
  
  ٢٠٠٦لسنة )  ٢٧ (قانون رقم 

  بإصدار قانون التجارة 
  

  نائب أمير دولة قطر ،         نحن تميم بن حمد آل ثاني
  

  بعد االطالع على الدستور ، 
، ١٩٧١لسنة) ١٦(وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

  والقوانين المعدلة له ، 
   ،٢٠٠٤ لسنة) ٢٢(لقانون رقم وعلى القانون المدني الصادر با

  وعلى اقتراح وزير االقتصاد والتجارة ، 
  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

  وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، 
 

  :قررنا القانون اآلتي 
    )١ ( مادة

انون ، و   ذا الق ق به ارة المرف انون التج ام ق ل بأحك م  يعم اة حك ع مراع م
ا    ،  ) ٣(المادة   واد             ُيلغى الكتاب  الث انون الم ع والخامس من ق ني والثالث والراب

  .المدنية والتجارية المشار إليه 
  

    )٢ ( مادة
ص ـدر القــت ـرارات الالزمـ ـة لتنفـ ـيذ القانـ ـون المرفـ ـق مـ ـن الــ وزراء ـ
  .  ين ، آل فيما يخصهـــالمختص

  
    )٣ ( مادة

انون    ذا الق ذ ه ا يخصه، تنفي ل فيم صة ، آ ات المخت ع الجه ى جمي  ٠عل
ام               ة أشهر ستويعمل به بعد     دا األحك دة الرسمية ، ع ي الجري شره ف اريخ ن  من ت
د ثالث            ) ٥٨٠(الواردة بالمادة    الخاصة باعتبار الشيك أداة وفاء ، فيعمل بها بع

انون    ذا الق اريخ العمل به شي  سنوات من ت ى ال دة عل ذه الم ق خالل ه ك  ، وتطب
  .إليه ية المشاروالتجارمن قانون المواد المدنية  )٤٥٧(األحكام الواردة بالمادة 

  تميم بن حمد آل ثاني
  نائب أمير دولة قطر

  . هـ ١٤٢٧ / ٧  / ٢:     صدر في الديوان األميري بتاريخ 
  .م ٢٠٠٦/ ٧ / ٢٧:         الموافــــق 

  )العدد العاشر بالجريدة الرسمية (٢٠٠٦ نوفمبر١٣تم نشر القانون بتاريخ 
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  قانون التجارة 
  باب تمهيدي

  أحكـام عامـة 
  

    )١ ( مادة
ة التي ي                 ال التجاري ع األعم وم  تسري أحكام هذا القانون على التجار ، وعلى جمي ق

  . شخص ، ولو آان غير تاجر ىبها أ
    )٢ ( مادة

ره من               انون أو في غي ذا الق واردة في ه ام ال ة األحك سائل التجاري ى الم تسري عل
دم                م يوجد نص يطبق العرف التجاري ، ويق إن ل القوانين المتعلقة بالمسائل التجارية ، ف

ا                 م يوجد عرف تج ـإن ل ام ، فـ ى العرف الع ي عل ري ، العرف الخـاص أو العرف المحل
  .تطبق أحكام القانون المدني 

  
  الباب األول 

  األعمال التجارية والتاجر 
  األعمال التجارية : الفصل األول 
    )٣ ( مادة

صد    شخص بق ا ال وم به ي يق ال الت ي األعم ة ه صفة عام ة ب ال التجاري األعم
 .والمضـاربة هي َتَوخي الربح بطريقة تداول المعامالت. المضاربة ولو آان غير تاجر 

    )٤ ( مادة
  :وجه خاص ، أعماًال تجارية ، األعمال اآلتية تعد ، ب

ا ، سواء بيعت                       – ١ ا ، بقصد بيعه شراء السلع وغيرها من المنقوالت ، أيًا آان نوعه
  .على حالتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرى 

ا ، أو    – ٢ صد تأجيره ا ، بق ان نوعه ا آ والت ، أي ن المنق ا م سلع وغيره راء ال ش
  .تأجيرها استئجارها بقصد إعادة 

ى الوجه                  – ٣ ستأجرة عل شتراة ، أو الم سلع الم البيع ، أو اإليجار ، أو إعادة التأجير لل
  .المبين فيما تقدم 

ذي        – ٤ ار ال ع العق ه ، وبي د تجزئت لية أو بع ه األص ه بحالت صد بيع ار ، بق راء العق ش
  .اْشُترى بهذا القصد

  .تأسيس الشرآات التجارية    – ٥
  .مال مقاوالت األع   – ٦

    )٥ ( مادة
  :تعد أعماًال تجارية األعمال اآلتية إذا تمت على وجه االحتراف 

  .معامالت البنوك    – ١
  ٠أعمال الصرافة والمبادالت المالية واالستثمار والتمويل    – ٢
  .أعمال الوآالة التجارية والسمسرة    – ٣
  .عقود التوريد    – ٤
  .ى األموال المودعة بها أعمال المخازن العامة ، والرهون المترتبة عل   – ٥
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از               – ٦ نفط والغ العمليات االستخراجية لموارد الثروة الطبيعية آالمناجم والمحاجر وال
  .وغيرها 

  .التأمين بأنواعه المختلفة    – ٧
سينما ،    – ٨ ة ، ودور ال ب العام ور ، آالمالع دة للجمه ال المع شاط المح ال ون أعم

  .زايدة والفنادق ، والمطاعم ومحال البيع بالم
  .أعمال ونشاط دور التعليم والمستشفيات الخاصة    – ٩
راء          – ١٠ از ، وإج اء ، والغ اء ، والكهرب ع الم ة ، آتوزي ق العام ازات المراف امتي

  .ت البريدية والبرقية والهاتفية وغيرها االتصاال
  .النقل برًا وبحرًا وجوًا   – ١١
  .ات التجارية أعمال الصيانة والتنظيف وغيرها من الخدم  – ١٢
تيراد ، والتخليص الجمرآي                  – ١٣ سياحة والتصدير واالس وآاالت األعمال ، ومكاتب ال

  .واالستقدام
ل                     – ١٤ ون ، ونق شر والصحافة ، واإلذاعة والتليفزي ة بالطباعة ،  والن األعمال المتعلق

  .األخبار أو الصور ، واإلعالنات وبيع الكتب 
  . باستثمار زراعي ، والتعهد باإلنشاء والصنع  الصناعة وإن آانت مقترنة – ١٥
  .األعمال المتعلقة بمقاوالت التشييد واإلنشاءات وترميمها وهدمها   – ١٦

    )٦ ( مادة
ه       ة ، وبوج ة والجوي ة البحري ة بالمالح ال المتعلق ع األعم ًا جمي ًال تجاري د عم يع

  :خاص ، ما يلي 
  . واستئجارها وإصالحها إنشاء السفن أو الطائرات ، وبيعها وشراؤها وإيجارها   – ١
  .اإلقراض واالستقراض    – ٢
ائر                     – ٣ ا ، وس ـائد الطائرة ومالحيه ـالحيها وق سفينة وم ـان ال الـعقود المتعلقة باستخدام ربـ

  .العاملين بهما
ن        – ٤ ا م ع لوازمه شراء أو بي ا آ ق به ة تتعل ل عملي ة ، وآ ة والجوي ات البحري النقلي

  .بال وأشرعة ومؤن ومواد تموين الطائرات مهمات وأدوات وذخائر ووقود وح
  .التأمين البحري والجوي ، بأنواعه المختلفة    – ٥

    )٧ ( مادة
  .تعتبر أعماًال تجارية جميع األعمال المتعلقة باألوراق التجارية 

    )٨ ( مادة
يعتبر عمًال تجاريًا آل عمل يمكن قياسه على األعمال المذآورة في المواد 

  .السابقة للتشابه في الصفات والغايات 
آما تعتبر أعماًال تجارية األعمال المرتبطة بالمعامالت التجارية المشار إليها  في 

 .السابقة ، أو المسهلة لها ، وجميع األعمال التي يقوم بها التاجر لحاجات تجارته  المواد
    )٩ ( مادة

األصل في عقود التاجر والتزاماته أن تكون تجارية ، ما لم يقم الدليل على خالف        
 . ذلك 
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    )١٠ ( مادة
ذا                       إذا ام ه دين دون اآلخر ، سرت أحك ى أحد المتعاق سبة إل ًا بالن  آان العقد تجاري

اق يقضي      القانون على التزامات آل منهما الناشئة عن هذا العقد ، ما لم يوجد نص أو اتف
  .بغير ذلك 

    )١١ ( مادة
  :ال تعد ، بوجه خاص ، أعماًال تجارية ، األعمال اآلتية 

  .  باستخدامه عماًال ، وبيعه إنتاج الفنان لعمل فني ، بنفسه أو   – ١
  .طبع المؤلف مؤلفه وبيعه إياه    – ٢
نهم ، آالطبيب والمهندس والمحامي ومن في                    – ٣ ممارسة أصحاب المهن الحرة لمه

  .حكمهم 
ا ،                      – ٤ ـه ، أو التي يزرعه ة لـ بيع المـزارع الحاصالت الناتجة عن األرض المملوآ

زارع     ٠ استغالله الزراعي    ولو بعد تحويلها بالوسائل المتاحة في       أما إذا أسس الم
ع                      إن البي ا ، ف د تحويله ا أو بع ع حاصالته بحالته متجرًا أو مصنعًا بصفة دائمة لبي

  .في هذه الحالة يعد عمًال تجاريًا 
  

  الفصل الثاني 
  التاجر 

  التاجر بوجه عام : الفرع األول  
    )١٢ ( مادة

ًا ، وهو       ًال تجاري ة ،    يكون تـاجرًا آل من يزاول باسمه عم ة الواجب ـائز لألهلي  حـ
  . ويتخذ من هذا العمل حرفة له

و    اري ، ول شكل التج ذ ال رآة تتخ ل ش ة ، وآ رآة تجاري ل ش اجرًا آ ر ت ا يعتب آم
  .آانت تزاول أعماًال غير تجارية 

    )١٣ ( مادة
د                      شر عن محل أسسه للتجارة يع آل من أعلن للجمهور بأية طريقة من طرق الن

  .له  تاجرًا وإن لم يتخذ التجارة حرفًة 
ستترًا               ستعار ، أو م وتثبت صفة التاجر لكل من احترف التجارة باسم وهمي أو م

  .وراء شخص آخر ، فضًال عن ثبوتها للشخص الظاهر 
وانين أو     ار بموجب ق يهم اإلتج ور عل خاص المحظ د األش ارة أح وإذا زاول التج

  .أنظمة خاصة ،ُ عد تاجرًا ، وسرت عليه أحكام هذا القانون 
    )١٤ ( مادة

ه ،      ال ُيعد    تاجرًا مـن قام بمعاملة تجارية عارضة ، دون أن يتخذ التجارة حـرفة ل
  .ومع ذلك تخضع المعاملة التجارية التي يقوم بها ألحكام هذا القانون 

    )١٥ ( مادة
ة ،              ال ُتعد الوزارات ، واألجهزة الحكومية األخرى ، والهيئـات والمؤسسات العام

ذه   على  . وال الجمعيات ، وال األندية ، من التجار          أن المعامالت التجارية التي تقوم بها ه
  .الجهات تخضع ألحكام هذا القانون ، إال ما استثني بنص خاص 

ن    ا م ة ، وغيره ا الدول ساهم فيه شئها أو ت ي تن شرآات الت اجر لل ت صفة الت وتثب
  .الهيئات والمؤسسات العامة ، التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري 
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زاول           آما تثبت هذه الصفة لفروع ا      ة ، التي ت ة األجنبي لشرآات والمؤسسات العام
  .نشاطًا تجاريًا في قطر 

    )١٦ ( مادة
م                  ى عمله ا عل دون فيه األفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة أو تجارة صغيرة يعتم
ي    د ف ة ، وبالقي دفاتر التجاري ار الخاصة بال ات التج ية ، ال يخضعون لواجب صفة أساس ب

  .الواقي السجل التجاري وبأحكام اإلفالس والصلح 
 .ويصدر بتحديد الحرف البسيطة والتجارة الصغيرة قرار من الوزير المختص 

    )١٧ ( مادة
ق بشخصه                    انوني يتعل انع ق آل قطري بلغ سن الرشد المقرر قانونًا ، ولم يقم به م

  . أو بنوع المعاملة التجارية التي يباشرها ، يكون أهًال لالشتغال بالتجارة 
    )١٨ ( مادة
ة الم ام القانوني اة األحك ع مراع وال القاصرين ، إذا م ى أم ة عل شأن الوالي ررة ب ق

ه وسحبه من             صفية مال أمر بت ة المختصة أن ت آان للقاصر مال في تجارة ، جاز للمحكم
  .هذه التجارة أو باستمراره فيها وفقًا لما تقضي به مصلحته 

ة باالستمرار في التجارة             نح النائب عن القاصر           ،  فإذا أمرت المحكم ا أن تم فله
سجل                تفويضًا ع  ويض في ال د التف ذلك ، ويقي ة ل ال الالزم ع األعم ام بجمي داًُ للقي امًا أو مقي
  .التجاري 

وال يكون القاصر ملتزمًا إال بقدر أمواله المستغلة في هذه التجارة ، ويجوز شهر      
ستغلة في التجارة       ر الم وال غي شمل اإلفالس األم ر  بوال يترت، إفالسه ، وال ي ه أث  علي

  .القاصر بالنسبة إلى شخص 
    )١٩ ( مادة

إذا طرأت أسباب جدية ُيخشى منها سوء إدارة النائب عن القاصر ، جاز للمحكمة              
ك إ     ى ذل ب عل سابقة دون أن يترت ادة ال ي الم ه ف شار إلي ويض الم سحب التف ضرار أن ت

  .حسن النية بالحقوق التي آسبها الغير 
ة لص                      ع والعشرين ساعة التالي ة ، خالل األرب اب المحكم م آت ى قل دور ويجب عل

  .األمر بسحب التفويض ، أن يبلغ السجل التجاري لقيده فيه 
    )٢٠ ( مادة

  :ال يجوز لألشخاص اآلتي بيانهم ممارسة التجارة 
ه                          :أوًال  رد إلي م ي ا ل ة التجارة ، م ى من مزاول سنة األول آل تاجر أشهر إفالسه خالل ال

  .اعتباره 
ـدليس أو التقصير ،   آل من حكم عليه نهائيًا باإلدانة في إحدى جرائم اإل       :ثانيًا  فالس بالت

ر ، أو                  ة ، أو التزوي ة األمان  أو الغش التجاري ، أو السرقة ، أو النصب ، أو خيان
  .األوراق المزورة ، ما لم يرد إليه اعتباره استعمال 

ي ال   ة الت نة ، وبالغرام اوز س دة ال تج الحبس م ذا الحظر ب الف ه ويعاقب من خ
ال ، أو بإ سين ألف ري ى خم د عل إغالق المحل تزي م ب ع الحك وبتين ، م اتين العق حدى ه

  .التجاري في جميع األحوال 
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  الدفاتر التجارية: الفرع الثاني 
    )٢١ ( مادة

دفاتر                    انون ، أن يمسك ال ذا الق ام ه ًا ألحك على آل من تثبت له صفة التاجر ، طبق
  .ي بدقةالتجـارية التي تستلزمها طبيعة تجارته وأهميتها ، بطريقة تكفل بيان مرآزه المال

    )٢٢ ( مادة
  :يجب أن يمسك التاجر على األقل الدفاتر اآلتية 

  .دفتر اليومية األصلي    – ١
  . العام األستاذدفتر    – ٢
  .دفتر الجرد    – ٣

  . مائة ألف ريال تاجر الذي ال يزيد رأس ماله علىوُيعفى من هذا االلتزام ال
ا ونماذجه           رار        ويصدر بتنظيم إجراءات القيد في الدفاتر المشار إليه ا ، ق يش عليه ا والتفت

  .من الوزير المختص 
    )٢٣ ( مادة

ة      اجر والمتعلق ا الت وم به ي يق ات الت ع العملي ة األصلي جمي ر اليومي ي دفت د ف تقي
  .ويتم القيد يوميًا وبالتفصيل ، بنشاطه التجاري 

  .وتقيد أيضًا المصروفات والمسحوبات الشخصية شهريًا وبصورة إجمالية 
    )٢٤ ( مادة

ة األصلي ،           ترحـل إلى دفتر األستاذ الع     ام جميع العمليات المدونة في دفتـر اليومي
على أن يراعى في ذلك قيد العمليات المتجانسة في حسابات بحسب نوعها ، مع اإلشارة                 

  .إلى صفحة القيد في دفتر اليومية األصلي 
    )٢٥ ( مادة

تقيد في دفتر الجرد تفاصيل البضاعـة الموجودة عند التاجر في آخر سنته المالية،          
ة               أو بيان إجم   الي عنها إذا آانت تفاصيلها واردة في دفاتر وقوائم مستقلة ، وفي هذه الحال

  .تعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءًا متممًا للدفتر المذآور 
م  عنآما تقيد بدفتر الجرد صورة من الميزانية العامة للتاجر    آل سنة مالية ، ما ل

  .يخصص لها دفتر خاص 
    )٢٦ ( مادة

 خالية من أي فراغ أو آتابة في الحواشي أو محو             يجب أن تكون الدفاتر التجارية    
  ٠أو تحشير فيما دّون بها 

رّقم آل صفحة من صفحاتها ، وأن يختم                    استعمال    ويجب قبل  دفاتر، أن ُت ك ال تل
  .السجل التجاري على آل ورقة منها 

ذه                       ة ه ويقدم التاجر إلى السجل التجاري خالل شهرين من انقضاء آل سنة مالي
ا          الدفاتر للتأشي  د انتهاءه ا يفي ا بم ل انقضاء               ٠ر عليه دفاتر قب ذه ال إذا انتهت صفحات ه  ف

د             ا يفي ا بم سجل التجاري للتأشير عليه ى ال دمها إل اجر أن يق ى الت السنة المالية ، تعين عل
  .ذلك بعد آخر قيد 

دفاتر                  ذه ال وعلى التاجر أو ورثته ، في حالة وقف نشاط المحل التجاري ، تقديم ه
  ٠جاري للتأشير عليها بما يفيد ذلك إلى السجل الت

  .ويكون الختم والتأشير في الحاالت المتقدمة بدون رسوم  
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    )٢٧ ( مادة
ات                   ع المراسالت والبرقي ة لألصل من جمي على التاجر أن يحتفظ بصورة مطابق
ه من مراسالت                       رد إلي ا ي ع م ذلك يحتفظ بجمي وغيرها التي يرسلها ألعمال تجارته ، وآ

  .من المستندات التي تتصل بأعمال تجارته وبرقيات وفواتير وغيرها 
ـارة صغيرة ،               سيطة أو تج ة ب ويعفى مـن هذا االلتزام األفراد الذين يزاولون حرف

ادة  ي الم يهم ف ه ) ١٦(المنصوص عل د رأس مال ذي ال يزي اجر ال انون ، والت ذا الق من ه
  .على مائة ألف ريال 

    )٢٨ ( مادة
ر          على التاجر أو ورثته االحتفاظ بدفتر اليومية األ        ام ودفت تاذ الع ر األس صلي ودفت

ذلك حفظ المراسالت                       يهم آ ا ، ويجب عل اريخ إقفاله الجرد مدة عشر سنوات ، تبدأ من ت
  .والبرقيات والمستندات والصور المشار إليها في المادة السابقة مدة خمس سنوات 

    )٢٩ ( مادة
للمحكمة المختصة عند نظر الدعوى أن تقرر من تلقاء نفسها ، أو بناء على طلب               

ة          أح ود المتعلق ى القي الع عل ه ، لالط اتره وأوراق ديم دف اجر بتق زام الت صوم ، إل د الخ
  .بالموضوع المتنازع عليه ، واستخالص ما ترى استخالصه منها 

    )٣٠ ( مادة
اجر ، إذا                    اجر ضد خصمه الت صاحبها الت ة حجة ل تكون الدفاتر التجارية اإللزامي

دفاتر م ـاري ، وآانت ال ل تج ًا بعم ـزاع متعلق ـان الن ـدمة ، آ د المتق ة حسب القواع نتظم
صم         اتر الخ ن دف دليل م ذا ال ذ ه وز أن يؤخ سي ، ويج دليل العك ة بال ذه الحج سقط ه وت

  .التجارية المنتظمة 
    )٣١ ( مادة

ى صاحبها           ة ، حجة عل ر منتظم ة أو غي تكون الدفاتر التجارية اإللزامية ، منتظم
ر القيود التي في مصلحة      فيما إذا استند إليها خصمه ، تاجرًا أو غير تاجر ، على أن تعتب             

  .صاحب الدفتر حجة له 
    )٣٢ ( مادة

 ، في دفاتــر خصمه التاجر إذا طلب أحـد الخصمين التاجرين االعتماد على ما
  . القاضي قول الطالب بيمينه اعتمد، بغير عذر مقبول ، عن تقديمها ،  الخصـمامتنع و

    )٣٣ ( مادة
ص       د خ اجر ض صاحبها الت ة ل ة حج ة المنتظم ة اإللزامي دفاتر التجاري ر ال مه غي

ذه الحجة                  التاجر ، بصدد الديون الناشئة عما يورده التاجر لعميله غير التاجر ، وتسقط ه
  .بالدليل العكسي 

    )٣٤ ( مادة
ادة   ي الم ا ف شار إليه ة الم دفاتر اإللزامي دم مسك ال ى ع ذا ) ٢٢(يعاقب عل ن ه م

ى عدم         اع   القانون ، أو عل ل عن                 اتب ة التي  ال تق ا بالغرام ة بتنظيمه ام المتعلق ألف  األحك
  .ريال وال تزيد على عشرة آالف ريال 

    )٣٥ ( مادة
ره                  ي أو غي ة الحاسب اآلل ه التجاري ستخدم في تنظيم عمليات يستثنى التاجر الذي ي

واد    ام الم ن أحك ة م ـة الحديث زة التقني ن أجه  ) ٢٦( ، )٢٥( ، ) ٢٤( ، )٢٣(،  )٢٢( م
انون       ذا الق ر              . من ه ي أو غي ستقاة من الحاسب اآلل ر المعلومات الم زة     وتعتب ه من األجه
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رار من                 الحديثة بمثابة دفاتر تجارية ، وتوضع ضوابط عامة تنظم عمليات استخدامها بق
  .الوزير المختص 

                                              
  الباب الثاني

  المتجر والعنوان التجاري والمنافسة غير المشروعة
  المتجـــــر: الفصل األول 

    )٣٦ ( مادة
  ٠اجر والحقوق المتصلة بهذا المحل المتجر هو محل الت

ة ، وهي بوجه                     ر المادي ة وغي ويشتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادي
صناعية ، و           وان      االتصال خاص البضائع واألثاث التجاري ، واآلالت ال العمالء ، والعن  ب

راع ،        راءات االخت ة ، وب ات التجاري ات والبيان ار ، والعالم ق اإليج اري ، وح التج
  .تراخيص ، والرسوم والنماذج الصناعيةوال

    )٣٧ ( مادة
تنظمها النصوص  ، في العناصر المختلفة التي يشتمل عليها حقوق صاحب المتجر

  .، فإذا لم يوجد نص خاص سرت القواعد العامة  الخاصة بها
      )٣٨ ( مادة

صناعية     اذج ال وم والنم ة والرس ات التجاري ماء والعالم أن األس ي ش سري ف ت
وانين       وبراءات االختراع وغير ذلك م   ة الق ة األدبي صناعية أو الملكي ة ال ن عناصر الملكي

  . والقرارات الخاصة بذلك 
  

  بيع المتجر: الفرع األول 
    )٣٩ ( مادة
ضائع والمهمات           . ال يتم بيع المتجر إال بعقد رسمي         ع ثمن الب ويحـدد في عقد البي

ثمن                  دفع من ال أوًال المادية ، والعنـاصر غير المادية ، آل منها على حدة ، ويخصم مما ي
و                ة ، ول ر    اتفق   ثمن البضائع ، ثم ثمن المهمات المادية ، ثم العناصر غير المادي ى غي عل

  .ذلك 
    )٤٠ ( مادة

د خالل شهر                يشهر عقد بيع المتجر بقيده في السجل التجاري ، ويجب إجراء القي
من تاريخ البيع ، ويكون للقيد األولوية على القيود الالحقة التي تجري على ذات المتجر،               

د ملغ                ويكفل ال  ر القي م    ىقيد حفظ امتياز البائع لمدة خمس سنوات من تاريخه ، ويعتب  إذا ل
  .ويمحى القيد بتراضي أصحاب الشأن ، أو بموجب حكم نهائي . يجدد خالل هذه المدة 

    )٤١ ( مادة
ى                          ين عل م يع إذا ل د ، ف ة في القي ال يقــع امتياز البائع إال على أجزاء المحل المبين

تياز ، لم يقع إال على العنوان التجاري ، والحـق في اإليجار ،                وجـه الدقة ما يتناوله االم    
  . بالعمالء ، والسمعة التجارية االتصالو

    )٤٢ ( مادة
ر          ع المتج ب بي ع ، طل هار البي اريخ إش ن ت ام م شرة أي الل ع ائع ، خ دائني الب ل
ل من            ع أق دروا أن ثمن البي ا إذا ق ة م ك في حال ادة العشر وذل رروا بزي دة ، إذا ق بالمزاي
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ة المختصة    الثمن   يس المحكم اًء  ، الحقيقي ، ويصدر األمر بالبيع في هذه الحالة من رئ بن
  .على طلب يقدم إليه من الدائن الذي يطلب البيع 

    )٤٣ ( مادة
ى         ود عل م قي ذين له دائنين ال ن ال سخ ، أن يعل وى الف ع دع ذي يرف ائع ال ى الب عل

ودهم        ائع    ، المتجر في محالهم المختارة المبينة في قي ه يصبح     وإذا اشترط الب ع أن د البي عن
انون  م الق سوخًا بحك ائع      مف سمى ، أو إذا تراضى الب ل الم ي األج ثمن ف دفع ال م ي ، إذا ل

الهم          ي مح دين ف دائنين المقي الن ال ائع إع ى الب ب عل ع ، وج سخ البي ى ف شترى عل والم
م   صحوب بعل سجل م اب م ك بكت ه ، وذل اق علي صول االتف سخ ، أو بح ارة بالف المخت

  .الوصول 
    )٤٤ ( مادة

ائعين                إذا ُ  ذلك الب ن ب ى الطالب أن يعل المزاد العلني ، وجب عل طلب بيع المتجر ب
م                         اب مسجل مصحوب بعل ك بكت ودهم ، وذل ة في قي ارة المبين الهم المخت السابقين في مح
ـاريخ اإلخطار ،                    الوصول ، معلنًا إياهم أنـه إذا لم يرفعوا دعوى الفسخ خالل شهر من ت

  .لمزاد سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه ا
    )٤٥ ( مادة

ا                د نص عليه ان ق ثمن ، إال إذا آ ع ال دم دف سخ لع ال تقبل ، تجاه الغير ، دعوى الف
ع        . صراحة في قيد العقد     وال ترفع الدعوى إال عن عناصر المحل التي آانت محًال للبي

 .دون غيرها ، وال يمنع اإلفالس من رفع دعوى الفسخ 
  

  إيجار المتجر: الفرع الثاني 
    )٤٦ ( مادة

  .جر ، آليًا أو جزئيًا ، وفقًا لألحكام الواردة في هذا الفرع يجوز تأجير المت
    )٤٧ ( مادة

يكتسب المستأجر صفة التاجر ، ويصبح خاضعًا لجميع واجباته ، ومنها ضرورة             
  .من تاريخ اإليجار  يومًا قيد اسمه في السجل التجاري ، خالل ثالثين
    )٤٨ ( مادة

ل نفس األجل    على المستأجر شهر عقد اإليجار ، بالقيد في السجل التجاري ، خال           
  .المحدد في المادة السابقة ، وعليه إشهار انتهاء اإليجار بنفس الطريقة 

    )٤٩ ( مادة
شاطه التجاري  ة بن ائق المتعلق ع الوث ي جمي ك ف ين صفته تل ستأجر أن يب ى الم عل

  .آالمراسالت ، والقوائم وطلبات التوريد ، وغيرها 
    )٥٠ ( مادة

ول أجل استح               ه خالل     يجوز لمن يكون له دين على المتجر أن يطالب بحل قاق دين
سعين ًا ت ك   يوم وات ذل ستأجر بف ل الم ه قب قط حق ار ، وإال س د اإليج اريخ شهر عق ن ت م
  .األجل 

    )٥١ ( مادة
بالتضامن مع المستأجر ، إلى تاريخ شهر عقد اإليجار عن     مسئوًال   يكون المؤجر 

 .الديون المترتبة على األخير ، مدة مباشرته الستغالل المتجر 
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    )٥٢ ( مادة
ه نائب عن المؤجر ، إال إذا                   ال تسري أحكام المادة السا     ذي يبرم د اإليجار ال بقة على عق

  .آان مأذونًا له بإبرام ذلك العقد 
  

  رهن المتجر: الفرع الثالث 
    )٥٣ ( مادة

ع إال                       رهن ، فال يق ه ال ا يتناول يجوز رهن المتجر ، فإذا لم يعين على وجه الدقة م
  . والسمعة التجارية   بالعمالء ،االتصالعلـى العنوان التجاري ، والحق في اإليجار ، و

    )٥٤ ( مادة
  . ال يتم الرهن إّال بعقد رسمي 

از                         اك امتي ان هن ا إذا آ دين بم ى تصريح من الم رهن عل د ال ويجب أن يشتمل عق
للبائع على المتجر ، وآـذلك على اسم شرآـة التأمين التي أمنت المتجـر ضد الحريق ،                    

  .إن وُجدت 
    )٥٥ ( مادة

سجل التجاري ، ويجب       ده في ال رهن بقي د ال شهر عق ين  ُي د خالل ثالث   إجراء القي
  .من تاريخ العقد يومًا 

  .ويكفل القيد حفظ اإلمتياز لمدة خمس سنوات من تاريخه 
د بتراضي أصحاب                  ىويعتبر القيد ملغ   دة ، ويمحى القي ذه الم  إذا لم يجدد خالل ه

  .الشأن ، أو بموجب حكم نهائي 
    )٥٦ ( مادة

أن يكون له الحق   الراهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة ، دون            
  .في الرجوع على الدائن المرتهن بشيء في مقابل ذلك 

    )٥٧ ( مادة
ي    ستعمل ف ي ت ة الت اث واآلالت المرهون ه األث د ب ذي ُيوج ان ال ؤجر المك يس لم ل

  .استغالل المتجر أن يباشر امتيازه ألآثر من سنتين 
    )٥٨ ( مادة

تحقاق اريخ اس ي ت دين ف ائع ، أو بال ثمن للب م يوف صاحب المتجر بكامل ال ه إذا ل
ى                          ه عل اريخ التنبي ام من ت ة أي د ثماني رتهن ، بع دائن الم للدائن المرتهن ، جاز للبائع أو لل
ة  المختصة بطلب اإلذن                     دم عريضة للمحكم ميًا ، أن يق مدينه والحائز للمتجر تنبيهًا رس

ائع    عناصر المتجر ، آلها أو بعضها ،له بأن يبيع بالمزاد العلني از الب ، التي يتناولها امتي
  . الدائن المرتهن أو

، يقة التي تعينها المحكمة المختصة    ويكون البيع في المكان واليوم والساعة وبالطر      
  .وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة أيام على األقل 

    )٥٩ ( مادة
 إذا تحقق سبب ، ، على المبالغ الناشئة من التأمين يكون للبائع وللدائنين المرتهنين

 .ات التي آانت لهم على األشياء المؤمن عليها استحقاقها ، نفس الحقـوق واالمتياز
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  العنوان التجاري: الفصل الثاني 
    )٦٠ ( مادة

ن    رة ، أو م سمية مبتك ن ت ه ، أو م اجر ولقب م الت ن اس اري م وان التج ألف العن يت
  . آليهما معًا ، ويجب أن يختلف في وضوح عن العناوين التجارية المقيدة من قبل 

ة              ويجوز أن يتضمن العنوان التجاري     ه ، متعلق ذآورين في ات خاصة باألشخاص الم  بيان
  .بنوع التجارة المخصص لها 

ى  ؤدي إل ة ، وأال ي وان التجاري الحقيق ع األحوال يجب أن يطابق العن ي جمي وف
  .التضليل ، أو يمس بالصالح العام 

    )٦١ ( مادة
  .يقيد العنوان التجاري في السجل التجاري وفقًا ألحكام القانون 

د ل   د القي وز بع ر وال يج اجر آخ تعمال ت ي       اس ارة الت وع التج ي ن وان ف ذا العن ه
  . يزاولها 

سجل ، وجب   ي ال د ف وان التجاري المقي شبهان العن ه ي اجر ولقب م الت ان اس وإذا آ
  .عليه أن يضيف إلى اسمه بيانًا يميزه عن العنوان السابق قيده 

    )٦٢ ( مادة
امالت   على التاجر أن يجري معامالته التجارية ، ويوقع أوراقه المتعلقة به           ذه المع

  .بعنوانه التجاري ، وعليه أن يكتب هذا العنوان في مدخل متجره 
    )٦٣ ( مادة

ال يجوز التصرف في العنوان التجاري تصرفًا مستقًال عن التصرف في المتجر،             
م                       ا ل وان التجاري ، م شمل التصرف العن فإذا تصرف صاحب المتجر في متجره ، فال ي

  .ينص على ذلك صراحة أو ضمنًا 
    )٦٤ ( مادة

لفه التجاري إال إذا آل          ال يجوز ل   وان س ستخدم عن ة متجر أن ي ه ملكي ل إلي من تنتق
ه أن يضيف                        ع األحوال علي إليه هذا العنوان ، أو أذن له السلف في استعماله ، وفي جمي

  .إلى هذا العنوان بيانًا يدل على انتقال الملكية 
ى  سلف عل ق ال تعمال وإذا واف افة ، آ   اس لي دون إض اري األص وان التج  انالعن

اء                       مسئوًال   وان ، إذا عجز الخلف عن الوف ذا العن ودة تحت ه عن التزامات الخلف المعق
  .بهذه االلتزامات 

    )٦٥ ( مادة
وق التي            من تملك عنوانًا تجاريًا تبعًا لمتجر ، يخلف سلفه في االلتزامات ، والحق

سر         وان ، وال ي د في                   يترتبت تحت هذا العن ر ، إال إذا قي اق مخالف في حق الغي  أي اتف
  . جل التجاري ، أو أخطر به ذوو الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول الس

ال  اريخ انتق سلف بمضي خمس سنوات من ت ات ال سئولية عن التزام سقط الم وت
  .ملكية المتجر 

    )٦٦ ( مادة
ـزامات    مسئوًال   من انتقلت لـه ملكية متجر دون عنوانه التجاري ، ال يكون           عن الت

  .، مقيد في السجل التجاري سلفه ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف 
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    )٦٧ ( مادة
  . يكون عنوان الشرآات وفق األحكام القانونية الخاصة بها 

د ، أو   ريك جدي ا ش ضم إليه ديل إذا ان ا األول دون تع تفظ بعنوانه شرآة أن تح ولل
خرج منها شريك آان عنوان الشرآة يشتمل على اسمه ، ما دام هذا الشريك أو ورثته قد     

  .عنوان قبلوا إبقاء االسم في ال
  

  المنافسة غير المشروعة : الفصل الثالث 
    )٦٨ ( مادة

تعمله      ك ، أو اس ز ذل اق يجي احبه دون اتف ر ص اري غي وان التج تعمل العن إذا اس
م                      ع استعماله ، وله وا من شأن أن يطلب ذوي ال صاحبه على صورة تخالف القانون ، جاز ل

التعويض إن    أن يطلبوا محوه ، إذا آان مقيدًا في السجل التجاري ، ويجوز لهم ال              رجوع ب
  .آان له محل 

نة           ى س د عل دة ال تزي الحبس م سابقة ب رة ال ـكام الفق ـة أحـ ى مخالف ـب عل ويعاق
  .وبالغرامة التي ال تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين 

    )٦٩ ( مادة
ضاعتـه ،   صريف ب ي ت ـدليس والغش ف ى طـرق الت أ إل ـاجر أن يلج ـوز للت ال يج

شر بيا  ه أن ين يس ل ان    ول سه ، وإال آ ر يناف اجر آخ صلحة ت ضر بم أنها أن ت ن ش ات م ن
  .مسؤوًال عما يترتب على ذلك من أضرار 
    )٧٠ ( مادة

ضاعته ، أو   شأ ب ق بمن ة ، تتعل ايرة للحقيق ورًا مغ ذيع أم اجر أن ي وز للت ال يج
أوصافها ، أو تتعلق بأهمية تجارته ، وال أن يعلن خالفًا للواقع أنه حائز لمرتبة أو شهادة      

ذلك أن                          أو مكاف  ضليل ، قاصدًا ب ى الت ة أخرى تنطوي عل ة طريق ى أي أ إل أة ، وال أن يلج
  .عما يترتب على ذلك من أضرار  مسئوًال ينتزع عمالء تاجر آخر ينافسه ، وإال آان
    )٧١ ( مادة

زاع                    ى انت اونوه عل ال يجوز للتاجر أن يغري عمال تاجر آخر أو مستخدميه ، ليع
وه               عمالء هذا التاجر ، أو ليخرجوا من خدمة        ه ، أو ليطلع دخلوا في خدمت اجر وي ذا الت  ه

  .على أسرار منافسه 
  .وتعتبر هذه األعمال منافسة غير مشروعة ، تستوجب التعويض 

    )٧٢ ( مادة
ذه                      ة ، وضللت ه ايرة للحقيق إذا أعطى التاجر لمستخدم أو عامل سابق شهادة مغ

وال        سب األح از ، بح ررًا ، ج ه ض ت ب ة ، فأوقع سن الني ر ح اجرًا آخ شهادة ت ًا ال وتبع
  .للظروف ، أن يرجع التاجر المتضرر على التاجر األول بتعويض مناسب 

    )٧٣ ( مادة
ـار ،      وال التج ن أح ات ع ـة بالمعلوم وت التجاري ـد البي ـه تزوي ت حرفتـ ـن آان م

ك                  غوأعطى بيانات م   ان ذل الي ، وآ ـد التجار ، أو وضعه الم ـايرة للحقيقة عـن سلوك أح
 .عن تعويض الضرر الذي ينجم عن ذلك  مسئوًال عن قصد أو تقصير جسيم ، آان
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  االلتزامات التجارية: الباب الثالث 
    )٧٤ ( مادة

الملتزمون معًا بدين تجاري ، يسألون على وجه التضامن ، ما لم ينص القانون 
  .أو االتفاق على خالف ذلك 

    )٧٥ ( مادة
ان                       دين ، أو آ سبة للم ًا بالن ًا تجاري ل يضمن دين ان الكفي تكون الكفالة تجارية إذا آ

ى خالف                         الكفيل   اق عل انون أو االتف م ينص الق ا ل دين ، م ة ال تاجرًا وله مصلحه في آفال
  .ذلك 

ذه                ر ه والكفالة الناشئة عن ضمان األوراق التجارية ضمانًا احتياطيًا أو عن تظهي
  .األوراق تكون دائمًا آفالة تجارية 

    )٧٦ ( مادة
نهم   ـا بي ضامنين فيم ـالء مت ـون الكف ـارية ، يك ة التج ي الكفال ضام، ف ع ومت نين م

  .المدين ، ومطالبة الدائن ألحدهم ال تسقط حقه في مطالبة اآلخرين 
    )٧٧ ( مادة

األعمال والخدمات التي تتعلق بالنشاط التجاري للتاجر ، والمقدمة للغير ، تكون 
ويعين هذا العوض طبقًا للعرف ، فإن لم يوجد حددت .بعوض ،ما لم يثبت خالف ذلك 

  .المحكمة العوض 
    )٧٨ ( مادة

إذا أبرمه التاجر ألعمال تتعلق بشئون تجارته ، أو أن يكون        يكون القرض تجاريًا    
  .الغرض من القرض استخدامه في أعمال تجارية 

    )٧٩ ( مادة
ي      سيطه إال ف ه أو تق اء ب ة للوف اري مهل دين تج دين ب نح الم ة م وز للمحكم ال يج

انون         ا في الق ك ضرورة قصوى           . األحوال المنصوص عليه شرط  ،  أو إذا اقتضت ذل وب
  . م بالدائن عدم إلحاق ضرر جسي

    )٨٠ ( مادة
ي يجري   ل الت اعات العم ي س ة إال ف ات التجاري اء بااللتزام ة بالوف      ال يجوز المطالب

  .عليها العرف 
    )٨١ ( مادة

م              يكون إعذار المدين أو إخطاره في المسائل التجارية بكتاب مسجل مصحوب بعل
  . أو اإلخطار ببرقية أو ما يقوم مقامها رالوصول ، وفي حاله االستعجال يكون اإلعذا

    )٨٢ ( مادة
دين أو يحمل           يكون الوفاء بالديون التجارية صحيحًا متى تم إلى من يحوز سند ال

  .مخالصة من الدائن ، وآان الموفي حسن النية 
دين أو                ويكون الموفي حسن النية إذا آان يجهل عدم شرعية حيازة الحامل لسند ال

  .المخالصة 
    )٨٣ ( مادة

م          يكون وجود سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة            ا ل دين ، م ذمته من ال
  .يثبت عكس ذلك 
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    )٨٤ ( مادة
دين   ، ال يجبر الدائن على قبول تنفيذ العقد إذا آان قد تحدد أجل لتنفيذه             م الم ولم يق

  .بالتنفيذ خالل هذا األجل ، ما لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك 
    )٨٥ ( مادة

ه بتن                 إن قيام ذ  إذا احتفظ أحد المتعاقدين بحق فسخ العقد مقابل دفع مبلغ معين ، ف في
ه                  ذ التزامات د اآلخر بتنفي ام المتعاق سقط    ، ما يفرضه عليه العقد من التزامات أو قبوله قي  ي

  .عنه حق الفسخ الذي احتفظ به 
    )٨٦ ( مادة

م                        ا ل ات ، م ع طرق اإلثب ا بجمي ا آانت قيمته ة أي يجوز اإلثبات في المواد التجاري
  .ينص القانون على غير ذلك 

ة ،          وفيما عدا األحوال التي يوجب فيها القا       واد التجاري نون اإلثبات بالكتابة في الم
يجوز إثبات عكس ما اشتمل علية دليل آتابي أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بجميع طرق                 

  .اإلثبات 
م   ،  وتكون األوراق العرفية في المواد التجارية حجة على الغير في تاريخها             ولو ل

  .التاريخ ما لم يشترط القانون ثبوت ،  يكن هذا التاريخ ثابتًا
س بجمع   ـتى يثبت العك    ــ ي ح ــ خ الحقيق ــة العرفية هو التاري   ــويعتبر تاريخ الورق  

  .طرق اإلثبات 
    )٨٧ ( مادة

بعض بمضي    ل بعضهم ال ة قب الهم التجاري ة بأعم ار المتعلق ات التج ادم التزام تتق
ى                انون عل ذه االلتزامات ، إال إذا نص الق اء به اد الوف ول ميع عشر سنوات من تاريخ حل

  .ل مدة أق
ة               وتسقط األحكام النهائية الصادرة في المنازعات الناشئة عن االلتزامات التجاري

  . بمضي عشر سنوات من تاريخ صدورها  ،المشار إليها في الفقرة السابقة
   

  الباب الرابع
  العقود التجارية المسماة

  البيع التجاري: الفصل األول 
  أرآان البيع: الفرع األول 
    )٨٨ ( مادة

ع بتراض     ثمن          ينعقد البي ع وال ى المبي دين عل ويجب أن يكون المشتري       . ي المتعاق
  .عالمًا بالمبيع علمًا آافيًا

ًا إذا اشت م آافي ر العل ى بيـمل العقـ        ويعتب ا ـد عل ية بيان ع وأوصافه األساس ان المبي
   .تهعرفميُمكن من 

د            ع ب ه في إبطال البي عوى وإذا ذآر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، سقط حق
  .عدم علمه به ، إال إذا أثبت تدليس البائع 
    )٨٩ ( مادة

سلع                  ددين ، وال عرض ال ال يعتبر إيجابا إبالغ األسعار الجارية إلى أشخاص متع
 .والخدمات للبيع بإرسال جدول األشياء وأسعارها وصورها 

  



                                                    -      -  ١٥    

    )٩٠ ( مادة
  .إذا آان البيع بالعينة ، وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها 

ه         ، في يد أحد المتعاقدين   وإذا تلفت العينة أو هلكت       أ من ى    ،   ولو دون خط ان عل آ
  .المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن  الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق 

    )٩١ ( مادة
ائع                  ى الب في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه ، وعل

دة     أن يمكنه من التجربة ، فإذا رفض المشتري المبيع وجب عليه أن يعلن              الرفض في الم
دة              ى الم اق عل اك اتف إذا              ، المتفق عليها ، فإن لم يكن هن ائع ، ف ا الب ة يعينه دة معقول ففي م

  .سكوته قبوال اعتبر ، مع تمكنه من التجربة ، انقضت هذه المدة وسكت المشتري
ع ، إال إذا                          ول المبي ى شرط واقف ، هو قب ا عل ة معلق شرط التجرب ع ب ويعتبر البي

  .تفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسختبين من اال
    )٩٢ ( مادة

ه                         ع إن شاء ، ولكن علي ل البي ان للمشتري أن يقب إذا  آان البيع بشرط المذاق ، آ
ن      ع إال م د البي رف ، وال ينعق اق أو الع ا االتف ي يعينه دة الت ي الم ول ف ذا القب ن ه أن يعل

  .الوقت الذي يتم فيه اإلعالن 
    )٩٣ ( مادة

وال م         اال منق اجر م ـه                إذا باع ت ه وسلم دخل في موضوع تجارت ا ي ر مم ا للغي ملوآ
ودا أو  ع مفق ان المبي ة ، ولكن إذا آ ان حسن الني ع إذا آ شتري المبي ك الم للمشتري ، تمل
ضياع أو       ت ال ن وق نوات م س س الل خم سترده خ ي أن ي ك الحقيق از للمال سروقا ، ج م

  .للمشتري أن يطلب من المالك أن يعجل له الثمن الذي دفعه ، السرقة 
    )٩٤ ( مادة

ا                       د ، والتي يمكن تهيئته ر الموجودة في وقت العق ة غي يجوز بيع األموال المنقول
  .وإحضارها وقت التسليم 

    )٩٥ ( مادة
ه ، ف                    ال تلف د احتم دان وقت العق ع شيء الحظ المتعاق ن تحقق التلف ال      إيجوز بي

ع                      د ، فيكون البي يسترد المشتري الثمن ، أما إذا آان البائع واثقا من تلف المبيع حين العق
  .باطًال

    )٩٦ ( مادة
حجمه أو غير ذلك من الصفات  المبيع أو على أن للمشتري تحديد شكل اتفق إذا
، وجب على المشتري أن يـقوم بهذا التحديد خالل مدة معقولة ، وإال جاز  المميزة له

  .للبائع أن يطلب الفسخ والتعويض 
ذ       ون ه ع ، ويك فات المبي د ص ذآورة تحدي دة الم ضاء الم د انق ائع بع وز للب ا ويج

ًا    التحديد نهائيًا إذا لم يعترض عليه المشتري خالل خمسة عشر             اريخ إخطاره       يوم من ت
  .به 

    )٩٧ ( مادة
  .يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على األسس التي يحدد بمقتضاها فيما بعد 

ق وإذا ي  اتف سوق ف ان المقصود هو سعر ال سوق ، آ ثمن هو سعر ال ى أن ال عل
سليم           . المبيع للمشتري   المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم        ان الت فإذا  لم يكن في مك
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وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي يقضي العرف بأن تكون أسعاره              . سوق  
  .هي السارية 

    )٩٨ ( مادة
ه التعامل                   ذي جرى علي سعر ال ع بال د البي ع ، انعق إذا لم يحدد المتعاقدان ثمن المبي

ك       بينهما ، فإن لم يكن بينهما تعامل سابق ، انعقد            سوق ، وذل داول في ال البيع بالسعر المت
  .ما لم يتبين من الظروف أو من العرف التجاري وجوب اعتماد سعر آخر 

    )٩٩ ( مادة
، فإن لم يحدد هذا الطرف الثمن ألي  يجوز تفويض طرف ثالث في تحديد الثمن

فإن تعذر معرفة سعر السوق ، قامت . ، وجب اعتماد سعر السوق يوم البيع  سبب آان
  .لمختصة  بتحديد الثمن المحكمة ا

    )١٠٠ ( مادة
د         صافي عن الوزن ال رة ب ت العب وزن ، آان اس ال ى أس درًا عل ثمن مق ان ال إذا آ

  .الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك  اتفق التسليم،إال إذا
د                 ره أو عن ل أو غي سبب النق ه من نقص في البضاعة ب سامح في ويحدد العرف القدر المت

  .وجه التقريب االتفاق على تسليم آمية محددة على 
    )١٠١ ( مادة

ـل سريانها ،                    وع قب م من بي ال تسـري قوانين التسعير الجبري وقراراته على ما ت
  .ولو آان الثمن مستحقًا في تاريخ الحق 

ا                  ه ال يجوز فيه رارات ، فإن وانين والق ذه الق اء سريان ه وع أثن أما ما انعقد من بي
ع عن د      ـدد ، وإال جاز للمش    ـمجاوزة الثمن المح   ستردها         تري أن يمتن ادة أو أن ي ع الزي ، ف

 .على غير ذلك  اتفق ولو
  

  آثار البيع: الفرع الثاني 
   التزامات البائع-١

    )١٠٢ ( مادة
ع واسترد المشتري        إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب ال سخ البي ه ، انف ائع في يد للب

ع                 سلم المبي ا      . الثمن ، إال إذا آان الهالك بعد إعذار المشتري بت ائع باتخ ام الب ة   وإذا ق ذ أي
  .أعمال ضرورية للمحافظة على سالمة المبيع ، آان ذلك على نفقة المشتري

    )١٠٣ ( مادة
إذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه ، جاز للمشتري إما أن يطلب فسخ               
ع مع                          ع ، أو أن يبقى البي م البي ا ت د م ل العق و طرأ قب البيع إذا آان النقص جسيما بحيث ل

  .إنقاص الثمن 
    )١٠٤ ( مادة

م يوجد                    إذا وجب تصد   ا ل ه ، م سليم إال إذا وصل إلي ير المبيع للمشتري فال يتم الت
  .اتفاق يقضي بغير ذلك 

    )١٠٥ ( مادة
ة                 اتفق   إذا ل ، آانت تبع ين النق ى أم ع إل سليم بمجرد وصول المبي تم الت ى أن ي عل

 .الهالك على البائع إلى وقت تسليم المبيع إلى أمين النقل ، وتنتقل بعد ذلك للمشتري 
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    )١٠٦ ( مادة
ائ ام الب ددة  إذا ق ة المح ر الجه ى غي ع إل ال المبي شتري بإرس ى طلب الم اء عل ع بن

ولى                       ى من يت ع إل سليم المبي ى المشتري من وقت ت ة الهالك عل ا ، آانت تبع لتسليمه فيه
ة ،  ل دون ضرورة ملجئ ـة النق شأن طريق شتري ب ات الم ـع تعليم ـإذا خالف البائ ـه، ف نقل

  .ه المخالفة عما يلحق المبيع من ضرر بسبب هذ مسئوًال آان
    )١٠٧ ( مادة

ى        ة إل ل الملكي ون نق شترط أن يك ائع أن ي از للب ثمن ، ج ل ال ع مؤج ان البي إذا آ
  .المشتري موقوفا على استيفاء الثمن آله ، ولو تم تسليم المبيع 

  .وتكون تبعة الهالك على المشتري من الوقت الذي يتم فيه التسليم 
    )١٠٨ ( مادة

م تقض           إذا لم يحدد ميعاد للتسليم ،  وجب أن يتم التسليم            بمجرد إتمام العقد  ، ما ل
  .طبيعة المبيع أو العرف بتحديد ميعاد آخر 

  .فإذا  آان للبضاعة موسم معين ، وجب أن يتم التسليم قبل نهاية الموسم 
سليم في                    اتفق   وإذا ائع بالت زم الب سليم ، الت اد الت ين ميع على أن يكون للمشتري تعي

  .رف وما تستلزمة طبيعة المبيع هذا الميعاد ، مع مراعاة ما يقضي به الع
    )١٠٩ ( مادة

العقد مفسوخًا دون حاجة إلى  اعتبر ، إذا لم يقم البائع بالتسليم في الميعاد المحدد له
، إال إذا أخطر المشتري البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خالل ثالثة أيام من حلول هذا  إعذار

أو بغير إذن في حالة وفي هذه الحالة يحق للمشتري بإذن من رئيس المحكمة . الميعاد 
االستعجال ، أن يشتري على نفقة البائع الكمية محل البيع من الصنف المتفق عليه أو من 

 وعلى المشتري أن يستعمل بحسن نية حق الشراء ٠صنف متوسط عند عدم االتفاق 
  .على نفقة البائع 

مشتري  وفي البيوع التي يكون فيها تسليم المبيع على دفعات أو مراحل ، يكون لل   
طلب فسخ العقد إذا لم يقم البائع بتسليم إحدى الدفعات أو تسليم المطلوب إلحدى المراحل               

ى      . في الميعاد المتفق عليه     د إال إذا ترتب عل ذه من العق وال يسري الفسخ على ما تم تنفي
  .تبعيض المبيع ضرر جسيم للمشتري 

    )١١٠ ( مادة
عاد ، آان للمشتري أن يطالب  إذا فسخ العقد بسبب عدم قيام البائع بالتسليم في المي 

سوق في             ساري في ال ثمن ال البائع على سبيل التعويض بالفرق بين الثمن المتفق عليه وال
ويض     ة بتع ي المطالب شتري ف الل  بحق الم دم اإلخ ع ع ك م سليم ، وذل دد للت وم المح الي

  .األضرار التي لحقت به نتيجة لعدم تنفيذ العقد 
    )١١١ ( مادة

ه أو صنفه ،           إذا لم يكن المبيـع المسلم مط      ابقًا للمواصفات المتفق عليها مثــل آميت
ر صالح للغرض                ع غي آان للمشتري أن يطلب الفسخ ، إذا بلغ االختالف حدًا يجعل المبي

وفي غير هذه الحالة يكتفي بإنقاص الثمن أو بزيادته تبعًا للنقص أو الزيادة في              . المعد له   
  . اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك وهذا آله ما لم يوجد. الكمية أو درجة الصنف 

    )١١٢ ( مادة
ود        ائع بوج ر الب سابقة أن يخط ادة ال ي الم ة ف وال المبين ي األح شتري ف ى الم عل

ه خالل خمسة عشر               ًا    النقص أو العيب أو عدم مطابقت ه           يوم ع إلي سليم المبي اريخ ت من ت
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اء المشتري                 . تسليمًا فعليًا    دة أو تقصيرها أو إعف ذه الم ة ه ى إطال  من   ويجوز االتفاق عل
  .مراعاتها 

سابقة ، فال                   رة ال دة المحددة في الفق ذا اإلخطار خالل الم وإذا لم يقم المشتري به
ا ال يمكن                تسمع دعواه إال إذا آان النقص أو العيب أو عدم مطابقة المبيع للمواصفات مم

  .الكشف عنه بالطرق المعتادة 
    )١١٣ ( مادة

ى حساب     ل عل وزن أو الكي د أو ال اس أو الع م تكون مصروفات القي ا ل ائع ، م الب
  .يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك 

    )١١٤ ( مادة
إن                   ألوف في التعامل ، ف على المشتري أن يقوم بفحص المبيع فور تسلمه وفقًا للم
وجد به عيبًا فعليه أن يخطر به البائع فور آشفه ، وإال سقط حقه في الرجوع عليه بسبب             

اد                . العيب   ه الفحص المعت ا ال يكشف عن ان العيب مم إذا آ ى المشتري أن         ف  ، وجب عل
  .يخطر به البائع بمجرد آشفه فعال ، وإال سقط حقه في الرجوع على البائع بسببه 

    )١١٥ ( مادة
ل                  م يقب تتقادم دعوى ضمان العيب بمضي سنة من يوم التسليم الفعلي للمبيع ، ما ل

ان                    ادم إذا آ د  البائع االلتزام بالضمان لمدة أطول ، وال يفيد البائع من السقوط أو من التق ق
  .تعمد إخفاء العيب غشا 

  
   التزامات المشتري-٢

    )١١٦ ( مادة
اق أو                 الم يوجد اتف ع ، م ه المبي لم في ذي س يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان ال

ه               . عرف يقضي بغير  ذلك       اء ب فإن لم يكن الثمن مستحقًا وقت تسليم المبيع ، وجب الوف
   .في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن

    )١١٧ ( مادة
اق أو    ا  المبيع ، م يهيكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم ف    م يوجد اتف ل

  .عرف يقضي بغير ذلك 
فإن تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو إذا                
د ، أن           ه شرط في العق م يمنع ا ل خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ، جاز له ، م

بس زول الخطر  يح ى ينقطع التعرض أو ي ثمن حت ذه  .  ال ي ه ائع ف وز للب ك يج ع ذل وم
يال            دم آف ى أن يق ا إذا         . الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن عل ة م م في حال ذا الحك سري ه وي

  .آشف المشتري عيبًا في المبيع 
    )١١٨ ( مادة

ع    ائع أن يحبس المبي ال ، فللب ي الح دفع ف ستحق ال ه أو بعضه ي ثمن آل ان ال إذا آ
ائع       . ستوفي ما هو مستحق له ، ولو قدم المشتري رهنا أو آفالة             حتى ي  نح الب هذا ما لم يم

ل         ل األج م يح و ل ع ول بس المبي ائع أن يح وز للب ذلك يج ع ، وآ د البي ًال بع شتري أج الم
  :المشترط لدفع الثمن في األحوال اآلتية 

  ٠إذا حكم بإفالس المشتري  -١
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ا أ            -٢ ر م ان            إذا أضعف المشتري بفعله إلى حد آبي ات ، أو آ ائع من تأمين عطى للب
دم     م يق ه ، ول شتري في ل  إلرادة الم بب ال دخ ى س ًا إل أمين راجع عف الت ض

 .المشتري للبائع ما يكمل التأمين 
 .إذا لم يقدم المشتري للبائع ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات  -٣

    )١١٩ ( مادة
ى الم                        ان الهالك عل ه ، آ ائع وهو حابس ل د الب الم    إذا هلك المبيع في ي شتري ، م

  .يكن المبيع قد هلك بفعل البائع 
    )١٢٠ ( مادة

شتري ، أن    ذار الم د إع ائع ، بع ه ، فللب ق علي اد المتف ي الميع ثمن ف دفع ال م ي إذا ل
   .ءيطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وثمن إعادة بيع الشي

