء بعاد مادة مان اتطاالع يبادأ مان تااريخ يبولااا أو
من تاريخ ورية ات تجاس (البروت تو) .
 2ـ يعتبر القبوه غير المؤرخ اصال بالي بة إلى القابه ف اليوي الخير من الميعاد المقرر
لتقديي الكمبيالة للقبوه طبقا للمادة ( )522من هذا القايون (اليظاي) .
المادة ()536
 1ـ الكمبيالااة الم اا وبة لشااار أو أكثاار ماان تاريخاااا أو ماان تاااريخ اتطااالع علياااا يقااع
ا ت قاياا ف التاريخ المقابه من الشار الذي يجب فيه الوفاء  .فإذا لي يوجد للتااريخ
مقابه ف الشار الذي يجب فيه الوفاء  ،ويع ات ت قا ف اليوي الخيار مان الشاار
.
 2ـ إذا بت الكمبيالة لشار ويصف الشار أو لعدة شاور ويصاف الشاار مان تاريخااا أو
من تاريخ اتطالع علياا  ،وجب بدء ال اب بالشاور كاملة وتعي عبارة " يصف
الشار " خم ة عشر يوما .
المادة ()537
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إذا كايت الكمبيالة م ت قة الوفاء فا ياوي معاين وكاان اإل ات قا فا أوه الشاار أو
ف ميتصفه أو ف آخر كان المقصاود مان هاذ العباارات الياوي الوه أو الخاامس عشار أو
الخير من الشار ب ال واه .
المادة ()538
 1ـ إذا كايت الكمبيالة م ت قة الوفاء ف يوي معين وف بلد يختلف فيه التقويي عن تقويي بلاد
إيشائاا  ،اعتبر تاريخ ات ت قا م ددا وفقا لتقويي بلد الوفاء .
 2ـ إذا ا بت الكمبيالااة بااين بلاادين مختلفا التقااويي  ،وكاياات م اات قة الوفاااء بعااد ماادة ماان
تاااريخ إيشااائاا  ،وجااب إرجاااع تاااريخ إيشااائاا إلااى اليااوي المقابااه فا تقااويي بلااد الوفاااء
وي دد ميعاد ات ت قا وفقا لذلك  .وعلى هذا الوجه ي ب ميعاد تقديي الكمبيالة .
 3ـ ت ت رى ال كاي المتقدمة إذا اتحح من شرط ف الكمبيالة أو مان مجارد بياياتااا اتجاا
القصد إلى إتباع إ كاي مخالفه .
 2ـ الوفاء بقيمة الكمبيالة
المادة ()539
 .1علااى امااه الكمبيالااة أن يقاادماا للوفاااء فا يااوي ا اات قاياا أو فا أ ااد يااوم العمااه
التاليين لياوي ات ات قا  .ويعتبار تقاديماا إلاى إ ادى غارف المقاصاة المعتارف بااا
يايويا (يظاما) بمثابة تقديي للوفاء .
 .2من وفى الكمبيالة ف ميعاد ات ت قا  ،دون معارحة ص ي ة  ،برئت ذمتاه  ،إت
إذا ويع ميه غش أو خطأ ج يي  .وعليه أن ي توث من ايتظااي ت ل اه التظايارات ،
ولكيه غير ملزي بالت ق من ص ة توييعات المظارين .
المادة ()540
 .1ت يجبر امه الكمبيالة على يبت ييمتاا يبه ميعاد ات ت قا .
 .2إذا وفى الم وب عليه ييمة الكمبيالة يبه ميعاد ات ت قا ت مه تبعة ذلك.
.1
.2
.3
.4

المادة ()541
وب عليه الكمبيالة  ،جاز له طلب ت لماا من ال اماه مويعاا عليااا بماا

إذا وفى الم
يفيد الوفاء.
ت يجوز لل امه اتمتياع عن يبوه الوفاء الجزئ .
يجوز للم ا وب علياه أن يطلاب إثباات هاذا الوفااء الجزئا علاى الكمبيالاة وإعطااء
مخالصة به .
كه ما يدفع من أصه ييمة الكمبيالة تبرأ مياه ذماة اا باا ومظاريااا  ،وغيارهي مان
الملتزمين باا  .وعلى املاا أن يعمه ورياة ات تجااس (البروت اتو) عان القادر غيار
المدفوع من ييمتاا .
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المادة ()542
 .1إذا لي تقدي الكمبيالة للوفااء فا ياوي ات ات قا أو فا أ اد ياوم العماه التااليين لاه ،
جاز لكه مدين باا إيداع مبلغاا خزاية الم كماة التا يقاع فا دائرتااا مكاان الوفااء ،
ويكون اإليداع على يفقة ال امه وت ت م ؤوليته .
 .2ت لي يلي كتااب الم كماة (أماياة ار الم كماة) الماودع وثيقاة ياذكر فيااا إياداع المبلاغ
ويدر وتاريخ الكمبيالة وتاريخ ات ت قا وا ي من ررت ف الصه لمصل ته .
 .3إذا طالب ال امه المدين بالوفااء وجاب علاى المادين ت اليي وثيقاة اإلياداع مقاباه ت الي
الكمبيالة  ،ولل امه يبت المبلغ مان أماياة ال ار بموجاب هاذ الوثيقاة  ،فاإذا لاي ي الي
المدين وثيقة اإليداع إلى ال امه وجب عليه وفاء ييمة الكمبيالة له.
المادة ()543
 .1إذا اشترط وفاء الكمبيالة ف الدولة بيقد غير عملتاا الر امية  ،وجاب الوفااء بعملتااا
ااب ااعر الصاارف يااوي ات اات قا  ،فااإذا لااي يااتي الوفاااء فا يااوي ات اات قا كااان
لل امه الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماا بعملاة الدولاة اب اعر الصارف
ف يوي ات ت قا أو ف يوي الوفاء .
 .2يعتد ب عر الصرف الر ام لعملاة الدولاة مقاباه العماالت الجيبياة وماع ذلاك يجاوز
لل ا ب أن يبين ف الكمبيالة ال عر الذي ي ب على أ ا ه المبلغ الواجب دفعه .
 .3إذا عااين مبلااغ الكمبيالااة بعملااة ت مااه يفااس الت اامية ف ا بلاادي اإليشاااء والوفاااء ولكاان
تختلف ييمتاا ف بلد اإلصدار عن ييمتاا ف بلد الوفاء  ،افتارت أن المقصاود عملاة
بلد الوفاء .
المادة ()544
ت تجوز المعارحة ف الوفاء بمبلغ الكمبيالة إت إذا حاعت أو أفلس املااا أو طارأ
مااا يخااه بأهليتااه  .وإذا حاااعت كمبيالااة غياار مقبولااة  ،وكاياات م ااررة ماان عاادة ي ااخ جاااز
لم ت ييمتاا أن يطالب بوفائاا بموجب إ دى ي خاا الخرى .
المادة ()545
إذا كايت الكمبيالة م ررة من عدة ي خ وحاعت الي خة الت ت مه صايغة القباوه،
لي تجز المطالبة بوفائاا بموجب إ دى ي خاا الخرى إت بأمر مان رئايس الم كماة وبشارط
تقديي كفيه .
المادة ()546
لمن حااعت مياه كمبيالاة  ،اواء أكايات مقترياة باالقبوه أي ت ولاي ياتمكن مان تقاديي
إ اادى ي ااخاا الخاارى  ،أن ي تصاادر ماان رئاايس الم كمااة أماارا بوفائاااا  ،بشاارط أن يثباات
ملكيته لاا وان يقدي كفيال .
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المادة ()547
 .1ف الة المعارحة ف الوفاء بمبلغ الكمبيالة الحاائعة بعاد المطالباة بااا وفقاا ل كااي
المادتين ال ابقتين  ،يجب على مالكاا  ،للم افظة علاى جمياع قوياه  ،أن يثبات ذلاك
ف ورية ا تجاس (بروت تو) ي ررها ف أ د يوم العمه التاليين لميعااد ات ات قا
ويعلياا لل اا ب والمظاارين بالوجاه وفا المواعياد المقاررة فا الماادة ( )559مان
هذا القايون (اليظاي) .
 .2يجب ت رير ورياة ات تجااس (البروت اتو) وإعالياه ولاو تعاذر ا تصادار أمار رئايس
الم كمة ف الويت الميا ب .
.1

.2
.3
.4

المادة ()548
لمالك الكمبيالة الحائعة ال صوه علاى ي اخة ميااا  ،ويكاون ذلاك باالرجوع إلاى مان
ظار إليه الكمبيالة  ،ويلتزي هاذا المظاار بمعاويتاه واإلذن لاه فا ا اتعماه ا امه فا
مطالبته المظار ال اب  ،ويريى المالك ف هذ المطالبة من مظاار إلاى مظاار آخار
تى يصه إلى ال ا ب .
يلتزي كه مظار بكتابة تظاير على ي خة الكمبيالة الم لمة من ال ا ب بعاد التأشاير
علياا بما يفيد أياا بده الصه المفقود .
ت يجوز طلب الوفاء بموجب هذ الي خة إت بأمر من رئايس الم كماة وبشارط تقاديي
كفيه.
تكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الحائعة .

المادة ()549
الوفاء ف ميعاد ات ت قا بياء على أمر رئيس الم كماة فا ال اواه المشاار إليااا
ف المواد ال ابقة مبرئ لذمة المدين .
المادة ()550
ييقح التزاي الكفيه الميصوص عليه ف المواد ( )546،545،548من هذا القايون
اايوات علااى يشااوء إلتاازاي الكفيااه إذا لااي ت صااه خاللاااا مطالبااة أو
(اليظاااي) بمح ا ثااال
دعوى .
الفرع الثاني – االمتناع عن القبول والوفاء
 – 1المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
المادة ()551
 1ـ ل امااه الكمبيالااة  ،عيااد عاادي وفائاااا لااه ف ا ميعاااد ات اات قا الرجااوع علااى مظارياااا
و ا باا وغيرهي من الملتزمين باا .
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الرجوع على هؤتء يبه ميعاد ات ت قا ف ال واه اآلتية :
 2ـ لل امه
أ -اتمتياع الكل أو الجزئ عن القبوه .
ب -إفالس الم وب عليه واء كان يد يباه الكمبيالاة أو لاي يكان ياد يبلااا  ،وفا
الة تويفه عن دفع ما عليه ولو لي يثبت التويف ب كاي بإشااار إفال اه  ،وفا
الة ال جز على أمواله جزا غير مجد .
س -إفالس ا ب الكمبيالة المشروط عدي تقديماا للقبوه .
ويجوز للحاميين  ،عيد الرجوع علياي ف ال ااتت المبيياة فا البيادين (ب) و (س)
أن يقدموا إلى رئيس الم كمة خاله ثالثة أياي من تاريخ الرجوع علياي عريحة بطلب مالاة
للوفاء  ،فإذا رأى رئيس الم كمة مبررا للطلب دد ف أمر الميعااد الاذي يجاب أن ي صاه
فيه الوفاء  ،بشرط أت تجاوز المالة المميو ة التاريخ المعين ت ات قا الكمبيالاة  .وت يقباه
الطعن ف هذا المر .
.1
.2
.3
.4
.5

.1
.2

.3
.4

المادة ()552
إذا واف ا ت قا الكمبيالة يوي عطلة ر مية  ،لي تجز المطالبة بوفائاا إت ف ياوي
العمه التال .
ت يجوز القياي بأي إجراء متعل بالكمبيالة  ،وبوجه خاص تقديماا للقباوه أو عماه
ورية ات تجاس (البروت تو) أو ما يقوي مقامه إت ف يوي عمه .
إذا دد لعمه اى إجاراء متعلا بالكمبيالاة  ،ميعااد معاين ووافا يوماه الخيار ياوي
عطلة ر مية  ،امتد الميعاد إلى يوي العمه التال .
ت ب من الميعاد أياي العطه الر مية الت تتخلله .
اااب المواعيااد القايويية(اليظاميااة) أو اتتفاييااة المتعلقااة بالكمبيالااة
ت ياادخه ف ا
اليوي الوه مياا ما لي ييص على خالف ذلك .
المادة ()553
يكاااون إثباااات اتمتيااااع عااان يباااوه الكمبيالاااة أو عااان وفائااااا فااا ورياااة ات تجااااس
(البروت تو) عدي القبوه أو عدي الوفاء  ،وت رر بو اطة مأمور التيفيذ .
تشتمه ورية ات تجاس (البروت تو) علاى صاورة رفياة للكمبيالاة ولماا اثبات فيااا
من عبارات القباوه والتظايار  ،وعلاى اإلياذار بوفااء ييماة الكمبيالاة  ،وياذكر فيااا
حاااور أو غيااااب الملتااازي باااالقبوه أو بالوفااااء وأ اااباب اتمتيااااع عااان القباااوه أو
المعارحة ف الوفاء ومقدار ما دفع من ييمة الكمبيالة ف الة الوفاء الجزئ .
يجااب علااى مااأمور التيفيااذ المكلااف بعمااه وريااة ات تجاااس (البروت ااتو) أن يتاارك
صورة ميه لمن رر ف مواجاته .
علاى ماأمور التيفياذ  ،يياد أورا ات تجااس (البروت اتو) بتمامااا يوماا فيوماا  ،مااع
مراعاة ترتيب التاواريخ  ،فا اجه خااص ماريي الصاف ات ومؤشار علياه اب
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ااجالت

الصااوه ،ويجاارى القيااد ف ا ال ااجه المااذكور علااى الطريقااة المتبعااة ف ا
الفارس .
 .5علااى مااأمور التيفيااذ  ،خاااله العشاارة الياااي الولااى ماان كااه شااار  ،أن ير ااه إلااى
مكتااب ال ااجه التجاااري المخااتص يائمااة بااأورا ا تجاااس ( بروت ااتو ) عاادي الاادفع
الت ررها خاله الشار ال اب عن الكمبياتت المقبولة.
 .6يم ك مكتاب ال اجه التجااري دفتارا لقياد أورا ات تجااس (البروت اتو)  .ويجاوز
لكااه شااخص اتطااالع علياااا مقابااه الر ااوي المقااررة ويقااوي المكتااب بعمااه يشاارة
تتحمن هذ الورا .
المادة ( )554
يجااب عمااه وريااة ا تجاااس ( بروت ااتو ) عاادي القبااوه ف ا المواعيااد الم ااددة لتقااديي
الكمبيالة للقبوه فإذا ويع التقديي الوه للقبوه وفقا للمادة ( )523مان هاذا القاايون (اليظااي)
( البروت اتو
ف اليوي الخير من الميعاد الم دد للتقديي جاز عمه ورية ات تجااس
) ف اليوي التال .
المادة ()555
 .1يجب عمه ورية ا تجاس (بروت تو) عدي الوفاء عن الكمبيالة الم ت وفاؤها فا
يوي معين أو بعد مدة من تاريخ إيشائاا أو من تاريخ اتطالع علياا ف ا اد ياوم
العمه التاليين ليوي ا ت قاياا .
 .2إذا كاياات الكمبيالااة م اات قة الوفاااء لاادى اتطااالع  ،وجااب عمااه وريااة ا تجاااس
(بروت تو) عدي الوفاء وفقا للشروط المبيية ف المادة ال اابقة بشاأن ورياة ا تجااس
(بروت تو) عدي القبوه .
المادة ()556
تغي ورياة ا تجااس (بروت اتو) عادي القباوه عان تقاديي الكمبيالاة للوفااء وعان عماه
ورية ا تجاس (بروت تو) عدي الوفاء .
المادة ()557
 .1ف الة تويف الم وب عليه عن الدفع  ،واء كان يابال للكمبيالة أو غيار ياباه،
وكااذلك فا الااة توييااع جااز غياار مجااد علااى أموالااه  ،ت يجااوز ل امااه الكمبيالااة
الرجاوع علاى حاامييه إت بعاد تقاديي الكمبيالاة للم ا وب علياه لوفائااا وبعاد عماه
ورية ا تجاس (بروت تو) عدي الوفاء .
 .2ف الة إفالس الم وب عليه واء كان يابال للكمبيالة أو غير يابه  ،وكذلك ف
الااة إفااالس ااا ب الكمبيالااة المشااروط عاادي تقااديماا للقبااوه  ،يكااون تقااديي كااي
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اإلفالس كافيا بذاته لتمكين ال امه من ا تعماه قويه ف الرجوع على الحااميين
.
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المادة ()558
يجوز لل ا ب ولي مظار أو حامن ا تياط أن يعفى امه الكمبيالاة مان عماه
ورية ا تجاس (بروت تو) عدي القبوه أو عدي الوفاء عيد مباشارة قاه فا الرجاوع
 ،إذا كتااب علااى الكمبيالااة وذيااه بتوييعااه شاارط " الرجااوع بااال مصااروفات " أو "
بدون ورية ا تجاس (بروت تو ) " أو أية عبارة أخرى تؤدي هذا المعيى .
ت يعف هذا الشرط ال امه من تقديي الكمبيالة فا المواعياد المقاررة وت مان عماه
اإلخطااارات الالزمااة وعلااى ماان يتم ااك يبااه ال امااه بعاادي مراعاااة هااذ المواعيااد
إثبات ذلك .
إذا كتاب ال ااا ب هااذا الشاارط ارت آثااار علااى كااه الماويعين  ،إمااا إذا كتبااه ا ااد
المظارين أو أ د الحاميين ات تياطيين رت آثار عليه و د .
إذا كان ال ا ب هو الذي وحع الشرط  ،وعمه ال امه ورية ا تجااس (بروت اتو)
رغي ذلك  ،ت مه و اد المصاروفات  .أماا إذا كاان الشارط صاادرا مان مظاار أو
ماااان حااااامن ا تياااااط فايااااه يجااااوز الرجااااوع علااااى جميااااع المااااويعين اآلخاااارين
بمصروفات ورية ات تجاس ( البروت تو ) إن عمه .

المادة ()559
على امه الكمبيالة أن يخطر ا باا ومان ظارهاا إلياه بعادي يبولااا أو بعادي وفائااا
خاااله أربعااة أياااي العمااه التاليااة ليااوي عمااه وريااة ات تجاااس ( البروت ااتو) أو ليااوي
تقديماا للقباوه أو للوفااء إن اشاتملت علاى شارط اإلعفااء مان عماه ورياة ات تجااس
(البروت تو)  .وعلى كه مظار خااله ياوم العماه التااليين لياوي ت المه اإلخطاار أن
يخطر من ظار إليه الكمبيالة بت لمه هذا اإلخطار مبييا له أ ماء وعيااوين مان يااموا
باإلخطارات ال ابقة  ،وهكذا من مظار إلى مظار آخار تاى ال اا ب ويبادأ الميعااد
بالي بة إلى كه مظار من التاريخ الذي تلقى فيه اإلخطار من المظار ال اب عليه .
متى اخطر ا د المويعين على الكمبيالة طبقا للبيد ال اب وجب كذلك إخطاار حاامية
ات تياط ف الميعاد ذاته .
إذا لي يعين ا د المويعين على الكمبيالاة عيواياه  ،أو بيياه بكيفياة غيار مقاروءة اكتفا
بإخطار المظار ال اب عليه .
لماان وجااب عليااه اإلخطااار أن يقااوي بااه علااى أيااة صااورة  ،ولااو باارد الكمبيالااة ذاتاااا .
ويجب عليه إثبات ييامه باإلخطار ف الميعااد المقارر لاه  .ويعتبار الميعااد مرعياا إذا
أر ه اإلخطار ف الميعاد المذكور بكتاب م جه .
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 .5ت ت قط قو من وجب عليه اإلخطار إذا لي يقي باه فا الميعااد الماذكور فا البياود
ال ابقة  .وإيما يلزمه عيد اتيتحااء تعاويت الحارر المترتاب علاى إهمالاه  ،بشارط
أت يجاوز التعويت مبلغ الكمبيالة .
المادة ()560
 .1ا ب الكمبيالاة ويابلااا ومظارهاا وحاامياا ات تيااط م ائولون جميعاا بالتحاامن
ي و املاا  ،ولاذا تجوز مطالبتاي ميفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيب .
 .2يثبت هذا ال لكه مويع على كمبيالة وفى بقيمتاا  ،تجا الم ؤولين ي و .
 .3الدعوى المقامة على ا د الملتزمين ت ت وه دون مطالبة البايين  ،ولو كاان التازاماي
ت قا لمن وجات إليه الدعوى ابتداء .
المادة ()561
الرجوع عليه بما يأت :
 .1ل امه الكمبيالة مطالبة من له
أ -أصه مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة مع العائد المعين ف صاك
الكمبيالة إن كان مشروطا .
ب -العوائاد التا يجاري ا ت اااباا وفقاا لأل ااس و القواعاد التا تحاعاا ال االطات
اليقدية المركزية إبتداءا من تاريخ ات ت قا .
س -مصاااروفات ورياااة ات تجااااس ( البروت اااتو ) واإلخطاااارات وغيااار ذلاااك مااان
المصروفات.
 .2ف ا أ ااواه الرجااوع يبااه ميعاااد ا اات قا الكمبيالااة يجااب أن ي ااتيزه ماان ييمتاااا مااا
ي اوى العائد الذي تتقاحا المصارف مقابه خصي الكمبياتت .
المادة ()562
يجوز لمن وفى بكمبيالة ـ عدا الم وب عليه ـ أن يطالب حامييه بما يأت :
أ -كه المبلغ الذي وفا .
ب -العوائد الم ت قة على المبلغ الذي وفا طبقا للمعدتت الجااري العماه بااا فا
المصارف.
س -المصروفات الت ت ملاا .
المادة ()563
ت يجوز للم اكي أن تميح ماال للوفاء بقيماة الكمبيااتت أو القيااي باأي إجاراء متعلا
باا  ،إت ف ال واه الميصوص علياا ف هذا القايون (اليظاي) .
المادة ()564
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 .1لكه ملتازي طولاب بكمبيالاة علاى وجاه الرجاوع  ،أو كاان م اتادفا للمطالباة بااا  ،أن
يطلااب فاا الااة ييامااه بالوفاااء  ،ت االي الكمبيالااة مااع وريااة ات تجاااس (البروت ااتو)
ومخالصة بما وفا .
 .2لكه مظار وفى الكمبيالة أن يشطب تظاير والتظايرات الال قة له .
المادة ()565
ف الة الرجوع على أ د الملتزمين بالقادر غيار المقباوه مان ييماة الكمبيالاة يجاوز
لمن وفى هذا القدر أن يطلب من املاا إثباات هاذا الوفااء علاى الكمبيالاة وت اليمه مخالصاة
به  .ويجب على ال امه فو ذلك أن ي لمه صورة من الكمبيالة مصاديا عليااا مياه بماا يفياد
أياا طب الصه  ،وأن ي لمه ورية ات تجاس (البروت تو) تمكيياا لاه مان ا اتعماه قاه فا
الرجوع على غير بما وفا .
.1
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المادة ()566
ي قط ما ل امه الكمبيالة من قو يباه اا باا ومظاريااا وغيارهي مان الملتازمين
باا  ،عدا يابلاا  ،بمح المواعيد المعيية إلجراء ما يل :
أ -تقديي الكمبيالة الم ت قة الوفاء لدى اتطالع أو بعد مدة من اتطالع .
ب -عمه ورية ا تجاس (بروت تو) عدي القبوه أو عدي الوفاء .
س -تقديي الكمبيالة للوفاء فا الاة اشاتمالاا علاى شارط اإلعفااء مان عماه ورياة
ات تجاس(البروت تو) .
مع ذلك ت ي تفيد ال ا ب مان هاذا ال اقوط إت إذا أثبات أياه أوجاد مقاباه الوفااء فا
ميعاد ات ت قا  ،وف هذ ال الة ت يبقى لل امه إت الرجوع على الم ا وب علياه
.
إذا لي تقدي الكمبيالة للقبوه ف الميعاد الذي إشترطه ال ا ب  ،قطت قو املاا
ف ا الرجااوع ب اابب عاادي القبااوه وعاادي الوفاااء  ،إت إذا تبااين ماان عبااارة الشاارط أن
ال ا ب لي يقصد ميه وى إعفاء يف ه من حمان القبوه .
إذا كان المظار هو الذي إشترط ف التظاير ميعادا لتقديي الكمبيالة للقبوه فلاه و اد
اإلفادة من هذا الشرط .

المادة ()567
 1ـ إذا الاات يااوة ياااهرة دون تقااديي الكمبيالااة أو عمااه وريااة ات تجاااس (البروت ااتو) ف ا
المواعيد المقررة لذلك  ،امتدت هذا المواعيد .
 2ـ على ال امه أن يخطر دون إبطاء من ظاار إلياه الكمبيالاة باالقوة القااهرة وأن يثبات هاذا
اإلخطااار مؤرخااا ومويعااا ميااه ف ا الكمبيالااة أو ف ا الوريااة المتصاالة باااا  ،وتت ل ااه
اإلخطارات تى تصه إلى ال ا ب .
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ـ علااى ال امااه بعااد زواه القااوة القاااهرة تقااديي الكمبيالااة للقبااوه أو للوفاااء ثااي عمااه وريااة
ات تجاس (البروت تو) عيد اتيتحاء .
ـ إذا ا ااتمرت القااوة القاااهرة أكثاار ماان ثالثااين يومااا م ااوبة ماان يااوي ات اات قا جاااز
الرجوع علاى الملتازمين بالكمبيالاة بغيار اجاة إلاى تقاديماا أو عماه ورياة ات تجااس
(البروت تو).
ـ إذا كايت الكمبيالة م ت قة الوفاء لادى اتطاالع عليااا أو بعاد مادة مان اتطاالع  ،ارى
ميعاد الثالثين يوما من التاريخ الذي أخطر فيه ال امه مان ظاار إلياه الكمبيالاة بت قا
القوة القاهرة ولو ت ققت يبه ايتااء مواعيد تقديي الكمبيالة  ،وتازاد مادة اتطاالع علاى
ميعاد الثالثين يوما إذا كايت الكمبيالة م ت قة الوفاء بعد مدة من اتطالع علياا .
ـ ت يعتبر مان يبياه القاوة القااهرة الماور المتصالة بشاخص اماه الكمبيالاة أو بمان كلفاه
بتقديماا أو بعمه ورية ات تجاس (البروت تو) .

المادة ()568
يجوز ل امه الكمبيالاة المعماوه عيااا ورياة ا تجااس (بروت اتو) عادي الوفااء أن
يويع جزا ت فظياا فا ادود المبلاغ المعاين فا ورياة ات تجااس (البروت اتو) دون ال اجاة
لتقديي كفالة على أمواه كه من ال ا ب والقابه والمظار والحامن ات تيااط وغيارهي مان
الملتزمين بالكمبيالة  ،ماع مراعااة اإلجاراءات المقاررة لاذلك فا القاايون (اليظااي) والمتعلقاة
بال جوزات الت فظية .
المادة ()569
لكاه مان لااه ا الرجااوع علاى غيار ماان الملتازمين بالكمبيالااة أن ي اتوف قااه
ب ب كمبيالة جديدة على أ اد حاامييه تكاون م ات قة الوفااء لادى اتطاالع وواجباه الوفااء
ف موطن هذا الحامن ما لي يشترط خالف ذلك .

