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 قانون التجارة - 1
)1 - 800( 

 الكتاب األول - 1.1
 )95 - 1(التجارة بوجه عام 

 متهيد - 1.1.1
 )17 - 1(أحكام عامة 

  1املادة رقم 
تسري احكام هذا القانون على التجار، وعلى مجيع األعمال التجارية اليت يقوم 

 .هبا اي شخص ولو آان غري تاجر
  
 

  2املادة رقم 
تسري على املسائل التجارية قواعد العرف  96مع مراعاة ما نص عليه يف املادة 

التجاري فيما مل يرد بشأنه نص يف هذا القانون او غريه من القوانني املتعلقة 
ويقدم العرف اخلاص او العرف احمللي على العرف العام  . باملسائل التجارية

 .املدني فاذا مل يوجد عرف جتاري طبقت احكام القانون
  
 

 الباب االول - 1.1.2
 )56 - 3(األعمال التجارية 

  3املادة رقم 
األعمال التجارية هي األعمال اليت يقوم هبا الشخص بقصد املضاربة ، ولو آان 

 .غري تاجر
  
 

  4املادة رقم 
  : تعد بوجه خاص األعمال اآلتية اعماال جتارية

غري املادية بقصد بيعها بربح، شراء السلع وغريها من املنقوالت املادية و -1
  . سواء قصد بيعها حبالتها او بعد حتويلها وصنعها

شراء السلع وغريها من املنقوالت املادية وغري املادية بقصد تأجريها او  -2
  . استئجارها بقصد تأجريها من الباطن

البيع او التأجري من الباطن لألشياء املشرتاة او املستأجرة على الوجه  -3
  . ني فيما تقدماملب
استئجار الشخص اجريا بقصد اجيارعمله، واجياره عمل األجري الذي استأجره  -4

  . هبذا القصد
  . عقود التوريد -5
شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بيعه حبالته األصلية او بعد  -6

  . جتزئته، وبيع األرض او العقار الذي اشرتى هبذا القصد
كن اعتبارها جمانسة لألعمال املتقدمة لتشابه صفاهتا األعمال اليت مي -7

 .وغاياهتا
  
 

  5املادة رقم 
تعد اعماال جتارية األعمال املتعلقة باألمور األتية، بقطع النظر عن صفة 

  : القائم هبا او نيته
  . معامالت البنوك -1
  . احلساب اجلاري -2
  . الصرف واملبادالت املالية -3
  والسمسرة الوآالة التجارية  -4
  . الكمبياالت والسندات ألمر، والشيكات -5
  تأسيس الشرآات وبيع اوشراء اسهمها وسنداهتا  -6
  . املخازن العامة والرهون املرتتبة على األموال املودعة هبا -7
استخراج املعادن والزيوت وقطع األحجار وغريها من موارد الثروة  -8



  . الطبيعية
  . فةالتأمني بانواعه املختل -9
احملالت املعدة للجمهور، آاملالعب العامة ودور السينما والفنادق واملطاعم  -10

  . وحمالت البيع باملزايدة
توزيع املاء والكهرباء والغاز، واجراء املخابرات الربيدية والربقية  -11

  . واهلاتفية
  . النقل برا وحبرا وجوا -12
  . واألستريادوآاالت األعمال ومكاتب السياحة والتصدير  -13
الطبع والنشر والصحافة واالذاعة والتلفزيون ونقل األخبار او الصور  -14

  . واالعالنات وبيع الكتب
  . املصانع وان آانت مقرتنة باستثمار زراعي، والتعهد باالنشاء والصنع -15
مقاوالت بناء العقارات وتعديلها وترميمها وهدمها، مىت تعهد املقاول  -16

 .د االولية او بتوريد العمالبتقدمي املوا
  
 

  6املادة رقم 
  : يعد عمال جتاريا مجيع األعمال املتعلقة باملالحة البحرية، وبوجه خاص

  . انشاء السفن وبيعها وشراؤها واجيارها واستئجارها واصالحها -1
العقود املتعلقة بأجور ورواتب ربان السفينة ومالحيها وسائر املستخدمني  -2

  . فيها
نقل واالرساليات البحرية، وآل عملية تتعلق هبا آشراء او بيع لوازمها ال -3

 .من مهمات وادوات وذخائر ووقود وحبال واشرعة ومؤن
  
 

  7املادة رقم 
  : يعد عمال جتاريا مجيع األعمال املتعلقة باملالحة اجلوية، وبوجه خاص

  . انشاء الطائرات وبيعها وشراؤها واجيارها واستئجارها واصالحها -
  . العقود املتعلقة بأجور ورواتب املالحني وسائر املستخدمني -
النقل واالرساليات اجلوية، وآل عملية تتعلق هبا آشراء او بيع ادوات  -

 .ومواد متوين الطائرات
  
 

  8املادة رقم 
لتجارية املذآورة يف املواد السابقة او املسهلة األعمال املرتبطة باملعامالت ا