شتري      ب الم ائع أن يطال ان للب سوق ، آ ي ال وم ف عر معل ا س ضائع له ع ب ان المبي إذا آ ف
  .الفرق بين الثمن المتفق عليه والثمن في اليوم المحدد للتنفيذ ب

    )١٢١ ( مادة
ك                         ر ذل ى غي م يتفق عل ا ل ول األجل ، م ل حل ويحدد  . للمشتري أن يفي بالثمن قب

  ٠االتفاق أو العرف ما يخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول األجل 
    )١٢٢ ( مادة

ى المشتري       إذا لم يعين االتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع ،             وجب عل
در              ه دون إبطاء إال بق ع ،  وأن ينقل ع وقت البي ه المبي أن يتسلمه في المكان الذي يوجد في

  .ما يقتضيه النقل من زمن 
    )١٢٣ ( مادة

  ٠نفقات تسليم المبيع على البائع مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك 
    )١٢٤ ( مادة

ين ، و د أم ائع إيداعه عن ع ، جاز للب سلم المبي شتري ت المزاد إذا رفض الم ه ب بيع
ا المشتري دون إبطاء                     ة يحددها ويخطر به دة معقول ع    . العلني بعد انقضاء م ويجوز بي

  .األشياء القابلة للتلف بالمزاد العلني دون حاجة إلى هذا اإلخطار 
د                   ى ي سعر عل ذا ال ه ممارسة به فإذا آان للمبيع سعر معلوم في السـوق ، جاز بيع

  .سمسار 
ه                وعلى البائع أن يودع حصي      ك دون اإلخالل  بحق ة ، وذل ة المحكم ع خزان لة البي

 .في خصم الثمن وجميع مصروفات اإليداع والبيع 
  

  بعض أنواع البيوع التجارية:  الفصل الثاني 
  البيع بالتقسيط: الفرع األول 
    )١٢٥ ( مادة

ى                         ه مجزءًا عل ثمن في ة يكون سداد ال وع االئتماني وع من البي البيع بالتقسيط هو ن
  . القسط األول منها بعد تسلم المبيع أقساط دورية يستحق

سلعة      ة ال ين ذاتي ي تع سيط المواصفات الت ع بالتق د البي ي عق ويجب أن توضح ف
  . ومقدار الثمن وشروط التقسيط  ،المبيعة
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    )١٢٦ ( مادة
سخ                          م بف ساط ، فال يجوز الحك دفع المشتري أحد األق م ي سطًا ول ثمن مق إذا آان ال

 .باع الثمن على األقل البيع إذا تبين أنه تم الوفاء بثالثة أر
    )١٢٧ ( مادة

ثمن بالكامل ، اآتسب                       ساط ال ع حتى أداء أق ول المبي ة المنق ائع بملكي إذا احتفظ الب
المشتري هذه الملكية بأداء القسط األخير ، ويتحمل المشتري تبعة هالك المبيع من وقت                

اب اإلفالس ، ال يكون                 . تسليمه إليه    ا في ب  ومع عدم اإلخالل باألحكام المنصوص عليه
اريخ ثابت ،                     شرط االحتفاظ بالملكية نافذاً    ة ذات ت دونا في ورق ان م ر إال إذا آ ى الغي  عل

ى        دائنون عل ذها ال ي يتخ ذ الت راءات التنفي ى إج ر ، أو عل ق الغي شوء ح ى ن ابق عل وس
  .المبيع

    )١٢٨ ( مادة
ق  ا ، إال إذا واف ساط بأآمله ل أداء األق ع قب ي المبي شتري التصرف ف ال يجوز للم

ك آت ى ذل ائع عل ة الب ـم ال . اب ذا الحكـ ة له ر بالمخالف شتري للغي ه الم وآل تصرف يجري
دم         ،يكون نافذًا في حق البائع    ه وقت إجراء التصرف بع م المتصرف إلي  إال إذا أثبت عل

  ٠أداء الثمن بأآمله
    )١٢٩ ( مادة

ع           د تصرف المشتري في المبي ا         للبائع عن ثمن بأآمله ساط ال ل أداء أق ر   ، قب ، وبغي
  .لمشتري بأداء األقساط الباقية فورًاموافقة منه ، أن يطالب ا

    )١٣٠ ( مادة
مى      و س سابقة ، ول واد ال ي الم ا ف صوص عليه سيط المن ع بالتق ام البي سري أحك ت

  .المتعاقدان البيع إيجارًا
 

  البيع بالمزاد العلني وباألسعار المخفضة في المحال التجارية: الفرع الثاني 
   البيع بالمزاد العلني- ١

    )١٣١ ( مادة
ة  ال التجاري ى المح ن  يحظر عل ة م ام حال سبب قي ي إال ب المزاد العلن ضائعها ب ع ب بي

  :وبشرط الحصول على الترخيص الالزم من الجهة المختصة ، الحاالت التالية 
  .تصفية المحل التجاري نهائيًا -١
ين األصناف التي يتعامل المحل                -٢ ترك التجارة بصفة نهائية في صنف أو أآثر من ب

 . في تجارتها
 .جاريتصفية أحد فروع المحل الت -٣
شي  -٤ ة أو تف اه أو رطوب سرب مي ق أو ت سبب حري صيبها عيب ب ي ي سلع الت صفية ال ت

 .الحشرات أو ما شابه ذلك
دة    راء المزاي ل إج ع قب اجر عن سبب البي ن الت وال يجب أن يعل ع األح ي جمي وف

  .العلنية 
   البيع باألسعار المخفضة - ٢

    )١٣٢ ( مادة
ة شأة التجاري البيع باألسعار المخفضة إعالن المن ة يقصد ب ع آل أو غالبي  عن بي

مية أو        صفية الموس ق الت ن طري البيع ع دودة آ رة مح ضة لفت عار مخف ضائعها بأس ب
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التصفية النهائية أو عن أي طريق آخر مماثل يعلن عنه لبيع البضائع بأسعار مخفضة         
 .لفترة محدودة أيًا آانت تسميته 

    )١٣٣ ( مادة
اإلعالن عن ذلك يحظر على المحال التجارية بيع بضائعها باألسعار المخفضة أو        

  .بأي وسيلة ، إال بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة 
    )١٣٤ ( مادة

رة   ة ، لم صفية النهائي صد الت ضة بق عار المخف ع باألس اري البي يجوز للمحل التج
  :واحدة فقط ، ولفترة ال تجاوز ثالثة أشهر في الحاالت التالية 

  .توقف النشاط التجاري  -أ 
 . اإلفالس  -ب
ة             وفاة صا   -ج حب المحل التجاري أو أحد الشرآاء إذا ترتب على ذلك التصفية النهائي

 .للمنشأة أو وقف نشاطها 
 .محو القيد من السجل التجاري    -د 
  . النشاط التجارينوعتغيير    -هـ

    )١٣٥ ( مادة
ى            رخيص  تقوم الوزارة المختصة بوضع شروط الحصول عل إجراء  الت ع  ب المزاد  البي  ب

زام            ووضع المخفضة وباألسعار العلني ين االلت ضوابط التي يتع ا   األسس والقواعد وال به
  .عند إجراء هذا النوع من البيوع

    )١٣٦ ( مادة
، قرار من صفة مأموري الضبط القضائي  الذين يصدر بتخويلهم يكون للموظفين

 مخالفات في المحال ن، ضبط وإثبات ما يقع م النائب العام باالتفاق مع الوزير المختص
تلك  ويحق لهم دخول ،بالمزاد العلني وباألسعار المخفضة التجارية التي تقوم بالبيع 

  .المحال وفحص مستنداتها وفواتيرها وغيرها من األوراق ، وتحرير المخالفات الالزمة 
    )١٣٧ ( مادة

دة ال                الحبس م انون آخر ، يعاقب ب مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أّشد ينص عليها ق
ل عن                    ة التي ال تق ال وال تجاوز عشرة     تقل عن شهر وال تجاوز سنة وبالغرام ألف ري

ذا    ي ه واردة ف واد ال ام الم الف أحك ن يخ ل م وبتين ، آ اتين العق ال أو بإحدى ه آالف ري
ب       ان مرتك م بحرم هرًا والحك اوز ش دة ال تج ل لم ق المح م بغل واز الحك ع ج رع ، م الف

من هذا القانون ، لمدة ثالث سنوات من          ) ١٣٥(المخالفة من الترخيص المبين في المادة       
  .يخ الحكم بالعقوبة المشار إليها تار

م       ون الحك ى ، ويك ى واألعل ديها األدن ي ح ة ف ضاعف العقوب ود ت ة الع ي حال وف
  .بالغلق وجوبيًا 

ة                   ة لجريم ة مماثل رع آل من ارتكب جريم ذا الف ويعتبر عائدًا في تطبيق أحكام ه
 مضي خمس   سبق معاقبته عليها بإحدى العقوبات المقررة بموجب هذه المادة ، وذلك قبل           

  .سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة 
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  أنواع خاصة من البيوع: الفرع الثالث 
    )١٣٨ ( مادة

وانين        دولي للق تخضع البيوع التي يستحدثها العرف والعادات التجارية والتعامل ال
 .والقواعد واألحكام التي تصدر بشأنها 

  
  سهبيع النائب لنف: الفرع الرابع 
    )١٣٩ ( مادة

أن يشتري لنفسه مباشرة أو  ال يجوز لمن ينوب عن غيره بموجب اتفاق أو نص
، ولو بطريق المزاد ، ما عهد إليه بيعه بموجب هذه النيابة ، ما لم يكن ذلك  باسم مستعار
  . ومع عدم اإلخالل بما يكون منصوصًا عليه في القانون بخالف ذلك ،بإذن القاضي

    )١٤٠ ( مادة
ا أو في            ال يجوز للسماسرة وال للخب     راء أن يشتروا األموال المعهود إليهم في بيعه

  .تقدير قيمتها ،  سواء آان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار 
    )١٤١ ( مادة

سابقتين ، إذا أجازه من            ادتين ال ا في الم يصح العقد في األحوال المنصوص عليه
  ٠تم البيع لحسابه 

  
  البيوع البحرية: الفرع الخامس 
    )١٤٢ ( مادة

ك ال    ي تل ة ه وع البحري ة       البي ام المتعلق ض األحك ل أو بع ضمن آ ي تت وع الت بي
  .بالتأمين والنقل البحري 

    )١٤٣ ( مادة
ة                 ة التجارة الدولي صادرة من غرف البيوع ال   ، تسري القواعد والنظم الدولية الخاصة ب

 .فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون بشأن هذه البيوع 
  

 بيوع ميناء الشحن -١
  ) C.I.F() النولون( البيع بالتكلفة والتأمين وأجرة النقل   - أ

    )١٤٤ ( مادة
يف  ع س دل    )C.I.F(البي ين بب ل مع ى مح ر إل ق البح صدرة بطري ضاعة م ع ب و بي  ه

  .مقطوع ، يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول
  .)C&F() ف.اند .سي(البيع  اعتبر وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين

    )١٤٥ ( مادة
ى     على البائع إبرام عقد النقل عل      ضائع إل ى نفقته بالشروط المعتادة ، وذلك لنقل الب

  .ميناء الوصول المتفق عليه وبالطريق المعتاد للرحلة 
ا هي محددة                  وعلى البائع أداء أجرة النقل وأية نفقات أخرى لتفريغ البضاعة ، آم

  .في وقت ومكان الشحن 
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    )١٤٦ ( مادة
ا    ي مين سفينة ، ف ى ال ه عل ى نفقت ضاعة عل شحن الب ائع ب زم الب ي يلت شحن ، ف ء ال

ادًا      ان ميع دد الطرف م يح ول إذا ل ت معق ي وق ع ، أو ف د البي ي عق ه ف ق علي اريخ المتف الت
  .للشحن

ان     ويتولى البائع على نفقته استخراج التراخيص الالزمة لتصدير البضاعة من مك
دها، أو   ا أو ع ضاعة أو وزنه اس الب زم ومصروفات قي ات الح ل نفق ا يتحم شحن ، آم ال

أداء الضرائب        . عيتها ،  متى آانت هذه العمليات الزمة للشحن          التأآد من نو   زم ب ا يلت آم
  .والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصديرها أو شحنها 

  .وعليه أن يخطر المشتري دون تأخير بتاريخ شحن البضاعة واسم السفينة 
    )١٤٧ ( مادة

 فيها، يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق البضاعة من ضرر ، حتى اللحظة التي تجتاز             
  .  وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك إلى المشتري ٠أثناء شحنها ، حاجز السفينة 

    )١٤٨ ( مادة
ى                     أمين بحري عل د ت سمعة عق يعقد البائع ، على نفقته ، مع مؤمن محترف وحسن ال
ى آل               أمين عل البضاعة يغطي مخاطر الرحلة ، وإذا شحن المبيع على دفعات ، وجب الت

  .قوم بنفسه تجاه المشتري آمؤمن دفعة على حدة ، وليس للبائع أن ي
ا العرف                      شروط التي يجري عليه داول ، وبال ة للت ة قابل ويجب أن يعقد التأمين بوثيق

ه   في ميناء الشحن ، على أال يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذآور في عقد البيع مضافاً                  إلي
  . عشرة في المائة 

زم البائ  ل  ـوال يلت ار النق ـد أخط ـين ض ة ع إال بالتأمـ ة  .  العادي ار الخاص ا األخط أم
  .على ذلك مع المشتري  اتفق بتجارة معينة ، فال يلتزم البائع بالتأمين ضدها إال إذا

ى         آذلك ال يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب ما           د عل م ينص العق ل
  .غير ذلك 

    )١٤٩ ( مادة
اب                 ا وق أخير سند شحن نظيف داول ،    على البائع أن يرسل إلى المشتري دون ت ال للت

ا يثبت أن البضاعة شحنت           ى م شتمًال عل وخاصا بالبضاعة المبيعة ، ويجب أن يكون م
شحن ، وأن يخول المشتري ، أو من             دة المحددة لل اريخ أو خالل الم على السفينة في الت
انوني                     الطريق الق ه ب ذا الحق إلي ل ه ه ، أو نق ره إلي يمثله ، الحق في تسلم البضاعة بتظهي

ة                  .المناسب   شرآة الناقل  فإن آان السند برسم الشحن ، وجب أن يكون مؤشرًا عليه من ال
ى     ضاعة عل حن الب ام ش د إتم ا يفي شحن بم اريخ ال ي ت   ف

  .السفينة 
وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقـامها،         

ا ذات ال      ـول لحامله ية ، وتخ ـا األساس ى شروطه شتمل عل ـوثيقة ،   وت ة بال وق الثابت حق
ه                  ا ينص علي وآذلك الوثائق األخرى التي قد يطلبها المشتري إلثبات مطابقة البضاعة لم

  .العقد وشهادة المنشأ وغير ذلك من الوثائق 
سفينة ، وجب     ار ال د إيج ى عق ور إل ي بعض األم ل ف شحن يحي ند ال ان س وإذا آ

  .إرفاق نسخه من هذا العقد 
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    )١٥٠ ( مادة
د وجود                   يعتبر سند الشحن   ى شروط إضافية صريحة تؤآ شتمل عل م ي  نظيفًا إذا ل

وال يدخل في هذه الشروط اإلشارة في سند الشحن         . عيوب في المبيع أو في آيفية حزمه        
سبب                   إلى سبق استخدام األوعية أو األغلفة أو إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر ب

  . أو وزنها طبيعة المبيع ، أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود
    )١٥١ ( مادة

ر        ت غي ائع  ، إذا آان ه الب لها إلي ي يرس ستندات الت ول الم شتري بقب زم الم ال يلت
ستندات    . مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع      ك الم ابال لتل ويعتبر المشتري ق

ائع       . إذا لم يعترض عليها خالل سبعة أيام من تاريخ تسلمها            راض بإخطار الب ويتم االعت
  .دات مطابقة للشروط خالل فترة مناسبة بإرسال مستن

ه        ان ل ويض إن آ ع التع ع م سخ البي ب ف رة طل ك الفت ضاء تل د انق شتري بع  وللم
ك     .  مقتضى   د ذل ه بع يس ل وإذا رد المشتري المستندات ألسباب معينة أو قبلها بقيود ، فل
  . اعتراض غير األسباب والقيود التي سبق إيرادها ىأن يبدي أ

ان ،   المستندات دون مسوغ      وإذا رد المشتري   سئوًال    آ ا         م ائع عم عن تعويض الب
  .ينجم عن ذلك من ضرر

    )١٥٢ ( مادة
ستندات ،                  ل وصول الم إذا وصلت السفينة التي شحنت عليها البضاعة المباعة قب
ا                  أو إذا وصلت المستندات ناقصة  ، وجب على البائع ، فور إخطاره بذلك ، القيام بكل م

صول ع     ن الح شتري م ين الم زم لتمك صل ، أو      يل م ت ي ل ستندات الت ن الم سخة م ى ن ل
وي        . استكمال المستندات الناقصة      إن  ضويتحمل البائع المصروفات الالزمة لذلك مع التع

  . مقتضى آان له
    )١٥٣ ( مادة

ن          ق م صها والتحق د فح ضاعة بع سلم الب شتري بت زم الم سفينة يلت لت ال إذا وص
تي تستحق على البضاعة    ويتحمل المشتري المصروفات ال   . موافقتها لما جاء بالمستندات     

ذه        أثناء الرحلة البحرية حتى وصولها إلى ميناء الوصول ، ما          لم يكن متفقًا على دخول ه
ع من رسوم                . المصروفات في أجرة النقل      ى المبي ستحق عل د ي آما يتحمل المشتري ما ق
  .استيراد أو رسوم جمرآية 

    )١٥٤ ( مادة
  تجاوز المخالفة القدرإذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء بالمستندات ، ولم    

المسموح به عرفًا ، آان المشتري ملزمًا بقبولها مع تنزيل في الثمن يقدره الخبراء وفقًا 
 ٠ للعرف المعمول به في ميناء الوصول

  
  )F.O.B(البيع بالتسليم على ظهر السفينة  -ب 

    )١٥٥ ( مادة
شحن ع           ) F.O.B(البيع فوب    ى  هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في ميناء ال ل

  .ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقلها 
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    )١٥٦ ( مادة
اد     ي ميع ائع ف ار الب ه وإخط ضاعة وأداء أجرت ل الب د نق رام عق شتري إب ى الم عل
مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ، ومكان الشحن وتاريخه ،  أو المهلة المعينة               

  .إلجرائه 
دي ا     رام عق ي إب ائع ف ه الب ب عن شتري أن يني وز للم ضاعة   ويج ى الب أمين عل لت

  .ونقلها 
    )١٥٧ ( مادة

يلتزم البائع بحزم البضاعة وشحنها على السفينة التي عينها المشتري ، وذلك في 
  .الميعاد أو خالل المهلة المعينة للشحن 

ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد الالزمة 
  .لشحن البضاعة 

ون إبطاء بشحن البضاعة ، ويرسل إليه المستندات ويخطر البائع المشتري د
  .الدالةعلى ذلك ، على أن يتحمل المشتري مصروفات اإلخطار وإرسال المستندات

    )١٥٨ ( مادة
شحن          يتولى البائع على نفقته استخراج إذن التصدير وجميع اإلجراءات الخاصة ب

  .البضاعة 
    )١٥٩ ( مادة

 التزم البائع بالحصول إذا طلب المشتري تقديم شهادة داله على منشأ البضاعة  ،    
  .عليها وتقديمها له 

    )١٦٠ ( مادة
شحن           على البائع تقديم آل معاونة الزمة لتمكين المشتري من الحصول على سند ال

تيراد     شتري الس ا الم د يطلبه ي ق شحن ، والت د ال ي بل صادرة ف ستندات ال ن الم ره م وغي
د االقتضاء ،               ة أخرى عن ر دول ديم   البضاعة إلى بلد الوصول ، أو مرورها عب ذلك تق  وآ

آل مساعدة الزمة لتمكين المشتري من الرجوع على الناقل في الدعاوى الناشئة عن عقد              
  .ويتحمل المشتري مخاطر ونفقات ذلك . النقل 

    )١٦١ ( مادة
د يلحق                  ا ق ة م يتحمل البائع جميع النفقات الالزمة لشحن البضاعة ، آما يتحمل تبع

ا   . أثناء شحنها ، حاجز السفينة      البضاعة من ضرر حتى اللحظة التي تجتاز فيها ،           أمـا م
ى                   ع عل ا من مصروفات ، فيق ستحـق عليه ا ي ـن ضرر ، وم ك مـ د ذل يلحق البضاعة بع

  .عاتق المشتري 
    )١٦٢ ( مادة

ين                 إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب ، أو احتفظ بحق تعي
ك       مدة لتسليمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ، ولم تصدر           عنه تعليمات محددة خالل تل

د يلحق     ـا ق ة م ل تبع ك ، وتحم نجم عن ذل ي ت زم بالمصروفات اإلضافية الت دة ، الت الم
ون     شرط أن تك سليم ، ب ـا للت ق عليه دة المتف ضاء الم اريخ انق ن ت ن ضرر م ضاعة م الب

  .البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها 
    )١٦٣ ( مادة

اء الم   د انته ا بع ى م سفينة إل أخر وصول ال حن  إذا ت ذر ش شحن ، أو تع ة لل دة المعين
ـي   اإلضافية البضاعة خالل تلك المدة ألسباب قهرية ،  التزم المشتـري بالمصـروفات               الت
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ة      دة المعين ضاء الم اريخ انق ن ت ضاعة م د يلحق الب ا ق ة م ل تبع ك ، وتحم ن ذل ـم ع تنج
  .للشحن ، بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها 

  
  وصولبيوع ميناء ال -٢

   )١٦٤ ( مادة
بيوع الوصول هي تلك البيوع التي يتم فيها تسليم البضاعة في ميناء الوصول المتفق               

د شحنها             ود شروطًا        . عليه وتكون تبعة هالك البضاعة على البائع بع ذه العق وتتضمن ه
المة أو أن يكون للمشتري                      سفينة س ًا بوصول ال من شأنها أن تجعل أمر تنفيذ العقد منوط

 .بضاعة حسب رغبته أو حسب النموذج المسلم إليه الخيار في قبول ال
 

  عقد النقل:  الفصل الثالث 
    )١٦٥ ( مادة

ان                    ياء أو أشخاص من مك ل أش ل بنق ه الناق زم بموجب ذي يلت د ال عقد النقل هو العق
  .إلى مكان آخر معين مقابل أجر معلوم 
    )١٦٦ ( مادة

ع                     ى جمي ذا الفصل عل ا في ه فيما عدا النقل البحري تسري األحكام المنصوص عليه
وانين الخاصة                 أنو اع النقل أيا آانت صفة الناقل ، مع مراعاة األحكام التي تنص عليها الق

  .بشأن بعض أنواع النقل وأحكام اتفاقيات النقل الدولية التي تكون الدولة طرفًا فيها 
    )١٦٧ ( مادة

  .ويجوز إثبات العقد بجميع طرق اإلثبات . ينعقد عقد النقل بمجرد اإليجاب والقبول 
  .يعتبر تسلم الناقل لها بمثابة قبول للنقل وفي نقل األشياء 

م يثبت                  وفي نقل األشخاص يعتبر صعود الراآب إلى أداة النقل بمثابة قبول للنقل ما ل
  .أن نية الراآب لم تتجه إلى إبرام عقد النقل 
    )١٦٨ ( مادة

ة             د الوآال ل األشخاص أو عق د نق ياء أو عق ل األش د نق تتقادم آل دعوى ناشئة عن عق
 الهالك  نويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى المسئولية ع      . ضي سنة   بالعمولة للنقل بم  

الكلي لألشياء من اليوم الذي يجب فيه التسليم ، وعن التأخير أو التلف أو الهالك الجزئي                
ه                     . لألشياء من يوم التسليم أو من اليوم الذي وضع فيه الشيء تحت تصرف المرسل إلي

ع  ٠در منه خطأ عمدي أو خطأ جسيم         أن يتمسك بالتقادم من ص     زوال يجو  اطًال     ويق آل   ب
 .اتفاق على مخالفة األحكام السابقة 

  
   عقد نقل األشياء:  الفرع األول 
    )١٦٩ ( مادة

ل             يلة نق عقد نقل األشياء هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنقل أشياء معينة على وس
ـة                   ة أو هالك ر تالف ك       متفق عليها ، من مكان معين إلى مكان آخر ، غي اد ، وذل وفي الميع

  .مقابل أجر 
    )١٧٠ ( مادة

ى المرسل                    سلم إل ل وت ع إحداهما الناق سختين ، ويوق ع    ، تحرر وثيقة النقل من ن  ويوق
  . األخرى المرسل وتسلم إلى الناقل 
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  :وتشتمل الوثيقة ، بوجه خاص ، على البيانات اآلتية 
  .تاريخ ومكان تحرير الوثيقة  -١
 . الناقل والوآيل بالعمولة للنقل إن وجد اسم وموطن آل من المرسل والمرسل إليه و -٢
 .مكان القيام ومكان الوصول  -٣
ه وعدد الطرود              -٤ ان آخر      ،  نوع الشيء المنقول ووزنه وحجمه وطريقة حزم وآل بي

 .يكون الزما لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته 
 .الميعاد المعين لبدء النقل وميعاد الوصول  -٥
 . بيان الملتزم بأدائها ووقت وطريقة الوفاء أجرة النقل وغيرها من المصروفات مع -٦
ستحق عن  ـة بوسيلـة المتعلقـات الخاصـاالتفاق -٧ ي ت ضات الت ة التعوي ل وطريق ة النق

 . أو تلفه أو تأخر وصوله يءهالك الش
  .ويجوز إثبات عكس ما ورد في وثيقة النقل بجميع طرق اإلثبات المقررة قانونًا 

    )١٧١ ( مادة
وتتداول .  شخص معين أو ألمره أو لحاملها يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم

،  الـوثيقة طبقًا لقواعد الحوالة المنصوص عليهـا في القانون المدني  إذا آانت اسمية
  .ة إذا آانت للحامل ل،  وبالمناو وبالتظهير إذا آانت ألمر

  . المنقول ذاته ءوفي جميع األحوال تعتبر وثيقة النقل بمثابة حيازة الشي
    )١٧٢ ( مادة

م تح  ه      إذا ل ى طلب اء عل ل بن سلم المرس ل أن ي ى الناق ب عل ل ، وج ة نق رر وثيق
ًا ومشتمال    .  المنقول ءإيصاًال موقعًا منه بتسلمه الشي     ويجب أن يكون اإليصال مؤرخ

 المنقول وأجرة النقل ومكان وميعاد بدء النقل        ءعلى البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشي     
  . والوصول 

  
 والمرسل إليهأثر العقد بالنسبة للمرسل  -١

    )١٧٣ ( مادة
ام ، إال إذا         ءيلتزم المرسل بتسليم الشي    سليمه     اتفق     إلى الناقل في مكان القي ى ت عل

سل   زم بت ا يلت ر ، آم ان آخ ي مك ون   يف ل ، ويك ذ النق ة لتنفي ستندات الالزم ل الم م الناق
ل             مسئوًال   المرسل  عن عدم آفاية المستندات أو عدم مطابقتها للحقيقة ، آما يكون الناق
ل               مسئوًال ل يقتضي من جانب الناق ان النق اءة استعمالها ، وإذا آ عن ضياعها أو إس

  .استعدادات خاصة ، وجب على المرسل إخطاره بذلك قبل التسليم بوقت آاف 
    )١٧٤ ( مادة

إذا آانت طبيعة الشيء محل النقل تقتضي إعداده إعدادًا خاصًا ، وجب على المرسل               
ياء األخرى          القيام بذلك على وجه يقيه الهالك أو التلف ، وال           يعرض األشخاص أو األش

ه          مسئوًال   ويكون المرسل . التي تنقل معه للضرر      شأ عن عدم قيام عن األضرار التي تن
زام  ذا االلت ـل. به ون الناقــ ك يك ع ذل سئوًال وم ذه األضرار م ع  ،عن ه ل م ل النق  إذا قب

ه                ه في ًا       .علمه أو إمكان علمه بعدم قيام المرسل بهذا االلتزام أو إهمال ل عالم ر الناق  ويعتب
  .به إذا آان ظاهرًا أو آان مما ال يخفى عن الناقل العادي 

ا    ام بنقله ي ق ياء الت د األش سئوليته عن هالك أو تلف أح ي م ل أن ينف وال يجوز للناق
ع                     ه ، ويق  بإثبات أن الضرر نشأ عن عيب في تغليف شيء آخر أو في تعبئته أو في حزم

  .آل اتفاق على غير ذلكباطًال 
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    )١٧٥ ( مادة
ا ومن صحة                       ا للتحقق من حالته وب نقله ياء المطل يكون للناقل الحق في فحص األش

  .البيانات المقدمة إليه من المرسل 
ي حضور  ك ف تم ذل ين أن ي تح الطرود ، يتع ة أو ف وإذا اقتضى الفحص فض األغلف

ر    ، وإذا لم يحضر المرسل خالل ميعاد مناسب بعد إخطاره      . المرسل   ل في غي جاز للناق
ل أو        ح ى المرس وع عل ل الرج ة ، وللناق سن ني ذا الفحص بح راء ه ل إج ضور المرس

  . المرسل إليه بمصروفات الفحص 
شي   ة ال ن الفحص أن حال ين م از   ءوإذا تب ضرر ، ج ه ل ه دون تعرض سمح بنقل  ال ت

ل ،                        شيء ورضائه بالنق ة ال ه بحال ة بعلم للناقل أن يمتنع عن النقل ما لم يقر المرسل آتاب
  ٠ اإلقرار في وثيقة النقل أو إيصال التسلم ويثبت هذا

    )١٧٦ ( مادة
الم يتفق                 ل ، م يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصروفات المستحقة للناق

ه      ا المرسل إلي سئولين         . على أن يتحمله ه م ة يكون المرسل والمرسل إلي ذه الحال وفي ه
ع األجرة والمصروفات        ل لظروف ط   .بالتضامن عن دف سلك   وإذا اضطر الناق ة أن ي ارئ

سافة    رة  عن الم تحق األج ول ، اس شيء المنق ى ال د عل ًا لخطر أآي ًا أطول ، تالفي طريق
  .الزائدة والمصروفات اإلضافية إن آان لها مقتضى 

  .وال يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك من األشياء المنقولة بقوة قاهرة 
    )١٧٧ ( مادة

ل ، أن ي         ازة الناق ي حي شيء ف ود ال اء وج ل أثن وز للمرس ه أو   يج ه إلي أمره بإعادت
بتوجيهه إلى شخص آخر غير المرسل إليه ، ويدفع للناقل أجرة ما تم من النقل ويعوضه                 

التين      استعمال  عن المصروفات واألضرار، على أنه ال يجوز للمرسل     ذا الحق في الح ه
  :التاليتين 

  ٠إذا عجز عن تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل  -١
 .ب المرسل إليه تسلمه إذا وصل الشيء وطل -٢

  .  وينتقل هذا الحق إلى المرسل إليه من وقت تسلمه وثيقة النقل 
    )١٧٨ ( مادة

اء وجوده                  ءيجوز لمالك الشي   ره من التصرفات أثن البيع أو غي ه ب  أن يتصرف في
  .في حيازة الناقل بموجب وثيقة النقل 

شي    الك ال ة ه ك تبع ل المال ل إذا آ    ءويتحم ى الناق ع عل ـل ، ويرج اء النق ان  أثن
  .للـرجوع وجه ، ما لم يوجد اتفاق على خالف ذلك 

    )١٧٩ ( مادة
ا صراحًة أو ضمًنا                    ل إذا قبله د النق ه االلتزامات الناشئة عن عق . يتحمل المرسل إلي

ه بموجب   شيء إلي سليم ال ه بت ة المرسل إلي ه خاص ، مطالب وًال ضمنيًا ، بوج ر قب ويعتب
  .ات تتعلق به وثيقة النقل ، أو إصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليم

  
  
  
  
  



                                                    -      -  ٢٩    

   أثر العقد بالنسبة إلى الناقل- ٢
   )١٨٠ ( مادة

ك                     ر ذل ى غي  وإذا. يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه في وسيلة النقل ، ما لم يتفق عل
ل                       اتفق   ع عن النق ل أن يمتن ان للناق  على أن يقوم المرسل بشحن البضاعة أو رصها ، آ

  .قل العادي إذا آان الشحن أو الرص مشوًبا بعيب ال يخفى على النا
شيء ،                     ة ال ة ال تتفق مع طبيع وإذا طلب المرسل أن يكون النقل على وسيلة نقل معين

ام       استعمال   عما يلحق الشيء من ضرر نتيجة      مسئوًال   فال يكون الناقل   هذه الوسيلة متى ق
  .الناقل بتنبيه المرسل بذلك 

    )١٨١ ( مادة
ين ،        على الناقل أن يسلك الطريق الذي تم االتفاق عليه ، فإذا لم يتف             ق مع ى طري ق عل

  .وجب على الناقل أن يسلك الطريق المعتاد 
اد ،                      الطريق المعت زم ب ه ، أو ال يلت ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق علي

  .إذا قامت ضرورة تقتضي ذلك 
    )١٨٢ ( مادة

شي       ل سالمة ال ة                ءيضمن الناق ك العناي ذل في ذل ه أن يب ل ، وعلي د النق ذ عق اء تنفي  أثن
ًا    هالآًا   ءعن هالك الشي   مسئوًال   ويكون.  المنقول   ءتطلبها طبيعة الشي  الالزمة التي ت   آلي

سليم                أخير في الت ي عدم            . أو جزئيًا ، أو عن تلفه أو عن الت م الهالك الكل ر في حك ويعتب
ه                   ءتسليم الناقل للشي   ور علي سلمه أو عدم العث ه بالحضور لت  أو عدم إخطاره للمرسل إلي

ه العرف                 بعد انقضاء مدة معقولة من       ا يقضي ب سليم ، أو م ه للت انتهاء الميعاد المتفق علي
شي   سليمه ءلوصول ال ذي       .  وت ان ال شيء من الوقت والمك سالمة ال ل ب زام الناق دأ الت ويب

شي ه ال ان  ءيوضع في ي الزم سليم ف د الت ل ، وينتهي عن ة النق ام عملي صرفه إلتم  تحت ت
   .ماوالمكان المتفق عليه

    )١٨٣ ( مادة
وزن أو        ءعما يلحق الشي   مسئوالً ال يكون الناقل   ه من نقص في ال م طبيعت ادة بحك  ع

  .الحجم أثناء نقله ، ما لم يثبت أن النقص نشأ عن أسباب أخرى 
    )١٨٤ ( مادة

ل ون الناق سئوًال ال يك ة أو     م ود أو أوراق مالي ن نق ه م ه بنقل د إلي ا عه ن ضياع م ع
شأنه      ل ب ه المرس ا قدم در م ة ، إال بق ياء الثمين ن األش ك م ر ذل وهرات أو غي ت مج ا وق

  .تسليمها من بيانات آتابية 
    )١٨٥ ( مادة

ة           مسئوًال   يكون الناقل  عن أفعال األشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتب
  .على عقد النقل 

    )١٨٦ ( مادة
شي صال  ءإذا ضاع ال ي إي ل  أو ف ة النق ي وثيق ة ف ه مبين ون قيمت    أو تلف دون أن تك

ة الوصول     االستالم ، ُقدر التعويض على أساس القيمة الحقيقية لم  ا ضاع أو تلف في جه
  .وفي اليوم المحدد له ، طبقا للسعر السائد في السوق 

ى وجه                ءفإذا لم يكن للشي    ة عل ه المحكم  سعر معين ، حددت قيمته بمعرفة خبير تعين
  .االستعجال
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ذه                    ءوإذا آانت قيمة الشي    ازع في ه ك أن ين ل مع ذل  مبينة في وثيقة النقل ، جاز للناق
   .ء بجميع الطرق القيمة الحقيقية للشيالقيمة وأن يثبت

    )١٨٧ ( مادة
ه  ءإذا ترتب على تلف الشي     ًا   أو هالآ د         هالآ م يع ه ل أخر وصوله أن ى ت ًا أو عل جزئي

ى                  صالحًا للغرض المقصود منه ، وثبتت مسئولية الناقل ، جاز لطالب التعويض أن يتخل
  . مقابل الحصول على تعويض آامل ءللناقل عن الشي

    )١٨٨ ( مادة
.  محل النقل عند تسلمه للتحقق من سالمته        ءحق في فحص الشي   يكون للمرسل إليه ال   

شي سلم ال سبب التلف أو الهالك  ءوت ل ب ى الناق ي الرجوع عل سقط الحق ف ظ ي  دون تحف
دعوى               ع ال ة البضاعة ويرف ه حال الجزئي أو التأخر في الوصول ، ما لم يثبت المرسل إلي

  .من تاريخ التسليم  يومًا على الناقل خالل ثالثين
ى وجه                وي ة عل كون إثبات حالة البضاعة بمعرفة رجال اإلدارة أو خبير تعينه المحكم

  .االستعجال 
    )١٨٩ ( مادة

ل األول                ان الناق سئوًال    إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ عقد نقل واحد ، آ اه   م تج
اطًال  المرسل والمرسل إليه عن مجموع النقل ، ويقع    ك       ب ى خالف ذل وال . آل شرط عل

ه إال عن                 يسأل آل من ا    لناقلين التالين للناقل األول تجاهه أو تجاه المرسل أو المرسل إلي
ع                       ذي وق ين الجزء ال الضرر الذي يقع في الجزء الخاص به من النقل ، فإذا  استحال تعي
نهم من             ستحقه آل م ا ي سبة م اقلين بن ع الن ين جمي فيه الضرر ، وجب توزيع التعويض ب

  . بالنسبة ذاتها نوزعت حصته على اآلخريأجرة النقل ، وإذا أعسر أحدهم ، 
    )١٩٠ ( مادة

ال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هالك الشيء أو تلفه أو التأخير في تسليمه ، إال            
شي         ه              ءبإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في ال أ المرسل إلي أ المرسل أو خط .  أو خط

  .الناقل أو تلفه ، آان تبعة ذلك على ءوإذا لم يعرف سبب هالك الشي
وإذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسئوليته عن التلف من جراء عيب في حزم البضاعة               

  .آان على المرسل أو المرسل إليه أن يثبت أن التلف لم ينشأ من جراء هذا العيب
    )١٩١ ( مادة

شي              باطًال   يقع سئولية عن هالك ال ًا    ءآل شرط يقضي بإعفاء الناقل من الم ًا   هالآ آلي
آل شرط يقضي بإعفاء الناقل من هذه المسئولية     باطًال   وآذلك يقع . أو جزئيًا أو عن تلفه      

  .إذا نشأت عن أفعال تابعيه 
زام المرسل أو  أنه إل سئولية آل شرط يكون من ش اء من الم م اإلعف ر في حك ويعتب
ة آل أو بعض                           ا تغطي ة صفة آانت ، يكون الهدف منه المرسل إليه بدفع أية مبالغ ، بأي

  .لية الناقل نفقات التأمين ضد مسئو
    )١٩٢ ( مادة

  :فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه ، يجوز للناقل 
ويض    -١ ون التع شرط أال يك أخير ب ف أو الت الك أو التل ن اله سئوليته ع دد م أن يح

  .المشترط تعويضًا رمزيًا أو صوريًا 
 .أن يشترط إعفاءه من المسئولية عن األضرار  التي تنشأ عن التأخير  -٢
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د       مكتوبًا   يجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها        و ، وأن يكون الناقل ق
  .أعلم به المرسل 

    )١٩٣ ( مادة
ه    مسئوًال  إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه ، لم يكن الناقل             عن هالآ

  .أو تلفه إال إذا ثبت حدوث خطأ منه أو من تابعيه 
    )١٩٤ ( مادة

  .ه ، ما لم يتفق على غير ذلك  عند وصولءيلتزم الناقل بتفريغ الشي
ل       ى الناق رة عل ع مباش ه أن يرج ل إلي سليم أو  طالبلموللمرس ه بالت د   ت ويض عن التع

  .االقتضاء 
    )١٩٥ ( مادة

ل أن يخطره بوصول                    ى الناق إذا لم يكن التسليم واجبًا في محل المرسل إليه ، آان عل
سلمه          ه ت شي         . الشيء وبالميعاد الذي يستطيع في سلم ال ه ت ى المرسل إلي اد     وعل ء في الميع

اد      . الذي حدده الناقل وإال التزم بمصروفات التخزين          د انقضاء الميع ل ، بع ويجوز للناق
 .الذي عينه للتسليم ، أن ينقل الشيء إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية 

    )١٩٦ ( مادة
ه عن    ف المرسل إلي ذه ، أو تخل تمرار تنفي ل أو اس ذ النق دء تنفي انع دون ب ال م إذا ح

ي ا سلم ف ل ، أو حضر والت ه الناق ذي عين اد ال ع لميع ل  امتن رة النق ع أج سلم أو دف عن الت
  .والمصروفات ، وجب على الناقل أن يخطر المرسل بذلك وأن يطلب منـه تعليماته 

ل أن    از للناق ت المناسب ، ج ي الوق ه ف ل تعليمات الغ الناق ي إب أخر المرسل ف وإذا  ت
ه االس   ى وج ر عل ين خبي ة تعي ن المحكم ب م ه  يطل شيء واإلذن ل ة ال ات حال تعجال إلثب
  .بإيداعه عند أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته

ة ، أو آانت صيانته تقتضي                    وإذا آان الشيء معرضًا للهالك أو التلف أو نقص القيم
ة               ة المحكم مصروفات باهظة أمر القاضي ببيعه بالطريقة التي يعينها وبإيداع الثمن خزان

  .لحساب ذوي الشأن 
اء                   ويجو ا يكفي للوف ز للقاضي ، عند االقتضاء، أن يأمر ببيع الشيء آله أو بعضه بم

  .بالمبالغ المستحقة للناقل 
    )١٩٧ ( مادة

 الستيفاء أجرة النقل والمصروفات وغيرها من المبالغ التي ءيجوز للناقل حبس الشي
  .تستحق له بسبب النقل 

 المستحقة له  المبالغ الستيفاءءويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج عن بيع الشي

  .ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهنًا تجاريًا.  النقل بسبب
  

  عقد نقل األشخاص: الفرع الثاني 
    )١٩٨ ( مادة

ل               يلة نق ى وس ل الراآب عل عقد نقل األشخاص هو العقد الذي يلتزم بموجبه الناقل بنق
  .ي الميعاد ، وذلك مقابل أجر معينة من مكان معين إلى مكان آخر سليمًا وف

    )١٩٩ ( مادة
يلتزم الناقل بنقل الراآب وأمتعته التي يجوز له االحتفاظ بها إلى جهة الوصول ، في             

  . الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف 
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    )٢٠٠ ( مادة
ا يلحق ال    مسئوًال   يلتزم الناقل بسالمة الراآب أثناء تنفيذ عقد النقل ، ويكون          راآب  عم

  . وآذلك األضرار المترتبة على التأخير في الوصول  ،من أضرار بدنية أو مادية
يلة                    دخول وس ه الراآب ب شرع في ذي ي ويبدأ التزام الناقل بسالمة الراآب من الوقت ال

  .النقل وينتهي في اللحظة التي ينفصل فيها الراآب عنها 
سالمة الراآب أث   ام ب التزام ع ل ب زم الناق ك يلت ع ذل د  وم ان المع ي المك ده ف اء تواج ن

  .الستقبال الراآب تمهيدًا لتنفيذ النقل 
    )٢٠١ ( مادة

أخير                   ة أو أضرار الت ة أو المادي ال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن األضرار البدني
ه الصحية      ة  . التي تلحق بالراآب إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراآب أو حالت وللورث

اة                 الحق في مطالبة الناقل بالتع     ورثهم ، سواء وقعت الوف ذي لحق م ويض عن الضرر ال
  .إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء مدة من الزمن 

    )٢٠٢ ( مادة
ة           مسئوًال   يكون الناقل  عن أفعال األشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزاماته المترتب
  .على عقد النقل 

    )٢٠٣ ( مادة
اطًال    يقع سئول                   ب ًا من الم ًا أو جزئي ل آلي اء الناق ا يصيب     آل شرط يقضي بإعف ية عم

سئولية آل شرط يكون من                         اء من الم م اإلعف الراآب من أضرار بدنية ، ويعتبر في حك
ة آل أو                           ا تغطي ة صفة آانت ، يكون الهدف منه الغ ، بأي شأنه إلزام الراآب بدفع أية مب

  .بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل 
سئ              ًا من الم ًا أو جزئي أخير أو        ويجوز للناقل أن يشترط إعفاءه آلي ولية الناشئة عن الت

  .عن األضرار المادية التي تلحق الراآب
ل    ،   مكتوبًا   ويجب في هذه الحالة أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية          وأن يكون الناق

  .قد أعلم به الراآب صراحًة 
    )٢٠٤ ( مادة

عن ضياع األمتعة التي يحتفظ بها الراآب أو عن تلفها ، إال  مسئوًال ال يكون الناقل
  ٠ت الراآب خطأ الناقل أو تابعيه إذا أثب

  . ويخضع نقل األمتعة المسجلة لألحكام الخاصة بنقل األشياء 
    )٢٠٥ ( مادة

وف ذ    ىإذا ت أن يتخ ل ب زم الناق ل ، الت د النق ذ عق اء تنفي  الراآب أو أصيب بمرض أثن
  .الالزمة للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن ، التدابير 

ة                 وإذا وجد عند حدوث الوفاة     دخل لمراقب ه أن يت شأن ، جاز ل  أو المرض أحد ذوي ال
  .هذه التدابير وأن يطلب من الناقل تسليمه إقرارًا بأن أمتعة الراآب في حيازته 

    )٢٠٦ ( مادة
ل           وائح النق ين في ل ه أو المع يلتزم الراآب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق علي

  . أو الذي يقضي به العرف 
  .الناقل المتعلقة بالنقل تعليمات اتباع وعلى الراآب 

    )٢٠٧ ( مادة
ات التي                  ا من النفق للناقل حبس أمتعة الراآب المسجلة ضمانًا ألجرة النقل وغيره

  . تستحق له أثناء تنفيذ عقد النقل 
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ل ،                 سبب النق ه ب وللناقل حق امتيـاز على ثمن األمتعة الستيفاء المبـالغ المستحقة ل
  .اء المرهونة رهنًا تجاريًا ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على األشي

  
  الوآالة بالعمولة للنقل: الفرع الثالث 

    )٢٠٨ ( مادة
الوآالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بموجبه الوآيل بأن يتعاقد باسمه لحساب الموآل       
د      وم عن أن يق ة ، وب ة معين ى جه يء أو شخص إل ل ش ى نق ل عل ع ناق ه م م موآل أو باس

  . وذلك في مقابل عمولة يتقاضاها من الموآل االقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل ،
ل ،                 د النق وإذا تولى الوآيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة ، سرت عليه أحكام عق

  .ما لم يتفق على غير ذلك 
    )٢٠٩ ( مادة

ه ،     ـذ تعليمات ه وأن ينف صلحة موآل ى م افظ عل أن يح ل ب ة للنق ـل بالعمول زم الوآي يلت
ل والطريق الواجب     وبوجه خاص ما يتعلق منها باختيار النا      يلة النق د   اقل ووس تباعه ومواعي

ادي              اجر الع ة الت ه         . النقل ، وأن يبذل في ذلك عناي د في حساب موآل أن يقي ل ب زم الوآي ويلت
  .األجرة الفعلية المستحقة للناقل 

    )٢١٠ ( مادة
  . محل النقل ءيضمن الوآيل بالعمولة للنقل سالمة الراآب أو الشي

ًا               من   مسئوًال   وفي نقل األشياء يكون    ًا أو جزئي ه آلي شيء عن هالآ سلمه ال وقت ت
اهرة ،                      وة الق ات الق أو تلفه أو التأخير في تسليمه ، وال يجوز له أن ينفي مسئوليته إال بإثب

  .أو العيب الذاتي في الشيء ، أو خطأ الموآل ، أو خطأ المرسل إليه 
آب عن التأخير في الوصول وعما يلحق الرا مسئوًال وفي نقل األشخاص يكون

 ، وال يجوز له أن ينفي مسئوليته إال أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنيه أو مادية
وله في جميع األحوال الرجوع . بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراآب أو حالته الصحية 

  .على الناقل إذا آان لهذا الرجوع وجه 
    )٢١١ ( مادة

ع اطًال يق ل آل     ب ة للنق ل بالعمول اء الوآي ضي بإعف رط يق ل ش ن   آ ًا م ًا أو جزئي ي
  . المسئولية عما يلحق الراآب من أضرار بدنية 

زام الراآب                          أنه إل سئولية آل شرط يكون من ش اء من الم م اإلعف ويعتبر في حك
ة آل أو بعض              ا تغطي على أي وجه بدفع أية مبالغ ، بأية صفة آانت ، يكون الهدف منه

  .نفقات التأمين ضد مسئولية الوآيل بالعمولة للنقل 
د     وف ن أح ل أو م ة للنق ل بالعمول ن الوآي سيم م أ الج التي الغش والخط دا ح ا ع يم

اءه                          شترط إعف ل أن ي ة للنق ل بالعمول ه ، يجوز للوآي تابعيه أو من الناقل أو من أحد تابعي
سلمه ،                          ـأخير في ت ه أو الت شيء أو تلف سئوليـة الناشئة عن هالك ال آليـًا أو جزئيًا من الم

ر              ومن المسئولية الناشئة     عن التأخير في وصول الراآب أو عما يلحق به من أضرار غي
  .بدنية 

ة         مكتوبًا   ويجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية       ل بالعمول ، وأن يكون الوآي
  .للنقل قد أعلم به الموآل أو الراآب صراحًة 

  
  



                                                    -      -  ٣٤    

    )٢١٢ ( مادة
ه ب      ل لمطالبت ى الناق رة عل وع مباش ق الرج ب ح ل أو الراآ نتعويضالللموآ   ع

أخير      الضرر الن  وفي  . اشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن تنفيذه بكيفية معيبة أو عن الت
  .جميع األحوال يجب إدخال الوآيل بالعمولة للنقل في الدعوى 

ن    التعويض ع ه ب ل أو الراآب لمطالبت ى الموآ رة عل وع مباش ل حق الرج وللناق
  .الضرر الذي لحقه من تنفيذ عقد النقل 

ه حق الرجوع       ل                 وللمرسل إلي ة للنق ل بالعمول ل والوآي ى آل من الناق  مباشرة عل
  .بالحقوق الناشئة عن عقد النقل 

    )٢١٣ ( مادة
ـذي وسطه ،         يكـون الوآيل األصلي بالعمولة للنقل ضامنًا للوآيل بالعمولة للنقل ال

  .ما لم يكن المرسل قد عين الوآيل الوسيط في اتفاقه مع الوآيل األصلي 
    )٢١٤ ( مادة
  .جرة النقل للناقل ، حل محله فيما له من حقوق إذا دفع الوآيل بالعمولة للنقل أ

    )٢١٥ ( مادة
ل              ة للنق ل بالعمول ى الوآي فيما عدا األحكام المنصوص عليها فيما تقدم ، تسري عل

  .األحكام الخاصة بعقد الوآالة بالعمولة 
  أحكام خاصة بالنقل الجوي: الفرع الرابع 

    )٢١٦ ( مادة
اً             ة طرف رد      مع عدم اإلخالل باالتفاقيات الدولية التي تكون الدول م ي ا ل ا ، وفيم  فيه

ل                  د النق ام الخاصة بعق ل الجوي األحك بشأنه نص خاص في هذا الفرع ، تسري على النق
  .المنصوص عليها في هذا الفصل

    )٢١٧ ( مادة
  .يقصد بالنقل الجوي نقل األشخاص أو األمتعة أو البضائع بالطائرات مقابل أجر

ب      ى س م عل ل إذا ت دون مقاب ل ب األجر النق ل ب ل النق ن قبي ر م ى ويعتب ة عل يل الدعاي
  .طائرات شرآات نقل محترفة 

سلم            " األمتعة  " ويقصد بلفظ    ، األشياء التي يجوز للراآب حملها معه في الطائرة وت
  .للناقل لتكون في حراسته أثناء النقل 

اء                  وال يشمل هذا اللفظ األشياء الصغيرة الشخصية التي تبقى في حراسة الراآب أثن
  .السفر 

    )٢١٨ ( مادة
سئولية          يجب أن تتضمن وثيق    ام الم ة النقل الجوي بيانًا يفيد بأن النقل يقع وفقًا ألحك

ادة          ا في الم انون ، وإال         ) ٢٢٤(المحدودة المنصوص عليه ذا الق ع   من ه ل    امتن ى الناق عل
  .التمسك بهذه األحكام 

    )٢١٩ ( مادة
اة الراآب أو                     ة وف ذي يحدث في حال ل الجوي عن تعويض الضرر ال يسأل الناق

اء     إصابته بجروح أو بأي أذى جس  ى الضرر أثن ذي أدى إل ماني آخر ، إذا وقع الحادث ال
سلم الراآب       ، وجود الراآب في المكان المخصص النتظار الصعود إلى الطائرة          وحتى ت

  .ألمتعته في مكان الوصول 
  



                                                    -      -  ٣٥    

    )٢٢٠ ( مادة
ة هالك أو ضياع                        ذي يحدث في حال يسأل الناقل الجوي عن تعويض الضرر ال

  .ادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي األمتعة أو البضائع أو تلفها إذا وقع الح
ـاقل ،        ويشمل النقـل الجوي الفترة التي تكون فيها األمتعة والبضائع في حراسة الن

  .وذلك منذ تسلم الناقل لها وتسليمها في مكان الوصول 
ري                    ل ب ضائع محل نق ة أو الب وال يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها األمتع

ل الجوي                 .  خارج المطار    أو بحري يقع   ذ النق د تنفي ل عن ذا النق ل ه ه إذا حدث مث ى أن عل
تج                         راض أن الضرر ن ى أخرى وجب افت ل من طائرة إل سليم أو النق بقصد الشحن أو الت

  . ما لم يقم الدليل على عكس ذلك  ،عن حادث وقع أثناء فترة النقل الجوي
    )٢٢١ ( مادة

أخ          ير في وصول الراآب أو        يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على الت
 .األمتعة أو البضائع 

    )٢٢٢ ( مادة
ذاتي في                     – ١ اهرة أو العيب ال ال يجوز للناقل الجوي نفي مسئوليته إال بإثبات القوة الق

  .الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراآب 
ذا                       – ٢ سابقة ، جاز للمدعي نفي ه رة ال وإذا أثبت الناقل أحد األمور المذآورة في الفق

م يكن                       اإل ه ل ذا األمر ،أو أن سبب ه م يحدث ب ثبات بإقامة الدليل على أن الضرر ل
رة يخفض التعويض    ة األخي ذه الحال د في إحداث الضرر ، وفي ه سبب الوحي ال

  .بنسبة الضرر الذي ينسب إلى األمر الذي أثبته الناقل الجوي
    )٢٢٣ ( مادة

صغيرة الشخصية ا                ياء ال لتي تبقى    ال يسأل الناقل الجوي عن ضياع أو تلف األش
  .في حراسة الراآب أثناء السفر ، إال إذا أثبت الراآب خطأ الناقل أو تابعيه 

    )٢٢٤ ( مادة
ال يجوز في حالة النقل الجوي لألشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على              

صراحة   اتفق  الناقل الجوي مبلغ مائة وخمسين ألف ريال ، بالنسبة إلى آل راآب إال إذا          
  .على تجاوز هذا المبلغ 

اًال               ة وخمسين ري غ مائ وفي حالة نقل األمتعة أو البضائع ال يتجاوز التعويض مبل
ل                 ى الناق ضائع إل ة أو الب سليم األمتع د ت عن آل آيلو جرام ، ومع ذلك إذا قدم المرسل عن
ك ،                ر ذل ل من أجرة إضافية نظي ه الناق د يطلب إقرارًا خاصًا بقيمتها أو أهميتها ودفع ما ق

ذه                     التزم الناقل بأداء   ل أن ه رار إال إذا أثبت الناق ة في اإلق ة المبين دار القيم  التعويض بمق
  .القيمة تجاوز القيمة أو األهمية الحقيقية لألمتعة أو البضائع 

ه يحسب الحد               وفي حالة ضياع أو هالك أو تلف جزء من طرد أو بعض محتويات
ه              الي للطرد آل وزن اإلجم ى أساس ال ؤث      ، األقصى للتعويض عل م ي ا ل ة     م ك في قيم ر ذل

  .طرود أخرى تشملها نفس الرسالة فيراعى أيضًا وزن هذه الطرود 
اء        ب أثن ة الراآ ي حراس ى ف ي تبق صية الت صغيرة الشخ ياء ال ى األش سبة إل        وبالن

غ           السفر، ال يجوز أن يزيد التعويض الذي يحكم به ل          ى مبل ياء عل ك األش  كل راآب عن تل
  .ثالثة آالف ريال 

  
  



                                                    -      -  ٣٦    

    )٢٢٥ ( مادة
ا            ال يجوز ل   لناقل الجوي أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض المنصوص عليه
سابقة     ادة ال ل أو                         ، في الم اع من جانب الناق شأ عن فعل أو امتن د ن  إذا ثبت أن الضرر ق

ال حدوث                         ، تابعيه إدراك احتم ة ب ة مقرون ا برعون ا بقصد إحداث ضرر ، وإم ك إم  وذل
انوا          ضرر ، فإذا وقع الفعل أو االمتناع من جانب التاب          م آ ضًا أنه عين ، فيجب أن يثبت أي

  .عندئذ في أثناء تأدية وظائفهم 
    )٢٢٦ ( مادة

دود  سك بالح ه أن يتم از ل ل ، ج ابعي الناق د ت ى أح ويض عل وى التع ت دع إذا أقيم
ادة            ا في الم انون ، إذا أثبت أن الفعل             ) ٢٢٤(القصوى للتعويض المنصوص عليه ذا الق من ه

  . تأدية وظيفته الذي أحدث الضرر قد وقع منه أثناء وبسبب
ل   التعويض الذي يمكن الحصول عليه يتجاوز مجموع ويجب أن ال   ه  من الناق ًا   وتابعي مع

ومع ذلك ال يجوز لتابع الناقل أن يتمسك بالحدود القصوى للتعويض إذا ثبت أن                  . الحدود   تلك
ة                 ا برعون ا بقصد إحداث ضرر ، وإم ك إم ه ، وذل اع من جانب الضرر ناشئ عن فعل أو امتن

 .قرونة بإدراك احتمال حدوث ضرر م
    )٢٢٧ ( مادة

ل                  باطًال   يقع دها بأق سئولية أو بتحدي ل الجوي من الم آل شرط يقضي بإعفاء الناق
  .من هذا القانون ) ٢٢٤(من الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليها في المادة 