المادة ()570
 1ـ تشتمه كمبيالة الرجاوع علاى المباالغ الاوارد بيايااا فا الماادتين ( ) 562، 561مان هاذا
القااايون (اليظاااي) محااافا إلياااا مااا دفااع ماان عمولااة وأيااة ر ااوي أخاارى مقااررة يايويااا
(يظاما).
 2ـ إذا كااان ااا ب كمبيالااة الرجااوع هااو ال امااه  ،اادد مبلغاااا علااى ال اااس الااذي ت اادد
بموجبه ييمة كمبيالة م ات قة الوفااء لادى اتطاالع م ا وبة مان المكاان الاذي ا ات
فيه وفاء الكمبيالة الصلية على المكان الذي فيه موطن الحامن .
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 3ـ إذا كاان اا ب كمبيالااة الرجاوع هاو ا ااد المظاارين  ،ادد مبلغاااا علاى ال ااس الااذي
ت دد بموجبه ييمة كمبيالة م ت قة الوفاء لدى اتطالع م ا وبة مان المكاان الاذي فياه
موطن ا ب كمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الحامن .
المادة ()571
إذا تعددت كمبياتت الرجوع  ،فال تجوز مطالبة ا ب الكمبيالة الصلية أو اى
مظار لاا إت بقيمة كمبيالة رجوع وا دة .
 2ـ التدخل
1
2
3
4

المادة ()572
ـ ل ااا ب الكمبيال اة ومظارهااا وحااامياا ات تياااط أن يعااين ماان يقبلاااا أو ياادفعاا عيااد
اتيتحاء .
ـ يج اوز يبااوه الكمبيالااة أو وفاؤهااا ماان أي شااخص تاادخه لمصاال ة أي ماادين باااا يكااون
م تادفا للرجوع عليه .
ـ يجوز أن يكون المتدخه من الغير  ،كما يجاوز أن يكاون الم ا وب علياه غيار القاباه أو
أي شخص ملتزي بموجب الكمبيالة .
ـ يجااب علااى المتاادخه أن يخطاار ماان ويااع التاادخه لمصاال ته خاااله يااوم العمااه التاااليين
لتاريخ تدخله  ،وإت كان م اؤوت عياد اتيتحااء عان تعاويت ماا يترتاب علاى إهمالاه
من حرر بشرط أت يجاوز التعويت مبلغ الكمبيالة .
المادة ()573
 .1يقع القبوه بالتدخه ف جمياع ال اواه التا يكاون فيااا ل اماه كمبيالاة جاائزة القباوه
الرجوع يبه ميعاد ا ت قاياا .
 .2إذا عين ف الكمبيالة من يقبلاا أو يوف ييمتاا عيد اتيتحاء ف مكان وفائاا  ،فلايس
لل امااه أن يرجااع يبااه ميعاااد ا اات قاياا علااى ماان صاادر عيااه هااذا التعيااين وت علااى
المااويعين الال قااين لااه إت إذا ياادي الكمبيالااة إلااى ماان عااين لقبولاااا أو لوفائاااا عيااد
اتيتحاء وامتيع هذا الشخص عن يبولاا أو وفائاا أثبت ال اماه هاذا اتمتيااع بورياة
ا تجاس (بروت تو) .
 .3لل امه ف ال واه الخرى رفت القبوه بالتدخه  ،وإذا يبله فقد قويه ف الرجاوع
يبه ميعاد ات ت قا على من صه التدخه لمصل ته وعلى المويعين الال قين له.
المادة ()574
115

يااذكر القبااوه بالتاادخه علااى الكمبيالااة ذاتاااا  ،ويويعااه المتاادخه ويااذكر فيااه ا ااي ماان
صااه التاادخه لمصاال ته فااإذا خااال القبااوه بالتاادخه ماان هااذا البيااان اعتباار اصااال لمصاال ة
ال ا ب .
المادة ()575
 1ـ يلتاازي القابااه بالتاادخه ي ااو امااه الكمبيالااة ومظارياااا الال قااين لماان صااه التاادخه
لمصل ته بما يلتزي به هذا الخير .
 2ـ يجوز لمن صه التدخه لمصل ته ولحامييه  ،على الرغي مان صاوه القباوه بالتادخه
 ،أن يلزمااااوا ال امااااه مقابااااه وفااااائاي المبلااااغ المعااااين فاااا المااااادة ( )561ماااان هااااذا
القايون(اليظااااي) بت اااليماي الكمبيالاااة وورياااة ات تجااااس (البروت اااتو) والمخالصاااة إن
وجدت .
المادة ()576
 1ـ يجااوز وفاااء الكمبيالااة بالتاادخه فا جميااع ال ااواه التا يكااون فياااا ل املاااا فا ميعاااد
الرجوع على الملتزمين باا .
ات ت قا أو يبله
 2ـ يكون هذا الوفاء بأداء كه المبلغ الذي كان يجب على من صه التدخه لمصل ته أداؤ .
 3ـ يجااب أن يكااون الوفاااء علااى الكثاار فا اليااوي التااال آلخاار يااوي يجااوز فيااه عمااه وريااة
ا تجاس (بروت تو) عدي الوفاء .
المادة ()577
 1ـ إذا كان لمن يبلوا الكمبيالة بالتدخه أو لمن عييوا لوفائاا عيد اتيتحاء ماوطن فا مكاان
وفائاااا  ،وجااب علااى املا اا تقااديماا لاااؤتء جميعااا لوفائاااا  ،وعمااه وريااة ا تجاااس
(بروت تو) عدي الوفاء إذا لزي ال اه على الكثر ف اليوي التال آلخار ياوي يجاوز فياه
عمه ورية ا تجاس (بروت تو) .
 2ـ إذا لي تعمه ورية ات تجااس (البروت اتو) فا هاذا الميعااد  ،كاان مان عاين الماوف عياد
اتيتحااااء أو مااان صاااه يباااوه الكمبيالاااة بالتااادخه لمصااال ته  ،وكاااذلك المظاااارون
الال قون  ،ف ه من التزاماتاي .
المادة ()578
إذا رفت امه الكمبيالة الوفاء بالتدخه  ،فقد قه ف الرجوع على من كايت ذمته
تبرأ باذا الوفاء .
المادة ()579
 1ـ يجب إثبات الوفاء بالتادخه بكتاباة مخالصاة علاى الكمبيالاة ياذكر فيااا مان صاه الوفااء
لمصاال ته  .فااإذا خلاات المخالصااة ماان هااذا البيااان  ،اعتباار الوفاااء بالتاادخه اصااال
لمصل ة ال ا ب .
 2ـ يجب ت ليي الكمبيالة وورية ات تجاس (البروت تو) – إن عملت – للموف بالتدخه .
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المادة ()580
 1ـ يكت ااب ماان وفااى كمبيالااة بطريا التاادخه جمياع ال قااو الياشاائة عياااا تجااا ماان صااه
الوفاااء لمصاال ته وتجااا الملتاازمين ي ااو هااذا الخياار بموجااب الكمبيالااة  .ومااع ذلااك ت
يجوز لاذا الموف تظاير الكمبيالة من جديد .
 2ـ تبرأ ذمة المظارين الال قين لمن صه الوفاء لمصل ته .
 3ـ إذا تزا ي عدة أشخاص على الوفاء بالتادخه  ،فحاه مان يترتاب علاى الوفااء مياه إباراء
اكبر عدد من الملتزمين  .ومن تدخه للوفاء بالمخالفة لاذ القاعدة ماع علماه باذلك فقاد
قه ف الرجوع على من كايت ذمماي تبرأ فيما لو روعيت هذ القاعدة.
الفصه الرابع
التقادي (عدي ماع الدعوى)
المادة ()581
 1ـ كه دعوى ياشئة عان الكمبيالاة تجاا يابلااا أو تجاا ال اا ب الاذي لاي يقادي مقاباه الوفااء
يوات من تاريخ ات ت قا .
تتقادي (ت ت مع الدعوى) بمح ثال
 2ـ تتقااادي (ت ت اامع) دعااوى ال امااه تجااا المظااارين أو ال ااا ب الااذي ياادي مقابااه الوفاااء
بمحا ااية ماان تاااريخ وريااة ات تجاااس (البروت ااتو) الم ااررة فا الميعاااد القااايوي
(اليظام ) أو من تاريخ ات ت قا أن اشتملت الكمبيالة على شرط اإلعفاء من ورياة
ات تجاس (البروت تو) .
 3ـ تتقادي (ت ت مع) دعاوي المظارين بعحاي تجا بعت أو تجا ال ا ب بمحا اتة
شاور من اليوي الذي وفى فيه المظار الكمبيالة أو من يوي رفع الدعوى عليه.

1ـ
2ـ

المادة ()582
ت ت ري مواعيد التقادي (عدي ماع الدعوى) ف الة رفع الدعوى إت من ياوي آخار
إجراء فياا .
ت ي ري ميعاد التقادي (عدي ماع الدعوى) إذا صدر كي بالدين  ،أو اير به المادين
ف صك م تقه إيرارا يترتب عليه تجديد الدين.

المادة ()583
ت يكون تيقطااع مواعياد التقاادي (عادي اماع الادعوى) مان أثار إت بالي ابة إلاى مان
اتخذ يبله اإلجراء القاطع ل ريان هذ المواعيد .
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المادة ()584
يجب على المدعى علياي بالدين  ،رغي ايقحاء مدة التقادي (عدي ماع الدعوى) أن
يقرروا باليمين براءة ذمماي من الدين إذا طلب إلياي لفاا  ،وعلى ورثتاي أو خلفائاي
اآلخرين أن ي لفوا اليمين على أياي ت يعلمون أن مورثاي مات وذمته مشغولة بالدين .
الباب الثاني
السند ألمر
المادة ()585
ال يد لمر صك مكتوب وف شكه دد القايون (اليظاي) يتحمن تعاادا مان الم ارر
بأن يادفع مبلغاا معيياا مان اليقاود بمجارد اإلطاالع أو فا تااريخ معاين أو ياباه للتعياين لمار
شخص آخر ي مى الم تفيد .
المادة ()586
يشتمه ال يد لمر على البيايات اإللزامية اآلتية :
 1ـ شرط المر أو عبارة " يد لمر" مكتوبة ف متن ال يد  ،وباللغة الت كتب باا .
 2ـ تاريخ إيشاء ال يد ومكان إيشائه .
 3ـ ا ي من يجب الوفاء له أو لمر .
 4ـ تعاد غير معل على شرط بوفاء مبلغ معين من اليقود.
 5ـ ميعاد ات ت قا .
 6ـ مكان الوفاء
 7ـ توييع من ايشأ ال يد (الم رر) .
المادة ()587
ت يعتبر الصك الخال من ا د البيايات المذكورة ف المادة ال اابقة ايدا لمار إت فا
ال واه اآلتية :
 .1إذا خااال ال اايد ماان بيااان مكااان ايشااائه  ،اعتباار ميشااأ ف ا المكااان المبااين بجايااب إ ااي
الم رر وإت فف مكان توييعه.
 .2إذا خال ال يد من بيان ميعاد ات ت قا اعتبر م ت الوفاء لدى اإلطالع عليه.
 .3إذا خااال ال اايد ماان بيااان مكااان الوفاااء أو مااوطن الم اارر أعتباار المكااان الااذي يااذكر
بجايب ا ي الم رر مكايا للوفاء وموطيا للم رر ف الويت ذاته  ،فإذا خال ال يد مان
ذكر أي مكان للوفاء بجايب أ ي الم ارر أعتبار مكاان عماه الم ارر أو مكاان إيامتاه
مكايا للوفاء .
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المادة ()588
يلتزي م رر ال يد لمر على الوجه الذي يلتزي به يابه الكمبيالة .
يجب تقديي ال يد لمر الم ت الوفاء بعاد مادة معيياة مان اتطاالع إلاى الم ارر فا
الميعاد الميصوص عليه ف المادة ( )522من هذا القايون (اليظاي) للتأشاير علياه بماا
يفيد اتطالع على ال يد  .ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخا ومويعا من الم رر.
تبدأ مدة اتطالع من تاريخ التأشير المذكور .
إذا امتيع الم رر عن وحع التأشير وجب إثباات امتياعاه بورياة ا تجااس (بروت اتو)
ويعتبر تاريخ ورية ات تجاس (البروت تو) بداية ل ريان مدة اتطالع.

المادة ()589
ت ري على ال يد لمر كافة ال كاي المتعلقاة بالكمبيالاة با اتثياء ماا ورد بشاأيه ياص خااص
ف هذا الباب وذلك بالقدر الذي ت تتعارت فيه هذ ال كاي مع ماهيته .
الباب الثالث
الشيك
المادة ()590
الشيك صك مكتوب وفا شاكه ادد القاايون (اليظااي) يتحامن أمارا مان ال اا ب
إلى المصرف الم وب عليه باأن يادفع فا الياوي المباين فياه كتااريخ إلصادار مبلغاا
معييا من اليقود لمر شخص ثال ي مى الم تفيد أو ل امله .
الفصل األول إنشاء الشيك وتداوله
الفرع األول ـ إنشاء الشيك
 1ـ بيانات الشيك
المادة ()591
يشتمه الشيك على البيايات اآلتية :
 .1لفظ (شيك) مكتوبا ف متن الصك ،وباللغة الت كتب باا .
 .2تاريخ إيشاء الشيك ويعد تاريخا إلصدار .
 .3مكان إيشاء الشيك .
 .4ا ي من يلزمه الوفاء (الم وب عليه) .
 .5ا ي من يجب الوفاء له أو لمر وذلك على الي و الوارد ف المادتين ()597 ، 596
من هذا القايون (اليظاي) .
 .6أمر بالدفع غير معل على شرط بوفاء مبلغ معين من اليقود .
 .7مكان الوفاء.
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 .8توييع من أصدر الشيك (ال ا ب) .
المادة ()592
ت يعتباار الصااك الخااال ماان ا ااد البيايااات المااذكورة فا المااادة ال ااابقة شاايكا إت فا
ال اتت التالية :
 .1إذا خال الشايك مان بياان مكاان اإليشااء  ،اعتبار ميشاأ فا المكاان المباين بجاياب ا اي
ال ا ب وإت فف المكان الذي تي فيه توييعه .
 .2إذا خاال الشاايك ماان بيااان مكاان وفائااه  ،أعتباار المكااان المعاين بجايااب ا ااي الم ا وب
عليه مكايا لوفائه  .فان ذكرت عادة أمكياة بجاياب ا اي الم ا وب علياه اعتبار الشايك
م ت الوفاء ف أوه مكان مبين فيه .
 .3إذا خال الشيك من ذكر أي مكان للوفاء  ،اعتبر م ات الوفااء فا المكاان الاذي يقاع
فيه الم ه الرئي للم وب عليه .
المادة ()593
إذا كتاااب مبلاااغ الشااايك باااال روف وبالريااااي معاااا  ،فاااالعبرة عياااد اتخاااتالف تكاااون
بااالمكتوب بااال روف  .وإذا كتااب المبلااغ عاادة ماارات بااال روف أو بالرياااي  ،فااالعبرة عيااد
اتختالف تكون بالمبلغ اليه .
المادة ()594
 1ـ ت يجوز إصدار شيك ما لي يكن لل اا ب لادى الم ا وب علياه ويات إيشااء الشايك يقاود
ي تطيع التصرف فياا بموجب شيك طبقا تتفا صريح أو حمي .
 2ـ علااى ااا ب الشاايك أو اآلماار غياار ب ا به ل ااابه أداء مقابااه وفائااه ومااع ذلااك يظااه
ال ا ب ل اب غير م اؤوت شخصايا ي او المظاارين وال اماه دون غيارهي عان
توفير مقابه الوفاء .
 3ـ على ال ا ب دون غير أن يثبت فا الاة اإليكاار وجاود مقاباه الوفااء لادى الم ا وب
عليه ويت إيشاء الشيك  ،فإذا لي يثبت ذلك كان حاميا لوفاء الشيك ولو عملت ورية
ا تجاس (بروت تو) بعد المواعيد المعيية  ،وت يترتب على عدي وجاود مقاباه الوفااء
أو عدي كفايته بطالن الشيك .
 – 4إذا أثبت ال ا ب وجود مقابه الوفاء وا تمرار وجود تى الميعاد الذي كان يجب فياه
عمااه وريااه ات تجاااس ( البروت ااتو ) أو مااا يقااوي مقاماااا برئاات ذمتااه بمقاادار هااذا
المقابه ما لي يكن يد ا تعمه ف مصل ته .
المادة ()595
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للم وب عليه أن يؤشر على الشيك باعتماد بياء على طلب ال ا ب ويعتبار تويياع
الم وب عليه اعتمادا للشيك ومؤدياا لقيااي التزاماه بالوفااء بقيماة الشايك لل اماه لادى تقاديي
ذلك الشيك .
المادة ()596
 .1يجوز اشتراط وفاء الشيك :
أ -إلى شخص م مى مع اليص صرا ة على شرط المر أو بدويه .
ب -إلى شخص م مى مع ذكر شرط (ليس لمر) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا
المعيى.
س -إلى امه الشيك .
 .2الشيك الم وب لمصل ة شخص م مى والميصوص فيه على عبارة "أو ل امله"
أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعيى يعتبر شيكا ل امله  .وإذا لي يبين ا ي الم تفيد ،
اعتبر الشيك ل امله .
 .3الشيك المشتمه على شرط (عدي القابلية للتداوه) ت يدفع إت ل امله الذي ت لمه
مقتريا باذا الشرط.

المادة ()597
 1ـ يجوز ب الشيك لمر ا به يف ه .
 2ـ يجوز به ل اب شخص آخر .
 3ـ ت يجااوز ا به علااى ااا به يف ااه إت ف ا الااة ا به بااين فااروع المصاارف الوا ااد
بعحاااا الاابعت أو بيياااا وبااين المركااز الرئي ا للمصاارف  ،أو فا الااة ا به ماان
ميشأة على ميشاأة أخارى كلتاهماا لل اا ب يف اه  .وفا جمياع هاذ ال اواه يجاب أت
يكون الشيك الم وب م ت الوفاء ل امله .
المادة ()598
 1ـ يحمن ال ا ب وفاء الشيك  ،وكه شرط يعف ال ا ب يف ه بموجبه من هذا الحمان
يعتبر كأن لي يكن .
 2ـ ت يتجدد الدين بقبوه الدائن ت لي شيك ا تيفاء لدييه  ،به يبقى الدين الصل يائما بكه
ماله من حمايات إلى أن توفى ييمة الشيك .
 2ـ تعدد النسخ والتحريف
المادة ()599
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فيما عدا الشيك ل امله يجوز ب الشيك من ي خ متعددة يطاب بعحاا بعحا  ،إذا
كان م وبا من بلد وم ت الوفاء ف بلد آخر .
المادة ()600
إذا ب شيك ف أكثار مان ي اخة وا ادة وجاب أن يوحاع فا ماتن كاه ي اخة مياه
ريماا  ،وإت اعتبرت كه ي خة شيكا م تقال .
المادة ()601
يت مااه الم اا وب عليااه و ااد الحاارر المترتااب علااى وفاااء شاايك زور فيااه توييااع
ال ا ب أو رفت البيايات الاواردة فا متياه  ،ماا لاي يثبات وياوع خطاأ مان ال اا ب المباين
ا مه ف الشيك أدى إلى دو التزوير أو الت ريف فا البياياات ،وكاه شارط علاى خاالف
ذلك يعتبر كأن لي يكن .
ويعتبر ال اا ب مخطئاا بوجاه خااص إذا لاي يباذه فا الم افظاة علاى دفتار الشايكات
الم لي إليه العياية الواجبة .

الفرع الثاني ـ تداول الشيك والضامن االحتياطي
 1ـ تداول الشيك بالتظهير
المادة ()602
 1ـ الشيك المشروط دفعه إلى شخص م مى واء يص فيه صرا ة على شرط المر أو لاي
ياايص عليااه يكااون يااابال للتااداوه بطريقااة التظاياار وإذا تعااددت التظاياارات وجااب أن
تكون مريمة ب ت ل لاا .
 2ـ الشيك المشروط دفعه إلى شخص م مى والمكتوب فيه عبارة (ليس لمر) أو أية عباارة
أخاارى فا هااذا المعيااى  ،أو شااطبت ميااه كلمااة لماار الااواردة فا صااك الشاايك الم االي
للعميه من المصرف ت يجوز تداوله إت بإتباع إجراءات والة ال .
 3ـ الشيك الم ت الوفاء ل امله يتداوه بالت ليي .
 4ـ يجوز التظاير ولو لل ا ب أو لي ملتزي آخر ويجوز لاؤتء تظاير الشيك من جديد .
المادة ()603
يعتبر التظاير إلى الم وب عليه بمثابة مخالصاة  ،إت إذا كاان للم ا وب علياه عادة
فروع و صه التظاير لمصل ة فرع غير الذي ب عليه الشيك .
المادة ()604
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يحاامن المظااار وفاااء الشاايك  ،مااا لااي يشااترط غياار ذلااك  ،ويجااوز لااه ظاار
تظاياار ماان جديااد  ،وفا هااذ ال الااة ت يكااون ملزمااا بالحاامان ي ااو ماان يااؤوه إلااياي
الشيك بتظاير ت .
المادة ()605
يعتبر ائز الشيك القابه للتظاير ايه امله الشرع متى اثبت ايه صا ب ال ا فياه
وفقااا للتظاياارات الم ل االة والمريمااة ولااو كااان آخرهااا تظاياارا علااى بيااات  .والتظاياارات
المشطوبة تعتبر ف هذا الشأن كأن لي تكن  .وإذا أعقب التظايرات على بياات تظايار آخار
 ،اعتبر المويع على هذا التظاير ايه هو الذي آه إليه ال ف الشيك بالتظاير على بيات.
المادة ()606
التظاير المكتوب علاى شايك ل املاه يجعاه المظاار م اؤوت طبقاا ل كااي الرجاوع ولكان ت
يترتب على هذا التظاير أن يصير الصك شيكا لمر.
المادة ()607
إذا فقد شاخص ياازة شايك  ،اواء أكاان الشايك ل املاه أي كاان ياابال للتظايار  ،فاال
يلزي من آه إليه هذا الشيك بالتخل عيه متى اثبت قه فيه بالكيفية المبيية فا الماادة ()605
من هذا القايون (اليظاي)  ،إت إذا كان يد صه عليه ب وء يية أو ارتكب ف ال صاوه علياه
خطأ ج يما.
المادة ()608
 1ـ التظاير الال لورية ات تجاس (البروت تو) أو ال اصه بعد ايقحاء ميعاد تقديي الشيك
ت يرتب إت آثار والة ال .
 2ـ يعتبر التظاير الخال من التاريخ ايه تي يبه عمه ورية ات تجاس (البروت تو) أو اياه تاي
يبه ايقحاء ميعاد تقديي الشيك  ،إت إذا ثبت خالف ذلك.
 3ـ ت يجوز تقديي تواريخ التظاير  ،وإن ويع ذلك اعتبر تزويرا.
 3ـ الضمان االحتياطي
المادة ()609
 1ـ يجوز حمان وفاء مبلغ الشيك كله أو بعحه من حامن ا تياط .
 2ـ يكااون هااذا الحاامان ماان الغياار عاادا الم ا وب عليااه  ،كمااا يجااوز أن يكااون ماان ا ااد
المويعين على الشيك .
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الفصل الثاني
انقضاء االلتزام الثابت بالشيك
الفرع األول ـ الوفاء
 1ـ تقديم الشيك ووفاؤه
المادة ()610
 1ـ يكون الشيك م ت الوفاء ف الياوي المعاين فياه كتااريخ إلصادار  ،وكاه بياان مخاالف
لذلك يعتبر كأن لي يكن .
 2ـ ت يجوز تقديي الشيك للوفاء يبه ذلك التاريخ وإذا ياي المصرف بالوفاء يباه ذلاك التااريخ
كان م ؤوت عن الحرار الياشئة عن هذا الوفاء .

المادة ()611
الشيك الم وب ف الدولة أو خارجاا والم ت الوفاء فياا يجب تقديمه خاله اتة
شاور  .ويبدأ الميعاد ال اب ذكر من التاريخ المبين ف الشيك أيه تاريخ إصادار  .ويعتبار
تقديي الشيك إلى إ دى غرف المقاصة المعترف باا يايويا (يظاما) بمثابة تقديي للوفاء.
المادة ()612
إذا ب الشيك بين بلدين مختلف التقاويي  ،ارجاع تااريخ إصادار إلاى الياوي المقاباه
ف تقويي بلد الوفاء .
المادة ()613
للم وب عليه أن يوف ييمة الشيك ولاو بعاد ايقحااء ميعااد تقديماه بشارط أت يكاون
الشيك يد ايقحى بالتقادي (عدي ماع الدعوى).
وت تقبه المعارحة ف وفاء الشيك إت فا الاة حاياعه أو إفاالس املاه أو ادو
ما يخه بأهليته .
فإذا عارت ال ا ب ل باب أخرى غير الواردة ف الفقرة ال ابقة وامتيع المصارف
عن الوفاء  .وجب على ياح الماور الم اتعجلة بيااء علاى طلاب ال اماه أن ياأمر بارفت
المعارحة ولو ف الة يياي دعوى أصلية .
المادة ()614
إذا توف ال ا ب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إيشاء الشيك فال يؤثر ذلك ف ال كاي
المترتبة عليه .
المادة ()615
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يتعين على المصرف الم وب عليه الوفااء فا ادود الرصايد ولاو كاان غيار كااف
للوفاء بكامه ييمة الشيك  .وف هاذ ال الاة يقاوي المصارف بت اليي ال اماه إيصاات يباين فياه
القيمة الثابتة ف الشيك وما تي الوفاء به كما يؤشار باذلك علاى الشايك مقروياا بتويياع ال اماه
على يبوله الوفاء الجزئ  .وي تفظ المصرف بالشيك .
وإذا يدمت عدة شيكات ف ويت وا د  ،وكان مقابه الوفاء غيار كااف لوفائااا جميعاا
وجبت مراعاة تواريخ باا .
وإذا كايات الشاايكات المقدمااة مفصاولة ماان دفتاار وا اد وت مااه تاااريخ إصادار وا ااد  ،اعتباار
الشيك ال ب ريما م وبا يبه غير من الشيكات ما لي يثبت خالف ذلك.
المادة ()616
إذا اشترط وفاء الشيك ف الدولة بغير عملتاا الر مية  ،وجب وفاء مبلغاه فا ميعااد
تقديي الشيك بعملة الدولة على أ اس عر الصرف الر م ياوي الوفااء  .فاإذا لاي ياتي الوفااء
يوي التقديي  ،كان لل اماه الخياار باين المطالباة بمبلاغ الشايك بعملاة الدولاة علاى أ ااس اعر
الصرف الر م ف يوي التقديي أو فا ياوي الوفااء  .وماع ذلاك يجاوز لل اا ب أن يعاين فا
الشيك ال عر الذي ي ب على أ ا ه المبلغ الواجب دفعه .
وإذا يادي الشاايك للماارة الولااى بعااد ايقحاااء ميعاااد تقديمااه  ،كاياات العباارة ب ااعر اليااوي
الذي ايتاى فيه ميعاد التقديي .
وإذا عين مبلغ الشيك بعملة ت مه ت مية مشتركة ف بلدي اإلصادار والوفااء  ،ولكان
تختلف ييمتاا فا بلاد اإلصادار عان ييمتااا فا بلاد الوفااء  ،أفتارت أن المقصاود عملاة بلاد
الوفاء.
المادة ()617
ييقح اتلتزاي الذي يقدمه الكفيه ف الة حياع شايك ل املاه بمحا
إذا لي ت صه خاللاا مطالبة أو دعوى.

اتة أشاار

المادة ()618
 .1إذا حاع الشيك ل املاه أو هلاك  ،جااز لمالكاه أن يعاارت لادى الم ا وب علياه فا
الوفاااء بقيمتااه  .ويجااب أن تشااتمه المعارحااة علااى ريااي الشاايك ومبلغااه وا ااي ااا به
وكه بيان آخار ي ااعد علاى التعارف علياه والظاروف التا أ اطات فقداياه أو هالكاه
وإذا تعذر تقديي بعت هذ البيايات وجب ذكار أ اباب ذلاك  ،وإذا لاي يكان للمعاارت
موطن ف الدولة  ،وجب أن يعين موطيا مختارا له باا .
 .2متااى تلقااى الم ا وب عليااه المعارحااة وجااب عليااه اتمتياااع عاان وفاااء ييمااة الشاايك
ل ائز وتجييب مقابه وفاء الشيك إلى أن يفصه ف أمر .
المادة ()619
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ل ااائز الشاايك المشااار إليااه فاا المااادة ال ااابقة أن ييااازع لاادى الم اا وب عليااه فاا
المعارحااة  .وعلااى الم ا وب عليااه أن يت االي ميااه الشاايك مقابااه إيصاااه ثااي يخطاار
المعارت بكتاب م جه بعلي الوصوه با ي ائز الشيك وعيوايه .
على ائز الشيك إخطار المعارت بكتاب م جه بعلي الوصاوه بوجاوب رفاع دعاوى
ا ت قا الشيك خاله ثالثين يوما من تاريخ ت لمه اإلخطار  ،ويشتمه اإلخطاار علاى
أ باب يازة الشيك وتاريخاا .
إذا لااي يرفااع المعااارت دعااوى ات اات قا خاااله الميعاااد الميصااوص عليااه ف ا البيااد
ال اب  ،وجب على ياح المور الم تعجلة بياء على طلب اائز الشايك أن يقحا
برفت المعارحة  ،وف هذ ال الاة يعتبار اائز الشايك بالي ابة إلاى الم ا وب علياه
مالكه الشرع .
إذا رفع المعارت دعوى ا ت قا الشيك  .فال يجاوز للم ا وب علياه أن يادفع ييمتاه
إت لماان يتقاادي لااه ماان الخصاامين ب كااي ياااائ بملكيااة الشاايك أو بت ااوية وديااة مصاااد
علياا من الطرفين تقر له بالملكية .