هلا ومجيع األعمال اليت يقوم هبا التاجر حلاجات جتارته، تعترب ايضا اعماال 
 .جتارية

  
 

  9املادة رقم 
األصل يف عقود التاجر والتزاماته ان تكون جتارية، اال اذا ثبت تعلق هذه 

 العقود وااللتزامات مبعامالت مدنية
  
 

  10م املادة رق
صنع الفنان عمال فنيا بنفسه او باستخدامه عماال، وبيعه اياه، ال يعد عمال -1

  . جتاريا
 .وآذلك ال يعد عمال جتاريا طبع املؤلف مؤلفه وبيعه اياه -2
  
 

  11املادة رقم 
بيع املزارع احلاصالت الناجتة من االرض اململوآة له او اليت يزرعها، ولو  -1

ت بالوسائط ايل يستعملها يف صناعته الزراعية، ال يعد بعد حتويل هذه احلاصال
  . عمال جتاريا

اما اذا اسس املزارع متجرا او مصنعا بصفة دائمة لبيع حاصالته حبالتها  -2
 .او بعد حتويلها فان البيع يف هذه احلالة يعد عمال جتاريا

  
 

  12املادة رقم 



ن األخر، سرت احكام اذا آان العقد جتاريا بالنسبة اىل احد العاقدين دو
قانون التجارة على التزامات العاقد األخر الناشئة من هذا العقد ما مل 

 .يوجد نص يقضي بغري ذلك
  
 

 الباب الثاىن - 1.1.3
 )91 - 13(التجار 
 الفصل االول - 1.1.3.1

 )65 - 13(التجار بوجه عام 
  13املادة رقم 

ائز لألهلية الواجبة، واختذ هذه آل من اشتغل بامسه يف معامالت جتارية وهو ح -1
  . املعامالت حرفة له، يكون تاجرا

 .وآذلك يعترب تاجرا آل شرآة، ولو آانت تزاول اعماال غري جتارية -2
  
 

  14املادة رقم 
تفرتض صفة التاجر فيمن ينتحلها باالعالن عنها يف الصحف او يف النشرات او  -1

وجيوز نقض هذه القرينة باثبات ان من ينتحل . يف غري ذلك من وسائل األعالم
  . الصفة املذآورة مل يزاول التجارة فعال

وتثبت صفة التاجر لكل من احرتف التجارة باسم مستعار او مسترتا وراء  -2
  . ر، فضال عن ثبوهتا للشخص الظاهرشخص اخ

واذا زاول التجارة احد االشخاص احملظور عليهم االجتار مبوجب قوانني او  -3
 .انظمة خاصة، عقد تاجرا وسرت عليه احكام هذا القانون

  
 

  15املادة رقم 
ال يعد تاجرا من قام مبعاملة جتارية عارضة دون ان يتخذ التجارة حرفة له 

 .عاملة التجارية اليت يقوم هبا ألحكام قانون التجارةومع ذلك ختضع امل
  
 

  16املادة رقم 
ال تعد وزارات احلكومة وال البلدية وال اجلمعيات وال النوادي من التجار،  -1

  . ولكن املعامالت التجارية ايل تقوم هبا هذه اهليئات ختضع ألحكام قانون التجارة
ها او تتملكها الدولة وغريها من وتثبت صفة التاجر للشرآات اليت تنشئ -2

اهليئات العامة، وللمؤسسات العامة اليت تقوم بصفة اساسية بتشاط جتاري، 
وتسري . وللمنشآت التابعة لدولة اجنبية اليت تزاول نشاطا جتاريا يف الكويت

على مجيع هذه اهليئات األحكام اليت ترتتب على صفة التاجر، ما مل ينص القانون 
 .على خالف ذلك

  
 

  17املادة رقم 
األفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او جتارة صغرية يعتمدون فيها على عملهم 
للحصول على ارباح قليلة لتأمني معيشتهم اآثر من اعتمادهم على رأس مال 

نقدي، آالباعة الطوافني واصحاب احلوانيت الصغرية، ال خيضعون لواجبات التجار 
بالقيد يف السجل التجاري وباحكام األفالس والصلح اخلاصة بالدفاتر التجارية و

 .الواقي
  
 

  18املادة رقم 
آل آوييت بلغ احدى وعشرين سنة، ومل يقم به مانع قانوني يتعلق بشخصه او 

 .بنوع املعاملة التجارية اليت يباشرها يكون اهال لالشتغال بالتجارة
  
 

  19املادة رقم 
ز للمحكمة ان تأمر بتصفية ماله وسحبه اذا آان للقاصر مال يف جتارة، جا -1

من هذه التجارة او باستمراره فيها، وفقا ملا تقتضي به مصلحة القاصر، مع 
  . مراعاة احكام قانونه الوطين عند االقتضاء

فاذا امرت احملكمة باالستمرار يف التجارة فلها ان متنح النائب عن القاصر  -2
عمال الالزمة لذلك، ويقيد التفويض يف تفويضا عاما او مقيدا للقيام جبميع األ