ن     ل الجوي م اء الناق ضي بإعف ذي يق شرط ال بطالن ال ذا ال شمل ه ك ال ي ع ذل وم
ه أو عيب                      المسئولية أو  سبب طبيعت ه ب ل أو تلف شيء محل النق  بتحديدها في حالة هالك ال

  .ذاتي فيه 
    )٢٢٨ ( مادة

ة                 سلمها في حال ى ت تسلم المرسل إليه األمتعة أو البضائع دون تحفظ يعد قرينة عل
  .جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ، ما لم يقم الدليل على عكس ذلك 

    )٢٢٩ ( مادة
ئع ، أن يوجه احتجاجًا إلى الناقل       على المرسل إليه في حالة تلف األمتعة أو البضا        

ة                    ة ، وأربع ى األمتع سبـة إل فـور اآتشاف التلف ، وذلك خالل سبعة أيـام على األآثر بالن
  .على األآثر بالنسبة إلى البضائع ، تبدأ من تاريخ االستالم  يومًا عشر

ًا  وفي حالة التأخير يجب أن يوجه االحتجاج خالل واحد وعشرين         ر    يوم ى األآث عل
  .ن اليوم الذي توضع فيه األمتعة أو البضائع تحت تصرف المرسل إليه م

سليم        ويجب أن يثبت االحتجاج في صورة تحفظ على        د ت ل عن ة النق ة  وثيق أو  األمتع
ضائع ي  الب ل ف ى الناق م الوصول يرسل إل ، أو في صورة خطاب مسجل مصحوب بعل

  .الميعاد القانوني 
ل   د الناق سئولية ض وى الم ل دع د   وال تقب ي المواعي اج ف ه االحتج م يوج  إذا ل

ل أو                      دليس من جانب الناق المنصوص عليها في هذه المادة ، إال إذا أثبت المدعي وقوع ت
  .تابعيه لتفويت هذه المواعيد أو إلخفاء حقيقة الضرر الذي أصاب األمتعة أو البضائع 

    )٢٣٠ ( مادة
نتين م            ل الجوي بمرور س ى الناق سئولية عل وم  يسقط الحق في رفع دعوى الم ن ي

وم وقف                  بلوغ الطائرة جهة الوصول أو من اليوم الذي آان يجب أن تصل فيه ، أو من ي
  .النقل 

  



                                                    -      -  ٣٧    

    )٢٣١ ( مادة
أ        مسئوًال   في حالة النقل بالمجان ، ال يكون الناقل الجوي         ، إال إذا ثبت صدور خط

ا      منه أو من أحد تابعيه ، وفي هذه الحالة يسأل الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليه
  .من هذا القانون ) ٢٢٤(ة في الماد

  .ويعتبر النقل بالمجان إذا آان بدون مقابل ، ولم يكن الناقل محترفًا النقل 
    )٢٣٢ ( مادة

ا في             مسئوًال   يكون الناقل الجوي   في الحدود القصوى للتعويض المنصوص عليه
ان                 ) ٢٢٤(المادة   ًا آ سئولية ، وأي من هذا القانون ، أيًا آانت صفة الخصوم في دعوى الم

  . مقدار التعويض المستحق عددهم أو
  

  الفصل الرابع
  الرهن واإليداع في المخازن العامة

  الرهن التجاري: الفرع األول 
   أرآان الرهن– ١

    )٢٣٣ ( مادة
سبة    اري بالن دين تج ول ضمانًا ل ال منق ى م رر عل ذي يتق و ال اري ه رهن التج ال

  .للمدين 
وقهم         ق حق ذين تتعل شأن ال اتهم  ويكون الرهن تجاريًا بالنسبة لجميع ذوي ال  والتزام

  .به 
    )٢٣٤ ( مادة

شي    ازة ال ت حي ر إال إذا انتقل ق الغي ي ح ذًا ف رهن ناف ون ال ى ءال يك ون إل  المره
ا حتى                ، الدائن المرتهن ، أو إلى عدل يعينه المتعاقدان        سلمه منهم ازة من ت  وبقي في حي

  .انقضاء الرهن 
شيء المره        ائزًا لل ون في  ويعتبر الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان ح

  :الحالتين اآلتيتين  
شيء أصبح في                          – ١ أن ال اد ب ى االعتق ر عل ة تحمل الغي إذا وضع تحت تصرفه بكيفي

  .حراسته 
ذا        – ٢ سلم ه ق ت ره ح ائزه دون غي ون ويعطي ح شيء المره ل ال كًا يمث سلم ص إذا ت

  .الشيء
    )٢٣٥ ( مادة

          

  :ويتم الرهن على النحو التالي .         يجوز رهن الحقوق 
الحقوق الثابتة في صكوك اسمية بثبوت آتابي يذآر فيه أنه على سبيل الضمان ،                   – ١

  .ويقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك ، ويؤشر به على الصك ذاته 
  .الحقوق الثابتة في صكوك ألمر بتظهير يذآر فيه أن القيمة للضمان أو للرهن    – ٢
وق مع               الحقوق الثابتة في صكوك لحاملها بثبوت        – ٣ ذه الحق ه رهن ه ذآر في ابي ي  آت

  .إخطار الجهة التي أصدرت هذه الصكوك بحصول الرهن 
اع   الحقوق األخرى غير الثابتة في صكوك اسمية أو صكوك ألمر ب                – ٤ إجراءات  اتب

  .حوالة الحق 



                                                    -      -  ٣٨    

د                     ًا عن ان الصك مودع ا ، وإذا آ ة فيه وتنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابت
ر ،  ر الغي ه   اعتب سليم الصك ذات ة ت داع بمثاب سليم إيصال اإلي شرط أن يكون الصك  ،ت  ب

  .معينًا في اإليصـال تعيينًا آافيًا ، وأن يقبل المودع عنده حيازته لحساب الدائن المرتهن 
    )٢٣٦ ( مادة

  .يثبت الرهن بالنسبة إلى المتعاقدين وفي مواجهة الغير ، بجميع طرق اإلثبات 
    )٢٣٧ ( مادة

شيء  ،   المرهون    ءقي قائمًا ولو استبدل بالشي    إذا ترتب الرهن على مال مثلي ، ب       
  .آخر بذات القيمة والنوع 

راهن أن         دين ال از للم ة ، ج ر المثلي وال غي ن األم ون م شيء المره ان ال وإذا آ
رهن ، وأن                       د ال ك في عق ى ذل شرط أن يكون منصوصًا عل يسترده ويستبدل به غيره ، ب

ام المن      اة األحك ع مراع ك م دل ، وذل دائن الب ل ال دم   يقب الس وع ي اإلف ا ف صوص عليه
  .اإلخالل بحقوق الغير حسن النية 

    )٢٣٨ ( مادة
على الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان أن يسلم المدين ، إذا طلب منه               

ه               داره ووزن ك من        ، ذلك ، إيصاال يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومق ر ذل  وغي
  .الصفات المميزة له 

   آثار الرهن- ٢
    )٢٣٩ ( مادة

زم ا ة        يلت دابير الالزم اذ الت دان باتخ ه المتعاق ذي عين دل ال رتهن أو الع دائن الم ل
شي   ى ال ة عل شي  ءللمحافظ ذا ال ان ه ون ، وإذا آ اذ   ء المره ه اتخ ة ، فعلي ة تجاري  ورق

د     ا عن تيفاء قيمته ة واس ي الورق ت ف ة الحق الثاب انون لحماي ا الق ي يتطلبه راءات الت اإلج
  .جميع المصروفات التي تنفق في هذا السبيلويكون الراهن ملزمًا ب. حلول األجل 

عن هالك الشيء المرهون      مسئوًال   ويكون الدائن المرتهن أو العدل الذي عينه المتعاقدان       
ه                       أو تلفه ، ما لم يثبت أن ذلك يرجع إلى عيب ذاتي في الشيء أو إلى سبب أجنبي ال يد ل

  .فيه 
    )٢٤٠ ( مادة

وعليه أن يستثمر   . دون مقابل    المرهون   ءال يجوز للدائن المرتهن أن ينتفع بالشي      
شي بض  ءال راهن ، وأن يق ه لحساب ال ة ب وق المتعلق ع الحق ستعمل جمي ون وأن ي  المره

  .قيمته وأرباحه وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه عند استحقاقها 
ه            ا حصل علي ه ، م د حل أجل م يكن ق و ل ويخصم من المبلغ المضمون بالرهن ول

 ، على أن يكون الخصم أوًال من   ءالشي استعمال   ستفاده من الدائن من صافي الريع وما ا     
شي ى ال ه في المحافظة عل ا أنفق ة م ا ءقيم م م اليف ، ث ه من التك ا دفع  واإلصالحات وم

  . استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين 
    )٢٤١ ( مادة

دائ ان لل تحقاقه ، آ اد اس ي ميع الرهن ف ضمون ب دين الم دين ال دفع الم م ي ن إذا ل
ميًا أو    ًا رس اء تنبيه دين بالوف ى الم ه عل اريخ التنبي ن ت ام م بعة أي ضاء س د انق رتهن، بع الم
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، أن يتقدم بعريضة إلى رئيس المحكمة بطلب األمر      

  . المرهون آله أو بعضهءببيع الشي
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    )٢٤٢ ( مادة
شيء المرهون ع ال ة ببي يس المحكم صادر من رئ ر ال ذ األم د ال يجوز تنفي  إال بع

انقضاء خمسة أيام من تاريخ إبالغه إلى المدين والكفيل العيني إن وجد ، مع بيان المكان                
  .الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته 

ال                        ين الم رتهن أن يع دائن الم ان من حق ال وال ، آ وإذا تقرر الرهن على عدة أم
ع                       ك ، وفي جمي ر ذل ى غي م يتفق عل ا ل ع ، م  األحوال ال يجوز أن       الذي يجري عليه البي

  .يشمل البيع إال ما يكفي للوفاء بحق الدائن  ومصروفات البيع 
    )٢٤٣ ( مادة
ي،         نذيليجري البيع في الزمان والمكان ال      المزاد العلن  يعينهما رئيس المحكمة ، وب

  .إال إذا عين رئيس المحكمة طريقة أخرى للبيع 
داوًال في سوق األوراق الما                شيء المرهون صكًا مت يس       وإذا آان ال ة ، أمر رئ لي
  .المحكمة ببيعه في هذا السوق بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بها 

  وما يكون قد تكبده من مصروفات        ، ويستوفي الدائن المرتهن بطريق االمتياز أصل دينه      
  . وذلك من الثمن الناتج من البيع ،

    )٢٤٤ ( مادة
ت حياز     ف ، أو آان الك أو التل ًا لله ون معرض شيء المره ان ال ستلزم  إذا آ ه ت ت

راهن أن           دائن وال ه ، جاز لكل من ال نفقات باهظة ، ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدل
ل  ة ، وينتق ا المحكم ة تعينه ة طريق ورًا بأي ه ف رخيص ببيع ة الت يس المحكم يطلب من رئ

  .الرهن إلى الثمن الناتج من البيع 
    )٢٤٥ ( مادة

ر آ               شيء المرهون بحيث أصبحت غي ة لضمان    إذا انخفضت القيمة السوقية لل افي
ا حدث من انخفاض             دار م ة الضمان بمق راهن تكمل   ،الدين ، آان للدائن أن يطلب من ال

  .وذلك خالل ميعاد معين 
ة الضمان ،         وم بتكمل وإذا رفض الراهن ذلك أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يق

لمواد اإلجراءات المنصوص عليها في ا  بإتباع  ، آان للدائن أن ينفذ على الشيء المرهون      
  .من هذا القانون) ٢٤٣(إلى ) ٢٤١(من 

    )٢٤٦ ( مادة
راهن ، متى                  ى ال إذا آان الشيء المرهون صكًا لم تدفع قيمته بالكامل ، وجب عل
ذا   اء به ة للوف ود الالزم رتهن النق دائن الم ى ال دم إل دفوع ، أن يق ر الم الجزء غي ب ب طول

ر   دائن الم از لل ل ، وإال ج ى األق وم عل تحقاقه بي اد اس ل ميع زء قب ع الج ب بي تهن أن يطل
واد         بإتباعالصك   ى   ) ٢٤١( من   اإلجراءات المنصوص عليها في الم ذا    ) ٢٤٣(إل من ه
  .القانون 

    )٢٤٧ ( مادة
ر  اطًال يعتب دائن   ب ره ، ويعطي ال د تقري رهن أو بع ر ال رم وقت تقري اق يب آل اتف

شيء المرهون                    ك ال المرتهن ، في حالة عدم استيفاء الدين عند حلول أجله ، الحق في تمل
واد من                 أو بي  ا في الم اة اإلجراءات المنصوص عليه ى   ) ٢٤١(عه بدون مراع ) ٢٤٣(إل

  .من هذا القانون 
ه          ومع ذلك يجوز ، بعد حلول الدين أو قسط منه االتفاق على أن ينزل المدين لدائن
دائن                  عن الشيء المرهون أو جزء منه وفاء للدين ، آما يجوز للمحكمة أن تأمر بتمليك ال
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سوقية      المرتهن الشيء ال  ه ال ه بقيمت ى أن يحسب علي مرهون أو جزء منه وفاء للدين ، عل
  .وفقًا لتقدير الخبراء 

  
  اإليداع في المخازن العامة : الفرع الثاني 

    )٢٤٨ ( مادة
ا                       سلم بضاعة لحفظه ه الخازن بت زم بموجب د يلت ة ، عق اإليداع في المخازن العام

ا بموجب صك        ا أو حيازته ه ملكيته ا ، يصدرها   لحساب المودع أو من تؤول إلي وك تمثله
  .المخزن العام 

  .وتعتبر في حكم المخازن العامة مستودعات العبور في الموانئ 
رع أي         ذا الف ي ه ا ف صوص عليه ام المن عًا لألحك ًا خاض ًا عام ر مخزن وال يعتب

  . تكون قابلة للتداول  ،مخزن ال يكون من حقه إصدار صكوك تمثل البضاعة
  

    )٢٤٩ ( مادة
 مخزن عام ، له حق إصدار صكوك تمثل البضائع المودعة              ال يجوز إنشاء أو استثمار    

شروط واألوضاع   ًا لل صة ، وفق ة المخت رخيص من الجه داول ، إال بت ة للت ون قابل ، وتك
  .التي يصدر بها قرار منها 

    )٢٥٠ ( مادة
  .يصدر الوزير المختص الئحة بتنظيم المخازن العامة 

ة البضاعة    ويضع آل مخزن عام الئحة خاصة به ، تنظم نشاطه بما يتفق و              طبيع
ات  وق والتزام ى حق ذه الالئحة ، عل شتمل ه ا ، ويجب أن ت ا وحفظه وم بتخزينه ي يق الت

  ٠ الخازن وطريقة تعيين أجرة التخزين
    )٢٥١ ( مادة

ر ،    ساب الغي سابه أو لح ـواء لح ـة ، س ـة صف ارس ، بأي ازن أن يم ـوز للخ ال يج
ي   ه ف ضائع المرخص ل وع الب ن ن ضائع م ون موضوعه ب ًا يك شاطًا تجاري ي ن ا ف حفظه

  .مخزنه وإصدار صكوك تمثلها 
سبة                  ا ن شرآاء فيه ك أحد ال ل من      %) ١٠(وإذا آان الخازن شرآة يمتل ى األق عل

  .رأسمالها ، فيسري على هذا الشريك الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة 
    )٢٥٢ ( مادة

يجوز للمخازن العامة ، أن تقدم قروضًا مكفولة برهن البضـاعة المحفوظة لديها،            
  .عامل بصكوك الرهن التي تمثلها وأن تت

    )٢٥٣ ( مادة
يلتزم المودع بأن يقدم إلى المخزن العام آافة البيانات والمعلومات الصحيحة عن              

  .نوع البضاعة ومواصفاتها وقيمتها 
ام لحسابه ، وأخذ                وللمودع الحق في فحص البضاعة التي سلمت إلى المخزن الع

  .عينات أو نماذج منها 
    )٢٥٤ ( مادة

سئوًال    يكون الخازن   ا           عن ح   م ى  . راسة البضاعة المودعة والمحافظة عليه وعل
  .الخازن أن يبذل في ذلك العناية الضرورية وفقًا لطبيعة البضاعة ونوعها 

  .عن البضاعة وبما ال يتجاوز القيمة التي قدرها المودع  مسئوًال ويكون الخازن
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اهرة ،                  وال يسأل الخازن عما يصيب البضاعة من تلف أو نقص إذا نشأ عن قوة ق
  .أو بسبب طبيعة البضاعة ، أو عيب ذاتي فيها ، أو بسبب طريقة إعدادها 

    )٢٥٥ ( مادة
ددة                ع البضاعة إذا آانت مه ه في بي ة اإلذن ل للخازن أن يطلب من رئيس المحكم
ذلك                      ى الخازن إخطار المودع ب ع ، وعل ة البي بتلف سريع ، ويعين رئيس المحكمة طريق

  .دون إبطاء 
    )٢٥٦ ( مادة

أمين ع    وم بالت ودع أن يق ى الم ه      عل ى نفقت وض عل ة أو يف ضاعة المودع ى الب ل
ق  ضاعة معرضة للحري ذه الب ى آانت ه ذلك ، مت أمين . الخازن ب ودع بالت زم الم ا يل آم

  .على البضاعة إذا آانت محًال لصكوك رهن 
ي     ور ف ستودعات العب ي م ة ف ضائع المودع سابقة الب رة ال م الفق ن حك ستثنى م وي

  .البحري  والتي تكون مشمولة بالتأمين  ،الموانئ
    )٢٥٧ ( مادة

وع              ه ، ون ه اسم المودع وموطن ين في يتسلم المودع من الخازن إيصال تخزين يب
ا واسم المخزن المودعة                 ا وقيمته البضاعة وآميتها وجميع البيانات الالزمة لتعيين ذاتيته
ـن ،                       ستفيد من التأمي أمين والم ـوع الت ى البضاعة ، ون ة عل عنـده ، واسم الشرآـة المؤمن

  .أديت سوم والضرائب المستحقة عليها قد انت الروبيان ما إذا آ
ة في                      ات المدون ع البيان ى جمي شتمل عل ويرفق بكل إيصال تخزين صك رهن ، ي

  .إيصال التخزين 
  .ويحتفظ المخزن العام بصورة طبق األصل من إيصال التخزين وصك الرهن 

    )٢٥٨ ( مادة
ياء   ن األش رهن م ك ال زين وص صال التخ ا إي سلم عنه ضاعة الم ت الب   إذا آان
ى                المثلية، جاز أن تستبدل بها بضاعة من طبيعتها ونوعها وصفتها إذا آان منصوصًا عل
ل         وق حام ع حق ل جمي ة تنتق ذه الحال ي ه رهن ، وف زين وصك ال صال التخ ي إي ك ف ذل

  .اإليصال أو الصك وامتيازاته إلى البضاعة الجديدة 
ة  آما يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن عن آمية من البضاع     ة المثلي

  .سائبة في آمية أآبر 
    )٢٥٩ ( مادة

  .يجوز أن يصدر إيصال التخزين وصك الرهن باسم المودع أو ألمره 
ا                    ازل عنهم ه أن يتن وإذا آان إيصال التخزين وصك الرهن ألمر المودع ، جاز ل

  .متصلين أو منفصلين بالتظهير
ر              د التظهي رهن ، أن يطلب قي ،  ويكون لمن ظهر إليه إيصال التخزين أو صك ال

  .مع بيان موطنه في الصورة التي يحتفظ بها في المخزن 
    )٢٦٠ ( مادة

ن       ر ره زين ، تقري صال التخ ن إي صًال ع رهن منف ر صك ال ى تظهي ب عل يترت
  .البضاعة لصالح المظهر إليه 

ويتـرتب على تظهير إيصال التخزين ، انتقال ملكيـة البضاعة إلى المظهر إليه ، 
ن ملكية البضاعة تنتقل إلى منُ ظهر إليه فإذا آان صك الرهن قدُ ظهر لشخص آخر فإ

بدفع  إيصال التخزين يلتزم من ظهر إليه وفي هذه الحالة ، إيصال التخزين محملة بالرهن
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الدين المضمون بصك الرهن ، أو أنُ يمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه من ثمن 
  .البضاعة 

    )٢٦١ ( مادة
  .يجب أن يكون تظهير إيصال التخزين وصك الرهن مؤرخًا 

ر ،                     شتمل التظهي وإذا ظهر صك الرهن منفصًال عن إيصال التخزين ، وجب أن ي
ه                   دائن ومهنت فضًال عن تاريخه ، على بيان مبلغ الدين المضمون وتاريخ استحقاقه واسم ال

  .وموطنه وتوقيع المظهر
ات   رهن والبيان ر صك ال د تظهي ب قي اء ، أن يطل ه ، دون إبط ر إلي ى المظه وعل

  .فاتر المخزن ، ويؤشر بذلك على صك الرهن في دبه المتعلقة 
    )٢٦٢ ( مادة

دين    دفع ال رهن ، أن ي ك ال ن ص صًال ع زين ، منف صال التخ ل إي وز لحام يج
اء لحامل صك                      ذر الوف اد االستحقاق ، وإذا تع ول ميع ل حل و قب المضمون بهذا الصك ول
ان لحامل إيصال التخزين                      اد االستحقاق ، آ ول ميع الرهن أو رفض قبول الوفاء قبل حل

عن البضاعة،    مسئوًال   يداع الدين ونفقاته حتى تاريخ االستحقاق لدى الخازن الذي يكون         إ
  .ويترتب على هذا اإليداع اإلفراج عنها

    )٢٦٣ ( مادة
رهن ،                       ـاز لحامل صك ال اد االستحقاق ، ج إذا لم يـدفع الديـن المضمون في ميع

ة              اع منفصًال عن إيصال التخزين ، أن يطلب بيع البضاعة المرهون ذ   إجرا  بإتب ءات التنفي
  .الخاصة بالرهن التجاري 

    )٢٦٤ ( مادة
د                   دائنين بع ع ال ى جمي از عل يستوفي الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة باالمتي

  :خصم المبالغ التالية 
  .الضرائب والرسوم المستحقة على البضاعة    – ١
  .المصروفات القضائية    – ٢
  .الحفظ مصروفات بيع البضاعة وتخزينها ، وغيرها من مصروفات    – ٣

غ       ضاعة ، أودع المبل ع الب ت بي ودًا وق زين موج صال التخ ل إي ن حام م يك وإذا ل
  .الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة 

    )٢٦٥ ( مادة
د                   راهن أو المظهرين ، إال بع دين ال ال يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على الم

  .لدين وعدم آفاية ثمنها للوفاء با، التنفيذ على البضاعة المرهونة 
ويجب أن يتم الرجوع على المظهرين خالل عشرة أيام من تاريخ بيع البضاعة ،               

  .وإال سقط حق الحامل في الرجوع عليهم 
م                    رين إذا ل ى المظه وفي جميع األحوال ، يسقط حق حامل صك الرهن في الرجوع عل

  .ستحقاق الدين من تاريخ ا يومًا يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خالل ثالثين
    )٢٦٦ ( مادة

زين      صال التخ ل إي ون لحام أمين ، يك ة ت ه وثيق ضاعة ، تغطي ادث للب ع ح إذا وق
  .أوصك الرهن على مبلغ التأمين ماله من حقوق وامتياز على البضاعة 
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    )٢٦٧ ( مادة
صال التخزين ، ة  يجوز لحامل إي يس المحكم ه ، أن يطلب من رئ د ضياعه أو تلف عن
ل أو ضمان      إصدار أمر بتسليمه صورة من اإليصال       ديم آفي ه مع تق ، بشرط أن يثبت ملكيته ل

  .آاف 
رهن    ه صك ال ف من ن ضاع أو تل ا لم شروط ذاته وز بال يس   ،ويج ن رئ ب م  أن يطل

  .المحكمة إصدار أمر بوفاء الدين المضمون إذا آان هذا الدين قد حل أجله 
ع الب         ب بي صالحه أن يطل در ل ن ص ان لم ر ، آ ذ األم دين بتنفي م الم م يق إذا ل ضاعة ف

المرهونة وفقًا إلجراءات التنفيذ الخاصة بالرهن التجاري ، وذلك بشرط أن يكون تظهير صك          
شتمل         ًا ، ويجب أن ي الرهن الذي تم له مقيدًا في دفاتر المخزن ، وأن يقدم آفيًال أو ضمانًا آافي

 .األمر بالوفاء على جميع بيانات التظهير المقيدة في دفاتر المخزن 
    )٢٦٨ ( مادة

ة ضياع إيصال التخزين                     تبرأ ذمة الك   دم في حال ذي يق ل أو ينقضي الضمان ال في
  .بانقضاء ثالث سنوات دون أن توجه إلى المخزن أية مطالبة باسترداد البضاعة 

وتبرأ ذمة الكفيل أو ينقضي الضمان الذي يقدم في حالة ضياع صك الرهن بانقضاء سنة               
  .من تاريخ قيد التظهير في دفاتر المخزن 
    )٢٦٩ ( مادة

ذار                     إذا لم يست   د إن ان للخازن ، بع داع ، آ د اإلي رد المودع البضاعة عند انتهاء أجل عق
ستوفي     اري ، وي الرهن التج ذ الخاصـة ب ـراءات التنفي ًا إلج ضاعة وفق ع الب ب بي ـودع، طل الم

  .الخازن من ثمن البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلى المودع أو يودعه خزانة المحكمة 
دة              ويسري الحكم الم   نصوص عليه في الفقرة السابقة إذا آان عقد اإليداع غير محدد الم

داع    اريخ اإلي ن ت نة م ضت س ه    ، ، وانق دي رغبت ضاعة أو يب ترداد الب ودع اس ب الم م يطل ول
  . أو ضمنًا في استمرار عقد اإليداع صراحًة

    )٢٧٠ ( مادة
ال أو        ف ري سين أل اوز خم ي ال تج ة الت نة وبالغرام اوز س دة ال تج الحبس م ب ب يعاق

ادة       ب من  ) ٢٤٩(إحدى هاتين العقوبتين آل من أنشأ أو استثمر مخزنًا عامًا بالمخالفة ألحكام الم
  .هذا القانون 

ين من                           صفية المخزن مع تعي أمر بت ة ، أن ت م باإلدان ة الحك ة ، في حال ويجوز للمحكم
  .يقوم بالتصفية وبيان اختصاصاته 

    )٢٧١ ( مادة
سابقة          ادة ال ه إذا       وأ الخازن    يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الم أي من تابعي

  .أفشى سرًا يتعلق بالبضاعة المودعة ، فيما عدا األحوال التي يصرح بها القانون 
  

  الفصل الخامس
  )الداللة ( الوآالة التجارية والسمسرة 

  الوآالة التجارية: الفرع األول 
   أحكام عامة– ١

    )٢٧٢ ( مادة
  . لحساب الموآلالوآالة عقد يلتزم بمقتضاه الوآيل بأن يقوم بعمل قانوني

ال                  ى األعم ق ، تنصرف فقط إل ل مطل والوآالة التجارية ، وإن احتوت على توآي
  .التجارية ، ما لم يتفق صراحة على خالف ذلك 
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ام        الحية القي ل ص ان للوآي ين ، آ ل مع ة بعم ة خاص ة التجاري ت الوآال وإذا آان
  .باألعمال المرتبطة والالزمة النجاز هذا العمل 

    )٢٧٣ ( مادة
ة    أجر ، إال إذا  تكون الوآال ة ب ل أن      اتفق  التجاري ى الوآي ك ، وعل ى خالف ذل عل

ادي ، وإذا       اجر الع ة الت ة عناي ة التجاري ذ الوآال ي تنفي ذل ف ق يب ل    اتف ر الوآي ى أج عل
اق ،                  ذا األجر في االتف التجاري فال يخضع هذا األجـر لتقدير المحكمـة ، فـإذا لم يحدد ه

دره              ، حسب العرف  عين بحسب األجر السائد في المهنة أو ب        ا تق م يوجد فبحسب م إذا ل  ف
  .المحكمة 

ا                   ذر إبرامه ا ، أو إذا تع ويستحق الوآيل األجر بمجرد إبرام الصفقة التي آلف به
ضًا عن                 ٠بسبب يرجع إلى الموآل      ل إال تعوي ستحق الوآي التين ال ي اتين الح  وفي غير ه

م ي           إذا ل رف ، ف ه الع ضي ب ا يق ًا لم ذلها ، طبق ي ب ود الت د الجه ة    ،وج درت المحكم  ق
  .التعويض

    )٢٧٤ ( مادة
ه   ان مرخصًا ل ة ، إال إذا آ ذ الوآال ي تنفي ره ف ه غي ل أن ينيب عن ال يجوز للوآي

  .بذلك من قبل الموآل 
ل ال                 وإذا رخص للوآيل في إقامة نائب عنه دون تعيين شخص النائب ، فإن الوآي

  . له من تعليمات إال عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما يصدره مسئوًال يكون
سابقة ، يكون                        رة ال م الفق ًا لحك ه وفق ين نائب عن ل بتعي رخيص للوآي وفي حالة الت

  .لكل من الموآل ونائب الوآيل حق الرجوع مباشرة آل منهما على اآلخر 
    )٢٧٥ ( مادة

ل      ن الموآ ه م صادرة إلي رة ال ات اآلم زم بالتعليم ل أن يلت ى الوآي ان، عل  وإال آ
تج     مسئوًال   ك     عن األضرار التي تن ه       .  عن ذل ادية التي يصدرها إلي ا التعليمات اإلرش أم
ل ذ  ،الموآ ضيه ظروف تنفي شأنها حسبما تقت دير ب ة التصرف والتق ل حري ون للوآي  فيك
  .الوآالة 

ن        ه م صادرة إلي رة ال ات اآلم سب التعليم ة ح ذ الوآال ل أن تنفي ق للوآي وإذا تحق
ل  ى الوآي ان عل ًا ، آ األخير ضررًا بالغ ى أن الموآل يلحق ب ة إل ذ الوآال أن يرجئ تنفي

  .يراجع الموآل 
    )٢٧٦ ( مادة

ه                   يجوز للوآيل أن يرجئ تنفيذ الوآالة إذا لم تكن لديه تعليمات صريحة من موآل
  .بشأنها حتى يتلقى هذه التعليمات 

ًا              ل مأذون ومع ذلك إذا اقتضت الضرورة االستعجال في تنفيذ الوآالة أو آان الوآي
د ومال          ا هو مفي ضيه مصلحة          بالعمل في حدود م ذ حسبما تقت وم بالتنفي ه أن يق ان ل م ، آ ئ
  .الموآل وبعد اتخاذ الحيطة الالزمة 

    )٢٧٧ ( مادة
ال يلتزم الوآيل بالتأمين على األشياء التي يحوزها لحساب الموآل ، إال إذا طلب                

  .منه الموآل ذلك ، أو آان إجراء التأمين تستلزمه طبيعة الشيء ، أو يقضي به العرف 
    )٢٧٨ ( مادة

في  بإبرامها إال الصفقة المكلف ن يقيم نفسه طرفًا ثانيًا فيال يجوز للوآيل أ
  : األحوال اآلتية
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  .إذا أذنه الموآل في ذلك    –أ 
ل                –ب  ذها الوآي صفقة صريحة ومحددة ونف شأن ال إذا آانت تعليمات الموآل ب

  .بدقة 
ل                  -جـ سوق واشتراها الوآي إذا آانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في ال

  ٠ أو باعها للموآل بهذا السعر لنفسه
 .وال يستحق الوآيل في هذه الحاالت أجرًا نظير الوآالة 

    )٢٧٩ ( مادة
ل ون الوآي سئوًال يك ا لحساب   م ي يحوزه ياء الت ي تلحق باألش عن األضرار الت

ه أو عن  ل في ي ال دخل للوآي ذه األضرار ناتجة عن سبب أجنب م تكن ه ا ل الموآل ، م
  .ه األضرار مما تلحق باألشياء بحكم طبيعتها عيوب في هذه األشياء أو آانت هذ

    )٢٨٠ ( مادة
سلمها لحساب                       ياء التي ت سفر ، باألش سبب ال ل أن أضرارًا لحقت ب إذا تبين للوآي
اقم الضرر                         ا والحد من تف ة للمحافظة عليه دابير العاجل . الموآل ، آان عليه أن يتخذ الت

دد ا يته ل لحساب الموآل مم ا الوآي ي يحوزه ياء الت سريع أو وإذا آانت األش ها التلف ال
م         ه ول معرضة لخطر الهبوط في القيمة ، ولم يتمكن الوآيل من مراجعة الموآل أو راجع
ه        ى وج ة ، عل ن المحكم ب م ه أن يطل ب ، فعلي اد مناس ي ميع شأنها ف ات ب صله تعليم ت

  .االستعجال ، اإلذن ببيعها بالطريقة التي تعينها 
    )٢٨١ ( مادة

ه في        يلتزم الوآيل بموافاة الموآل بالمعلومات       ا يصل إلي أول بم الضرورية أوًال ب
  .تنفيذ الوآالة ، وأن يقدم آشف حساب عنها 

ات     د بيان ن عم ضمن ع إذا ت ة ، ف ًا للحقيق ساب مطابق شف الح ون آ ويجب أن يك
ًة ي   آاذب ه ف ضًال عن حق ات ، ف ذه البيان ق به ي تتعل صفقات الت ل رفض ال از للموآ  ، ج

التعويض     ل آشف الحس      . المطالبة ب ان للموآل             وإذا أغف ة آ ات جوهري د بيان اب عن عم
  .حق طلب إدراجها والمطالبة بالتعويض 

  . وال يستحق الوآيل أجرًا عن هذه الصفقات 
    )٢٨٢ ( مادة

ه الموآل                   لها إلي ياء التي يرس للوآيل حق االمتياز على البضائع وغيرها من األش
   .أو يودعها لديه أو يسلمها له ، وذلك بمجرد اإلرسال أو اإليداع أو التسليم

ة ،                    سبب الوآال ه ب الغ المستحقة ل ـع المب ـل وجمي ويضمـن هذا االمتياز أجر الوآي
واًء ازة   س ي حي ا ف اء وجوده ياء أو أثن ضائع أو األش سليم الب ل ت الغ قب ذه المب تحقت ه  اس

ل   ق       . الوآي ال تتعل ن أعم شأ ع د ن دين ق ان ال ا إذا آ ار لم از دون اعتب رر االمتي ويتق
ي ياء الت ضائع أو األش بق   بالب ياء أخرى س ضائع أو أش ل أو بب ازة الوآي ي حي زال ف  ال ت

  .إرسالها إليه أو إيداعها عنده أو تسليمها له 
ى المشتري ،                 ـاز وسلمت إل ا االمتي وإذا بيعت البضـائع أو األشيـاء التي يقع عليه

  .انتقل امتياز الوآيل إلى الثمن 
    )٢٨٣ ( مادة

ياء ا  ضائع أو األش ى الب از عل ل حق امتي ون للوآي ة ال يك ه أو المودع لة إلي لمرس
  .عنده أو المسلمة إليه لحفظها ، إال إذا بقيت في حيازته 
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  :وتعتبر البضائع أو األشياء في حيازة الوآيل في األحوال التالية 
ي          – ١ ة ، أو ف داع عام ازن إي ي مخ ارك ، أو ف ي الجم صرفه ف ت ت إذا وضعت تح

   .مخازنه ، أو إذا آان يقوم بنقلها بوسائله الخاصة
  .إذا آان يحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى    – ٢
 .إذا قام بتصديرها ، وظل رغم ذلك حائزًا لسند الشحن أو أية وثيقة نقل أخرى    – ٣

  

    )٢٨٤ ( مادة
صروفات      دا الم رى ، ع از األخ وق االمتي ع حق ى جمي دم عل ل مق از الوآي امتي

 للحكومة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى  القضائية ، والنفقات الشرعية ، وما يستحق     
  .من أي نوع يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين المعمول بها 

    )٢٨٥ ( مادة
تيفاء    ل ، الس ازة الوآي ي حي ودة ف ياء الموج ضائع واألش ى الب ذ عل ي التنفي ع ف يتب

  .حقوقه ، إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهنًا تجاريًا 
ه              ومع ذلك إذا آان ال     وآيل مكلفًا ببيع البضائع أو األشياء التي في حيازته ، جاز ل

ى       ا دون حاجة إل ا ببيعه ذ عليه اع  التنفي ه     اتب ذر علي ا ، إال إذا  تع اإلجراءات المشار إليه
  .تنفيذ تعليمات الموآل بشأن البيع 

    )٢٨٦ ( مادة
وم في قطر ،            ر    إذا لم يكن للموآل موطن معل ه            اعتب ًا ل ا موطن ه به . موطن وآيل

وز  ي      ويج ال الت ق باألعم ا يتعل ك فيم ه ، وذل مية في األوراق الرس اره ب اته وإخط مقاض
  .يجريها الوآيل لحسابه 

    )٢٨٧ ( مادة
ين                    ة أو بانقضاء األجل المع ام العمل موضوع الوآال ة بإتم تنتهي الوآالة التجاري
  .لها ، آما تنتهي أيضًا بموت الموآل أو الوآيل أو بفقد أحدهما أهليته أو بإفالس الوآيل

    )٢٨٨ ( مادة
ل      ،  جوز االحتجاج بانقضاء الوآالة على الغير حسن النية         ال ي  متى تعاقد مع الوآي

  .دون علمه بانقضاء الوآالة 
    )٢٨٩ ( مادة

رارات           وانين والق ة الق ة التجاري ال الوآال تغال بأعم يم االش ق بتنظ ا يتعل سري فيم ت
  .الخاصة بذلك 

   بعض أنواع الوآالة التجارية – ٢
    وآالة العقود وعقد التوزيع–أ 

    )٢٩٠ ( مادة
ى وجه االستمرار ، وفي                       وآال ولى عل أن يت ل ب ه الوآي زم بموجب د يلت ة العقود عق

ل أجر                 منطقة نشاط معينة ، السعي والتفاوض على إبرام الصفقات لمصلحة الموآل مقاب
  .ويجوز أن تشمل مهمته إبرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم الموآل ولحسابه . 

    )٢٩١ ( مادة
ة ، و             ود بالكتاب ة العق د وآال ه ، بوجه خاص ، حدود         يجب أن يثبت عق ين في أن يب

ة   دة ، والعالم دد الم ان مح د إذا آ دة العق شاطه ، وم ة ن ل ، ومنطق ة ، وأجر الوآي الوآال
  .التجارية للسلعة موضوع الوآالة إن وجدت 

  



                                                    -      -  ٤٧    

    )٢٩٢ ( مادة
ه ال وآالت ود ممارسة أعم ل العق ولى وآي ى وجه  ،يت شاطه التجاري عل  وإدارة ن

  .لالزمة إلدارة نشاطه االستقالل ، ويتحمل وحده المصروفات ا
    )٢٩٣ ( مادة

ذات  ، ال يجوز للموآل أن يستعين بأآثر من وآيل عقود واحد في ذات المنطقة        ول
  .الفرع من النشاط 

    )٢٩٤ ( مادة
سلع أو          ازن لل رض أو مخ ان للع ود مب ل العق يم وآي د أن يق ي العق ترط ف إذا اش

ة ،   منشآت للصيانـة أو اإلصالح أو ينفق مبالغ غير عادية تتطلبها ممارسـة أعمال ال             وآال
  .فال يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات 

    )٢٩٥ ( مادة
ه الموآل                       ة للموآل ، إال إذا أذن ل وق المالي ود أن يقبض الحق ال يجوز لوآيل العق

  . دون إذن خاص وفي هذه الحالة ال يجوز للوآيل أن يمنح تخفيضًا أو أجًال. بذلك 
ذ                  ة بتنفي ات المتعلق ود أن يتلقى الطلب ل العق رم عن        آما يجوز لوآي ود التي تب العق

ود     ذه العق ذ ه دم تنفي شكاوي الخاصة بع ذلك ال ه ، وآ ي  . طريق ه ف ثًال لموآل ر مم ويعتب
  .الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوآيل 

    )٢٩٦ ( مادة
ل              ه للوآي أداء األجر المتفق علي سبة           . يلتزم الموآل ب ذا األجر ن ويجوز أن يكون ه

م                   مئوية مـ  ا ل ن قيمة الصفقة ، وتحسب هذه النسبة على أساس ثمن البيـع إلى العمالء ، م
  .يتفق على غير ذلك 

    )٢٩٧ ( مادة
ى                 ا إل يستحق وآيل العقود األجر عن الصفقات التي تتم أو التي يرجع عدم إتمامه

  .ما لم يقض العقد بغير ذلك . فعل الموآل 
ا المو            صفقات التي يبرمه آل مباشرة أو بواسطة      آما يستحق الوآيل األجر عن ال

سعي                       صفقات نتيجة ل ذه ال رم ه م تب غيره ، في المنطقة المخصصة لنشاط الوآيل ، ولو ل
  .هذا األخير ، ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك 

    )٢٩٨ ( مادة
على الموآل أن يقدم للوآيل جميع المعلومات والتسهيالت الالزمة لتنفيذ الوآالة ،             

ك             وأن يزوده ، بوجه خاص ، بمواصفا       ر ذل ات ، وغي اذج والرسوم والعين ت السلع والنم
  .من البيانات التي تعينه على ترويج السلع موضوع الوآالة وتسويقها 

    )٢٩٩ ( مادة
ع اإلجراءات                    اذ جمي ه اتخ وق الموآل ، ول ى حق يلتزم وآيل العقود بالمحافظة عل

ات ال        . التحفظية الالزمة للمحافظة على هذه الحقوق        ه بالبيان زود موآل خاصة  وعليه أن ي
انون                    ا الق بحالة السوق في منطقة نشاطه ، وال يجوز له في غير الحاالت التي يصرح به
د       ك بع ان ذل و آ ، أن يفشي أسرار الموآل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوآالة ، ول

  .انتهاء العالقة العقدية 
    )٣٠٠ ( مادة
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اء                  شترآة ، فال يجوز للموآل إنه د دون    تنعقد وآالة العقود لمصلحة الطرفين الم  العق
ه ،              ه من جراء عزل ذي لحق ًا بتعويضه عن الضرر ال ان ملزم خطأ من الوآيل ، وإال آ

  .ويبطل آل اتفاق يخالف ذلك
ة                       ازل عن الوآال ذي أصابه ، إذا تن آما يلتزم الوآيل بتعويض الموآل عن الضرر ال

  . وبغير عذر مقبول  ،في وقت غير مناسب
    )٣٠١ ( مادة
ه             إذا آان العقد محدد المدة ، ولم يق        ه ، وجب علي اء أجل م الموآل بتجديده عند انته

  .أن يؤدي للوآيل تعويضًا عادًال تقدره المحكمة ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك 
  :ويشترط الستحقاق هذا التعويض 

  .أال يكون قد وقع خطأ أو تقصير من الوآيل أثناء تنفيذه العقد    – ١
ى نجاح ظاهر            – ٢ د أدى إل ل ق شاط الوآي ادة عدد      أن يكون ن سلع أو زي رويج ال  في ت

  .العمالء 
اده        ا أف ن ضرر ، وم ل م ق الوآي ا لح دار م ويض ، مق دير التع ي تق ي ف ويراع

  .الموآل من جهوده في ترويج السلعة  وزيادة العمالء 
    )٣٠٢ ( مادة

سعين      سابقة بمضي ت ادة ال ا في الم شار إليه سقط دعوى التعويض الم ًا ت من  يوم
  .تاريخ انتهاء العقد 

ع     ود               وتسقط جمي ة العق د وآال دعاوى األخرى الناشئة عن عق بانقضاء ثالث    ،  ال
  .سنوات على انتهاء العالقة العقدية 

    )٣٠٣ ( مادة
د  ل الجدي ان الوآي دًا ، آ يًال جدي ود وآ ل العق ل بوآي تبدل الموآ سئوًال إذا اس  م

ك متى                      سابق ، وذل ل ال ا للوآي وم به اء بالتعويضات المحك بالتضامن مع الموآل عن الوف
ل                  ثبت أن عزل ا    ين الموآل والوآي ان نتيجة تواطؤ ب لوآيل السابق أو عدم تجديد عقده آ

  .الجديد 
    )٣٠٤ ( مادة

واد         ام الم ه أحك سري علي ود وت ـالة العق م وآ ـي حك ـبر ف  ، )٣٠٠( ، )٢٩٤(يعت
من هذا القانون ، عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر بترويج           )  ٣٠٣( ،) ٣٠٢( ، )٣٠١(

ناعية أو    شأة ص ات من ع منتج و     وتوزي ون ه شرط أن يك ة  ، ب ة معين ي منطق ة ف تجاري
  .الموزع الوحيد لها 

  
   الوآالة بالعمولة–ب 

    )٣٠٥ ( مادة
انوني    صرف ق مه ، بت وم باس أن يق ل ب ه الوآي زم بموجب د يلت ة عق ة بالعمول الوآال

  .لحساب الموآل مقابل أجر 
ة             وتسري على الوآالة بالعمولة باإلضافة إلى األحكام العامة بشأن الوآالة التجاري

  ٠  األحكام المنصوص عليها في المواد التاليـــــة ،
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  التزامات الوآيل بالعمولة نحو الموآل
    )٣٠٦ ( مادة

إذا باع الوآيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموآل ، أو اشترى بـأعلى منه                
سلمه                     اريخ ت ام من ت ادر ، خالل سبعة أي صفقة ، أن يب ، وجب على الموآل إذا رفض ال

  .قابًال للثمن  اعتبر لصفقة ، إلى إخطار الوآيل بالعمولة بالرفض ، وإالإخطار إتمام ا
  .وال يجوز للموآل رفض الصفقة ، إذا قبل الوآيل تحمل فرق الثمن 

    )٣٠٧ ( مادة
عادت   ، بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموآل          إذا تعاقد الوآيل بالعمولة   

ى ال          ،  إلى الموآل     المنفعة ديم حساب إل ل بتق زم الوآي ة        والت شروط الفعلي موآل يتضمن ال
  . التي تم بموجبها التعاقد 

واتير المزدوجة                 ة الف ى طريق أ إل ة أن يلج ل بالعمول ى الوآي ان   ،ويمتنع عل  وإال آ
  .للموآل طلب المحاسبة الفعلية واقتضاء التعويض عما لحقه من أضرار 

    )٣٠٨ ( مادة
ه    إذا منح الوآيل بالعمولة المكلف بالبيع أجًال للمشتري للوفاء بالثم          ن أو قسطه علي

ورًا ، وفي            ثمن ف أداء آامل ال ل ب ـل أن يطـالب الوآي ـاز للموآ بغير إذن من الموآل ، ج
  .هذه الحالة يجوز للوآيل أن يحتفظ بالفرق إذا أتم الصفقة بثمن أعلى 

ـن  أن يمنح األجل أو يقسط     ومع ذلك يجـوز للوآيل    ـر إذن   الثم ، إذا   من الموآل    بغي
ه        آان العرف في الجهة      التي تم فيها البيع يقضي بذلك ، ما لم تكن تعليمات الموآل تلزم

  .بالبيع بثمن معجل 
    )٣٠٩ ( مادة

رة   إذا قضت تعليمات   البيع  الموآل اآلم ل    ب ه للوآي ثمن مؤجل عين ل   ، ب اع الوآي وب
ة ثمن معجل بالعمول ن حق ب ان م ثمن   ، آ ضاء ال ثمن المعجل أو اقت ول ال ا قب ل إم الموآ
  .جل األ وذلك عند حلول ، المؤجل

    )٣١٠ ( مادة
ال يجوز للوآيل بالعمولة تغيير العالمات التجارية الموضوعة على البضاعة التي             

وع                      ضائع من ن ة ب ائزًا لجمل يتسلمها من الموآل أو لحسابه ، وإذا آان الوآيل بالعمولة ح
ين  وآلين مختلف ه من م لة إلي د ومرس ًا ، واح ا بيان ضاعة منه ل ب ى آ ضع عل وجب أن ي

  .مميزًا لها 
    )٣١١ ( مادة

  .وز للوآيل بالعمولة أن يصرح للغير باسم الموآل إال إذا أذن له في ذلك ال يج
ه ،           د مع ـذي تعاق ر ال ـل باسم الغي ى الموآ وال يلتزم الوآيـل بالعمولة باإلفصاح إل

ل   ل بأج ان التعام ة إذا  . إال إذا آ ذه الحال ي ه ع وف از  امتن ر ج م الغي صاح  باس ن اإلف ع
  .للموآل أن يعتبر التعامل معجًال 

  
  حقوق الوآيل بالعمولة نحو الموآل

    )٣١٢ ( مادة
ا    ي تحمله الغ الت ن المب ا م ات وغيره ة النفق ل بالعمول رد للوآي ل أن ي ى الموآ عل

ة أو إذا         ل بالعمول أ الوآي ة خط ى   اتفق  لتنفيذ الوآالة ، ولو لم تتم الصفقة ، إال في حال عل
  . غير ذلك 
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    )٣١٣ ( مادة
ة ، ج        ذ الوآال سبب تنفي ه أن يطالب الموآل    إذا لحق الوآيل بالعمولة ضرر ب از ل

  . إال إذا نشأ الضرر عن خطأ الوآيل بالعمولة  ،بالتعويض
    )٣١٤ ( مادة

ن      م يك ة ، ل ر بالعمول يًال آخ ل وآ ام بالعم ي القي ه ف ة عن ل بالعمول اب الوآي إذا أن
 .للنائب امتياز إال بقدر الدين المستحق للوآيل بالعمولة األصلي 

  
  معهعالقة الوآيل بالعمولة بالغير الذي يتعاقد 

    )٣١٥ ( مادة
ه               د مع ذي تعاق ر ال ر        . يلتزم الوآيل بالعمولة مباشرة تجاه الغي ذا الغي زم ه ا يلت آم

  .مباشرة قبل الوآيل بالعمولة 
دعوى     ر ب ى الغي وع عل ـل الرج ل ، وال للموآ ى الموآ ـوع عل ر الرج يس للغي ول

  .مبـاشرة ، ما لم ينص القانون على غير ذلك 
    )٣١٦ ( مادة

ال  ف ب ة المكل ل بالعمول س الوآي از   إذا أفل شتري ، ج ن الم ثمن م بض ال ل ق بيع قب
  .للموآل أن يطالب المشتري مباشرة بأداء الثمن إليه 

ع ، جاز للموآل أن  سليم المبي ل ت شراء قب ة المكلف بال ل بالعمول وإذا أفلس الوآي
  .يطالب البائع مباشرة بتسليم المبيع إليه 

    )٣١٧ ( مادة
ه ،         ال يكـون الوآيل بالعمولة ضامنًا لتنفيذ االلتزامات المتر        ـاقد مع ى المتع ـة عل تب

ه    ا يقضي ب ضمان مم ان ال انون أو آ ي الق ه ف ك صراحة ، أو نص علي ل ذل إال إذا تحم
شاطه  ا ن ي يباشر فيه ة الت رًا . عرف الجه ة أج ل بالعمول ستحق الوآي ة ي ذه الحال ي ه وف

  .خاصًا ويعتبر آفيًال متضامنًا 
  

   الممثلون التجاريون-جـ 
    )٣١٨ ( مادة

د عمل ،                يعتبر ممثـًال تجاريًا آـ    اجر ، بمقتضى عق ل من آان مفوضـًا من قبل الت
اجر ، أو             بالقيام باسم التاجر بأعمال تتعلق بتجارته ، سواءً         آان متجوًال ، أو في محل الت

  .في أي مكان آخر 
    )٣١٩ ( مادة

اجر ون الت سئوًال يك ن   م ـراه م ا أج امالت وم ه التجاري من مع ه ممثل ام ب ا ق عم
  .ل له من قبل التاجر عقود ، وذلك في حدود التفويض المخو

ضامنين                      ًا مت رون جميع ويجوز أن يكون الممثل التجاري مفوضًا من عدة تجار ، ويعتب
  .فيما يتعلق بحاالت الرجوع في شأن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه 

  .وإذا آان الممثل التجاري مفوضًا من قبل شرآة ، آانت الشرآة مسئولة عن عمله 
    )٣٢٠ ( مادة

التفويض عامًا شامًال    اعتبر   تفويض المخول للممثل التجاري ،    إذا لم تعين حدود ال    
  .لجميع المعامالت المتعلقة بنوع التجارة التي فوض الممثل في إجرائها 
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ويض ،                  د التف وال يجوز للتاجر أن يحتج على الغير الذي يتعاقد مع الممثل التجاري بتحدي
  .ما لم يثبت التاجر علم الغير بهذا التحديد 
    )٣٢١ ( مادة

ذي          على الم  اجر ال ا باسم الت مثل التجاري أن يقوم باألعمال التجارية المفوض فيه
اجر                          . فوضه   ذا الت ى جانب اسمه الكامل ، اسم ه ع أن يضع  إل د التوقي ه عن ويجب علي

  .شخصيًا عما قام به من عمل  مسئوًال آامًال مع بيان صفته آممثل تجاري ، وإال آان
ة ال         ا               ومع ذلك يجوز للغير في هذه الحال ان م اجر مباشرة ، إذا آ ى الت رجوع عل
وع التجارة المفوض       ،قام به الممثل من معامالت قد تم لحساب التاجر       ة بن  وآانت متعلق

  .في القيام بها 
    )٣٢٢ ( مادة

ام                    امالت التي ق ـن المع دعاوى الناشئة عـ للممثل التجـاري أن يمثل التـاجر في ال
  .بها 

    )٣٢٣ ( مادة
ة           ة معامل وم بأي ة لحسابه أو لحساب طرف          ال يجوز للممثل التجاري أن يق  تجاري

  .ثالث ، دون أن يحصل على موافقة صريحة من التاجر الذي يمثله 
    )٣٢٤ ( مادة

ا أو أن                      م ببيعه م يق سلع التي ل ال يجوز للممثل التجاري المتجول أن يقبض ثمن ال
ر ، وأن                             ات الغي ه طلب ل باسم من يمثل ه أن يقب ا ل ا ، وإنم يخفض أو يؤجل شيئًا من ثمنه

  .لالزمة للمحافظة على حقوق من يمثله يتخذ التدابير ا
    )٣٢٥ ( مادة

ع                م أن يقبضوا ثمن المبي للتاجر أن يخول بعض مستخدميه البيع في مخزنه ، وله
صندوق   ين ال ًا ألم دفع واجب ن ال م يك ا ل ي . داخل المخزن ، م ع ف صاالت البي ون إي وتك

ان المستخدمو          . المخزن حجة على التاجر      ن ويجوز اقتضاء الثمن خارج المخزن متى آ
  . في ذلك من قبل التاجر مخولين آتابًة

    )٣٢٦ ( مادة
اري ل التج ون الممث سئوًال يك اجر  م ع الت ضامن م ام ، بالت اة األحك ن مراع ع

  .القانونية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة 
  

  السمسرة: الفرع الثاني 
    )٣٢٧ ( مادة

ل أجر ، بالبحث عن طرف                  ه سمسار لشخص ، مقاب السمسرة عقد يتعهد بموجب
  .عين والتوسط إلبرامه بالشروط التي يقبلها من آلفه بذلك ثان إلبرام عقد م

    )٣٢٨ ( مادة
  .يجوز أن يكون أجر السمسار نسبة معينة من الصفقة أو مبلغ مقطوع 

، عين وفقًا لما يقضي  وإذا لم يكن أجر السمسار معينًا بمقتضى القانون أو االتفاق
وما بذله من ، لسمسار ، وإال قدرته المحكمة تبعًا ألهمية العمل المكلف به ا به العرف

  .وما استغرقه من وقت في القيام بهذا العمل ، جهد 
    )٣٢٩ ( مادة

  .ال يستحق السمسار أجره إال إذا آان إبرام العقد نتيجة لوساطته 
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ره                  ويستحق السمسار األجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ آله أو بعضه أو آان ترتيب أث
  .متوقفًا على استيفاء شكل معين يفرضه القانون 

وإذا آان العقد معلقًا على شرط واقف ، فال يستحق السمسار أجره ، إال إذا تحقق                 
  .الشرط 

    )٣٣٠ ( مادة
ه        استحق   ،إذا تعذر إبرام العقد لسبب يرجع إلى تعنت من آلفه بالتوسط في إبرام

  .السمسار تعويضًا بقدر ما بذله من جهد 
    )٣٣١ ( مادة

  .منهما إذا آان السمسار مفوضًا من طرفي العقد ، استحق أجرًا من آل 
عن دفع األجر  ، ، بغير تضامن بينهما تجاه السمسار مسئوًال ويكون آل من العاقدين

  .، ولو اتفقا على أن يتحمل أحدهما جميع نفقات السمسرة  المستحق عليه
    )٣٣٢ ( مادة

ال يجـوز للسمسار استرداد المصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف بـه ،             
  .وفي هذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يبرم العقد إال إذا تم االتفاق على ذلك ، 

    )٣٣٣ ( مادة
ال يجوز للسمسار المطالبة باألجر أو استرداد المصروفات إذا أتى عمًال من شأنه             
د ، أو                       ـرام العق م يوسطه في إب ذي ل اإلضرار بالعـاقد الذي آلفه لمصلحة العاقد اآلخر ال

  .الفًا لما يوجبه حسن النية  خ ،إذا حصل على وعد بمنفعة من هذا العاقد األخير
    )٣٣٤ ( مادة

د                   ًا في العق ر مباشر ، طرف شكل مباشر أو غي سه ، ب ال يجوز للسمسار أن يقيم نف
ستحق           ة الي ذه الحال ي ه ك ، وف ي ذل د ف ازه العاق ه ، إال إذا أج ي إبرام ط ف ذي يتوس ال

  .السمسار أي أجر 
    )٣٣٥ ( مادة

ات التي   ـيجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا آان غير متناسب مع الخدم             
ذي توسط                       ـأداه د ال رام العق د إب ه بع ا ، إال إذا تعين مقدار األجر أو دفع األجر المتفق علي

  .فيه السمسار 
    )٣٣٦ ( مادة

 على السمسار ولو لم يكن مفوضًا إال من أحد طرفي العقد ، أن يعرض الصفقة
من  عليهما عرضًا أمينًا وأن يطلعهما على جميع ما يحيط بها من ظروف يعلمها أو آان

قبلهما عن آل غش أو خطأ  مسئوًال وفي جميع األحوال يكون. أن يعلمها  لمفترضا
  .جسيم يصدر منه في تنفيذ العمل المكلف به 
    )٣٣٧ ( مادة

سار أن وز للسم دم مالءال يج تهروا بع خاص اش ط ألش دم  يتوس م ع م أو يعل ته
ى       أنها أن تحمل من وسطه عل ل أو مبالغات من ش ى استخدام حي د إل تهم أو أن يعم أهلي