1ـ
2ـ
3ـ

4ـ

المادة ()620
 1ـ إذا ايقحت تة شاور من تاريخ المعارحة الميصوص علياا ف المادة ( )618من هذا
القااايون (اليظاااي) دون أن يتقاادي ااائز الشاايك للمطالبااة بالوفاااء  ،جاااز للمعااارت أن
يطلب من الم كمة خاله الشارين التاليين اإلذن له ف يبت ييمة الشيك ويصدر هاذا
ال كي ف مواجاة الم وب عليه بعد أن تت ق الم كمة من ملكية المعارت للشيك.
 2ـ إذا لي يقدي المعارت الطلب خاله الميعاد المشار إليه ف البيد ال اب أو يدماه ورفحاته
الم كمة  ،وجب على الم وب عليه أن يعيد ييد مقابه الوفاء ف الجاياب الادائن مان
اب ال ا ب .
 2ـ الشيك المسطر و الشيك المقيد في الحساب
.1
.2
.3
.4
.5

المادة ()621
ل ا ب الشيك أو ل امله أن ي طر  ،ويكاون لااذا الت اطير اآلثاار المبيياة فا الماادة
( )622من هذا القايون ( اليظاي ) .
يكون الت طير بوحع خطين متوازيين ف صدر الشيك .
يكون الت طير عاما أو خاصا .
إذا خال مابين الخطين من اى بيان أو إذا كتب بيياما لفظ " مصرف "أو أي لفظ آخر
ف هذا المعيى كان الت طير عاما  ،أما إذا كتب ا ي مصرف معين بين الخطاين فاإن
الت طير يكون خاصا .
يجوز أن يت وه الت طير العاي إلى ت طير خااص  ،أماا الت اطير الخااص فاال يجاوز
ت ويله إلى ت طير عاي .
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 .6يعتبر شطب الت طير أو إ ي المصرف المكتوب فيما بين الخطين كأن لي يكن .
المادة ()622
وب عليه أن يوف شيكا م طرا ت طيرا عاماا إت إلاى أ اد عمالئاه أو

 .1ت يجوز للم
إلى مصرف .
 .2ت يجااوز للم ا وب عليااه أن يااوف شاايكا م ااطرا ت ااطيرا خاصااا إت إلااى المصاارف
المكتوب ا مه فيما بين الخطين أو إلى عميه هذا المصارف إذا كاان هاذا الخيار هاو
الم وب عليه  ،ومع ذلك يجوز للمصرف المكتوب ا مه بين الخطين أن يعااد إلاى
مصرف آخر بقبت ييمة الشيك بموجب تظاير توكيل .
 .3ت يجوز لمصرف أن ي صه على شيك م اطر إت مان أ اد عمالئاه أو مان مصارف
آخر  ،وت أن يقبت ييمته ل اب أشخاص آخرين غير من ذكر .
 .4إذا مه الشيك عدة ت طيرات خاصة  ،فال ي وز للم ا وب علياه وفااؤ إت إذا كاان
ي مه ت طيرين وكان ا دهما لت صيه ييمته بوا طة غرفة مقاصة.
 .5إذا لي يراع الم وب عليه ال كاي ال ابقة  ،كان م اؤوت عان تعاويت الحارر بماا
ت يجاوز مبلغ الشيك .
 .6يقصد بلفاظ " عمياه " فا هاذ الماادة كاه شاخص لاه ااب عياد الم ا وب علياه ،
و صه ميه على دفتر شيكات أو كان من قه ال صوه على هذا الدفتر .
وا ااتثياءا ماان اإل كاااي ال ااابقة  ،يقااوي المصاارف باادفع ييمااة الشاايك يقاادا إذا كااان ال امااه
معروفا لديه على وجه اليقين .
المادة ()623
 1ـ يجوز ل ا ب الشيك أو ل امله أن يشترط عدي وفائه يقدا بان يحع علاى صادر العباارة
اآلتية " للقيد ف ال اب " أو أية عبارة أخارى فا هاذا المعياى  .وفا هاذ ال الاة ت
يكون للم وب عليه إت ت وية ييمة الشيك بطري ييود كتابية كالقيد ف ال ااب أو
اليقه المصرف أو المقاصة  ،وتقوي هذ القيود الكتابية مقاي الوفاء .
 2ـ ت يعتد بشطب عبارة " للقيد ف ال اب " .
 3ـ إذا لي يراع الم وب عليه ال كاي المتقدمة  ،كان م ؤوت عان تعاويت الحارر بماا ت
يجاوز ييمة الشيك .
مع مراعاة أ كاي المواد الثال
الشيكات الخرى .

المادة ()624
ال ابقة يبقى الشيك يابال للتداوه و ائزا لكافاة صافات

الفرع الثاني ـ االمتناع عن الوفاء
المادة ()625
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 .1ل امه الشيك الرجوع على ال ا ب أو المظارين وغيرهي من الملتزمين باه إذا يدماه
فا الميعاااد القااايوي ولااي تاادفع ييمتاـه واثباات اتمتياـاع عاـن الاادفع باـورية ا تجاااس (
بروت تو )  ،ويجوز عوحا عان ورياة ات تجااس ( البروت اتو ) إثباات اتمتيااع عان
الدفع باآلت :
أ -بموجب بيان صادر من الم وب عليه مع ذكر يوي تقديي الشيك .
ب -بموجااب بيااان صااادر ماان غرفااة مقاصااة يااذكر فيااه أن الشاايك ياادي فا الميعاااد
القايوي ولي تدفع ييمته.
ويجب أن يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيال بتوييع مان صادر مياه
.
 .2ت يجااوز اتمتياااع عاان وحااع البيااان المااذكور فا البيااد ال اااب علااى الشاايك إذا طلباه
ال امه ولو كان الشيك يتحمن شرط الرجوع بال مصروفات وإيما يجاوز للم ا وب
عليه طلب مالة ت تجاوز يوي العمه التال لتقديي الشيك ولو يدي ف اليوي الخير مان
ميعاد التقديي .
المادة ()626
ي ااتفظ ال امااه ب قااه فاا الرجااوع علااى ال ااا ب ولااو لااي يقاادي ال امااه الشاايك إلااى
الم ا وب عليااه  ،أو لااي يقااي بعمااه وريااة ات تجاااس ( البروت ااتو ) أو مااا يقااوي مقاماااا ف ا
الميعاد القايوي  ،إت إذا كاان ال اا ب ياد يادي مقاباه الوفااء وظاه هاذا المقاباه موجاودا عياد
الم ا وب عليااه تااى ايقحاااء ميعاااد تقااديي الشاايك ثااي زاه المقابااه بفعااه غياار مي ااوب إلااى
ال ا ب .
المادة ( )627
يجب إثبات اتمتيـاع عن الدفع بالكيفية الميصوص عليـاا فـ المادة ( )625مان هاذا
القايون (اليظاي) يبه ايقحاء ميعاد التقديي  .فإذا وياع التقاديي فا آخار ياوي مان هاذا الميعااد ،
جاز إثبات اتمتياع عن الدفع ف يوي العمه التال له.
المادة ()628
 .1إذا الت ياوة يااهرة دون تقاديي الشايك أو عماه ورياة ات تجااس (البروت اتو ) أو ماا
يقوي مقاماا ف المواعيد المقررة لذلك امتدت هذ المواعيد.
 .2على ال امه أن يخطر دون إبطاء من ظار إليه الشايك باالقوة القااهرة وان يثبات هاذا
اإلخطار مؤرخا ومويعا ف الشيك أو ف الورية المتصلة به  .وتت ل اه اإلخطاارات
تى تصه إلى ال ا ب .
 .3على ال اماه بعاد زواه القاوة القااهرة تقاديي الشايك للوفااء دون إبطااء ثاي عماه ورياة
ات تجاس ( البروت تو ) أو ما يقوي مقاماا عيد اتيتحاء .
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 .4إذا ا تمرت القوة القاهرة أكثر من خم ة عشر يوماا م اوبة مان تااريخ الياوي الاذي
يااي فيااه امااه الشايك بإخطااار مان ظااار إلياه بويوعاااا  ،ولااو وياع هااذا التاااريخ يبااه
ايقحاء ميعاد تقديي الشيك  ،جاز الرجوع على الملتزمين دون اجة إلى تقديي الشايك
أو عمه ورية ات تجاس ( البروت تو ) أو ما يقوي مقاماا.
 .5ت يعتبر من يبيه القاوة القااهرة الماور المتصالة بشاخص اماه الشايك أو بمان كلفاه
بتقديمه أو بعمه ورية ات تجاس (البروت تو ) أو ما يقوي مقاماا.
الفرع الثالث ـ التقادم (عدم سماع الدعوى)
المادة ()629
 1ـ تتقادي ( ت ت مع ) دعاوى رجوع امه الشايك علاى ال اا ب والمظاارين وغيارهي مان
الملتزمين بمح تة أشار من تاريخ ايقحاء ميعاد تقديي الشيك .
 2ـ تتقادي ( ت ت مع ) دعااوى رجاوع مختلاف الملتازمين بوفااء الشايك بعحااي تجاا بعات
بمح تة أشار من اليوي الذي وفى فيه الملتزي أو من يوي مطالبته يحائيا.
 3ـ ي ب على المدع علياي  ،رغاي ايقحااء مادة التقاادي (عادي اماع الادعوى) أن يعاززوا
باااليمين بااراءة ذمماااي ماان الاادين إذا طلااب مااياي لفاااا  ،وعلااى ورثااتاي أو خلفااائاي
اآلخرين أن ي لفوا اليمين على أياي ت يعلمون أن مورثاي مات وذمته مشاغولة بالادين
.
 4ـ تتقااادي (ت ت اامع) دعاااوى رجااوع امااه الشاايك علااى الم ا وب عليااه بمحا ااية ماان
تاريخ ايقحاء ميعاد تقديي الشيك .
المادة ()630
 1ـ ت ت ارى مادة التقاادي ( عادي اماع الادعوى ) الميصاوص عليااا فا الماادة ال اابقة فا
الة رفع الدعوى إت من تاريخ آخر إجراء فياا .
 2ـ ت ي اارى التقااادي ( عاادي ااماع الاادعوى ) المااذكور إذا صاادر كااي بالاادين  ،أو أياار بااه
المدين بصك م تقه إيرارا يترتب عليه تجديد الدين .
المادة ()631
ت يكون تيقطااع التقاادي (عادي اماع الادعوى ) مان أثار إت لمان اتخاذ يبلاه اإلجاراء
القاطع ل ريايه .
المادة ()632
ال امه فا مطالباة
ت ي وه تقادي (عدي ماع) دعوى المطالبة بقيمة الشيك دون
ال ا ب الذي لي يقدي مقابه الوفااء أو يدماه وا اترد كلاه أو بعحاه  ،بارد ماا أثارى باه دون
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 .وي ري هذا ال كي على ال ا ب وعلى ائر الملتزمين الذين صلوا على ك ب غيار
مشروع إذا تي الرجوع علياي بوفاء ييمة الشيك .
الفرع الرابع ـ اإلدعاء الجنائي في جرائم الشيك
مادة ()633
مع عدي اإلخاله بأية عقوبة أشد ميصوص علياا ف أي يايون (يظاي) آخار  ،يعاياب
اايوات وبغرامااة ت تزيااد علااى ( )50.000خم ااين ألااف لاير
بااال بس ماادة ت تجاااوز ثااال
عودي أو ما يعادلاا من عمالت بقية دوه المجلس أو بإ دى هاتين العقوبتين كه من :
 .1ب شيكا ليس له مقابه وفاء يائي ويابه لل ب  ،أو يكون لاه مقاباه وفااء اياه مان
ييمة الشيك .
 .2ا ااترد بعااد إعطاااء الشاايك مقابااه الوفاااء أو بعحااه ب يا أصاابح الباااي ت يفا بقيمااة
الشيك .
 .3أمر الم وب عليه بعدي دفع ييمة الشيك .
 .4تعمد ت رير الشيك أو التوييع عليه بصورة تميع من صرفه .
 .5ظار أو يبه تلق شيك وهو يعلي ايه ليس له مقابه وفاء كاف لدفع ييمته .
يوات من تااريخ ال كاي علياه
وإذا عاد الجاي ترتكاب أي من هذ الجرائي خاله ثال
ف أي مياا عويب بال بس مدة ت تجاوز خمس يوات وبغرامة ت تزياد علاى ()100.000
مائااة ألااف لاير ااعودي أو مااا يعادلاااا ماان عمااالت بقيااة دوه المجلااس  ،أو بااأي ماان هاااتين
العقوبتين .
مادة ()634
مع عدي اإلخاله بالتعويت الم ت لل اا ب عماا أصاابه مان حارر ول ا إئتماياة
ماااان أذى  ،أو بااااالتعويت الم اااات لي محاااارور آخاااار يعايااااب بغرامااااة ت تزيااااد علااااى
( )100.000مائاااة ألاااف لاير اااعودي أو ماااا يعادلااااا مااان عماااالت بقياااة دوه المجلاااس كاااه
م وب عليه يرتكب أ د الفعاه اآلتية :
 .1يصرح خالفا لل قيقة بعدي وجود مقابه وفاء للشيك أو بوجود مقابه ايه من ييمته.
 .2يرفت الوفاء بقيمة الشيك الم وب ا با صا ي ا ولاه مقاباه وفااء ولاي تقادي بشاأن
امله معارحة ص ي ة .
 .3يمتيااع عااان وحاااع بياااان علاااى الشااايك المفتقاار للرصااايد عوحاااا عااان ورياااة ا تجااااس
(بروت تو) عدي الوفاء على الرغي من تقديي الشيك له ف الميعاد القايوي (اليظام ).
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مادة ()635
يعايب بغرامة ت تزيد على (  ) 100.000مائة إلاف لاير اعودي أو ماا يعادلااا مان
عمالت بقية دوه المجلس كه من ب شيكا لي يؤرخاه  ،أو ا به علاى غيار مصارف .أو
وفى بشيك خاه من التاريخ أو ت لمه على بيه المقاصة رغي خلو من التاريخ .
مادة ()636
للم كمة الت تقح باإلداية ف إ دى جرائي الشيك :
 1ـ أن تقح بيشر ملخص ال كي على يفقة الم كوي عليه فا إ ادى الصا ف اليومياة علاى
أن يتحمن اليشر ا ي الم كوي عليه وم ه إيامته ومايته والعقوبة الم كوي بااا علياه
.
وف الة العود يكون اليشر الميصوص عليه ف هذا البيد واجبا .
 2ـ أن تأمر ب ب دفتر الشيكات من الم كوي عليه وبميع إعطائه دفترا جديدا لمدة تعييااا ،
وعيدها يتي تعميي أمر الم كمة ومحمويه على كافة البيوك العاملة ف الدولة.
وإذا خالف ا د المصارف المر الف الاذكر ياعطإئاه الم كاوي علياه دفتار شايكات
خاله المدة المعيية عويب بغراماة ت تزياد علاى (  ) 500.000خم امائة إلاف لاير اعودي
أو ما يعادلاا من عمالت بقية دوه المجلس  ،وذلاك ماع عادي اإلخااله بالتزاماه باأي تعاويت
إن كان له مقتحى .
الفرع الخامس ـ االدعاء المدني في جرائم الشيك
المادة ()637
 .1إذا أييمت على ال ا ب دعوى جزائية بإ دى جرائي الشيك جااز ل املاه الاذي ادعاى
بال المدي أن يطلب من الم كمة الجزائية أن تقح له بمبلغ يعااده المقادار غيار
المدفوع من ييمة الشيك مع التعويحات إن كان لاا مقتحى.
 .2يقوي اإلدعاء العاي (الييابة العامة) بيشر أ ماء الشاخاص الاذين تصادر علاياي أ كااي
باإلدايااة ف ا إ اادى جاارائي الشاايك ف ا الجرياادة الر اامية مااع بيااان ماااياي ومااواطياي
ومقدار العقوبات الم كوي باا علياي .
المادة ()638
فيما عدا ال كاي المذكورة ف هذا الباب  ،ت ري على الشايك أ كااي الكمبيالاة بالقادر
الذي ت تتعارت فيه مع ماهيته.
الكتاب الرابع
اإلفالس والصلح والواقي
الباب األول
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شهر اإلفالس وآثاره
الفصل األول
شهر اإلفالس
المادة ()639
مع مراعاة أ كاي الصلح الواي من اإلفالس يجوز شار إفالس كاه تااجر احاطربت
أوحاعه المالية  ،فتويف عن دفع ديويه التجارية ف مواعيد ا ت قاياا .
وت تيشأ الة اإلفالس إت ب كي يصدر بشار اإلفالس .
المادة ()640
يشااار إفااالس التاااجر بياااء علااى طلااب ا ااد دائييااه أو بياااء علااى طلبااه هااو  .ويجااوز
للم كمة أن تقح بشار إفالس التاجر بياء على طلب اإلدعاء العاي (اليياباة العاماة) أو مان
تلقاء ذاتاا .
المادة ()641
لكه دائن بدين تجارى اه  ،ولو كان محمويا  ،أن يطلب شار إفالس مدييه التااجر
إذا تويف عن دفع الدين ف ميعاد ا ت قايه .
ويعتبر التويف عن دفع الدين ف ميعاد ا ت قايه دليال على احطراب أوحاعه المالية ما لاي
يثبت غير ذلك .
ولكه دائن بدين تجارى آجه ال ف طلاب شاار إفاالس مديياه التااجر إذا غيار هاذا
الماادين موطيااه إلااى مكااان غياار معلااوي أو إذا لجااأ إلااى الفاارار أو أغلا متجاار أو شاارع ف ا
تصفيته أو أجرى تصرفات حارة بدائييه  ،بشرط أن يقدي الادائن الاذي طلاب شاار اإلفاالس
ما يثبت أن المدين يد تويف عن دفع ا د ديويه التجارية ال الة .
ويجوز لكه دائن بدين مدي اه أن يطلب شار إفالس مدييه التاجر إذا يدي ما يثبات
أن هذا المدين يد تويف عن دفع أي من ديويه التجارية ال الة .
وت يجاوز شاار إفاالس التااجر ب ابب تويفاه عان دفاع ماا ي ات علياه مان غراماات
جزائية أو حرائب أو تأمييات إجتماعية أو ر وي أيا كان يوعاا .
المادة ()642
يطلب الدائن شار إفالس مدييه بالطر العادية لرفع الدعاوى  .ومع ذلك يجاوز عياد
ات اتعجاه تقااديي طلااب شااار اإلفااالس بعريحااة تقاادي إلااى رئاايس الم كمااة المختصااة تشااتمه
على ما يؤيد التويف عن الدفع وأ باب ات تعجاه ف طلب شار اإلفالس  .وف هذ ال الاة
يجوز للم كمة أن تأمر ف أوه جل اة باتخااذ اإلجاراءات والتادابير الالزماة للم افظاة علاى
أمواه المدين على أن تفصه ف طلب شار اإلفالس على وجه ات تعجاه ف الجل ة التالياة
وذلك بعد تكليف جميع الخصوي بال حور واتكتفاء بإعالن المدين ف موطيه الصل .
المادة ()643
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للتاجر أن يطلب شار إفالس يف ه  ،إذا احطربت أوحاعه المالية وتوياف عان دفاع
ديويه ويصبح الطلب واجبا إذا ايقحى ثالثون يوما على تويفه عن الادفع وإت اعتبار مرتكباا
لجريماة اإلفاالس بالتقصااير  .ويكاون الطلاب بتقرياار يقادي إلاى يلااي كتااب الم كماة المختصااة
(أماية ال ر) ويذكر فيه أ باب التويف عن الدفع  .ويرف بالتقرير الوثائ التالية :
 1ـ الدفاتر التجارية الرئي ية أو ما يقوي مقاماا .
 2ـ صورة من آخر ميزايية ومن اب اإلرباح والخ ائر مديقة من م ا ب معتمد .
 3ـ بيان بالمصرفات الشخصية عن ال يوات الثال ال ابقة على تقديي طلاب شاار اإلفاالس
أو عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كايت أيه من ذلك .
 4ـ بيان تفصيل بالعقارات والميقوتت المملوكة له وييمتاا التقريبية ف تاريخ التوياف عان
الدفع وكذلك المبالغ اليقدية المودعة با مه لدى البيوك داخه الدولة أو خارجاا .
 5ـ بيان بأ ماء الدائيين والمدييين ومواطياي و مقدار قوياي أو ديوياي والتأمييات الحاامية
لاا .
 6ـ بيااان با تجاجااات عاادي الاادفع (البروت ااتات) الت ا ااررت حااد التاااجر خاااله ال اايتين
ال ابقتين على تقديي طلب شار اإلفالس .
ويجب أن تكون الوثائ المشار إلياا مؤرخة ومويعة من التاجر .
وإذا تعذر تقديي بعحاا أو ا تيفاء بياياتاا وجب أن يتحمن التقريار أ اباب ذلاك وي ارر يلاي
الكتاب (أماية ال ر) م حرا بت لي هذ الوثائ .
المادة ()644
إذا طلااب اإلدعاااء العاااي (الييابااة العامااة) شااار إفااالس التاااجر أو رأت الم كمااة شااار
إفال ه من تلقاء ذاتااا وجاب علاى يلاي الكتااب (أماياة ال ار) أن تخطار بياوي الجل اة بكتااب
م جه بعلي الوصوه .
ويجوز ف أ واه ات اتعجاه أن تاأمر الم كماة فا أوه جل اة باتخااذ اإلجاراءات و
التاادابير الالزمااة للم افظااة علااى أمااواه الماادين وإدارتاااا علااى أن تفصااه ف ا طلااب شااار
اإلفالس على وجه ات تعجاه ف الجل ة التالية وذلك بعد تكلياف جمياع الخصاوي بال حاور
واتكتفاء بإعالن المدين ف موطيه الصل .
المادة ()645
يجاوز شااار إفاالس التااجر الااذي تويااف عان دفااع ديويااه التجارياة تااى بعااد وفاتااه أو
اعتزاله التجاارة أو ادو ماا يخاه بأهليتاه  .ويطلاب شاار اإلفاالس تاى لاو طلباه اإلدعااء
العاااي (الييابااة العامااة) أو يظرتااه الم كمااة ماان تلقاااء ذاتاااا خاااله ال اايتين التاااليتين للوفاااة أو
لشطب ا ي التاجر من ال جه التجاري أو من تاريخ دو ما يخه بأهليته .
وتعلن دعوى شار اإلفالس ف الة وفاة التاجر فا آخار ماوطن لاه دون اجاة إلاى
تعيين الورثة .
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ويجوز لورثة التاجر طلب شار إفال ه بعد وفاته خاله ال يتين التاليتين للوفاة  .فاإذا
لي يجمع الورثة على طلب شار اإلفالس معت الم كمة أيواه الورثة الذين لي يشتركوا فا
تقديي الطلب وفصلت فيه وفقا لمصل ة ذوى الشأن .
المادة ()646
تختص بشار اإلفالس الم كمة الكائن ف دائرة اختصاصااا الم اه التجااري للمادين
 ،وإت فالم كمة الت يقع ف دائرتاا م ه إيامته أو الم كمة الت صلت ف دائرتاا وايعاة
التويف عن الدفع .
وإذا تعددت مراكز يشاط التاجر كان اتختصاص للم كمة الت يقع ف دائرتاا
المركز الرئي ليشاطه .
وتختص الم كمة المبيية ف الفقرتين ال ابقتين بيظر كه دعوى تيشأ عن التفلي ة .
وتعتبر الدعوى ياشئة عن التفلي ة بوجه خاص إذا كايت متعلقة بإدارتاا أو كان الفصه فياا
يقتح تطبي أ كاي اإلفالس .
المادة ()647
تيظر دعاوى اإلفالس على وجه ال رعة  ،وتكون ال كاي الصادرة فياا واجبة اليفاذ
المعجه بدون كفالة ما لي ييص على خالف ذلك .
وإذا صاادر ال كااي واجااب اليفاااذ المعجااه باادون كفالااة ايتصاار التيفيااذ علااى ال ااير ف ا
اإلجراءات العادية لإلفالس دون أن يتحمن إجراء تصفية لموجودات التفلي ة .
ويكون ميعاد ات تئياف ( الطعن ) خم ة عشار يوماا مان تااريخ ال كاي وي اري هاذا
الميعاد على كه ال كاي الصادرة ف الدعاوى المتعلقة بالتفلي ة .
المادة ()648
للم كمااة الت ا تيظاار ف ا طلااب شااار اإلفااالس أن تااأمر باتخاااذ اإلجااراءات الالزمااة
للم افظة على أمواه المدين أو إلدارتاا إلى أن تفصه ف شار اإلفالس .
وللم كمااة أن تياادب ا ااد الخبااراء المعتماادين لف ااص المركااز المااال للماادين وتقااديي
تقرير عن يتيجة الف ص مع بيان أ باب تويفه عن الدفع .
المادة ()649
تعااين الم كمااة ياحاايا للتفلي ااة وأمييااا لاااا وتااأمر بوحااع الختاااي علااى م اااه تجااارة
المدين.
وللم كمة أن ت تبده بقاحا التفلي اة غيار مان القحااة كلماا ا اتدعى ال ااه ذلاك ،
وت يقبه يرارها باذا الشأن الطعن فيه بأي طري من طر الطعن .
وير ااه يلااي كتاااب الم كمااة (أمايااة ال اار) إلااى اإلدعاااء العاااي (اليياباة العامااة) وأمااين
التفلي ة صورة من ملخص كي شار اإلفالس فور صدور .
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المادة ()650
ت دد الم كمة ف كي شار اإلفالس تاريخاا مؤيتاا للتوياف عان الادفع فاإذا لاي ت ادد
اعتبر تاريخ صدور ال كي هو التاريخ المؤيت .
وإذا صدر ال كي بعد وفاة المدين أو بعاد اعتزالاه التجاارة أو ادو ماا يخاه بأهليتاه
ولي ي دد التااريخ المؤيات للتوياف عان الادفع اعتبار هاذا التااريخ هاو تااريخ الوفااة أو تااريخ
اعتزاه التجارة أو دو ما يخه بالهلية .
المادة ()651
للم كمة  ،من تلقاء ذاتاا أو بياء على طلب اإلدعااء العااي (اليياباة العاماة) أو المادين
أو ا د الدائيين أو أمين التفلي ة أو غيرهي من ذوى المصل ة تعديه التاريخ المؤيات للتوياف
عن الدفع وذلاك تاى ايقحااء عشارة أيااي مان تااريخ إياداع يائماة الاديون الم ققاة يلاي كتااب
الم كمة (أماية ال ر)  ،وبعد ايقحاء هاذا الميعااد يصابح التااريخ المعاين للتوياف عان الادفع
ياائيا.
وت يجوز بأي اه إرجاع تاريخ التويف عان الادفع إلاى أكثار مان ايتين مان تااريخ
صدور ال كي بشار اإلفالس .
وفيمااا يتعلا بتعيااين هااذا التاااريخ  ،يعتباار ا ااتخداي و ااائه وأ اااليب حااارة بااالمركز
المال للمدين أو غير مشروعة للوفاء بالديون ف كي التويف عن الدفع.
المادة ()652
يشار ال كي الصادر بشاار اإلفاالس أو بتعاديه تااريخ التوياف عان الادفع فا ال اجه
التجاري  ،وفقا ل كاي هذا ال جه .
ويتااولى أمااين التفلي ااة يشاار ملخااص ال كااي ف ا الجرياادة الر اامية وإ اادى الص ا ف
اليومية الم لية خاله أ بوعين مان تااريخ صادور  ،كماا يتاولى يياد الملخاص با اي جماعاة
الدائيين ف مكتب ال جه العقاري خاله ثالثين يوماا مان تااريخ صادور ال كاي  ،وت يترتاب
على هذا القيد تقرير رهن أو اى تأمين أخر لجماعة الدائيين .
ويشمه ملخص كاي شاار اإلفاالس ا اي المفلاس وم اه إيامتاه وأ اي م لاه التجااري
وريي ييد ف ال جه التجاري والم كمة الت أصدرت ال كي وتااريخ صادور وأ اي ياحا
التفلي ة وأميياا وعيوايه ودعوة الدائيين للتقدي بت جيه ديوياي ف التفلي ة خاله مدة معيية .
كما يقوي أمين التفلي ة بإر اه صورة من ملخص ال كي بشار اإلفالس إلاى الاوزارة
المشرفة على اليشاط التجاري والصياع وكذلك إلى كافة المصارف العاملة ف الدولة .
المادة ()653
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لكه ذي مصل ة من الغير أن يطعن ف كي شار اإلفاالس بطريا اتعتارات أمااي
الم كمة التا أصادرت ال كاي وذلاك خااله ثالثاين يوماا مان تااريخ يشار ملخاص ال كاي فا
الجريدة الر مية وإ دى الص ف اليومية الم لية .
المادة ()654
إذا لي توجد ف التفلي ة ويات شاارها يقاود احارة لمواجااة مصاروفات كاي شاار
اإلفالس أو شار أو يشر أو الطعن فيه أو وحاع الختااي أو رفعااا أو الات فظ علاى أماواه
المفلس والم افظة علياا  ،وجاب دفاع هاذ المصاروفات مان الخزاياة العاماة بيااء علاى أمار
ياح التفلي ة  ،وت ترد الخزاية العامة المبالغ الت دفعتاا باتمتياز على جميع الدائيين من
أوه يقود تدخه التفلي ة .
المادة ()655
إذا صااار الماادين يااادرا علااى الوفاااء بجميااع مااا هااو م اات عليااه ماان ديااون تجاريااة
ومديية  ،يبه صدور كي ياائ بشاار اإلفاالس  ،وجاب علاى م كماة ات اتئياف أن تقحا
بإلغاء كي شار اإلفالس على أن يت مه المدين مصروفات الدعوى .
المادة ()656
إذا طلب ا د الدائيين شار إفالس المدين ويحت الم كمة برفت الطلب جاز لااا أن
ت كي علاى الادائن بالعقوباة التا يقررهاا ياايون (يظااي) كاه دولاة وبيشار ال كاي فا الجريادة
الر مية على يفقته إذا تبين لاا أن الدائن تعمد اإل اءة إلى معة المادين التجارياة وذلاك ماع
عدي اإلخاله ب المدين ف طلب التعويت .