  . السجل التجاري وينشر يف صحيفة السجل
وال يكون القاصر ملتزما اال بقدر امواله املستغلة يف هذه التجارة، وجيوز  -3

شهر افالسه، وال يشمل االفالس األموال غري املستغلة يف التجارة، وال يرتتب عليه 
 .اي اثر بالنسبة اىل شخص القاصر

  
 

  20املادة رقم 
اذا طرأت اسباب جدية خيشى معها سوء ادارة النائب عن القاصر، جاز  -1

للمحكمة ان تسحب التفويض املنصوص عليه يف املادة السابقة دون ان يرتتب على 
  . ذلك اضرار باحلقوق اليت آسبها الغري

لصدور وجيب على ادارة آتاب احملكمة خالل االربعة والعشرين ساعة التالية  -2
األمر بسحب التفويض ان تبلغه ملكتب السجل التجاري لقيده فيه ونشره يف 

 .صحيفة السجل
  
 

  21املادة رقم 
ينظم اهلية النساء للممارسة التجارة قانون الدولة اليت يتمتعن  -1

  جبنسيتها 
. ويفرتض يف الزوجة األجنبية اليت حترتف التجارة اا متارسها باذن من زوجها -2

آان القانون الواجب التطبيق جييز للزوج االعرتاض على احرتاف زوجته  فاذا
للتجارة او سحب اذنه السابق، وجب قيد االعرتاض او سحب األذن يف السجل 

التجاري ونشره يف صحيفة، وال يرتتب على االعرتاض اوسحب األذن اي اثر اال من 
 .ليت آسبها الغريتاريخ نشره يف صحيفة السجل التجاري وال يضر باحلقوق ا

  
 

  22املادة رقم 
يفرتض يف الزوجة األجنبية التاجرة اا تزوجت طبقا لنظام انفصال األموال،  -1

اال اذ آانت املشارطة املالية بني الزوجني تنص على خالف ذلك ومت شهر هذه 
  . املشارطة

ويكون الشهر بالقيد يف السجل التجاري ونشر املشارطة يف صحيفة هذا  -2
  . لسجلا
وجيوز للغري يف حالة امهال الشهر يف السجل التجاري ان يثبت ان الزواج قد  -3

  . مت طبقا لنظام مايل اآثر مالئمة ملصلحته
وال حيتج على الغري باحلكم األجنيب القاضي بانفصال اموال الزوجني، اال من  -4

تارخ قيده يف السجل التجاري الواقع يف دائرة احملل الذي يزاول فيه الزوجان 
 .او احدمها التجارة

  
 

  23املادة رقم 
ال جيوز لغري الكوييت االشتغال بالتجارة يف الكويت اال اذا آان له شريك او  -1

من % 51شرآاء آويتيون، ويشرتط اال يقل رأس مال الكويتيني يف املتجر املشرتك عن 
  . جمموع رأس مال املتجر

ويستثىن من األحكام السابقة االشخاص غري الكويتيني الذين يزاولون حرفة  -2
فيجوز هلؤالء االشتغال  17ارة صغرية املشار اليهم يف املادة بسيطة او جت

 .بالتجارة دون ان يكون هلم شريك آوييت
  
 

  24املادة رقم 
ال جيوز لشرآة اجنبية انشاء فرع هلا يف الكويت، وال جيوز ان تباشر اعماال 

 .جتارية يف الكويت اال عن طريق وآيل آوييت
  
 

  25املادة رقم 
  : اآلتي بيام ممارسة التجارة  ال جيوز لألشخاص

آل تاجر شهر افالسه خالل السنة األوىل من مزاولته التجارة ما مل يرد : أوال
  . اليه اعتباره

آل من حكم عليه باإلدانة يف احدى جرائم األفالس بالتدليس او الغش : ثانيا
التجاري او السرقة او النصب او خيانة االمانة اوالتزوير او استعمال 

  . وراق املزورة ما مل يرد اليه اعتبارهاال
ويعاقب آل من خالف هذا احلظر باحلبس مدة ال جتاوز سنة واحدة وبغرامة ال جتاوز 



مائتني ومخسني دينارا او باحدى هاتني العقوبتني، مع احلكم باغالق احملل التجاري 
 ,يف مجيع األحوال

  
 

 الفصل الثاىن - 1.1.3.2
 )80 - 26(الدفاتر التجارية 

  26املادة رقم 
على التاجر ان ميسك الدفاتر التجارية اىل تستلزمها طبيعة جتارته وامهيتها، 
بطريقة تكفل بيان مرآزه املايل بالدقة، وبيان ما له وما عليه من الديون 

 .املتعلقة بتجارته
  
 

  27املادة رقم 

  : جيب ان ميسك التاجر على األقل الدفرتين االتيني
  . ة األصليدفرت اليومي -
 . دفرت اجلرد -