  .تعاقد وإال فال يستحق أجرًا ، ويلتزم بتعويض ما يترتب على ذلك من ضرر ال
    )٣٣٨ ( مادة

ذه         ه أن يحتفظ به ان علي ق سمسار آ ات عن طري ضائع بمقتضى عين إذا بيعت ب
ى أن      ظ ، أو إل ضاعة دون تحف شتري الب ل الم ى أن يقب سليم ، أو إل وم الت ى ي ات إل العين

  .يع تسوى جميع المنازعات التي قد تنشأ عن هذا الب
ع عن   ضاعة محل البي ات الب ز عين ي تمي ين األوصاف الت سار أن يب ى السم وعل

  .غيرها ، مالم يعفيه العاقدان من ذلك 
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    )٣٣٩ ( مادة
ه في                 ه دون أن يكون مرخصًا ل إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف ب

ان ك ، آ سئوًال ذل ل النائب م ون   ،عن عم ه ، ويك د صدر من ل ق ذا العم ان ه و آ ا ل  آم
  .لسمسار ونائبه متضامنين في المسئولية ا

ن           م يك ب ، ل خص النائ ين ش ره دون أن يع ة غي ي إناب سار ف وإذا رخص للسم
سار سئوًال السم ن        م ه م دره ل ـا أص ه فيم ن خطئ ه أو ع ار نائب ي اختي ه ف ن خطئ إال ع
  .تعليمات 

وفي جميع األحوال ، يجوز لمن فوض السمسار ، ولنائب السمسار ، أن يرجع         
  .هما مباشرة على اآلخر آل من

    )٣٤٠ ( مادة
ين                إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد ، آانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلف

  .به ، إال إذا رخص لكل منهم في العمل منفردًا أو حدد له القيام بعمل معين 
    )٣٤١ ( مادة

سئولين                      انوا م دًا في عمل مشترك ، آ سارًا واح ددون سم إذا فوض أشخاص متع
  .حقه عن تنفيذ هذا التفويض ، ما لم يتفق على غير ذلك بالتضامن قبله عما يست

    )٣٤٢ ( مادة
سعيه ، وأن يحفظ                     رم ب امالت التي تب ع المع على السمسار أن يقيد في دفاتره جمي
ن       ا م ن يطلبه ق األصل لم ك صورًا طب ل ذل ن آ ي ع ا ، وأن يعط ة به ائق المتعلق الوث

ة الم         دفاتر التجاري ام ال دفاتر أحك ذه ال ى ه سري عل دين ، وت ذا     العاق ا في ه نصوص عليه
  .القانون 

    )٣٤٣ ( مادة
تسري على السمسرة ، في أسواق البضائع واألوراق  واألدوات المالية واألسواق           

  .العقارية ، أحكام القوانين والنظم الخاصة بذلك 
 

  الفصل السادس
  عمليات البنوك

  وديعة النقود: الفرع األول 
    )٣٤٤ ( مادة

دى بنك أو ج            ود ل داع نق ضاه إي تم بمقت د ي ود عق ول     وديعة النق ا بقب ة مرخص له ه
ا                 . الودائع   رد مثله ا ب ويكون للجهة المودع لديها حق التصرف في هذه النقود مع التزامه
  .ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة . للمودع 

    )٣٤٥ ( مادة
ين                   تم ب يفتح البنك حسابًا للمودع لقيد العمليات التي تتم بينهما ، أو العمليات التي ت

  .ناء على تعليماته البنك والغير لحساب المودع وب
    )٣٤٦ ( مادة

ى                  د عل ال يترتب على عقد وديعة النقود حق المودع في سحب مبالغ من البنك تزي
ـودع     صبح رصيد الم ا أن ي ب عليه ات يترت ك عملي ه ، وإذا أجرى البن ودع في و م ا ه م

  .مدينًا ، وجب على البنك إخطاره فورًا لتسوية مرآزه 
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    )٣٤٧ ( مادة
م ي              ا ل ود بمجرد الطلب ، م ك     ترد وديعة النق ر ذل ى غي وللمودع في أي   . تفق عل

ه  ة ٠وقت حق التصرف في الرصيد أو في جزء من ستمر الوديع ودع ت وفى الم  وإذا ت
  .وفقًا لشروط العقد مالم يطلب الورثة استردادها قبل حلول أجلها ، قائمة 

    )٣٤٨ ( مادة
اق أو      م يقض االتف ا ل رة آل شهر ، م ودع م ى الم ًا بالحساب إل يرسل البنك بيان

الف  رف بخ دار        الع ساب ومق ة الح ن حرآ ورة م ان ص ضمن البي ب أن يت ك ، ويج  ذل
  .الرصيد بعد آخر حرآة 

    )٣٤٩ ( مادة
م يتفق            يكون اإليداع والسحب في مقر البنك أو فرعه الذي فتح فيه الحساب ، ما ل

  .على غير ذلك ، أو يسمح نظام العمل المتبع في البنك بغير ذلك 
    )٣٥٠ ( مادة

ر    روعه ، إذا تعددت حسابات المودع في بنك واحد أو في ف          ا       اعتب آل حساب منه
  .مستقال عن الحسابات األخرى  ، ما لم يتفق على غير ذلك 

    )٣٥١ ( مادة
م يكن                        ا ل نهم ، م ساوي بي ر بالت ين شخصين أو أآث للبنك أن يفتح حسابًا مشترآًا ب

  :هناك اتفاق بخالف ذلك ، مع مراعاة األحكام اآلتية 
وآيًال       يفتح الحساب المشترك من قبل أصحابه جميعًا ، أو             – ١ من قبل شخص يحمل ت

  .صادرًا من أصحاب الحساب مصدقًا عليه من الجهة المختصة 
وز           – ٢ ًا ، ويج ساب جميع حاب الح ع أص شترك بتوقي ساب الم ن الح سحب م تم ال ي

ا يجوز                  ردًا ، آم االتفاق على أن يكون ألي من أصحاب الحساب حق السحب منف
  . في آل مرة االتفاق على تعيين حد أقصى لحق السحب الفردي

سري                         – ٣ إن الحجز ي ى رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك ، ف إذا وقع حجز عل
  .على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب من يوم إعالن البنك بالحجز 

وعلى البنك أن يوقف السحب من الحساب المشترك بما يوازي الحصة المحجوز            
  .الل مدة ال تتجاوز خمسة أيام عليها ،  ويخطر الشرآاء أو من يمثلهم بالحجز خ

د             – ٤ ة بأح ة الخاص سابات المختلف ين الح ة ب راء المقاص د إج ك ، عن وز للبن ال يج
ة               أصحاب الحساب المشترك ، إدخال هذا الحساب في المقاصة ، إال بموافقة آتابي

  .من باقي الشرآاء 
ة القانوني            – ٥ ده األهلي اة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فق د وف ى  عن ة ، يجب عل

دة ال       ه خالل م الباقين إخطار البنك  بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب أو إقفال
  .تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد األهلية 

وف                   سحب من الحساب المشترك ، في حدود حصة المت  أو ىوعلى البنك إيقاف ال
 .فاقد األهلية ، حتى يتم تعيين الخلف قانونًا 

  
  وديعة األوراق المالية : الثاني  الفرع 

    )٣٥٢ ( مادة
دى بنك ، أو مؤسسة            ة ل وديعة األوراق المالية عقد يتم بمقتضاه إيداع أوراق مالي

ا لحساب المودع              ، مالية مرخص لها بذلك    وق الناشئة عنه ا ومباشرة الحق ك   ، لحفظه وذل
  .أجر أجر أو بدون مقابل
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    )٣٥٣ ( مادة
ة  سابه األوراق المالي ستعمل لح ك أن ي وز للبن ارس  ال يج ه أو يم ة لدي  المودع

  .الحقوق الناشئة عنها إال لمصلحة المودع ، ما لم يتفق على غير ذلك 
 .وال يجوز للبنك أن يتخلى عن حيازة هذه األوراق إال بسبب يستلزم ذلك 

    )٣٥٤ ( مادة
ودع  ة الم ه عناي ة المودعة لدي ظ األوراق المالي ي حف ذل ف ك أن يب ى البن يجب عل

. ذلك جميع االحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي         لديه بأجر ، وأن يتخذ في سبيل        
  .ويبطل آل اتفاق يعفي البنك من هذه االلتزامات 

ئًا                      مسئوًال   ويكون البنك  ك ناش م يكن ذل ا ل ذه األوراق أو سرقتها ، م عن هالك ه
ذي يحدده العرف ، فضًال        . عن قوة قاهرة    ه أو ال ويلتزم المودع بدفع األجر المتفق علي
  .فات الضرورية عن المصرو

    )٣٥٥ ( مادة
م                    ا ل سببها ، م ستحق ب يلتزم البنك بقبض أرباح  األوراق وقيمتها وآل مبلغ آخر ي

  .يتفق على غير ذلك 
  .وتوضع المبالغ التي يقبضها البنك تحت تصرف المودع ، وتقيد في حسابه 

ذه                    صلة به وق المت ى الحق ة للمحافظة عل وعلى البنك القيام بكل عملية تكون الزم
افة     األوراق  تبدال أو إض ديمها لالس ًا ، وآتق ا مجان ا له م منحه ي ت صكوك الت سلم ال ، آت

  .أرباح جديدة إليها 
    )٣٥٦ ( مادة

على البنك أن يخطر المودع بكل أمر أو حق يتعلق باألوراق ، ويستلزم الحصول           
فإذا لم تصل تعليمات المودع في الوقت المناسب            . على موافقته أو يتوقف على اختياره       

ك أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع ، ويتحمل المودع                ، وجب على البن   
  .مصروفات العمليات التي قام بها البنك فضًال عن العمولة 

    )٣٥٧ ( مادة
اة            ك ، مع مراع يلتزم البنك برد األوراق المودعة بمجرد أن يطلب منه المودع ذل

  .الوقت الذي يقتضيه إعداد األوراق للرد 
ذي  ان ال ي المك رد ف ون ال ه ، ويك ق علي ان آخر يتف ي أي مك داع أو ف ه اإلي م في ت

  .الطرفان أو أجاز القانون رد المثل اتفق ويلتزم البنك برد األوراق المودعة بذاتها إال إذا
    )٣٥٨ ( مادة

ضمنت   و ت ه ، ول ة خاصة ، أو لخلف ه بوآال ة ، أو لوآيل ودع الورق رد لم ون ال يك
  .الورقة ما يفيد ملكية الغير لها 

    )٣٥٩ ( مادة
ى البنك إخطار المودع         إذا أقيمت دعوى باست    حقاق األوراق المودعة ، وجب عل

  .واالمتناع عن رد األوراق إليه حتى يفصل القضاء نهائيًا في الدعوى ،مباشرة 
    )٣٦٠ ( مادة

ه              ا          ،  يكون للبنك حق حبس األوراق المودعة لدي ع م تيفاء جمي ك ضمانًا الس وذل
  .يكون له من حقوق في مواجهة المودع 
    )٣٦١ ( مادة

ودع  ان للم ك آ ذه األوراق  إذا أفلس البن ت ه ى آان ة مت ترداد األوراق المودع اس
  .معينة بذاتها 
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  إيجار الخزائن :  الفرع الثالث 
    )٣٦٢ ( مادة

ذلك بوضع   ا ب ة مرخص له ة جه ك أو أي ه البن د بموجب د يتعه زائن عق ار الخ إيج
خزانة معينة في مقره تحت تصرف المستأجر لالنتفاع بها لمدة معينة ، وذلك مقابل أجر        

  .الجهة يتقاضاه البنك أو 
    )٣٦٣ ( مادة

ا                   اع به ة لالنتف ة الخزان ع اإلجراءات لتهيئ اذ جمي  ويكون البنك   . يلتزم البنك باتخ
ه أن ينفي                    مسئوًال   تها وضمان سالمتها وصالحيتها لالستعمال ، وال يجوز ل عن حراس

  .مسئوليته إال بإثبات السبب األجنبي 
    )٣٦٤ ( مادة

لمستأجر ويحتفظ البنك   ال تكون الخزانة قابلة للفتح إال بمفتاحين معًا يسلم أحدهما ل          
  .ويلتزم المستأجر برد المفتاح الذي تسلمه إلى البنك عند انتهاء مدة اإليجار . باآلخر 

ة من نظام          شرط تحقق الغاي ة ، ب تح الخزان يلة أخرى لف ة وس ويجوز استخدام أي
  .المفتاحين المشار إليه في الفقرة السابقة 

تح        وال يجوز للبنك أن يأذن لغير المستأجر أو ا         لوآيل بمقتضى وآالة خاصة في ف
ة  تح    ٠الخزان ه بف ل اإلذن ل ل قب ستأجر أو الوآي ن شخصية الم د م ك أن يتأآ ى البن  وعل
  .الخزانة 

ـح          ا فت تم فيه ي ي رات الت د والم ه المواعي دون في اص ي سجل خ ك ب تفظ البن ويح
  .الخزانة 

    )٣٦٥ ( مادة
ازل عن               ر   ال يجوز للمستـأجر أن يؤجر الخزانة أو جزءًا منها أو يتن اإليجار للغي

  .، ما لم يتفق على غير ذلك 
    )٣٦٦ ( مادة

ردًا ،          إذا آانت الخزانـة مؤجرة لعدة مستأجرين آان لكل منهم حق استخدامهـا منف
  .ما لم يتفق على غير ذلك 

وفي حالة وفـاة المستأجر أو أحـد المستأجرين ، ال يجوز للبنك ، بعد علمه بالوفاة               
  . جميع ذوي الشأن ، أو بقرار من المحكمة، أن يأذن بفتح الخزانة ، إال بموافقة

    )٣٦٧ ( مادة
       ال يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سالمتها أو سالمة المكان الذي              

  .توجد فيه 
ياء خطرة ،                  ى أش ـوي عل ا تحت ين أنه ددة بخطر ، أو تب وإذا صـارت الخزانـة مه

ا  ضور إلفراغه ورًا بالح ستأجر ف ر الم ك أن يخط ى البن ب عل ضر وج م يح إذا ل  ، ف
ك بحضور من                       ا ، وذل ة اإلذن بفتحه يس المحكم المستأجر ، جاز للبنك أن يطلب من رئ

ة          . تعينه المحكمة    ات الخزان ه محتوي ان الخطر   . ويحرر محضر بالواقعة تثبت في وإذا آ
ا          حاًال جاز للبنك ، وعلى مسئوليته ، فتح الخزانة وإفراغها أو سحب األشياء الخطرة منه

ل                  . طار أو إذن من المحكمة      دون إخ  سئولي البنك ال يق ة من م ق لجن ك عن طري ويتم ذل
 .عددهم عن ثالثة أشخاص ، ويحرر محضر بذلك ، ويبلغ صورة منه للمستأجر 
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    )٣٦٨ ( مادة

ًا  إذا لم يـدفع المستأجر أجرة الخزانة بعد مضي تسعين         اء ،    يوم ـذاره بالوف  من إن
  .جة إلى حكم قضائي العقد مفسوخًا من تلقاء ذاته دون حااعتبر 

    )٣٦٩ ( مادة
ة     اعتبر إذا انتهت مدة العقد ، أو     مفسوخًا وفقًا للمادة السابقة ، استرد البنك الخزان

م في                   بعد إخطار المستأجر بالحضور إلفراغ محتوياتها ، ويكون اإلخطار صحيحًا إذا ت
  .آخر موطن عينه المستأجر للبنك 

ان للبنك أن يطلب من           وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد باإلخط         ار ، آ
ذ                       أموري التنفي ذلك من م ه ل . رئيس المحكمة اإلذن له في فتح الخزانة بحضور من يعين

  .ويحرر مأمور التنفيذ محضرًا بالواقعة وبمحتويات الخزانة 
د مضي ستة أشهر  من              ٠وعلى البنك أن يحتفظ لديه بمحتويات الخزانة         ه بع  ول

رد  ر محضر الج ب م ،تحري ي    أن يطل ة الت ا بالطريق أمر ببيعه ة أن ي يس المحكم ن رئ
  .يعينها وإيداع الثمن خزانة المحكمة أو أن يأمر باتخاذ أي إجراء مناسب آخر 

ؤجرة       ة الم الغ المودعة في الخزان ى المب از عل ثمن  ، ويكون للبنك امتي ى ال و عل
  .الناتج عن بيع محتوياتها الستيفاء األجرة والمصروفات المستحقة له 

    )٣٧٠ ( مادة
ان                 ي ا إذا آ ان م جوز توقيع الحجز على الخزانة ، ويكون الحجز بتكليف البنك ببي

يؤجر خزانة للمحجوز عليه ، فإذا أقر بذلك ، وجب عليه منع المحجوز عليه من الدخول                
وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة على بيان السند الذي       . إلى مكان الخزانة    

  .ستأجر الخزانة بمحضر الحجز تم الحجز بمقتضاه ، آما يعلن م
ع        ة رف يس المحكم ن رئ ب م ستأجر أن يطل از للم ًا ، ج ز تحفظي ان الحج وإذا آ

  .الحجز أو الترخيص له في أخذ بعض محتويات الخزانة 
وم                   ستأجر ، أن يق ذار الم وإذا آان الحجز تنفيذيًا ، وجب على مأمور التنفيذ بعد إن

ودع الحاج          د أن ي ا            بفتح الخزانة جبرًا بع ى حالته ا إل ا وإعادته اع  . ز مصاريف فتحه وتب
  .محتويات الخزانة وفقًا لإلجراءات التي تعينها المحكمة 

ك     ى البن ستندات ، وجب عل ائق وم ة وث ان بالخزان ًا وآ ستأجر غائب ان الم وإذا آ
م  دة خمس سنوات ث ك لم ذ والبنك ، وذل أمور التنفي اتم م تم بخ ه في حرز يخ ا لدي حفظه

  . ذلك على رئيس المحكمة ليقرر ما يتبع بشأنه يعرض األمر بعد
  .وعلى الحاجز أن يؤدي للبنك مبلغًا آافيًا لضمان أجرة الخزانة خالل مدة الحجز

  
  )التحويل الحسابي ( النقل المصرفي : الفرع الرابع 

    )٣٧١ ( مادة
دين من  ي الجانب الم ًا ف ًا معين ضاها مبلغ ك بمقت د البن ة يقي ل المصرفي عملي النق

ر ب دائن من  حساب اآلم ي الجانب ال ه ، وف ي من ابي  أو الكترون ر آت ى أم اء عل ل بن النق
  :حساب آخر ، وذلك لتحقيق ما يأتي 

دى                            -١ ه أو ل دى البنك ذات ا حساب ل ى آخر ، لكل منهم نقل مبلغ معين من شخص إل
  .بنكين مختلفين

دى ا                   - ٢ ل ل وح باسم اآلمر بالنق لبنك  نقل مبلغ معين من حساب إلى آخر ، آالهما مفت
 .ذاته أو لدى بنكين مختلفين
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    )٣٧٢ ( مادة
يتم النقل المصرفي بموجب أمر  آتابي يصدر عن اآلمر بالنقل وفقًا للشروط   

ويجب أن يعين اسم المستفيد . التي يتم االتفاق عليها بينه وبين البنك الصادر إليه األمر
  .في أمر النقل

 في حسـاب شخص آخر ، وإذا آان المستفيد من أمـر النقل مفوضًا في إيداع المبلغ  
  .وجب أن يذآر اسم هذا الشخص في أمر النقل 

    )٣٧٣ ( مادة
إذا تم النقل المصرفي بين فرعين أو أآثر للبنك أو بين بنكين مختلفين ، وجب   

توجيه أي منازعة صادرة من الغير بشأن هذا النقل إلى الفرع أو البنك الذي يوجد به 
  .حساب المستفيد

    )٣٧٤ ( مادة
الغ                 يجوز أن يرد أمر النقل ع      ى مب ل أو عل لى مبالغ مقيدة فعًال في حساب اآلمر بالنق

  .يجري قيدها في هذا الحساب خالل مدة يتفق اآلمر بالنقل على تعيينها مقدمًا مع البنك 
    )٣٧٥ ( مادة

ن     دًال م ك ب ى البن ل إل أمر النق سه ، ب ستفيد ، بنف دم الم ى أن يتق اق عل وز االتف يج
  .تبليغه إليه من اآلمر بالنقل

    )٣٧٦ ( مادة
د القيمة من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ، ويجوز لآلمر    يتملك المستفي 

  .الرجوع في أمر النقل إلى أن يتم هذا القيد
ى البنك ، فال يجوز                  اتفق   ومع ذلك إذا   ل إل على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر النق

ر أو        إفالس اآلم ام الخاصة ب اة األحك ع مراع ك م ل ، وذل ر النق ي أم وع ف ر الرج لآلم
  .لمستفيدا

    )٣٧٧ ( مادة
يبقى الدين الذي صدر أمر النقل وفاء له قائمًا بضماناته وملحقاته إلى أن تقيد 

  .القيمة فعًال في الجانب الدائن من حساب المستفيد 
    )٣٧٨ ( مادة

ن   ك م ى البن رة إل ًا مباش ل موجه ر النق ان أم ًا ، وآ ر آافي ن رصيد اآلم م يك إذا ل
ى ر عل ذ األم رفض تنفي ك أن ي از للبن ل ، ج ر بالنق ذا  اآلم ورًا به ر ف ر اآلم  أن يخط

  .الرفض
د ع عتبر  ُأ  ، وإذا وافق البنك على تنفيذ األمر بكامل قيمته        ى المبلغ الزائ  رصيد الحساب   ل

  .بمثابة تسهيالت ائتمانية مقدمة من البنك إلى اآلمر بالنقل 
ـد الجزئي ،                 أما إذا آان األمـر بالنقل مقدمًا من المستفيد، قيد البنك لحسابه الرصي

د الرصيد الجزئي أو        . الم يرفض المستفيد ذلك   م وعلى البنك أن يؤشر على أمر النقل بقي
  .رفض المستفيد ذلك

ويبقى لآلمر حق التصرف في الرصيد الجزئي إذا رفض البنك تنفيذ أمر النقل أو              
  . رفض المستفيد قيد الرصيد الجزئي طبقًا للفقرتين السابقتين 

    )٣٧٩ ( مادة
از  ستفيد ج لإذا أشهر إفالس الم ر النق ذ أم ر أن يوقف تنفي ذا  ،لآلم ان ه و آ  ول

سه         ستفيد بنف ل               .األمر قد تسلمه الم ذ أوامر النق وال يحول إشهار إفالس اآلمر دون تنفي
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ة           ، التي قدمت إلى البنك قبل صدور الحكم بشهر اإلفالس         رار من المحكم  ما لم يصدر ق
  .خالفًا لذلك

م           اآلمر ، توقف البنك عن تنفيذ        ىأما إذا توف   اريخ العل أوامر  النقل الصادرة من ت
  . المستفيد استمر البنك في تنفيذ أوامر النقل إلى ورثته ىوإذا توف. بالوفاة

  
  االعتماد البسيط:  الفرع الخامس 
    )٣٨٠ ( مادة

ر          ة أو غي دة معين ستفيد ، لم االعتماد عقد يتعهد بمقتضاه البنك بأن يضع تحت تصرف  الم
ين            معينة ، وسائل للدفع في حدود مبلغ         ا ب معين ، وذلك وفقًا للشروط التي يتم االتفاق عليه

  .البنك والمستفيد
    )٣٨١ ( مادة

إذا فتح االعتماد لمدة معينة ، فال يجوز للبنك إلغاؤه قبل انتهاء هذه المدة ، إال في                    
ه  ر علي ستفيد أو الحج اة الم ة وف هار    أو حال م بإش صدر حك م ي و ل دفع ، ول ن ال ه ع توقف

  .نه في استخدام االعتماد المفتوح لصالحهإفالسه ، أو وقوع خطأ جسيم م
ا أو انقضت                      ستفيد شرآة قضى ببطالنه ان الم اد إذا آ اء االعتم ويجوز للبنك إلغ

  .ألي سبب من األسباب
    )٣٨٢ ( مادة

شرط إخطار         إذا فتح االعتماد لمدة غير معينة ، جاز للبنك إلغاؤه في أي وقت ، ب
ًا    ي المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه لإللغاء بخمسة عشر        ل      وم ى األق ع .  عل اطًال  ويق آل   ب

دة دون إخطار   ين الم ر مع اد الغي اء االعتم اق يكون موضوعه إعطاء البنك حق إلغ اتف
  .سابق ، أو بإخطار يتم في ميعاد أقل من الميعاد المشار إليه 

 بانقضاء ستة     ىوفي جميع األحوال ، يعتبر االعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغ          
  .لم يتفق على غير ذلك بليغ المستفيد بفتح االعتماد إذا لم يستخدم ، ماأشهر من تاريخ ت

    )٣٨٣ ( مادة
ستفيد، جاز                     دمها الم ة أو الشخصية التي ق ضمانات العيني إذا وقع نقص هام في ال

  . أو يخفض مبلغ االعتماد بنسبة هذا النقصللبنك أن يطلب ضمانًا إضافيًا
ن   زء م ترجاع ج ك اس ة البن د موافق ستفيد بع وز للم ام ويج وازي ماق ضمانات ي ال

  .بسداده من قيمة االعتماد 
    )٣٨٤ ( مادة

  .ال يجوز تحويل  االعتماد دون موافقة البنك الذي قام بفتحه
    )٣٨٥ ( مادة

 .لمبلغ االعتماد وآيفية استخدامه يحدد عقد فتح االعتماد الحد األقصى 
  

  االعتماد المستندي: الفرع السادس 
    )٣٨٦ ( مادة

ستندي اد الم تح   االعتم ك بف ضاه البن د بمقت د يتعه ب ا عق ى طل اًء عل اد بن د  عتم أح
صا             " اآلمر   "   عمالئه يسمى  ة ل دة معين ـن ولم غ معيــ ـدود مبل ـر     في حـ لــح شخص آخـ

 .بضمان حيازة البنك لمستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل  "المستفيد " يسمى 
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    )٣٨٧ ( مادة
تح    ي ف ضاعة  الت ة بالب ود المتعلق ستقًال عن العق ستندي م اد الم د االعتم ون عق يك

  .وفي جميع األحوال يبقى البنك أجنبيًا عن هذه العقود . عتماد بسببها اال
    )٣٨٨ ( مادة

ده أو                      ستندي أو تأيي اد الم تح االعتم ة األوراق الخاصة بطلب ف يجب أن تحدد بدق
  .اإلخطار به، المستندات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء أو القبول أو الخصم 

    )٣٨٩ ( مادة
ا     يلتزم البنك الذي فتح االعتماد بتنفيذ       شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليه

ذا                     ا ورد في ه ة لم في عقد فتح االعتماد،  إذا آانت المستندات التي تمثل البضاعة مطابق
  .العقد من بيانات وشروط 

    )٣٩٠ ( مادة
  .يكون االعتماد المستندي قابًال لإللغاء أو باتا غير قابل لإللغاء

ا                 ى بي اد عل تح االعتم د ف م ينص      . ن نوعه    ويجب أن ينص صراحة في عق إذا ل ف
  .االعتماد المستندي غير قابل لإللغاء اعتبر على ذلك ،

    )٣٩١ ( مادة
ستفيد             ال يترتب على االعتماد المستندي القابل لإللغاء أي التزام على البنك قبل الم

  .، ويجوز للبنك في أي وقت تعديله أو إلغاؤه ، من تلقاء ذاته أو بناًء على طلب اآلمر 
ستندات ال    دمت م روطه   وإذا ق ستندي وش اد الم د االعتم ات عق ة لبيان شحن مطابق

ه وق  الل مدت ـوخ ـبل إلغائـ ه ،ـ ستندي       ه أو تعديل اد الم تح االعتم ر بف ك واآلم ان البن آ
  .مسئولين بالتضامن قبل المستفيد 

    )٣٩٢ ( مادة
يكون التزام البنك في حالة االعتمـاد المستندي البات قطعيًا ومباشرًا قبل  

 النية للصك المسحوب تنفيذًا للعقد الذي فتح االعتماد  بسببه المستفيد ، وآل حامل  حسن
.  

شأن                    زوال يجو  ع ذوي ال اق جمي ه إال باتف ات أو تعديل ستندي الب اد الم اء االعتم  إلغ
  .فيه

ل                 ة ومباشرة قب ويجوز تأييد االعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعي
  .نفيذًا للعقد الذي فتح االعتماد بسببه المستفيد وآل حامل حسن النية للصك المسحوب ت

ستفيد                    روال يعتب  ى الم ات المرسل إل ستندي الب اد الم تح االعتم  مجرد اإلخطار  بف
  .عن طريق بنك آخر تأييدًا منه لهذا االعتماد 

    )٣٩٣ ( مادة
اد ،                     ًا أقصى لصالحيـة االعتم ـات تاريخ ستندي ب اد م يجب أن يتضمـن آل اعتم

  . أو القبول أو الخصم وتقديم المستندات ، بقصد الوفاء
وك ،    ة للبن وم عطل ي ي ـاد ف ـاء صالحية االعتم ـن النته ـاريخ المعي ـع الت وإذا وق

  .امتدت مدة الصالحية إلى أول يوم عمل تال للعطلة
ذه           وفيما عدا أيام العطالت ، التمتد  صالحية االعتماد ولو صادف تاريخ انتهاء ه

ف قاهرة ، أو ألي سبب آخر خارج عن             الصالحية  توقف البنك عن العمل بسبب ظرو       
 .إرادته ،  مالم يكن هناك تفويض صريح بذلك من اآلمر 
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    )٣٩٤ ( مادة
ا            ا  ومطابقته يلتزم البنك ، وبعناية معقولة ، بفحص المستندات للتحقق من وجوده

  .لتعليمات اآلمر بفتح االعتماد 
د        زوال يجو  ر ب ان يعتب و آ ه أو   للبنك أن يقبل مستندًا مكان مستند آخر  ، ول يًال عن

ه                      . مكمًال له  ًا ل الرفض مبين ورًا ب ه أن يخطر اآلمر ف ستندات ، فعلي وإذا رفض البنك الم
  .أسبابه

    )٣٩٥ ( مادة
ا ،                     ـة ، في شكلها وظاهره ة مطابق ستندات  المقدم ـانت الم ال ُيسـأل البنك ، إذا آ

  .للتعليمات التي تلقاها من اآلمر 
ق بتع   ا يتعل سئولية فيم ة م ك أي ل البن ا ال يتحم سببها  آم تح ب ي ف ضاعة الت ين الب ي

ا وال          االعتماد مثل نوعها ومواصفاتها وآميتها ووزنها وحالتها الخارجية وتغليفها وقيمته
  . المرسلين أو المؤمنين اللتزاماتهم ذ يتعلق بتنفيافيم

    )٣٩٦ ( مادة
ذي     ك ال ان البن ه ، إال إذا آ ستندي  وال تجزئت اد الم ن االعتم ازل ع وز التن ال يج

ر                        فتحه مأذونًا من ا     ة أشخاص ، غي ى شخص ، أو جمل ه أو بعضه إل ه آل آلمر في دفع
  .المستفيد األول بناًء على تعليمات صريحة صادرة من المستفيد 

واليتم التنازل إال بموافقة صريحة من البنك  ، على أن يكون ذلك خالل صالحية               
ازل   .  التنازل إال مرة واحدة، مالم يتفق على غير ذلك           زوال يجو .  االعتماد     ويكون التن

أما إذا آان اسميًا فيجب     . بتظهير خطاب االعتماد إذا آان إذنيًا أو بتسلمه إن آان لحامله            
  .إجراءات الحوالة اتباع 

    )٣٩٧ ( مادة
ال يجوز لآلمر ألي سبب من األسباب فرض الحراسة أو توقيع الحجز لدى البنك           

  . على حقوق المستفيد الناشئة عن االعتماد المستندي 
    )٣٩٨ ( مادة

ستفيد في                 يلتزم اآلم  ه للم ذي دفع غ ال ر بفتح االعتماد المستندي بأن يرد للبنك المبل
حدود االعتماد المفتوح ، آما يلتزم بأن يؤدي إلى البنك المصروفات التي يكون قد أنفقها               

  .في هذا الشأن 
ا                      ستفيد ، آم ا من الم ستندات التي يتلقاه ستحقه حق حبس الم ا ي وللبنك ضمانًا لم

  .ى البضاعة ممثلة في مستنداتها يكون له حق رهن عل
شروط       وإذا لم يدفع اآلمر بفتح االعتماد إلى البنك قيمة مستندات الشحن المطابقة ل

سعين     ًا    فتـح االعتماد خالل ت ستندات ، فللبنك                 يوم ك الم اريخ إخطاره بوصـول تل  من ت
  .طرق التنفيذ على األشياء المرهونة رهنًا تجاريًااتباع بيع البضاعة ب

    )٣٩٩ ( مادة
س رع    ت ذا الف ي ه شأنه نص ف رد ب م ي ا ل ادات   ،ري فيم دة لالعتم د الموح  القواع

  . المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية 
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  خصم األوراق التجارية:  الفرع السابع 
    )٤٠٠ ( مادة

ة في                       ة الثابت ستفيد بالقيم اء معجًال للم ضاه البنك بالوف د بمقت د يتعه الخصم هو عق
  .تقل ملكية الورقة إلى البنك مقابل تعجيل الدفع الورقة التجارية ، على أن تن

    )٤٠١ ( مادة
اد                  ول ميع ل حل ك قب ة المخصومة ، وذل ة التجاري        للمستفيد الحق في استرداد الورق

  ٠االستحقاق ، على أن يلتزم برد المبلغ الذي تسلمه 
اد     ول ميع ل حل ة قب ترداد الورق ك اس ة البن لي بموافق دين األص وز للم ا يج        آم

  . قاق االستح
    )٤٠٢ ( مادة

ة            ة حقيقي ل مديوني ة ال تمث تعتبر باطلة عمليات الخصم التي تتم على أوراق تجاري
  .مثل أوراق المجاملة واألوراق الوهمية 
    )٤٠٣ ( مادة

ة المخصومة                 ة التجاري ة في الورق   ، يلتزم المستفيد بأن يرد إلى البنك القيمة الثابت
  .إذا لم يقم المدين األصلي بالوفاء في ميعاد االستحقاق 

    )٤٠٤ ( مادة
صم          يك ن الخ ستفيد م ة والم ة التجاري ي الورق لي ف دين األص ل الم ك قب ون للبن

  .وغيرهما من الملتزمين اآلخرين ، جميع الحقوق الناشئة عن الورقة التي تم خصمها 
د                  ستفيد عن ى الم ومع ذلك يجوز االتفاق على أن يقوم البنك بإعادة ملكية الورقة إل

ة لتحصيل    حلول أجل االستحقاق ليقوم المستفيد على      مسئوليته باتخاذ اإلجراءات القانوني
  .قيمتها 

    )٤٠٥ ( مادة
ة في الحساب الجاري                  ة التجاري إذا قيدت القيمة المستحقة عن عملية خصم الورق

يكون للبنك إلغاء هذا القيد بقيد عكسي عند ردها  إلى المستفيد أو عند عدم قيام                ،للمستفيد  
  .إخطار المستفيد من الخصم بهذا القيد المدين األصلي بالوفاء في ميعاد االستحقاق ، مع 

  
  

  خطاب الضمان: الفرع الثامن 
    )٤٠٦ ( مادة

ى طلب                     اًء عل اء  يصدر من بنك بن ل لإللغ خطاب الضمان تعهد مكتوب غير قاب
سمى   ـه  ي ل لــ ـر "  عمي ـر    " اآلمـ شخص آخـ ين ل ـابل للتعي ـين أو قـ ـغ مع ـع مبلـ بدفــ

ستفيد   " يسمى     ستفيد ذل       " الم ه الم ة في الخطاب ودون      إذا طلب من دة المعين ك خالل الم
  .ويوضح في خطاب الضمان الغرض الذي صدر من أجله .  اعتداد بأي معارضة 

    )٤٠٧ ( مادة
  .يجوز للبنك أن يطلب تقديم تأمين مقابل إصدار خطاب الضمان
  .ويجوز أن يكون التامين تنازًال من اآلمر عن حقه قبل المستفيد 

    )٤٠٨ ( مادة
ة   ال يجوز للمستفيد التنازل للغير عن        حقه الناشئ عن خطاب الضمان ، إال بموافق

 . له من قبل اآلمر بإعطاء هذه الموافقة البنك ، وبشرط أن يكون البنك مأذونًا
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    )٤٠٩ ( مادة
اآلمر أو       ة البنك ب ى عالق ال يجوز للبنك أن يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إل

  .عالقة اآلمر بالمستفيد 
    )٤١٠ ( مادة

ى         ال يجوز ألي سبب من األسباب فرض الحراسة أو          دى البنك عل ع الحجز ل  توقي
  .قيمة خطاب الضمان 

    )٤١١ ( مادة
ضمـان ،                      دة سريان خطاب ال صله ، خالل م تبرأ ذمـة البنك قبل المستفيد إذا لم ي

دفع ، إال إذا  ستفيد بال ن الم ب م ق طل د    اتف ى تجدي ر عل ك واآلم ين البن دة ب ذه الم ل ه قب
  .ئها انتها

    )٤١٢ ( مادة
ه في    ق علي غ المتف ستفيد المبل ه في إذا وفى البنك للم ضمان ، حل محل خطاب ال

  .الرجوع على اآلمر بمقدار المبلغ الذي دفعه 
    )٤١٣ ( مادة

رع ذا الف ي ه شأنه نص ف رد ب م ي ا ل سري فيم امالت  ،ت ي المع سائدة ف د ال  القواع
  .الدولية بشأن خطاب الضمان 

  
  الحساب الجاري: الفرع التاسع  

    )٤١٤ ( مادة
داعات           ال إي ضاه إدخ تم بمقت ل ي ك وعمي ين بن د ب اري عق ساب الج ة الح متبادل

ة           انها فيما بينهم  ياومتداخلة ناشئة عن عمليات يجر     وال وأوراق تجاري ود وأم سلم نق  من ت
تج              سوية  واحدة ين ة ت قابلة للتمليك وغيرها ، وأن يحال محل التسويات الخاصة والمتتابع

  .عنها رصيد نهائي للحساب عند إقفاله
    )٤١٥ ( مادة

وال       مقومةً إذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونًا نقديةً        بعمالت مختلفة أو أم
سام                       د في أق شرط أن تقي غير متماثلة ، جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب ب
داعات التي تتضمنها ،                        ل في اإلي ا التماث مستقلة  أو حسابات فرعية  يراعى في آل منه
سامه أو      دد أق م تع ه رغ ًا بوحدت ساب محتفظ اء الح ى بق ان صراحة عل ق الطرف وأن يتف

  .وعه فر
ا                  ا بينه ل فيم بحيث  ،  ويجب أن تكون أرصدة تلك األقسام  أو الفروع قابلة للتحوي

ر               إجراء المقاصة   ،  يمكن في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند قفل الحساب على األآث
  .بينها الستخراج رصيد واحد 

    )٤١٦ ( مادة
  .تكون اإليداعات التي تقيد في الحساب الجاري خالية من النزاع

ذي               وتنتقل ملكي  ى الطرف ال د في الحساب الجاري إل ة النقود أو األموال التي تقي
  .تسلمها 

دائن ،             ولكـل طرف في الحساب الجاري أن يتصـرف في أي وقت في رصيده ال
 . مالم يتفق على خالف ذلك 
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    )٤١٧ ( مادة
ا                 ى أال تحسب قيمته ة في الحساب الجاري صحيحًا ، عل يعد قيد  الورقة التجاري

  .قيدوفي هذه الحالة يجوز إعادتها إلى صاحبها وإلغاء ال. االستحقاق إذا لم تدفع في ميعاد
    )٤١٨ ( مادة

ين                  تم ب ال التي ت تقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن عالقات األعم
  .طرفي الحساب ، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية أو اتفاقية 

ـأمينات          ـديون المضمونة بت ة في الحساب الجاري ،          ومع ذلك يجـوز قيـد ال  اتفاقي
ر ، إذا             سواًء دين أو من الغي ى          اتفق     آانت مقررة من الم شأن صراحة عل ع ذوي ال جمي
  .ذلك 

    )٤١٩ ( مادة
ذا                   اتفق   إذا إن ه اقي في الحساب الجاري ، ف أمين اتف دين المضمون بت على قيد ال

ا يطرأ                     ار لم دين دون اعتب دار ال ه بمق ى  التأمين ينتقل لضمان رصيد الحساب عند قفل عل
  .الحساب من تغييرات أثناء سيره ، ما لم يتفق على غير ذلك 

ى           وإذا اشتـــرط القانون اتخاذ إجراءات معينة النعقاد التأمين أو لالحتجاج بــه عل
و  ى الرصيد ، وال يج ه إل تم انتقال ال ي ر ، ف ك  زالغي ام تل اريخ تم ن ت ه إال م اج ب  االحتج

  .اإلجراءات 
    )٤٢٠ ( مادة

 فقدت صفاتها الخاصة الحساب الجاري رفين إذا دخلتالديون المترتبة ألحد الط

، فال تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء وال للمقاصة وال للسقوط  وآيانها الذاتي
  .بالتقادم

    )٤٢١ ( مادة
ود                  شأن العق قيد اإليداعات في الحساب الجاري ال يسقط ما للطرفين من دعاوى ب

  . يتفق على خالف ذلك والمعامالت التي ترتبت عليها هذه اإليداعات ، ما لم
    )٤٢٢ ( مادة

ساب          ال الح ل إقف ة قب ل التجزئ ا ال تقب اري بمجموعه ساب الج ردات الح مف
ة     أوإقفال الحساب وحده هو الذي تنش     . واستخراج الرصيد النهائي      عنه المقاصة اإلجمالي

  .لجميع مفردات الحساب
اء سير الحساب ،                        ع الحجز ، أثن دائن أحد طرفي الحساب توقي ومع ذلك يجوز ل

وح           . ى الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز      عل ة يجري  الطرف المفت وفي هذه الحال
ع         ت توقي ه وق وز  علي ز المحج ن مرآ شف ع ساب للك ًا للح ًا مؤقت ساب ميزان ه الح لدي

  .الحجز
وفي حالة االتفاق على منع المحجوز عليه من التصرف في رصيده الدائن ، أثناء              

د     سير الحساب ، ال ينفذ الحجز إال        بالنسبة إلى الـرصيد النهائي الذي يظهر لمصلحته عن
  .إقفال الحساب 

    )٤٢٣ ( مادة
ل بانتهائه            اء         . اإذا حددت مدة لقفل الحساب  الجاري ، أقف ل انته ه قب ويجوز إقفال

  .هذه المدة باتفاق الطرفين 
وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري ، جاز إقفاله في أي وقت بإرادة أحد الطرفين ،                

  .واعيد اإلخطار المتفق عليها أو التي يجري بها العرف المصرفي مع مراعاة م
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اة         ة    وفي جميع األحوال ُيقفل الحساب  الجاري بوف ه األهلي  ، أحد الطرفين أو بفقدان
وي  أو    شخص المعن ضاء ال ه ، أو بانق الحجر علي ساره ، أو ب ه ، أو بإع شهر إفالس أو ب

  . بتوقفه عن أعماله بشطب البنك من قائمة البنوك العاملة أو
ك                     ويجوز وقف الحساب مؤقتًا ، أثناء سيره ، لبيان مرآز آل من الطرفين ، وذل
ة           ان ، أو يحددها العرف المصرفي ، وإال ففي نهاي ا الطرف في المواعيد التي يتفق عليه

  .آل ثالثة أشهر 
    )٤٢٤ ( مادة

ا ع                د اتفق ان ق ر   عند قفل الحساب يعتبر الرصيد دينًا حاًال ، مالم يكن الطرف ى غي ل
ان من شأن                     د تمت وآ ا في الحساب ق ات الواجب إدخاله ذلك ، أو لم تكن بعض العملي
الي                          وم الت اًال من الي ًا ح ر الرصيد دين ة يعتب ذه الحال قيدها تعديل مقدار الرصيد ، وفي ه

  . آلخر قيد تستلزمه هذه العمليات
    )٤٢٥ ( مادة

م يتفق     تسري القواعد العامة على تقادم الرصيد النهائي للحساب عند إقفا        ا ل ه ، م ل
  .على غير ذلك  

    )٤٢٦ ( مادة
دها ، وجب   سبب الحق لقي ردات الحساب ب ن مف ى أي م ديالت عل ت تع إذا أدخل

  .إجراء قيد عكسي أو عمل تسوية لتصحيح الوضع 
    )٤٢٧ ( مادة

ا في                دفع قيمته م ت ة في الحساب الجاري ول ة تجاري إذا قيدت حصيلة خصم ورق
ـا للخصم ،         ميعاد االستحقاق ، جـاز لمن خصم الورقة ، ولو بعد            إشهار إفالس من قدمه

  .إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي 
دفع في       زوال يجو  م ت ة التي ل  إجراء القيد العكسي إال فيما يتعلق باألوراق التجاري

  . آل اتفاق على غير ذلك  باطًال ويقع. مواعيد استحقاقها 
    )٤٢٨ ( مادة

أ أو إغف                ال أو  ال تقبل الدعاوى الخاصة بتصحيح الحساب  الجاري من جراء خط
سلم آشف                             اريخ ت د انقضاء سنة من ت ك من التصحيحات بع ر ذل د أو غي تكرار في القي

  .الحساب ، ما لم يثبت غش أو إهمال أو خطأ جسيم من أي من الطرفين 
ق بالحساب   ل دعوى تتعل نوات آ ادم بمضي خمس س وال ، تتق ع األح ي جمي وف

  .  في تصحيح الحساب  وتسري هذه المدة من اليوم الذي ينشأ فيه الحق. الجاري 
 

  االعتماد بالقبول: الفرع العاشر 
    )٤٢٩ ( مادة

االعتماد بالقبول عقد يلتزم بمقتضاه البنك بدفع قيمة ورقة تجارية ، مسحوبة عليه             
ول             ق قب من عميل له ، أو من شخص آخر يحدده العميل ، عند استحقاقها وذلك عن طري

  .البنك لهذه الورقة 
    )٤٣٠ ( مادة
اء   ه بالوف د قيام ك عن ون للبن ي   يك ة ف ذه القيم د ه ة ، أن يقي ة التجاري ة الورق بقيم

ل        الغ المدفوعة              . الجانب المدين من حساب العمي ل بالمب ى العمي ويكون رجوع البنك عل
 .بمقتضى شروط عقد االعتماد بالقبول 
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    )٤٣١ ( مادة
وع                ة دف ال يجوز للبنك بعد قبوله للورقة التجارية االحتجاج في مواجهة حاملها بأي

  .د الذي تم بموجبه قبول هذه الورقة ناشئة عن عقد االعتما
 
  بطاقات االئتمان: الفرع الحادي عشر 

    )٤٣٢ ( مادة
ة ،                ـالغ معين بطاقـة االئتمان عقد يخول للعميل تسوية مدفوعات مالية في حدود مب

  .وذلك عن طريق البنك الذي صدرت منه البطاقة أو قام بإصدارها نيابة عن غيره 
    )٤٣٣ ( مادة

وق والتزامات آل من ال             ة            يكون تنظيم حق ل الناتجة عن إصدار بطاق بنك والعمي
تم                     شروط التي ي ات واستخدامها بمقتضى ال ا من البطاق االئتمان  والسحب اآللي وغيره
االتفاق عليها بين الطرفين ، وعلى وجه الخصوص تعيين المبالغ التي يجوز السحب في       

  .ء حدودها ، ومدة صالحية البطاقة والمصاريف المستحقة للبنك ، وطريقة الوفا
    )٤٣٤ ( مادة

ان               ات االئتم يلتزم البنك بالوفاء بالمطالبات المالية للغير الناشئة عن استخدام بطاق
ة              . في شراء سلع وخدمـات      ستفيد من البطاق ـا للم  ٠وذلك في حـدود المبالغ المصرح به

وع ناشئة عن                       ة دف ه االحتجاج بأي ًا ، وال يكون ل ًا بات اء التزام زام البنك بالوف ويعتبر الت
  .العميل المستفيد من البطاقة عالقته ب
  

  تحصيل األوراق التجارية: الفرع الثاني عشر 
    )٤٣٥ ( مادة

ك           صبح البن ًا وي رًا توآيلي ك تظهي ى البن ا إل ة أن يظهره ة التجاري ل الورق لحام
  .بمقتضى هذا التظهير وآيًال في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر 

    )٤٣٦ ( مادة
ة التجا          ة أن يطالب المسحوب       يجب على البنك عند حلول ميعاد استحقاق الورق ري

دائن من  ي الجانب ال ة ف ة الورق ك قيم د البن اء قي م الوف إذا ت اء ، ف ه أو المحرر بالوف علي
ا       ي آلت دفع ، وف دم ال اج ع ر احتج ك بتحري ام البن اء ق تم الوف م ي ل ، وإذا ل ساب العمي ح

  .الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل 
    )٤٣٧ ( مادة

  .همال في تنفيذ وآالته عن الخطأ أو اإل مسئوًال يكون البنك
    )٤٣٨ ( مادة

  .ال تنقضي الوآالة الناتجة عن التظهير التوآيلي بوفاة المظهر أو فقدانه األهلية 
 

  اإلقراض بضمان األوراق المالية: الفرع الثالث عشر 
    )٤٣٩ ( مادة

  .اإلقراض بضمان األوراق المالية قرض مضمون برهن   
تم آ  ا ي إن رهنه ميه ف ة صكوآًا اس ًةوإذا آانت األوراق المالي ازل تاب ضى تن  بمقت

ة                  ، يذآر فيه أنه على وجه الضمان      د في سجالت الجه ه ويقي ى الصك ذات  ويؤشر به عل
والت                . التي أصدرته    م المنق ا تأخذ حك ا فإنه أما إذا آانت األوراق المالية صكوآًا لحامله

  . ويثبت رهنها بجميع طرق اإلثبات  ،المادية
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    )٤٤٠ ( مادة
ة   ة المرهون ازة األوراق المالي ل حي رتهن   تنتق دائن الم ك ال ى البن راهن إل ن ال . م

  .ويكون للبنك الحق في حبس هذه الصكوك 
    )٤٤١ ( مادة

ة          ى الصكوك المرهون ا وقبض          ، على البنك أن يحافظ عل ك بتحصيل أرباحه  وذل
  .قيمتها عند استهالآها وخصم هذه المبالغ من أصل الدين 

    )٤٤٢ ( مادة
ه        ول أجل د حل ه عن ك حق ستوف البن م ي ن المح   ، إذا ل ب م ه أن يطل ان ل ة  آ كم

سوق           ي ال سعرها ف ي أو ب المزاد العلن ة ب صكوك المرهون ع ال ه ببي رخيص ل وأن ، الت
  .يستوفي حقه من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين 

    )٤٤٣ ( مادة
دين  ر الم ن غي ة م ة مقدم صكوك  المرهون ت ال اء  ،إذا آان ا بوف زم مالكه ال يلت  ف

  .الدين الموثق بالرهن إال بوصفه آفيًال عينيًا 
    )٤٤٤ ( مادة

ر ال     ازل عن                   يعتبر الغي د تن ه ق ة أن ازة الصكوك المرهون دان لحي ه المتعاق ذي عين
رهن              ى ال سبب سابق عل ه           ،  حقه  في حبسها ب د قبول ذا الحق عن د احتفظ به م يكن ق ا ل م

  .حيازة الصك المرهون لحساب الدائن المرتهن 
    )٤٤٥ ( مادة

دين                     ى الم رهن ، وجب عل ه لل إذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت وقت تقديم
اد استحقاقه                    عند حلول  ل ميع ى سداده قب ادر إل دفوع أن يب  ميعاد استحقاق الجزء غير الم

ع الصك            ة بي دفع  . بيومين على األقل ، وإال جاز للدائن المرتهن أن يطلب من المحكم وي
  . ويحتفظ بالباقي ضمانًا في بدل الرهن  ،من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع

    )٤٤٦ ( مادة
ر               يبقى امتياز الدائن المر    ى الغي سبة إل دين وبالن ين المتعاق ا ب تهن قائمًا بمرتبته فيم

اد          ل ميع ت قب ه إذا دفع ه وقيمت ستبدل ب ي ت ون واألوراق الت صك المره اح ال ى أرب عل
 .استحقاقه 
  

   الباب الخامس
  األوراق التجارية وأنواعها

    )٤٤٧ ( مادة
ًا         ل حق انون ، تمث ددها الق كال ح ق أش ة وف كوك مكتوب ة ص األوراق التجاري

ود       موضوعه   ين أو               ،  مبلغًا معينًا من النق د أجل مع ستحق األداء بمجرد االطالع أو بع ي
  .وهي قابلة للتداول بالطرق التجارية ، قابل للتعيين 

    )٤٤٨ ( مادة
ا من              تشمل األوراق التجارية الكمبيالة والسند ألمر والسند لحامله والشيك وغيره

ا أو ط      شأن فيه فة ذوي ال ت ص ّا آان رى أي ة األخ ي   األوراق التجاري ـال الت ة األعم بيع
  .أنشئت من أجلها 

    )٤٤٩ ( مادة
دفع                       أن ي ه ب ى المسحوب علي ساحب إل رًا من ال ة تتضمن أم الكمبيالة ورقة تجاري

  .مبلغًا معينًا من النقود بمجرد االطالع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين ألمر المستفيد 
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    )٤٥٠ ( مادة
ًا    دفع مبلغ أن ي ا ب د محرره ضاها يتعه ة بمقت ة تجاري ر ورق سند ألم ود ال ن النق م

  .بمجرد االطالع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين ألمر شخص آخر هو المستفيد 
    )٤٥١ ( مادة

ًا من  ًا معين دفع مبلغ أن ي ا ب د محرره ضاها يتعه ة بمقت ة تجاري ه ورق سند لحامل ال
  .النقود بمجرد االطالع أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين لمن يحمل الورقة 

    )٤٥٢ ( مادة
ه             الشيك ورقة تجارية تتضمن أ     ى البنك المسحوب علي ساحب إل مرًا صادرًا من ال

ود ألمر شخص ثالث                     بأن يدفع في اليوم المبين فيه آتاريخ إلصداره مبلغًا معينًا من النق
  .هو المستفيد أو لحامله 

  
  الفصل األول
  الكمبيالـــــة

  إصدار الكمبيالة وتداولها: الفرع األول 
  إصدار الكمبيالة: أوًال 

    )٤٥٣ ( مادة
  :لة على البيانات اآلتية تشتمل الكمبيا

  .في متن الصك ، وباللغة التي آتب بها  مكتوبًا "آمبيالة "  لفظ – ١
  . تاريخ ومكان إصدار الكمبيالة – ٢
  ) .المسحوب عليه (  اسم من يلزمه الوفاء – ٣
  ) .المستفيد (  اسم من يجب الوفاء له أو ألمره – ٤
  . من النقود  أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين– ٥
  . ميعاد االستحقاق – ٦
  . مكان الوفاء – ٧
  ) .الساحب (  توقيع من أصدر الكمبيالة – ٨

    )٤٥٤ ( مادة
ة ،                     سابقـة آمبيال ادة ال ـورة في الم ات المذآ ال يعتبر الصك الخـالي من أحد  البيان

  :إال في األحوال اآلتية 
ان إصدارها ، اعتبرت صادرة                   – ١ ان مك ين     إذا خلت الكمبيالة من بي ان المب في المك

مكان إصدارها هو     اعتبر   بجانب اسم الساحب ، فإذا لم يذآر ذلك المكان صراحة         
  .المحل الذي وقعها فيه الساحب 

ت إذا  – ٢ اء ،     خل ان الوف ان مك ن بي ة م ر الكمبيال م     اعتب ب اس ين  بجان ان المب المك
ذاته ، وتكون  المسحوب عليـه ، مكانًا للوفـاء وموطنًا للـمسحوب عليـه في الوقت        

ي    ا ف شترط وفاؤه م ي ه، إذا ل سحوب علي وطن الم ي م اء ف ستحقة الوف ة م الكمبيال
  .مكان آخر 

دى     – ٣ اء ل ستحقة الوف رت م تحقاق ، اعتب اد االس ان ميع ن بي ة م ت  الكمبيال إذا خل
  . االطالع عليها

    )٤٥٥ ( مادة
ى           يجوز أن تكون الكمبيالة محررة ألمر الساحب نفسه ، أو أن تكون مسحوبة عل

  .ساحب نفسه ، ويجوز أن تكون مسحوبة لحساب شخص آخر ال
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    )٤٥٦ ( مادة
  .ال يجوز أن تتضمن الكمبيالة أآثر من مبلغ واحد 

اء دون                دي اإلصدار والوف وإذا سحبت آمبيالة بعملة تحتمل تسمية مشترآة بين بل
  . فإن العبرة تكون بعملة بلد الوفاء  ،تحديد العملة المقصودة

    )٤٥٧ ( مادة
  .روف واألرقام معًا ، فالعبرة عند اختالفهما بالحروفإذا آتب مبلغ الكمبيالة بالح

المبلغ                 د االختالف ب وإذا آتب المبلغ عدة مرات بالحروف أو باألرقام ، فالعبرة عن
  .األقل

    )٤٥٨ ( مادة
  .يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانونه الوطني 

إن              وطني ، ف ك يظل        وإذا آان الملتزم ناقص األهلية طبقًا لقانونه ال ه مع ذل التزام
  .صحيحًا إذا وضع توقيعه في إقليم دولة يعتبره قانونها  آامل األهلية 

  
    )٤٥٩ ( مادة

م بالتجارة ، الناشئة عن                      أذون له ر الم م ، غي التزامات القاصرين ومن في حكمه
ةً              سبة   توقيعاتهم على الكمبيالة آساحبين أو مظّهرين أو بأية صفة أخرى ، تكون باطل  بالن

  .إليهم فقط 
ان حسن                ويج وز لهم التمسك بهذا البطالن في مواجهة آل حامل للكمبيالة ، ولو آ

  .النية 
    )٤٦٠ ( مادة

ـات                 ا ، أو توقيع زام به   إذا حملت الكمبيـالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية االلت
ة ألسباب أخرى ألصحابها                مزورة ، أو ألشخاص وهميين ، أو لم تكن التوقيعات ملزم

ا تظل مع              ، وال لمن وقعت الكمبيالة ب      وقعين عليه أسمائهم ، فإن التزامات غيرهم من الم
  .ذلك صحيحة 

    )٤٦١ ( مادة
  . يجوز أن يوقع على الكمبيالة أآثر من ساحب واحد 

ذه     آما يجوز للساحب أن يعهد إلى الغير بالتوقيع على الكمبيالة نيابة عنه ، وفي ه
  .الحالة يجب على الغير بيان صفته عند التوقيع على الكمبيالة 