الفصل الثاني
آثـار اإلفــالس
الفرع األول ـ آثار اإلفالس بالنسبة إلى المدين
المادة ()657
ت يجااوز للمفلااس أن يتغيااب عاان موطيااه دون أن يخطاار أمااين التفلي ااة كتابااة بم ااه
وجود  ،كما ت يجوز له تغيير موطيه إت بإذن من ياح التفلي ة .
المادة ()658
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 .1ت يجوز لمن شار إفال ه أن يكون ياخبا أو عحوا ف المجالس الييابياة أو المجاالس
الم لية أو الغرف التجارية أو الصياعية أو اليقابات المايية  ،وت أن يكاون ماديرا أو
عحااوا فاا مجلااس إدارة أيااة شااركة وت أن يشااتغه بأعماااه المصااارف أو الوكالااة
التجارية أو التصدير وات تيراد أو ال م ارة فا بياع أو شاراء العقاارات أو الورا
المالية أو البيع بالمزاد العلي  ،كه ذلك ما لي يرد إليه اعتبار .
 .2ت يجااوز لماان شااار إفال ااه أن ييااوب عاان غياار فا إدارة أموالااه  .ومااع ذلااك يجااوز
للم كمااة المختصااة أن تأذيااه فا إدارة أمااواه أوتد القصاار إذا لااي يترتااب علااى ذلااك
حرر لاي .
المادة ()659
لقاح التفلي ة من تلقاء يف ه  ،أو بياء على طلاب اإلدعااء العااي (اليياباة العاماة) أو
طلااب أمااين التفلي ااة  ،أن يقاارر فا أي وياات وحااع المفلااس ت اات المرايبااة متااى كااان لااذلك
مقتحااى إذا تعمااد إخفاااء أموالااه أو دفاااتر التجاريااة أو مااا يقااوي مقاماااا أو امتيااع عاان تيفيااذ
يرارات ياح التفلي ة  .ويقوي اإلدعاء العاي (الييابة العامة) بتيفيذ هذا القرار .
ويكااون للمفلااس ا الطعاان ف ا هااذا القاارار أماااي ياح ا التفلي ااة  .ويجااوز لقاح ا
التفلي ة رفع المرايبة أو ال جز أو الو ائه الت فظية متى زالت مبرراتاا .
المادة ()660
تغه يد المفلس عن التصرف ف أمواله وعن إدارتاا بمجارد صادور كاي اإلفاالس .
وتعتبر جميع التصرفات الت يجرياا المفلس يوي صادور كاي شاار اإلفاالس كماا لاو كايات
اصلة بعد صدور .
وإذا كان التصرف مما ت ي اتج باه فا مواجااة الغيار إت بالقياد أو الت اجيه أو غيار
ذلااك ماان اإلجااراءات فإيااه ت ي ااري علااى جماعااة الاادائيين إت إذا كااان القيااد أو الت ااجيه أو
اإلجراء يد تي يبه صدور كي شار اإلفالس .
وت ي وه غه يد المفلس عن التصرف ف أمواله وإدارتااا  ،دون يياماه بااإلجراءات
الالزمة للم افظة على قويه .
المادة ()661
يكون غه يد المفلس بالي بة إلى جميع المواه التا تكاون ملكاا لاه ياوي صادور كاي
شار اإلفالس والمواه الت تؤوه إليه ملكيتاا بعد صدور هذا ال كي .
ومع ذلك ت يمتد غه يد المفلس إلى ما يأت :
أ -المواه الت ت يجاوز ال جاز عليااا يايوياا (يظاماا)  ،والمباالغ التا تقارر لاه
إلعالة يف ه وأ رته .
ب -ال قو المتعلقة بشخص المفلس أو بأ واله الشخصية أو ال قو التا تتيااوه
مصل ة أدبية م حة .
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س -التعويحات الت ت ات للم اتفيد فا عقاد تاأمين صا يح ابرماه المفلاس يباه
صدور كي شار اإلفالس  ،ولكن يلتزي الم تفيد بأن يارد إلاى التفلي اة جمياع
إي اط التأمين الت دفعاا المفلس ابتداء من اليوي الذي عييتاه الم كماة تاريخاا
للتويف عن الدفع ما لي ييص القايون (اليظاي) على غير ذلك .
د -المبااالغ التا ي صااه علياااا المفلااس ماان جااراء مزاولتااه بيف ااه مايااة أو رفااة
وذلااك علااى ياادر مااا يعتباار القاح ا متيا اابا مااع اجااة المفلااس إلعالااة يف ااه
وأ رته.
المادة ()662
ا تثياء مان كاي الماادة ( )23مان هاذا القاايون (اليظااي)  ،يجاوز للمفلاس  ،باإذن مان
ياح التفلي ة  ،أن يمارس تجارة جديادة بغيار أماواه التفلي اة ولاو كايات مان ياوع التجاارة
الت كان يمار ااا يباه شاار إفال اه ،بشارط  ،أت يترتاب علاى ذلاك حارر للادائيين ويكاون
للدائيين الذين تيشأ ديوياي بميا بة هذ التجارة الولوية ف ا تيفاء قوياي من أموالاا .
المادة ()663
إذا آلات إلااى المفلاس تركااه  ،فاال يكااون لدائييااه ا علااى أموالااا إت بعااد أن ي ااتوف
قااوياي ماان هااذ المااواه وت يكااون لاادائي المااور أي ا علااى أمااواه
دائيااو المااور
التفلي ة .
ويتولى أمين التفلي ية بإشاراف ياحاياا تصافية أماواه التركاة التا آلات إلاى المفلاس
ووفاء ما علياا من ديون  .وتويف جميع الدعاوى المتعلقة باأمواه التركاة وإجاراءات التيفياذ
علياا بمجرد صدور كي شار اإلفالس إلى أن تتي تصفية التركة .
المادة ()664
ت يجوز للمفلس بعد صدور كي شار اإلفالس الوفاء بما علياه مان دياون أو ا اتيفاء
ما له من قو .
ومع ذلك إذا كاان المفلاس اامال لورياة تجارياة  ،جااز الوفااء لاه بقيمتااا عياد لاوه
ميعاد ا ت قاياا  ،إت إذا عارت أمين التفلي ة ف الوفاء وفقا للمادة ( )544من هذا القاايون
(اليظاي).
المادة ()665
ت تقع المقاصة بعد صدور كي شار اإلفاالس باين ا للمفلاس والتازاي علياه إت إذا
وجد ارتباط بيياما  ،ويوجد اترتباط على وجه الخصوص إذا يشأ ال واتلتزاي عن ابب
وا د أو شملاما اب جار.
المادة ()666
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ت يجوز بعد صادور كاي شاار اإلفاالس رفاع دعاوى مان المفلاس أو علياه أو ال اير
فياا ماعدا الدعاوى اآلتية :
أ ـ الدعاوى المتعلقة بالمواه وال قو والتصرفات الت ت يمتد إلياا غه يد المفلس.
ب ـ الدعاوى المتعلقة بأعماه التفلي ة الت يجيز له القايون (اليظاي) القياي باا .
س ـ الدعاوى الجزائية .
د ـ الدعاوى المايأة لل كي بقفه المرافعة فياا .
وإذا رفع المفلس أو رفعت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصاه أو بأ والاه
الشخصية  ،وجب إدخاه أمين التفلي ة فياا إذا اشتملت الدعوى على طلبات مالية.
ويجوز للم كمة أن تأذن ف إدخاه المفلس ف الدعاوى المتعلقة بالتفلي ة كماا يجاوز
لاا أن تأذن ف إدخاه الدائن ف هذ الدعاوى إذا كايت له مصل ة خاصة فياا .
المادة ()667
إذا كاي علاى المفلاس بعااد شاار إفال اه بااالتعويت عان حارر أ دثااه للغيار أياا كااان
تاريخ الوايعة الت يشأ عياا الحرر  ،جاز للم كوي له مطالباة التفلي اة باالتعويت المقحا
له به ما لي يثبت تواطؤ مع المفلس .
المادة ()668
ت يجوز التم ك ف مواجاة جماعة الدائيين بالتصرفات التالية إذا ياي باا المدين بعد
تاريخ التويف عن الدفع ويبه ال كي بشار اإلفالس :
أ ـ جميع التبرعات  ،ماعدا الادايا الصغيرة الت يجرى علياا العرف .
ب ـ وفااء الاديون يباه لاوه الجاه أياا كايات كيفياة هاذا الوفااء  .ويعتبار إيشااء مقاباه وفااء
ورية تجارية لي ي ه ميعاد ا ت قاياا ف كي الوفاء يبه لوه الجه .
س ـ وفاء الديون ال الة  ،وغيرها من اتلتزامات  ،بغير الش ء المتف عليه  .ويعتبار الوفااء
بطري الورا التجارية أو اليقه المصرف كالوفاء باليقود .
د ـ كه رهن أو تأمين إيفاي آخر يتقرر على أمواه المدين بعد يشوء الدين الذي يحميه.
المادة ()669
مع مراعاة كي المادة ال ابقة  ،يجوز ال كي بعدي اريان كاه ماا يجرياه المفلاس مان
تصرفات أخرى ف مواجاة جماعة الدائيين خاله الفترة ال ابقة  ،إذا كاان التصارف حاارا
باا  ،وكان المتصرف إليه يعلي ويت ويوع التصرف بتويف المفلس عن الدفع .
ويقع على أمين التفلي ة عبء إثبات هذا العلي .
المادة ()670
إذا دفع المفلس ييماة ورياة تجارياة بعاد تااريخ التوياف عان الادفع ويباه ال كاي بشاار
اإلفااالس  ،فااال يجااوز ا ااترداد مااا دفااع لل امااه  .وإيمااا يلاازي ال ااا ب أو ماان ا بت الوريااة
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التجارية ل ابه برد القيمة المدفوعة إلى التفلي ة إذا كان يعلاي ويات إيشااء الورياة التجارياة
بتويف المفلس عن الدفع.
ويقااع اتلتاازاي بااالرد ف ا الااة ال اايد لماار علااى المظااار الوه إذا كااان يعلااي وياات
صوله على ال يد بتويف المفلس عن الدفع .
المادة ()671
يجوز ال كي بعدي يفاذ ييد قاو الارهن أو اتمتيااز المقاررة علاى أماواه المادين فا
مواجاة جماعة الدائيين إذا صه هذا القيد بعد تاريخ التويف عن الدفع وبعد ايقحاء خم اة
عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن أو اتمتياز .
ويأخذ الادائن صاا ب الارهن التاال للارهن الم كاوي بعادي يفااذ مرتباة هاذا الارهن ،
ومع ذلك ت يعطى الدائن المذكور من الثمن الياتج عن بيع المااه المقارر علياه الارهن إت ماا
كان ي صه عليه بفرت يفاذ الرهن ال اب  ،ويؤوه الفر إلى جماعة الدائيين .
المادة ()672
إذا كي بعدي يفاذ تصرف فا ا جماعاة الادائيين  ،التازي المتصارف إلياه باأن يارد
إلى التفلي ة ما صه عليه من المفلس بموجب التصرف المذكور أو ييمة هاذا الشا ء ويات
يبحه  .كما يلتزي بدفع عائد ما يبحه أو ثمار من تاريخ القبت .
ويكاون للمتصارف إلياه ال ا فا ا اترداد العاوت الااذي يدماه للمفلااس إذا وجاد هااذا
العوت بعيياه فا التفلي اة  .فاإذا لاي يوجاد كاان مان ا المتصارف إلياه أن يطالاب جماعاة
الدائيين بالميفعة الت عادت علياا من التصرف وان يشترك ف التفلي ة بوصافه دائياا عادياا
بما يزيد على ذلك .
المادة ()673
لمين التفلي ة و د طلب عدي يفاذ تصرف المفلس ال اصاه يباه صادور كاي شاار
اإلفالس إحرارا بالادائيين  .ويترتاب علاى ال كاي بعادي يفااذ التصارف عادي اتعتاداد باه فا
مواجاة جميع الدائيين  ،واء يشأت قوياي يبه صوه التصرف أو بعد صوله .
وا تثياء من كي الفقرة ال ابقة ،إذا أهمه أمين التفلي ة مباشرة هذ الدعوى  ،يجاوز
للدائن الاذي يشاأت قوياه يباه صاوه التصارف أن يطعان فا هاذا التصارف وفقاا ل كااي
دعوى عدي يفاذ تصرف المدين إحرارا بدائييه وف هذ ال الاة يتعاين إدخااه أماين التفلي اة
فا الاادعوى وإت كااي بعاادي يبولاااا وفا الااة ال كااي باابطالن التصاارف تعااود الميفعااة علااى
جماعة الدائيين  .وتت مه جماعة الادائيين كافاة المصاروفات التا تكبادها الادائن الاذي باشار
الدعوى .
المادة ()674
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ت ت مع الدعاوى الياشئة عان تطبيا اإل كااي الميصاوص عليااا فا الماواد (، 668
 )673 ، 672 ، 671 ، 670 ، 669مااان هاااذا القاااايون ( اليظااااي) بمحااا اااية مااان تااااريخ
صدور ال كي بشار اإلفالس.
المادة ()675
يجوز لقاح التفلي ة بعد ماع أيواه أميياا أن يقرر يفقه للمفلس ولمان يعاولاي مان
أمواه التفلي ة بياء على طلبه أو طلب من يعولاي .
ويجوز ف كه ويت لقاح التفلي ة بياء على طلاب أماين التفلي اة أو المفلاس أو مان
تقررت له اليفقة أن يعده مقدار اليفقة أو أن يأمر بإلغائاا.
ويويف دفع اليفقة متى از كي التصدي على الصلح يوة المر المقح به أو بقياي
الة إت اد الدائيين .
الفرع الثاني ـ آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنين
1ـ الدائنون بوجه عام
المادة ()676
تيشأ بقوة القايون (اليظاي) ـ بمجرد صدور كي شار اإلفالس ـ جماعاة للادائيين مان
الذين يشأت قوياي ف مواجاة المفلس ب ابب صا يح يباه صادور ال كاي بشاار اإلفاالس .
وتتمتع هذ الجماعة بالشخصية القايويية ويمثلاا أمين التفلي ة .
وت يعتبر حمن جماعة الدائيين وفقا للفقرة ال ابقة أص اب الديون المحموية بارهن
أو امتياااز خاااص  ،وذلااك با ااتثياء ال اااتت الت ا ياادخلون فياااا التفلي ااة باعتبااارهي دائيااين
عاديين وفقا لما هو ميصوص عليه ف هذا القايون (اليظاي) .
المادة ()677
ال كي بشار اإلفالس ي قط آجاه جميع الديون اليقدية الت على المفلس  ،واء كايت
ديويا عادية أو كايت ديويا محموية بامتياز عاي أو خاص .
وإذا كايت الاديون مقوماة بغيار يقاود الجااة التا صادر فيااا ال كاي بشاار اإلفاالس ،
وجب ت ويلاا إلى يقود تلك الجاة طبقا ل اعر الصارف الر ام وال اائد ياوي صادور ال كاي
بشار اإلفالس .
المادة ()678
ال كااي بشااار اإلفااالس يويااف ااريان عوائااد الااديون العاديااة والمشاامولة بامتياااز عاااي
بالي بة إلى جماعة الدائيين و دها .
وت تجااوز المطالبااة بعوائااد عاان الااديون المحااموية باارهن أو امتياااز خاااص إت ماان
المبالغ الياتجة من بيع المواه الحامية لاذ الاديون  .وي اتيزه أصاه الادين أوت ثاي العوائاد
الم ت قة يبه صدور ال كي بشار اإلفالس ثي ما ي ت بعد صدور من عوائد .
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المادة ()679
ت ااتقطع الم كمااة ماان الاادين المؤجااه الااذي لااي تشااترط فيااه عوائااد مبلغااا يعاااده العائااد
م وبا على أ اس المعده الذي ت دد ال لطة اليقدية المركزية وذلك عان المادة مان تااريخ
ال كي بشار اإلفالس إلى تاريخ ا ات قا الادين متاى تباين مان ظاروف ال ااه أن العوائاد ياد
أدمجت بأصه الدين .
المادة ()680
إذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتاب دوري مادى ال يااة أو بالوفااء بتعاادات مق اطة ،
وكان ذلك مقابه عوت  ،جاز لقاح التفلي ة بياء على طلب الادائن أن ياأمر بتجيياب مبلاغ
كاف للوفاء بالمرتبات أو الي اط المذكورة مع بيان كيفية أدائاا .
المادة ()681
للدائن المعلا ديياه علاى شارط فا اخ أن يشاترك فا التفلي اة علاى أن يقادي كفايال أو
حمايا كافيا يقبله أمين التفلي ة  ،أما الدائن المعل دييه على شرط وايف فيجياب يصايبه فا
التوزيعات إلى أن تتبين يتيجة الشرط وبالتال مصير الدين .
المادة ()682
يترتب على صادور ال كاي بشاار اإلفاالس توياف الادعاوى اتيفرادياة المرفوعاة مان
الدائيين العاديين والدائيين أص اب قو اتمتياز العامة .
وت يجوز للدائيين المشار إلياي ف الفقرة ال ابقة اتخاذ إجراءات ايفرادية للتيفيذ على
أمواه المفلاس  ،وت إتمااي اإلجاراءات التا بادأت يباه صادور ال كاي بشاار اإلفاالس  ،وماع
ذلك إذا ت دد يوي لبياع عقاار المفلاس جااز ات اتمرار فا إجاراءات التيفياذ باإذن مان ياحا
التفلي ة  ،ويؤوه الثمن للتفلي ة بعد خصي المصروفات الت تكبدها الدائن ف هذا الشأن .
أما الدائيون المرتايون وأص اب قو اتمتياز الخاصة  ،فيجوز لاي رفع الادعاوى
اتيفرادية أو ات تمرار فياا ف مواجاة أمين التفلي ة  ،كما يجوز لااي التيفياذ أو ات اتمرار
فيه على المواه الحامية ل قوياي .
المادة ()683
إذا وجد جملة ملتزمين بدين وا اد  ،وشاار إفاالس أ ادهي فا هاذا الادين فاال يترتاب
على هذا اإلفالس أي أثر بالي بة إلى الملتزمين اآلخرين ماا لاي يايص القاايون (اليظااي) علاى
غير ذلك .
وإذا تي الصلح مع الملتزي الذي أفلس  ،فال ت ري شروطه على الملتزمين اآلخرين.
المادة ()684
إذا ا ااتوفى الاادائن ماان أ ااد الملتاازمين باادين وا ااد جاازءا ماان الاادين  ،ثااي أفلااس باااي
الملتزمين أو أ دهي  ،فال يجوز للدائن أن يشترك ف التفلي ات إت بالباي مان ديياه  .ويبقاى
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م تفظا ب قه ف مطالبة الملتزي غيار المفلاس بااذا البااي  ،ويجاوز لااذا الملتازي أن يشاترك
ف كه تفلي ة بما وفا عياا .
المادة ()685
إذا أفلاس جمياع الملتاازمين بادين وا اد دفعااة وا ادة  ،جااز للاادائن أن يشاترك فا كااه
تفلي ة بكه دييه إلى أن ي توفيه بتمامه من أصه وعوائد ومصروفات .
وت يجوز لتفلي ة الرجوع على تفلي ة أخرى بما أوفته عياا .
وإذا كان مجموع ما صاه علياه الادائن يزياد علاى ديياه وتوابعاه عاادت الزياادة إلاى
تفلي ة من يكون مكفوت من اآلخرين ب ب ترتيب التزاماتاي ف الادين  ،فاإذا لاي يوجاد هاذا
الترتيب عادت الزيادة إلى التفلي ات الت دفعت أكثر من صتاا ف الدين .
 – 2أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز
على منقول
المادة ()686
تاادرس ف ا يائمااة جماعااة الاادائيين أ ااماء دائي ا المفلااس أص ا اب الااديون المحااموية
برهن أو امتياز خاص على ميقوه على بيه التذكير مع اإلشارة إلى الرهن أو اتمتياز.

المادة ()687
لمين التفلي ة بعد ال صوه على إذن مان ياحاياا دفاع الادين المحامون بارهن علاى
ميقوه وا ترداد الميقوه المرهون ل اب جماعة الدائيين .
ولمااين التفلي ااة أن يعااذر الاادائن الماارتان بأيااة و اايلة ماان و ااائه اتتصاااه بوجااوب
اتخاذ اإلجراءات القايويية (اليظامياة) للتيفياذ علاى الشاياء المرهوياة يباه ايتاااء الاة ات ااد
جماعة الدائيين  .فإذا لي يقي الدائن المرتان باذ اإلجراءات كان لمين التفلي ة بعاد ا اتئذان
ياحياا و ماع أيواه الدائن المرتان أو إخطار مباشرة بيع الميقوتت المرهوية.
وللدائن المرتان الطعن ف هذا القرار  ،ويترتب على هذا الطعن ويف تيفيذ البياع ماا
لي تأمر الم كمة بغير ذلك .
المادة ()688
مع مراعاة كي المادة ( )651من هذا القايون (اليظاي) يجوز لقاحا التفلي اة  ،بيااء
على ايتراح أميياا  ،أن يأمر عيد اتيتحاء با تخداي أوه يقاود ت صاه ل ااب التفلي اة فا
الوفاااء بااديون الاادائيين الااذين لاااي امتياااز علااى ميقااوتت المفلااس ووردت أ ااماؤهي بالقائمااة
الياائية للديون غير المتيازع عليااا  ،وإذا صالت ميازعاة فا اتمتيااز  ،فاال يجاوز الوفااء
باذ الديون إت بعد الفصه ف الميازعة ب كي ياائ .
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المادة ()689
ت يشمه اتمتياز المقرر لل كوماة ب ابب الحارائب والر اوي علاى اخاتالف أيواعااا
إت الحريبة والر وي الم ت قة على المفلس عن ال ايتين ال اابقتين علاى صادور كاي شاار
اإلفااالس  ،وتشااترك الحاارائب الم اات قة عاان غياار هاااتين ال اايتين فا التوزيعااات بوصاافاا
ديويا عادية .
المادة ()690
لمالك العين المؤجرة للمفلس لغرات تجارية ـ ف الة إيااء اإليجاار طبقاا ل كااي
هذا القايون (اليظااي) ـ  ،امتيااز لحامان الجارة الم ات قة عان ال اية ال اابقة علاى صادور
كي شار اإلفالس وعن ال ية الجارية  ،ف كه ما يتعل بتيفيذ عقد اإليجار وما يد ي كي باه
من تعويت .
وإذا بيعت الميقوتت الموجودة ف العين المؤجرة أو يقلت دون إياااء اإليجاار  ،كاان
للمؤجر أن ي تعمه قه ف اتمتياز على الي و المذكور فا الفقارة ال اابقة  ،وكاان لاه فاو
ذلاك امتياااز عاان اية أخاارى تباادأ مان ياايااة ال ااية الجارياة التا صاادر خاللااا ال كااي بشااار
اإلفالس  ،واء ف ذلك كان عقد اإليجار ثابت التاريخ أو غير ثابت التاريخ .

المادة ()691
على أمين التفلي ة بعاد ا اتئذان ياحاياا وخااله اليااي العشارة التالياة لصادور ال كاي
بشااار اإلفااالس أن ياادفع ممااا يكااون ت اات يااد ماان يقااود وبااالرغي ماان وجااود أي دياان آخاار ،
الجور والمرتباات والمباالغ الخارى الم ات قة يباه صادور ال كاي بشاار اإلفاالس عان مادة
ثالثين يوماا بالي ابة للعمااه و اتين يوماا بالي ابة للخادي والم اتخدمين وت اعين يوماا بالي ابة
للتجارة وآخر دفعة كايت م ت قة للميدوبين الجوالين والممثلين التجاريين  .فإذا لي يكان لادى
أمااين التفلي ااة اليقااود الالزمااة لوفاااء هااذ الااديون  ،وجااب الوفاااء ماان أوه يقااود ت صااه ولااو
وجدت ديون أخرى ت بقاا ف مرتبة اتمتياز .
ويكااون للمبااالغ الم اات قة للفئااات المااذكورة والزائاادة علااى مااا تقاادي مرتبااة اتمتياااز
المقررة يايويا .
 – 3أصحاب الديون المضمونة
برهن أو امتياز على عقار
المادة ()692
إذا بيع الميقوه أو العقار المرهاون بيااء علاى طلاب الادائن المارتان باثمن يزياد علاى
الدين  ،يبت أمين التفلي ة المقدار الزائد ل اب جماعة الادائيين  ،فاإذا كاان الاثمن أياه مان
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الدين  ،اشترك الدائن المرتان بالباي له فا التفلي اة بوصافه دائياا عادياا  ،بشارط أن يكاون
دييه يد ق طبقا ل كاي هذا القايون (اليظاي) .
المادة ()693
إذا صااه توزيااع لااثمن الميقااوتت يبااه توزيااع ثماان العقااارات أو العكااس أو صااه
التوزيعان معا كان للدائيين المرتايين للعقارات أو أص اب قو اتمتياز الذين لاي ي اتوفوا
ديوياي كلاا أو بعحاا من ثمن العقارات أن يشتركوا ف الباي لاي مع الدائيين العااديين فا
ي مة الغرماء بشرط أن تكون ديوياي يد ققت .
فإذا تبين بعد بيع العقارات وإجراء التوزيع الياائ ب ب مراتب الادائيين المارتايين
للعقااارات وأصا اب قااو اتمتياااز علياااا أن بعحااا ماان هااؤتء ياد أهلتااه مرتبتااه لل صااوه
على كه دييه أو على ما يجاوز ذلك الدين من ثمان تلاك العقاارات فاياه يلتازي بارد ماا صاه
عليه زيادة عن دييه إلى جماعة الدائيين .
أما إذا تبين أن بعحا مياي لي تؤهله مرتبته وى لل صاوه علاى جازء مان ديياه فاياه
يعتبر دائيا عاديا ويشاترك فا ي امة الغرمااء بالبااي مان ديياه  ،وت اري علياه بااذ الصافة
جميع اآلثار الياشئة عن أعماه جماعة الدائيين وعن الصلح القحائ إن ويع .
الفرع الثالث _ آثار اإلفالس بالنسبة إلى العقود
المبرمة قبل شهره
المادة ()694
إذا كان المفلس م تأجرا للعقار الذي يزاوه فيه التجارة  ،فال يترتب على كاي شاار
اإلفالس ايتااء عقاد اإليجاار أو لاوه الجارة عان المادة المتبقياة  .ويكاون بااطال كاه شارط
يقح بخالف ذلك.
المادة ()695
لمين التفلي ة خاله ت اعين يوماا مان تااريخ ال كاي بشاار اإلفاالس  ،أن يقارر إياااء
عقد إيجار العقار الذي يزاوه فيه المفلس تجارته  ،وذلك بعد ال صوه علاى إذن مان ياحا
التفلي ااة  ،وعلااى المااين فاا هااذ ال الااة إخطااار مااؤجر العقااار باااذا القاارار خاااله الماادة
المذكورة بأية و يلة من و ائه اتتصاه .
المادة ()696
إذا يرر أمين التفلي ة ات تمرار ف اإلجارة  ،وجب أن يدفع الجرة المتاأخرة  ،وأن
يقدي حمايا كافيا للوفاء باالجرة الم اتقبلية  ،ويجاوز للماؤجر خااله ثالثاين يوماا مان تااريخ
إخطار بات تمرار ف اإلجارة أن يطلب من الم كمة إياااء اإلجاارة إذا كاان الحامان غيار
كاف.
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ولمين التفلي ة  ،بعد ال صوه علاى إذن مان ياحاياا  ،تاأجير العقاار مان البااطن أو
التيازه عن اإليجار  ،ولاو كاان المفلاس مميوعاا مان ذلاك بموجاب عقاد اإليجاار  ،بشارط أت
يترتب على ذلك حرر للمؤجر وأن تكون هياك مصل ة قيقياة وبيياة لجماعاة الادائيين وان
يتي تعويت المؤجر تعويحا عادت .
المادة ()697
إذا أفلااس رب العمااه فااال تيتاا عقااود العمااه م ااددة الماادة المبرمااة معااه إت إذا كاياات هياااك
حرورة لعدي ات تمرار ف ا تثمار المتجر  ،وإت كان لمن أيايت خدماتاي مطالباة التفلي اة
بالتعويت .
وإذا كان عقد العمه غير م دد المدة جاز لكه من أمين التفلي اة والعاماه إياااء العقاد
مع مراعاة ال كاي الميصوص علياا ف يوايين (أيظمة) العمه ف كه دولة .
المادة ()698
مااع مراعاااة كااي المااادة ( )290ماان هااذا القااايون (اليظاااي)  ،تيقحا الوكالااة بااإفالس
الوكيااه أو الموكااه  .ومااع ذلااك ت تيقحا الوكالااة بااإفالس الموكااه إذا كااان للوكيااه أو للغياار
مصل ة فياا.
المادة ()699
ت تيف ااخ بصاادور كااي شااار اإلفااالس العقااود الملزمااة للجااايبين الت ا يكااون المفلااس
طرفا فياا  ،إت إذا كايت يائمة على اعتبارات شخصية  .وإذا لي ييفاذ أماين التفلي اة العقاد أو
لااي ي ااتمر فا تيفيااذ  ،جاااز للطاارف اآلخاار أن يطلااب الف ااخ  ،ويشااترك فا التفلي ااة كاادائن
عادي ف التعويت المترتب على الف خ إت إذا يص على ا تفاظ التعويت باتمتياز المقرر
له يايويا (يظاما) .
وكه يرار يتخذ أمين التفلي اة بشاأن العقاد يعارت علاى ياحاياا لياأذن باه  ،ويجاوز
للطرف اآلخر أن يعين لمين التفلي ة مالة إليحاح مويفه من العقد.
الفرع الرابع _ االسترداد
المادة ()700
لمالااك البحاااعة الموجااودة فاا يااازة المفلااس علااى اابيه الوديعااة أو لجااه بيعاااا
ل اب المالك أو لجاه ت اليماا إلياه  ،أن ي اترد هاذ البحااعة بشارط أن يثبات ملكيتاه لااا
وأن تكون موجودة عييا ف التفلي ة.
وإذا كان المفلس يد أودع البحاعة لدى الغير  ،جاز لمالكاا ا تردادها من الغير.
وإذا ايترت المفلس ورهن البحائع تأمييا لاذا القرت  ،وكان المقرت ت يعلي عياد
الرهن بعدي ملكية المفلس لاا  ،فال يجوز ا تردادها إت بعد وفاء الدين المحمون بالرهن.
المادة ()701
146

للمالك ا ترداد ثمن البحائع الت باعاا المفلس ل اب هذا المالاك إذا لاي يكان ياد تاي
اب جار باين المفلاس
الوفاء بالثمن يقدا أو بورية تجارية أو بالمقاصة أو بطري القيد ف
والمشتري.
المادة ()702
على الم ترد  ،ف ال واه الميصوص علياا ف المادتين ال ابقتين  ،أن يدفع لماين
التفلي ة ال قو الم ت قة للمفلس.
المادة ()703
إذا ف خ عقد البيع ب كي أو بموجب شرط ف العقد يباه صادور ال كاي بشاار إفاالس
المشتري جاز للبائع ا ترداد البحائع كلاا أو بعحاا من التفلي ة إذا وجدت عييا .
ويجوز ات ترداد ولو ويع الف خ بعد صادور ال كاي بشاار اإلفاالس بشارط أن تكاون
دعوى ات ترداد أو الف خ يد رفعت يبه صدور ال كي المذكور.