ويعفى من هذا االلتزام ، عدا األفراد الذين يزاولون حرفة بسيطة او جتارة 
، التجار الذين ال يزيد رأس ماهلم على مخسة 17صغرية املنصوص عليهم يف املادة 

 .اآلف دينار

  
 

  28املادة رقم 
وم هبا التاجر، تقيد يف دفرت اليومية األصلي مجيع العمليات املالية اليت يق

ويتم هذا القيد يوما . وآذلك املصروفات اليت اتفقها على نفسه وعلى اسرته
 .فيوما

  
 

  29املادة رقم 
تقيد يف دفرت اجلرد تفاصيل البضاعة املوجودة عند التاجر يف آخر سنته  -1

املالية، او بيان امجايل عنها اذا آانت تفاصيلها واردة يف دفاتر وقوائم 
 هذه احلالة تعترب هذه الدفاتر والقوائم جزءا متمما للدفرت مستقلة، ويف

  . املذآور
آما تقيد بدفرت اجلرد صورة من امليزانية العامة للتاجر يف آل سنة اذا مل  -2

 .تقيد يف اي دفرت آخر
  
 

  30املادة رقم 
جيب ان تكون الدفاتر التجارية خالية من اي فراغ او آتابة يف احلواشي او  -1

  . آشط او حتشري فيما دون هبا
وجيب قبل استعمال دفرتي اليومية واجلرد ان تنمر آل صفحة من صفحاهتما،  -2

  . وان خيتم على آل ورقة فيهما آاتب العدل
انقضاء آل سنة مالية ، ويقدم التاجر اىل آاتب العدل، خالل شهرين من  -3

هذين الدفرتين للتأشري عليهما مبا يفيد انتهاءمها وذلك حبضور التاجر ودون 
فاذا انتهت صفحات هذين الدفرتين قبل انقضاء . حجز الدفرتين لدى آاتب العدل

السنة املالية، تعني على التاجر ان يقدمهما اىل آاتب العدل للتأشري عليهما 
  . قيد مبا يفيد ذلك بعد اخر

وعلى التاجر او ورثته، يف حالة وقف نشاط احملل التجاري تقدمي الدفرتين  -4
  . املشار اليهما اىل آاتب العدل للتأشري عليهما مبا يفيد ذلك

 .ويكون اخلتم والتأشري يف احلاالت املتقدمة بغري رسوم -5
  
 

  31املادة رقم 
على التاجر ان حيتفظ بصورة مطابقة لألصل من مجيع املراسالت والربقيات اليت 
يرسلها ألعمال جتارته، وآذلك حيتفظ جبميع ما يرد اليه من مراسالت وبرقيات 

 .وفواتري وغريها من املستندات اليت تتصل بأعمال جتارته



  
 

  32املادة رقم 
األصلي ودفرت اجلرد مدة عشر على التاجر او ورثته االحتفاظ بدفرت اليومية 

سنوات تبدأ من تاريخ اقفاهلا، وجيب عليهم آذلك حفظ املراسالت واملستندات 
 .والصور املشار اليها يف املادة السابقة مدة مخس سنوات

  
 

  33املادة رقم 
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر، من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد 

واالوراق التجارية لالطالع على القيود املتعلقة  اخلصمني، ابراز الدفاتر
 .باملوضوع املتنازع فيه وحده، واستخالص ما ترى استخالصه منها

  
 

 الباب الثالث - 1.1.4
 )95 - 34(املتجر والعالمات والبيانات التجارية 

 الفصل االول - 1.1.4.1
 )60 - 34(املتجر والعنوان التجاري واملنافسة غري املشروعة 

 الفرع االول - 1.1.4.1.1
 )46 - 34(املتجر 

  34املادة رقم 
  . املتجر هو حمل التاجر واحلقوق املتصلة هبذا احملل-1
يشتمل املتجر على جمموعة من العناصر املادية وغري املادية ختتلف حبسب  -2

األحوال وهي، بوجه خاص، البضائع واألثاث التجاري واالالت الصناعية والعمالء 
ن التجاري وحق االجيار والعالمات والبيانات التجارية وبراءات والعنوا

 .االخرتاع والرتاخيص والرسوم والنماذج
  
 

  35املادة رقم 
حقوق صاحب املتجر يف العناصر املختلفة اليت يشتمل عليها املتجر تعيينها 
 .النصوص اخلاصة املتعلقة هبا، فاذا مل يوجد نص خاص سرت القواعد العامة

  
 

  36دة رقم املا
  . ال يتم بيع املتجر اال بورقة رمسية -1
وحيدد يف عقد البيع مثن البضائع واملهمات املادية والعناصر غري املادية، آل  -2

وخيصم مما يدفع من الثمن اوال مثن البضائع، مث مثن املهمات . منها على حده
 .املادية، مث مثن العناصر غري املادية، ولو اتفق على خالف ذلك

  
 