    )٤٦٢ ( مادة
ن و ب       م صيًا بموج زم شخ ه ، الت ويض من ر ، دون تف ن آخ ة ع ة نياب ع آمبيال ق

  .الكمبيالة ، فإذا وفاها آلت إليه الحقوق التي آانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه 
  .ويسري هذا الحكم على النائب الذي يجاوز حدود سلطته 

    )٤٦٣ ( مادة
ن ضمان   يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها ، ويجوز له أن يشترط إعفاءه م            

  .القبول دون ضمان الوفاء 
    )٤٦٤ ( مادة

  .يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة متطابقة 
ا                         سخة منه ا ، وإال اعتبرت آل ن ا رقمه سخة منه تن آل ن ويجب أن يوضع في م

  .آمبيالة مستقلة 
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ه ،       ى نفقت ا عل ولكل حامل آمبيالة ، لم يذآر فيها أنها وحيدة ، أن يطلب نسخًا منه
ذا الشخص              ويجب عليه ، تحقيقًا      ى ه ا ، وعل لذلك ، أن يرجع على الشخص الذي ظهره

ساحب                     ى ال ك حتى ينتهي إل سل ذل سابق ، ويتسل ى المظهر ال أن يعاونـه في الرجوع عل
  .األصلي ، وعلى آل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ الجديدة 

    )٤٦٥ ( مادة
ا أن                م يكن مشروطًا فيه و ل ة ، ول  وفاء الكمبيالة بموجب إحدى نسخها مبرئ للذم
اء       ًا بالوف ى ملزم ه يبق سحوب علي ر أن الم رى ، غي سخ األخ م الن ل حك اء يبط ذا الوف ه

  .بموجب آل نسخة مقبولة منه إذا لم يستردها 
رون   ذلك المظه ين ، وآ خاص مختلف ة ألش سخ الكمبيال ر ن ذي ظه ر ال والمظه

  .الالحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها 
    )٤٦٦ ( مادة

سخ األخرى اسم                على من    ى الن ين عل ا ، أن يب ة لقبوله سخ الكمبيال يرسل إحدى ن
ة                      شرعي ألي سلمهـا للحامل ال ر أن ي ذا األخي ى ه من تكون هذه النسخة في حيازته ، وعل

  .نسخة أخرى 
ريق ــ وع ، إال إذا أثبت عن ط        ـق الرج  ـل ح  ـمها ، لم يكن للحام     ـإذا رفض تسلي  ـف
  :اج ما يلي ــاالحتج

  .خة المرسلة للقبول لم تسلم له رغم طلبه إياها  أن النس– ١
  . أن القبول أو الوفاء لم يحصل بموجب نسخة أخرى – ٢

    )٤٦٧ ( مادة
  .لحامل الكمبيالة أن يحرر منها صورًا 

ويجب أن تكون الصورة مطابقة تمامًا ألصل الكمبيالة بما تحمل من تظهيرات أو             
ن النسخ عن األصل قد انتهى عند  أية بيانات أخرى تكون مدونة فيها ، وأن يكتب عليها أ          

  . هذا الحد 
ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطيًا على الوجه الذي يجري على األصل ،            

  . ويكون لهذه الصورة ما لألصل من أحكام 
    )٤٦٨ ( مادة

سلم         ر أن ي ذا األخي ى ه يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز األصل ، وعل
  . األصل للحامل الشرعي للصورة 

ى                   امتنع   وإذا م يكن لحامل الصورة حق الرجوع عل حائز األصل عن تسليمه ، ل
اء                ه بن سلم إلي م ي مظهريها أو ضامنيها االحتياطيين ،  إال إذا أثبت باحتجاج أن األصل ل

  .على طلبه 
ل  ، وإذا آتب على األصل عقب التظهير األخير     ه    الحاصل قب ذ   عمل الصورة أن من

ك يكون              يصح التظهير إال على ا     اآلن ال  د ذل ى األصل بع  لصورة ، فكل تظهير يكتب عل
  .باطًال 

    )٤٦٩ ( مادة
ا               ذا التحريف بم ون له زم الموقعون الالحق ة ، الت إذا وقع تحريف في متن الكمبيال

  .ورد في المتن المحرف ، أما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن األصلي
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  تداول الكمبيالة: ثانيًا 
    )٤٧٠ ( مادة

  .صرح فيها أنها مسحوبة ألمر ، يجوز تداولها بالتظهير آل آمبيالة ، ولو لم ي
ارة                 ا ساحبها عب ة التي يضع فيه ة  " ليست ألمر   " وال يجوز تداول الكمبيال أو أي

  .أحكام حوالة الحق اتباع عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ، إال ب
واءً   ه س سحوب علي ر للم وز التظهي وز   ويج ا يج ا ، آم م يقبله ة أو ل ل الكمبيال  قب

  .لتظهير للساحب أو ألي ملتزم آخر ، ويجوز لجميع هؤالء تظهير الكمبيالة من جديدا
    )٤٧١ ( مادة

يكتب التظهير على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ، ويوقعه 
  .المظهر 

 ، أما التظهير والتظهير الالحق لميعاد االستحقاق ينتج أحكام التظهير السابق له
، الالحق الحتجاج عدم الوفاء أو الحاصل بعد الميعاد القانوني المحدد لعمل االحتجاج 

  .فال ينتج إال آثار حوالة الحق 
ويفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد 

  لعمل 
  .االحتجاج ، إال إذا ثبت خالف ذلك 

    )٤٧٢ ( مادة
  .تزويرًا  اعتبر  التظهير ، وإن وقع ذلكال يجوز تقديم تاريخ

    )٤٧٣ ( مادة
يجوز أال يذآر في التظهير اسم المستفيد ، ويجــوز أن يقتصر التظهير على 

، ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة ) التظهير على بياض ( توقيع المظهـر 
  .األخيرة ، أن يكتب على ظهر الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها 

    )٤٧٤ ( مادة
ادة      مع عدم اإلخ   م الم ـر             ) ٤٧٦(الل بحك انون، ال يجوز تعليق التظهي ذا الق من ه

  ويكون التظهير الجزئي   ٠على شرط ، وآل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر آأن لم يكن             
  .باطًال 
  .ويعتبر التظهير للحامل تظهيرًا على بياض   

    )٤٧٥ ( مادة
  :إذا آان التظهير على بياض ، جاز للحامل 

  .سمه أو اسم شخص آخر  أن يمأل البياض بكتابة ا– ١
  . أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر – ٢
 . أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يمأل البياض ودون أن يظهرها – ٣

    )٤٧٦ ( مادة
ك                ر ذل شترط غي م ي ويجوز  . يضمن المظهر قبول الكمبيالة والوفاء بقيمتها ، ما ل

ذه ال    . له حظر تظهيرها من جديد       ؤول               وفي ه اه من ت ًا بالضمان تج ة ال يكون ملزم حال
  .إليهم الكمبيالة بتظهير الحق 

    )٤٧٧ ( مادة
ا     ق فيه احب الح ه ص ت أن ى أثب شرعي ، مت ا ال ة حامله ائز الكمبيال ر ح يعتب

اض       ى بي رًا عل ا تظهي ان آخره و آ ة ول ر منقطع رات غي رات  .  بتظهي ر التظهي وتعتب
رًا آخر ،     المشطوبة في هـذا الشأن آأن لم تكن ، وإذا أعقب ال      ـاض تظهي ى بي ر عل  تظهي
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التظهير             اعتبر   ة ب ه الحق في الكمبيال الموقع على هذا التظهير األخير أنه هو الذي آل إلي
  .على بياض 

ا                   ه فيه وإذا فقد شخص حيازة آمبيالة ، لمُ يلزم حاملها بالتخلي عنها متى أثبت حق
 أو ارتكب في سبيل الحصول    طبقًا للفقرة السابقة ، إال إذا آان قد حصل عليها بسوء نية     

  .عليها خطأ جسيمًا 
    )٤٧٨ ( مادة

  .تنتقل بالتظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة إلى المظهر إليه 
ذي أقيمت           ) ٤٥٩(ومع عدم اإلخالل بحكم المادة       دين ال من هذا القانون ، ليس للم

صية          ه الشخ ى عالقت ة عل دفوع المبني ا بال ى حامله تج عل ة أن يح وى بكمبيال ه دع  علي
ة     ى الكمبيال ت حصوله عل ل وق صد الحام ن ق م يك ا ل سابقين ، م ا ال ساحبها أو بحامليه ب

  .اإلضرار بالمدين 
    )٤٧٩ ( مادة

ارة   ى عب ر عل تمل التظهي صيل ( إذا اش ة للتح بض ( و أ) القيم ة للق أو ) القيم
، جاز للحامل مباشرة جميع الحقوق الناشئة عن           أو أي بيان آخر يفيد التوآيل     ) بالتوآيل(

  .ة ، وإنما ال يجوز له تظهيرها إال على سبيل التوآيل الكمبيال
إال بالدفوع التي يجوز    ،  وليس للملتزمين بالكمبيالة في هذه الحالة االحتجاج على الحامل          

  .لهم االحتجاج بها على المظهر 
ا                    اة الموآل أو بحدوث م وآيلي بوف ر الت وال تنقضي الوآالة التي يتضمنها التظهي

  .يخل بأهليته 
    )٤٨٠ ( مادة

ان    ) لرهن  لالقيمة  ( أو  ) القيمة للضمان   ( ا اشتمل التظهير على عبارة      إذ أو أي بي
ا                   إذا ظهره  آخر يفيد ذلك  ، جاز للحامل أن يباشر جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة ، ف

  .التظهير على سبيل التوآيل اعتبر 
ى عال         ة عل دفوع المبني ل بال ى الحام اج عل ة االحتج دين بالكمبيال يس للم ه  ول قت
  .الشخصية بالمظهر ، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها اإلضرار بالمدين 

 
  ضمانات الوفاء بالكمبيالة: الفرع الثاني 

  مقابل الوفاء: أوًال 
    )٤٨١ ( مادة

سحوب    دى الم د ل سابه أن يوج ة لح حبت الكمبيال ن س ة أو م احب الكمبيال ى س عل
شخصيًا تجاه مظهري    مسئوًال   هعليه مقابل وفائها ، ومع ذلك يكون الساحب لحساب غير         

  .الكمبيالة وحامليها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء 
    )٤٨٢ ( مادة

ر     ساحب أو لآلم دينًا لل ه م سحوب علي ان الم ودًا ، إذا آ اء موج ل الوف ر مقاب يعتب
ى                        ساٍو عل ود واجب األداء وم ين من النق غ مع ة بمبل اد استحقاق الكمبيال بالسحب في ميع

  .األقل لمبلغ الكمبيالة 
    )٤٨٣ ( مادة

ات       يعتبر قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل ، وال يجوز إثب
  .عكس هذه القرينة في عالقة المسحوب عليه بالحامل 
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م                     ة أو ل ار ، سواء قبلت الكمبيال وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة اإلنك
الستحقاق ، فإن لم يثبت ذلك      تقبل ، أن المسحوب عليه آان عنده مقابل وفائها في ميعاد ا           

  .، آان ضامنًا للوفاء ولو عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونًا 
ان يجب                    ذي آ اد ال فإذا أثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى الميع
ي              تعمل ف د اس ن ق م يك ا ل ل ، م ذا المقاب دار ه ه بمق ت ذمت اج ، برئ ل االحتج ه عم في

  .مصلحته 
    )٤٨٤ ( مادة

  .ية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين تنتقل ملك
ل       ذا المقاب ى ه ل عل ان للحام ة ، آ ة الكمبيال ن قيم ل م اء أق ل الوف ان مقاب وإذا آ

ل الكامل            ى المقاب ل           . الناقص جميع الحقوق المقررة عل ان مقاب م إذا آ ذا الحك سري ه وي
  .ر حال عند استحقاق الكمبيالة الوفاء دينًا متنازعًا عليه أو غير محقق أو غي

    )٤٨٥ ( مادة
سلم حامل  ًا ، أن ي اد المحدد قانون د الميع و عمل االحتجاج بع ساحب ، ول ى ال عل
زم   ساحب ، الت إذا أفلس ال اء ، ف ل الوف ى مقاب ة للحصول عل ستندات الالزم ة الم الكمبيال

  .بذلك  مدير التفليسة 
  .وتكون المصروفات على حامل الكمبيالة في جميع األحوال 

    )٤٨٦ ( مادة
  .يترتب على إفالس الساحب سقوط األجل وحلول ميعاد دفع قيمة الكمبيالة 

اء          ل الوف ن مقاب ه م تيفاء حق ساحب اس ي ال ن دائن ره م ا دون غي ون لحامله ويك
  .الموجود على وجه صحيح عند المسحوب عليه 

    )٤٨٧ ( مادة
دين في                          ذا ال ه ، دخل ه ًا في ذمت اء دين ل الوف ان مقاب إذا أفلس المسحوب عليه وآ

  .ت التفليسة موجودا
    )٤٨٨ ( مادة

ة أو               ة أو أوراق مالي إذا آان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجاري
وال                   ذه األم غير ذلك من األموال التي يجوز استردادها طبقًا ألحكام اإلفالس ، وآانت ه

ه               مخصصة صراحةً  تيفاء حق ة في اس  أو ضمنًا لوفاء الكمبيالة ، فلحامل الكمبيالة األولوي
   .من قيمتها

    )٤٨٩ ( مادة
ا ،                       ا آله ـه لوفائه اء واحد ال تكفي قيمت ـل وف ى مقاب إذا سحبت عـدة آمبيـاالت عل
ل                    ونهم من مقاب تيفاء دي ا في اس وق حامليه ق بحق ا يتعل روعي ترتيب تواريخ سحبها فيم

  .الوفاء المذآور ، ويكون حامل الكمبيالة األسبق تاريخًا مقدمًا على غيره 
االت ف   حبت الكمبي إذا س ول          ف ل قب ي تحم ة الت دمت الكمبيال د ، ق اريخ واح ي ت

  .المسحوب عليه
ي خصص  ة الت دمت الكمبيال ه ، ق ول المسحوب علي ة قب م تحمل أي آمبيال وإذا ل

  .مقابل الوفاء لدفع قيمتها 
  .أما الكمبياالت التي تشتمل على شرط عدم القبول ،فتأتي في المرتبة األخيرة 
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  قبول الكمبيالة: ثانيًا 
    )٤٩٠ ( مادة

ى  يج ديمها إل تحقاق ، تق اد االس ى ميع ا ، حت ائز له ة أو ألي ح ل الكمبيال وز لحام
  .المسحوب عليه في موطنه لقبولها 

    )٤٩١ ( مادة
دون         ين أو ب يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط وجوب تقديمها للقبول في ميعاد مع

  .تحديد ميعاد 
ر ا                لمسحوب  وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول ، ما لم تكن مستحقة الدفع عند غي

  .عليه أو في جهة أخرى غير موطنه أو مستحقة الدفع بعد مدة معينة من االطالع عليها 
  .وله أن يشترط عدم تقديمها للقبول قبل أجل معين 

د      دون تحدي ين أو ب اد مع ي ميع ول ف ة للقب ديم الكمبيال شترط تق ر أن ي ل مظه ولك
  .ميعاد ، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول 

    )٤٩٢ ( مادة
ب        ا ، يج الع عليه ن االط ة م دة معين ضي م د م اء ، بع ستحقة الوف ة الم الكمبيال

ه ،        . تقديمها للقبول خالل سنة من تاريخ إصدارها         وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالت
  .ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد 

    )٤٩٣ ( مادة
ا                    وم الت ة في الي رة ثاني ول م ة للقب لي يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيال

للتقديم األول ، وال يقبل من ذوي المصلحة االدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إال إذا ذآر               
ا للمسحوب               التخلي عنه ول ب ة للقب ة المقدم الطلب في االحتجاج ، وال يلزم حامل الكمبيال

  .عليه 
    )٤٩٤ ( مادة

أو بأية عبارة تدل على " مقبول " يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها ، ويؤدى بلفظ 
ويعتبر قبوًال مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه . عنى ، ويوقعه المسحوب عليه هذا الم

  .على وجه الكمبيالة 
وإذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من االطالع عليها ، أو آانت واجبة 

وجب بيان تاريخ القبول في  ،  على شرط خاص بهاالتقديم للقبول في مدة معينة بناًء
، إال إذا أوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم الكمبيالة ،  ل فيهاليوم الذي حص

فإذا خال القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظًا لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو 
  .على الساحب ، إثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجديًا 

    )٤٩٥ ( مادة
ى شرط ،         ق عل ر معل ول غي ه      يجب أن يكون القب ك يجوز للمسحوب علي  ومع ذل

ول                    ع في صيغة القب قصره على جزء من مبلغ الكمبيالة ، وأي تعديل لبيانات الكمبيالة يق
 .يعتبر رفضًا للقبول ، ومع ذلك يظل القابل ملزمًا بما تضمنته صيغة قبوله 

    )٤٩٦ ( مادة
ا ،            ر    إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل رده ول   اعتب القب

  .ويعتبر الشطب حاصًال قبل رد الكمبيالة ، ما لم يثبت العكس .  طوب رفضًا  المش
زم نحوهم    ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر آتابةً  ه ، الت  بقبول

  .بهذا القبول
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    )٤٩٧ ( مادة
ه دون أن                      ر موطن المسحوب علي اء غي ًا للوف ة مكان إذا عين الساحب في الكمبيال

 اعتبر  اء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول ، فإذا لم يعينه            يعين من يجب الوف   
  .القابل ملزمًا بالدفع في مكان الوفاء 

ين                    ه أن يع ه ، جاز ل وإذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب علي
  .في صيغة القبول عنوانًا في الجهة التي يقع فيها الوفاء 

    )٤٩٨ ( مادة
كمبيالة ، صار ملزمًا بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها ،           إذا قبل المسحوب عليه ال    

ه     وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل ، ولو آان هو الساحب ذاته ، مطالبة المسحوب علي
ام          ـًا ألحك ه طبق ة ب وز المطالب ا تج ل م ة بك ن الكمبيال ئة ع رة ناش دعوى مباش ل ب القاب

  .من هذا القانون ) ٥٣٣(، ) ٥٣٢(المادتين 
  

  الضمان االحتياطي: ًا ثالث
    )٤٩٩ ( مادة

ذا                 يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة آله أو بعضه من ضامن احتياطي ، ويكون ه
  .الضمان من أي شخص ، ولو آان ممن وقعوا الكمبيالة 

    )٥٠٠ ( مادة
ـا ،     صلة به ـة مت ى ورق ـا أو عل ـالة ذاته ى الكمبي ـاطي عل ضمـان االحتي ب ال يكت

ارة  ؤدي بعب ـاطي " وي ضمـان االحتي ـ" لل ه  أو ب ا ، ويوقع د معناه ـرى تفي ـارة أخ أي عب
  .الضامن 

  .الضمان حاصًال للساحب  اعتبر ويذآر في الضمان اسم المضمون ، وإال
م يكن                    ا ل ة ، م ى وجه الكمبيال ضامن عل ع ال ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقي

  .هذا التوقيع صادرًا من المسحوب عليه أو من الساحب 
    )٥٠١ ( مادة

  .ى الوجه الذي يلتزم به المضمون يلتزم الضامن االحتياطي عل
ذي ضمنه                   زام ال ان االلت و آ اطي صحيحًا ول ضامن االحتي زام ال اطًال   ويكون الت  ب

  .ألي سبب آخر غير عيب في الشكل 
ة        ك              , وإذا وفى الضامن االحتياطي الكمبيال ا ، وذل وق الناشئة عنه ه الحق آلت  إلي

  .جب الكمبيالة  وتجاه آل ملتزم نحو هذا األخير بمو ،تجاه مضمونه
    )٥٠٢ ( مادة

ا                      م فيه ة التي ت ا الجه ين فيه ستقلة يب ة م       يجوز إعطاء الضمان االحتياطي على ورق
  .هذا الضمان 

  .       والضامن االحتياطي بورقة مستقلة ال يلزم إال تجاه من أعطى له الضمان 
 

  انقضاء االلتزام الثابت بالكمبيالة: الفرع الثالث 
  الوفاء: أوًال 

  د االستحقاق ميعا– ١
    )٥٠٣ ( مادة

  :ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على أحد الوجوه اآلتية   
  . لدى االطالع – ١
  . بعد مضي مدة معينة من االطالع – ٢
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  . بعد مضي مدة معينة من تاريخ إصدارها – ٣
  . في تاريخ  معين -٤

د استحقاق             ى مواعي ـاق أخرى أو عل د استحق ى مواعي شتملــة عل والكمبيـاالت الم
  .قبة ، تكون باطلة متعا

    )٥٠٤ ( مادة
ديمها ،            ـاء بمجرد تق ـة الوف دى االطالع ، تكون واجب الكمبيالة المستحقـة الوفاء ل

  .ويجب أن تقدم للوفاء خالل سنة من تاريخ إصدارها 
ه    اد أو إطالت ذا الميع صير ه ساحب تق ساحب أن  ، ولل صيره ، ولل رين تق وللمظه

ين ، وفي      يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء ل      ل انقضاء أجل مع دى االطالع قب
  . من حلول هذا األجل هذه الحالة يحسب ميعاد التقديم ابتداًء

    )٥٠٥ ( مادة
دأ من  ة من االطالع  ، يب دة معين د م اء بع ة الوف ة الواجب اد استحقاق الكمبيال ميع

ر المؤرخ      اعتبر   فإذا لم يعمل االحتجاج   . تاريخ قبولها أو من تاريخ االحتجاج        القبول غي
ًال بالنسبة إلى القابل في اليوم األخير من الميعاد المقرر لتقديم الكمبيالة للقبول طبقًا              حاص

  .من هذا القانون )  ٤٩٢(للمادة 
    )٥٠٦ ( مادة

ـاريخ االطالع                اريخ  إصدارها أو من ت ر من ت شهر أو أآث الكمبيالة المسحوبـة ل
م يوجد     . وفاء  عليها ، يقع استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه ال             فإذا ل
  .للتاريخ مقابل في هذا الشهر ، وقع االستحقاق في اليوم األخير منه  

اريخ          ن ت هر م صف ش هور ون دة ش صف أو لع شهر ون ة ل حبت الكمبيال وإذا س
ة     شهور آامل ساب بال دء الح ا ، وجب ب اريخ االطالع عليه ن ت ى . إصدارها أو م وتعن

ًا    خمسة عشر  " نصف شهر   " عبارة   ارة      ، و  يوم ام     " ال تعني عب ة أي خمسة  " أو  " ثماني
  . أسبوعًا أو أسبوعين "  يومًا عشر

   )٥٠٧ ( مادة
ين            اريخ مع اء في ت شهر أو          ، إذا آانت الكمبيالة مستحقة الوف ان االستحقاق في أول ال  وآ

 منتصفه أو في آخره ، آان المقصود من هذه التعبيرات اليوم األول أو الخامس عشر                في
  .أو األخير من الشهر 

    )٥٠٨ ( مادة
ين          إ اريخ  مع ويم        ، ذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في ت ه التق د يختلف في  وفي بل

  .تاريخ االستحقاق محددًا وفقًا لتقويم بلد الوفاء  اعتبر عن تقويم بلد إصدارها ،
دة                     د م اء بع ويم ، وآانت مستحقة الوف وإذا سحبت الكمبيالة بين بلدين مختلفي التق

ـاء ،                  من تـاريخ إصدارها ، وجب إرجا      ـد الوف ويم بل ل في تق ـوم المقاب ى الي ا إل ع تاريخه
  .ويحدد ميعاد االستحقاق وفقًا لذلك ، وعلى هذا الوجه يحسب ميعاد تقديم الكمبيالة 

اه    يوال تسر  ا اتج  األحكام المتقدمة إذا اتضح من شرط في الكمبيالة أو من بياناته
  .أحكام أخرى  اتباع القصد إلى 

  
  
  
  



                                                    -      -  ٧٧    

  مة الكمبيالة الوفاء بقي– ٢
    )٥٠٩ ( مادة

تحقاقها    وم اس ي ي اء ف دمها للوف ة أن يق ل الكمبيال ى حام ى . عل ديمها إل ر تق ويعتب
  .إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونًا بمثابة تقديمها للوفاء 

ه ،                ومن وفى الكمبيالة في ميعاد االستحقاق ، دون معارضة صحيحة ، برئت ذمت
رات ،             وعلي. إال إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم          سل التظهي ستوثق من انتظام تسل ه أن ي

  .ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين 
    )٥١٠ ( مادة

  .ال يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد االستحقاق 
  .وإذا وفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد االستحقاق ، تحمل تبعة ذلك

    )٥١١ ( مادة
ة          ه الكمبيال ًا            إذا وفى المسحوب علي ا  موقع ه طلب استردادها من حامله ، جاز ل

  .عليها بما يفيد الوفاء 
  .    وال يجوز لحامل الكمبيالة االمتناع عن قبول الوفاء الجزئي 

ة                 ويجوز للمسحوب عليه   ى الكمبيال اء الجزئي عل ذا الوف وإعطاءه   ، أن يطلب إثبات ه
  .  مخالصة به

رهم              وآـل ما يدفع من أصـل قيمـة الكمبي       ا ، وغي الة تبرأ منـه ذمـة ساحبهـا ومظهريه
  .وعلى حاملها أن يعمل االحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها . من الملتزمين بها 

    )٥١٢ ( مادة
ا                    داع مبلغه ا إي دين به وم االستحقاق ، جاز لكل م إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في ي

  .الة  وتحت مسئوليتهويكون اإليداع على نفقة حامل الكمبي. خزانة المحكمة  
اريخ                 داره  وت غ ومق داع المبل ا إي ذآر فيه ة ي ويسلم قلم آتاب المحكمة المودع وثيق

إذا طالب الحامل     . الكمبيالة وتاريخ االستحقاق واسم من ُحررت في األصل لمصلحته             ف
ة ، وللحامل            ، سلم الكمبيال   المدين بالوفاء ، وجب على المدين تسليم وثيقة اإليداع مقابل ت

ى                       داع إل ة اإلي دين وثيق سلم الم م ي إذا ل قبض المبلغ من قلم الكتاب بموجب هذه الوثيقة ، ف
  .الحامل ، وجب عليه وفاء قيمة الكمبيالة له 
    )٥١٣ ( مادة

د     اء بالنق از الوف ا ، ج داول فيه ر مت د غي ر  بنق ي قط ة ف اء الكمبيال ترط وف إذا اش
 الوفاء في يوم االستحقاق ،       فإذا لم يتم   ٠المتداول فيها حسب سعر صرفه يوم االستحقاق        

داول في قطر حسب                          د المت ًا بالنق ة مقوم غ الكمبيال ة بمبل ين المطالب ار ب آان للحامل الخي
  .سعر صرفه في يوم االستحقاق  أو في يوم الوفاء 

ك                    ة ، ومع ذل ل العمالت األجنبي ة  مقاب ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعملة الدول
ه    يجوز للساحب أن يبين في الكمبيال   غ الواجب دفع ة السعر الذي يحسب على أساسه المبل

.  
شترآة      سمية م ل ت ود تحم ة بنق غ الكمبيال ين مبل د     ،وإذا ع ي بل ا ف ف قيمته ن تختل  ولك

  .اإلصدار عنها في بلد الوفاء ، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء 
    )٥١٤ ( مادة

  .ال يقبل االمتناع عن وفاء الكمبيالة إال إذا ضاعت أو أفلس حاملها 
    )٥١٥ ( مادة
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سخ ، جاز لمستحق                       إ ة ، وآانت محررة من عدة ن ر مقبول ذا ضاعت آمبيالة غي
  .قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها األخرى 

    )٥١٦ ( مادة
سخ    سخ وضاعت الن دة ن ن ع ررة م ة مح ت الكمبيال يغة  ة الإذا آان ل ص ي تحم ت

ول يس      ال ، القب ن رئ أمر م رى إال ب سخها األخ دى ن ا بموجب إح ة بوفائه وز المطالب يج
  .لمحكمة وبشرط تقديم آفيل ا

    )٥١٧ ( مادة
تمكن                       م ي القبول أم ال ، ول ة ب ة ، سواء أآانت مقترن يجوز لمن ضاعت منه آمبيال
ا ،   رًا بوفائه ة أم يس المحكم ـن رئ صـدر م سخهـا األخرى ، أن يست ـدى ن ديم إح ـن تق م

  . وأن يقدم آفيًال  ،بشرط أن يثبت ملكيته لها
    )٥١٨ ( مادة

ام    في حالة االمتناع عن وفاء قيمة الكمبي  ًا ألحك ا وفق الة الضائعة ، بعد المطالبة به
ي           ك ف ت ذل ه ، أن يثب ى حقوق ة عل ا ، للمحافظ ى مالكه ب عل سابقتين ، يج ادتين ال الم

ساحب وللمظهرين باألوجه          ، احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد االستحقاق       ن لل  ويعل
ادة  ي الم ررة ف د المق ي المواعي انون ، ويجب)  ٥٣٠(وف ذا الق ن ه اج م ر االحتج  تحري

  . وإعالنه ، ولو تعذر استصدار أمر من رئيس المحكمة ، في الوقت المناسب
    )٥١٩ ( مادة

الرجوع                 ك ب ا ، ويكون ذل يجوز لمالك الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منه
إلى من ظهر إليه الكمبيالة ، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته واإلذن له  باستعمال اسمه في                  

ى آخر حتى يصل               مطالبة المظهر السا   بق ، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إل
  .إلى الساحب 

د                      ساحب بع سلمة من ال ة الم سخة الكمبيال ى ن ره عل ة تظهي ويلتزم آل مظهر بكتاب
  .التأشير عليها بما يفيد أنها بدل األصل المفقود 

شرط                   ة وب يس المحكم أمر من رئ  وال يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إال ب
  .تقديم آفيل 

  .وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة 
    )٥٢٠ ( مادة

وال    ي األح ة ف يس المحكم ن رئ ر م ى أم اء عل تحقاق  ، بن اد االس ي ميع اء ف الوف
  .المشار إليها في المواد السابقة ، مبرئ لذمة المدين 

    )٥٢١ ( مادة
واد          من  ) ٥١٩(،  ) ٥١٧(،  ) ٥١٦(ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في الم

  .ذا القانون  بمضي ثالث سنوات إذا لم تحصل خاللها مطالبة أو دعوى أمام المحاآم ه
  

 
 االمتناع عن الوفاء: ثانيًا 

   المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء– ١
    )٥٢٢ ( مادة

ى     وع عل تحقاق ، الرج اد االس ي ميع ه ف ا ل دم وفائه د ع ة ، عن ل الكمبيال لحام
  .مين بها مظهريها وساحبها وغيرهم من الملتز

  :وللحامل حق الرجوع على هؤالء قبل ميعاد االستحقاق في األحوال اآلتية 
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  .االمتناع الكلي أو الجزئي عن القبول    – ١
ه                   إفالس المسحوب عليه سواءً      – ٢ ا ، أو  توقف د قبله م يكن ق  آان قد قبل الكمبيالة أو ل

ى                م ، أو  الحجز عل ر    عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحك زًا غي ه حج  أموال
  .مجد 

  .إفالس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول    – ٣
سابقين                    دين ال ة في البن يهم في الحاالت المبين ويجوز للضامنين ، عند الرجوع عل
ًا للحصول                     يهم طلب اريخ الرجوع عل أن يقدموا إلى رئيس المحكمة خالل ثالثة أيام من ت

ذي       على مهلة للوفاء ، فإذا رأي     اد ال ره الميع  رئيس المحكمة مبررًا للطلب ، حدد في أم
تحقاق        ين الس اريخ المع ة الت ة الممنوح اوز المهل شرط أال تج اء ب ه الوف تم في ب أن ي يج

  .الكمبيالة ، ويكون هذا األمر نهائيًا 
    )٥٢٣ ( مادة

ة  استحقاق إذا وافق        وم  الكمبيال ة رسمية    ي م تجز    ، عطل ة  ل ا إال   المطالب وم  في  بوفائه  ي

  .عمل التاليال
ول                  ديمها للقب وآذلك ال يجوز القيام بأي إجراء متعلق بالكمبيالة ، وبوجه خاص تق

  .أو عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه إال في يوم عمل 
وم                      ر ي ه األخي ين ووافق يوم اد مع ة ميع ق بالكمبيال وإذا حدد لعمل أي إجراء متعل

  .من الميعاد أيام العطلة التي تتخلله عطلة ، امتد الميعاد إلى اليوم التالي ، وتحسب 
وم األول            لوال يدخ  ة الي ة بالكمبيال  في حساب المواعيد القانونية أو االتفاقية المتعلق

  .منها ، ما لم ينص على خالف ذلك 
    )٥٢٤ ( مادة

ول أو          ا باحتجاج عدم القب ة أو عن وفائه ول الكمبيال اع عن قب ات االمتن يكون إثب
  .لموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة احتجاج عدم الوفاء ، الذي يحرره ا

ارات     ن عب ا م ت فيه ا أثب ة ، وم ة للكمبيال ى صورة حرفي اج عل شتمل االحتج وي
اب   ا حضور أو غي ذآر فيه ة ، وي ة الكمبيال اء قيم ذار بوف ى اإلن ر ، وعل ول والتظهي القب

  .الملتزم بالقبول أو بالوفاء وأسباب االمتناع عن القبول أو الوفاء 
رك               وعلى الموظف ا   ة ، المكلف بعمل االحتجاج ، أن يت لمختص بالتنفيذ بالمحكم

ا           د أوراق االحتجاج بتمامه ه قي ه ، وعلي ًا  صورة منـه لمن حرر في مواجهت ًا ،   يوم فيوم
  .مع مراعاة ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه 

   .ويجري القيد في هذا السجل بالطريقة المتبعة في سجالت الفهرس  
ى من    يومًا وعلى الموظف المختص بالتنفيذ بالمحكمة ، خالل الخمسة عشر      األول

دفع                     ة احتجاجات عدم ال سجل التجاري قائم آل شهر ، أن يرسل إلى الجهة المختصة بال
  .التي حررها خالل الشهر السابق عن الكمبياالت المقبولة والسندات ألمر 

سجل التجاري دفت           ذه االحتجاجات ، ويجوز          وتمسك الجهة المختصة بال د ه رًا لقي
شرة تتضمن           وم المكتب بعمل ن ررة ، ويق لكل شخص االطالع عليها مقابل الرسوم المق

  .هذه االحتجاجات 
    )٥٢٥ ( مادة

ول ،                ة للقب ـم الكمبيال ـواعيد المحددة لتقدي ول في الم يجب عمل احتجـاج عدم القب
اد           من هذا القانون    ) ٤٩٣(فإذا وقع التقديم األول وفقًا للمادة        ر من الميع وم األخي ، في الي

  .المحدد للتقديم ، جاز عمل االحتجاج في اليوم التالي 
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    )٥٢٦ ( مادة
د                يجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحق وفائها في يوم معين أو بع
ة              ام العمل األربع ا في أحد أي اريخ االطالع عليه مدة معينة من تاريخ إصدارها أو من ت

   .التالية ليوم االستحقاق
وإذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع ، وجب عمل احتجاج عدم الوفاء             

  .وفقًا للشروط المبينة في المادة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول 
    )٥٢٧ ( مادة

دم      اج ع ل احتج ن عم اء وع ة للوف ديم الكمبيال ن تق ول ع دم القب اج ع ي احتج يغن
  .الوفاء

    )٥٢٨ ( مادة
ل         سواًءفي حالة توقف المسحوب عليه عن الدفع ،          ر قاب  آان قابًال للكمبيالة أو غي

ة الرجوع                   ، وآذلك في حالة توقيع حجز غير مجد على أمواله ، ال يجوز لحامل الكمبيال
د عمل احتجاج عدم                        ا وبع ه لوفائه ة للمسحوب علي ديم الكمبيال د تق على الضامنين إال بع

  .الوفاء
واءً    ه ، س سحوب علي الس الم ة إف ي حال ابًال للكمبي وف ان ق ل ،   آ ر قاب ة أو غي ال

م        وآذلك في حالة إفالس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول          ديم حك  ، يكون تق
  .حقوقه في الرجوع على الضامنين  استعمال  بذاته لتمكين الحامل مناإلفالس آافيًا

    )٥٢٩ ( مادة
يجوز للساحب أو ألي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل الكمبيالة من عمل 

القبول أو احتجاج عدم الوفاء عند مباشرة حقه في الرجوع ، إذا آتب على احتجاج عدم 
أو أي عبارة أخرى " بدون احتجاج " أو " الرجوع بال مصروفات " الكمبيالة شرط 

  .تؤدي هذا المعنى ،ووقع على ذلك
ررة                  د المق ديمها في المواعي وال من   ،  وال يعفي هذا الشرط حامل الكمبيالة من تق

د عمل اإلخطار ذه المواعي اة ه دم مراع ل الحامل بع ى من يتمسك قب ة ، وعل ات الالزم
  .إثبات ذلك

ه أحد                   وإذا آتب الساحب هذا الشرط ، سرت آثاره على آل الموقعين ، أما إذا آتب
  .المظهرين أو أحد الضامنين سرت آثاره عليه وحده 

ًا رغم ذ           شرط ، وعمل الحامل احتجاج ذي وضع ال ساحب هو ال ك ، تحمل   وإذا آان ال ل
اطي ،                 . وحـده  المصروفات     ـن احتي أما إذا آان الشرط صادرًا من مظهر أو من ضـام

  .فإنه يجوز الرجوع على جميع الموقعين بمصروفات االحتجاج إن عمل 
    )٥٣٠ ( مادة

ل  ى حام ه  عل ا إلي ن ظهره ر م ة أن يخط دم  الكمبيال ا أو بع دم قبوله احبها بع  وس
ا خالل  ااألوفائه ة أي ة ليم ربع ل التالي ول أو  عم ديمها للقب وم تق اج أو لي ل االحتج وم عم

  .للوفاء إن اشتملت على شرط اإلعفاء من عمل االحتجاج 
سلمه اإلخطار ، أن يخطر                       وم ت اليين لي ومي العمل الت وعلى آل مظهر ، خالل ي
اموا     ن ق اوين م ماء وعن ه أس ًا ل ار مبين ذا اإلخط سلمه ه ة بت ه الكمبيال ر إلي ن ظه م

سبة                باإلخطارات السابقة ،   اد بالن دأ الميع ساحب ، ويب ى آخر حتى ال  وهكذا من مظهر إل
  .إلى آل مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه اإلخطار 
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ذلك                ومتى أخطـر أحد الموقعين على الكمبيالة على الوجه المتقدم الذآر ، وجب آ
ى الكمبيال                         وقعين عل ين أحد الم م يب ه ، وإذا ل اد ذات اطي في الميع ة إخطار ضامنه االحتي

  .عنوانه أو بينـه بطريقة غير مقروءة ، اآتفى بإخطار المظهر السابق عليه 
  .ولمن وجب عليه اإلخطار ، أن يقوم به على أية صورة ولو برد الكمبيالة ذاتها

ًا                  اد مرعي ر الميع ويجب عليه إثبات قيامه باإلخطار  في الميعاد المقرر له ، ويعتب
  ٠ر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول إذا أرسل اإلخطار في الميعاد المذآو

 يقم به في الميعاد المبين في اإلخطار إذا لم تسقط حقوق من وجب عليه وال

 بشرط إهمـاله، على المترتب الضـرر تعويض االقتضاء عند يلزمه ، وإنما الفقرات السابقـة

  . الكمبيالة مبلغ التعويض يجاوز أال
    )٥٣١ ( مادة

عًا ـؤولون جميـاطي مسـاالحتي نهاـوضام اـا ومظهرهـب الكمبيالة وقابلهــساح
  .ن نحو حاملها ، وتجوز مطالبتهم منفردين أو مجتمعين دون مراعاة أي ترتيبـبالتضام

  .ويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة وّفى بقيمتها ، تجاه المسئولين نحوه 
 آان والدعوى المقامة على أحد الملتزمين ال تحول دون مطالبة الباقين ، ولو

  .التزامهم الحقًا لمن وجهت إليه الدعوى ابتداًء 
    )٥٣٢ ( مادة

  :لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي 
  ٠ أصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة – ١
  . مصروفات االحتجاج واإلخطارات وغير ذلك من المصروفات – ٢

    )٥٣٣ ( مادة
ين بكل المبلغ الذي وفاه والمصروفات يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة الضامن

  .التي تحملها 
    )٥٣٤ ( مادة

وز للمحاآم أن تمنح مهلة للوفاء بقيمة الكمبياالت أو للقيام بأي إجراء ـال يج
  .متعلق بها ، إال في األحوال المنصوص عليها في القانون 

    )٥٣٥ ( مادة
ا ، أن                 لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع ، أو آان مستهدفًا للمطالبة به

اه                      يط ا وف صة بم ة مع االحتجاج ومخال سلم الكمبيال اء ، ت ولكل  . لب في حالة قيامه بالوف
  .مظهر وّفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره والتظهيرات الالحقة له 

    )٥٣٦ ( مادة
ة ،          ة الكمبيال ـن قيم ول مـ في حـالة الـرجوع على أحد الملتزمين بالقدر غيـر المقب

سليمه       يجوز لمن وّفى هذا القدر أن يطلب من حاملها   ة وت ى الكمبيال اء عل ذا الوف ات ه  إثب
  .مخالصة به 

ا                  ا بم ويجب على الحامل ، فوق ذلك ، أن يسلمه صورة من الكمبيالة مصدقًا عليه
ه من                  ًا ل سلمه االحتجاج تمكين ه في الرجوع       استعمال    يفيد أنها طبق األصل ، وأن ي حق

  .على غيره 
    )٥٣٧ ( مادة

ومظهريها وغيرهم من الملتزمين    يسقط ما لحامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها         
  :، عدا قابلها ، بمضي المدة المعينة إلجراء أي مما يأتي 

  .تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى االطالع أو بعد مدة من االطالع    – ١
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  .عمل احتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء    – ٢
. شرط اإلعفاء من عمل االحتجاج تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على    – ٣

يفيد الساحب من هذا السقوط إال إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء في  ومع ذلك  ال
، وفي هذه الحالة ال يبقى للحامل إال الرجوع على المسحوب  ميعاد االستحقاق

 وإذا لم تقدم الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب ، سقطت ٠عليه 
ملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، إال إذا تبين من عبارة حقوق حا

  .الشرط أن الساحب لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول 
فله ، وإذا آان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعادًا لتقديم الكمبيالة للقبول 

  .وحده اإلفادة من هذا الشرط 
    )٥٣٨ ( مادة

ررة       إذا حالت قوة قاهرة دون      د المق ة أو عمل االحتجاج في المواعي تقديم الكمبيال
 وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر إليه الكمبيالة           ٠لذلك ، امتدت هذه المواعيد      

ة                ، بالقوة القاهرة  ة أو في الورق ه في الكمبيال ًا من ًا وموقع  وأن يثبت هذا اإلخطار مؤرخ
د زوال        ٠لى الساحب   المتصلة بها ، وتتسلسل اإلخطارات حتى تصل إ        ى الحامل بع  وعل

  .القوة القاهرة تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء ثم عمل االحتجاج عند االقتضاء 
ين  ن ثالث ر م اهرة أآث وة الق تمرت الق ًا وإذا اس از   يوم تحقاق ، ج وم االس ن ي سوبة م مح

  .الرجوع على الملتزمين بغير حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل االحتجاج 
فإذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لـدى االطالع عليها أو بعد مدة من االطـالع ،     

ـة                    يومًا   يسري ميعاد الثالثين   ه الكمبيال ه الحامل من ظهر إلي ذي أخطر في اريخ ال من الت
دة     زاد م ة ، وت ديم الكمبيال ـد تق اء مواعي ل انته اريخ قب ذا الت ـع ه و وق ـاهرة ول القوة الق ب

دة من االطالع     يومًا ميعاد الثالثيناالطالع على   إذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد م
  .عليها 

ة أو بمن                  وال يعتبر من قبيل القوة القاهرة األمور المتصلة بشخص حامل الكمبيال
  .آلفه بتقديمها أو بعمل االحتجاج 

    )٥٣٩ ( مادة
ًا   يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ، أن يوقع حجزاً             تحفظي

ن        رهم م اطي وغي ضامن االحتي ر وال ل والمظه ساحب والقاب ن ال ل م والت آ ى منق عل
ة                 انون المرافعات المدني الملتزمين بالكمبيالة ، مع مراعاة اإلجراءات المقررة لذلك في ق

  .والتجارية في شأن الحجوز التحفظية 
    )٥٤٠ ( مادة

ة ، أن ي                      زمين بالكمبيال ره من الملت ى غي ه حق الرجوع عل ه   لكل من ل ستوفي حق
دى االطالع       ،بسحب آمبيالة جديدة على أحد ضامنيه      اء ل ة  ،  تكون مستحقة الوف وواجب

  .ما لم يشترط خالف ذلك . الوفاء في موطن هذا الضامن 
    )٥٤١ ( مادة

ادتين                 ا في الم وارد بيانه الغ ال ى المب ) ٥٣٣(،  ) ٥٣٢(تشتمل آمبيالة الرجوع عل
  . وأية رسوم أخرى مقررة قانونًا من هذا القانون ، مضافًا إليها ما دفع من عمولة

ذي   ى األساس ال ا عل دد مبلغه ل ، ح و الحام ة الرجوع ه ان ساحب آمبيال وإذا آ
ذي استحق            تحدد بموجبه قيمة آمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع مسحوبة من المكان ال

  .فيه وفاء الكمبيالة األصلية على المكان الذي فيه موطن الضامن 
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ى األساس          وإذا آان ساحب آم    ا عل بيالة الرجوع هو أحد المظهرين ، حدد مبلغه
ذي                     ان ال دى االطالع مسحوبة من المك اء ل الذي تحدد بموجبه قيمة آمبيالة مستحقة الوف

  .فيه موطن ساحب آمبيالة الرجوع على المكان الذي فيه موطن الضامن 
    )٥٤٢ ( مادة

ة األ             صلية أو أي    إذا تعددت آمبياالت الرجوع ، فال يجوز مطالبة ساحب الكمبيال
  .مظهر لها إال بقيمة آمبيالة رجوع واحدة 

 
   التدخل– ٢

    )٥٤٣ ( مادة
        لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها االحتياطي أن يعين من يقبلها أو يدفعها عند            

  .االقتضاء
ا  دين به دخل لمصلحة أي م ا من أي شخص مت ة أو وفاؤه ول الكمبيال ويجوز قب

  .يكون مستهدفًا للرجوع عليه 
ل                       ويجوز م يقب ه إذا ل ر أو أن يكون هو المسحوب علي  أن يكون المتدخل من الغي

  .الكمبيالة ، أو أي شخص ملتزم بموجب الكمبيالة 
ومي    ذلك ، خالل ي صلحته ب دخل لم َع الت ن َوَق دخل أن ُيخطر م ى المت ويجب عل

ان         دخل ، وإال آ سئوًال    العمل التاليين لتاريخ الت ا يترت            م د االقتضاء عن تعويض م ب عن
  .على إهماله من ضرر ، بشرط أال يجاوز التعويض مبلغ الكمبيالة 

    )٥٤٤ ( مادة
ائزة         ة ج ل آمبيال ا لحام ون فيه ي يك وال الت ع األح ي جمي دخل ف ول بالت ع القب يق

  .القبول ، حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها 
ا ،                    ان وفائه وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها أو يوفي قيمتها عند االقتضاء في مك

ين وال                    فليس ذا التعي ه ه ى من صدر عن اد استحقاقها عل  للحامل أن يرجع قبل حلول ميع
د        ا عن ا أو لوفائه ين لقبوله ن ع ى م ة إل دم الكمبيال ه إال إذا ق ين ل وقعين الالحق ى الم عل

  .هذا الشخص عن قبولها وأثبت الحامل هذا االمتناع باالحتجاج امتنع االقتضاء ، و
ه في      وللحامل في األحوال األخرى ر     د حقوق ه فق دخل ، وإذا قبل ول بالت فض القب

الرجوع قبل ميعاد االستحقاق على من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين الالحقين            
  .له 

    )٥٤٥ ( مادة
يذآر القبول بالتدخل بتدوينه على الكمبيالة ذاتها ، ويوقعه المتدخل ويذآر فيه اسم          

ر ،       فإذا خال القبول بالتدخل م     ٠مـن حصل التـدخـل لمصلحته      ان األخي ر   ـن هذا البي  اعتب
  .حاصًال لمصلحة الساحب 

    )٥٤٦ ( مادة
دخل                 ين لمن حصل الت ا الالحق يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبيالة ومظهريه

  .لمصلحته بما يلتزم به هذا األخير 
ول                 رغم من حصول القب ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه ، على ال

ل وا الحام دخل ، أن يلزم ائهم المب مق ،بالت ل وف ادة ةلغ المعينااب ي الم ذا ) ٥٣٢( ف من ه
  .القانون ، بتسليمهم الكمبيالة واالحتجاج والمخالصة إن وجدت 
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    )٥٤٧ ( مادة
ي   ا ، ف ا لحامله ون فيه ي يك ع األحوال الت ي جمي دخل ف ة بالت اء الكمبيال يجوز وف

بأداء آل   ويكون هذا الوفاء     ٠ميعاد االستحقاق أو قبله ، حق الرجوع على الملتزمين بها           
دخل لمصلحته أداؤه              اء        ٠المبلغ الذي آان يجب على من حصل الت  ويجب أن يكون الوف

  .على األآثر في اليوم التالي آلخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء 
    )٥٤٨ ( مادة

إذا آان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند االقتضاء موطن في               
ى حام         ا ، وجب عل ا ، وعمل احتجاج عدم                 مكان وفائه ًا لوفائه ديمها لهؤالء جميع ا تق له

  .الوفاء إذا لزم الحال على األآثر في اليوم التالي آلخر يوم يجوز فيه عمل االحتجاج 
فإذا لم يعمل االحتجاج في هذا الميعاد ، برئت ذمة من عين لوفائها عند االقتضاء                

  .ك تبرأ ذمة المظهرين الالحقين أو من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل لمصلحته ، وآذل
    )٥٤٩ ( مادة

ه                إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع على من آانت ذمت
 .تبرأ بهذا الوفاء

    )٥٥٠ ( مادة
ا من حصل                       ذآر فيه ة ي ى الكمبيال صة عل ة مخال دخل بكتاب اء بالت يجب إثبات الوف

ان ،            ٠الوفاء لمصلحته    ذا البي صة من ه ر     فإذا خلت المخال ا  اعتب دخل حاصًال     الوف ء بالت
  .لمصلحة الساحب 

  .ى بالتدخل يالة واالحتجاج ، إن عمل ، للموفويجب تسليم الكمب
    )٥٥١ ( مادة

اه من                       ا تج وق الناشئة عنه ع الحق دخل جمي ق الت ة بطري يكتسب من أوفى الكمبيال
ة               ك   . حصل الوفاء لمصلحته ، وتجاه الملتزمين نحو هذا األخير بموجب الكمبيال ومع ذل

ذا ال د ال يجوز له ة من جدي ر الكمبيال وفي تظهي ين لمن . م رين الالحق ة المظه رأ ذم وتب
  .حصل الوفاء لمصلحته 

ه                  اء من ى الوف وإذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يترتب عل
ذلك     ٠إبراء أآبر عدد من الملتزمين       ه ب  ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علم

 .ى من آانت تبرأ ذممهم لو آانت هذه القاعدة قد روعيتفقد حقه في الرجوع عل
 
  التقادم: الفرع الرابع 

    )٥٥٢ ( مادة
اريخ                         آل دعوى ناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها ، تتقادم بمضي ثالث سنوات من ت

  .االستحقاق 
اريخ  من  سنة  بمضي  دعوى الحامل تجاه المظهرين أو الساحب      وتتقادم  االحتجاج  ت

ى شرط                   الميعاد المحرر في  ة عل اريخ االستحقاق إذا اشتملت الكمبيال  القانوني ، أو من ت
  .اإلعفاء من عمل االحتجاج 

وتتقادم دعاوى المظهرين بعضهم تجاه بعض أو تجاه الساحب بمضي ستة أشهر              
  .من اليوم الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة ، أو من يوم رفع الدعوى عليه 

    )٥٥٣ ( مادة
  . ة رفع الدعوى ، إال من يوم آخر إجراء فيها ال تسري مواعيد التقادم في حال
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رارًا يترتب                      ستقل إق وال يسري التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين في صك م
  .عليه تجديد الدين 

    )٥٥٤ ( مادة
اطع                         ه اإلجراء الق ى من اتخذ قبل سبة إل ر ، إال بالن ال يكون النقطاع التقادم من أث

  .لسريانه 
    )٥٥٥ ( مادة

د      اليمين                يجب على المدعي عليهم بال رروا ب ادم ، أن يق دة التق ين ، رغم انقضاء م
رين أن       ائهم اآلخ تهم أو خلف ى ورث ا ، وعل يهم حلفه ب إل دين إذا طل ن ال تهم م راءة ذم ب

  .يحلفوا اليمين على أنهم ال يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين 
 

 الفصل الثاني
  السند ألمر

    )٥٥٦ ( مادة
 

  :تية يشتمل السند ألمر ، على البيانات اآل
ة             ) سند ألمر   ( شرط األمر أو عبارة        – ١ ذا المعنى مكتوب د ه أو أي عبارة أخرى تفي

  .في متن السند ، باللغة التي آتب بها
  .تاريخ ومكان إنشاء السند    – ٢
  . اسم من يجب الوفاء له أو ألمره – ٣
  . تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود – ٤
  .قاق  تاريخ االستح– ٥
  . مكان الوفاء – ٦
  . توقيع من أنشأ السند – ٧

    )٥٥٧ ( مادة
ـدًا ألمر ،         سابقة سن ال يعتبـر الصك الخالي من أحد البيانات المذآورة في المادة ال

  :إال في األحوال اآلتية 
شائه ،            – ١ ان إن ر    إذا خال السند من بيان مك ين بجانب اسم             اعتب ان المب شأ في المك من

  .المحرر 
رر   إذا خال ا   – ٢ م المح ب اس ذآر بجان ذي ي ان ال اء ، فالمك ان الوف ان مك ن بي سند م ل

ان                      إذا خال من ذآر أي مك ه ، ف يعتبر مكانًا للوفاء وموطنًا للمحرر في الوقت ذات
  .مكان عمل المحرر أو مكان إقامته مكانًا للوفاء  اعتبر للوفاء ،

تحقاق ،    – ٣ اد االس ان ميع ن بي سند م ر إذا خال ال ستحق  اعتب دى االطالع  م اء ل الوف
 .عليه 

    )٥٥٨ ( مادة
  .يلتزم محرر السند ألمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة 

ويجب تقديم السند ألمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من االطالع ، إلى المحرر              
ادة          د               ) ٤٩٢(في الميعاد المنصوص عليه في الم ا يفي ه بم انون ، للتأشير علي ذا الق من ه

  .  السنداالطالع على



                                                    -      -  ٨٦    

رر   ن المح ًا م ًا وموقع ير مؤرخ ون التأش ن  . ويجب أن يك دة االطالع م دأ م وتب
ير    ك التأش اريخ ذل ع وإذا . ت ه      امتن ات امتناع ب إثب ير ، وج ع التأش ن وض رر ع المح

 .باحتجاج ، ويعتبر تاريخ االحتجاج بداية لسريان مدة االطالع 
    )٥٥٩ ( مادة

ارض ف      ذي ال تتع در ال ر ، بالق سند ألم ى ال سري عل ام   ت ه ، األحك ع ماهيت ه م ي
ا ،         سخها وصورها وتظهيره دد ن المتعلقة بالكمبيالة فيما يختص بأهلية االلتزام بها ، وتع
اء ،  ة للوف نح مهل دم جواز م اء ، وع دم الوف سبب ع ا ، والرجوع ب واستحقاقها ، ووفائه

شا            ق إن ء والحجز التحفظي ، واالحتجاج وحساب المواعيد وأيام العمل ، والرجوع بطري
  ٠آمبيالة رجوع ، والوفاء بالتدخل والتقادم 

اة              وتسري آذلك على السند ألمر األحكام المتعلقة بالضمان االحتياطي ، مع مراع
ر    أنه إذا لم يذآر في صيغة هذا الضمان اسم المضمون             الضمان حاصًال لمصلحة       اعتب

  .محرر السند 
 

  الفصل الثالث
  الشيك

    )٥٦٠ ( مادة
ا        ام المنصوص عليه دا األحك ام        فيما ع شيك أحك ى ال سري عل ذا الفصل ، ت في ه

 .الكمبيالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع ماهيته 
  

  إصدار الشيك وتداوله:  الفرع األول 
  إصدار الشيك: أوًال 

    )٥٦١ ( مادة
  :يجب أن يشتمل الشيك ، على البيانات اآلتية 

  .مكتوبة في متن الصك ، وباللغة التي آتب بها " شيك "  آلمة  – ١
  .ومكان إصدار الشيك  تاريخ – ٢
  ) .المسحوب عليه (  اسم من يلزمه الوفاء – ٣
ـن       – ٤ ه في المادتي ـره عـلى النحـو المنصوص علي ـه أو ألم ـاء ل ـن يجب الوف ـم م    اس

  ٠من هذا القانون ) ٥٦٨(، ) ٥٦٧( 
  . أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود – ٥
  . مكان الوفاء – ٦
  ) .الساحب ( يع من أصدر الشيك  اسم وتوق– ٧

    )٥٦٢ ( مادة
يكًا ، إال في         ال يعتبر الصك الخالي من أحد البيانات المذآورة في المادة السابقة ش

  :الحالتين اآلتيتين 
ر  إذا خال الشيك من بيان مكان اإلصدار ،    – ١ ين بجانب       اعتب ان المب صادرًا في المك

  .اسم الساحب
ه      إذا خال الشيك من بيان مكان وفائ       – ٢ ين بجانب اسم المسحوب علي ه ، فالمكان المع

ه    سحوب علي م الم ب اس ة بجان دة أمكن رت ع إن ذآ ه ، ف ان وفائ ر مك ر يعتب  اعتب
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ات ،  . الشيك مستحق الوفاء في أول مكان مبين فيه        ذه البيان  وإذا خال الشيك من ه
  .مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه اعتبر 

    )٥٦٣ ( مادة
ى بنك ،                  الشيكات الصادرة في قطر والمستحقة الوفاء فيها ال يجوز سحبها إال عل
وعلى نماذج الشيكات الصادرة من هذا البنك ، والصكوك المسحوبة في صورة شيكات                

  .على غير بنك أو على غير نماذج البنك ال تعتبر شيكات 
يكات ع    ر ش ه دفت لم لعميل اء ، وس ل وف ه مقاب ك لدي ل بن ى آ دفع  ويجب عل اض لل ى بي ل