المادة ()704
إذا أفلااس المشااتري يبااه دفااع الااثمن وكاياات البحااائع ت تاازاه عيااد البااائع أو كاياات لااي
تدخه بعد ف مخازن المشتري أو مخازن وكيله المخوه ببيعاا جاز للبائع بس البحاائع أو
ا ترداد يازتاا ب ال واه .
ومع ذلك ت يجوز ات اترداد إذا فقادت البحاائع ذاتيتااا أو تصارف فيااا المفلاس يباه
وصولاا بغير تدليس بموجب وثيقة ملكية أو وثيقة يقه إلى مشتر ن اليية .
ويجوز لمين التفلي ة بعد ا تئذان ياحاياا أن يطلاب ت اليي البحاائع بشارط أن يادفع
للبائع الثمن المتف عليه.
فااإذا لااي يطلااب أمااين التفلي ااة ذلااك جاااز للبااائع أن يتم ااك ب قااه ف ا الف ااخ وطلااب
التعويت واتشتراك به ف التفلي ة .
المادة ()705
مع عدي اإلخاله بأ كاي المادة ( )54من هذا القايون (اليظاي) إذا أفلس المشتري يبه
دفع الثمن وبعد دخوه البحائع مخازياه أو مخاازن وكيلاه المخاوه ببيعااا  ،فاال يجاوز للباائع
أن يطلب ف خ البيع أو ا ترداد البحائع  ،كما ي قط قه ف اتمتياز علياا.
وكه شرط أو اتفا يكاون مان شاأيه تمكاين الباائع مان ا اترداد البحاائع أو ات تفااظ
بامتياز علياا ت ي تج به على جماعة الدائيين.
المادة ()706
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يجاااوز ا اااترداد الورا التجارياااة وغيرهاااا مااان الورا ذات القيماااة الم ااالمة إلاااى
المفلس لت صيه ييمتاا أو أربا اا أو لتخصيصاا لوفاء معين  ،إذا وجدت عييا فا التفلي اة
ولي تكن ييمتاا يد دفعت عيد شار اإلفالس.
اااب جااار بااين
ومااع ذلااك ت يجااوز ات ااترداد إذا أدرجاات الورا المااذكورة ف ا
طالب ات ترداد والمفلس.
المادة ()707
ت يجوز ا ترداد اليقود المودعة عيد المفلس إت إذا اثبت الم ترد ذاتيتاا.
المادة ()708
لكه شخص أن ي ترد مان التفلي اة ماا تثبات ملكيتاه لاه مان أشاياء معيياة باذاتاا  .وت
يجوز لمين التفلي ة أن ي لي الم اترد ماا يطالاب باه إت بعاد ال صاوه علاى إذن مان ياحا
التفلي ة .
وإذا رفت أمين التفلي ة رد الشياء المطلوب ا تردادها وجاب عارت اليازاع علاى
الم كمة .
المادة ()709
ت يجاااوز لي مااان الااازوجين أن ي اااتج علاااى جماعاااة الااادائيين فااا تفلي اااة زوجاااه
بالتبرعات الت يقررها لاه هاذا الازوس خااله ال ايوات الخماس ال اابقة علاى تااريخ التوياف
عن الدفع .
وت يجااوز لجماعااة الاادائيين فا تفلي ااة أي ماان الاازوجين أن تتم ااك بالتبرعااات التا
يقررها له زوجه خاله المدة المشار إلياا ف الفقرة ال ابقة.
المادة ()710
لي من الزوجين  ،أيا كان اليظااي الماال المتباع فا الازواس  ،أن ي اترد مان تفلي اة
اآلخر أمواله الميقولاة والعقارياة إذا اثبات ملكيتاه لااا  .وتبقاى هاذ الماواه م ملاة باال قو
الت ك باا علياا الغير ب ن يية وبوجه شرع .
المادة ()711
الماواه التا يشاترياا زوس المفلااس أو التا تشاترى ل اااب هاذا الاازوس أو ل اااب
القصر المشمولين بوتية المفلس خاله الخماس ايوات ال اابقة علاى تااريخ إشااار اإلفاالس
تعتبر يد اشتريت بيقود المفلس  ،فتدخه ف أصوه التفلي ة ما لي يثبت غير ذلك.
وكه ما يوفيه ا اد الازوجين مان دياون علاى زوجاه الاذي أفلاس يعتبار اصاال بيقاود
الزوس المفلس  ،ما لي يثبت غير ذلك.
الباب الثاني
إدارة التفليسة
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الفصل األول
األشخاص الذين يديرون التفليسة
ويشرفون عليها
 _1أمين التفليسة
المادة ()712
تعااين الم كمااة فا كااي شااار اإلفااالس أو فا كااي ت ا لااه أمييااا أو أكثاار للتفلي ااة
تختار من بين الخبراء المتخصصين ف هذا المجاه وبشرط أت يزيد عددهي على ثالثة .
وت يجوز أن يعاين أميياا للتفلي اة مان كاان زوجاا للمفلاس أو صاارا لاه أو يريباا إلاى
الدرجة الرابعة أو دائيا له كما ت يجاوز أن يكاون أماين التفلي اة شاريكا للمفلاس أو م اتخدما
عيااد أو مرايبااا ل اااباته أو وكاايال عيااه خاااله ال اايوات الااثال ال ااابقة علااى تاااريخ ال كااي
الصادر بشار اإلفالس أو أن يكون يد صادر علياه كاي فا جياياة أو جي اة أو أياة جريماة
أخرى مخلة بالشرف أو الماية.
المادة ()713
للم كمة من تلقاء ذاتاا أو بياء على طلب ياحا التفلي اة أو المفلاس أو المراياب أن
تأمر بعزه أمين التفلي ة وتعيين غير أو بإيقاص عدد المياء إذا تعاددوا  ،علاى أن يتحامن
الطلب ال باب الت تبرر ذلك .
المادة ()714
تقدر أتعاب أمين التفلي ة ومصاروفاته بقارار مان ياحاياا  ،بعاد أن يقادي تقريارا عان
إدارته.
ولقاح التفلي ة أن يأمر يصرف مبالغ لميياا يبه تقديي التقرير المذكور فا الفقارة
ال ابقة خصما من أتعابه.
ولكه ذي شأن الطعن أماي الم كمة ف يرار ياح التفلي ة الخااص بتقادير التعااب
والمصروفات المقررة لمين التفلي ة.
المادة ()715
يقوي أمين التفلي ة بإدارة أماواه التفلي اة واتخااذ كافاة اإلجاراءات الالزماة للم افظاة
علياااا  .وت اارى ف ا مواجاااة المفلااس كافااة اإلجااراءات والتصاارفات الت ا يقااوي باااا أمااين
التفلي ة والت ايتحتاا إدارة أمواه التفلي ة والم افظة علياا.
المادة ()716
إذا تعدد المياء  ،وجب أن يعملوا مجتمعين  ،وي ألون بالتحامن عن إدارتاي .
ولقاح التفلي ة أن يق ي العمه بين المياء  ،أو يعاد إلى أ دهي بعماه معاين  ،وفا
هذ ال الة ت يكون أمين التفلي ة م ؤوت إت عن العماه الت كلف باا.
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وماع مراعااة كاي الفقارة ال اابقة  ،يجااوز لألميااء أن ييياب بعحااي بعحاا فا القياااي
بالعماه المعاود باا إلياي  ،وليس لاي إيابة الغيار إت باإذن مان ياحا التفلي اة  ،وفا هاذ
ال الة يكون أمين التفلي ة ويائبة م ؤولين بالتحامن عن هذ العماه .
المادة ()717
تكون التفلي ة م اؤوله عان الخطااء التا يرتكبااا أمييااا أثيااء وب ابب يياماه باإدارة
أمواه التفلي ة والم افظة علياا  .ويعتبر تعاويت الحارار الياشائة عان هاذ الخطااء ديياا
على التفلي ة  ،ويكون أمين التفلي اة م اؤوت فا أموالاه الخاصاة عان أخطائاه الج ايمة فا
إدارة التفلي ة.
المادة ()718
يدون أمين التفلي ة ف دفتر خاص أوت بأوه جميع العمااه المتعلقاة باإدارة التفلي اة
 .وتاريي صااف ات هااذا الاادفتر  ،ويحاع علياااا ياحا التفلي ااة توييعاه أو ختمااه ،ويؤشاار فا
يااية الدفتر بما يفيد ايتااء .
وللم كمااة ولقاحا التفلي ااة وللمرايااب المعااين ماان بااين الاادائيين اتطااالع علااى هااذا
الدفتر ف كه ويت  .وللمفلس بإذن خاص من ياح التفلي ة  ،اتطالع على هذا الدفتر.
المادة ()719
للمفلس  ،وللمرايب المعين من باين الادائيين  ،اتعتارات لادى ياحا التفلي اة علاى
أعماه أميياا يباه إتمامااا متاى كاان لاذلك مقتحاى  .ويترتاب علاى اتعتارات وياف إجاراء
العمه .
ويجب علاى ياحا التفلي اة أن يفصاه فا اتعتارات خااله خم اة أيااي مان تااريخ
تقديمه ويكون يرار واجب اليفاذ فورا .
2ـ مراقب التفليسة
المادة ()720
يعااين ياحا التفلي ااة مرايبااا أو أكثاار للتفلي ااة يكااون ماان بااين جماعااة الاادائيين الااذين
يرش ون أيف اي لذلك .
وت يجوز أن يكاون المراياب  ،أو ممثاه الشاخص اتعتبااري المعاين مرايباا  ،زوجاا
للمفلس أو صارا له أو يريبا إلى الدرجة الرابعة .
المادة ()721
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يقااوي المرايااب  ،باإلحااافة إلااى ال االطات المقااررة لااه بيصااوص خاصااة  ،بف ااص
الميزايية والتقرير المقدمين من المادين  ،وبمعاوياة ياحا التفلي اة فا الرياباة علاى أعمااه
أميياا.
وللمرايااب أن يطلااب ماان أمااين التفلي ااة إيحااا ات عاان ااير إجراءاتاااا وإيراداتاااا
ومصروفاتاا و الة الدعاوى المتعلقة باا .
المادة ()722
ت يتقاحى المرايب أجرا مقابه ما يقاوي باه مان أعمااه وماع ذلاك يجاوز للم كماة أن
تقرر له مكافأة إجمالية علاى عملاه إذا باذه جاادا غيار عاادي وكايات ال الاة المالياة للتفلي اة
ت مح بذلك .
ويجوز عزه المرايب بقرار من ياح التفلي اة مان تلقااء ذاتاه  ،أو بيااء علاى طلاب
يقدي له من أ د الدائيين أو من اإلدعاء العاي ( الييابه العامة ).
وت ي أه المرايب إت عن خطئه الج يي أماي جماعة الدائيين.
3ـ قاضي التفليسة
المادة ()723
يتولى ياح التفلي ة  ،باإلحافة إلى ال لطات المقررة له بيصوص خاصة  ،مرايبة
التفلي ة ومتابعة ير إجراءاتاا وتقرير التدابير الالزمة للم افظة على أموالاا.
ويدعو ياح التفلي ة الدائيين إلى اتجتماع ف ال واه المبيية ف القاايون (اليظااي)
 ،ويتولى رئا ة اتجتماعات ويقدي للم كمة تقريرا كه ثالثة شاور عن الاة التفلي اة وعان
كه يزاع يتعل باا ويكون من اختصاصاا الفصه فيه .
ولقاح التفلي ة ف كه ويت ا تدعاء المفلس أو ورثتاه أو عمالئاه أو م اتخدميه أو
أي شخص آخر ل ماع أيوالاي ف شئون التفلي ة.
المادة ()724
تااودع القاارارات التا يصاادرها ياحا التفلي ااة أمايااة اار الم كمااة فا اليااوي التااال
لصدورها وتبلغ لذوي الشأن بكتاب م جه بعلي الوصوه.
المادة ()725
ت يجااوز الطعاان ف ا القاارارات الت ا يصاادرها ياح ا التفلي ااة إت إذا يااص القااايون
(اليظاي) على جواز ذلك  ،أو كان القرار مما يجاوز اختصاص ياح التفلي ة.
ويكون الطعن ف الة جواز أماي الم كمة المختصة خاله عشرة أياي يبدأ ا ت ااباا
من تاريخ صدور القرار إذا كان حاوريا ومان تااريخ تبلياغ القارار إلاى صاا ب الشاأن إذا
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كااان غيابيااا  ،وتصاادر الم كمااة يرارهااا علااى وجااه ال اارعة ويكااون هااذا القاارار غياار يابااه
للطعن .
وللم كمة المرفوع إلياا الطعن أن تأمر بويف تيفيذ القرار المطعاون فياه مؤيتاا تاى
يفصه ف الطعن.
وإذا رفح ات الم كمااة الطعاان جاااز لاااا أن ت كااي علااى الطاااعن بغرام اة ت تقااه عاان
( )5000خم ة آتف وت تزيد على ( )50.000خم ين ألف لاير عودي أو ما يعادلاا مان
عمالت بقية دوه مجلس التعاون  ،إذا تبين لاا أيه تعمد تعطيه تيفيذ يرار ياح التفلي ة .
الفصل الثاني
حصر موجودات التفليسة
وتحقيق الديون وإقفال التفليسة
لعدم كفاية الموجودات
الفرع الوه _ صر موجودات التفلي ة
المادة ()726
توحااع الختاااي علااى م اااه المفلااس ومكاتباه ومخازيااه ودفاااتر وأورايااه وميقوتتااه .
وييدب ياح التفلي ة ا اد أعحااء اإلدعااء العااي (اليياباة العاماة) أو أ اد ماوظف الم كماة
لوحااع الختاااي  .وي اارر م حاار بوحااع الختاااي  ،يويعااه ماان ياااي باااإلجراء وي االي فااورا
لقاح التفلي ة ويقوي ياح التفلي ة بإبالب ذلك لرئيس كاه م كماة يوجاد فا دائرتااا مااه
للمفلس ليأمر بيدب من يقوي بوحع الختاي على ذلك الماه.
وإذا تبااين لقاحا التفلي ااة إمكااان جاارد موجااودات المفلااس فا يااوي وا ااد  ،جاااز لااه
الشروع ف الجرد فورا دون اجة إلى وحع الختاي.
المادة ()727
ت توحااع الختاااي علااى المالبااس والميقااوتت والشااياء الحاارورية للمفلااس ولماان
يعولاي  ،وت لي إليه بقائمة يويعاا هو وياح التفلي ة.
ولقاحا التفلي ااة أن يااأمر  ،ماان تلقاااء ذاتااه أو بياااء علااى طلااب أميياااا  ،بعاادي وحااع
الختاي أو برفعاا من الدفاتر التجارية والورا التجارية وغيرها من الورا التا ت ات
الوفاااء ف ا ميعاااد يريااب أو الت ا ت تاااس إلااى إجااراءات للم افظااة علااى ال قااو الثابتااة فياااا
واليقود الالزمة للصرف على الشئون العاجلة للتفلي ة والشياء القابلة لتلف ريع أو لايقص
عاجه ف القيمة أو الت تقتح صيايتاا يفقات باهظة والشاياء الالزماة لتشاغيه المتجار إذا
تقرر ات تمرار ف تشغيله.
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وتجرد الشياء المذكورة ف الفقرة ال ابقة ب حور ياح التفلي ة أو من ييدبه لذلك
 ،وت لي لمين التفلي ة بموجب يائمة يويعاا .
المادة ()728
ت يجااوز ت االيي الاادفاتر التجاريااة إلااى أمااين التفلي ااة إت بعااد أن يقااوي ياحا التفلي ااة
بإيفالاا  .ويدعى المفلس إلى حور جل اة إيفااه الادفاتر التجارياة  ،فاإذا لاي ي حار وجبات
دعوته مرة أخرى إلى ال حور خاله ثالثة أياي من تاريخ اإلخطار وإت أيفلت الادفاتر بغيار
حور .
وت يجوز للمفلس أن يييب عيه غير ل حور جل اة إيفااه الادفاتر إت ل اباب يقبلااا
ياح التفلي ة .
المادة ()729
يأمر ياح التفلي ة  ،بياء على طلب أميياا  ،برفع الختاي لجرد أمواه المفلس.
ويجب أن يبدأ رفع الختاي والجرد خاله خم ة أيااي مان تااريخ صادور ال كاي بشاار
اإلفالس.
المادة ()730
ي صه الجرد ب حور ياح التفلي ة أو مان ييدباه لاذلك وأماين التفلي اة وأماين ار
الم كمة ويخطر المفلس بيوي الجرد ويجوز له ال حور.
وت رر يائمة جرد من ي ختين يويعاماا ياحا التفلي اة أو مان ييدباه وأماين التفلي اة
وأمين ر الم كمة وتودع إ داها أماية ر الم كمة وتبقى الخرى لدى أمين التفلي ة .
وتذكر ف القائمة المواه الت لي توحع علياا الختاي أو الت رفعت عياا.
وتجوز ات تعاية بخبير ف إجراء الجرد وتقويي المواه.
المادة ()731
ي لإلدعاء العاي (الييابة العاماة) ـ فا الاة اإلفاالس بالتادليس ـ حاور الجارد ،
وله أن يطلب ف كه ويت اإلطالع على الورا والدفاتر المتعلقة بالتفلي ة وإيحا ات عن
التاا و ير إجراءاتاا وكيفية إدارتاا.
المادة ()732
إذا شار اإلفالس بعد وفاة التااجر ولاي ت ارر يائماة جارد بميا ابة الوفااة أو إذا تاوف
التاجر بعد شار إفال ه ويبه الشروع ف ت رير يائمة الجرد أو يبه إتماماا  ،وجب ت ريار
القائمة فورا أو ات اتمرار فا ت ريرهاا بالكيفياة المبيياة فا الماادة ( )730مان هاذا القاايون
(اليظاي) وذلك ب حور ورثة المفلس أو بعد إخطارهي بال حور.
وللورثة أن يييبوا عياي من يمثلاي ف حاور صار موجاودات التفلي اة وإت أختاار
ياح التفلي ة من ييوب عياي.
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وف جميع ال واه يقوي ورثة المفلس مقامه ف شأن اإلجراءات الخاصة بالتفلي ة.
المادة ()733
يت لي أمين التفلي ة بعد الجرد أمواه المفلس ودفاتر وأورايه ويوياع فا يااياة يائماة
الجرد بما يفيد ذلك.
المادة ()734
إذا لي يكن المفلس يد يدي يائمة بالمركز المال  ،وجاب علاى أماين التفلي اة أن يتاولى
ااابات
القياااي بإعااداد هااذ القائمااة فااورا أو أن يعاااد بااذلك بااإذن ياح ا التفلي ااة إلااى ماادي
معتمد وأن يودعاا أماية ر الم كمة فور اتيتااء مياا.
المادة ()735
يت لي أمين التفلي ة الر ائه الاواردة بإ اي المفلاس والمتعلقاة بأعمالاه  ،ويقاوي بفحااا
وات تفاااظ بالر ااائه المتعلقااة بأعماااه المفلااس  .ويكااون للمفلااس اا اإلطااالع علااى هااذ
الر ائه.
المادة ()736
يقااوي أمااين التفلي ااة بجميااع العماااه الالزمااة للم افظااة علااى قااو المفلااس ويطالااب
باذ ال قو وي توفياا .
ولمااين التفلي ااة  ،بااأذن ماان ياحااياا يصاادر بعااد اخااذ رأي المرايااب و ااماع أيااواه
المفلس أو إخطار بكتاب م جه بعلي الوصوه  ،الصلح أو يبوه الت كيي ف كه يزاع يتعل
المفلس أو اإليرار ب الغير.
بالتفلي ة أو ب قو للمفلس أو بالتيازه عن
المادة ()737
لقاح التفلي ة  ،بياء على طلب أميياا أو طلب المفلس  ،وبعاد أخاذ رأي المراياب ،
أن يااأذن فا ات ااتمرار فا تشااغيه المتجاار إذا ايتحاات ذلااك مصاال ة التفلي ااة أو المصاال ة
العامااة أو مصاال ة المفلااس وذلااك لماادة ت تزيااد علااى ت ااعين يومااا تتجاادد تلقائيااا مااا لااي يااأمر
ياح التفلي ة بتويف التشغيه.
ويعين ياح التفلي ة  ،بيااء علاى طلاب أمييااا  ،مان يتاولى إدارة المتجار كماا ي ادد
أجاار  ،ويجااوز تعيااين يفااس المفلااس  ،لااإلدارة ويعتباار الجاار الااذي ي صااه عليااه بااديال عاان
اإلعاية .
ويشاارف أمااين التفلي ااة علااى ماان يعااين لااإلدارة  ،وعليااه أن يقاادي تقرياارا شاااريا إلااى
ياح التفلي ة عن ير العماه.
وللمفلس ولمين التفلي ة الطعن ف القرار الخاص بتشغيه المتجر واء تعل القرار
بات تمرار ف هذا التشغيه أي برفحه .
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المادة ()738
ت يجوز بيع أمواه التفلي ة خاله فترة اإلجراءات التمايدية ومع ذلاك يجاوز لقاحا
التفلي ة  ،بياء على طلاب أمييااا  ،أن ياأذن فا بياع الشاياء القابلاة للتلاف ال اريع أو لايقص
عاجه ف القيمة أو تلك الت تقتح صيايتاا مصروفات باهظاة  ،كماا يجاوز اإلذن فا بياع
أماواه مان التفلي اة لل صاوه علاى يقاود للصارف علاى شائوياا أو إذا كاان البياع ي قا يفعاا
للتفلي ااة أو للمفلااس وت يجااوز اإلذن بااالبيع ف ا ال الااة الخياارة إت بعااد أخااذ رأي المرايااب
وإخطار المفلس بالبيع و ماع أيواله .
ويااتي بيااع الميقااوه بالكيفيااة التاا يعيياااا ياح ا التفلي ااة أمااا بيااع العقااار فيااتي طبقااا
لإلجراءات المقررة لذلك.
ويجوز الطعن ف القرار الصادر من ياح التفلي ة ببياع أماواه المفلاس خااله فتارة
اإلجراءات التمايدية .
المادة ()739
تااودع المبااالغ التا ي صاالاا أمااين التفلي ااة ل اااباا خزايااة الم كمااة أو لاادى أو أ ااد
المصاااارف يعيياااه ياحااا التفلي اااة  ،وذلاااك بعاااد خصاااي المباااالغ التااا يخصصااااا القاحااا
للمصروفات ويجب أن يتي اإليداع ف يوي الت صيه أو ف يوي العمه التاال لاه علاى الكثار
 ،وإذا تأخر أمين التفلي ة ف اإليداع التزي بدفع تعويت يقدر ياح التفلي ة .
وعلى أمين التفلي ة أن يقدي إلاى ياحاياا اابا بالمباالغ الماذكورة خااله خم اة أيااي
من تاريخ اإليداع .
وت يجااوز اا ب أي ماان المبااالغ المودعااة  ،أو غيرهااا ممااا يودعااه الغياار ل اااب
التفلي ة  ،إت بأمر من ياحياا .
المادة ()740
لقاحا التفلي ااة عيااد الحاارورة وبعااد أخااذ رأي المرايااب  ،أن يااأمر بااإجراء توزيااع
للمبالغ المودعة على الدائيين الذين ققت ديوياي  .ويكون التوزيع بموجب يائمة يعدها أماين
التفلي ة  ،ويؤشر علياا ياح التفلي ة بإجراء التوزيع  ،ويجوز للمفلاس ولكاه ذي مصال ة
الطعاان أماااي الم كمااة المختصااة ف ا ياارار ياح ا التفلي اة الخاااص بااإجراء التوزيااع علااى
الدائيين .
المادة ()741
على أمين التفلي ة أن يقدي إلى ياحياا خاله ثالثين يوما من تاريخ إخطاار باالتعيين
تقرياارا عاان أ ااباب اإلفااالس و الااة التفلي ااة الظاااهرة وظروفاااا  .ويجااوز لقاح ا التفلي ااة
تعيين ميعاد آخر لتقديي التقرير المذكور.
وي ياه القاحا التقريار مااع مال ظاتاه إلاى اإلدعااء العاااي (اليياباة العاماة) ماع إبااالب
المفلس بصورة من التقرير.
وعلى أمين التفلي ة أن يقدي إلى ياحياا تقارير عن التاا ف مواعيد دورية ي اددها
القاح .
الفرع الثاي _ ت قي الديون
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المادة ()742
يقوي أمين التفلي ة خاله أ بوع من صدور ال كي بشار اإلفالس ويشر فا الجريادة
الر اامية وفاا صاا يفتين م ليتااين يااوميتين  ،باادعوة الاادائيين المقياادة أ ااماؤهي فاا دفاااتر
و جالت المفلس لتقديي م تيداتاي  .وتعلن صورة من هذ الادعوة فا مقار ال اجه التجااري
المقيااد فيااه المفلااس  .وتر ااه الاادعوة المااذكورة إلااى كافااة الادائيين المعروفاة عياااويياي بكتااب
م جلة بعلي الوصوه أو بأية و يلة أخرى معتمدة ف اإلثبات .
ويتعين علاى الادائيين تقاديي الم اتيدات المؤيادة لاديوياي خااله خم اة عشار يوماا مان
تاريخ آخر يشر  .وتحاعف هذ المدة بالي بة إلى الدائيين المقيمين خارس الدولة.
المادة ()743
عل اى جميااع الاادائيين  ،ولااو كاياات ديااوياي محااموية بتأمييااات خاصااة أو كاياات ثابتااة
بأ كاااي ياائيااة  ،ت االيي أمااين التفلي ااة الم ااتيدات المؤياادة لااديوياي مااع بيااان باااذ الااديون
وتأميياتاا وما يد يرر لاا من حامايات ومقادارها مقوماة بالعملاة الوطيياة علاى أ ااس اعر
الصرف المعلان لادى المصارف المركازي بيعاا أو إيفاات ياوي صادور ال كاي بشاار اإلفاالس
ومويعااة ماان الاادائن أو وكيلااه وي اارر أمااين التفلي ااة إيصااات بت االمه البيااان والم ااتيدات مااع
التزامه بإعطاء الدائن صورة ر مية مياا.
ويعيد أمين التفلي ة أصاه الم اتيدات الم المة إلياه إلاى الادائيين بعاد إيفااه التفلي اة .
ويكون المين م ؤوت عن هذ الم تيدات لمدة ية من تاريخ ايتااء التفلي ة.
المادة ()744
إذا لي يقدي جميع الدائيين المقيدة أ ماؤهي ف الميزايية  ،م تيدات ديوياي خاله الياي
العشرة التالية ليشر كي شار اإلفالس ف الص ف  ،وجب على أماين التفلي اة اليشار فاورا
ف ص يفة يومية يعيياا ياح التفلي ة لدعوة الدائيين إلى تقديي م تيداتاي مص وبة بالبياان
المشار إليه ف المادة ال ابقة مع إخطار الدائيين المعروفة عياويياي .
وعلى الدائيين تقديي م اتيدات دياوياي مصا وبة بالبياان خااله عشارة أيااي مان تااريخ
اليشر ف الص ف ويكون الميعاد ثالثين يوما بالي بة إلى الدائيين المقيمين خارس الدولة .
المادة ()745
ي قاا أمااين التفلي ااة الااديون بمعاويااة المرايااب وب حااور المفلااس أو بعااد إخطااار
بال حور.
وإذا يااازع أمااين التفلي ااة أو المرايااب أو المفلااس فا دياان أو فا مقاادار أو حااماياته
أخطر أمين التفلي ة الدائن فورا بكتاب م جه بعلي الوصوه وللادائن تقاديي إيحاا ات كتابياة
أو شفوية خاله عشرة أياي من تاريخ ت لي اإلخطار.
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وتكااون الماادة ثالثااين يومااا إذا كااان الاادائن مقيمااا خااارس الدولااة .وت تخحااع الااديون
الم ت قة لل كومة ب بب الحرائب والر وي على اختالف أيواعاا إلجراءات الت قي .
المادة ()746
بعد اتيتااء من ت قي الديون يودع أماين التفلي اة أماياة ار الم كماة يائماة بالاديون
تشتمه على بيان بم تيداتاا وأ باب الميازعة فيااا وماا يارا بشاأن يبولااا أو رفحااا  ،كماا
يااودع كشاافا بأ ااماء الاادائيين الااذين يتم ااكون بتأمييااات خاصااة علااى أمااواه المفلااس مبييااا بااه
مقدار ديوياي ويوع تأميياتاي والمواه المقررة علياا .
ويجب أن يتي اإليداع خاله تين يوما على الكثر من تاريخ ال كي بشاار اإلفاالس ،
ويجوز عيد اتيتحاء إطالة الميعاد بقرار من ياح التفلي ة.
المادة ()747
على أمين التفلي ة خاله خم ة أياي من تاريخ اإليداع أن ييشر فا الجريادة الر امية
وف ص يفتين يوميتين م ليتين بيايا ب صوه اإلياداع وأن ير اه للمفلاس ولكاه دائان ي اخة
من القائمة والكشف المذكورين مع بيان المبالغ الت يرى يبولاا من دين كه دائان علاى اد
.
كما ير ه ي خة مياما إلى ياح التفلي ة  .ولكه ذي مصل ة اإلطالع علاى القائماة
والكشف المودعين لدى الم كمة .
المادة ()748
للمفلس ولكه دائن ورد أ مه بقائمة الديون أن يياازع  ،خااله خم اة عشار يوماا مان
تاااريخ يشاار القائمااة فا الجرياادة الر اامية  ،فا الااديون المدرجااة فا القائمااة  ،وتكااون الماادة
ثالثين يوما إذا كان الدائن مقيما خارس الدولة .
وت لي الميازعاة إلاى أماياة ار الم كماة  ،ويجاوز إر االاا إليااا بكتااب م اجه بعلاي
الوصوه أو ببريية أو بالفاكس أو بأية و ايلة أخارى معتمادة فا اإلثباات  ،وعلاى أماياة ار
الم كمة عرحاا فورا على ياح التفلي ة .
المادة ()749
يحع ياح التفلي ة  ،بعد ايقحاء الميعاد الميصوص عليه ف المادة ال ابقة  ،يائمة
ياائيااة بالااديون غياار المتيااازع علياااا  ،ويؤشاار أمااين التفلي ااة علااى البيااان الااذي يصاا ب
م تيدات هذ الديون بما يفيد يبولاا ومقدار ما يبه من كه دين مياا.
ولقاح التفلي ة  ،من تلقاء يف ه  ،متى تبين له ذلك من ظروف ال اه  ،اعتبار دين
ما متيازعا عليه ولو لي تقدي بشأيه أية ميازعة.
المادة ()750
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يفصه ياح التفلي ة ف الديون الت تثار ف شأياا ميازعاة خااله ثالثاين يوماا مان
تاريخ ايقحاء ميعاد الميازعة.
وتخطاار أمايااة اار الم كمااة ذوي الشااأن بكتاااب م ااجه بعلااي الوصااوه بميعاااد جل ااة
الفصااه ف ا الااديون المتي اازع علياااا وذلااك يبااه ايعقاااد الجل ااة بثالثااة أياااي علااى اليااه  ،كمااا
تخطرهي بالقرار الصادر ف الميازعة فور صدور .
المادة ()751
يجااوز الطعاان ف ا القاارار الصااادر ماان ياح ا التفلي ااة بقبااوه الاادين أو رفحااه أماااي
الم كمة المختصة خاله خم ة عشر يوما من تاريخ صدور وت يترتاب علاى الطعان وياف
إجراءات التفلي ة إت إذا أمرت الم كمة بذلك .
وللم كمااة المرفااوع إلياااا الطعاان يبااه الفصااه فيااه أن تااأمر بقبااوه الاادين مؤيتااا بمبلااغ
تقدر وت يجوز الطعن ف كي الم كمة برفت الدين ياائيا أو بقبولاه  ،كماا ت يجاوز يباوه
الدين مؤيتا إذا رفعت بشأيه دعوى جزائية.
وإذا كايت الميازعة متعلقة بتأمييات الدين وجب يبوله مؤيتا بوصفه دييا عاديا.
وت يشترك الدائن الذي لي يقبه دييه ياائيا أو مؤيتا ف إجراءات التفلي ة.
المادة ()752
ت يشااترك الاادائيون الااذين لااي يقاادموا طلباااتاي ف ا المواعيااد المقااررة ف ا التوزيعااات
الجاريااة  ،وإيمااا يجااوز لاااي الميازعااة لاادى ياحاا التفلي ااة إلااى أن ييتااا توزيااع اليقااود
ويت ملون مصاريف هذ الميازعة .
وت يترتب على الميازعة تويف تيفيذ التوزيعات الت أمر باا ياحا التفلي اة  .وماع
ذلك يجوز للدائيين المذكورين اتشتراك ف التوزيعات الجديدة بالمبالغ الت تقدرها الم كمة
تقديرا مؤيتا  ،وت فظ لاي صصاي إلى ين الفصه ف الميازعة .
وإذا ثبتات ديااوياي بعاد ذلااك  ،فاال يجااوز لااي المطالبااة ب صاص فا التوزيعاات التا
تمت  ،وإيما يجوز لاي أن يأخاذوا مان المباالغ البايياة دون توزياع أيصابة دياوياي التا كايات
تؤوه إلياي لو أياي اشتركوا ف التوزيعات ال ابقة.
الفرع الثال _ إيفاه التفلي ة لعدي كفاية الموجودات.
المادة ()753
إذا تويفت أعمااه التفلي اة لعادي كفاياة موجوداتااا يباه التصادي علاى الصالح أو ييااي
الة اتت اد  ،جاز لقاح التفلي ة من تلقاء يف ه أو بياء علاى تقريار مان أمييااا أن يقحا
بإيفالاا.
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المادة ()754
يترتب على ال كي بإيفاه التفلي ة لعدي كفاية موجوداتاا أن يعاود إلاى كاه دائان ال ا
ف اتخاذ اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية حد المفلس .
وإذا كااان دياان الاادائن يااد قا ويبااه ياائيااا ف ا التفلي ااة جاااز لااه التيفيااذ علااى أمااواه
المفلس بياء على شاادة مان ياحا التفلي اة بمقادار ديياه  ،وتعتبار هاذ الشااادة بمثاباة كاي
ياائ فيما يتعل باذا التيفيذ .
ويكاااون أماااين التفلي اااة م اااؤوت لمااادة اااية مااان تااااريخ ال كاااي بإيفااااه التفلي اااة عااان
الم تيدات الت لماا له الدائيون.
المادة ()755
للمفلااس ولكااه ذي مصاال ة ولالدعاااء العاااي (الييابااة العامااة) أن يطلااب ماان ياحاا
التفلي ااة إلغاااء ال كااي بإيفالاااا  ،إذا ظااارت أمااواه للمفلااس أو آلاات إليااه أمااواه ت اامح بإعااادة
ال ير ف إجراءات التفلي ة.
كمااا لقاحا التفلي ااة أن يااأمر ماان تلقاااء يف ااه أو بياااء علااى طلااب أميياااا بإعااادة فااتح
التفلي ة وات تمرار ف إجراءاتاا .
وف جميع ال واه يجب أن تدفع بالولوية مصاروفات اإلجاراءات التا تمات عماال
بأ كاي المادة( )753من هذا القايون (اليظاي) .
الفصل الثالث
أنواع خاصة من التفليسة
الفرع األول _ إفالس الشركات
المادة ()756
مااع مراعاااة ال كاااي الميصااوص علياااا ف ا المااواد الااواردة باااذا الفاارع ت ااري علااى
إفالس الشركات أ كاي اإلفالس بوجه عاي ما لي يقت القايون (اليظاي) بغير ذلك.
المادة ()757
فيما عادا شاركات الم اصاة تعاد فا الاة إفاالس  ،أياة شاركة اتخاذت أ اد الشاكاه
الميصوص علياا ف ياايون (يظااي) الشاركات إذا تويفات عان ديويااا فا مواعياد ا ات قاياا
إثر احطراب أوحاعاا المالية  ،ويلزي شار إفال اا ب كي يصدر بذلك.
ويجاوز شاار إفاالس الشااركة ولاو كاان تويفاااا عان الادفع ياد ااد وها فا مر لااة
التصافية  .ويجااوز لكاه دائاان لااي ي اتوف دييااه أن يطلاب شااار إفااالس الشاركة خاااله الااثال
يوات التالية لشطباا من ال جه التجاري.
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المادة ()758
يجوز شار إفالس شركة الوايع  .ويعتبر ف كي شركة الواياع الشاركة التا يقحاى
ببطالياا لي بب من أ باب البطالن وذلك بالي بة للفترة ال ابقة على ال كي باذا البطالن.
المادة ()759
لدائن الشركة طلب شاار إفال ااا ولاو كاان شاريكا فيااا  ،أماا الشاركاء غيار الادائيين
فليس لاي بصفتاي الفردية طلب شار إفالس الشاركة وإذا طلاب الادائن شاار إفاالس الشاركة
وجب اختصاي كافة الشركاء المتحاميين .
المادة ()760
ت يجوز للممثه القايوي للشركة أن يطلب شاار إفال ااا إت بعاد ال صاوه علاى إذن
بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة ب ال واه .
ويجب أن يشاتمه تقريار شاار اإلفاالس الميصاوص علياه فا الماادة ( )643مان هاذا
اليظاي (القايون) على أ ماء الشركاء المتحااميين ال االيين والاذين خرجاوا مان الشاركة بعاد
تويفاا عن الدفع  ،مع بيان موطن كه شاريك متحاامن وجي ايته وتااريخ شاار خروجاه مان
الشركة ف ال جه التجاري.
المادة ()761
للم كمة من تلقاء ذاتاا  ،أو بيااء علاى طلاب الشاركة أو طلاب اإلدعااء العااي (اليياباة
العامااة)  ،أن تؤجااه اليظاار ف ا شااار إفااالس الشااركة إذا كااان ماان الم تمااه ت اان مركزهااا
المال أو إذا ايتحت مصل ة اتيتصاد الوطي ذلك خاله مدة ت تجاوز ت عين يوماا  .وفا
هذ ال الة تأمر الم كمة باتخاذ ما ترا من تدابير للم افظة على موجودات الشركة.
المادة ()762
يقااوي الممثااه القااايوي للشااركة التا شااار إفال اااا بتمثيلاااا فا كااه أماار ي ااتلزي فيااه
القايون (اليظاي) اخذ رأي المفلس أو حور  ،وعلاى ممثاه الشاركة ال حاور أمااي ياحا
التفلي ة أو أميياا متى طلب ميه ذلك واإلدتء بما يطلب ميه من معلومات أو إيحا ات.
المادة ()763
لمين التفلي ة  ،بعد ا تئذان ياحياا  ،أن يطالب الشركاء بدفع الباي مان صصااي
ف رأس الماه ولو لي ي ه ميعاد ا ت قايه  .ولقاح التفلي ة أن ياأمر بقصار هاذ المطالباة
على القدر الالزي لوفاء ديون الشركة.
المادة ()764
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ت تخحع يدات القرت الت أصدرتاا شركة الم اهمة إلجراءات ت قيا الاديون ،
وتقبه هذ ال يدات ف التفلي ة بقيمتاا ات مية بعد ا تقطاع ما دفعته الشركة من هذ القيماة
 .وإذا اشترط أداء مكافأة عيد الوفاء ب يد القرت وجاب يباوه ال ايد بقيمتاه ات امية محاافا
إلياا الجزء الذي ا ت من المكافأة تى صدور ال كي بشار اإلفالس .
المادة ()765
إذا شااار إفااالس شااركة تحااامن أو شااركة توصااية ب اايطة وجااب شااار إفااالس جميااع
الشركاء المتحاميين فياا  .ويشمه اإلفالس الشريك المتحامن الاذي خارس مان الشاركة بعاد
تويفاا عن الدفع إذا طلب شاار إفاالس الشاركة يباه ايقحااء ايتين مان تااريخ شاار خاروس
الشريك ف ال جه التجاري .
المادة ()766
تقح الم كمة ب كي وا د بشار إفالس الشركة والشاركاء المتحااميين فيااا ولاو لاي
تكن مختصة بإشاار إفالس هؤتء الشركاء  .ويكون ياح تفلي ة الشركة هاو يفاس ياحا
تفلي ات الشركاء المتحامين ومع ذلك تكون كه تفلي ة م تقلة عن غيرها من التفلي ات من
ي إدارتاا وت قي ديوياا وكيفية ايتاائاا.
وتتألف أصوه تفلي اة الشاركة مان موجوداتااا بماا فيااا صاص الشاركاء وت تشامه
خصااوماا إت قااو دائيياااا  .أمااا تفلي ااة الشااريك المتحااامن فتتااألف أصااولاا ماان أموالااه
الخاصة  ،وتشمه خصوماا قو دائييه ودائي الشركة.
المادة ()767
إذا ايتااات تفلي ااة الشااركة باتت اااد  ،وتااي الصاالح مااع وا ااد أو أكثاار ماان الشااركاء
المتحااامين  ،فااال يجااوز تخصاايص أمااواه الشااركة للوفاااء بشااروط هااذا الصاالح أو لحاامان
تيفيذها  .ويبرأ الشريك الذي صه على الصلح من التحامن.
وإذا تي الصلح مع الشركة وايتات تفلي ات الشاركاء المتحاامين باتت ااد فاال ي اري
الصلح على تفلي ات الشركاء وت تمر الشركة يائمة إت إذا كان موحوع الصلح التخل عان
جميع أمواه الشركة.
وإذا ايتات تفلي ة الشركة وتفلي ات الشركاء بالصلح  ،أعتبر كاه صالح م اتقال عان
غير  ،وت ت ري شروطه إت على دائي التفلي ة الخاصة به.
وإذا كان الصلح خاصاا بشاركة أصادرت ايدات يارت تجااوز ييمتااا ثلا مجماوع
ديوياا فال يجوز مي ااا الصالح إت إذا وافقات علاى شاروطه الجمعياة العاماة لجماعاة ماالك
ال يدات وتؤجه دعوة الدائيين إلى اتجتماع للمداولة ف الصلح إلى أن تصادر تلاك الموافقاة
.
المادة ()768
ت يجااوز أن تيتاا تفلي ااة الشااركة بالصاالح إذا كااان ال كااي بشااار اإلفااالس يااد صاادر
أثياء مر لة التصفية .
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وإذا طلبت الشركة الت لي ت ف مر لة التصفية الصلح  ،توحع مقتر اات الصالح
بموافقة الشركاء الذين يملكون أكثر من يصاف رأس المااه فا شاركات التحاامن وشاركات
التوصية الب يطة  ،وبموافقة الجمعياة العاماة غيار العادياة أو جمعياة الشاركاء فا الشاركات
الخرى  .ويتولى الممثه القايوي للشركة تقديي مقتر ات الصلح ف جمعية الدائيين.
المادة ()769
إذا طلب شار إفالس الشركة  ،جاز للم كماة فحاال عان شاار إفاالس الشاركة شاار
إفالس كه شخص ياي ت ت تار هذ الشركة بأعماه تجارية ل ابه الخااص وتصارف فا
أمواه الشركة كما لو كايت أمواله الخاصة.
وللم كمة  ،من تلقاء ذاتاا أو بياء على طلب ياح التفلي ة أو اإلدعاء العاي (اليياباة
العامة) أو أمين التفلي ة أو أ د الادائيين  ،أن تقحا بإ اقاط ال قاو ال يا اية عان أعحااء
مجلااس إدارة الشااركة أو مااديرياا الااذين ارتكبااوا أخطاااء ج اايمة أدت إلااى احااطراب أعماااه
الشركة وتويفاا عن الدفع.
المادة ()770
إذا تبين بعد إفاالس الشاركة أن موجوداتااا ت تكفا للوفااء بخماس إجماال التزاماتااا
المالية للغير جاز للم كمة  ،بيااء علاى طلاب أماين التفلي اة أن تقحا باإلزاي جمياع أعحااء
مجلااس اإلدارة أو المااديرين أو بعحاااي  ،بالتحااامن بيااياي أو باادون تحااامن  ،باادفع ديااون
الشااركة كلاااا أو بعحاااا  ،إت إذا اثبتااوا أياااي بااذلوا ف ا تاادبير شاائون الشااركة عيايااة الرجااه
ال ريص .
المادة ()771
ت ت ه الشركة بايتااء تفلي تاا باتت اد ومع ذلك يجوز ه هذ الشاركة إذا تباين أن
ما بق من موجوداتاا بعد تصفية اتت اد ت يكف لمتابعة أعمالاا على وجه مجد .
الفرع الثاني _ التفليسات الصغيرة
المادة ()772
إذا تبااين بعااد جاارد أمااواه المفلااس أن ييمتاااا ت تزيااد علااى القيمااة التا ي ااددها يااايون
(يظاي) كه دولة  ،جاز للم كماة مان تلقااء ذاتااا  ،أو بيااء علاى طلاب أماين التفلي اة أو أ اد
الدائيين  ،أن تأمر بإجراء التفلي ة وفقا لأل كاي المبيية ف المادة التالية.
المادة ()773
ف التفلي ات الصغيرة المشار إلياا ف المادة ال ابقة تراعى ال كاي التالية :
 – 1ت يعين مرايب للتفلي ة .
 – 2ت تميح يفقة للمفلس أو لمن يعولاي .
 – 3ت يتغير أمين التفلي ة عيد يياي اتت اد .
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 – 4ت يجاارى إت توزيااع وا ااد لليقااود علااى الاادائيين بعااد اتيتااااء ماان بيااع أمااواه
التفلي ة.
 – 5تخفااات إلاااى اليصاااف المواعياااد الميصاااوص عليااااا فااا الماااواد ذات الصااالة
باإلفالس.
 – 6تكون جميع يرارات ياح التفلي ة غير يابلة للطعن فياا .
 – 7يكون الصلح يافذا بمجرد الموافقة علياه فا اجتمااع الادائيين ويجاب أن يصاد
عليه ياح التفلي ة ف هذا اتجتماع وت يقبه أي اعترات عليه .
 – 8ف الة الميازعة ف الديون عياد ت قيقااا يادعى الادائيون للمداولاة فا الصالح
خاله خم ة أياي من تاريخ اتيتااء من الفصه ف الميازعة .
الباب الثالث
انتهاء التفليسة
الفصل األول
انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
المادة ()774
للم كمة  ،بعد وحع القائمة الياائية للديون الميصوص عليااا فا الماادة ( )749مان
هذا القايون (اليظاي)  ،أن ت كي ف كه ويت  ،بياء على طلب المفلس  ،بإياااء التفلي اة  ،إذا
ثبت أيه وفاى كاه دياون الادائيين الاذين ت ققات دياوياي فا التفلي اة  ،أو أياه أودع عياد أماين
التفلي ة المبالغ الالزمة لوفاء الديون المذكورة من أصه و عوائد ومصروفات.
المادة ()775
ت يجوز للم كماة أن تقحا بإياااء التفلي اة لازواه مصال ة جماعاة الادائيين إت بعاد
اتطالع على تقرير من أمين التفلي ة يبين فيه ت قا ا اد الشارطين الميصاوص علياماا فا
المادة ال ابقة.
وتيتاا التفلي ااة بمجاارد صاادور ال كااي  ،وي ااتعيد المفلااس جميااع قويااه  ،ومااع ذلااك
تبقااى ص ا ي ة و ااارية ف ا مواجاااة الماادين كااه العماااه والتصاارفات الت ا ياااي باااا أمااين
التفلي ة.
الفصل الثاني
الصلح القضائي
الفرع األول _ إبرام الصلح القضائي
المادة ()776
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ت يجوز عقد الصلح مع مفلس كي علياه بعقوباة اإلفاالس بالتادليس وإذا بادأ الت قيا
مع المفلس ف جريمة اإلفالس بالتدليس  .وجب ويف التفاوت ف الصلح.
المادة ()777
ت ي وه ال كي على المفلس بعقوبة اإلفالس بالتقصير دون الصلح معه.
وإذا بدأ الت قي مع المفلاس فا جريماة اإلفاالس بالتقصاير  ،جااز للادائيين التفااوت
ف الصلح أو تأجيله.
المادة ()778
على ياح التفلي ة أن يأمر أماية ال ر بادعوة الادائيين الاذين يبلات دياوياي ياائياا أو
مؤيتا بكتب م جلة بعلي الوصوه  ،ل حور التفاوت على الصلح وذلك ف المكان والزمان
اللذين يعيياما ياح التفلي ة.
وتوجه هذ الدعوة  ،فا الاة عادي صاوه أياة ميازعاة فا الاديون  ،خااله ال ابعة
الياااي التاليااة لوحااع القائمااة الياائيااة بالااديون الميصااوص علياااا فا المااادة ( )749ماان هااذا
القااايون (اليظاااي)  ،وتوجااه الاادعوة فا الااة صااوه الميازعااة  ،خاااله الخم ااة عشاار يومااا
التالية تيتااء ميعاد الطعن ف آخر يرار لقاح التفلي ة بشأن يبوه الديون أو رفحاا.
وعلاى أماين التفلي اة  ،خااله الميعااد الميصااوص علياه فا الفقارة ال اابقة  ،أن يقااوي
بيشر الدعوة ل حور التفااوت علاى الصالح فا الجريادة الر امية وفا صا يفتين م ليتاين
يوميتين.
المادة ()779
يجرى التفاوت على الصلح ف اجتماع تعقد جماعاة الادائيين الماذكورين فا الماادة
ال ابقة  ،برئا ة ياح التفلي ة  ،وذلك ف المكان والزمان المعييين ف الدعوة لالجتماع.
وي حر اتجتماع الدائيون بأيف ااي أو عان طريا وكاالء مفوحاين بمقتحاى توكياه
خاص.
ويدعى المفلس إلى حور اتجتماع بكتاب م جه بعلي الوصاوه  ،وت يجاوز لاه أن
يييب عيه غير إت ل باب جدية يقبلاا ياح التفلي ة.
المادة ()780
ت يجااوز لاازوس المفلااس "أو أصاااار أو أياربااه إلااى الدرجااة الرابعااة اتشااتراك ف ا
مفاوحات الصلح أو التصويت على شروطه .
وإذا تيازه ا د الدائيين المذكورين ف الفقرة ال ابقة عن دييه إلاى الغيار بعاد صادور
ال كي بشار اإلفالس  ،فال يجوز للمتيازه إليه اتشتراك ف مفاوحات الصلح أو التصاويت
على شروطه.
المادة ()781
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ت يجوز للدائيين أص اب التأمييات العييية المقررة على أمواه المفلس اتشاتراك فا
التصااويت علااى الصاالح بااديوياي المحااموية بالتأمييااات المااذكورة  ،إت إذا تيااازلوا عاان هااذ
التأمييات مقدما  .ويجاوز أن يكاون التياازه مقصاورا علاى جازء مان التاأمين بشارط أت يقاه
عما يعاده يصف الدين  ،ويذكر التيازه ف م حر اتجتماع .
المادة ()782
إذا اشترك ا د الدائيين المذكورين ف المادة ال ابقة ف التصاويت علاى الصالح دون
أن يصاارح بالتيااازه عاان تأمييااه كلااه أو بعحااه  ،اعتباار ذلااك تيااازت عاان التااأمين بأجمعااه .
وي رى هذا ال كي تى إذا كان ل د الدائيين ف ذماة المفلاس ديياان ا ادهما عاادي واآلخار
محمون بتأمين عيي ما لي يفصح الدائن صرا ة عان ا تفاظاه بالحامايات الخاصاة بالادين
المحمون.
وف جميع ال واه ت يكون التيازه عن التأمين ياائيا إت إذا تقارر الصالح وصااديت
عليه الم كمة.
وإذا أبطه الصلح أو ف خ  ،عاد التأمين الذي شمله التيازه.
المادة ()783
يقاادي أمااين التفلي ااة تقرياارا إلااى جمعيااة الصاالح مشااتمال علااى الااة التفلي ااة  ،ومااا تااي
بشأياا من إجراءات  ،ومقتر ات المفلس للصلح  ،ورأي أمين التفلي اة فا هاذ المقتر اات
 .وت مع أيواه المفلس ف اه حور وي رر ياح التفلي ة م حارا بماا تاي فا جمعياة
الصلح .
المادة ()784
ت ييعقد الصلح إت بموافقة أغلبية الدائيين الذين يبلت ديوياي ياائياا أو مؤيتاا  ،بشارط
أن يكويوا ائزين لثلث ييمة هذ الديون وت ي ب من هاتين الغلبيتين الادائيون الاذين لاي
يشتركوا ف التصويت كما ت ت ب ديوياي .
المادة ()785
إذا لي تتوافر إ دى اتغلبيتين الميصوص علياما ف المادة ال اابقة  ،تأجاه التفااوت
ف الصلح لمدة عشرة أياي غير يابلة للتمديد .
وللدائيين الذين حروا اتجتماع الوه أو كاايوا ممثلاين فياه تمثايال صا ي ا وويعاوا
م حر اإلجماع أت ي حروا اتجتماع الثاي .
وفا هااذ ال الااة تبقااى القاارارات الت ا اتخااذوها والموافقااات الت ا صاادرت مااياي ف ا
اتجتماع الوه يائمة ويافذة ف اتجتماع الثاي  ،إت إذا حروا هذا اتجتماع وعادلوا عان
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ماااوايفاي ال اااابقة أو عااادلوها  ،أو عاااده المفلاااس مقتر اتاااه بشاااأن الصااالح فااا الفتااارة باااين
اتجتماعين.
المادة ()786
يويع م حر الصلح ف الجل ة الت تي فياا التصويت عليه  ،وإت كان تغيا.
المادة ()787
يجوز أن يتحمن الصلح ميح المفلس آجات لوفاء ما تبقى من الاديون  ،كماا يجاوز أن
يتحمن إباراء المفلاس مان جازء مان الادين  ،علاى أن يبقاى ملتزماا باالجزء الاذي أبارئ مياه
بوصفه دييا طبيعيا.
المادة ()788
يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أي ر المفلاس خااله مادة يعييااا عقاد الصالح ،
على أت تجاوز خمس يوات من تاريخ التصدي على الصلح.
وت يعتبر المفلس يد أي ر إت إذا صارت ييماة موجوداتاه تزياد علاى الاديون المترتباة
ف ذمته بما يعاده الخمس على اليه.
المادة ()789
للدائيين أن يطلبوا تقديي كفيه أو أكثر لحمان تيفيذ شروط الصلح.
المادة ()790
يقدي أمين التفلي ة م حر الصلح إلى الم كمة الت شارت اإلفالس للتصدي عليه .
ويجوز لكه من كان طرفا ف الصلح أن يطلب من الم كمة التصدي عليه.
وللم كمة أن تصاد على م حر الصلح أو ترفحه  ،دون أن يكاون لااا أياة الطة
ف إدخاه أية تعديالت على شروطه.
المادة()791
يجاااوز اتعتااارات علاااى الصااالح للااادائيين الاااذين لااااي ااا اتشاااتراك فياااه  .ويكاااون
اتعترات م اببا وإت كاان غيار مقباوه ويبلاغ إلاى المفلاس وإلاى أماين التفلي اة  .ويجاب أن
يشاااتمه علاااى تكليفاماااا بال حاااور أمااااي الم كماااة للفصاااه فااا اتعتااارات  .ويكاااون ميعااااد
اتعترات عشرة أياي تبدأ من تاريخ توييع م حر الصلح.
المادة ()792
يقدي اتعترات على الصلح إلى الم كماة التا أشاارت اإلفاالس .وإذا توياف ال كاي
ف ا اتعتاارات علااى الفصااه ف ا خصااومة ت تخااتص باااا م كمااة اإلفااالس وجااب تأجيااه
اتعتاارات إلااى ااين الفصااه فا هااذ الخصااومة وتعااين الم كمااة لالعتاارات أجااال يصاايرا
لعرت الخصومة على الم كمة المختصة  ،وعلى المعترت تقديي ما يده على يياماه باذلك
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 .وإذا رفحت الم كمة اتعترات ف الصلح جاز لاا ال كي على المعترت بغراماة ت تقاه
عاان ( )3000ثالثااة آتف لاير وت تزيااد علااى ( )30.000ثالثااين ألااف لاير ااعودي أو مااا
يعادلاا من عمالت بقية دوه المجلس إذا تبين لاا أيه تعمد بإعتراحه تأخير الصلح .
المادة ()793
يجب رفت التصدي على الصالح إذا لاي تتباع ال كااي الميصاوص عليااا فا الماواد
ال ابقة  ،أو إذا ظارت أو طرأت أ باب تتصه بالمصل ة العامة أو بمصال ة الادائيين تبارر
رفت الصلح .
المادة ()794
تعين الم كماة عياد التصادي علاى الصالح مرايباا أو أكثار مان الادائيين لمتابعاة تيفياذ
شروط الصلح ويكون يائبا عن الدائيين .
المادة ()795
التصدي على الصلح يجعلاه يافاذا فا ا جمياع الادائيين الاذين تتاألف ماياي جماعاة
الدائيين تى بالي بة لمن لي يشتركوا ف إجراءاته أو لاي يوافقاوا علياه  ،ولاو لاي تكان دياوياي
يد ققت  .وت يفيد من الصلح كفالء المفلس أو المتحاميين معه بالي بة للديون ال ابقة على
شار اإلفالس.
الدائيين أص اب اتمتيازات والرهون إذا لي يتيازلوا عيااا
وت ي ري الصلح ف
.