  37املادة رقم 
  . يشهر عقد بيع املتجر بقيده يف السجل التجاري -1
ويعترب القيد . ويكفل القيد حفظ امتياز البائع ملدة مخس سنوات من تارخيه -2

  . ملغى اذا مل جيدد خالل املدة السابقة
 .ويشطب القيد برتاضي اصحاب الشأن او مبوجب حكم ائي -3
  
 

  38املادة رقم 
بائع الذي يرفع دعوى الفسخ ان يعلن الدائنني الذين هلم قيود على على ال -1

  . املتجر يف حاهلم املختارة املبينة يف قيودهم
واذا اشرتط البائع عند البيع انه يصبح مفسوخا حبكم القانون اذا مل يدفع  -2

الثمن يف األجل املسمى، او اذا تراضى البائع واملشرتي على فسخ البيع وجب على 
ائع اخطار الدائنني املقيدين يف حماهلم املختارة بالفسخ او حبصول االتفاق الب
 .عليه

  
 

  39املادة رقم 
اذا طلب بيع املتجر يف املزاد العلين، وجب على الطالب ان خيطر بذلك البائعني 
السابقني يف حماهلم املختارة املبينة يف قيودهم، معلنا اياهم ام اذا مل يرفعوا 



خالل شهر من تاريخ األخطار سقط حقهم فيه قبل من يرسو عليه  دعوى الفسخ
 .املزاد

  
 

  40املادة رقم 
جيوز رهن املتجر، فاذا مل يعني على وجه الدقة ما يتناوله الرهن مل يقع اال 
 .على العنوان التجاري واحلق يف االجازه واالتصال بالعمالء والسمعة التجارية

  
 

  41املادة رقم 
  . رهن اال بورقة رمسيةال يتم ال -1
وجيب ان يشتمل عقد الرهن على تصريح من املدين عما اذا آان هناك امتياز  -2

للبائع على املتجر، وان يشتمل آذلك على اسم شرآة التأمني اليت امنت املتجر 
 .ضد احلريق ان وجدت

  
 

  42املادة رقم 
  . يشهر عقد رهن املتجر بقيده يف السجل التجاري -1
ل القيد حفظ االمتياز ملدة مخس سنوات من تارخيه، ويعترب القيد ملغى ويكف -2

  . اذا مل جيدد خالل املدة السابقة
 .يشطب القيد برتاضي اصحاب الشأن او مبوجب حكم ائي -3
  
 

  43املادة رقم 
 .الراهن مسؤول عن حفظ املتجر املرهون يف حالة جيدة

  
 

  44املادة رقم 
تجر بالثمن او بباقيه للبائع، او بالدين يف تاريخ يوف صاحب امل اذا مل -1

استحقاقه للدائن املرهتن، جاز للبائع او للدائن املرهتن، بعد مثانية ايام من 
تاريخ التنبيه على مدينه واحلائز للمتجر تنبيها رمسيا، ان يقدم عريضة 

تجر لقاضي األمور املستعجلة بطلب األذن بأن يباع باملزاد العلين مقومات امل
  . آلها او بعضها الىت يتناوهلا امتياز البائع اوالدائن املرهتن

ويكون البيع يف املكان واليوم والساعة وبالطريقة اليت يعينها القاضي،  -2
 .وينشر عن البيع قبل حصوله بعشرة ايام على األقل

  
 

  45املادة رقم 
يكون للبائع وللدائنني املرهتنني على املبالغ الناشئة من التأمني اذا حتقق سبق 

 .استحقاقها نفس احلقوق واالمتيازات اليت آانت هلم على األشياء املؤمن عليها
  
 

  46املادة رقم 
ليس ملؤجر املكان الذي يوجد به األثاث واالالت املرهونة اليت تستعمل يف استغالل 

 ,شر امتيازه ألآثر من سنتنياملتجر ان يبا
  
 

 الفرع الثاىن - 1.1.4.1.2
 )54 - 47(العنوان التجاري 

  47املادة رقم 
وجيب ان خيتلف يف وضوح عن . يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه -1

  . العناوين املقيدة قبال
وجيوز ان يتضمن العنوان التجاري بيانات خاصة باألشخاص املذآورين فيه  -2

ويف مجيع . آما جيوز ان يتضمن تسمية مبتكرة. متعلقة بنوع التجارة املخصص هلا
األحوال جيب ان يطابق العنوان التجاري احلقيقة، واال يؤدي اىل التضليل او ميس 

 .بالصاحل العام
  
 

  48املادة رقم 



  . العنوان التجاري يف السجل التجاري وفقا ألحكام القانون يقيد -1
وال جيوز، بعد القيد، لتاجر اخر استعمال هذا العنوان يف نوع التجارة ايل  -2

  . يزاوهلا
واذا آان اسم التاجر ولقبه يشبهان العنوان التجاري املقيد يف السجل  -3

 .السابق قيدهوجب عليه ان يضيف اىل امسه بيانا مييزه عن العنوان 
  
 