  ٠بموجبها من خزانته ، أن يكتب على آل شيك منها اسم العميل ورقم حسابه 
    )٥٦٤ ( مادة

ه ، وقت إصدار   دى المسحوب علي ساحب ل م يكن لل ا ل ال يجوز إصدار شيك م
اق صريح أو ضمني    ًا التف يك طبق ا بموجب ش صرف فيه ستطيع الت ودًا ي شيك ، نق   ٠ال

  .وعلى ساحب الشيك ، أداء مقابل وفائه 
شيك ،                ـه ال وعلى السـاحب دون غيره أن يثبت في حالة اإلنكار أن من سحب علي
و عمل   ه ول ان ضامنًا لوفائ ك آ م يثبت ذل إذا ل ه وقت إصداره ، ف ل وفائ ه مقاب ان لدي آ

  .االحتجاج أو ما يقوم مقامه بعد المواعيد المقررة 
    )٥٦٥ ( مادة

د اال      العبرة عن ًا ، ف ام مع الحروف وباألرق شيك ب غ ال ب مبل ون  إذا آت تالف تك خ
  ٠بالمكتوب بالحروف 

    )٥٦٦ ( مادة
  .ال قبول في الشيك ، وإذا آتبت عليه عبارة القبول اعتبرت آأن لم تكن 

شيك      ى ال ر عل ه أن يؤش سحوب علي ن الم ب م ساحب أن يطل وز لل ك يج ع ذل وم
ى البنك               ين عل اريخ التأشير ، ويتع اء في ت ل وف ارة وجود مقاب باعتماده ، وتفيد هذه العب

  . وتخصيصه للوفاء بالشيك عند تقديمه  ،مقابلعندئذ تجنيب ال
اء يكفي               ل وف ه مقاب ان لدي شيك ، إذا آ اد ال وال يجوز للمسحوب عليه رفض اعتم

  . ويعتبر توقيع المسحوب عليه على صدر الشيك بمثابة اعتماد له ٠لدفع قيمته 
سئوليته لمصلحة ال                ه وتحت م حامل  ويبقى مقابل وفاء الشيك المعتمد لدى المسحوب علي

  .إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء 
    )٥٦٧ ( مادة

  :يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى  
  . على شرط األمر أو بدونه  شخص مسمى مع النص صراحًة  – ١
ذا المعنى           " ليس ألمر   " شخص مسمى مع ذآر شرط         – ٢ د ه أو أية عبارة أخرى تفي

  .لعميل من البنك، أو عند شطب آلمة ألمر الواردة في صك الشيك المسلم ل
  .حامل الشيك    – ٣

ارة                ى عب ه عل أو " والشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى ، والمنصوص في
ستفيد         ٠أو أية عبارة تفيد هذا المعنى ، يعتبر شيكًا لحامله           " لحامله   ين اسم الم م يب   وإذا ل
  .الشيك لحامله اعتبر 

ى شرط  شتمل عل شيك الم داول " وال ة للت دم القابلي د" ع ذي ال ي ستفيد ال فع إال للم
  .تسلمه مقترنًا بهذا الشرط 
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    )٥٦٨ ( مادة
  .يجوز سحب الشيك ألمر ساحبه نفسه ، آما يجوز سحبه لحساب شخص آخر 

د   ك الواح روع البن ين ف ة سحبه ب ي حال سه إال ف احبه نف ى س وال يجوز سحبه عل
شأة ع                  ى  بعضها البعض أو بينها وبين المرآز الرئيسي للبنك ، أو في حالة سحبه من من ل

  .منشأة أخرى آلتاهما للساحب نفسه ، بشرط أال يكون مستحق الوفاء لحامله 
    )٥٦٩ ( مادة

ذا الضمان            يضمن الساحب وفاء الشيك ، وآل شرط يعفي به الساحب نفسه من ه
 .يعتبر آأن لم يكن 

    )٥٧٠ ( مادة
ع  ه توقي اء شيك زور في ى وف ضرر المترتب عل ده ال ه وح يتحمل المسحوب علي

ساحب               الساحب أو حرفت البيانات الواردة     ى ال  في متنه ، إذا لم يمكن نسبة خطأ جسيم إل
ات ، وآل شرط                        ر أو التحريف في البيان ى حدوث التزوي المبين اسمه في الشيك أدى إل

ر      ك يعتب اطًال    على خالف ذل ذل في                    ب م يب ًا بوجه خاص ، إذا ل ساحب مخطئ ر ال ، ويعتب
  .المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه عناية الشخص العادي 

  
  تداول الشيك والضمان االحتياطي: ثانيًا 

   تداول الشيك بالتظهير– ١
    )٥٧١ ( مادة

ى شرط                 ه صراحة عل الشيك المشروط وفاؤه إلى شخص مسمى ، سواًء نص في
  .األمر أو لم ينص ، يكون قابًال للتداول بطريق التظهير 

ـن                    شيك م ر ال ويجوز التظهير للساحب أو ألي ملتزم آخر ، ويجوز لهؤالء تظهي
سلهـا                 جديد ـة بحسب تسل شيك   ٠ ، وفي حـالة تعدد التظهيرات فيجب أن تكون مـرقم  وال

ـارة              ه عب وب في يس ألمر     " المشروط دفعه إلى شخص مسمى ، والمكت ارة     " ل ة عب أو أي
ه إال          ) ألمر  ( أخرى مشابهة أو شطبت منه آلمة        شيك ال يجوز تداول الواردة في صك ال

اء   أحكام حوالة الحق المنصوص ع    اتباع  ب ليها في القانون المدني ، والشيك المستحق الوف
  .لحامله ، يتداول بالتسليم

    )٥٧٢ ( مادة
ه            ان للمسحوب علي صة ، إال إذا آ ة مخال ه بمثاب يعتبر التظهير إلى المسحوب علي

  .عدة فروع وحصل التظهير لمصلحة فرع غير الذي سحب عليه الشيك 
    )٥٧٣ ( مادة

  .يضمن المظهر وفاء الشيك ، ما لم يشترط غير ذلك 
د            ويج ره من جدي ه حظر تظهي ًا بالضمان          ٠وز ل ة ال يكون ملزم ذه الحال  وفي ه

  .نحو من يؤول إليهم الشيك بتظهير الحق 
    )٥٧٤ ( مادة

ام الرجوع ،    مسئوًال التظهير المكتوب على شيك لحامله يجعل المظهر     طبقًا ألحك
  .ولكن ال يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكًا ألمر 

    )٥٧٥ ( مادة
ه صاحب              يعتبر حائز الشيك ، الق     شرعي متى أثبت أن ه ال ه حامل ر ، أن ابل للتظهي

ى بياض                  رًا عل  ٠الحق فيه وفقـًا للتظهيرات المسلسلة والمرقمة ، ولـو آـان آخرها تظهي
  .والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن آأن لم تكن 
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ه     اعتبر   وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر ،        ر أن ذا التظهي الموقع على ه
  . الذي آل إليه الحق في الشيك بالتظهير على بياض هو

  .ويعتبر التظهير المكتوب على شيك لحامله تظهيرًا على بياض 
    )٥٧٦ ( مادة

ذا          ه ه زم من آل إلي ر ، فال ُيل ل للتظهي إذا فقد شخص حيـازة شيك ، لحامله أو قاب
ال إذا آان قد    الشيك بالتخلي عنه ، متى أثبت حقه فيه بالكيفية المبينة في المادة السابقة ، إ              

  .حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيمًا 
    )٥٧٧ ( مادة

التظهير الالحق لالحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك ال يرتب إال              
  ٠آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني 

اج  ل االحتج ل عم م قب ه ت اريخ أن ن الت الي م ر الخ ر التظهي ضاء ويعتب ل انق  أو قب
  .ميعاد تقديم الشيك ، إال إذا ثبت خالف ذلك 

  .تزويرًا  اعتبر وال يجوز تقديم تواريخ التظهير ، وإن وقع ذلك
    )٥٧٨ ( مادة

  .التظهير الجزئي باطل وآذلك التظهير الصادر من المسحوب عليه 
  

   الضمان االحتياطي- ٢
    )٥٧٩ ( مادة

  .يجوز ضمان وفاء قيمة الشيك آله أو بعضه من ضامن احتياطي 
ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه ، آما يجوز أن يكون من أحد            

  .الموقعين على الشيك 
  

  انقضاء االلتزام الثابت بالشيك: الفرع الثاني 
  الوفاء: أوًال 
    )٥٨٠ ( مادة

ر       ذلك يعتب ان مخالف ل يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع عليه ، وآل بي
ل       . آأن لم يكن     شيك قب اؤه في                وإذا قدم ال اريخ إلصداره ، وجب وف ه آت ين في وم المب الي
  .يوم تقديمه 

    )٥٨١ ( مادة
اء خالل ستة                  ه للوف الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها ، يجب تقديم
ه                        ا ، وجب تقديم اء فيه أشهر على األآثر ، فإذا آان مسحوبًا خارج قطر ومستحق الوف

  .خالل ثمانية شهور على األآثر 
  .الف ذآرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره وتبدأ المواعيد الس

دى                    ويعتبر تقديم الشيك إلى أحد البنوك أو حجز مبلغه هاتفيًا أو برقيًا من قبل هذا البنك ل
ه سحوب علي ك الم ا   ،البن ة أو غيره رف المقاص دى غ ى إح شيك إل ديم ال ذلك تق  وآ

  .المعترف بها قانونًا بمثابة تقديمه للوفاء
    )٥٨٢ ( مادة

وم       إذ ى الي داره إل اريخ إص ع ت ويم ، أرج ي التق دين مختلف ين بل شيك ب حب ال ا س
  .المقابل في تقويم بلد الوفاء 

  



                                                    -      -  ٩٠    

    )٥٨٣ ( مادة
اع              ه االمتن إذا آان الشيك مستحق الوفاء في قطر ، فال يجوز للبنك المسحوب علي

  ٠عن الوفاء به ، متى آان لديه مقابل وفاء ، ولو انقضى ميعاد تقديمه 
ة ضياعه أو إفالس               وال تقبل المعارضة     من الساحب في وفاء الشيك ، إال في حال

  ٠حامله أو الحجر عليه 
سابقة        ألسباب فإذا عارض الساحب   رة ال ع   و ، أخرى غير الواردة في الفق البنك  امتن

أمر برفض المعارضة             ، وجب على المحكمة ، بناءً      عن الوفاء   على طلب الحامل ، أن ت
  .ولو في حالة قيام دعوى أصلية 

    )٥٨٤ ( مادة
ك في                     ىإذا توف    ؤثر ذل شيك ، فال ي د إصدار ال ه أو أفلس بع د أهليت ساحب أو فق  ال

  . األحكام المترتبة عليه 
    )٥٨٥ ( مادة

ى الحامل أن يطلب من المسحوب                    شيك فعل غ ال ل من مبل اء أق إذا آان مقابل الوف
ى ظهر               اء عل عليه الوفاء الجزئي بالقدر الموجود لديه ، وأن يطلب منه التأشير بهذا الوف

شهادة أو                الشيك   ، وعلى البنك أن يعطيه شهادة بذلك ، ويثبت حق الرجوع بالباقي بهذه ال
  .بعمل احتجاج 

    )٥٨٦ ( مادة
ر آافٍ              ًا     إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد وآان مقابل الوفاء غي ا جميع  لوفائه

  .، وجب مراعاة ترتيب تواريخ سحبها 
اريخ إ          صدار واحد ،  فإذا آانت الشيكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل ت

  . ما لم يثبت خالف ذلك  ،الشيك األسبق رقمًا مسحوبًا قبل غيره من الشيكاتاعتبر 
    )٥٨٧ ( مادة

اد                  إذا اشترط وفاء الشيك في قطر بنقد غير متداول فيها ، جاز وفاء قيمته في ميع
اء            تم الوف م ي إذا ل اء ، ف تقديم الشيك بالنقد المتداول في قطر حسب سعر الصرف يوم الوف

دي وم التق ا ي داول فيه د المت ًا بالنق شيك مقوم ة ال ة بقيم ين المطالب ار ب ان للحامل الخي م ، آ
  .حسب سعر الصرف يوم التقديم أو يوم الوفاء 

سعر         رة ب ت العب ه ، آان اد تقديم ضاء ميع د انق ى بع رة األول شيك للم دم ال إذا ق ف
  .صرف اليوم الذي ينتهي فيه ميعاد التقديم 
ك          ويعتد بسعر الصرف الرسمي لعم       ة ، ومع ذل ل العمالت األجنبي ة مقاب ة الدول ل

  .يجوز للساحب أن يعين في الشيك السعر الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب دفعه
د           ي بل ا ف ف قيمته شترآة ، وتختل سمية م ل ت ود تحم شيك بنق غ ال ين مبل وإذا ع

  .اإلصدار عن قيمتها في بلد الوفاء ، افترض أن المقصود نقود بلد الوفاء 
    )٥٨٨ ( مادة

دى المسحوب عليه في     ــذا ضاع شيك لحامله أو هلك ، جاز لمالكه أن يعارض ل           إ
  . اء بقيمتهــالوف

شت   ـويج ى رق  ـب أن ت ان       ــ مل المعارضة عل ه واسم ساحبه وآل بي شيك ومبلغ م ال
ديم       ذر تق ه ، وإذا تع آخر يساعد على التعرف عليه والظروف التي أحاطت بفقده أو هالآ

ـي قطر ،     ٠آر أسباب ذلك بعض هـذه البيانات وجب ذ  ـارض موطن ف  وإذا لم يكن للمع
  .وجب أن يعين موطنًا مختارًا له بها 



                                                    -      -  ٩١    

ومتى تلقى المسحوب عليه المعارضة ، وجب عليه االمتناع عن وفاء قيمة الشيك             
  .لحائزه ، وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره 

ك        ويقوم المسحوب عليه ، على نفقة المعارض ، بنش         ود أو الهال ر رقم الشيك المفق
ة         ة اليومي صحف المحلي دى ال ي إح ه ف ارض وعنوان م المع احبه واس م ص ه واس ومبلغ

  . الصادرة باللغة العربية 
 .آل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر  باطًال ويكون

    )٥٨٩ ( مادة
سابقة   يجوز لحائز الشيك المشار إليه في      دى المسحوب علي         ، المادة ال ازع ل ه أن ين

م يخطر  في المعارضة صال ، ث ل إي شيك مقاب ه ال سلم من ه أن يت ى المسحوب علي ، وعل
  .المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، باسم حائز الشيك وعنوانه 

م الوصول ،             ـاب مسجـل مصحوب بعل وعلى حائز الشيـك إخطار المعارض بكت
سلم              ـاريخ ت شيك خالل شهر من ت شتمل   بوجوب رفع دعوى استحقاق ال ه اإلخطار ، وي

  .اإلخطار على أسباب حيازة الشيك وتاريخها 
ي      ه ف صوص علي اد المن الل الميع تحقاق خ وى االس ارض دع ع المع م يرف وإذا ل
شيك ، أن                   ائز ال الفقرة السابقة ، وجب على قاضي األمور المستعجلة ، بناء على طلب ح

ة    داد بالمعارض دم االعت ضي بع ر   . يق ة ُيعتب ذه الحال ي ه ى   وف سبة إل شيك بالن ائز ال ح
  .المسحوب عليه ، مالكه الشرعي 

دفع            ه أن ي شيك ، فال يجوز للمسحوب علي وإذا رفع المعارض دعوى استحقاق ال
ة مصد                      سوية ودي شيك أو بت ة ال ائي بملكي م نه  ققيمته إال لمن يتقدم له من الخصمين بحك

  .عليها من الطرفين تقر له بالملكية 
    )٥٩٠ ( مادة

) ٥٨٨( عليها في المادة ن تاريخ المعارضة المنصوصإذا انقضت ستة أشهر م  
، دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ، جاز للمعارض أن يطلب  من هذا القانون

  .من المحكمة خالل الشهرين التاليين ، اإلذن في قبض قيمة الشيك 
 ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوب عليه بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية

  .المعارض للشيك 
ه في                       اد المنصوص علي ذآر خالل الميع دم ال دم المعارض الطلب المتق وإذا لم يق
ه أن                   ى المسحوب علي الفقرة األولى من هذه المادة أو قدمه ورفضته المحكمة ، وجب عل

  .يعيد قيد مقابل الوفاء في الجانب الدائن من حساب الساحب 
    )٥٩١ ( مادة

سطره         ه أن ي شيك أو لحامل سطير بوضع     وي ، لساحب ال ع الت وازيين    ق  في  خطين مت

ان أو                      صدر الشيك  ابين الخطين من أي بي إذا خال م ، ويكون التسطير عامًا أو خاصًا ، ف
ًا ،                  " بنك  " إذا آتب بينهما آلمة      سطير عام ان الت ذا المعنى ، آ د ه أو أي آلمة أخرى تفي

  .أما إذا آتب اسم بنك معين بين الخطين فإن التسطير يكون خاصًا 
سطير الخاص فال                       و ا الت سطير خاص ، أم ى ت ام إل سطير الع يجوز أن يتحول الت

ام     سطير ع ا         ٠يتحول إلى ت وب فيم سطير أو اسم البنك المكت ساحب شطب الت  ويجوز لل
  . وفي هذه الحالة يعتبر التسطير آأن لم يكن ٠بين الخطين ، وذلك بتوقيع منه 

  
  



                                                    -      -  ٩٢    

    )٥٩٢ ( مادة
سطراً     يكًا م وفي ش ه أن ي سحوب علي وز للم د    ال يج ى أح ًا ، إال إل سطيرًا عام  ت

ى بنك        ى البنك         ٠عمالئه أو إل سطيرًا خاصًا ، إال إل يكًا مسطرًا ت وفي ش  وال يجوز أن ي
و  ر ه ذا األخي ان ه ك إذا آ ذا البن ل ه ى عمي ين أو إل ين الخط ا ب مه فيم وب اس المكت

ى بنك                       ٠المسحوب عليه    د إل ين الخطين أن يعه وب اسمه ب ك يجوز للبنك المكت  ومع ذل
  .آخر بقبض قيمة الشيك

وال يجوز لبنك أن يحصل على شيك مسطر إال من أحد عمالئه أو من بنك آخر ،             
  .وال أن يقبض قيمته لحساب أشخاص آخرين غير من ذآر

اؤه إال إذا                   ه وف وإذا حمل الشيك عدة تسطيرات خاصة ، فال يجوز للمسحوب علي
  .طة غرفة مقاصة  وآان أحدهما لتحصيل قيمته بوسا ،آان يحمل تسطيرين

سئوًال    وإذا لم يراع المسحوب عليه األحكام السابقة ، آان         عن تعويض الضرر       م
  .بما ال يجاوز قيمة الشيك 

، في هذه المادة آل شخص له حساب عند المسحوب عليه           " عميل  " ويقصد بلفظ   
  .وحصل منه على دفتر شيكات أو آان من حقه الحصول على هذا الدفتر 

    )٥٩٣ ( مادة
دًا بأن يضع على ـــه نقـدم وفائــترط عــ الشيك أو لحامله أن يشاحبــيجوز لس

 وفي هذه ٠أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى " للقيد في الحساب " دره عبارة ـص
الحالة ال يكون للمسحوب عليه إال تسوية قيمة الشيك بطريق قيود آتابية آالقيد في 

م هذه القيود الكتابية مقام الوفاء ويجوز  وتقو٠الحساب أو النقل المصرفي أو المقاصة 
  .وذلك بتوقيع منه " للقيد في الحساب " للساحب شطب عبارة 

سئوًال    وإذا لم يراع المسحوب عليه األحكام السابقة ، آان         عن تعويض الضرر       م
  .بما ال يجاوز قيمة الشيك 

    )٥٩٤ ( مادة
 يبقى من هذا القانون ،)  ٥٩٣( ، ) ٥٩٢(، ) ٥٩١(مع مراعاة أحكام المواد 

  ٠الشيك المسطر قابًال للتداول وحائزًا لكل صفات الشيك 
  
  

  االمتناع عن الوفاء: ثانيًا 
    )٥٩٥ ( مادة

ه          زمين ب إذا ، لحامل الشيك الرجوع على الساحب أو المظهرين وغيرهم من الملت
  . ولم تدفع قيمته وأثبت االمتناع عن الوفاء باحتجاج  ،قدمه في الميعاد القانوني
  :حتجاج إثبات االمتناع عن الوفاء باآلتي ويجوز عوضًا عن اال

  .بيان صادر من المسحوب عليه مع ذآر يوم تقديم الشيك    – ١
م                             – ٢ انوني ول اد الق دم في الميع شيك ق ه أن ال ذآر في ة مقاصة ي بيان صادر من غرف

  .تدفع قيمته 
ع من صدر               ذيًال بتوقي ه وم  ويجب أن يكون البيان مؤرخًا ومكتوبًا على الشيك ذات

ان                           ٠منه   و آ ه الحامل ول شيك إذا طلب ى ال ان عل ذا البي اع عن وضع ه  وال يجوز االمتن
ة ال          الشيك يتضمن شرط الرجوع بال مصروفات ، وإنما يجوز للمسحوب عليه طلب مهل

  .تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم األخير من ميعاد التقديم 
  
  



                                                    -      -  ٩٣    

    )٥٩٦ ( مادة
ل          يجب إثبات االمتناع عن ال     سابقة قب ادة ال ا في الم ة المنصوص عليه وفاء بالكيفي

 فإذا وقع التقديم في آخر يوم من هذا الميعاد ، جاز إثبات االمتناع              ٠انقضاء ميعاد التقديم    
  .عن الوفاء في يوم العمل التالي له 

    )٥٩٧ ( مادة
ه أو                    ى المسحوب علي يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب ولو لم يقدمه إل

دم                       لم يقم    د ق ساحب ق ان ال انوني ، إال إذا آ اد الق بعمل احتجاج أو ما يقوم مقامه في الميع
ديم  اد تق ضاء ميع ى انق ه حت د المسحوب علي ل موجودًا عن ذا المقاب اء وظل ه ل الوف مقاب

  .الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب 
    )٥٩٨ ( مادة

ه         إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل اال            وم مقام ا يق حتجاج أو م
  .في المواعيد المقررة ، امتدت هذه المواعيد 

اهرة وأن يثبت                      القوة الق شيك ب ه ال وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر ل
هذا اإلخطار مؤرخًا وموقعًا في الشيك أو في الورقة المتصلة به ، وتتسلسل اإلخطارات               

  .حتى تصل إلى الساحب
ال القوة القاهرة ، تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء ثم عمل وعلى الحامل ، بعد زو

  .االحتجاج أو ما يقوم مقامه عند االقتضاء 
ًا    وإذا استمرت القوة القاهرة أآثر من خمسة عشر          وم         يوم اريخ الي محسوبة من ت

اريخ                         ذا الت ع ه و وق اهرة ، ول وة الق وع الق شيك بوق الذي قام فيه الحامل بإخطار مظهر ال
ه أو        قبل انقضا  ى تقديم زمين دون حاجة إل ى الملت ء ميعاد تقديم الشيك ، جاز الرجوع عل

  .عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه
شيك أو بمن                  صلة بشخص حامل ال اهرة األمور المت وة الق ل الق وال يعتبر من قبي

 .آلفه بتقديمه أو بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه 
  

  التقادم: ثالثًا 
    )٥٩٩ ( مادة

وع   اوى رج ادم دع ر     تتق ساحب والمظه ه وال سحوب علي ى الم شيك عل ل ال  حام
  .وغيرهم من الملتزمين بمضي ستة أشهر من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم الشيك 

وتتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي             
ضائي             ه ق اء  ستة أشهر من اليوم الذي وّفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبت ًا بالوف

.  
تهم                     راءة ذم اليمين ب ادم ، أن يعززوا ب دة التق ويجب على المدعى عليهم ، رغم انقضاء م
ى        من الدين إذا طلب منهم حلفها ، وعلى ورثتهم أو خلفائهم اآلخرين أن يحلفوا اليمين عل

  .أنهم ال يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين 
    )٦٠٠ ( مادة

ع دعوى ،            ال تسري مدة التقادم المنصوص عل      يها في المادة السابقة ، في حالة رف
  .إال من تاريخ آخر إجراء فيها 

ستقل            وال يسري التقادم المشار إليه إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بصك م
  .إقرارًا يترتب عليه تجديد الدين 



                                                    -      -  ٩٤    

    )٦٠١ ( مادة
ا                        ه اإلجراء الق ى من اتخذ قبل سبة إل ر ، إال بالن طع ال يكون النقطاع التقادم من أث

  .لسريانه 
    )٦٠٢ ( مادة

ة      ي مطالب ل ف ق الحام شيك ، دون ح ة ال ة بقيم وى المطالب ادم دع ول تق ال يح
ه دون                 الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه واسترده آله أو بعضه ، برد ما أثرى ب

  .حق 
  .ويسري هذا الحكم على الساحب إذا رجع عليه الملتزمون بوفاء قيمة الشيك 

  
  لعقوباتا:  الفرع الثالث 

    )٦٠٣ ( مادة
ر ،       انون آخ ات أو أي ق انون العقوب ا ق نص عليه د ي ة أش أي عقوب الل ب دم اإلخ ع ع م
ال ، آل                       ى عشرين ألف ري ـزيد عل ال وال ت ل عن خمسة آالف ري يعـاقب بالغرامة التي ال تق

  :مسحوب عليه يرتكب أحد األفعال اآلتية 
اء ل               – ١ ل وف دم وجود مقاب شيك التصريح عمدًا وخالفًا للحقيقة بع اء         ، ل ل وف  أو بوجود مقاب

  .أقل مما لديه فعًال 
م       ، الرفض بسوء نية وفاء شيك مسحوب سحبًا صحيحًا على خزانته            – ٢  وله مقابل وفاء ول

  . معارضة صحيحة هتقدم بشأن
  .من هذا القانون) ٥٩٥(االمتناع عن وضع البيانات المشار إليها في المادة    – ٣
  . من هذا القانون ) ٥٦٣(رقم حسابه على آل شيك وفقًا للمادة عدم آتابة اسم العميل و   – ٤

ه من ضرر                     صيبه ويلحق بائتمان ا ي ساحب عم وال يخل ذلك بالتعويض الذي يستحق لل
  .بسبب عدم الوفاء 

    )٦٠٤ ( مادة
انون                   ا في ق شيك المنصوص عليه يجوز للمحكمة إذا قضت باإلدانة في إحدى جرائم ال

دة ال                 العقوبات أن تأمر بسحب دفتر الشيكات        دة لم اتر جدي ه دف ع إعطائ ه ومن وم علي من المحك
  .تزيد على سنة 

    )٦٠٥ ( مادة
انون        ي ق ا ف صوص عليه شيك المن رائم ال دى ج ي إح ة ف م باإلدان ة الحك ي حال ف
دة            ي الجري يهم ف وم عل خاص المحك ماء األش شر أس ة بن ة العام وم النياب ات ، تق العقوب

  .بها الرسمية ، مع بيان مهنهم ومواطنهم والعقوبات المحكوم 
  

  الباب السادس
  اإلفالس والصلح الواقي

  شهر اإلفالس وآثاره:  الفصل األول  
  شهر اإلفالس: الفرع األول 
    )٦٠٦ ( مادة

د استحقاقها                 يجوز شهر إفالس آل تاجر توقف عن دفع ديونه التجارية في مواعي
  .، الضطراب مرآزه المالي وتزعزع ائتمانه 
دفع م التوقف عن ال ي حك ر ف تعما  ،ويعتب اجر الل اس ه ت اء بديون بيل الوف ي س ، ف

  .وسائل غير عادية أو غير مشروعة تدل على سوء حالته المالية 



                                                    -      -  ٩٥    

    )٦٠٧ ( مادة
شهر اإلفالس  صدر ب م ي ة اإلفالس إال بحك شأ حال ون للتوقف عن ٠ال تن  وال يك

ه أي               استعمال   الدفع أو  اء بديون التاجر لوسائل غير عادية أو غير مشروعة في سبيل الوف
  . ما لم ينص القانون على خالف ذلك  ، بشهر اإلفالسأثر إال بصدور الحكم

    )٦٠٨ ( مادة
سه أو          اجر نف ى طلب الت يشهر إفالس التاجر بناء على طلب أحد دائنيه أو بناء عل

  .طلب النيابة العامة ، ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفالس التاجر من تلقاء ذاتها
    )٦٠٩ ( مادة

مضمونًا ، أن يطلب    لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع حال األداء ، ولو آان             
  .شهر إفالس مدينه التاجر إذا توقف عن دفع الدين في ميعاد استحقاقه 

اجر         ا،  آجل   ولكل دائن بدين تجاري    ه الت م     ، لحق في طلب شهر إفالس مدين  إذا ل
ق متجره ، أو                        رار ، أو أغل ى الف يكن لهذا المدين موطن معروف في قطر ، أو إذا لجأ إل

ا يثبت أن        شرع في تصفيته ، أو أجر      ى تصرفات ضارة بدائنيه ، بشرط أن يقدم الدائن م
  .المدين توقف عن دفع دينه التجاري الحال 

ا   ، ولكل دائن بدين مدني    دم م حال األداء أن يطلب شهر إفالس مدينه التاجر إذا ق
  .يثبت أن هذا المدين قد توقف عن دفع دينه التجاري الحال 

ة               وال يجوز شهر إفالس التاجر بسبب      ه من غرامات جنائي ستحق علي  توقفه عن دفع ماي
  .أو ضرائب أو رسوم أيًا آان نوعها 

    )٦١٠ ( مادة
  .يطلب الدائن شهر إفالس مدينه باإلجراءات العادية لرفع الدعوى 

ا         ى م شتمل عل ة ت ويجوز عند االستعجال تقديم الطلب بعريضة إلى رئيس المحكم
  .ر اإلفالس يؤيد التوقف عن الدفع وأسباب االستعجال في طلب شه

    )٦١١ ( مادة
ذآر                  ة ، وت اب المحكم يكون طلب التاجر شهر إفالس نفسه بتقرير يقدم إلى قلم آت

  : ويرفق بالتقرير الوثائق اآلتية  ،فيه أسباب التوقف عن الدفع
  .الدفاتر التجارية الرئيسية    – ١
  .صورة من آخر ميزانية ومن حساب األرباح والخسائر    – ٢
ديم الطلب ، أو عن                 بيان بالمصروفات الشخ       – ٣ ى تق سابقتين عل سنتين ال صية عن ال

  .مدة اشتغاله بالتجارة إذا آانت أقل من ذلك 
اريخ     – ٤ ي ت ة ف ا التقريبي ه ، وقيمته ة ل والت المملوآ ارات والمنق صيلي بالعق ان تف بي

  .التوقف عن الدفع 
ونه          – ٥ وقهم أو دي دار حق واطنهم ومق دينين وم دائنين والم ان بأسماء ال ات بي م والتأمين

  .الضامنة لها
ديم                      -٦ ى تق سابقتين عل سنتين ال اجر خالل ال بيان باالحتجاجات التي حررت ضد الت

  . الطلب 
اجر   ن الت ة م ة وموقع ا مؤرخ شار إليه ائق الم ون الوث ذر ٠ويجب أن تك  وإذا تع

م   ك ، ويحرر قل باب ذل ر أس ضمن التقري ا ، وجب أن يت تيفاء بياناته ديم بعضها أو اس تق
  .اب المحكمة محضرًا بتسلم هذه الوثائق آت

  



                                                    -      -  ٩٦    

    )٦١٢ ( مادة
إذا طلبت النيابة العامة شهر إفالس التاجر أو رأت المحكمة ذلك من تلقـاء ذاتها ،        

  .وجب على قلم الكتاب أن يخطره بيوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 
    )٦١٣ ( مادة

اذ اإلجراء                    سة باتخ ة في أول جل أمر المحكم ات يجوز في أحوال االستعجال أن ت
والتدابير الالزمة للمحافظة على أموال المدين ، على أن تفصل في طلب شهر اإلفالس        

ع الخصوم بالحضور ،        ،على  وجه االستعجال في الجلسة التالية     د تكليف جمي ك بع  وذل
  .ويكتفي بإعالن المدين في موطنه األصلي 
    )٦١٤ ( مادة

ة حتى بع              ه التجاري ه أو  يجوز شهر إفالس التاجر الذي توقف عن دفع ديون د وفات
  .اعتزاله التجارة أو فقده األهلية 

اة أو             اليتين للوف سنتين الت ذه الحاالت ، خالل ال          ويكون طلب شهر اإلفالس في ه
  .لمحو اسم التاجر من السجل التجاري

ه دون حاجة                  اجر في آخر موطن ل اة الت ة وف وتعلن دعوى شهر اإلفالس في حال
  .لتعيين الورثة 

ـاة                ويجوز لورثة ا   اليتين للوف سنتين الت ه خالل ال د وفات لتاجر طلب شهر إفالسه بع
م                  ٠ ذين ل  فإذا لم يجمع الورثة على طلب شهر اإلفالس ، سمعت المحكمة أقوال الورثة ال

  . وفصلت فيه وفقًا لمصلحة ذوي الشأن  ،يشترآوا في تقديم الطلب
    )٦١٥ ( مادة

هر إفالس التاجر الذي   مع عدم اإلخالل بما تقضي به االتفاقيات الدولية ، يجوز ش          
  .متى آان له في قطر فرع أو وآالة ، يقع مقر نشاطه الرئيسي في الخارج 

دعوى ناشئة عن                      ر ال سة ، وتعتب شأ عن التفلي وتتولى المحكمة نظر آل دعوى تن
ام                    ا يقتضي تطبيق أحك التفليسة بوجه خاص إذا آانت متعلقة بإدارتها أو آان الفصل فيه

  .اإلفالس 
    )٦١٦ ( مادة

او  ر دع ا     تنظ صادرة فيه ام ال ون األحك تعجال ، وتك ه االس ى وج الس عل ى اإلف
  .واجبة النفاذ المعجل بدون آفالة ، ما لم ينص على خالف ذلك 

سير في          وإذا صدر الحكم مشموًال بالنفاذ المعجل بدون آفالة اقتصر التنفيذ على ال
ودات الت  صفية لموج راء ت ضمن إج الس ، دون أن يت ة لإلف راءات العادي سة اإلج . فلي

  .من تاريخ صدور الحكم  يومًا ويكون ميعاد االستئناف عشرين
  .ويسري هذا الميعاد على آل األحكام الصادرة في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة 

    )٦١٧ ( مادة
اذ اإلجراءات               أمر باتخ يجوز للمحكمة ، التي تنظر في طلب شهر اإلفالس ، أن ت

دين أو      وال الم ى أم ة عل ة للمحافظ دابير الالزم هر    والت ي ش صل ف ى أن تف ا إل إلدارته
دفع                ٠اإلفالس    ولها أن تندب من تراه لفحص المرآز المالي للمدين وأسباب توقفه عن ال

  .وتقديم تقرير بذلك 
    )٦١٨ ( مادة

وتأمر بوضع األختام على محال تجارة المدين ، تعين المحكمة مديرًا للتفليسة 
  .للتفليسة ، وتندب المحكمة أحد قضاتها ليكون قاضيًا  وخزائنه ومخازنه



                                                    -      -  ٩٧    

ة المختصة    سة والجه دير التفلي ة وم ة العام ى آل من النياب اب إل م الكت ويرسل قل
  .بالسجل التجاري ، صورة من ملخص حكم شهر اإلفالس فور صدوره 

    )٦١٩ ( مادة
م                          إذا ل دفع ، ف ًا للتوقف عن ال ًا مؤقت م شهر اإلفالس تاريخ تحدد المحكمة في حك

  .لمؤقت تاريخ صدور الحكم هو التاريخ ا اعتبر تحدده
ين                    م يع ه ول ده أهليت وإذا صدر الحكم بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة أو فق

دفع ،           ر    فيه التاريخ المؤقت للتوقف عن ال ده             اعتب زال التجارة أو فق اة أو اعت اريخ الوف ت
  ٠األهلية تاريخًا مؤقتًا للتوقف عن الدفع 

    )٦٢٠ ( مادة
دائنين أو النائب     يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب ال          مدين أو أحد ال

اريخ المؤقت للتوقف عن                   ديل الت العام أو مدير التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تع
اب          م آت ة قل ديون المحقق ة ال داع قائم اريخ إي ام من ت ى انقضاء عشرة أي ك إل دفع ، وذل ال

دفع                     ين للتوقف عن ال اريخ المع دة يصبح الت ًا   المحكمة ، وبعد انقضاء هذه الم وال . نهائي
م                    اريخ الحك ل ت نتين قب ر من س ى أآث دفع إل اريخ التوقف عن ال يجوز بأي حال إرجاع ت

  .بشهر اإلفالس 
اء                  ر مشروعة للوف دين أو غي الي للم المرآز الم وتعتبر االستعانة بوسائل ضارة ب

  .بالديون في حكم التوقف عن الدفع فيما يتعلق بتعيين هذا التاريخ 
    )٦٢١ ( مادة

د في               يشهر الحكم الصاد   دفع بالقي ر بشهر اإلفالس أو بتعديل تاريخ التوقف عن ال
  .السجل التجاري ، آما يلصق ملخص الحكم في لوحة إعالنات المحكمة 

وميتين  خالل أسبوعين                 ويتولى مدير التفليسة نشر ملخص الحكم في صحيفتين ي
د الملخص باس                 م جماعة   من تاريخ صدوره ، وآذلك في الجريدة الرسمية ، آما يتولى قي

ين       اري والتوثيق خالل ثالث سجيل العق ة المختصة بالت دائنين في الجه ًا  ال اريخ   يوم من ت
  .صدور الحكم ، وال يترتب على هذا القيد تقرير رهن أو أي تأمين آخر لجماعة الدائنين

ى    الس إل شهر اإلف م ب ن ملخص الحك ال صورة م سة بإرس دير التفلي وم م ا يق آم
  .دين ، وآذلك إلى جميع البنوك العاملة في الدولة الجهة المختصة بنشاط الم

    )٦٢٢ ( مادة
ق       الس بطري هر اإلف م ش ي حك ن ف صوم أن يطع ر الخ ن غي صلحة م ل ذي م لك

م            ،  اعتراض الخارج عن الخصومة      شر ملخص الحك وذلك خالل عشرة أيام من تاريخ ن
  .في الجريدة الرسمية 

    )٦٢٣ ( مادة
صروفات حكم شهر إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة م        

ا ،       اإلفالس أو شهره أو نشره أو الطعن فيه أو وضع األختام على أموال المفلس أو رفعه
ذه المصروفات   ة ه ة لمواجه الغ الالزم دبير المب يلة ت د وس سة تحدي ان لقاضي التفلي  ٠آ

  .ويتم الوفاء بهذه المبالغ باألولوية على جميع الدائنين من أية نقود تدخل التفليسة 
    )٦٢٤ ( مادة

اء إذ ى الوف ادرًا عل ًا ، ق م شهر اإلفالس نهائي ل أن يصبح حك دين ، قب ا صار الم
ة أن تقضي              ى المحكم ة ، وجب عل ة ومدني ون تجاري ه من دي بجميع ما هو مستحق علي

  . على أن يتحمل المدين مصروفات الدعوى  ،بإلغاء حكم شهر اإلفالس



                                                    -      -  ٩٨    

    )٦٢٥ ( مادة
ة           برفض الطلب ، جاز    إذا طلب أحد الدائنين شهر إفالس المدين وقضت المحكم

ى       د عل ال وال تزي شرة آالف ري ن ع ل ع ي ال تق ة الت دائن بالغرام ى ال م عل ا أن تحك له
ين        ه إذا تب ى نفقت مية عل دة الرس ي الجري م ف شر ملخص الحك ال ، وين ف ري سين أل خم

ة   دين التجاري معة الم ى س اءة إل د اإلس ه تعم ة أن دم اإلخالل بحق  ، للمحكم ع ع ك م وذل
  .تعويض المدين في طلب ال

ا أن   از له ب ، ج رفض الطل ة ب ه وقضت المحكم هار إفالس دين إش وإذا طلب الم
ا              ا جاء به تحكم عليه بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، وينشر الحكم وفق م

 .، إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع حالة اإلفالس 
  

  آثار اإلفالس: الفرع الثاني 
  ة للمدينآثار اإلفالس بالنسب: أوًال 

    )٦٢٦ ( مادة
شورى أو          س ال ي مجل ضوًا ف ًا أو ع ون ناخب ه أن يك هر إفالس ن ش وز لم ال يج
المجلس البلدي المرآزي أو غرفة تجارة وصناعة قطر أو الجمعيات وال أن يكون مديرًا              
ة          ال الوآال شتغل بأعم ا ، وال أن ي ديرًا له رآة أو م ة ش س إدارة أي ي مجل ضوًا ف أو ع

ع               التجارية أو التصدير أو االس     ة أو البي ع أو شراء األوراق المالي تيراد أو السمسرة في بي
  .بالمزاد العلني 

ك             ه ، ومع ذل ره في إدارة أموال آما ال يجوز لمن شهر إفالسه أن ينوب عن غي
ك ضرر    ،يجوز للمحكمة أن تأذن له في إدارة أموال أوالده القصر      إذا لم يترتب على ذل

  .لس اعتباره وفقًا ألحكام القانون بهم ، وذلك آله إلى أن يرد إلى المف
    )٦٢٧ ( مادة

 ،  بمحل وجوده    عن موطنه دون أن يخطر مدير التفليسة آتابةً        ال يجوز للمفلس أن يتغيب    
  .يجوز له تغيير موطنه إال بإذن من قاضي التفليسة  آما ال

ة             ة العام ى طلب النياب اء عل سه أو بن اء نف ويجوز لقاضي التفليسة أن يقرر من تلق
دير ا دة  أو طلب م بالد لم ادرة ال ه من مغ ة أو منع سة ، وضع المفلس تحت المراقب لتفلي

ذلك مقتضى         ، محددة قابلة للتجديد   ان ل رار         ،  متى آ ذا الق ذ ه ة  تنفي ة العام ولى النياب  وتت
  .فور صدوره 

آما يجوز لقاضي التفليسة أن     ٠وللمفلس أن يقدم طلبًا بإعادة النظر في هذا القرار          
  .لمراقبة عن المفلس متى زالت مبرراتها يقرر في آل وقت رفع ا

    )٦٢٨ ( مادة
م شهر                          ا بمجرد صدور حك ه وعن إدارته د المفلس عن التصرف في أموال تغل ي
و   ا ل م آم ذا الحك وم صدور ه ا المفلس ي ي يجريه ع التصرفات الت ر جمي اإلفالس ، وتعتب

  .آانت حاصلة بعد صدوره 
لقيد أو التسجيل أو غير     وإذا آان التصرف مما ال يحتج به في مواجهة الغير إال با           

م       ذلك من اإلجراءات ، فال يسري على جماعة الدائنين إال إذا تم اإلجراء قبل صدور حك
  .شهر اإلفالس 

ه  ا دون قيام ه وإدارته ي أموال صرف ف ن الت س ع د المفل ل ي ول غ وال يح
  .باإلجراءات الالزمة للمحافظة على حقوقه 



                                                    -      -  ٩٩    

    )٦٢٩ ( مادة
م شهر            يشمل غل يد المفلس جميع األموال التي تك        وم صدور حك ون ملكًا له في ي

  . واألموال التي تؤول إليه ملكيتها بعد صدور هذا الحكم  ،اإلفالس
  :ومع ذلك ال يشمل غل يده ما يأتي 

بيل     – ١ ى س ه عل رر ل ي تق الغ الت ًا ، والمب ا قانون ي ال يجوز الحجز عليه وال الت األم
  .النفقة 

  .حواله الشخصية الحقوق التي تتعلق بشخص المفلس أو بأ   – ٢
ل            – ٣ س قب ه المفل حيح أبرم أمين ص د ت ي عق ستفيد ف ستحق للم ي ت ضات الت التعوي

ع               ٠صدور الحكم بشهر اإلفالس      سة جمي ى التفلي رد إل أن ي ستفيد ب  ولكن يلتزم الم
ًا   ة تاريخ ه المحكم ذي عينت وم ال ن الي داء م ا المفلس ابت ي دفعه أمين الت ساط الت أق

  .نص القانون على غير ذلك للتوقف عن الدفع ما لم ي
    )٦٣٠ ( مادة

ذه  ى ه ه حق عل م يكن لدائني راث ، ل ق المي وال عن طري ى المفلس أم إذا آلت إل
دائني المورث أي             ا ، وال يكون ل وقهم منه و المورث حق ستوفي دائن األموال إال بعد أن ي

  .حق على أموال التفليسة 
ع                وارث المفلس في جمي ه من       ويحل مدير التفليسة بإشراف قاضيها محل ال ا ل  م

  .حقوق بشأن تصفية أموال الترآة 
    )٦٣١ ( مادة

ون أو     ن دي ه م ا علي اء بم الس الوف هر اإلف م ش د صدور حك س بع وز للمفل ال يج
  .استيفاء ما له من حقوق 

ول                   د حل ا عن ومع ذلك إذا آان المفلس حامًال لورقة تجارية ، جاز الوفاء له بقيمته
  .ميعاد استحقاقها إال إذا عارض مدير التفليسة 

    )٦٣٢ ( مادة
 ه تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر اإلفالس بين ما للمفلس من حقوق وما علي              ال

وق                     شأت الحق اط بوجه خاص إذا ن من التزامات إال إذا وجد ارتباط بينها ، ويوجد االرتب
  .وااللتزامات المشار إليها عن سبب واحد أو شملها حساب جار 

    )٦٣٣ ( مادة
سير    ال يجوز بعد صدور حكم شهر اإلفالس رفع دعوى من المف           ه أو ال لس أو علي

  :فيها ، ماعدا الدعاوى اآلتية 
  . الدعاوى المتعلقة باألموال والتصرفات التي ال يمتد إليها غل يد المفلس – ١
  . الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز له القانون القيام بها – ٢
  . الدعاوى الجنائية – ٣

وى جنائ    ه دع ت علي س أو رفع ع المفل صه أو    وإذا رف ة بشخ وى متعلق ة أو دع ي
  .بأحواله الشخصية ، وجب إدخال مدير التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية 

ا                   سة ، آم ة بالتفلي دعاوى المتعلق ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المفلس في ال
  .يجوز لها أن تأذن بإدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا آانت له مصلحة خاصة فيها 

    )٦٣٤ ( مادة
ان          إذ ًا آ ر أي ه للغي ا حكم على المفلس بعد شهر إفالسه بالتعويض عن ضرر أحدث

التعويض                 سة ب تاريخ الواقعة التي نشأ عنها الضرر ، جاز للمحكوم له االشتراك في التفلي
  .المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس 
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    )٦٣٥ ( مادة
د   ا الم ام به ة إذا ق صرفات اآلتي دائنين الت ة ال ة جماع ي مواجه سري ف د ال ت ين بع

  :وقبل الحكم بشهر اإلفالس ، تاريخ التوقف عن الدفع 
  .جميع التبرعات ماعدا الهدايا الصغيرة التي يجري بها العرف    – ١
اء        – ٢ وفاء الديون قبل حلول األجل أيا آانت آيفية هذا الوفاء ، ويعتبر تقديم مقابل وف

  . حلول األجل ورقة تجارية لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل
ه                       – ٣ شيء المتفق علي ر ال ا من االلتزامات بغي ة وغيره ديون الحال ر   ٠وفاء ال  ويعتب

  .الوفاء بطريق األوراق التجارية أو النقل المصرفي آالوفاء بالنقود 
  .آل رهن أو تأمين يتقرر اتفاقًا ويكون الحقًا لنشؤ الدين    – ٤

ا ذ ر م ـن تصرفات غي ا أجراه المفلس م ا ، وآل م شار إليه رة الم آر خالل الفت
يجوز الحكم بعدم نفـاذه في مواجهة جمـاعة الدائنين إذا آـان التصرف ضارًا بها ، وآان               

دفع                   م وقت وقوعه بتوقف المفلس عن ال ه يعل سة        . المتصرف إلي دير التفلي ى م ع عل ويق
  .عبء إثبات هذا العلم 

    )٦٣٦ ( مادة
شهر         إذا دفع المفلس قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التو         م ب ل الحك قف عن الدفع وقب

ساحب أو من سحبت  زم ال ا يل ع من الحامل ، وإنم ا دف ترداد م اإلفالس ، فال يجوز اس
ة                الورقة التجارية لحسابه برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا آان يعلم وقت إنشاء الورق

  .التجارية بتوقف المفلس عن الدفع 
سند             ة ال الرد في حال زام ب م وقت              ويقع االلت ان يعل ى المظهر األول إذا آ ألمر عل

  .حصوله على السند بتوقف المفلس عن الدفع 
    )٦٣٧ ( مادة

دين                       وال الم ى أم ررة عل از المق رهن أو االمتي وق ال د حق اذ قي يجوز الحكم بعدم نف
د                 المفلس في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل هذا القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبع

  .من تاريخ تقرير الرهن أو االمتياز  يومًا انقضاء خمسة عشر
رهن                 ـذا ال ة ه اذه مرتب ويأخذ الدائن صـاحب الرهن التالي للرهن المحكوم بعدم نف
، ومع ذلك ال يعطى من الثمن الناتج من بيع المال المقرر عليه الرهن إال ما آان يحصل            

  .عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ، ويؤول الفرق إلى جماعة الدائنين 
    )٦٣٨ ( مادة

ا حكم بعدم نفاذ تصرف في حق جماعة الدائنين ، التزم المتصرف إليه بأن يرد               إذ
ا             إلى التفليسة ما حصل عليه أو قيمته من المفلس بموجب هذا التصرف وقت قبضه ، آم

  .يلتزم برد ما غله من ثماره من تاريخ القبض
ه للمفلس إذا وجد ه                ذا ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدم

ه أن يطالب جماعة       ٠العوض بعينه في التفليسة       فإذا لم يوجد آان من حق المتصرف إلي
ًا        ،  الدائنين بالمنفعة التي عادت عليها من التصرف         سة بوصفه دائن شترك في التفلي وأن ي

  .عاديًا بما يزيد على ذلك 
    )٦٣٩ ( مادة

م                       ل صدور حك اذ تصرف المفلس الحاصل قب لمدير التفليسة وحده طلب عدم نف
دين إضرارًا                  شهر اذ تصرف الم  اإلفالس إضرارًا بالدائنين ، وفقًا ألحكام دعوى عدم نف

دائنين سواءً            ع ال اذه في حق جمي  بدائنيه ، ويترتب على الحكم بعدم نفاذ التصرف عدم نف
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د حصوله    صرف أو بع ل حصول الت وقهم قب شأت حق ي  ٠ن سة ف دير التفلي ل م إذا أهم  ف
ل حصول التصرف أن             مباشرة هذه الدعوى ، يجوز ألحد        ه قب شأت حقوق الدائنين الذي ن

ه        ، يطعن في هذا التصرف     ٠ وفقًا ألحكام دعوى عدم نفاذ تصرف المدين إضرارًا بدائني
ة                  وفي هذه الحالة يتعين إدخال مدير التفليسة في الدعوى ، وإال حكم بعدم قبولها وفي حال

   . الحكم ببطالن التصرف تعود المنفعة على جماعة الدائنين
  .وتتحمل جماعة الدائنين جميع المصروفات التي تكبدها الدائن الذي باشر الدعوى    

    )٦٤٠ ( مادة
واد           ي الم ـا ف صوص عليه ـام المن ق األحك ـن تطبي ـة ع ـاوى الناشئ سقط الدع ت

اريخ         )  ٦٣٩(،  ) ٦٣٨(،  ) ٦٣٧(،  )٦٣٦(،  ) ٦٣٥( من هذا القانون ، بمضي سنة من ت
  .صدور الحكم بشهر اإلفالس 

    )٦٤١ ( مادة
وز ل ن    يج س ولم ة للمفل رر نفق ديرها ، أن يق وال م ماع أق د س سة بع قاضي التفلي

  .يعولهم من أموال التفليسة بناء على طلبه أو طلب من يعولهم 
ديرها أو المفلس أو من                  ى طلب م اء عل ويجوز في آل وقت لقاضي التفليسة ، بن

  .تقررت له النفقة أن يعدل مقدار النفقة أو أن يأمر بإلغائها 
  .فع النفقة متى صار حكم التصديق على الصلح نهائيًا ويوقف د

    )٦٤٢ ( مادة
سة        وال التفلي ر أم دة بغي    يجوز للمفلس بإذن من قاضي التفليسة ، أن يمارس تجارة جدي
، ولو آانت من نوع التجارة التي آان يمارسها قبل شهر إفالسه ، بشرط أال يترتب على                 

ة في     ذلك ضرر للدائنين ، ويكون للدائنين الذين تنشأ د         يونهم بمناسبة هذه التجارة األولوي
  .استيفاء حقوقهم من أموالها 

  
  آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنين: ثانيًا 

   الدائنون بوجه عام– ١
    )٦٤٣ ( مادة

ذين   دائنين من ال م شهر اإلفالس جماعة لل انون بمجرد صدور حك وة الق شأ بق تن
سبب صح ة المفلس ب ي مواجه وقهم ف شأت حق م ن ل صدور الحك شهر اإلفالس ، يح قب ب

  .وتتمتع هذه الجماعة بالشخصية االعتبارية ويمثلها مدير التفليسة 
ديون          حاب ال سابقة ، أص رة ال ًا للفق دائنين ، وفق ة ال من جماع ر ض وال يعتب
سة                 ا التفلي دخلون فيه تثناء الحاالت التي ي ك باس از خاص ، وذل رهن أو امتي المضمونة ب

  . هو منصوص عليه في هذا القانون باعتبارهم دائنين عاديين وفقًا لما
    )٦٤٤ ( مادة

ى   ي عل ة الت ديون النقدي ع ال ال جمي قوط آج شهر اإلفالس س م ب ى الحك يترتب عل
  . آانت ديونًا عادية أو آانت مضمونة بامتياز عام أو خاص المفلس سواًء

    )٦٤٥ ( مادة
سطة                  دات مق اء بتعه اة أو بالوف إذا آان المفلس ملتزمًا بدفع راتب دوري مدى الحي

أمر بتجنيب                ، وآان ذلك مق    دائن أن ي ابل عوض ، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب ال
  .مبلغ آاف للوفاء بالرواتب أو األقساط المذآورة مع بيان آيفية أدائها 
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    )٦٤٦ ( مادة
دم                     ى أن يق سة عل شترك في التفلي ى شرط فاسخ أن ي ه عل ق دين يكون للدائن المعل

ا ال    سة ، أم دير التفلي ه م ًا يقبل يًال أو ضمانًا آافي ف  آف رط واق ى ش ه عل ق دين دائن المعل
  .فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن يتبين مصير الدين 

    )٦٤٧ ( مادة
ن     ة م ة المرفوع دعاوى الفردي ف ال الس وق هر اإلف م ش ى صدور حك ب عل يترت

  .الدائنين العاديين والدائنين أصحاب حقوق االمتياز العامة 
نفيذ على أموال المفلس ،     وال يجوز للدائنين المشار إليهم اتخاذ إجراءات فردية للت        

ك إذا تحدد               شهر اإلفالس  ، ومع ذل م ب وال إتمام اإلجراءات التي بدأت قبل صدور الحك
سة ،                          إذن من قاضي التفلي ذ ب ار المفلس جاز االستمرار في إجراءات التنفي يوم لبيع عق

  .ويؤول الثمن للتفليسة بعد خصم المصروفات التي تكبدها الدائن في هذا الشأن 
ا ع      أم م رف وز له ة ، فيج از الخاص وق االمتي ون وأصحاب حق دائنون المرتهن  ال

ذ أو    م التنفي وز له ا يج سة ، آم دير التفلي ة م ي مواجه ا ف تمرار فيه دعاوى أو االس ال
  .االستمرار فيه على األموال الضامنة لحقوقهم 

    )٦٤٨ ( مادة
ب إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفالس أحدهم في هذا الدين ، فال يترت               

ر          ، على هذا اإلفالس أي أثر بالنسبة إلى الملتزمين اآلخرين         ى غي  ما لم ينص القانون عل
  . ذلك 

  .وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس ، لم تسر شروطه على الملتزمين اآلخرين
   )٦٤٩ ( مادة

اقي             م أفلس ب دين ، ث إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءًا من ال
ه                  الملتزمين أو أحـد   ـاقي من دين سات إال بالب  ٠هم ، فال يجـوز للدائن أن يشترك في التفلي

زم أن                  ذا الملت ويبقى محتفظًا بحقه في مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي ، ويجوز له
  .يشترك في آل تفليسة بما وفاه عنها 

    )٦٥٠ ( مادة
شترك في       دائن أن ي  آل  إذا أفلس جميع الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة ، جاز لل

  .تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل ومصروفات 
  .وال يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها 

ى                 ادة إل وإذا آان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزي
دين ،               اتهم في ال م يوجد       تفليسة من يكون مكفوًال من اآلخرين بحسب ترتيب التزام إذا ل  ف

 .هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أآثر من حصتها في الدين 
  

   أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول– ٢
    )٦٥١ ( مادة

دين المضمون                     ع ال ى إذن من قاضيها ، دف يجوز لمدير التفليسة بعد الحصول عل
  . ألصول التفليسة برهن على منقول ، واسترداد المنقول المرهون وضمه

ذ                    ة للتنفي اذ اإلجراءات القانوني رتهن بوجوب اتخ دائن الم آما يجوز له أن يعذر ال
ذه                    رتهن به دائن الم م ال م يق إذا ل ه ، ف ة يحددها ل دة معقول على األشياء المرهونة خالل  م
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ة       ،   بعد استئذان قاضيها      ، اإلجراءات آان لمدير التفليسة    والت المرهون ع المنق  مباشرة بي
.  