المادة ()796
يشار ال كي الصادر بالتصدي على الصلح بالكيفية الت يشار باا كي اإلفالس .
ويترتااب علااى ييااد الملخااص فا ال ااجه العقاااري إيشاااء رهاان علااى عقااارات المفلااس
لحمان قو الدائيين الذين ي ري علياي الصالح ماا لاي يايص فا عقاد الصالح علاى خاالف
ذلك ويطلب المرايب شطب الرهن بعد تيفيذ شروط الصلح.
ويترتب على القيد ف ال جه التجاري إيشاء رهن على متجر المفلس لحامان قاو
الدائيين الذين ي ري علياي الصلح  ،ما لاي يايص فا عقاد الصالح علاى خاالف ذلاك ويطلاب
المرايب شطب الرهن بعد تيفيذ شروط الصلح .
المادة ()797
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فيم اا عاادا ال كاااي الميصااوص علياااا ف ا المااادتين ( )23و( )658ماان هااذا القااايون
(اليظاي) تزوه جميع آثار اإلفالس بصدور كي التصدي على الصلح.
وعلى أمين التفلي ة أن يقادي إلاى المفلاس اابا ختامياا تاتي ميايشاته ب حاور ياحا
التفلي ة.
وتيتا ا مامااة أمااين التفلي ااة وي ااتلي المفلااس أموالااه ودفاااتر وأورايااه ميااه بموجااب
إيصاه  .وت يكون أمين التفلي ة م ؤوت عن هذ الشياء إذا لاي ي اتلماا المفلاس خااله اية
من تاريخ إيرار ال اب الختام .
وي رر ياح التفلي ة م حرا بجميع ما تقدي وإذا ياي يزاع فصه فيه .
الفرع الثاي _ إبطاه الصلح القحائ وف خه
المادة ()798
يبطه الصالح إذا صادر بعاد التصادي علياه كاي بإداياة المفلاس فا جريماة اإلفاالس
بالتدليس.
وكذلك يبطه الصلح إذا ظاار بعاد التصادي علياه أن المفلاس كاان ياد ارتكاب أعمااه
تدليس مثه إخفاء موجاودات لاه أو مبالغاة فا ديوياه أو زعاي ماديوييات غيار قيقياة علياه .
وف هذ ال الة يجب إبطاه الصلح خاله ية من اليوي الذي يظار فيه التدليس.
ويترتب على إبطاه الصلح براءة ذمة الكفيه الذي يحمن تيفيذ شروط الصلح .
المادة ()799
إذا بدأ الت قي مع المفلس ف جريمة اإلفالس بالتدليس بعاد التصادي علاى الصالح ،
أو رفعت عليه الادعوى الجزائياة فا هاذ الجريماة بعاد هاذا التصادي  ،جااز للم كماة التا
صاديت على الصلح  ،بياء على طلب اإلدعاء العاي (الييابة العامة) أو أي ذي مصال ة  ،أن
تأمر بإتخااذ ماا تارا مان تادابير للم افظاة علاى أماواه المفلاس  .وتلغاى هاذ التادابير ب كاي
القايون (اليظاي) إذا تقرر فظ الت قي أو تقرر بأن ت وجه إليامة الدعوى الجزائية أو كاي
ببراءة المفلس.
المادة ()800
إذا لي يقي المفلس بتيفيذ شروط الصلح  ،جاز طلب ف خه مان الم كماة التا صااديت
عليه  ،وذلك بياء على طلب أي من الدائيين الذين رت شروط الصلح ف مواجاتاي .
وت يترتااب علااى ف ااخ الصاالح بااراءة ذماة الكفيااه الااذي يحاامن تيفيااذ شااروطه ويجااب
تكليفه ب حور الجل ة الت ييظر فياا طلب الف خ .
المادة ()801
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تعين الم كمة ف ال كي الصادر ببطالن الصلح أو ف خه ياحيا للتفلي ة وأمييا لااا ،
ولاا أن تأمر بوحع الختاي على أمواه المفلس .
وعلى أمين التفلي اة  ،خااله ابعة أيااي مان تااريخ صادور ال كاي بابطالن الصالح أو
ف خه  ،أن ييشر ملخص هذا ال كي ف الجريدة الر مية وف ص يفتين م ليتين يوميتين.
ويقوي أمين التفلي ة ب حور ياح التفلي ة أو مان ييدباه لاذلك  ،بعماه جارد تكميلا
لمواه المفلس وإعداد يائمة باا ووحع ميزايية إحافية.
المادة ()802
يدعو أماين التفلي اة الادائيين الجادد لتقاديي م اتيدات دياوياي لت قيقااا وفقاا إلجاراءات
ت قي الديون.
وت ق الديون الجديدة فورا ودون أن يعاد ت قي الديون الت اب يبولااا  ،علاى أن
ت تبعد الديون الت دفعت كاملة وتخفت الديون بالقدر الذي تي الوفاء به مياا .
المادة ()803
التصرفات ال اصلة من المفلس بعد صدور ال كي بالتصدي على الصلح يباه إبطالاه
الدائيين الذين كان الصلح اريا ف ماواجاتاي  .وت يجاوز لااي
أو ف خه تكون يافذة ف
طلب عدي يفاذها فا قااي إت طبقاا ل كااي دعاوى عادي يفااذ تصارفات المفلاس  .وت ت امع
هذ الدعوى بمح ية من تاريخ إبطاه الصلح أو ف خه.
المادة ()804
تعااود إلااى الاادائيين بعااد إبطاااه الصاالح أو ف ااخه ديااوياي كاملااة  ،وذلااك بالي اابة إلااى
المفلس فقط.
ويشترك هؤتء الدائيون ف جماعة الدائيين باديوياي الصالية كاملاة إذا لاي يكوياوا ياد
يبحاوا شايئا مان القادر الااذي تقارر لااي فا الصالح  ،وإت وجااب تخفايت دياوياي بمقادار مااا
يبحو .
وت ري ال كاي المذكورة فا الفقارتين ال اابقتين فا الاة شاار إفاالس المادين مارة
أخرى يبه إتماي تيفيذ شروط الصلح.
الفصه الثال
الصلح مع التخل عن المواه
المادة ()805
يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المفلس عن كه أو بعت أمواله الموجودة ويات
التفاوت على هذا الصلح لبيعاا وتوزيع ثمياا على الدائيين .
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ويتبع فيما يتعل بشروط هذا الصلح وآثار وإبطاله وف خه ال كاي الخاصة بالصالح
القحائ  ،ومع ذلك يظه المفلس مميوعا من إدارة المواه الت تخلى عياا والتصرف فيااا
.
وتباع المواه الت يتخلى عياا المفلس ويوزع ثمياا بالكيفية المتبعة ف بياع الماواه
وتوزيع ثمياا ف الة إت اد الدائيين .
المادة ()806
إذا كان الثمن الياتج عن بيع المواه الت تخلى عياا المفلس يجاوز الاديون المطلوباة
ميه  ،وجب رد القدر الزائد إليه.
الفصه الرابع
إت اد الدائيين
الفرع الوه _ يياي اه إت اد الدائيين
المادة ()807
يعتبر الدائيون ف الة إت اد ب كي القايون (اليظاي) ف ال واه التالية:
 .1إذا لي يطلب المدين الصلح.
 .2إذا طلب المدين الصلح ورفحه الدائيون أو رفحت الم كمة التصدي عليه.
 .3إذا صه المدين على الصلح ثي أبطه أو ف خ.