  49املادة رقم 
على التاجر ان جيري معامالته التجارية ويوقع اوراقه املتعلقة هبذه املعامالت 

 .وعليه ان يكتب هذا العنوان يف مدخل متجره.بعنوانه التجاري
  
 

  50املادة رقم 
ولكن . ال جيوز التصرف يف العنوان التجاري تصرفا مستقال عن التصرف يف املتجر

صرف صاحب املتجر يف متجره و يشمل التصرف العنوان التجاري ما مل ينص اذا ت
 .على ذلك صراحة او ضمنا

  
 

  51املادة رقم 
ال جيوز ملن ال تنقل اليه ملكية متجر ان يستخدم عنوان سلفه التجاري، اال  -1

اذا آل اليه هذا العنوان او اذن له السلف يف استعماله، ويف مجيع األحوال 
  . يضيف اىل هذا القانون بيانا يدل على انتقال امللكيةعليه ان 

واذا وافق السلف على استعمال العنوان التجاري األصلي دون اضافة آان  -2
مسؤول عن التزامات اخللف املعقودة حتت هذا العنوان اذا عجز اخللف عن الوفاء 

 .هبذه االلتزامات
  
 

  52املادة رقم 
ملتجر خيلف سلفه يف االلتزامات واحلقوق الىت  من ميلك عنوانا جتاريا تبعا -1

ترتبت حتت هذا العنوان، وال يسري اتفاق خمالف يف حق الغري حتت هذا العنوان وال 
يسري اتفاق خمالف يف حق الغري اال اذا قيد يف السجل التجاري او اخرب به ذوو 

  . الشأن
تاريخ انتقال وتسقط املسؤولية عن التزامات السلف مبضي مخس سنوات من  -2

 .املتجر
  
 

  53املادة رقم 
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري ال يكون مسؤوال عن التزامات سلفه، 

 .ما مل يكن هناك اتفاق خمالف مقيد يف السجل التجاري
  
 

  54املادة رقم 
  . يكون عنوان الشرآات وفق األحكام القانونية اخلاصة هبا -1
وللشرآة ان حتتفظ بعنواا االول دون تعديل اذا انضم اليها شريك جديد،  -2

او خرج منها شريك آان عنوان الشرآة يشتمل على امسه مادام هذا الشريك او 
 .ورثته قد قبلوا ابقاء االسم يف العنوان

  
 

 الفرع الثالث - 1.1.4.1.3
 )60 - 55(املنافسة غري املشروعة واإلحتكار 

  55قم املادة ر
اذا استعمل العنوان التجارى غري صاحبه، او استعمله صاحبه على صورة  -1

ختالف القانون، جاز لذوي الشأن ان يطلبوا منع استعماله، وهلم ان يطلبوا 
شطبه اذا آان مقيدا يف السجل التجاري وجيوز هلم حق الرجوع بالتعويض ان آان 

  . له حمل
العالمات والبيانات التجارية على الوجه وتسري هذا األحكام يف استعمال  -2

 .املبني يف هذا القانون
  
 



  56املادة رقم 
ال جيوز للتاجر ان يلجأ اىل طرق التدليس والغش يف تصريف بضاعته، وليس له ان 
ينشر بيانات آاذبه من شأا ان تضر مبصلحة تاجر اخر يزامحه، واال آان مسؤوال 

 .عن التعويض
  
 

  57املادة رقم 
جيوز للتاجر ان يذيع امورا مغايرة للحقيقة تتعلق مبنشأ بضاعته او  ال

اوصافها او تتعلق بأمهية جتارته، وال ان يعلن خالفا للواقع انه حائز ملرتبة 
او شهادة اومكافأة، وال ان يلجأ اىل اية طريقة اخرى تنطوي على التضليل، 

 .مسؤوال عن التعويض قاصدا بذلك ان ينتزع عمالء تاجر آخر يزامحه واال آان
  
 

  58املادة رقم 
ال جيوز للتاجر ان يغري عمال تاجر او مستخدميه ليعاونوه على انتزاع عمالء 
هذا التاجر او ليخرجوا من خدمة هذا التاجر او يدخلوا يف خدمته ويطلعوه 

 .وتعترب هذه األعمال مزامحة غري مشروعة تستوجب التعويض. على اسرار مزامحه
  
 

  59رقم املادة 
اذا اعطى التاجر ملستخدم اوعامل سابق شهادة مغايرة للحقيقة حبسن السلوك، 
وضللت هذه الشهادة تاجرا اخر حسن النية فأوقعت به ضررا، جاز حبسب األحوال 

 .وتبعا للظروف ان يرجع التاجر اآلخر على التاجر األول بتعويض مناسب
  
 

  60املادة رقم 
ت التجارية باملعلومات عن احوال التجار واعطى من آانت حرفته تزويد البيو

بيانات مغايرة للحقيقة عن سلوك احد التجار او وضعه املايل، وآان ذلك قصدا 
 .او عن تقصري جسيم، آان مسؤوال عن تعويض الضرر الذي جنم عن خطئه