دائن الطعن                   ذا ال ويبلغ قرار قاضي التفليسة باإلذن بالبيع إلى الدائن المرتهن ، ويجوز له
 .ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك ، في القرار دون أن يترتب على الطعن وقف تنفيذه 

    )٦٥٢ ( مادة
دار     سة المق دير التفلي بض م دين ، ق ى ال د عل ثمن يزي ون ب ول المره ع المنق إذا بي

رتهن                     الزائد لحساب جماعة ا    دائن الم دين ، اشترك ال ل من ال ثمن أق ان ال إذا آ لدائنين ، ف
ام                ًا ألحك ه طبق م تحقيق د ت ه ق بالباقي في التفليسة بوصفه دائنًا عاديًا ، بشرط أن يكون دين

  .هذا القانون 
    )٦٥٣ ( مادة

ادة      م الم اة حك اءً       ) ٦٢٣(مـع مراع سة ، بن انون ، يجوز لقاضي التفلي ذا الق  من ه
أن يأمر عند االقتضاء باستخدام أول نقود تحصل لحساب التفليسة          على اقتـراح مديرها ،     

س    والت المفل ى منق از عل م امتي ذين له دائنين ال ديون ال اء ب ي الوف ماؤهم  ،ف  ووردت أس
ال   از ، ف ي االمتي ة ف ا ، وإذا حصلت منازع ازع عليه ر المتن ديون غي ة لل ة النهائي بالقائم

  .حكم نهائي يجوز الوفاء إال بعد الفصل في المنازعة ب
    )٦٥٤ ( مادة

وم على اختالف    ـــسبب الضرائب والر  ــة بس ــرر للحكوم ــمل االمتياز المق  ــال يش 
ـأنواعه ضرائبـ ى       ا إال ال سابقتين عل سنتين ال ن ال س ع ى المفل ستحقة عل وم الم  والرس

  .صدور حكم شهر اإلفالس 
    )٦٥٥ ( مادة

 يكون لمالك العين المؤجرة للمفلس ألغراض تجارته ، في حالة إنهاء اإليجار
من هذا القانون ، امتياز عن السنة السابقة على صدور حكم ) ٦٦٠(طبقًا لحكم المادة 

 وعن السنة الجارية ، في آل ما يتعلق بتنفيذ عقد اإليجار وما قد يحكم  ،شهر اإلفالس
  .به من تعويض 

اء اإليجار ،                 ين المؤجرة أو نقلت دون إنه وإذا بيعت المنقوالت الموجودة في الع
ه                آان للمؤج  ان ل سابقة ، وآ ر أن يستعمل حقه في االمتياز على النحو الوارد في الفقرة ال

ا                 ة التي صدر خالله سنة الجاري ة ال دأ من نهاي از عن سنة أخرى تب فضًال عن ذلك امتي
واءً ال الس ، س شهر اإلف م ب ت  حك ر ثاب اريخ أو غي ت الت ار ثاب د  اإليج ان عق ك آ ي ذل   ف

  .التاريخ 
    )٦٥٦ ( مادة

سة ،       ة                  على مدير التفلي ام العشرة التالي دفع خالل األي تئذان قاضيها ، أن ي د اس بع
لصدور الحكم بشهر اإلفالس ، مما قد يكون تحت يده من النقود ، وبالرغم من وجود أي          
ين                دة ثالث  دين آخر ، األجور والرواتب المستحقة قبل صدور الحكم بشهر اإلفالس عن م

ـذلك نف          يومًا   دى المفلس ، وآ املين ل ة             بالنسبة للع ا ، وآخر دفع وم به ارب المحك ات األق ق
  .آانت مستحقة للمندوبين والممثلين التجاريين قبل صدور الحكم بشهر اإلفالس 

ود              اء من أول نق ذلك ، وجب الوف ة ل ود الالزم سة النق دير التفلي فإذا لم يكن لدى م
  . ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة االمتياز  ،تحصل

  .ة على ما تقدم مرتبة االمتياز المقررة قانونًا ويكون للمبالغ الزائد
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   أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على عقار– ٣
    )٦٥٧ ( مادة

دائنين       ان لل ارات ، آ ن العق ع ثم ل توزي والت قب ن المنق ع ثم رى توزي إذا ج
ل      ات بك ي التوزيع شترآوا ف ا أن ي از عليه وق االمتي ارات وأصحاب حق رتهنين للعق الم

  .عاديين إذا آان قد تم تحقيقها ديونهم آدائنين 
رتهنين     دائنين الم ب ال ائي بحسب مرات ع النه راء التوزي ارات وإج ع العق د بي وبع
ه للحصول                        ه مرتبت ى من تؤهل ارات ، يجب عل ذه العق ى ه از عل وأصحاب حقوق االمتي
ذي   صيب ال دائنين الن ة ال ى جماع رد إل ذآورة أن ي ارات الم ن العق ن ثم ه م ل دين ى آ عل

  . من التوزيعات التي أجريت على ثمن بيع المنقوالت حصل عليه
رد                  ه وجب أن ي ى جزء من دين ه للحصول إال عل فإذا آانت مرتبة الدائن ال تؤهل
ارات   ع ثمن العق و أن توزي ه ل ان يحصل علي ا آ د عم دار الزائ دائنين المق ة ال ى جماع إل

والت                    ع ثمن المنق ل توزي م قب د ت از ق ة باالمتي سة       ٠المرهونة أو المحمل دخل في التفلي  وي
  .بالباقي من دينه آدائن عادي 

    )٦٥٨ ( مادة
ان               والت ، أو حصل التوزيع إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنق
معًا ، آان للدائنين المرتهنين للعقارات أو أصحاب حقوق االمتياز عليها الذين لم يستوفوا         

اديين        ديونهم آلها أو بعضها من ثمن العقارات أن يشترآوا في            دائنين الع الباقي لهم مع ال
  .في قسمة الغرماء ، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت 

رتبتهم      ؤهلهم م م ت ذين ل از ال وق االمتي حاب حق ون أو أص دائنون المرتهن وال
اديين ،                للحصول على شيء من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين ع

صلح            وتسري عليهم بهذه الصفة جميع ا      دائنين وعن ال ال جماعة ال آلثار الناشئة عن أعم
 .القضائي إن وقع 

  
  آثار اإلفالس على العقود الصحيحة المبرمة قبل الحكم بشهره: ثالثًا 

    )٦٥٩ ( مادة
م                 ى حك ه التجارة ، فال يترتب عل زاول في ذي ي إذا آان المفلس مستأجرًا للعقار ال

  .رط يقضي بخالف ذلك آل ش باطًال  ويكون٠شهر اإلفالس انتهاء عقد اإليجار 
    )٦٦٠ ( مادة

شهر         يومًا   يجوز لمدير التفليسة بإذن من قاضيها ، خالل ستين         م ب اريخ الحك من ت
دير في             ى الم ه ، وعل اإلفالس أن يقرر إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس تجارت

  .هذه الحالة إخطار المؤجر بهذا القرار خالل المدة المشار إليها 
    )٦٦١ ( مادة

أخرة                  إذا قرر مدير التفل    دفع األجرة المت سة االستمرار في اإلجارة ، وجب أن ي ي
ين                   ستقبل ، ويجوز للمؤجر خالل ثالث  وأن يقدم ضمانًا آافيًا باألجرة التي تستحق في الم

اء اإلجارة إذا             يومًا   ة إنه من تاريخ إخطاره باالستمرار في اإلجارة أن يطلب من المحكم
   .آان الضمان غير آاٍف

سة ب   دير التفلي ن      ولم زول ع اطن أو الن ن الب ار م أجير العق يها ، ت ن قاض إذن م
اك                   اإليجار ، ولو آان المفلس ممنوعًا من ذلك بموجب عقد اإليجار ، بشرط أن تكون هن

  . وأن يتم تعويض المؤجر تعويضًا عادًال  ،مصلحة حقيقية وبينة لجماعة الدائنين
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    )٦٦٢ ( مادة
ة م        ود العمل المبرم اك    إذا أفلس صاحب العمل ال تنتهي عق ه ، إال إذا آانت هن ع

ة   ه ، مطالب ان لمن أنهيت خدمات تثمار المتجر ، وإال آ ي اس تمرار ف دم االس ضرورة لع
  .التفليسة بالتعويض المناسب 

    )٦٦٣ ( مادة
إفالس                    ة ب ك ال تنقضي الوآال تنقضي الوآالة بإفالس الوآيل أو بإفالس الموآل ، ومع ذل

  .الموآل إذا آان للوآيل أو للغير مصلحة فيها 
    )٦٦٤ ( مادة

ش         ــ رفـود الملزمة للجانبين التي يكون المفلس ط       العق الحكم ب سخ ب ا ال تنف هر ــًا فيه
  .اإلفالس ، إال إذا آانت قائمة على اعتبارات شخصية 

سخ ،         ب الف ـر أن يطل رف اآلخ ـاز للط ـد ، ج سـة العق ـر التفلي ذ مـدي م ينف وإذا ل
سخ             ى الف التعويض المترتب عل رار يت    . ويشترك في التفليسة ب سة      وآل ق دير التفلي خذه م

ويجوز للطرف اآلخر أن يعين لمدير التفليسة      . بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به        
  .مهلة إليضاح موقفه من العقد 

  
  االسترداد: رابعًا 
    )٦٦٥ ( مادة

ذاتها                    ة ب ياء معين ه من أش ه ل ا يثبت ملكيت سة م  ٠لكل شخص أن يسترد من التفلي
سلم طالب ا          ى           وال يجوز لمدير التفليسة أن ي د الحصول عل ه إال بع ا يطالب ب السترداد م

  .إذن من قاضي التفليسة
زاع                    وب استردادها وجب عرض الن ياء المطل سة رد األش دير التفلي وإذا رفض م

  .على المحكمة المختصة
    )٦٦٦ ( مادة

ى                 سلَّمة إل ة ، الم ا من األوراق ذات القيم يجوز استرداد األوراق التجارية وغيره
سة              المفلس لتحصيل قيمتها أو لتخصيص     ًا في التفلي ين ، إذا وجدت عين اء مع م    ، ها لوف  ول

  .تكن قيمتها قد دفعت عند شهر اإلفالس 
ين                    ذآورة في حساب جار ب ومع ذلك ال يجوز االسترداد إذا أدرجت األوراق الم

  .طالب االسترداد والمفلس 
رزة    ت مف س ، إال إذا آان د المفل ة عن ود المودع ترداد النق وز اس ت  ،وال يج  وأثب

  . االسترداد ملكيته لها بذاتها طالب
    )٦٦٧ ( مادة

ة أو ألجل                   ى سبيل الوديع يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس عل
  .بيعها لحساب مالكها أو ألجل تسليمها إليه ، بشرط أن توجد في التفليسة عينًا 

  ٠وإذا آان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير ، جاز استردادها منه 
م               وإذا اقترض الم   ان المقرض ال يعل فلس ورهن البضائع تأمينًا لهذا القرض ، وآ

دين المضمون                        اء ال د وف ا ، فال يجوز استردادها إال بع عند الرهن بعدم ملكية المفلس له
  .بالرهن 

    )٦٦٨ ( مادة
م يك    ،  ا المفلس لحساب مالكها     يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعه      م     إذا ل د ت ن ق

  .و بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري الوفاء به نقدًا أو بورقة تجارية أ
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    )٦٦٩ ( مادة
دير               دفع لم على المسترد في األحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين أن ي

  .التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس 
    )٦٧٠ ( مادة

شهر       م ب ل صدور الحك د قب ي العق رط ف م أو بموجب ش ع بحك د البي سخ عق إذا ف
  .اعة من التفليسة إن وجدت عينًا إفالس المشتري ، جاز للبائع استرداد البض

ون      شرط أن تك الس ب شهر اإلف م ب د صدور الحك سخ بع ع الف و وق ترداد ول وز االس ويج
  .دعوى االسترداد أو الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم 

    )٦٧١ ( مادة
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وآانت البضائع ال تزال عند البائع ، أو آانت لم                

شتري    ازن الم ي مخ د ف دخل بع بس    ت ائع ح از للب ا ، ج ف ببيعه ه المكل ازن وآيل أو مخ
  .البضائع أو استرداد حيازتها 

ا المفلس  ا أو تصرف فيه ضائع ذاتيته دت الب ترداد إذا فق ك ال يجوز االس ع ذل وم
  .قبل وصولها بغير تدليس بموجب وثائق الملكية أو النقل 

سليم       وفي جميع األحوال يجوز لمدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها           ، أن يطلب ت
البضائع بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه ، فإذا لم يطلب مدير التفليسة ذلك ، جاز                 

  .للبائع أن يتمسك بحقه في الفسخ وطلب التعويض واالشتراك به في التفليسة
    )٦٧٢ ( مادة

ه                  ه أو مخازن وآيل ضائع مخازن د دخول الب إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبع
سقط                        المكلف ببيعها  ا ي ضائع ، آم ع أو استرداد الب سخ البي ائع أن يطلب ف  ، فال يجوز للب

  .حقه في االمتياز عليها 
اظ             وآل شرط أو اتفاق يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو االحتف

  .بامتيازه عليها ال يحتج به على جماعة الدائنين 
    )٦٧٣ ( مادة

سترد من   يجوز لكل من الزوجين ، أيًا آان النظام المال   ي المتبع في الزواج ، أن ي
ا            ة         ٠تفليسة اآلخر أمواله المنقولة والعقارية إذا أثبت ملكيته له وال محمل ذه األم  وتبقى ه

  . وبسند قانوني  ،بالحقوق التي آسبها عليها الغير بحسن نية
    )٦٧٤ ( مادة

ال تدخل األموال التي يشتريها زوج المفلس أو التي تشترى لحساب هذا الزوج أو            
سته                 لحساب ا  ه التجارة في أصول تفلي اريخ احتراف لقصر المشمولين بوالية المفلس من ت

ال المفلس               ا اشتريت من م ى              ٠إال إذا ثبت أنه ديون عل اء ب زوجين بالوف ام أحد ال  وإذا ق
زوجه الذي أفلس فإنه يدخل بها آدائن عادي في التفليسة بعد أن يتم تحقيقها ، ما لم يثبت                  

  .الزوج المفلس أن الوفاء قد تم من مال 
    )٦٧٥ ( مادة

ي   ات الت ر بالتبرع زوج اآلخ سة ال ب تفلي زوجين أن يطال ن ال وز ألي م ال يج
  .يقررها له زوجه أثناء الزواج بتصرف بين األحياء أو مضاف إلى ما بعد الموت 

ا                  زوجين بالتبرعات التي يقرره آما ال يجوز لجماعة الدائنين أن تطالب أيًا من ال
 .لزوجه أثناء الزواج 
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  ل الثانيالفص
  إدارة التفليسة

  األشخاص الذين يديرون التفليسة: الفرع األول 
    )٦٧٦ ( مادة

د  شرط أال يزي سة ، ب ر للتفلي ديرًا أو أآث م شهر اإلفالس م ي حك ة ف ين المحكم تع
  .عددهم على ثالثة 

ًا أو                         ه أو قريب ًا ل ًا للمفلس أو زوج ان دائن سة من آ وال يجوز أن يعين مديرًا للتفلي
ه أو              صهرًا إلى الدرجة ا    بًا لدي ده أو محاس ستخدمًا عن ه أو م ان شريكًا ل لرابعة ، أو من آ

شهر اإلفالس                  صادر ب م ال أو ،  وآيًال عنه خالل السنوات الثالث السابقة على تاريخ الحك
  .من آان قد صدر عليه حكم بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو األمانة 

    )٦٧٧ ( مادة
ى طلب           يجوز لقاضي التفليسة أن يطلب من المحكمة ،          اء عل سه أو بن من تلقاء نف

ادة     م الم ًا لحك دائنين طبق ين ال ن ب ين م ب المع ب المراق س أو طل ذا ) ٦٨٤( المفل ن ه م
ى أن           القانون ، أن تأمر بعزل مدير التفليسة وتعيين غيره ، أو إنقاص عدد المديرين ، عل

  .يتضمن الطلب األسباب التي تبرر ذلك 
    )٦٧٨ ( مادة

إدارة أموا      ة          يقوم مدير التفليسة ب ع اإلجراءات والتصرفات الالزم اذ جمي ا واتخ له
  . وتسري في حق المفلس هذه اإلجراءات والتصرفات ٠للمحافظة عليها 

ضيها إدارة     ي تقت ال الت ع األعم ي جمي س ف ن المفل ًا ع سة نائب دير التفلي ر م ويعتب
  .التفليسة

    )٦٧٩ ( مادة
سئولين بالتضامن         وا م ين ، ويكون وا مجتمع  عن  إذا تعدد المديرون وجب أن يعمل

  .إدارتهم 
ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بين المديرين أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل                

  .إال عن األعمال التي آلف بها  مسئوًال معين ، وفي هذه الحالة ال يكون مدير التفليسة
ديرين أن ينيب بعضهم بعضًا ، وال                      سابقة ، يجوز للم رة ال ومع مراعاة حكم الفق

ة م إناب وز له ه   تج ن ينيب سة وم دير التفلي ون م سة ، ويك ن قاضي التفلي إذن م ر إال ب  الغي
  .مسئولين بالتضامن 

    )٦٨٠ ( مادة
ر   ي دفت سة ف إدارة التفلي ة ب ال المتعلق ع األعم أول جمي سة أوًال ب دير التفلي دّون م ي
ه ، ويؤشر في                      ه أو خاتم سة توقيع خاص ، وتـرقم صفحاته ، ويضع عليهـا قاضي التفلي

  .يد انتهاءه نهاية الدفتر بما يف
ذا      ى ه الع عل دائنين االط ين ال ن ب ين م ب المع سة وللمراق وز لقاضي التفلي ويج

  .الدفتر ، وللمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة االطالع على الدفتر 
    )٦٨١ ( مادة

رًا                       دم تقري د أن يق رار من قاضيها ، بع سة ومصروفاته بق دير التفلي تقدر أتعاب م
  . عن إدارته 
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ر المشار     ويجوز لقاضي التفليسة أن  ديم التقري ل تق  يأمر بصرف مبالغ لمديرها قب
ه  ه خصمًا من أتعاب دير . إلي سة بتق رار قاضي التفلي ي ق أن الطعن ف ويجوز لكل ذي ش

  .أتعاب المدير ومصروفاته 
    )٦٨٢ ( مادة

سة              يجوز للمفلس وللمراقب المعين من بين الدائنين ، االعتراض لدى قاضي التفلي
  . يترتب على االعتراض وقف إجراء العملعلى أعمال مديرها قبل إتمامها ، و

اريخ             ام من ت ويجب على قاضي التفليسة أن يفصل في االعتراض خالل خمسة أي
  .تقديمه 

    )٦٨٣ ( مادة
ه              تكون التفليسة مسئولة عن األخطاء التي يرتكبها مدير التفليسة أثناء وبسبب قيام

هذه األخطاء دينًا   بإدارة أموالها والمحافظة عليها ، ويعتبر تعويض األضرار الناشئة عن           
  .على التفليسة 

  .في أمواله عن أخطائه الجسيمة في إدارة التفليسة مسئوًال ويكون مدير التفليسة
    )٦٨٤ ( مادة

  .يعين قاضي التفليسة مراقبًا أو أآثر من بين جماعة الدائنين 
ًا ،                      ين مراقب وي المع وال يجوز أن يكون المراقب ، أو النائب عن الشخص المعن

  .ريبًا أو صهرًا إلى الدرجة الرابعة زوجًا للمفلس أو ق
    )٦٨٥ ( مادة

ه بنصوص خاصة ، بفحص  ررة ل سلطات المق ى ال وم المراقب ، باإلضافة إل يق
الميزانية والتقرير المقدمين من المدير ، وبمعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال             

  .مديرها 
ا وإ                 سة إيضاحات عن سير إجراءاته دير التفلي ا  وللمراقب أن يطلب من م يراداته

  .ومصروفاتها، وحالة الدعاوى المتعلقة بها 
    )٦٨٦ ( مادة

  . ال يتقاضى المراقب أجرًا مقابل ما يقوم به من أعمال 
ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية على عمله إذا بذل جهدًا غير عادي ،                 

  .وآانت حالة التفليسة المالية تسمح بذلك 
رار من قاضي           ى               ويجوز عزل المراقب بق اء عل سه ، أو بن اء نف سة من تلق  التفلي

ة                    ة العام دائنين أو من النياب ه من أحد ال دم ل ه       . طلب يق سأل المراقب إال عن خطئ وال ي
  .الجسيم 

    )٦٨٧ ( مادة
ه بنصوص خاصة ،                  ررة ل سلطـات المق يتـولى قاضي التفليسة ، باإلضافـة إلى ال

ة للمحافظة     مراقبة إدارة التفليسة ومالحظة سرعة سير إجراءاتها وتقرير ال         تدابير الالزم
  .على أموالها 

ة    ولى رئاس انون ، ويت ي الق ة ف وال المبين ي األح اع ف ى االجتم دائنين إل دعو ال وي
ستخدميه أو أي   ه أو م ه أو عمالئ تدعاء المفلس أو ورثت ه اس ا يجوز ل االجتماعات ، آم

  .شخص آخر لسماع أقوالهم في شئون التفليسة 
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    )٦٨٨ ( مادة
الي              تودع القرارات التي يصدره    وم الت ة في الي اب المحكم م آت ا قاضي التفليسة قل

  .لصدورها، وتبلغ لذوي الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 
    )٦٨٩ ( مادة

انون                 ال يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة ، إال إذا نص الق
  .على جواز ذلك ، أو آان القرار مما يجاوز اختصاص قاضي التفليسة 

ى               ويكون الطعن في   رار إل  حالة جوازه أمام المحكمة خالل عشرة أيام من تاريخ تبليغ الق
  .صاحب الشأن 

ه                   رار المطعون في ذ الق أمر بوقف تنفي ا الطعن أن ت ويجوز للمحكمة المرفوع إليه
  .حتى يفصل في الطعن 

  
  الفرع الثاني

  حصر موجودات التفليسة وتحقيق الديون
  وإقفال التفليسة لعدم آفاية الموجودات

   حصر موجودات التفليسة– ١
    )٦٩٠ ( مادة

ه ،             توضع األختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره وأوراقه ومنقوالت
ويندب قاضي التفليسة أحد موظفي المحكمة أو أحد أعضاء النيابة العامــة لوضع األختام             

  فور صدور الحكم 
  .سة بشهر اإلفالس ، ويحرر بذلك محضرًا ، ويسلم فورًا لقاضي التفلي

ه                         وم واحد جاز ل ان جرد موجودات المفلس في ي سة إمك وإذا تبين لقاضي التفلي
  .الشروع في الجرد فورًا دون حاجة لوضع األختام 

    )٦٩١ ( مادة
ضرورية للمفلس ولمن  ياء ال والت واألش ى المالبس والمنق ام عل ال توضع األخت

  .يعولهم ، وتسلم إليه بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة 
سة        التفليسة أن يأمر ، من تلقاء ذاته أو بناءً        ويجوز لقاضي    دير التفلي  على طلب م

ن     ا م ة وغيره ة واألوراق التجاري دفاتر التجاري ن ال ا ع ام أو برفعه دم وضع األخت ، بع
ى إجراءات للمحافظة   اج إل ي تحت اد قريب ، أو الت اء في ميع ستحق الوف األوراق التي ت

ياء          على الحقوق الثابتة فيها والنقود الالزم      سة واألش ة للتفلي ة للصرف على الشئون العاجل
ات باهظةً                 ا   القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها نفق  وم

  .يلزم لتشغيل المتجر إذا تقرر االستمرار في تشغيله 
ذلك ،                ـه ل  وتجرد األشياء المذآورة في الفقـرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندب

  .وتسلم لمدير التفليسة 
  .وال تسلم الدفاتر التجارية إال بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها بحضور المفلس 

    )٦٩٢ ( مادة
وال           رد أم ام لج ع األخت ديرها ، برف ب م ى طل اء عل سة ، بن ي التفلي أمر قاض ي

  .المفلس
م   اريخ صدور الحك ام من ت سة أي ام والجرد خالل خم ع األخت دأ رف ويجب أن يب

 .الس بشهر اإلف
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    )٦٩٣ ( مادة

ب        سة وآات دير التفلي ذلك وم ه ل ن يندب سة أو م ضور قاضي التفلي رد بح تم الج ي
ا                 ٠المحكمة   وم الجرد ، ويجوز لهم  ويخطر المفلس والمراقب المعين من بين الدائنين بي

  .الحضور أثناء الجرد وإبداء مالحظاتهما بشأنه 
ن     سة أو م ا قاضي التفلي سختين يوقعهم ن ن رد م ة الج رر قائم دير وتح ه وم يندب

دير                    دى م ة وتبقى األخرى ل اب المحكم التفليسة وآاتب المحكمة ، وتودع إحداهما قلم آت
  . وتذآر في القائمة األموال التي لم توضع عليها األختام أو التي رفعت عنها ٠التفليسة 

  .ويجوز االستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم األموال 
    )٦٩٤ ( مادة

ي  ة الحق ف ة العام ى األوراق للنياب ب االطالع عل ا أن تطل رد ، وله حضور الج
ة   ا وآيفي ير إجراءاته ا وس ن حالته ضاحات ع ب إي سة ، وطل ة بالتفلي دفاتر المتعلق وال

   .اإداراته
    )٦٩٥ ( مادة

أمر   رد ، ي ام الج ل إتم وفى المفلس قب اجر أو إذا ت اة الت د وف إذا شهر اإلفالس بع
ار في تحريرها بالكيفية المنصوص      قاضي التفليسة بتحرير قائمة الجرد فورًا أو االستمر       

ادة    ي الم ا ف ارهم       ) ٦٩٣(عليه د إخط ة أو بع ضور الورث ك بح انون ، وذل ذا الق ن ه م
  .بالحضور 

سة                     ثلهم في حضور جرد موجودات التفلي ، ويجوز للورثة أن ينيبوا عنهم من يم
  .وإال اختار قاضي التفليسة من ينوب عنهم 

س       ة المفل وم ورث وال يق ع األح ي جمي ة     وف راءات الخاص أن اإلج ي ش ه ف مقام
  .بالتفليسة 

    )٦٩٦ ( مادة
ة                   ع في نهاي ه ، ويوق اتره وأوراق يتسلم مدير التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودف

ة بأشغاله                  واردة باسم المفلس والمتعلق سلم الرسائل ال ، قائمة الجرد بما يفيد ذلك ، آما يت
  .وله  فضها واالحتفاظ بها ، وللمفلس االطالع عليها 

    )٦٩٧ ( مادة
سة أن     إ دير التفلي ى م الي ، وجب عل المرآز الم ة ب دم قائم د ق م يكن المفلس ق ذا ل

دقق حسابات                          ى م سة ، إل إذن من قاضي التفلي ذلك ، ب يقوم بإعدادها فورًا ، أو أن يعهد ب
  .قانوني وعليه أن يودعها فور االنتهاء منها قلم آتاب المحكمة 

    )٦٩٨ ( مادة
سة   يتولى ال ال       مدير التفلي ع األعم ام بجمي ى     القي ة للمحافظة عل وق المفلس    الزم  حق

  ٠ويطالب بهذه الحقوق ويستوفيها ،  الغير دىل
وال المفلس   ، ويجوز له بإذن من قاضي التفليسة       بعد أخذ رأي المراقب وسماع أق

زاع                 أو إخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ، الصلح أو قبول التحكيم في آل ن
  .إلقرار بحق الغير يتعلق بالتفليسة ، أو بحقوق للمفلس وا

    )٦٩٩ ( مادة
 على طلب مديرها أو طلب المفلس وبعد أخذ رأي المراقب           لقاضي التفليسة ، بناءً   

ة أو  صلحة العام ك الم ضت ذل ر ، إذا اقت شغيل المتج ي ت تمرار ف ي االس أذن ف ، أن ي
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سعين           ى ت ًا    مصلحة التفليسة ، وذلك لمدة ال تزيد عل أمر قاضي             يوم م ي ا ل ًا م تتجدد تلقائي
  . بوقف التشغيل التفليسة

ولى إدارة المتجر ويحدد              ويعين قاضي التفليسة ، بناءً      على طلب مديرها ، من يت
ة                  ه ضمن النفق أجره ، ويجوز تعيين المفلس نفسه لإلدارة ويعتبر األجر الذي يحصل علي

.  
رًا شهريًا ،                         دم تقري ه أن يق إلدارة ، وعلي ين ل ى من يع سة عل دير التفلي ويشرف م

  . عن حالة سير التجارة لقاضي التفليسة
ي         رفض اإلذن ف اص ب رار الخ ي الق ن ف سة الطع دير التفلي س ولم وز للمفل ويج

  .االستمرار في تشغيل المتجر 
    )٧٠٠ ( مادة

ك يجوز             ة ، ومع ذل رة اإلجراءات التمهيدي سة خالل فت وال التفلي ع أم ال يجوز بي
نقص       على طلب مديرها ، أن يأذن في بيع األشياء القابل           لقاضي التفليسة بناءً   ة للتلف أو ل

   .عاجل في القيمة أو التي تقتضي صيانتها أو الحفاظ عليها مصروفات باهظًة
ى                          ًا للحصول عل ع الزم ان البي سة إذا آ وال من التفلي ع أم آما يجوز اإلذن في بي

سة أو المفلس                          دًا للتفلي ًا مؤآ ع يحقق نفع ان البي ى شئونها أو إذا آ وال . نقود للصرف عل
وال المفلس أو        يجوز اإلذن بالبي   ع في الحالة األخيرة إال بعد أخذ رأي المراقب وسماع أق
  .إخطاره بالبيع 

ًا                         تم طبق ار في ع العق ا بي سة ، أم ا قاضي التفلي ة التي يعينه ويتم بيع المنقول بالكيفي
  .لإلجراءات المقررة لذلك 

  .ويجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس 
    )٧٠١ ( مادة

ذي       تو دع المبالغ التي يحصلها مدير التفليسة لحسابها ، خزانة المحكمة أو البنك ال
الغ التي يخصصها القاضي للمصروفات                   ٠يعينه قاضي التفليسة ، وذلك بعد خصم المب

  .ويتم هذا اإليداع في يوم التحصيل أو في أول يوم عمل تالي له 
ى قاضيها حسابًا با              دم إل سة أن يق ذآورة خالل خمسة        وعلى مدير التفلي الغ الم لمب

ر لحساب                .أيام من تاريخ اإليداع      ا يودعه الغي ا مم وال يجوز سحب هذه المبالغ أو غيره
  .التفليسة إال بأمر من قاضيها

    )٧٠٢ ( مادة
إجراء                   أمر ب يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة ، بعد أخذ رأي المراقب ، أن ي

  .توزيع على الدائنين الذين حققت ديونهم 
إجراء     ويكون التوز  يع بموجب قائمة يعدها مدير التفليسة ، ويؤشر عليها قاضيها ب

  .التوزيع 
إجراء           سة ب رار قاضي التفلي ويجوز للمفلس ، ولكل ذي مصلحة ، أن يطعن في ق

  .توزيعات على الدائنين 
    )٧٠٣ ( مادة

رًا   يومًا على مدير التفليسة أن يقدم إلى قاضيها خالل ثالثين         من تاريخ تعيينه تقري
ين                  عن أسباب اإل   سة تعي ا ، ويجوز لقاضي التفلي سة الظاهرة وظروفه ة التفلي فالس وحال

  .ميعاد آخر لتقديم هذا التقرير 
س      ار المفل ع إخط ة ، م ة العام ى النياب ه إل ع مالحظات ر م ل القاضي التقري ويحي

  .بصورة من التقرير 
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ة يحدد                  د دوري سة في مواعي ها وعلى مدير التفليسة أن يقدم تقارير عن حالة التفلي
  .قاضي التفليسة 

  
   تحقيق الديون– ٢

    )٧٠٤ ( مادة
 ، أو آانت ثابتًة على جميع الدائنين ولو آانت ديونهم مضمونة بتأمينات خاصة

، أن يسلموا مدير التفليسة عقب صدور الحكم بشهر اإلفالس ، مستندات  بأحكام باتة
عملة ديونهم مصحوبة ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ، ومقدارها مقومة بال

الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن يوم صدور الحكم بشهر اإلفالس ، ويوقع 
الدائن أو وآيله البيان ، ويحرر مدير التفليسة إيصاًال بتسلمه البيان ومستندات الدين مع 

  .التزامه بإعطاء الدائن صورة رسمية منها 
دائ    ى ال ه إل سلمة إلي ستندات الم ل الم سة أص دير التفلي د م ال              ويعي د إقف نين بع

  .عن هذه المستندات لمدة سنة من تاريخ إقفال التفليسة  مسئوًال  ويكون المدير٠التفليسة 
    )٧٠٥ ( مادة

ي  شر ف ق الن شهر اإلفالس ، عن طري م ب سة عقب صدور الحك دير التفلي وم م يق
اتر     ي دف ماؤهم ف دة أس دائنين المقي دعوة ال وميتين ، ب ي صحيفتين ي مية وف دة الرس الجري

  .وسجالت المفلس لتقديم مستنداتهم مصحوبة بالبيان المشار إليه في المادة السابقة 
ذآورة      وتعلن صورة من هذه الدعوة في مقر السجل التجاري ، وترسل الدعوة الم

  ٠إلى آل من الدائنين المعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول 
ًا    يدة لديونهم خالل خمسة عشر    ويتعين على الدائنين تقديم المستندات المؤ      من   يوم

  .تاريخ آخر نشر تم ، وتضاعف هذه المدة بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج قطر 
    )٧٠٦ ( مادة

د إخطاره                   يحقق مدير التفليسة الديون بمعاونة المراقب ، وبحضور المفلس أو بع
و في مقداره  وإذا نازع مدير التفليسة أو المراقب أو المفلس في أحد الديون أ      ٠بالحضور  

سجل        اب م ذلك بكت ورًا ب دائن ف ار ال سة إخط دير التفلي ى م ماناته ، وجب عل ي ض أو ف
ة أو شفوية خالل خمسة عشرة               ٠مصحوب بعلم الوصول     ديم إيضاحات آتابي  وللدائن تق

ًا خارج قطر ، وال             ،  من تاريخ تسلم اإلخطار     يومًا   دائن مقيم ان ال دة إذا آ وتضاعف الم
ستحق   ديون الم ضع ال ا       تخ تالف أنواعه ى اخ وم عل ضرائب والرس سبب ال ة ب ة للحكوم

  ٠إلجراءات التحقيق 
    )٧٠٧ ( مادة

ا                   ة به ة قائم اب المحكم ، بعد االنتهاء من تحقيق الديون يودع مدير التفليسة قلم آت
ا                 تشتمل على بيان مستنداتها وأسباب المنازعة فيها وما يراه بشأن قبولها أو رفضها ، آم

ه                يودع آشفًا بأسماء الدائنين      ًا ب وال المفلس مبين ى أم ات خاصة عل الذي يتمسكون بتأمين
  .مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم واألموال المقررة عليها 

تين    الل س داع خ تم اإلي ب أن ي ًا ويج شهر      يوم م ب اريخ الحك ن ت ر م ى األآث عل
  .اإلفالس ، ويجوز عند االقتضاء إطالة الميعاد بقرار من قاضي التفليسة 

    )٧٠٨ ( مادة
داع      يرسل مدير الت   اريخ اإلي فليسة إلى المفلس وإلى الدائنين خالل خمسة أيام من ت

ان      ع بي ا ، م ذآورين فيه شف الم ة والك ن القائم سخة م سابقة ن ادة ال ي الم ه ف شار إلي الم
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دة        ٠المبالغ التي يرى قبولها من دين آل دائن على حدة             آما يقوم مدير التفليسة خالل الم
  .عن حصول اإليداع ذاتها بالنشر في صحيفتين يوميتين 

دة الرسمية                ويقوم قلم آتاب المحكمة بنشر القائمة والكشف في أول عدد من الجري
  . آما يرسل نسخة منهما إلى قاضي التفليسة٠يصدر بعد انقضاء األيام الخمسة 

    )٧٠٩ ( مادة
ديون المدرجة في                       ازع ، في ال ديون أن ين ة ال للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائم

من تاريخ نشر القائمة في الجريدة الرسمية ، وتضاعف هذه          يومًا   القائمة ، خالل عشرين   
  .المدة إذا آان الدائن مقيمًا خارج الدولة 

وتقدم المنازعة إلى قاضي التفليسة ، ويجوز إرسالها إليه بكتاب مسجل مصحوب            
  .بعلم الوصول أو ببرقية أو بأية وسيلة أخرى مناسبة 

    )٧١٠ ( مادة
سابقة ،       يضع قاضي التفليسة ، بعد انقضـاء ا   ـادة ال ا في الم دة المنصوص عليه لم

ًة ًةقائم ق    نهائي ان المرف ى البي سة عل دير التفلي ا ، ويؤشر م ازع عليه ر المتن ديون غي  بال
  .بمستندات هذه الديون بما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من آل دين منها 

دم  ويجوز لقاضي التفليسـة ، من تلقاء نفسه ، اعتبار الدين متنازعًا عليه            ولو لم تق
   ٠بشأنه منازعة ، متى تبين له ذلك من ظـروف الحال 

    )٧١١ ( مادة
ين ا خالل ثالث ازع عليه ديون المتن سة في ال ًا يفصل قاضي التفلي اريخ  يوم من ت

  .انقضاء ميعاد المنازعة 
م الوصول    سجل مصحوب بعل اب م شأن بكت ة ذوي ال اب المحكم م آت ويخطر قل

ام           سبعة أي ا ب ل انعقاده سة قب صادر في               بميعاد الجل القرار ال ا يخطرهم ب ل ، آم ى األق  عل
  .المنازعة فور صدوره 

    )٧١٢ ( مادة
ام                     دين أو رفضه أم ول ال سة بقب يجوز الطعن في القرار الصادر من قاضي التفلي

  .من تاريخ صدوره  يومًا المحكمة خالل عشرين
دره         ، ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن      غ تق  ٠ أن تأمر بقبول الدين مؤقتًا بمبل

ة   وال  شأنه دعوى جنائي ًا إذا رفعت ب دين مؤقت ول ال وز قب ًا ٠يج ن متعلق ان الطع  وإذا آ
شتر   ٠بتأمينات الدين ، وجب قبوله مؤقتًا بوصفه دينًا عاديًا           ل         ك وال ي م يقب ذي ل دائن ال  ال

  .دينه نهائيًا أو مؤقتًا في إجراءات التفليسة 
    )٧١٣ ( مادة

اتهم في الموا            دموا طلب ة في التوزيعات        ال يشترك الدائنون الذين لم يق د القانوني عي
ون مصاريف           ود ، ويتحمل ع النق ى أن ينتهي توزي م المنازعة إل الجارية ، وإنما يجوز له

  .هذه المنازعة 
وال يترتب على المنازعـة ، وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قـاضي التفليسة ،               

د             ه محل         ومع ذلك يجوز للدائنين المذآورين االشتراك في التوزيعات الجدي ان ل ة ، إذا آ
بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة تقديرًا مؤقتًا ، وتحفظ لهم حصصهم إلى حين صدور         

  .القرار في المنازعة 
وإذا ثبتت ديونهم بعد ذلك ، فال يجوز المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت              

ة             الغ الباقي صبة      ، ، وإنما يجوز لهم أن يأخذوا من المب ع أن ونهم التي آانت        دون توزي  دي
  .تؤول إليهم لو أنهم اشترآوا في التوزيعات السابقة 
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   إقفال التفليسة لعدم آفاية الموجودات– ٣
    )٧١٤ ( مادة

صل  ــبل التص  ــ وداتها ق ــ اية موج ـــمال التفليسة لعدم آف   ــإذا وقفت أع   ى ال ح ــديق عل
اءً          ــأو قيام حال   سه أو بن اء نف دير      ة االتحاد ، جاز لقاضي التفليسة من تلق ر من م ى تقري عل

  . التفليسة أن يقرر إقفالها
    )٧١٥ ( مادة

ن                    ى آل دائ ود إل ا ، أن يع يترتب على القرار بإقفال التفليسة لعدم آفاية موجوداته
دائن                  ن ال ان دي الحق في اتخاذ اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس ، وإذا آ

ى أ              ذ عل وال المفلس بموجب أمر أداء ،          قد حقق وقبل نهائيًا في التفليسة ، جاز له التنفي م
ة         دم آفاي سة لع ال التفلي رار بإقف ًا والق دين نهائي ول ال ر قب ذا األم ي ه ذآر ف ويجب أن ي

  .األموال
    )٧١٦ ( مادة

يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة وللنيابة العامة أن تطلب في أي وقت من قاضي         
ه أم     ادة   التفليسة إلغاء القرار بإقفالها ، إذا ظهرت أموال للمفلس أو آلت إلي سمح بإع وال ت

  .السير في إجراءات التفليسة 
سة        تح التفلي ادة ف سه ، إع اء نف ن تلق رر م سة أن يق ي التفلي وز لقاض ا يج آم

  .واالستمرار في إجراءاتها 
ي تمت   راءات الت ة مصروفات اإلج دفع باألولوي وال يجب أن ت ع األح ي جمي وف

  .طبقًا للفقرتين السابقتين 
  لصغيرةالتفليسات ا: الفرع الثالث 
    )٧١٧ ( مادة

ال ، جاز  ة ألف ري ى مائ د عل ا ال تزي وال المفلس أن قيمته د جرد أم ين بع إذا تب
اءً           سه أو بن اء نف دائنين ، أن             لقاضي التفليسة ، من تلق سة أو أحد ال دير التفلي ى طلب م  عل

  :يأمر بالسير في إجراءات التفليسة وفقًا لكل أو بعض األحكام التالية 
  .ت إلى الحد الذي يراه تخفيض مواعيد اإلجراءا   – ١
  .عدم تعيين مراقب للتفليسة    – ٢
صلح                         – ٣ ة في ال دائنون للمداول دعى ال ا ، ي د تحقيقه ديون عن في حالة المنازعة في ال

  .خالل خمسة أيام من تاريخ انتهاء قاضي التفليسة من الفصل في المنازعة 
اع ال               – ٤ ه في اجتم  ويجب أن يصدق     ٠دائنين  يكون الصلح نافذًا بمجرد الموافقة علي

  .عليه قاضي التفليسة في هذا االجتماع 
  .ال يغير مدير التفليسة عند قيام حالة االتحاد    – ٥
سة                   – ٦ وال التفلي ع أم ـن بي ـاء م د االنته دائنين بع  ٠ال يجـري إال توزيع واحـد على ال

  .وفي جميع األحوال تكون قرارات قاضي التفليسة غير قابلة للطعن فيها 
  إفالس الشرآات: الفرع الرابع  
    )٧١٨ ( مادة

الس  ى إف سري عل رع ، ت ذا الف ي ه ا ف صوص عليه ام المن اة األحك ع مراع م
 . ما لم يقض القانون بغير ذلك  ،الشرآات أحكام اإلفالس بوجه عام
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    )٧١٩ ( مادة
ة أو             ة للدول فيما عدا شرآات المحاصة  ، والشرآات المهنية ، والشرآات المملوآ

سيير مرفق              التي تمتلك الدولة أآثر      من نصف رأس مالها ، ويكون العمل الذي تمارسه ت
د استحقاقها                     ا في مواعي ع ديونه ة شرآة ، إذا توقفت عن دف عام ، يجوز شهر إفالس أي

  .ئتمانها انتيجة الضطراب مرآزها المالي وتزعزع 
ة            د حدث وهي في مرحل دفع ق ويجوز شهر إفالس الشرآة ولو آان توقفها عن ال

صفية  هر إ      ويج٠الت ب ش ه أن يطل ستوف دين م ي ن ل ل دائ الل   وز لك شرآة خ الس ال ف
  . التالية لمحو قيدها من السجل التجاري السنوات الثالث

    )٧٢٠ ( مادة
ع           شرآة التي               ٠يجوز شهر إفالس شرآة الواق ع ال م شرآة الواق ر في حك  ويعتب

م       ،  يقضي ببطالنها ألي سبب من أسباب البطالن         ى الحك سابقة عل رة ال سبة للفت وذلك بالن
  .بهذا البطالن 

    )٧٢١ ( مادة
دائنين فال                   ر ال شرآاء غي ا ال يجوز للشريك الدائن للشرآة طلب شهر إفالسها ، أم

  .يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفالس الشرآة 
    )٧٢٢ ( مادة

ن     ب م صفى أن يطل س اإلدارة أو للم رئيس مجل شرآة أو ل دير ال وز لم ال يج
ذلك           ، المحكمة شهر إفالس الشرآة    ى إذن ب شرآاء في         إال بعد الحصول عل ة ال من أغلبي

سيطة   ية الب رآات التوص ضامن وش رآات الت ة أو    ،ش ر العادي ة غي ة العام ن الجمعي  وم
  .جمعية الشرآاء في الشرآات األخرى 

ذا  ) ٦١١(مل تقرير شهر اإلفالس المنصوص عليه في المادة    تويجب أن يش   من ه
ـو    ذين خرج اليين وال ضامنين الح شرآاء المت ماء ال ى أس انون ، عل د  الق شرآة بع ن ال ا م

ير            اريخ التأش سيته وت ضامن وجن ريك مت ل ش وطن آ ان م ع بي دفع ، م ن ال ـا ع توقفه
  .خروجه من الشرآة في السجل التجاري ب

    )٧٢٣ ( مادة
اءً            ا أو بن اء ذاته ة من تلق ة ، أن           يجوز للمحكم ة العام شرآة أو النياب ى طلب ال  عل

ال      رة التي    تؤجل شهر إفالس الشرآة إذا آان من المحتمل تحسن مرآزها الم ي خالل الفت
أمر   ة ت ذه الحال ي ه ك ، وف وطني ذل صاد ال ة أو إذا اقتضت مصلحة االقت ا المحكم تعينه

  .المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على موجودات الشرآة 
    )٧٢٤ ( مادة

ر    ل أم ي آ ا ف ها ، مقامه شهر إفالس م ب ي حك شرآة ، الت انوني لل ل الق وم الممث يق
ذ رأي انون أخ ه الق ستلزم في شرآة ي انوني لل ل الق ى الممث ضوره ، وعل س أو ح  المفل

ك             ه ذل ه        ، الحضور أمام قاضي التفليسة أو مديرها ، متى طلب من ا يطلب من  واإلدالء بم
  .من معلومات أو إيضاحات 

   )٧٢٥ ( مادة
يجوز لمدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ، أن يطالب الشرآاء بدفع الباقي من 

 ولقاضي التفليسة أن يأمر بقصر هذه المطالبة ٠ق حصصهم ولو لم يحل ميعاد االستحقا
  .على القدر الالزم لوفاء ديون الشرآة 
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    )٧٢٦ ( مادة
ديون               ال تخضع سندات القرض التي أصدرتها شرآة المساهمة إلجراءات تحقيق ال
د سددته                   شرآة ق ا تكون ال تنزال م ، وتقبل هذه السندات في التفليسة بقيمتها االسمية بعد اس

  .من هذه القيمة
    )٧٢٧ ( مادة

ا ،               إذ ضامنين فيه شرآـاء المت ع ال ـر إفالس جمي ا شهر إفـالس شرآة ، وجب شه
دفع إذا        ويشمل شهر اإلفالس الشريك المتضامن الذي خرج من الشرآة بعد توقفها عن ال
ي   شريك ف ير بخروج ال اريخ التأش نتين من ت ضاء س ل انق شرآة قب طلب شهر إفالس ال

  .السجل التجاري 
    )٧٢٨ ( مادة

م واحد ب         ة بحك ا ،            تقضي المحكم ضامنين فيه شرآاء المت شرآة وال شهر إفالس ال
ك                ضامنين ، ومع ذل شرآاء المت سات ال ويكون قاضي تفليسة الشرآة هو نفس قاضي تفلي
ا      ق ديونه ا وتحقي ث إدارته ن حي سات م ن التفلي ا م ن غيره ستقلة ع سة م ل تفلي ون آ تك

  .وآيفية انتهائها 
ا  ا فيه ا بم ن موجوداته شرآة م سة ال ألف أصول تفلي شرآاء ، وال وتت  حصص ال

ألف أصولها من   ضامن فتت شريك المت سة ال ا تفلي ا ، أم وق دائنيه شمل خصومها إال حق ت
  .أمواله الخاصة ، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائني الشرآة 

    )٧٢٩ ( مادة
شرآاء  ر من ال د أو أآث ع واح صلح م م ال اد ، وت شرآة باالتح سة ال إذا انتهت تفلي

صلح أو لضمان              المتضامنين ، فال يجوز تخصيص أموا      ذا ال شروط ه اء ب شرآة للوف ل ال
  .تنفيذها ، ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن 

اد ،                    ضامنين باالتح شرآـاء المت سات ال شرآـة ، وانتهت تفلي وإذا تم الصلـح مع ال
فال يسري الصلح على تفليسات الشرآاء إال إذا آان موضوعه التخلي عن أموال الشرآة              

.  
صلح ، وإذا ان شرآاء بال سات ال شرآة وتفلي سة ال ر تهت تفلي ن   اعتب ستقًال ع ل صلح م آ

  .غيره ، وال تسري شروطه إال على دائني التفليسة الخاصة به 
    )٧٣٠ ( مادة

د صدر        شهر اإلفالس ق ال يجوز أن تنتهي تفليسة الشرآة بالصلح إذا آان الحكم ب
  .أثناء مرحلة التصفية 

ة   ي مرحل ست ف ي لي شرآة الت ت ال ات  وإذا طلب صلح ، توضع مقترح صفية ال الت
ال في شرآات التضامن                  الصلح بموافقة الشرآاء الذين يملكون أآثر من نصف رأس الم
وشرآات التوصية البسيطة ، وبموافقة الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشرآاء في        

ى ج                صلح إل ديم مقترحات ال ماعة  الشرآات األخرى ، ويتولى الممثل القانوني للشرآة تق
  .الدائنين

    )٧٣١ ( مادة
شرآة ،                   إذا طلب شهر إفالس الشرآة ، جاز للمحكمة ، فضًال عن شهر إفالس ال
ة لحسابه                      ال تجاري شرآة بأعم ذه ال أن تقضي بشهر إفالس آل شخص قام تحت ستار ه

  .وتصرف في أموال الشرآة آما لو آانت أمواله الخاصة ، الخاص 
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يسة  طلب النيابة العامة أو مدير التفل   ويجوز للمحكمة ، من تلقاء ذاتها أو بناء على        
ادة       أو أحد الدائنين ، أن تقضي بتطبيق األحكام        ذا    ) ٦٢٦( المنصوص عليها في الم من ه

 جسيمة أدت    أعضاء مجلس إدارة الشرآة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطاءً         لىالقانون ، ع  
  .إلى اضطراب أعمال الشرآة وتوقفها عن الدفع 

    )٧٣٢ ( مادة
اء   إذا تبين بعد إفال    ل من    %) ٢٠(س الشرآة أن موجوداتها ال تكفي لوف ى األق عل

ع أعضاء    إلزام جمي ضي ب سة أن تق دير التفلي ب م ى طل اء عل ة بن از للمحكم ا ، ج ديونه
شرآة          ون ال مجلس اإلدارة أو المديرين أو بعضهم ، بالتضامن أو بدون تضامن ، بدفع دي

دبي     ي ت ذلوا ف م ب وا أنه ضها ، إال إذا أثبت ا أو بع ل   آله ة الرج شرآة عناي ئون ال ر ش
  ٠الحريص

   
  الفصل الثالث
  انتهاء التفليسة

  انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين: الفرع األول 
    )٧٣٣ ( مادة

من  ) ٧١٠(للمحكمة بعد إعداد القائمة النهائية للديون المنصوص عليها في المادة           
اءً           ى طلب المفلس ، ب        هذا القانون ، أن تحكم في آل وقت ، بن سة إذا أثبت     عل اء التفلي إنه

دير                د م ه أودع عن سة ، أو أن ونهم في التفلي أنه وفى حقوق جميع الدائنين الذين تحققت دي
  .التفليسة المبالغ الالزمة لوفاء الديون المذآورة من أصل ومصروفات 

    )٧٣٤ ( مادة
د                  دائنين إال بع ال يجوز للمحكمة أن تحكم بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة ال

الع عل  صوص      اإلط شرطين المن د ال ق أح ه تحق سة يوضح في دير التفلي ن م ر م ى تقري
  .عليهما في المادة السابقة 

ه               ع حقوق ا    ب،  وتنتهي التفليسة فور صدور الحكم ، ويستعيد المفلس جمي تثناء م اس
ة          يلزم الستعادته صدور     حكم برد االعتبار ، ومع ذلك تبقى صحيحة وسارية في مواجه
  .صرفات التي قام بها مدير التفليسة المدين آل األعمال والت

  
  الصلح القضائي: الفرع الثاني 
    )٧٣٥ ( مادة

ًا                ونهم نهائي ذين قبلت دي دائنين ال دعوة ال على قاضي التفليسة أن يأمر قلم الكتاب ب
صلح ،    ى ال اوض عل ـوصول ، لحضور التف م ال صحوبـة بعل سجلـة م ب م ـًا بكت أو مؤقت

  .ضي التفليسة وذلك في المكان والزمان اللذين يعينهما قا
ديون ، خالل سبعة                     وتوجه هذه الدعوة ، في حالة عدم حصول أية منازعة في ال

ادة                  ا في الم ـون المنصوص عليه من  ) ٧١٠(أيام مـن تاريخ وضع القائمـة النهـائية بالدي
ة حصول المنازعة ، خالل خمسة عشر                     دعوة في حال ًا    هذا القانون ، وتوجه ال من   يوم

  .الطعن في آخر قرار لقاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها تاريخ انتهاء ميعاد 
وم             سابقة ، أن يق وعلى مدير التفليسة ، خالل الميعاد المنصوص عليه في الفقرة ال

  .بنشر الدعوة لحضور التفاوض على الصلح في صحيفتين يوميتين
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    )٧٣٦ ( مادة
ا    تنعقد جمعيـة الصلح برئاسة قاضي التفليسة في الزمان والمكـان الل           ٠ذين يعينهم

   .ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوآالء مفوضين في ذلك آتابًة
م الوصول ، وال يجوز                 ويدعى المفلس إلى الحضور بكتاب مسجل مصحوب بعل

  .له أن ينيب غيره إال ألسباب جدية يقبلها قاضي التفليسة 
    )٧٣٧ ( مادة

م        يقدم مدير التفليسة إلى جمعية الصلح تقريرًا مشتمًال على حال           ا ت سة ، وم ة التفلي
صلح ، ورأي م   س لل ات المفل راءات ، ومقترح ن إج شأنها م ذه  ب ي ه سة ف دير التفلي

  . ويحرر قاضي التفليسة محضرًا بما تم في الجمعية  ،وتسمع أقوال المفلس٠المقترحات 
    )٧٣٨ ( مادة

ًا   ًا أو مؤقت ونهم نهائي ت دي ذين قبل دائنين ال ة ال ة أغلبي صلح إال بموافق د ال ، ال ينعق
شترآوا               وبشرط  أن يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون بعد استنزال ديون الدائنين الذين لم ي

  .في التصويت 
ام                 دة عشرة أي ا ، تؤجل المفاوضة لم وإذا لم يتوفر أي من النصابين المشار إليهم

  .ال يجوز تمديدها 
حًا ويجوز للدائنين الذين حضروا االجتماع األول أو آانوا ممثلين فيه تمثيًال صحي      

ذوها   ي اتخ رارات الت ى الق اني ، وتبق اع الث صلح أال يحضروا االجتم وا محضر ال ووقع
اني     اع الث  إال  ،والموافقات التي صدرت عنهم في االجتماع األول قائمة ونافذة في االجتم

رة                إذا حضروا هذا االجتماع وعدلوا عنها، أو عدل المدين مقترحاته بشأن الصلح في الفت
  .بين االجتماعين 

    )٧٣٩ ( مادة
  . باطًال يوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت ، وإال آان

    )٧٤٠ ( مادة
دليس   ة اإلفالس بالت ه بعقوب م علي ع مفلس حك صلح م د ال دأ ٠ال يجوز عق  وإذا ب

  .التحقيق مع المفلس في جريمة اإلفالس بالتدليس ، وجب وقف التفاوض في الصلح 
    )٧٤١ ( مادة

ة اإلفالس ب             ى المفلس بعقوب م عل ه        ال يحول الحك صلح مع  وإذا  ٠التقصير دون ال
ي           تمرار ف ين االس ار ب دائنين الخي ان لل ة ، آ ذه الجريم ي ه س ف ع المفل ق م دأ التحقي ب

  .مفاوضات الصلح أو تأجيلها 
    )٧٤٢ ( مادة

داينون                    ذين ي ة ال ى الدرجة الرابع ال يجوز لزوج المفلس أو ألقاربه أو أصهاره إل
  .روطه المفلس االشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت على ش

وإذا تنازل أحد الدائنين المتقدم ذآرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر              
  .اإلفالس ، فال يجوز للمتنازل إليه االشتراك في مفاوضات الصلح أو التصويت عليه 

    )٧٤٣ ( مادة
صلح                  ى ال ة االشتراك في التصويت عل ال يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العيني

  .نات المذآورة ، إال إذا تنازلوا عن هذه التأمينات مقدمًا بديونهم المضمونة بالتأمي
أمين  ى جزء من الت صورًا عل ازل مق ا ، ويجوز أن يكون التن ل عم شرط أال يق ب

  .يقابل نصف الدين ، ويثبت التنازل في محضر الجلسة 
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ي           ادة ف ذه الم ن ه ى م رة األول ي الفق يهم ف شار إل دائنين الم د ال ترك أح وإذا اش
أمين       اعتبر    أن يصرح بالتنازل عن تأمينه آله أو بعضه ،         التصويت دون  ازًال عن الت متن

  .بأجمعه 
أمين                 وإذا آان ألحد الدائنين قبل المدين دينان ، أحدهما عادي واآلخر مضمون بت
ضمانات      اظ بال ن االحتف صاح صراحة ع صويت دون اإلف ي الت تراآه ف إن اش ي ، ف عين

  ٠ منه عن التأميــــن الخاصة بالدين المضمون يعتبر تنازًال
صلح        رر ال ًا إال إذا تق أمين نهائي ن الت ازل ع ون التن وال ال يك ع األح ي جمي وف

  .وإذا أبطل الصلح أو فسخ ، عاد التأمين الذي شمله التنازل . وصادقت عليه المحكمة 
    )٧٤٤ ( مادة

يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين آجاًال لوفاء ما تبقى من الديون ، آما يجوز 
  .  من الدين براء المدين من جزٍءأن يتضمن إ

ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذ أيسر المدين خالل مدة يعينها عقد               
  .الصلح ، على أال تجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق على الصلح 

وال يعتبر المدين قد أيسر إال إذا صارت أمواله تزيد على الديون المترتبة عليه 
  .على األقل %) ٢٥(دل بما يعا

    )٧٤٥ ( مادة
  .للدائنين أن يطلبوا تقديم آفيل أو أآثر لضمان تنفيذ شروط الصلح 

    )٧٤٦ ( مادة
ه     يقدم مدير التفليسة اتفاق الصلح إلى المحكمة التي شهرت اإلفالس للتصديق علي

  . ويجوز لكل من آان طرفًا في الصلح أن يطلب من المحكمة التصديق عليه ٠
ة سلطة في              وللمحكمة أن تصدق على محضر ال       ا أي صلح أو ترفضه ، دون أن يكون له

  .إدخال أية تعديالت على شروطه 
    )٧٤٧ ( مادة

  .تجوز المعارضة في الصلح للدائنين الذين لهم حق االشتراك فيه 
 ٠وتكون المعارضـة مسببة وإال آانت غير مقبولة وتبلغ إلى المفلس وإلى مـدير التفليسة           