المادة ()808
إذا ت ققت إ ادى ااتت اإلت ااد الاواردة فا الماادة ال اابقة  ،يادعو ياحا التفلي اة
الاادائيين لالجتماااع لليظاار فا شاائون التفلي ااة واتخاااذ ياارار بشااأن إبقاااء أمااين التفلي ااة أو
تغييااار  .ويكاااون للااادائيين أصااا اب التأميياااات العييياااة اتشاااتراك فااا هاااذا اتجتمااااع
والتصويت دون أن يترتب على ذلك قوط تأميياتاي.
المادة ()809
إذا يررت أغلبية الدائيين ال احرين تغيير المين  ،وجب على الم كمة تعياين غيار
فورا وي مى المين الجديد أمين إت اد الدائيين .
وعلى المين ال اب أن يقدي إلى أماين إت ااد الادائيين فا الميعااد الاذي يعيياه ياحا
التفلي ة وب حاور  ،اابا عان إدارتاه  ،ويخطار المادين بكتااب م اجه بعلاي الوصاوه
بميعاد تقديي ال اب.
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المادة ()810
 – 1يؤخذ رأي الدائيين خاله اتجتماع الميصوص علياه فا الماادة ال اابقة فا أمار تقريار
إعاية للمفلس من أمواه التفلي ة أو لمن يعولاي .
 – 2إذا وافقاات أغلبيااة الاادائيين ال احاارين  ،علااى تقرياار اإلعايااة للمفلااس أو لماان يعااولاي
وجب على ياح التفلي ة  ،بعد أخذ رأي أمين اتت اد ورأي المراياب  ،ت دياد مقادار
اإلعاية .
 – 3لمين اتت اد دون غير الطعن  ،ف يرار ياح التفلي ة بت ديد مقدار اإلعاية  .وفا
هذ ال الة تصرف اإلعاية لمن تقررت له ل ين الفصه ف الطعن .
المادة ()811
ت يجوز لمين اإلت اد ات تمرار ف تجاارة المفلاس  ،ولاو كاان مأذوياا فا ذلاك مان
يبه  ،إت بعد ال صوه على تفويت خاص يصدر من أغلبية تمثه ثالثة أرباع الدائيين عاددا
ومبلغا  ،وبعد تصدي ياح التفلي ة.
ويجب أن تعين ف التفاويت مدتاه  ،و الطة أماين اإلت ااد  ،والمباالغ التا يجاوز لاه
ا تبقاؤها ت ت يد لتشغيه التجارة.
وتعتباار الااديون الياشاائة عاان ات ااتمرار فا تجااارة المفلااس ديويااا علااى التفلي ااة تاادفع
بالولوية ف الوفاء يبه إجراء أية توزيعات.
المادة ()812
إذا يشأت عن ات تمرار ف التجارة التزامات تزيد على أمواه اإلت اد  ،كاان
الدائيون الذين وافقوا علاى ات اتمرار فا التجاارة م اؤولين فا أماوالاي الخاصاة ودون
تحااامن بيااياي عاان الزيااادة  ،بشاارط أن تكااون ياشاائة عاان أعماااه تاادخه حاامن اادود
التفويت الصادر مياي  .وتكون م ؤولية كه دائن بي بة دييه.
الفرع الثاي _ بيع أمواه المدين وتوزيع
الياتج على الدائيين
المادة ()813
مع عدي اإلخاله بأ كاي المادة ( )815من هذا القايون (اليظااي) يجاوز لماين اإلت ااد
بيع ميقوتت المفلس وعقاراته ومتجار وا اتيفاء مالاه مان قاو  ،دون اجاة إلاى اخاذ
رأيه أو ا تئذان ياح التفلي ة.
ويجوز لمين اتت اد الصلح ويبوه الت كايي فا جمياع قاو المفلاس  ،بعاد ا اتئذان
ياح التفلي ة.
المادة ()814
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إذا لي يكن يد بدئ ف التيفيذ على أماواه المادين يباه ييااي الاة اإلت ااد  ،كاان لماين
اإلت ااد دون غياار ا التيفيااذ عليااا  .ويجااب عليااه الباادء فا ذلااك خاااله الياااي العشاارة
التالية لقياي الة اإلت اد  ،ما لي يأمر ياح التفلي ة بتأجيه التيفيذ.
المادة ()815
يجرى بيع ميقوتت المفلس ومتجر بالكيفية الت يعيياا ياح التفلي ة .
وأما بيع العقارات فيجرى طبقا للطر واإلجراءات المقاررة فا القاوايين (اليظماة)
بشأن بيع عقارات المفلس.
وت يجوز لمين اإلت اد بيع موجودات التفلي ة دفعة وا ادة مقاباه مبلاغ إجماال  ،إت
بعد إذن ياح التفلي ة  .وت يعط القاح اإلذن إت بعد موافقة أغلبية الادائيين  ،مبلغاا
وعددا.
ويجوز لكه ذي مصل ة الطعن ف يرار ياح التفلي ة بشأن تعيين كيفية بيع أماواه
المفلس أو اإلذن ببيعاا دفعة وا دة مقابه مبلغ إجمال  ،ويترتب على الطعن وياف تيفياذ
القرار ما لي تأمر الم كمة بغير ذلك.
المادة ()816
يودع أمين اإلت اد المبالغ الياتجة عن بياع أماواه المفلاس خزاياة الم كماة أو مصارفا
يعييه ياح التفلي ة ف يوي العمه التال للت صيه .
ويقاادي المااين إلااى ياح ا التفلي ااة بيايااا شاااريا عاان الااة التصاافية ومقاادار المبااالغ
المودعة  .وت يجوز ب المبالغ المودعة إت بأمر من ياحا التفلي اة أو بشايك يويعاه
القاح وأمين اإلت اد.
المادة ()817
تخصااي ماان المبااالغ الياتجاااة عاان بيااع أماااواه المفلااس الر ااوي ومصاااروفات إدارة
التفلي ة وديون التفلي ة واإلعاية المقررة للمفلس ولمن يعولاي والمبالغ الم ت قة للدائيين
الممتازين  .ويوزع الباي بين الدائيين بي ب ديوياي الم ققة.
اب خااص لادى
وتجيب صة الديون المتيازع علياا والديون الت يبلت مؤيتا ف
أ د المصارف وت فظ تى يصدر كي ياائ بشأياا.
المادة ()818
يأمر ياح التفلي ة بإجراء التوزيعات بين الدائيين  ،ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع
 .وعلى أمين اإلت اد إخطار الدائيين بذلك بكتب م جلة بعلي الوصوه.
ولقاح التفلي ة عيد اتيتحاء أن ياأمر بيشار يارار التوزياع فا صا يفتين م ليتاين
يوميتين يعيياما .
المادة ()819
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ت يجااوز لمااين اإلت اااد الوفاااء ب صااة الاادائن فا التوزيعااات إت إذا ياادي الاادائن اايد
الدين مؤشرا عليه بت قيقه ويبوله  ،ويؤشر على يد الدين بالمبالغ المدفوعة.
وإذا تعذر على الدائن تقديي يد الادين ل ابب مقباوه  ،جااز لقاحا التفلي اة أن ياأذن
ف دفع يصيب الدائن من التوزيعات بعد الت ق من يبوه دييه.
وف جميع ال واه يجب أن يعط الدائن مخالصة على يائمة التوزيع.
المادة ()820
إذا ايقحت تة أشار من تاريخ يياي ات اد الدائيين دون إيجاز تصفية أعماه التفلي ة
 ،وجب على أمين اإلت اد أن يقدي إلى ياح التفلي ة تقريرا عن الاة التصافية وأ اباب
التأخير فا إيجازهاا  .وير اه القاحا هاذا التقريار إلاى الادائيين ماع دعاوتاي لالجتمااع
لميايشااته  .ويتكاارر هااذا اإلجااراء كلمااا ايقحاات ااتة أشااار دون أن ييجااز أمااين اإلت اااد
أعماه التصفية.
المادة ()821
يقدي أمين اإلت اد بعد اتيتااء من أعماه التصفية ابا ختاميا إلى ياحا التفلي اة .
وير ه القاح هذا ال اب فورا إلى الدائيين مع دعاوتاي لالجتمااع لميايشاته  .ويادعى
المفلس ل حور هذا اتجتماع بكتاب م جه بعلي الوصاوه أو بأياة و ايلة أخارى معتمادة
ف اإلثبات .
المادة ()822
يي ااه اإلت اااد وتعتباار التفلي ااة ميتاي اة ب كااي القااايون (اليظاااي) بعااد المصااادية علااى
ال اااب المااذكور فا المااادة ال ااابقة إت إذا اعتاارت المفلااس أو أ ااد الاادائيين علااى هااذا
ال اب فيعرت المر على الم كمة خاله خم ة عشر يوما وت يي ه اإلت ااد فا هاذ
ال الة إت بصدور كي ياائ .
وف هذ ال الة يكون أمين اإلت اد م ؤوت لمدة يتين من تاريخ ايتااء التفلي اة عان
الدفاتر والم تيدات والورا الم لمة إليه .
المادة ()823
يعااود إلااى كااه دائاان بعااد ايتااااء الااة اإلت اااد ال ا ف ا اتخاااذ اإلجااراءات وإيامااة
الدعاوى الفردية لل صوه على الباي من دييه.
ويعتباار يبااوه الاادين ف ا التفلي ااة بمثابااة كااي ياااائ فيمااا يتعل ا بالتيفيااذ علااى أمااواه
المفلس .
وإذا كان الدين يد ق ويبه ياائيا ف التفلي ة  ،جااز للادائن ال صاوه بموجباه علاى
أمر أداء للتيفيذ به على أماواه المفلاس لل صاوه علاى البااي مان ديياه  ،وياذكر فا هاذا
المر يبوه الدين ياائيا ف التفلي ة وايتااء الة اإلت اد.
الفصل الخامس
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رد اعتبار المفلس
المادة ()824
فيمااا عاادا الاة اإلفااالس بالتاادليس تعااود إلااى المفلااس جميااع قويااه بعااد ايقحاااء ماادة
يتين من تاريخ إيتااء التفلي ة.
وتعود إلى المفلس جميع قويه ويرد إليه اعتبار إذا وفى جميع ديويه ال ابقة على شاار
ايوات مان تااريخ
اإلفالس من أصه ومصروفات وعوائاد عان مادة ت تزياد علاى ثاال
ا ت قا الدين ولو لي تيقت المدة الميصوص علياا ف الفقرة ال ابقة.
وإذا كان المفلس شريكا متحاميا ف شركة كي بإشاار إفال اا رد إليه اعتبار إذا وفى
صااته فا ديااون الشااركة ماان أصااه ومصااروفات وعوائااد عاان ماادة ت تزيااد علااى ثااال
يوات من تاريخ ا ت قا الدين .

المادة ()825
للم كمة رد اتعتباار إلاى المفلاس ولاو لاي تايقت المادة الميصاوص عليااا فا الماادة
ال ابقة ف ال التين التاليتين-:
 .1إذا صه المفلس على صالح ماع دائيياه ويفاذ شاروطه .وي اري هاذا ال كاي علاى
الشريك المتحامن ف شركة شار إفال اا إذا صه علاى صالح خااص باه ويااي
بتيفيذ شروطه .
 .2إذا أثبت المفلس أن الدائيين يد أبرأو مان جمياع الاديون التا بقيات فا ذمتاه بعاد
ايتااء التفلي ة أو أياي يد أجمعوا على الموافقة على رد اعتبار .
المادة ()826
ت يجوز رد اتعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه كاي باإلداياة فا جريماة اإلفاالس
بالتدليس إت بعد ايقحاء مدة خمس يوات على تيفيذ العقوبة الم كوي بااا علياه أو العفاو
عياا أو قوط العقوبة بمح المدة.
وت يجوز رد اتعتبار إلى المفلس الذي صدر علياه كاي فا جريماة اإلفاالس بالتقصاير
إت بعد تيفيذ العقوبة الم كوي باا عليه أو ايقحاء مدتاا إذا كاي بوياف تيفياذها أو اقوط
العقوبة بمح المدة .
وف جميع ال واه يشترط أن يكون المفلس يد أوفى جميع ما عليه من ديون ابقة علاى
اإلفالس من أصه ومصروفات وعوائد أو أبرئت ذمته من الدائيين .
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وإذا امتيع أ د الدائيين عن يبت دييه أو كان غائباا أو تعاذرت معرفاة م اه إيامتاه جااز
إيااداع الاادين خزايااة الم كمااة  .ويعتباار إيصاااه اإليااداع فيمااا يتعل ا باارد اتعتبااار بمثابااة
مخالصة .
المادة ()827
ا تثياء من أ كاي المواد ال اابقةو ت تعاود إلاى المفلاس قوياه ال يا اية التا اقطت
عيه إت بعد ايقحاء خمس يوات من تاريخ ايتاااء التفلي اة وبشارط أت يكاون ياد صادر
عليه كي ف جريمة إفالس بالتدليس .
المادة ()828
يقدي طلب رد اتعتبار مرفقا باه الم اتيدات المؤيادة لاه إلاى الم كماة التا أصادرت
كي شار اإلفالس .
وتر ه أماياة ار الم كماة فاورا صاورة مان الطلاب إلاى اإلدعااء العااي (اليياباة العاماة)
وإلى إدارة ال اجه التجااري لتقاوي بيشار فا الجريادة الر امية وفا صا يفتين ياوميتين
م ليتين .
وكذلك تقوي أماية ر الم كمة بإخطار الدائيين الذين يبلت ديوياي ف التفلي اة بطلاب رد
اتعتبار.
ويجب أن يشتمه اليشر علاى ملخاص للطلاب يتحامن ا اي المفلاس وتااريخ صادور كاي
شار اإلفالس وكيفية إيااء التفلي ة والتيبيه على الدائيين بتقاديي اعتراحااتاي إن كاان لااا
مقتحى .
المادة ()829
يقدي اإلدعاء العاي (الييابة العامة) إلى الم كمةو خااله ثالثاين يوماا مان تااريخ ت المه
صورة طلب رد اتعتبارو تقريرا يشاتمه علاى بياياات عان ياوع اإلفاالس وال كااي التا
صدرت على المفلاس فا جارائي اإلفاالس أو الم اكماات أو الت قيقاات الجارياة معاه فا
هذا الشأن ورأي اتدعاء العاي (اليياباة العاماة) فا يباوه طلاب رد اتعتباار أو رفحاه ،
على أن يكون هذا الرأي م ببا.
المادة ()830
لكه دائن لي ي توف قه أن يقدي اعتراحا على طلب رد اتعتبار خاله ثالثاين يوماا
من تاريخ يشر ملخص الطلب فا الجريادة الر امية  .ويكاون اتعتارات بتقريار كتااب
يقدي إلى أماية ر الم كمة مرفقا به الم تيدات المؤيدة له.
المادة ()831
تقوي أماية ر لم كمةو بعد ايقحاء الميعاد الميصوص عليه ف الماادة ال اابقةو بإخطاار
الاادائيين الااذين ياادموا اعتراحااات ف ا طلااب رد اتعتبااار بتاااريخ الجل ااة الم ااددة ليظاار
الطلبو ويكون اإلخطار بكتاب م جه بعلي الوصوه.
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المادة ()832
تفصااه الم كمااة ف ا طلااب رد اتعتبااار ب كااي يابااه للطعاان أماااي م كمااة ات ااتئياف
المختصة .
وإذا يحاات الم كمااة باارفت الطلااب  .فااال يجااوز تقديمااه ماان جديااد لااذات ال اابب إت بعااد
ايقحاء تة أشار من تاريخ صدور ال كي الياائ بالرفت .
المادة ()833
إذا أجريت يبه الفصه ف طلب رد اتعتبار ت قيقات مع المفلس بشاأن إ ادى جارائي
اإلفااالسو أو أييماات عليااه الاادعوى الجزائيااة بااذلك و وجااب عل ا اتدعاااء العاااي (الييابااة
العامة) إخطار الم كمة فورا .ويجاب أن توياف الم كماة الفصاه فا طلاب رد اتعتباار
تى ايتااء الت قيقات أو صدور ال كي الياائ ف الدعوى الجزائية.

المادة ()834
إذا صدر على المدين كي باإلداية ف إ دى جرائي اإلفالس بعد ال كاي بارد اعتباار و
اعتباار كااي رد اتعتبااار كااان لااي يكاان  ،وت يجااوز للماادين ال صااوه عليااه بعااد ذلااك إت
بالشروط الميصوص علياا ف المادة ( )826من هذا القايون (اليظاي).
المادة ()835
يرد اتعتبار إلى المفلس بعاد وفاتاه بيااء علاى طلاب أ اد الورثاة أو كاه ذي مصال ة
وذلك طبقا لأل كاي الميصوص علياا ف المواد ال ابقة  ،وت اب المواعياد اعتباارا مان
تاريخ الوفاة .
الباب الرابع
الصلح الواقي من اإلفالس
الفصل األول
الحكم بافتتاح إجراءات الصلح
الفرع األول – طلب الصلح
المادة ()836
 .1لكه تاجر يجوز شار إفال ه ولي يرتكاب غشاا أو خطاأ ت يصادر مان التااجر العاادي
أن يطلب الصالح الاواي مان اإلفاالس إذا احاطربت أوحااعه المالياة احاطرابا مان
شأيه أن يؤدي إلى تويفه عن الدفع أو ف خاله العشرين يوما الت تل هذا التويف.
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 .2للتاجر الذي تويف عن دفع ديويه  ،ولو طلاب شاار إفال اه أن يطلاب الصالح الاواي
من اإلفالس إذا توافرت فياه الشاروط الماذكورة فا البياد ال ااب ويادي طلاب الصالح
خاله الميعاد الميصوص عليه ف المادة ( )643من هذا القايون (اليظاي) .
 .3ت يقبه طلب الصلح الواي من اإلفالس إت إذا كاان الطالاب ياد زاوه التجاارة بصافة
م تمرة خاله ال يتين ال ابقتين على تقديي الطلب ويااي خااله هاذ المادة بماا تفرحاه
عليه ال كاي الخاصة بال جه التجاري والدفاتر التجارية .
المادة ()837
لماااان آه إلااااياي المتجاااار بطرياااا اإلر أو الوصااااية أن يطلبااااوا الصاااالح إذا ياااارروا
ات تمرار ف التجارة و وكان التاجر يبه وفاته ممن يجوز لاي ال صوه على الصلح .
ويجب على الورثة والموصى لاي أن يطلبوا الصالح خااله ثالثاة شااور مان تااريخ وفااة
التاجر .فإذا لي يتفقوا باإلجماع على طلب الصلح و وجاب علاى الم كماة أن ت امع أياواه
من عارت مياي و وأن تفصه ف الطلب وفقا لمصل ة ذوي الشأن.
المادة ()838
فيمااا عاادا شااركات الم اصااة و يجااوز ماايح الصاالح الااواي ماان اإلفااالس لكااه شااركة
توافرت فياا الشروط الميصوص علياا ف المادة ( )836من هذا القاايون (اليظااي) علاى
أت تكون الشركة ف مر لة التصفية.
وت يجوز للشركة طلب الصلح الواي من اإلفالس إت بعد ال صاوه علاى إذن باذلك مان
أغلبية الشركاء أومن الجمعية العامة ب ب ال واه .
المادة ()839
يجوز ميح الصلح الواي من اإلفالس لشركة الوايع.
المادة ()840
ت يجوز للمدين أثياء تيفيذ الصلح أن يطلب مي ه صل ا آخر.
مادة ()841
إذا يدي للم كمة طلب لشار إفالس المدين وطلب آخر للصالح الاواي مان اإلفاالس ،
فال يجوز الفصه ف طلب شار اإلفالس إت بعد الفصه ف طلب الصلح .

المادة ()842
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يقدي طلب الصلح بعريحاة إلاى رئايس الم كماة المختصاة يباين فيااا الطالاب أ اباب
احطراب أوحاعه المالية ومقتر ات الصلح وحمايات تيفيذها.
المادة ()843
يرف بطلب الصلح الم تيدات التالية-:
 .1الوثائ المؤيدة للبيايات المذكورة فيه.
 .2شاااادة ماان إدارة ال ااجه التجاااري تثباات يياااي الطالااب بمااا تفرحااه عليااه ال كاااي
الخاصة باذا ال جه خاله ال يتين ال ابقتين على طلب الصلح.
 .3شاااادة ماان الغرفااة التجاريااة تفيااد مزاولااة التجااارة بصاافة م ااتمرة خاااله ال اايتين
ال ابقتين على طلب الصلح .
 .4الدفاتر التجارية اإللزامية  ،أو ما يقوي مقاماا يايويا( يظاما) .
 .5صااورة ماان الميزاييااة و اااب الرباااح والخ ااائر عاان ال اايتين ال ااابقتين لطلااب
الصلح .
 .6بيان بإجمال المصروفات الشخصية عن ال يتين ال ابقتين على طلب الصلح.
 .7بيااان تفصاايل بااأمواه الماادين الميقولااة والعقاريااة وييمتاااا التقديريااة عيااد طلااب
الصلح.
 .8بيااان بأ ااماء الاادائيين والماادييين وعياااويياي ومقاادار قااوياي وديااوياي والتأمييااات
الحامية لاا.
 .9إيرار من المدين بأيه لي ي اب ال كاي علياه فا إ ادى الجارائي الميصاوص عليااا
ف البيد الثاي من المادة ( )849من هذا القايون (اليظااي) و وبأياه لاي ي صاه مان
يبه على صلح وا يجري تيفيذ .
المادة ()844
إذا كان الطلب خاصا بشركة وجب أن يرفا باه و إحاافة إلاى الوثاائ الماذكورة فا
المااادة ال ااابقةو صااورة ماان عقااد تأ اايس الشااركة وصااورة ماان يظاماااا ال ا ا مصااديا
عليامااا ااب الصااوه و والوثااائ المثبتااة لصاافة مقاادي الطلااب و وصااورة ماان ياارار
الشركاء أو الجمعية العامة بطلب الصلح و وبيان بأ ماء الشركاء المتحاميين وعياويياي
وجي ياتاي .
المادة ()845
يجب أن تكاون الوثاائ الماذكورة فا الماادتين ال اابقتين مؤرخاة ومويعاة مان طالاب
الصلح و وإذا تعذر تقاديي بعحااا أو ا اتيفاء بياياتااا وجاب أن تتحامن العريحاة أ اباب
ذلك .
وت رر أماية ال ر م حرا بت لي هذ الوثائ .
المادة ()846
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يجب على طالب الصلح أن يودع خزاية الم كمة أماية يقدية يقادرها رئايس الم كماة
لمواجاة مصروفات اإلجراءات و وذلك ف الميعاد الذي ي دد الرئيسو وإت اعتبار طلاب
الصلح كأن لي يكن .
الفرع الثاني ـ تحقيق طلب الصلح
المادة ()847
تيظاار الم كمااة ف ا طلااب الصاالح و بعااد إيااداع المايااة الميصااوص علياااا ف ا المااادة
ال ابقة ويجوز لاا أن تأمر باتخاذ التدابير الالزمة للم افظة على أمواه المدين إلى اين
الفصه ف الطلب .