  
 

 2مكرر  60املادة رقم 
جيوز لوزير التجارة والصناعة بقرار يصدره محاية لإلقتصاد الوطين اخضاع بعض 

 .السلع واخلدمات لنظام التسعري
  
 

 3مكرر  60املادة رقم 
يكون التاجر يف مرآز احتكاري اذا اصبحت لديه القدرة على التحكم يف اسعار 

 .السلع واخلدمات
  
 

 4مكرر  60املادة رقم 
ز احتكاري اساءة استغالل هذا املرآز على وجه غري حيظر على من يتمتع مبرآ

مشروع عند تعامله مع الغري وتعد بوجه خاص اساءة استعمال املرآز اإلحتكاري 
  : األعمال اآلتية

  . اعاقة احتماالت املنافسة من اآلخرين بغري سبب مشروع -
ال  خفض آمية السلع او اخلدمات املعروضة من قبله يف السوق او تقدمي خدمة -

  . تتالئم مع حجم املقابل الذي يتلقاه
احلصول على مقابل مرتفع للبضاعة او اخلدمة او تضمني العقود املربمة مع  -

الغري شروطا لصاحله ال تتفق والعادات التجارية او ما آان مبقدوره تضمينها 
 .تلك العقود لو آانت هناك منافسة فعالة من جتار آخرين

  
 

 5مكرر  60املادة رقم 
اذا أساء التاجر استغالل مرآزه اإلحتكاري ، آان للقاضي بناء على طلب 

املضرور احلكم بالتعويض او تعديل الشروط التعسفية يف العقد او اإلعفاء منها 
 .آليا

  
 



 6مكرر  60املادة رقم 
مكررا بالغرامة اليت ال تقل عن الف دينار  60يعاقب على خمالفة احكام املادة 

ويضاعف . وال تزيد على ثالثة اضعاف العائد الذي حصل عليه التاجر من اجلرمية
احلد األقصى هلذه العقوبة اذا ادت األعمال املنصوص عليها يف املادة املشار 

ي ، آما جيوز للمحكمة ان تقضي اليها يف الفقرة السابقة اىل مرآز احتكار
  . بإغالق املنشأة ملدة ال تزيد على سنة واحدة

ختتص النيابة العامة دون غريها بالتحقيق والتصرف واإلدعاء يف هذه اجلرائم 
 .واجلرائم املرتبطة هبا

  
 

 مكرر أ 60املادة رقم 
ال حيظر القيام بأي عمل من أعمال املنافسة غري املشروعة ، ويعترب من أعم

املنافسة غري املشروعة آل عمل يقع عمدا من تاجر باملخالفة للعادات او األصول 
املرعية يف املعامالت التجارية يف دولة الكويت، ويكون من شأنه صرف عمالء تاجر 
منافس او األضرار مبصاحله، او اعاقة حرية التجارة بتقييد او تفادي املنافسة 

  . او اخلدمات يف الكويتيف جمال انتاج او توزيع البضائع 
  : تعترب من أعمال املنافسة غري املشروعة بوحه خاص 

  . اإلتفاق الصريح او الضمين على حتديد سعر بيع البضائع او اخلدمات اىل الغري -
  . اعاقة دخول منافس يف السوق بغري سبب مشروع -
  . اإلساءة اىل مسعة تاجر اخر او احلط من قيمة بضاعته -
من شأنه احداث اضطراب يف السوق بقصد األضرار بتاجر او جتار آل نشاط  -

 .آخرين
  
 

 الفصل الثاىن - 1.1.4.2
 )95 - 61(العالمات والبيانات التجارية 

 الفرع االول - 1.1.4.2.1
 )85 - 61(العالمات التجارية واجراءات تسجيلها 

  61املادة رقم 
آلمات او امضاءات او حروف العالمة التجارية هي آل ما يأخذ شكال مميزا من 

او ارقام او رسوم او رموز او عناوين او اختام او تصاوير او نقوش او 
عناصر تصويرية وتشكيالت االلوان او اي اشارة قابلة لالدراك بالنظر 

والعالمات السمعية والعالمات اخلاصة حباسة الشم او اي عالمات اخرى او اي 
راد استخدامها يف متييز بضائع او منتجات جمموعة منها اذا آانت تستخدم او ي

او خدمات للداللة على اا ختص صاحب العالمة بسبب صنعها او اختيارها او 
 .االجتار هبا او عرضها للبيع

  
 

  62املادة رقم 

  : ال يصح ان يكون عالمة جتارية، وال جيوز ان يسجل هبذا الوصف ما يأتي 
ة، او العالمات املكونة من بيانات ليست العالمات اخلالية من أية صفة مميز -1

  اال التسمية اليت يطلقها العرف على البضائع واملنتجات ، او الرسوم
 .املالوفة والصور العادية للبضائع واملنتجات 