 ويكون  ٠المحكمة للفصل في المعارضة    ويجب أن تشتمل على تكليفهما بالحضور أمام       
  .ميعاد المعارضة عشرة أيام تبدأ من تاريخ توقيع محضر الصلح 

    )٧٤٨ ( مادة
صلح     ي ال ة ف ة المعارض ضت المحكم ارض    ، إذا رف ى المع م عل ا الحك از له ج

د     جاوزبالغرامة التي ال تقل عن ألف ريال وال ت    ه تعم ا أن  خمسة آالف ريال ، إذا ثبت له
  .ح بمعارضته تأخير الصل

    )٧٤٩ ( مادة
يجب رفض التصديق على الصلح إذا لم تتبع األحكام المنصوص عليها في المواد             
دائنين     صلحة ال ة وبم صلحة العام صل بالم باب تت رأت أس رت أو ط سابقة ، أو إذا ظه ال

  .تبرر رفض الصلح 
    )٧٥٠ ( مادة

ذ             ة تنفي دائنين لمتابع تعين المحكمة عند التصديق على الصلح مراقبًا أو أآثر من ال
  .شروط الصلح 
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    )٧٥١ ( مادة
نهم جماعة              التصديق على الصلح يجعله نافذًا في حق جميع الدائنين الذين تتألف م

ه أو ي إجراءات شترآوا ف م ي سبة لمن ل ى بالن دائنين حت ـال م تك و ل ه ، ول وا علي م يوافق ن  ل
ديون         ٠ديونهم قد حققت     سبة لل ه بالن ضامنين مع دين أو المت  وال يفيد من الصلح آفالء الم

ى شهر ا  سابقة عل ازات  ٠إلفالس  ال دائنين أصحاب االمتي صلح في حق ال سري ال  وال ي
والرهون إذا آانوا لم يتنازلوا عنها وال في حق الدائنين العاديين الذين نشأت ديونهم أثناء               

  .مدة التفليسة 
    )٧٥٢ ( مادة

م شهر                        ا حك شهر به ة التي ي صلح بالكيفي ى ال صادر بالتصديق عل م ال يشهر الحك
  .اإلفالس 

شاء    ويترتب على قيد المل    اري والتوثيق إن خص في الجهة المختصة بالتسجيل العق
م                           ا ل صلح ، م يهم ال سري عل ذين ي دائنين ال وق ال ارات المفلس لضمان حق ى عق رهن عل

  .ينص في عقد الصلح على خالف ذلك 
ى متجر المفلس لضمان                       شاء رهن عل سجل التجاري إن د في ال ويترتب على القي

  . م يتفق على غير ذلك حقوق الدائنين المشار إليهم ، ما ل
  .ويقوم مدير التفليسة بشطب الرهنين بعد تنفيذ شروط الصلح 

    )٧٥٣ ( مادة
 عن    تزول من هذا القانون ،   ) ٦٢٦( المنصوص عليها في المادة      األحكامفيما عدا   

  . جميع آثار اإلفالس بصدور حكم التصديق على الصلح المفلس
ذا الحساب      ،  ًا  وعلى مدير التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابًا ختامي         وتتم مناقشة ه

  .بحضور قاضي التفليسة 
 ، ويتسلم المفلس أموالـه ودفاتـره وأوراقه منه ، مـدير التفليسة وتنتهي مهمـة

عن هذه األشياء ، إذا لم يتسلمها المفلس خالل  مسئوًال ، وال يكون المدير بموجب إيصال
  .سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي 

رر قاضي ال ه قاضي    ويح زاع أحال ام ن دم ، وإذا ق ا تق ع م ضرًا بجمي سة مح تفلي
  .التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه 

    )٧٥٤ ( مادة
ة المفلس في إحدى جرائم                     م بإدان ه حك د التصديق علي صلح إذا صدر بع يبطل ال

  .اإلفالس بالتدليس 
ال                وآذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد التصديق عليه أن المفلس آان قد ارتكب أعم

ة                   تدليس ناش  ر حقيقي ه غي ديونيات علي ئة عن إخفاء أمواله أو المبالغة في ديونه أو زعم م
ه                        ٠ ذي يظهر في وم ال  وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خالل ستة أشهر من الي

  .التدليس 
د انقضاء ثالث                  وفي جميع األحوال ال يكون طلب إبطال الصلح مقبوًال إذا قدم بع

  .صديق على الصلح سنوات من تاريخ صدور حكم الت
  .ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروط الصلح 

    )٧٥٥ ( مادة
ى         صديـق عل د الت دليس بع الس بالت ة اإلف ي جريم س ف ع المفل ق م دأ التحقي إذا ب
از      صديق ، ج ذا الت د ه ة بع ذه الجريم ي ه ة ف دعوى الجنائي ه ال ت علي صلح ، أو رفع ال
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شأن ، أن                 للمحكمة التي صدقت على الصل     ة أو أي من ذوي ال ة العام ح ، بناء طلب النياب
  .تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظة على أموال المدين 

أال وجه                       رر حفظ التحقيق أو صدر أمر ب انون إذا تق وتلغى هذه التدابير بحكم الق
  .إلقامة الدعوى الجنائية أو حكم ببراءة المفلس 

    )٧٥٦ ( مادة
اءً            إذا لم يقم المفلس بتنفيذ ش      ة بن سخه من المحكم ى   روط الصلح ، جاز طلب ف  عل

  .طلب أي من الدائنين الذين سرى في مواجهتهم شروط الصلح 
  .وال يترتب على فسخ الصلح إبراء ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه 

  ٠ويجب تكليف هذا الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح 
    )٧٥٧ ( مادة

ديرًا            تعين المحكمة في الحكم ال     سة وم سخه قاضيًا للتفلي صادر ببطالن الصلح أو ف
  .لها ، ولها أن تأمر بوضع األختام على أموال المفلس 

صلح أو                وعلى مدير التفليسة ، خالل سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطالن ال
  .فسخه ، أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفتين يوميتين 

ي             ويقوم مدير التفليسة ، بحضور قاضي      ذلك ، بجرد تكميل ه ل  التفليسة أو من يندب
  . وإعداد قائمة بها ووضع ميزانية إضافية  ،ألموال المفلس

    )٧٥٨ ( مادة
ًا إلجراءات تحقيق         ونهم وفق ستندات دي ديم م يدعو مدير التفليسة الدائنين الجدد لتق

  .الديون 
ـولها            ـون التي سبق قب اد تحقيق الـدي ـجديدة دون أن يع ديون ال ـورًا ال  ٠وتحقق ف

  .وتستبعد هذه الديون أو تخفض بحسب ما إذا آانت قد دفعت آلهـا أو بعضها 
    )٧٥٩ ( مادة

ل                     صلح وقب ى ال م بالتصديق عل د صدور الحك دين بع التصرفات الحاصلة من الم
واجهتهم ،                  ـًا في م صلح سـاري ان ال ذين آ دائنين ال إبطاله أو فسخه تكـون نافذة في حق ال

م إ  ي حقه ا ف دم نفاذه ب ع م طل صرفات  وال يجوز له اذ ت دم نف ام دعوى ع ًا ألحك ال طبق
  .المدين ، وتسقط هذه الدعوى بمضي سنة من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه 

    )٧٦٠ ( مادة
ى    سبة إل ك بالن ة ، وذل ونهم آامل سخه دي صلح أو ف ال ال د إبط دائنين بع ى ال ود إل       تع

  .المفلس فقط 
ديونهم األصلية آام    وا    ويشترك هؤالء الدائنون في جماعة الدائنين ب م يكون ة إذا ل ل

دار           ونهم بمق صلح ، وإال وجب تخفيض دي قد قبضوا شيئًا من القدر الذي تقرر لهم في ال
  .ماقبضوه 

ل                    رة أخرى قب دين م ة شهر إفالس الم سابقتين في حال رتين ال ام الفق وتسري أحك
  .إتمام تنفيذ شروط الصلح 

  
  الصلح مع التخلي عن األموال: الفرع الثالث 

    )٧٦١ ( مادة
د  وز أن يعق ت   يج ضها وق ا أو بع ه آله ن أموال دين ع ى الم ى أن يتخل صلح عل ال

  .التفاوض على هذا الصلح 



                                                    -      -  ١٢٢  

ام الخاصة                     سخه ، األحك ه وف اره وإبطال صلح وآث ذا ال شروط ه وتتبع فيما يتعلق ب
ادة     ي الم ة ف ة المبين دين بالكيفي ا الم ى عنه ي يتخل وال الت اع األم ضائي ، وتب صلح الق بال

  .من هذا القانون)  ٧٧١(
    )٧٦٢ ( مادة

ديون       إذ اوز ال دين يج ا الم ى عنه ي تخل وال الت ع األم ن بي اتج ع ثمن الن ان ال ا آ
  .المطلوبة منه ، وجب رد القدر الزائد إليه 

  
  اتحاد الدائنين:  الفرع الرابع  
    )٧٦٣ ( مادة

  :يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في األحوال اآلتية 
  . إذا لم يطلب المدين الصلح – ١
  . الصلح ورفضه الدائنون  إذا طلب المدين– ٢
  . إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ – ٣

    )٧٦٤ ( مادة
سة            ي التفلي دعو قاض سابقة ، ي ادة ال ي الم واردة ف اد ال االت االتح دى ح ت إح إذا تحقق

ره                       ديرها أو تغيي ـاء م سة والنظـر في إبق ـة في شئون التفلي  ٠الدائنيـن لالجتمـاع للمداول
ة والتصويت دون أن            ويكون للدائنين أصحاب التأ    ذه المداول مينات العينية االشتراك في ه

  .يترتب على ذلك سقوط تأميناتهم 
    )٧٦٥ ( مادة

ى قاضي        ب عل سة وج دير التفلي ر م رين تغيي دائنين الحاض ة ال ررت أغلبي إذا ق
دائنين     امدير  (  ويسمى المدير الجديد     ٠التفليسة تعيين غيره فورًا      اد ال ه    ) تح سري علي وت

  .من هذا القانون ) ٦٨٣(أحكام المادة 
ه       ذي يعين اد ال ي الميع دائنين ف اد ال دير إتح ى م دم إل سابق أن يق دير ال ى الم وعل
اب مسجل مصحوب                    دين بكت ه ، ويخطر الم قاضي التفليسة وبحضوره حسابًا عن إدارت

  .بعلم الوصول ، بميعاد تقديم الحساب 
    )٧٦٦ ( مادة

ي االج رين ف دائنين الحاض ذ رأي ال د أخ سة ، بع ي التفلي صدر قاض اع ي تم
من هذا القانون ، ومدير االتحاد ، قرارًا بتحديد إعانة          ) ٧٦٤(المنصوص عليه في المادة     

ه                . للمدين ولمن يعولهم   رار المشار إلي ويجوز لمدير االتحاد ، دون غيره ، الطعن في الق
  .، وفي هذه الحالة تصرف اإلعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل في الطعن 

    )٧٦٧ ( مادة
ذلك من                   ال يجوز لمدير االتح    ًا ب ان مأذون و آ دين ، ول اد االستمرار في تجارة الم

ددًا                          دائنين ع اع ال ة أرب ل ثالث ة تمث ويض خاص من أغلبي ى تف قبل ، إال بعد الحصول عل
  .ومبلغًا ، وبعد تصديق قاضي التفليسة 

ه       وز ل ي يج الغ الت دير ، والمب لطة الم ه ، وس ويض مدت ي التف ين ف ويجب أن تع
  .تشغيل التجارة استبقاؤها تحت يده ل

دفع                   سة ت ى التفلي ًا عل دين ديون وتعتبر الديون الناشئة عن االستمرار في تجارة الم
 .باألولوية في الوفاء قبل إجراء أية توزيعات 
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    )٧٦٨ ( مادة
ان  اد ، آ وال االتح ى أم د عل ات تزي ارة التزام ي التج تمرار ف شأت عن االس إذا ن

ى االستمرار في التجارة               وا عل ذين وافق والهم الخاصة ودون         الدائنون ال سئولين في أم م
دود             من ح دخل ض ال ت ن أعم ئة ع ون ناش شرط أن تك ادة ، ب ن الزي نهم ع ضامن بي ت

  . وتكون مسئولية آل دائن بنسبة دينه ٠التفويض الصادر منهم 
    )٧٦٩ ( مادة

ع             ) ٧٧١(مع عدم اإلخالل بحكم المادة       اد بي دير االتح انون ، يجوز لم ذا الق من ه
فاء ماله مـن حقوق ، دون حاجة إلى أخذ رأيه أو استئذان            منقوالت المفلس ومتجره واستي   

  .قاضي التفليسة 
وق    ع حق ي جمي يم ف ـول التحك صلح وقب ارات المفلس وال ع عق دير بي ـوز للم ويج

  .المفلس ، بعد استئذان قاضي التفليسة 
    )٧٧٠ ( مادة

ان                              اد ، آ ة االتح ام حال ل قي دين قب وال الم ى أم ذ عل د شرع في التنفي إذا لم يكن ق
  .تحاد دون غيره حق التنفيذ عليها لمدير اال

م                          ا ل اد ، م ة االتح ام حال ة لقي ام العشرة التالي ك خالل األي ويجب عليه البدء في ذل
  .يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ 

    )٧٧١ ( مادة
  .يجري بيع منقوالت المفلس بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة    – ١
ي    – ٢ المزاد العلن ون ب ارات فيك ع العق ا بي ًا  أم سة وطبق راف قاضي التفلي  ، تحت إش

ة ،             لإلجراءات المقررة لبيع عقارات المدين في قانون المرافعات المدنية والتجاري
اد                  دير االتح ومع ذلك يجوز لقاضي التفليسة ، بعد أخذ رأي المراقب ، أن يأذن لم

ا                   ع آث ذا البي سجيل ه ر في بيع العقارات بالممارسة ، وفي هذه الحالة يترتب على ت
  .تسجيل حكم مرسي المزاد 

الي ،       وال يجوز لمدير االتحاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقا            – ٣ غ إجم ل مبل ب
د إذن قاض سإال بع د أخ ٠ ةــي التفلي ة ذ رأي أغلبوال يعطي القاضي اإلذن إال بع

  .  عددًا ومبلغًا ، الدائنين
ع     ويجوز لكل ذي مصلحة ، الطعن في قرار قاضي التفليسة       ة بي ين آيفي شأن تعي  ب

ة            ه دفع ع أموال ق الممارسة ، أو اإلذن ببي ه بطري منقوالت المفلس ، أو اإلذن ببيع عقارات
  .واحدة مقابل مبلغ إجمالي ، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ القرار

    )٧٧٢ ( مادة
ًا                    ة أو بنك ة المحكم وال المفلس خزان يودع مدير االتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أم

  .تفليسة ، وذلك في اليوم التالي للتحصيل يعينه قاضي ال
الغ                        دار المب صفية ومق ة الت ًا شهريًا عن حال سة بيان ى قاضي التفلي دير إل ويقدم الم

  .المودعة 
أمر  إال المودعة المبالغ سحب يجوز وال سة  قاضي  من  ب شيك  أو التفلي ه  ب  القاضي  يوقع

  .االتحاد ومدير
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    )٧٧٣ ( مادة
ع أم    ن بي ة ع الغ الناتج ن المب ستنزل م صروفات إدارة  ت وم وم س الرس وال المفل

الغ  ولهم والمب ن يع س ولم ررة للمفل ة المق سة والنفق ون التفلي صروفات دي سة وم التفلي
  . ديونهم المحققة  ويوزع الباقي بين الدائنين بنسب٠المستحقة للدائنين الممتازين 

وك ،     د البن ـدى أح ـاص ل سـاب خ ي ح ا ف ازع عليه ـون المتن ب حصـة الدي وتجن
  .فظ حتى يفصل في شأنها  وتح

    )٧٧٤ ( مادة
ذي                 غ ال دار المبل ين مق دائنين ، ويع ين ال إجراء التوزيعات ب يأمر قاضي التفليسة ب

  .يوزع ، وعلى مدير االتحاد إخطار الدائنين بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول 
  .ولقاضي التفليسة عند االقتضاء ، أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفتين يوميتين 

    )٧٧٥ ( مادة
دائن سند                    دم ال ال يجوز لمدير االتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إال إذا ق

  .الدين مؤشرًا عليه بتحقيقه وقبوله ، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة 
أذن في                        سة أن ي ول ، جاز لقاضي التفلي سبب مقب وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين ل

  .عد التحقق من قبول الدين دفع نصيبه من التوزيعات ب
  .وفي جميع األحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع 

    )٧٧٦ ( مادة
صفية ، وجب                     دائنين دون إنجاز الت اد ال ام اتح إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قي
أخير       صفية وأسباب الت ة الت على مدير االتحاد أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريرًا عن حال

  . ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم لالجتماع لمناقشته في إنجازها ،
ال                  اد أعم دير االتح ويكون اإلجراء آذلك آلما انقضت ستة أشهر دون أن ينجز م

  .التصفية 
    )٧٧٧ ( مادة

ى قاضي        ًا إل سابًا ختامي صفية ح ال الت ن أعم اء م د االنته اد بع دير االتح دم م يق
  .التفليسة

شته              ويرسل القاضي هذا الحساب      اع لمناق دائنين مع دعوتهم لالجتم ى ال . فوراًَ إل
  ٠ويدعى المفلس لحضور هذا االجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 

    )٧٧٨ ( مادة
ى الحساب                      د المصادقة عل انون بع م الق ة بحك سة منتهي ر التفلي اد وتعتب ينحل االتح

ـذا الحساب       المشار إليه في المـادة السابقة ، إال إذا عارض المفلس أو أحـد الدائنين              في ه
سة عشر  ة خالل خم ى المحكم ر عل ًا ، فيعرض األم ذه ٠ يوم ي ه اد ف  وال ينحل االتح

  .الحالة إال بصدور حكم نهائي 
اد         دير االتح سئوًال    وفي هذه الحالة يكون م سة             م اء التفلي اريخ انته دة سنة من ت لم

  ٠عن الدفاتر والمستندات واألوراق المسلمة إليه 
    )٧٧٩ ( مادة

ة         يعود إلى آل دائن      دعاوى الفردي بعد انتهاء التفليسة الحق في اتخاذ اإلجراءات وإقامة ال
  .للحصول على الباقي من دينه 

  .ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بالتنفيذ على أموال المدين
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  الفصل الرابع
  رد اعتبار المفلس

    )٧٨٠ ( مادة
صير ، ت دليس والتق التي اإلفالس بالت دا ح ا ع وق فيم ع الحق ى المفلس جمي ود إل ع

  .التي سقطت عنه بعد انقضاء سنتين من تاريخ انتهاء التفليسة 
سابقة                       ه ال ع ديون اره إذا وفى جمي ه اعتب رد إلي ه وي ع حقوق وتعود إلى المفلس جمي

ا في                ، على شهر اإلفالس من أصل ومصروفات        دة المنصوص عليه نقض الم م ت و ل  ول
  .الفقرة السابقة 

ضامنًا في ش      ــفلس ش وإذا آان الم   رد      ـهار إفالس  ـم بإش  ـرآة حك  ـريكًا مت ها ، فال ي
  .إليه اعتباره إال بعد وفاء جميع ديون الشرآة من أصل ومصروفات 

    )٧٨١ ( مادة
و                فيما عدا حالتي اإلفالس بالتدليس والتقصير ، يجوز رد االعتبار إلى المفلس ول

  :ن التاليتين لم تنقض المدة المنصوص عليها في المادة السابقة في الحالتي
ذ شروطه               – ١ ى         ٠إذا حصل المفلس على صلح مع دائنيه ونف م عل ذا الحك سري ه  وي

ام                    ه وق ى صلح خاص ب الشريك المتضامن في شرآة شهر إفالسها إذا حصل عل
  .بتنفيذ شروطه 

د              ؤإذا أثبت المفلس أن الدائنين قد أبر         – ٢ ا بع ديون التي بقيت فيه وا ذمته من جميع ال
  .فليسة انتهاء الت

    )٧٨٢ ( مادة
الس            ة إف ي جريم م ف ه حك در علي ذي ص س ال ى المفل ار إل وز رد االعتب ال يج
قوط         ا أو س و عنه ة أو العف ذ العقوب ى تنفي نوات عل الث س ضاء ث د انق دليس ، إال بع بالت

  .العقوبة بمضي المدة 
الس        ة إف ي جريم م ف ه حك در علي ذي ص س ال ى المفل ار إل وز رد االعتب وال يج

ذها أو   بالتقصير ، إال بعد ت     نفيذ العقوبة أو العفو عنها أو انقضاء مدتها إذا حكم بوقف تنفي
  .سقوط العقوبة بمضي المدة 

ون                          ه من دي ا علي ع م د أوفى جمي شترط أن يكون المفلس ق وفي جميع األحوال ي
  . أو أبرئت ذمته من الدائنين  ،سابقة على شهر اإلفالس

    )٧٨٣ ( مادة
ه  أحد الدائنين عن قبض دينه ، أو آان  امتنع  إذا    غائبًا ، أو تعذر معرفة محل إقامت

ة  ة المحكم دين خزان داع ال از إي ار  ٠، ج رد االعتب ق ب ا يتعل داع فيم صال اإلي ر إي  ويعتب
  .بمثابة مخالصة 

    )٧٨٤ ( مادة
ة التي أصدرت        يقدم طلب رد االعتبار مرفقًا به المستندات المؤيدة له إلى المحكم

  .حكم شهر اإلفالس 
ورًا صور  ة ف اب المحكم م آت ل قل ة  ويرس ة والجه ة العام ى النياب ب إل ن الطل ة م

وميتين ،     ، المختصة بالسجل التجاري    لتقوم بنشره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين ي
سة بطلب رد                  وآذلك يقوم قلم آتاب المحكمة بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفلي

  .االعتبار 
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ى ملخص للطلب يتضمن اسم الم                شر عل م        ويجب أن يشتمل الن اريخ صدور حك فلس وت
ا                      ان له ديم معارضتهم إن آ دائنين بتق ى ال ه عل شهر اإلفالس وآيفية إنهاء التفليسة والتنبي

  .مقتضى 
    )٧٨٥ ( مادة

ين  ة ، خالل ثالث ى المحكم ة إل ة العام دم النياب ًا تق سلمها صورة  يوم اريخ ت من ت
ام التي                صدرت   طلب رد االعتبار ، تقريرًا يشتمل على بيانات عن نوع اإلفالس واألحك

شأن ،         على المفلس في جرائم اإلفالس أو المحاآمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا ال
رأي       ذا ال ون ه ى أن يك ضه عل ار أو رف ب رد االعتب ول طل ي قب ة ف ة العام ورأي النياب

  .مسببًا 
    )٧٨٦ ( مادة

ين                 لكل دائن لم يستوف حقه ، أن يقدم اعتراضًا على طلب رد االعتبار خالل ثالث
دة الرسمية              من تار يومًا   شر ملخص الطلب في الجري ر       ٠يخ ن راض بتقري  ويكون االعت

  .آتابي يقدم إلى قلم آتاب المحكمة مرفقًا به المستندات المؤيدة له 
    )٧٨٧ ( مادة

سابقة ،      يقوم قلم آتاب المحكمة ، بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة ال
ا                دموا معارضات في طلب رد االعتب ذين ق دائنين ال سة المحددة       بإخطار ال اريخ الجل ر بت

  .لنظر الطلب ، ويكون اإلخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول 
    )٧٨٨ ( مادة

  ٠تفصل المحكمة في طلب رد االعتبار بحكم يكون قابًال للطعن فيه 
سبب إال                    ذات ال د ل ه من جدي وإذا قضت المحكمة برفض الطلب ، فال يجوز تقديم

  .هائي بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم الن
    )٧٨٩ ( مادة

بشأن إحدى  مع المفلس رد االعتبار تحقيقات في طلب إذا أجريت قبل الفصل
، أو أقيمت عليه الدعوى الجنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة إخطار  جرائم اإلفالس
 ويجب أن توقف المحكمة الفصل في طلب رد االعتبار حتى انتهاء ٠المحكمة فورًا 

  .نهائي في الدعوى الجنائية التحقيقات أو صدور الحكم ال
   )٧٩٠ ( مادة

رد       م ب د الحك الس بع رائم اإلف دى ج ي إح ة ف م باإلدان دين حك ى الم إذا صدر عل
اره ، ر اعتب م يكن  اعتب أن ل ار آ م رد االعتب ك ٠حك د ذل دين الحصول بع  وال يجوز للم

   ٠من هذا القانون ) ٧٨٢(على رد االعتبار إال بالشروط المنصوص عليها في المادة 
    )٧٩١ ( مادة

ة أو آل ذي                  يجوز رد   االعتبار إلى المفلس بعد وفاته ، بناًء على طلب أحد الورث
  .وذلك طبقًا لألحكام المنصوص عليها في المواد السابقة، مصلحة 

 .وتحسب المواعيد اعتبارًا من تاريخ الوفاة 
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  الفصل الخامس
  الصلح الواقي من اإلفالس

  الحكم بافتتاح إجراءات الصلح:  الفرع األول 
    )٧٩٢ ( مادة

ه عن               هلكل تاجر اضطربت أعمال     ى توقف ؤدي إل أنه أن ي ة اضطرابًا من ش  المالي
التي تلي هذا التوقف ، الصلح الواقي من اإلفالس            يومًا   الدفع ، أن يطلب خالل العشرين     

سيمًا    أ ج شًا أو خط ب غ د ارتك ون ق شرط أال يك صفة  ، ب ارة ب د زاول التج ون ق وأن يك
  ٠قديم الطلب مستمرة خالل السنة السابقة على ت

صلح                   وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ، ولو طلب إشهار إفالسه ، أن يطلب ال
  .الواقي من اإلفالس ، إذا توفرت فيه الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة 

    )٧٩٣ ( مادة
واقي                   صلح ال وا ال يجوز لمن آل إليهم المتجر بطريق اإلرث أو الوصية ، أن يطلب

م              ، تمرار في التجارة  من اإلفالس  إذا قرروا االس      ه ممن يجوز له ل وفات  وآان التاجر قب
  .الحصول على هذا الصلح

اريخ       ة أشهر من ت ويجب على الورثة والموصى لهم أن يطلبوا الصلح خالل ثالث
سمع                  ٠وفاة التاجر    ة أن ت ى المحكم  فإذا لم يتفقوا باإلجماع على طلب الصلح ، وجب عل

  .الطلب وفقًا لمصلحة ذوي الشأن أقوال من عارض منهم ، وأن تفصل في 
    )٧٩٤ ( مادة

واقي من اإلفالس لكل شرآة                      صلح ال نح ال فيما عدا شرآات المحاصة ، يجوز م
سابقة      ادة ال ي الم ا ف صوص عليه شروط المن ا ال وفرت فيه نح   ، ت وز م ك ال يج ع ذل وم

  .الصلح للشرآة وهي في دور التصفية 
د الحصول      وال يجوز لرئيس مجلس اإلدارة أو لمدير الشرآة طلب الص            لح إال بع

على إذن بذلك من أغلبية الشرآاء في شرآات التضامن وشرآات التوصية البسيطة ومن             
  .الجمعيات العامة العادية في باقي الشرآات 
    )٧٩٥ ( مادة

  .يجوز منح الصلح الواقي من اإلفالس لشرآة الواقع 
    )٧٩٦ ( مادة

  .ال يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح ، أن يطلب منحه صلحًا آخر 
    )٧٩٧ ( مادة

ا الطالب                    يقدم طلب ا    ين فيه ة يب ى المحكم واقي من اإلفالس بعريضة إل صلح ال ل
سوية المقترحة عن           %) ٥٠(أسباب اضطراب أعماله ومقترحات الصلح على أال تقل الت

  .من الدين 
  :ويرفق بطلب الصلح المستندات التالية 

  .الوثائق المؤيدة للبيانات المذآورة فيه    – ١
ام الخاصة               شهادة من السجل التجاري تثب        – ٢ ه األحك ا تفرضه علي ام الطالب بم ت قي

  .بهذا السجل خالل السنة السابقة على طلب الصلح 
ستمرة خالل                     – ٣ ة التجارة بصفة م د مزاول شهادة من غرفة تجارة وصناعة قطر تفي

  .السنة السابقة على طلب الصلح 
  .الدفاتر التجارية الرئيسية    – ٤
  . األرباح والخسائر صورة من آخر ميزانية وحساب   – ٥
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  . بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنة السابقة على طلب الصلح    – ٦
ب            – ٧ د طل ة عن ا التقريبي ة وقيمته ة والعقاري ب المنقول أموال الطال صيلي ب ان تف بي

  .الصلح
ات       – ٨ ونهم والتأمين وقهم ودي دار حق اوينهم ومق دينين وعن دائنين والم ماء ال ان بأس بي

  .منة لها الضا
إقرار من المدين بأنه لم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في                – ٩

ى صلح واق          ) ٨٠٢(البند الثاني من المادة      م يحصل عل ه ل انون ، وبأن من هذا الق
  .يجري تنفيذه 

    )٧٩٨ ( مادة
ائق المشار                  إذا آان الطلب خاصًا بشرآة ، وجب أن ترفق به ، باإلضافة إلى الوث

ي  ا ف صدقًا      إليه ي م ا األساس شرآة ونظامه يس ال د تأس ن عق سابقة ، صورة م ادة ال  الم
ة                         شرآاء أو الجمعي رار ال دم الطلب ، وصورة من ق صفة مق ة ل ائق المثبت عليهما ، والوث

  .العامة بطلب الصلح وبيان بأسماء الشرآاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم 
    )٧٩٩ ( مادة

ة        يجب أن تكون الوثائق والبيانات المذآورة ف       سابقتين مؤرخة وموقع ي المادتين ال
ديم     ذر تق ائق ، وإذا تع ذه الوث سلم ه اب محضرًا بت م الكت رر قل صلح ، ويح ب ال ن طال م

  . بعضها أو استيفاء بياناتها ، وجب أن تتضمن العريضة أسباب ذلك
    )٨٠٠ ( مادة

ة                     يس المحكم درها رئ ة يق ة أمان ة المحكم ودع خزان صلح أن ي يجب على طالب ال
طلب   اعتبر   وإال ، وذلك في الميعاد الذي يحدده الرئيس      ، إلجراءاتلمواجهة مصروفات ا  
  . الصلح آأن لم يكن

    )٨٠١ ( مادة
ى               للمحكمة التي تنظر طلب الصلح ، أن تأمر باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة عل

  .أموال المدين إلى حين الفصل في الطلب 
ات    ويجوز لها أن تندب أحد الخبراء ، تحت إشراف النيابة العامة ، إل             جراء تحري

  .عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وتقديم تقرير بذلك 
  .وتفصل المحكمة في طلب الصلح على وجه السرعة بحكم نهائي 

    )٨٠٢ ( مادة
  :تقضي المحكمة برفض طلب الصلح في األحوال اآلتية 

ادتين                  – ١ ا في الم ) ٧٩٧(إذا لم يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات المنصوص عليه
دمها ناقصةً        ) ٧٩٨(،   ة أو آانت           من هذا القانون ، أو ق ه المحكم  دون مسوغ تقبل

  .غير صحيحة 
ر          – ٢ دليس أو التزوي إذا سبق الحكم على التاجر باإلدانة في إحدى جرائم اإلفالس بالت

ة أو إصدار شيك                أو السرقة أو النصب أو خيانة األمانة أو اختالس األموال العام
  ٠ ما لم يكن قد رد إليه اعتباره  ،للوفاء بقيمته ال يقابله رصيد آاٍف

  .إذا اعتزل التجارة أو أغلق متجره أو لجأ إلى الفرار    – ٣
ة ا  ، وللمحكم اء ذاته ن تلق ضي أن ، م اجر إذا  تق الس الت شهر إف وفرت ب شروط ت  ال

  .لذلك الالزمة
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    )٨٠٣ ( مادة
اجر بغرا              ل     إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز أن تحكم على الت ة ال تق م

 إذا تبين لها أنه تعمد اإليهام باضطراب         ، عن ألف ريال وال تزيد على خمسة آالف ريال        
  ٠أعماله أو إحداث اإلضطراب فيهـــا 

    )٨٠٤ ( مادة
ب أن       صلح ، ويج راءات ال اح إج رت بافتت ب أم ول الطل ة بقب ضت المحكم إذا ق

  :يلي  يتضمن أمرها في هذا الشأن ما
  .لصلح لإلشراف على إجراءاتهتعيين أحد أعضائها قاضيًا ل   – ١
دين أو     – ٢ ًا للم ر لمباشرة اإلجراءات ، وال يجوز أن يكون زوج دير أو أآث ين م تعي

ه       بًا لدي ده أو محاس قريبًا أو صهرًا إلى الدرجة الرابعة ، أو شريكًا أو مستخدمًا عن
  .أو وآيًال عنه خالل السنوات الثالث السابقة على طلب الصلح 

صلح ، ويجب           تعيين تار    – ٣ شة مقترحات ال ديون ومناق يخ الجتماع الدائنين لتحقيق ال
ين         اع خالل الثالث ًا   أن يتم هذا االجتم اح إجراءات       يوم ة لصدور األمر بافتت التالي

  .الصلح 
    )٨٠٥ ( مادة

 التي يصدرها قاضي الصلح ، إال إذا نص القانون تال يجوز الطعن في القرارا
ختصاصه ، وتسري على الطعن األحكام على جواز ذلك أو آان القرار مما يجاوز ا

  .من هذا القانون  ) ٦٨٩(المنصوص عليها في المادة 
    )٨٠٦ ( مادة

صلح              ى        ،  ال يترتب على صدور األمر بافتتاح إجراءات ال ديون عل ول آجال ال حل
  ٠المدين 

    )٨٠٧ ( مادة
توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صدور األمر             

دين وال                  بافتتاح إجراءات الصلح     ضامنون مع الم دينون المت ذا األمر الم ، وال يفيد من ه
دين  ي ال الؤه ف ارية ٠آف ى س ذ فتبق دين وإجراءات التنفي دعاوى المرفوعة من الم ا ال  أم

  .ويجب إدخال مدير الصلح فيها 
از           وق االمتي رهن وحق وال يجوز بعد صدور هذا األمر التمسك قبل الدائنين بقيد ال

  . المدين المقررة على أموال
  

  الحكم بالتصديق على الصلح: الفرع الثاني  
    )٨٠٨ ( مادة

اح                   يقوم قاضي الصلح ، خالل أربع وعشرين ساعة من وقت صدور األمر بافتت
  .إجراءات الصلح ، بإقفال دفاتر المدين ويضع عليها توقيعه 

راف قاضي       دفاتر تحت إش ال ال ى إقف ابقة عل واريخ س امالت الخاصة بت د المع تم قي وي
  .الصلح

    )٨٠٩ ( مادة
  .يخطر قلم الكتاب مدير الصلح باألمر الصادر بتعيينه في اليوم التالي لصدوره 

رد          راء الج التعيين ، إج ار ب ن اإلخط اعة م شرين س ع وع الل أرب دير ، خ ر الم ويباش
 .بحضور المدين ومن تندبه المحكمة لهذا الغرض 
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    )٨١٠ ( مادة

د ا      التعيين بقي اره ب اريخ إخط ن ت ام م سة أي الل خم صلح ، خ دير ال وم م ر يق ألم
ى               دائنين إل بافتتاح إجراءات الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوبًا بدعوة ال
ى                       دعوة إل ه ال اد المشار إلي ه أن يرسل في الميع وميتين ، وعلي االجتماع في صحيفتين ي

اوينهم                  ة عن دائنين المعلوم ى ال صلح، إل ا مقترحات ال ًا به ك بكتب      ، االجتماع ، مرفق  وذل
  .م الوصول مسجلة مصحوبة بعل

    )٨١١ ( مادة
دائنين    اع ال ين الجتم اد المع ل الميع ة ، وقب اب المحكم م آت صلح قل دير ال ودع م ي
زه                         دين وأسباب اضطراب مرآ الي للم رًا عن الوضع الم ل ، تقري ى األق ام عل بخمسة أي

مع بيان أسماء الدائنين الذي لهم الحق في االشتراك          ،  المالي ورأيه في مقترحات الصلح      
  .ومقدار دين آل منهم في إجراءات الصلح 

ى                     ه في االطالع عل صلح اإلذن ل ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من قاضي ال
  ٠التقرير المشار إليه 

    )٨١٢ ( مادة
إذا أخفى المدين جزءًا من أمواله أو أضاعه أو أتلفه قبل أو بعد تقديم طلب 
الصلح أو أجرى ، بعد تقديم الطلب، تصرفات ضارة بالدائنين أو مخالفة لألحكام 

من هذا القانون ، جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو ) ٨١٨(نصوص عليها في المادة الم
  ٠ على طلب النيابة العامة أو مدير الصلح ، أن تلغى إجراءات الصلح  بناًء

    )٨١٣ ( مادة
ن أن ينيب       ذلك، ولكل دائ يجتمع الدائنون برئاسة قاضي الصلح في اليوم المعين ل

  . توآيل خاص عنه وآيًال لحضور االجتماع ، وذلك بموجب
ره إال ألسباب     زويجب على المدين أن يحضر االجتماع بنفسه ، وال يجو        ه أن ينيب غي  ل

  .جدية يقبلها قاضي الصلح 
    )٨١٤ ( مادة

صلح ومقترحات                     دير ال ر م سابقة تقري ادة ال ه في الم يتلى في االجتماع المشار إلي
  .المدين النهائية في شأن الصلح 

ن      ويحدد آل دائن مقدار دينه وصفته آتابةً      دين ولكل دائ ستندات ، وللم دًا بالم  مؤي
ديون   ذه ال ي ه ة ف شأن   ٠المنازع وال ذوي ال ماع أق د س صلح ، بع ي ال دد قاض  ويح

ع                    واال شأن الحق في رف ذوي ال طالع على مستنداتهم ، آل دين وصفته تحديدًا مؤقتًا ، ول
ى   في األغلبية الًاالمنازعة إلى المحكمة ، وال يترتب على الحكم فيها أثر        تي تم الصلح عل

  .مقتضاها 
م التصويت                    صلح ث شة في مقترحات ال دأ المناق وبعد االنتهاء من تحقيق الديون تب

  .عليه 
د ، وم واح ي ي ذه اإلجراءات ف تم ه م ت ر        وإذا ل تم  اعتب ى أن ت ستمرًا إل اع م االجتم

  .اإلجراءات 
  
  
  



                                                    -      -  ١٣١  

    )٨١٥ ( مادة
ـا             ة بافتت صلح ،      لكل دائـن عادي ، نشأ دينه قبل صدور أمر المحكم ح إجراءات ال

ه من                         ك جزءًا من دين د ذل و قبض بع حق التصويت على الصلح بكامل دينه المحدد ، ول
  .أحد الملتزمين مع المدين أو آفالئه 

    )٨١٦ ( مادة
ى   صويت عل ي الت ة ف ات العيني دائنين أصحاب التأمين تراك ال أن اش ي ش سري ف ت

ادة    ي الم ا ف صوص عليه ام المن صلح األحك انون ، ) ٧٤٣(ال ذا الق ن ه ى م سري عل  وي
  ٠من هذا القانون ) ٧٤٢(الصلح الواقي من اإلفالس الحظر المنصوص عليها في المادة 

    )٨١٧ ( مادة
اع  ي االجتم ين ف دائنين الحاضرين أو الممثل ة ال ة أغلبي صلح إال بموافق د ال ال ينعق

من هذا القانون ، بعد     ) ٨١٤(وبشرط أن يكونوا حائزين لثلثي الديون المحددة وفقًا للمادة          
صابين           ،  ديون الدائنين الذين لم يشترآـوا في التصويت       استنزال وفر أي من الن  وإذا لم يت

سري في                      دها ، وت ام ال يجوز تمدي المشـار إليهما ، أجل القاضي االجتماع لمدة عشرة أي
  ٠من هذا القانون ) ٧٣٨(هذه الحالة األحكام المنصوص عليها في المادة 

    )٨١٨ ( مادة
ة با   ر المحكم د صدور أم دين بع ى الم إدارة  يبق ًا ب صلح ، قائم راءات ال اح إج فتت

ضيها        ي يقت ة الت صرفات العادي ع الت وم بجمي ه أن يق صلح ، ول دير ال راف م ه بإش أموال
  .نشاطه التجاري 

 ومع ذلك ال يجوز االحتجاج على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد 
األمر أن يقترض أو صدور األمر المشار إليه ، آما ال يجوز للمدين بعد صدور هذا 

يعقد صلحًا أو تحكيمًا أو رهنًا أو يتنازل عن بعض حقوقه أو يجري تصرفًا ناقًال للملكية 
وآل  .  الواقي الصلحال تستلزمه أعماله التجارية إال بعد الحصول على إذن قاضي

  . ال يحتج به على الدائنين تصرف يتم على خالف ذلك
    )٨١٩ ( مادة

دين         نح الم صلح م ا يجوز أن يتضمن       يجوز أن يتضمن ال دين ، آم اء ال اًال لوف آج
دين    ن ال زء م ن ج دين م راء الم راء   ٠إب مله اإلب ذي ش الجزء ال ًا ب دين ملتزم ى الم  ويبق

  .بوصفه دينًا طبيعيًا 
    )٨٢٠ ( مادة

يجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خالل مدة يعينها عقد الصلح 
  .عليه ، على أال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ التصديق 

وال يعتبر المدين قد أيسر إال إذا زادت قيمة أمواله على ديونه بما يعادل ربع 
  .قيمة الديون على األقل 

    )٨٢١ ( مادة
  .للدائنين أن يطلبوا تقديم آفيل أو أآثر لضمان تنفيذ شروط الصلح 

    )٨٢٢ ( مادة
صلح           سة ال م في جل دين            ، يحرر محضر بما ت صلح والم دير ال ه القاضي وم  يوقع

  .والدائنون الحاضرون 
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ان             اطًال    ويوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت وإال آ ى  .  ب وعل
ة     ،  القاضي خالل سبعة أيام من تاريخ التوقيع على محضر الصلح            أن يرسله إلى المحكم
  ٠التي أصدرت األمر بافتتاح إجراءات الصلح للتصديق عليـــــه 

   )٨٢٣ ( مادة
سة ا                   صلح حق الحضور في جل ى ال م يوافق عل صلح      لكل دائن ل ى ال لتصديق عل

  .وإثبات اعتراضه عليه 
ى                 دائنين الحاضرين ، بالتصديق عل دين وال وتقضي المحكمة بعد سماع أقوال الم

  ٠الصلح أو برفض التصديق عليه ، على وجه االستعجال 
دار     اء ، أو بمق ة للوف ال الممنوح دة اآلج ًا بم راض متعلق ان االعت ك إذا آ ع ذل وم

راء ا      صلح إذا                   المبالغ التي تقرر إب ديل شروط ال أمر بتع ة أن ت ان للمحكم ا ، آ دين منه لم
  .آان لذلك مقتضى 

    )٨٢٤ ( مادة
صلح أو أن                   دير ال إذا صدقت المحكمة على الصلح ، وجب عليها إما أن تستبقي م
ع                ا يق تعين من بين الدائنين مراقبًا أو أآثر لمتابعة تنفيذ شروط الصلح وإبالغ المحكمة بم

  .من مخالفات لهذه الشروط 
  . يتقاضى المراقب أجرًا نظير عمله وال

    )٨٢٥ ( مادة
صلح  ى ال صديق عل رفض الت ة ب ضي المحكم راءات  ،تق ع اإلج م تتب  إذا ل

ة أو           سابقة ، أو إذا ظهرت أسباب تتصل بالمصلحة العام واد ال المنصوص عليها في الم
  ٠بمصلحة الدائنين تبرر ذلك 

دين إ               د أن    وال يجوز للمحكمة أن تفصل في أي طلب خاص بشهر إفالس الم ال بع
  .تقضي برفض الصلح 

    )٨٢٦ ( مادة
شهر اإلفالس             ررة ل ام المق يشهر الحكم الصادر بالتصديق على الصلح وفقًا لألحك

٠  
ة          ي الجه صلح ف ى ال صديق عل صادر بالت م ال ص الحك د ملخ ى قي ب عل ويترت

وق        ،  المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق      دين لضمان حق ارات الم ى عق إنشاء رهن عل
  .ري عليهم الصلح ، ما لم ينص في عقد الصلح على غير ذلك الدائنين الذين يس

ضمان      دين ل ى متجر الم شاء رهن عل سجل التجاري إن د في ال ى القي ويترتب عل
  . ما لم يتفق على غير ذلك  ،حقوق الدائنين المشار إليهم

  .ويقوم المراقب أو المدير بشطب الرهن في الحالتين بعد تنفيذ شروط الصلح 
    )٨٢٧ ( مادة

  .عن في األحكام الصادرة بالتصديق على الصلح ال يجوز الط
صلح خالل    ى ال صديق عل رفض الت صادر ب م ال ستأنف الحك دين أن ي وز للم ويج

  .من تاريخ صدور الحكم  يومًا عشرين
    )٨٢٨ ( مادة

شأت  ذين ن اديين ال دائنين الع ع ال ي حق جمي ذًا ف ه ناف صلح يجعل ى ال صديق عل الت
صلح ،               اح إجراءات ال ل األمر بافتت شترآوا في         ديونهم ، قب م ي ه أو ل وا علي م يوافق و ل ول

  .إجراءاته 
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    )٨٢٩ ( مادة
دين ، ومع                      الؤه في ال دين وال آف ضامنون مع الم ال يفيد من الصلح المدينون المت
والهم                   ع أم سئولون في جمي شرآاء الم ذلك إذا وقع الصلح مع شرآة ، أفاد من شروطه ال

  .عن ديون الشرآة 
الديون التي نشأت بعد صدور األمر      وال على   ،  وال يسري الصلح على دين النفقة       

  .بافتتاح إجراءات الصلح 
    )٨٣٠ ( مادة

د                  ه ، وبع يجوز للمحكمة التي صدقت على الصلح أن تمنح المدين ، بناء على طلب
شأت                   د ن سماع أقوال الدائنين ، آجاًال للوفاء بالديون التي ال يسري عليها الصلح وتكون ق

شرط أال ت         رر في       قبل صدور األمر بافتتاح اإلجراءات ، ب ذه اآلجال األجل المق جاوز ه
  .عقد الصلح 

  .وال يسري هذا الحكم على ديون النفقة 
د       وال يترتب على التصديق على الصلح حرمان المدين من اآلجال التي تكون أبع

  .مدى من األجل المقرر في عقد الصلح 
    )٨٣١ ( مادة

دين في إحدى الجرائم                      ة الم م بإدان ه حك د التصديق علي  يبطل الصلح إذا صدر بع
ادة  ي الم ا ف صوص عليه د ) ٨٤٣(المن ر بع ل إذا ظه ذلك يبط انون ، وآ ذا الق ن ه م

التصديق عليه تدليس ناشئ عن إخفاء أموال المدين أو المبالغة في تقدير ديونه ، أو زعم                
مديونيات عليه غير حقيقية ، وفي هذه الحالة يجب طلب إبطال الصلح خالل ستة أشهر                   

  . وإال آان الطلب غير مقبول  ،ليسمن اليوم الذي يظهر فيه التد
د انقضاء ثالث                  وفي جميع األحوال ال يكون طلب إبطال الصلح مقبوًال إذا قدم بع

  .سنوات من تاريخ صدور الحكم بالتصديق على الصلح 
  ٠ويترتب على بطالن الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح 

    )٨٣٢ ( مادة
سري ن ت ى طلب آل دائ اًء عل ة بن سخ للمحكم صلح أن تقضي بف ه شروط ال  علي

  :الصلح في األحوال اآلتية 
  ٠عليها  اتفق  إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح آما-أ 

سوغ         -ب  ره دون م ة متج اقًال لملكي صرفًا ن صلح ت ى ال صديق عل د الت صرف بع  إذا ت
 ٠مقبول 

 ٠ إذا توفى المدين ولم يقم الورثة بتنفيذ شروط الصلح -ج 
 وال يترتب على ٠نون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح وال يلزم الدائ

فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي يضمن تنفيذ شروطه ، ويجب تكليف الكفيل بحضور 
  ٠الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح 
    )٨٣٣ ( مادة

ين            صلح ، خالل ثالث ًا    يطلب مدير أو مراقب ال ذ       يوم اء من تنفي اريخ االنته من ت
ذا                   شروط ا  شهر ه ال اإلجراءات ، وي م بإقف ه الحك لصلـح ، من المحكمة التي صدقت علي

ادة                 الطلب بالطريقة التي يشهر بها حكم افتتاح إجراءات الصلح المنصوص عليها في الم
   ٠من هذا القانون ) ٨١٠(
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من تاريخ شهر الطلب المشار      يومًا   ويصدر الحكم بإقفال اإلجراءات خالل ثالثين     
  .رة السابقة من هذه المادة  ، ويقيد هذا الحكم في السجل التجاريإليه في الفق

  
   الفصل السادس

  جرائم اإلفالس والصلح الواقي منه
    )٨٣٤ ( مادة

نة وال تجاوز خمس  ل عن س دة ال تق الحبس م دليس ، ويعاقب ب سًا بالت ر مفل يعتب
  :سنوات آل تاجر شهر إفالسه بحكم نهائي ، وثبت أنه ارتكب ، أحد األعمال اآلتية 

  .أخفى دفاتره أو أتلفها أوغّيرها    – ١
  .أخفى جزءًا من ماله أو تصرف فيه بقصد إقصائه عن الدائنين    – ٢
فاهًة أو                         – ٣ ًة أو ش رار آتاب م اإلق ك ، سواء ت أقر بديون غير واجبة عليه وهو يعلم ذل

  .في الميزانية أو باالمتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات 
  .ريق التدليس حصل على الصلح بط   – ٤

    )٨٣٥ ( مادة
ة                    أي عقوب في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفالس شرآة ، ومع عدم اإلخالل ب
ا أو                          انون آخر ، يعاقب أعضاء مجلس إدارته ات أو أي ق انون العقوب ا ق أشد ينص عليه

إذا ، مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات              
  : األعمال التالية ثبت أنهم ارتكبوا أحد

  .أخفوا دفاتر الشرآة أو أتلفوها أو غّيروها    – ١
ه بقصد إقصائه عن                         – ٢ ا أو تصرفوا في شرآة أو أخفوه وال ال اختلسوا جزءًا من أم

  .الدائنين 
ًة                    – ٣ رار آتاب م اإلق ك ، سواء ت أقروا بديون غير واجبة على الشرآة وهم يعلمون ذل

  .أو باالمتناع عن تقديم أوراق أو إيضاحات أو شفاهًة أو في الميزانية 
  .حصلوا على صلح خاص بالشرآة بطريق التدليس    – ٤
وا        – ٥ دفوع ، أو وزع ه أو الم ب ب ال المكتت ن رأس الم ة ع الف الحقيق ا يخ وا م أعلن

ه في                در المنصوص علي ى الق د عل آت تزي أرباحًا صوريًة ، أو استولوا على مكاف
  . الشرآة أو نظامها األساسي القانون أو في عقد تأسيس

ى من يثبت عدم اشتراآه                      ادة عل ذه الم وال تطبق العقوبة المنصوص عليها في ه
  .في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأنه 

    )٨٣٦ ( مادة
يعتبر مفلسًا بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز ثالث              

  :سه بحكم نهائي ، وثبت أنه ارتكب أحد األعمال التالية سنوات آل تاجر شهر إفال
  .أنفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفات منزله    – ١
  .لم يمسك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مرآزه المالي    – ٢
ع    – ٣ ديرها ، أو تعم  امتن سة أو م ه قاضي التفلي ا من ي يطلبه ات الت ديم البيان د عن تق

  .تقديم بيانات غير صحيحة 
ات أو                    – ٤ رر تأمين اقين أو ق دائنين إضرارًا بالب ن أحد ال دفع دي ه عن ال وفّى بعد توقف

مزايا خاصة ألحد الدائنين تفضيًال له على الباقين ، ولو آان ذلك بقصد الحصول               
  .على الصلح 



                                                    -      -  ١٣٥  

لدفع أو شهر   تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي بقصد تأخير توقفه عن ا              – ٥
ر    ائل غي ى وس رض ، إل ذا الغ ًا له أ ، تحقيق صلح ، أو التج سخ ال ه أو ف إفالس

  .مشروعة للحصول على نقود 
  .أنفق مبالغ جسيمة في أعمال المضاربة في غير ما تستلزمه أعماله التجارية    – ٦

    )٨٣٧ ( مادة
ة                    أي عقوب في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفالس شرآة ، ومع عدم اإلخالل ب

انون آخر ، يعاقب أعضاء مجلس إدارته                     أشد ينص   ات أو أي ق انون العقوب ا ق  أو  ا عليه
سنوات   مديرها أو القائمون بتصفيتها بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز ثالث             

  :، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد األعمال اآلتية 
  .الي لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مرآز الشرآة الم   – ١
امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو مديرها ، أو تعمدوا                 – ٢

  .تقديم بيانات غير صحيحة 
وفوا بعد توقف الشرآة عن الدفع دين أحد الدائنين إضرارًا بالباقين ، أو قرروا    – ٣

ولو آان ذلك بقصد  ، تفضيًال له على الباقين ألحد الدائنين تأمينات أو مزايا خاصة
  .الحصول على الصلح 

شرآة                     – ٤ أخير توقف ال ادي بقصد ت تصرفوا في بضائع الشرآة بأقل من سعرها الع
ى                  عن الدفع أو شهر إفالسها أو فسخ الصلح ، أو التجأوا تحقيقًا لهذه األغراض إل

  .وسائل غير مشروعة للحصول على نقود 
  .ربة في غيـر ما تستلزمه أعمال الشرآة أنفقوا مبالغ جسيمة في أعمال المضا   – ٥
ـا األساسي ،                  – ٦ اشترآـوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشرآة أو نظامه

  .أو صادقوا على هذه األعمال 
ى من يثبت عدم اشتراآه                      ادة عل ذه الم وال تطبق العقوبة المنصوص عليها في ه

  .ار الصادر في شأنه في العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القر
    )٨٣٨ ( مادة

إذا أقيمت على المفلس أو عضو مجلس إدارة الشرآة المفلسة أو مديرها أو القائم 
، الدعوى الجنائية باإلفالس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك بتصفيتها 

  بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقاللها عنوفقًا ألحكام المواد السابقة ،
الدعوى الجنائية ، آما تبقى اإلجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة آما نظمها القانون دون 
أن تحال إلى المحكمة الجنائية ، أو أن يكون من حق هذه المحكمة التصدي لها ، ما لم 

  .ينص القانون على غير ذلك 
    )٨٣٩ ( مادة

ل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات                         دة ال تق الحبس م سة ب دير التفلي إذا يعاقب م
   .ااختلس ماًال للتفليسة أثناء قيامه بإدارته

د     نوات إذا تعم الث س اوز ث هر وال تج تة أش ن س ل ع دة ال تق الحبس م ب ب ويعاق
  .إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة 
    )٨٤٠ ( مادة

آل شخص    ،  يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات                
و  سة ، ول اًال للتفلي ى م ن أصوله أو  سرق أو أخف ًا للمفلس أو م شخص زوج ذا ال ان ه آ

  .فروعه 
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ـراءة ،                   ة بالب وتقضي المحكمة من تلقـاء ذاتها برد األموال ، ولو صدر الحكم في الجريم
  . على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند االقتضاء وللمحكمـة أن تقضي بناًء

    )٨٤١ ( مادة
دم       ،يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات                آل من ق

 ٠في التفليسة بطريق الغش ديونًا صورية باسمه أو باسم غيره 
 
  

    )٨٤٢ ( مادة
واقي من اإلفالس ، بحسب األحوال ، أن                        صلح ال دير ال سة أو م دير التفلي على م

ضاحات   ات وإي ستندات ومعلوم ائق وم ه من وث ا تطلب ل م ة آ ة العام دم للنياب ى . يق وتبق
حاآمة محفوظة في قلم آتاب المحكمة ، ويحصل         الوثائق والمستندات أثناء التحقيق أو الم     

  . ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك  ،االطالع عليها فيها
سة أو                 دير التفلي ى م ة إل اء التحقيق أو المحاآم د انته ستندات بع ائق والم وترد الوث

  .مدير الصلح مقابل إيصال 
    )٨٤٣ ( مادة

لحاالت  يعاقب المدين بالحبس مدة ال تقل عن سنة وال تجاوز خمس سنوات في ا                
  :التالية 

إذا أخفى عمدًا آل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول                    – ١
  .على الصلح الواقي 

ه                       – ٢ الى في دين صلح أو مغ إذا مكن عمدًا دائنًا وهميًا أو ممنوعًا من االشتراك في ال
  .كمن االشتراك في المفاوضات والتصويت ، أو ترآه عمدًا يشترك في ذل

  .إذا أغفل عمدًا ذآر دائن في قائمة الدائنين    – ٣
    )٨٤٤ ( مادة

ل عن ستة أشهر  وال تجاوز ثالث سنوات                     دة ال تق ن    ،يعاقب بالحبس م  آل دائ
  :للمفلس ارتكب أحد األعمال اآلتية 

  .تعمد المغاالة في تقدير ديونه أو زاد فيها    – ١
  .منوع قانونًا من ذلك اشترك في مفاوضات الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه م   – ٢
صالح                         – ٣ ل التصويت ل ا خاصة مقاب ره ، مزاي اشترط لنفسه ، مع المفلس أو مع غي

  .المفلس ، في مفاوضات التفليسة أو في الصلح 
ا خاصة ، إضرارًا                           – ٤ سبه مزاي ًا سريًا يك دفع اتفاق ه عن ال د توقف عقد مع المفلس بع

  .بباقي الدائنين مع علمه بذلك 
حكمة من تلقاء ذاتها ببطالن االتفاقات المذآورة بالنسبة إلى المفلس أو       وتقضي الم 

و                   أي شخص آخر ، وبـإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب االتفـاق الباطل ، ول
  .صدر الحكم بالبراءة 

  . على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند االقتضاء وللمحكمة أن تقضي بناًء
    )٨٤٥ ( مادة

  :قل عن ستة أشهر وال تجاوز ثالث سنوات يعاقب بالحبس مدة ال ت
  .آل من لم يكن دائنًا واشترك وهو يعلم ذلك في مفاوضات الصلح أو التصويت   – ١



                                                    -      -  ١٣٧  

ذه           – ٢ د ه دين ، أو أي ة الم ن حال حيحة ع ر ص ات غي اء بيان د إعط ب تعم ل مراق آ
  .البيانات

    )٨٤٦ ( مادة
  .الرسمية تنشر جميع األحكام الجنائية الصادرة في جرائم اإلفالس في الجريدة 

  
  