المادة ()848
للم كمااة أن تياادب أ ااد الخبااراء و ت اات إشااراف اإلدعاااء العاااي (الييابااة العام اة) إلجااراء
ت ريات عن الة المدين المالية وأ باب احطراباا وتقديي تقرير بذلك .
وتفصه الم كمة ف طلب الصلح بغير عاليية وعلى وجه ات تعجاه ب كي ياائ .
المادة ()849
تقح الم كمة برفت طلب الصلح ف ال واه اآلتية-:
 .1إذا لي يقدي طالب الصلح الوثائ والبيايات الميصوص عليااا فا الماادتين ()843
و ( )844من هذا القايون (اليظاي) أو يدماا يايصة دون م وب مشاروع أو كايات
غير ص ي ة.
 .2إذا ب ال كي على التاجر باإلداية ف إ دى جرائي اإلفالس بالتدليس أو التزويار
أو ال رية أو اليصب أو خياية الماية أو اختالس المواه العامة أو إصادار شايك
ت يقابله رصيد كاف للوفاء بقيمته ما لي يكن يد رد إليه اعتبار .
 .3إذا اعتزه التجارة أو أغل متجر أو لجأ إلى الفرار .
 .4إذا لي يؤد ما إلتزي به ف صلح وا اب .
وللم كمة من تلقاء ذاتاا أن تقح بشار إفاالس التااجر إذا تاوافرت الشاروط
الالزمة لذلك .
المادة ()850
إذا ياااررت الم كماااة يباااوه الطلاااب و أمااارت بافتتااااح إجاااراءات الصااالح و ويجاااب أن
يتحمن يرارها ف هذا الشأن ما يل -:
أ -تعيين أ د يحاتاا للصلح الواي لإلشراف على إجراءاته.
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ب -تعيين مرايب أو أكثر لمباشرة اإلجراءات و على أن ت يكون زوجا للمادين أو
صارا أو يريبا إلى الدرجة الرابعاة و أو شاريكا أو م اتخدما عياد أو م ا ابا
لديه أو وكيال عيه خاله ال يوات الثال ال ابقة على طلب الصلح.
س -تعيااين تاااريخ اتجتماااع للاادائيين لت قي ا الااديون وميايشااة مقتر ااات الصاالح و
ويجب أن يتي هذا اتجتماع خاله الثالثاين يوماا التالياة لصادور أمار الم كماة
بافتتاح إجراءات الصلح .
المادة ()851
ت يجااوز الطعاان ف ا القاارارات الت ا يصاادرها ياح ا الصاالح إت إذا يااص القااايون
(اليظاي) على جاواز ذلاك أو كاان القارار مماا يجااوز اختصاصاه و وت اري علاى الطعان
ال كاي الميصوص علياا ف الفقرتين الثايية والثالثة مان الماادة ( )725مان هاذا القاايون
(اليظاي) .
الفصل الثاني
الحكم بالتصديق على الصلح
الفرع األول – إجراءات الصلح
المادة ()852
يباشر ياح الصلح و خاله يوي العمه التال لصدور أمر الم كمة بافتتاح إجراءات
الصاالح و بإيفاااه دفاااتر الماادين و ويحااع علياااا توييعااه و ويااتي ييااد المعااامالت الخاصااة
بتواريخ ابقة على إيفاه الدفاتر ت ت إشراف ياح الصلح .
المادة ()853
تخطاار أمايااة اار الم كمااة المرايااب بااال كي الصااادر بتعيييااه ف ا يااوي العمااه التااال
لصدور ال كي .
ويباشر المرايب و ف يوي العمه التال إلخطار بالتعيينو إجراء الجارد ب حاور المادين
ومن تيدبه الم كمة لاذا الغرت.
المادة ()854
يقوي المرايب خاله خم ة أياي من تاريخ اإلخطار بالتعيين بقياد ال كاي بافتتااح إجاراءات
الصلح فا ال اجه التجااري ويشار ملخصاه مصا وبا بادعوة الادائيين إلاى اتجتمااع فا
الجريدة الر مية وص يفتين م ليتين يوميتين.
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وعلى المرايب أن ير ه ف الميعاد المذكور الادعوة إلاى اتجتمااع مرفقاا بااا مقتر اات
الصلح إلى الدائيين المعلومة عياويياي وذلاك بكتاب م اجلة بعلاي الوصاوه أو بأياة و ايلة
أخرى معتمدة ف اإلثبات .
المادة ()855
يودع المرايب أماية ر الم كمة و ويبه الميعاد المعين تجتماع الدائيين بخم اة أيااي
على اليه و تقريرا يشتمه علاى بياان الوحاع الماال للمادين وأ اباب احاطراب مركاز
المال وبيايا بأ ماء الدائيين الذين لاي ال ف اإلشتراك فا إجاراءات الصالح وت ديادا
مؤيتا لمقدار دين كه مياي مع بيان رأيه ف مقتر ات الصلح .
ويجوز لكه ذي مصل ة أن يطلب من ياحا الصالح اإلذن لاه فا اإلطاالع علاى تقريار
المرايب .
المادة ()856
إذا ثبت أن المدين يد أخفى جزءا مان أموالاه أو أحااعه أو أتلفاه بإرادتاه يباه أو بعاد
تقديي طلب الصلح و أو أجرى و بعد تقديي الطلاب و تصارفات حاارة بالادائيين أو مخالفاة
لأل كاي الميصوص علياا ف المادة ( )863من هذا القايون (اليظاي) و جاز للم كمة مان
تلقاء ذاتاا أو بياء على طلب اإلدعاء العااي (اليياباة العاماة) أو طلاب المراياب و أن تاأمر
بإلغاء إجراءات الصلح ومن ثي أن تشار إفال ه .
المادة ()857
يجتمع الدائيون برئا اة ياحا الصالح فا الياوي المعاين لاذلك و ولكاه دائان أن ييياب
عيه وكيال ل حور اتجتماع وذلك بموجب توكيه خاص .
ويجب على المدين أن ي حر اتجتماع بيف ه و وت يجوز لاه أن ييياب غيار إت ل اباب
جدية يقبلاا القاح .
المادة ()858
يتلااى فاا اتجتماااع المشااار إليااه فاا المااادة ال ااابقة يبااه المداولااة تقرياار المرايااب
ومقتر ات المدين الياائية ف شأن الصلح.
وي اارر كااه دائاان مقاادار دييااه وصاافته كتابااة مؤياادا بالم ااتيدات و وللماادين ولكااه دائاان
الميازعة ف هذ الديون  .وي دد ياح الصلح و بعد ماع أيواه ذوي الشأن واإلطاالع
على ما يقدي مان م اتيدات و كاه ديان وصافته ت ديادا مؤيتاا علاى أن يكاون لاذوي الشاأن
ال ا فا رفااع الميازعاة إلااى الم كماة المختصااة و وت يترتاب علااى ال كاي فياااا أثار فا
الغلبية الت تي الصلح على مقتحاها.
وبعد اتيتااء من ت قي الديون تبدأ الميايشة ف مقتر ات الصلح و ثي التصويت عليه.
وإذا لاااي تاااتي هاااذ اإلجاااراءات فااا ياااوي وا اااد و اعتبااار اتجتمااااع م اااتمرا إلاااى أن تاااتي
اإلجراءات .
181

المادة ()859
لكه دائن عادي و يشأ دييه يبه صدور أمر الم كماة بافتتااح إجاراءات الصالح و ا
التصويت على الصلح بكامه دييه الم ق و ولو يبت بعاد ذلاك جازءا مان ديياه مان أ اد
الملتزمين مع المدين أو كفالئه .
المادة ()860
ت ااري أ كاااي المااادتين ( )781و ( )782ماان هااذا القااايون (اليظاااي) علااى إجااراءات
الصلح الواي من اإلفالس .
المادة ()861
ت يجوز لزوس المفلس أو أصاار أو أياربه إلى الدرجة الرابعة اتشاتراك فا ماداوتت
الصلح أو التصويت على شروطه  .وإذا تيازه أ د الدائيين المتقدي ذكرهي عان ديياه إلاى
الغياار بعااد صاادور أماار الم كمااة بافتتاااح إجااراءات الصاالح و فااال يجااوز للمتيااازه إليااه
اتشتراك ف مداوتت الصلح أو التصويت عليه.
المادة ()862
ت ييعقد الصلح إت بموافقة أغلبية الدائيين ال احرين أو الممثلين ف اتجتماع بشرط
أن تكون هذ الغلبياة اائزة لثلثا الاديون الم ققاة وفقاا للماادة ( )858مان هاذا القاايون
(اليظاي) بعد ا اتقطاع دياون الادائيين الاذين لاي يشاتركوا فا التصاويت و وإذا لاي ي صاه
على إ دى هاتين اتغلبيتينو أجه القاح اتجتماع لمدة عشرة أياي غيار يابلاة للتمدياد ،
وإذا كان الصلح خاصا بشركة أصدرت يدات يرت وجب مراعاة ال كاي الميصوص
علياا ف المادة ( )767من هذا القايون (اليظاي).
وت ري ف هذ ال الة ال كاي الميصوص عليااا فا الماادة ( )785مان هاذا القاايون
(اليظاي) .
المادة ()863
يبقى المدين بعاد صادور أمار الم كماة بافتتااح إجاراءات الصالح يائماا باإدارة أموالاه
بإشراف المرايب و وله أن يقوي بجميع التصرفات العادية الت يقتحياا يشاطه التجاري.
ومع ذلاك ت يجاوز ات تجااس علاى الادائيين بالتبرعاات التا يجريااا المادين بعاد صادور
الماار بافتتاااح إجااراءات الصاالح  .كمااا ت يجااوز للماادين بعااد صاادور هااذا الماار أن يعقااد
صل ا أو ت كيما أو رهيا أو أن يتيازه عن بعت قويه أو يجاري تصارفا ياايال للملكياة
ت ي تلزمه يشاطه التجاري إت بعد ال صوه على إذن ياح الصلح  .وكه تصارف ياتي
على خالف ذلك ت ي تج به على الدائيين.
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المادة ()864
ت يترتب على صدور المر بافتتاح إجراءات الصالح لاوه آجااه الاديون التا علاى
المدين و وت تويف ريان عوائدها.
المادة ()865
تويف الادعاوى وجمياع إجاراءات التيفياذ الموجااة إلاى المادين بمجارد صادور المار
بافتتاح إجراءات الصلح و وت يفيد مان هاذا ال كاي المادييون المتحااميون ماع المادين وت
كفالؤ ف الدين .أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التيفيذ الت باشرها فتبقاى
ارية و ويجب إدخاه المرايب فياا.
وت يجوز بعد صدور المر بافتتاح إجاراءات الصالح التم اك يباه الادائيين بقياد الرهاون
و قو اتمتياز المقررة على أمواه المدين .
الفرع الثاني ـ توقيع الصلح والتصديق عليه
المادة ()866
يجوز أن يتحمن الصلح ميح المدين آجات لوفاء الدين و كما يجاوز أن يتحامن إباراء
المدين من جزء من الدين .
المادة ()867
يجوز أن يعقد الصالح بشارط الوفااء إذا أي ار المادين خااله مادة يعييااا عقاد الصالحو
على أت تتجاوز خمس يوات من تاريخ التصدي عليه .
وت يعتبر المدين يد أي ر إت إذا زادت ييمة موجوداته على ديويه بمقدار الخمس .
المادة ()868
للدائيين أن يشترطوا تقديي حمان عيي أو شخص لتيفيذ شروط الصلح .
المادة ()869
ي رر م حر بما تي ف إجتماع الصلح يويعه القاح والمراياب والمادين والادائيون
ال احرون ف اتجتماع الذي تي فيه التصويت على الصلح وإت كان تغيا.
ويجب يبه التوييع على الم حر أن يصدر يرار يدرس فا الم حار بتعياين جل اة أمااي
الم كماة لليظاار فا التصادي علااى الصاالح و علاى أن يكااون تاااريخ الجل اة فا ميعاااد ت
يجاوز عشرين يوما من تاريخ التوييع على الم حر.
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المادة ()870
مع مراعاة ال كي الوارد ف الفقرة الثايية من المادة ( )874من هاذا القاايون (اليظااي)
يكون لكاه دائان لاي يوافا علاى الصالح ا ال حاور فا جل اة التصادي علاى الصالح
واثبااات اعتراحااه عليااه .وتقح ا الم كمااة ف ا يفااس الجل ااة بعااد ااماع أيااواه الماادين
والدائيين ال احرين بالتصدي على الصلح أو برفت التصدي عليه .ومع ذلاك إذا كاان
اتعترات متعلقا بمدد اآلجاه المميو ة للوفاء أو بمقدار المبالغ الت تقرر إباراء المادين
مياا و كان للم كمة المر بتعديه شروط الصلح إذا كان لذلك مقتحى .
المادة ()871
إذا صاديت الم كمااة علااى الصاالح و وجااب أن تعاين ماان بااين الاادائيين مرايبااا أو أكثاار
لمتابعة تيفيذ شروط الصلح وإبالب الم كمة بما يقع من مخالفات لاذ الشروط .
وت يتقاحى هذا المرايب أجرا يظير عمله.
المادة ()872
تقحا الم كمااة باارفت التصاادي علااى الصاالح إذا لااي تتبااع اإلجااراءات الميصااوص
علياااا ف ا المااواد ال ااابقة و وإذا ظااارت أو طاارأت أ ااباب تتصااه بالمصاال ة العامااة أو
بمصل ة الدائيين تبرر رفت التصدي على الصلح .
المادة ()873
يشار ال كي الصادر بالتصدي على الصلح وفقا لأل كاي المقررة لشار اإلفالس .
ويترتااب علااى ييااد ملخااص ال كااي الصااادر بالتصاادي علااى الصاالح ف ا مكتااب ال ااجه
العقاااري إيشاااء رهاان علااى عقااارات الماادين لحاامان قااو الاادائيين الااذين ي ااري علااياي
الصلح و ما لي ييص ف عقاد الصالح علاى خاالف ذلاك  ،ويترتاب علاى القياد فا ال اجه
التجاري إيشاء رهن على متجر المدين لحمان قو الدائيين الذين ي ري علياي الصلح
ما لي ييص ف عقد الصلح علاى خاالف ذلاك و ويطلاب المراياب المعاين شاطب الارهيين
بعد تيفيذ شروط الصلح .
المادة ()874
ت يجوز الطعن ف ال كاي الصادرة بالتصدي على الصلح.
وللمدين أن ي تأيف ال كي الصادر برفت التصدي على الصالح خااله خم اة عشار
يوما من تاريخ صدور ال كي أو تبليغه إليه ب ب ال واه .
المادة ()875
التصدي على الصلح يجعله يافذا ف مواجاة جميع الدائيين العاديين الذين يشاأت دياوياي
و يبه المر بافتتاح إجراءات الصلح و ولو لي يوافقوا عليه أو لي يشتركوا ف عمله .
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المادة ()876
ت ي تفيد من الصلح المدييون المتحامون مع المدين وت كفالؤ ف الدين  .ومع ذلك
إذا ويع الصلح مع شركة و ا تفاد من شروطه الشركاء الم ئولون ف جميع أموالاي عن
ديون الشركة إت إذا يص ف عقد الصلح على خالف ذلك .
وت ي ري الصلح على ديون اليفقة وت على الديون الت يشأت بعد صدور ال كي بافتتاح
إجراءات الصلح .
المادة ()877
للم كمة الت صديت على الصلح أن تميح المدين و بياء على طلبه وبعد ماع أيواه
الاادائيين و آجااات للوفاااء بالااديون التا ت ي ااري علياااا الصاالح والتا يشااأت يبااه صاادور
المر بافتتاح اإلجراءات و بشرط أت تجاوز اآلجاه الت تمي ااا الم كماة اآلجاه المقارر
ف عقد الصلح  .وت ي ري هذا ال كي على ديون اليفقة .
المادة ()878
ت يترتب على التصدي على الصلح رمان المدين من اآلجاه الت تكون ابعاد مادى
من اآلجاه المقررة ف عقد الصلح .
المادة ()879
يبطااه الصاالح إذا صاادر بعااد التصاادي عليااه كااي بإدايااة الماادين ف ا إ اادى الجاارائي
الميصوص علياا ف المادة ( )893من هذا القايون (اليظاي) .
وكذلك يبطه إذا ظار بعاد التصادي علياه تادليس ياشائ عان إخفااء موجاودات المادين أو
المبالغااة فا تقاادير ديويااه أو زعااي مااديوييات غياار قيقيااة عليااه  .وفا هااذ ال الااة يجااب
طلااب إبطاااه الصاالح خاااله ااتة أشااار ماان اليااوي الااذي يظااار فيااه التاادليس و وفا جميااع
ال واه ت يكون طلب إبطاه الصلح مقباوت إذا يادي بعاد ايتين مان تااريخ صادور يارار
التصاادي علااى الصاالح  ،وت يلاازي الاادائيون باارد الجاازاء التا يبحااوها ماان الااديون يبااه
ال كي بإبطاه الصلح .
ويترتب على بطالن الصلح إلغاء الحمان الذي يدي لتيفيذ شروطه .
المادة ()880
 .1للم كمة بياء على طلاب كاه دائان ت اري علياه شاروط الصالح أن تقحا بف اخ
الصلح ف ال واه اآلتية -:
أ -إذا لي ييفذ المدين شروط الصلح كما اتف علياا .
ب -إذا تصرف المدين بعد التصدي على الصلح تصرفا ياايال لملكياة متجار
دون م وب مقبوه .
س -إذا توف المدين وتبين أيه ت ييتظر تيفيذ الصلح أو إتماي تيفيذ .
 .2ت يلزي الدائيون برد ما يبحو من ديوياي يبه ال كي بف خ الصلح .
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 .3ت يترتااب علااى ف ااخ الصاالح بااراءة ذمااة الكفيااه الااذي يحاامن تيفيااذ شااروطه ،
ويجب تكليف الكفيه ب حور الجل ة الت ييظر فياا طلب ف خ الصلح .
المادة ()881
يطلب مرايب الصلح المعين و خاله خم ة عشار يوماا مان تااريخ اتيتاااء مان تيفياذ
شااروط الصاالح و ماان الم كمااة التا صااديت عليااه ال كااي بإيفاااه اإلجااراءات ويشااار هااذا
الطلب بالطريقة الميصوص علياا ف المادة ( )854من هذا القايون (اليظاي) .
ويصدر ال كي بإيفاه اإلجراءات خاله ثالثين يوما من تااريخ اليشار الماذكور فا الفقارة
ال ابقة و ويقيد هذا ال كي ف ال جه التجاري وفقا ل كاي هذا ال جه.
الباب الخامس
جرائم اإلفالس والصلح الواقي منه
المادة ()882
ت تخه العقوباات الميصاوص عليااا فا هاذا البااب مان هاذا القاايون (اليظااي)
بأية عقوبة أخرى أشد ميصوص علياا ف أي يايون (يظاي) آخر .
.1
.2
.3
.4

المادة ()883
يعاد مفل ااا بالتاادليسو ويعايااب بااال بس ماادة ت تجاااوز خمااس اايوات كااه تاااجر شااار
إفال ه ب كي ياائ و وثبات أياه ارتكاب بعاد تويفاه عان الادفع أ اد العمااه اآلتياة1-:
أخفى دفاتر أو أتلفاا أو غيرها.
أختلس جزءا من ماه التفلي ة أو أخفا إحرارا بدائييه .
أير بديون غير واجبه عليه وهو يعلي ذلك و واء ويع اإليرار كتابة أو شفاهة أو فا
الميزايية أو باتمتياع عن تقديي أورا أو إيحا ات.
صه على الصلح بطري التدليس.

المادة ()884
ف الة صدور كي ياائ بشار إفاالس شاركة و يعاياب أعحااء مجلاس إدارتااا أو
مديروها ب ب ال واه أو القائمون بتصفيتاا باال بس مادة ت تزياد علاى خماس ايوات
إذا ثبت أياي ارتكبوا بعد تويف الشركة عن الدفع أ د العماه اآلتية-:
 .1أخفوا دفاتر الشركة أو أتلفوها أو غيروها.
 .2اختل وا جزءا من أمواه الشركة أو أخفو إحرارا بالدائيين .
 .3ايروا بديون غير واجبة على الشركة وهي يعلمون ذلك و واء وياع اإليارار كتاباة أو
شفاهة أو ف الميزايية أو باتمتياع عن تقديي أورا أو إيحا ات.
 .4صلوا على صلح خاص بالشركة بطري التدليس .
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 .5أعليوا ما يخالف ال قيقة عن رأس الماه المكتتب باه أو المادفوع  ،أو وزعاوا اربا اا
صااورية و أو ا ااتولوا علااى مكاف ا ت تزيااد علااى القاادر الميصااوص عليااه ف ا القااايون
(اليظاي) أو ف عقد تأ يس الشركة أو ف يظاماا ال ا .
وت تطب العقوبة الميصوص علياا ف هذ المادة على من يثبت عدي إشتراكه ف العماه
م ه الجريمة أو يثبت ت فظه على القرار الصادر بشأن ذلك العمه .
المادة ()885
اايوات كااه تاااجر شااار
يعااد مفل ااا بالتقصاايرو ويعايااب بااال بس ماادة ت تجاااوز ثااال
إفال ه ب كي ياائ و وثبت أيه ارتكب ا د العماه اآلتية-:
 .1ايف مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات ميزله.
 .2لي يم ك دفاتر تجارية إلزامية تكف للويوف على مركز المال ال قيق .
 .3امتيع عان تقاديي البياياات التا يطلبااا مياه ياحا التفلي اة أو أمييااا و أو تعماد تقاديي
بيايات غير ص ي ة.
 .4تصرف ف أمواله بعد تويفه عن الدفع بقصد إيصاء هذ المواه عن الدائيين .
 .5وفى بعد تويفه عن الدفع دين أ د الدائيين إحرارا بالبايين أو يارر تأميياات أو مزاياا
خاصة ل د الادائيين تفحايال لاه علاى الباايين و ولاو كاان ذلاك بقصاد ال صاوه علاى
الصلح .
 .6تصرف ف بحائعه بأيه من اعرها العاادي بقصاد تاأخير تويفاه عان الادفع أو شاار
إفال ااه أو ف ااخ الصاالح و أو التجااا ت قيقااا لاااذا الغاارت إلااى و ااائه غياار مشااروعة
لل صوه على يقود.
 .7ايف مبالغ باهظة ف أعماه المحاربة ف غير ما ت تلزمه أعماله التجارية.
المادة ()886
ف الة صدور كي ياائ بشار إفاالس شاركة و يعاياب أعحااء مجلاس إدارتااا أو
ايوات إذا
مديروها ب ب ال واه أو القاائمون بتصافيتاا باال بس مادة ت تجااوز ثاال
ثبت أياي ارتكبوا أ د العماه اآلتية-:
 .1لااي يم ااكوا دفاااتر تجاري اة إلزاميااة تكف ا للوي اوف علااى المركااز المااال ال قيق ا
للشركة .
 .2امتيعوا عن تقديي البيايات الت يطلبااا ماياي ياحا التفلي اة أو أميياااو أو تعمادوا
تقديي بيايات غير ص ي ة.
 .3تصرفوا ف أمواه الشركة بعد تويفاا عان الادفع بقصاد إيصااء هاذ الماواه عان
الدائيين.
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 .4وفوا بعد تويف الشركة عن الدفع ديان أ اد الادائيين إحارارا بالباايين و أو يارروا
تأمييااات أو مزايااا خاصااة ل ااد الاادائيين تفحاايال لااه علااى البااايين و ولااو كااان ذلااك
بقصد ال صوه على الصلح.
 .5تصرفوا ف بحائع الشركة بأيه من عرها العاادي بقصاد تاأخير توياف الشاركة
عن الدفع أو شار إفال اا أو ف خ الصلح و أو التجأوا ت قيقا لاذ الغارات إلاى
و ائه غير مشروعة لل صوه على يقود .
 .6أيفقوا مبالغ باهظة ف أعماه المحاربة ف غير ما ت تلزمه أعماه الشركة.
 .7اشااتركوا فا أعماااه تخااالف القااايون (اليظاااي) أو عقااد تأ اايس الشااركة أو يظاماااا
ال ا و أو صاديوا على هذ العماه.
وت تطب العقوبة الميصوص علياا ف هذ المادة على من يثبت عدي إشتراكه ف العماه
م ه الجريمة أو يثبت ت فظه على القرار الصادر بشأن ذلك العمه .
المادة ()887
إذا أييماات علااى المفلااس أو عحااو مجلااس إدارة الشااركة المفل ااة أو مااديرها أو القااائي
بتصفيتاا الدعوى الجزائية باإلفالس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه كي بذلك وفقاا
ل كاااي المااواد ال ااابقة و بقياات الاادعاوى المدييااة أو التجاريااة م تفظااة با ااتقاللاا عاان
الاادعوى الجزائيااة  .كمااا تبقااى اإلجااراءات المتعلقااة بأعماااه التفلي ااة كمااا يظماااا القااايون
(اليظاااي) دون أن ت اااه إلااى الم كمااة الجزائيااة و أو أن يكااون ماان اا هااذ الم كمااة
التصدي لاا و ما لي ييص القايون (اليظاي) على غير ذلك.
المادة ()888
علااى أمااين التفلي ااة أو أمااين الصاالح الااواي ماان اإلفااالس ب ااب ال ااواه أن يقاادي
لالدعاء العاي (الييابة العامة) كه ما يطلبه من وثائ وم تيدات ومعلومات وإيحا ات.
وتبقااى الوثااائ والم ااتيدات اثياااء الت قي ا أو الم اكمااة م فوظااة بأمايااة اار الم كمااة و
ولكه ذي شأن اتطالع علياا ما لي تأمر الم كمة بغير ذلك.
وترد الوثائ والم تيدات بعد ايتااء الت قي أو الم اكمة إلى أمين التفلي ة مقابه إيصاه
.
المادة ()889
يعايااب أمااين التفلي ااة بااال بس ماادة ت تجاااوز خمااس اايوات إذا اخااتلس مااات للتفلي ااة
أثياء ييامه على إدارتاا.
ايوات إذا تعماد إعطااء بياياات غيار صا ي ة
ويعايب باال بس مادة ت تزياد علاى ثاال
تتعل بالتفلي ة .
المادة ()890
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يوات كه شخص ر أو أخفى ماات للتفلي اة و
يعايب بال بس مدة ت تجاوز ثال
ولو كان الشخص من أصوه المفلاس أو فروعاه أو زوجاه و وتقحا الم كماة مان تلقااء
ذاتاا برد الماواه و ولاو صادر ال كاي فا الجريماة باالبراءة  .وللم كماة أن تقحا بيااء
على طلب كه ذي مصل ة بالتعويت عيد اتيتحاء.
المادة ()891
اايوات كااه دائاان للمفلااس ارتكااب أ ااد العماااه
يعايااب بااال بس ماادة ت تجاااوز ثااال
اآلتية-:
 .1زاد من ديويه على المفلس بطري الغش.
 .2اشااترط ليف ااه مااع المفلااس أو مااع غياار مزايااا خاصااة مقابااه التصااويت لصااالح
المفلس ف مداوتت التفلي ة أو ف الصلح.
 .3عقد مع المفلس بعد تويفاه عان الادفع اتفاياا اريا يك ابه مزاياا خاصاة و إحارارا
بباي الدائيين مع علمه بذلك .
وتقح الم كمة من تلقاء ذاتاا ببطالن اتتفايات المذكورة بالي بة إلى المفلاس وإلاى أي
شخص آخرو وبإلزاي الدائن بأن يرد ما ا تولى عليه بموجب اتتفا الباطه و ولو صادر
ال كي بالبراءة .
وللم كماااة أن تقحااا بيااااء علاااى طلاااب كاااه ذي مصااال ة و باااالتعويت عياااد
اتيتحاء.
المادة ()892
ايوات كاه مان يادي فا التفلي اة بطريا الغاش
يعايب باال بس مادة ت تجااوز ثاال
ديويا غير قيقية با مه أو با ي غير .
المادة ()893
يعايب المدين بال بس مدة ت تجاوز خمس يوات :ـ
 .1إذا أخفى عمدا كه أمواله أو بعحاا أو غالى ف تقديرها و وذلك بقصاد ال صاوه
على الصلح الواي .
 .2إذا مكن عمدا دائيا وهميا أو مميوعا من اتشتراك ف الصالح أو مغاالى فا ديياه
من اتشتراك ف المداوتت والتصويت و أو تركه عمدا يشترك ف ذلك .
 .3إذا أغفه عمدا ذكر دائن ف يائمة الدائيين.
 .4إذا تعمد إصطياع اإلفالس .
المادة ()894
يوات :ـ
يعايب الدائن بال بس مدة ت تجاوز ثال
 .1إذا تعمد المغاتة ف تقدير ديويه.
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 .2إذا اشترك ف مداوتت الصلح أو التصويت وهو يعلي أياه ممياوع يايوياا (يظاماا)
من ذلك.
 .3إذا عقااد مااع الماادين اتفايااا ااريا يك اابه مزايااا خاصااة إحاارارا بباااي الاادائيين مااع
علمه بذلك.
المادة ()895
يوات :ـ
يعايب بال بس مدة ت تجاوز ثال
 .1كه من لي يكن دائيا واشترك وهو يعلي ذلك ف مداوتت الصلح أو التصويت.
 .2كااه مرايااب تعمااد إعطاااء بيايااات غياار صاا ي ة عاان الااة الماادين أو أيااد هااذ
البيايات.
المادة ()896
يعاياااب بغراماااة ت تقاااه عااان ( )10,000عشااارة آتف لاير اااعودي وت تزياااد علاااى
( )10,0000مائة ألاف لاير اعودي أو ماا يعادلااا مان عملاة كاه دولاة مان دوه مجلاس
التعاااون  ،كااه تاااجر تقاادي بطلااب للصاالح الااواي ماان اإلفااالس ورفحااته الم كمااة تأ ي ااا
على تعمد اإليااي باحطراب أوحاعه المالية أو إ دا اتحطراب فياا .
أحكـام ختاميـة
للجية التعاون التجاري

المادة ()897
تف ير وايتراح تعديه هذا القايون (اليظاي) .

المادة ()898
تصدر لجية التعاون التجاري الالئ ة التيفيذية لاذا القايون (اليظاي) .
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