 .ا يتعبري او رسم او عالمة ختل باالداب العمة او ختالف النظام العام  -2

الشعارات العامة واالعالم وغريها من الرموز اخلاصة بالدولة ، او هبيئة  -3
االمم املتحدة او احدى مؤسساهتا ، او باحدى الدول اليت تعامل الكويت معاملة 

 .املثل ، او اي تقليد هلذه الشعارات 

لك رموز اهلالل االمحراو الصليب االمحر وغريها من الرموز االخرى املشاهبة ، وآذ -4
 .العالمات اليت تكون هلا تقليدا هلا 

 .العالمات املطابقة او املشاهبة للرموز ذات الصبغة الدينية احملضة  -5

االمساء اجلغرافية اذا آان من شان استعماهلا ان حيدث لبس فيما يتعلق مبصدر  -6
 .البضاعة اة أصلها 



دما على اسم الغري اة لقبه او صورته او شعاره ، ما مل يوافق مق -7
 .استعماهلا 

البيانات اخلاصة بدرجات الشرف اليت اليثبت طالب التسجيل استحقاقه هلا -8
 .قانونا 

العالمات اليت من شأا ان تضلل اجلمهور ، او اليت تتضمن بيانات آاذبة عن  -9
مصدر املنتجات او عن صفاهتا االخرى ، وآذلك العالمات اليت حتتوي على اسم جتاري 

 .مقلد او مزور  او  ومهي

العالمات اليت يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل اا مطابقة او مشاهبة لعالمة  -10
 .او رمز او شعار اسرائيلي 

  
 

  63املادة رقم 
يعد سجل يف الوزارة املختصة يسمى سجل العالمات التجارية تدون فيه مجيع 

أ على العالمات العالمات اوامساء اصحاهبا وعناوينها واوصاف بضائعهم وما يطر
وللجمهور حق األطالع على هذا السجل، واخذ صور . من حتويل او نقل او تنازل

 .مصدقة منه بعد دفع الرسوم املقررة
  
 

  64املادة رقم 
آل من يرغب يف استعمال عالمة لتمييز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او 

املتاجرة هبا اوعرضها اختياره، او آان يتاجر هبا او يعرضها للبيع او ينوي 
 .للبيع، له ان يطلب تسجيلها وفقا ألحكام هذا القانون

  
 

  65املادة رقم 
  . يعترب من قام بتسجيل عالمة جتارية مالكا هلا دون سواه -1
وال جتوز املنازعة يف ملكية العالمة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة  -

سجيل دون ان ترفع عليه دعوى بشأن مستمرة مخس سنوات على األقل من تاريخ الت
 .صحتها

  
 

  66املادة رقم 
يقدم طالب تسجيل العالمة اىل ادارة سجل العالمات التجارية باألوضاع والشروط 

 .املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية هلذا السجل
  
 

  67املادة رقم 
ال تسجل العالمة اال عن فئة واحدة او اآثر من فئات املنتجات اليت حتددها 

 .الالئحة التنفيذية لسجل العالمات التجارية
  
 

  68املادة رقم 
اذا طلب شخصان او اآثر يف وقت واحد تسجيل العالمة ذاهتا او عالمات متقاربة 
او متشاهبة عن فئة واحدة من املنتجات، وجب على املسجل وقف مجيع الطلبات اىل 
ان يقدم تنازل مصدق عليه من املتنازعني ملصلحة احدهم، او اىل ان يصدر حكم 

 .ائي ملصلحة احد املتنازعني
  
 

  69م املادة رق
جيوز للمسجل ان يفرض ما يراه الزما من القيود والتعديالت لتحديد العالمة 

التجارية وتوضيحها على وجه مينع التباسها بعالمة اخرى سبق تسجيلها او ألي 
 .سبب اخر يرتئيه

  
 



  70املادة رقم 
اذا رفض املسجل العالمة التجارية لسبب رآه، اوعلق التسجيل على قيود 

 .جب عليه ان خيطر الطالب آتابة باسباب قرارهوتعديالت، و
  
 

  71املادة رقم 
آل قرار يصدره املسجل يرفض التسجيل او تعليقه على شرط جيوز للطالب ان  -1

يطعن فيه امام احملكمة الكلية خالل ثالثني يوما من تاريخ ابالغه بالقرار، 
  . وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله

يطعن الطالب يف القرار يف امليعاد املقرر، ومل يقم بتنفيذ مافرضه واذا مل  -2
 . املسجل من القيود يف هذا امليعاد اعترب متنازال عن طلبه

  
 

  72املادة رقم 
اذا قبل املسجل العالمة التجارية وجب عليه قبل تسجيلها ان يعلن عنها يف  -1

  . ثالثة اعداد متتالية من اجلريدة الرمسية
ذي شأن خالل ثالثني يوما من تاريخ االعالن األخري، ان يقدم للمسجل  ولكل -2

  . اخطارا مكتوبا باعرتاضه على تسجيل العالمة
وعلى املسجل ان يبلغ طالب التسجبل ان يقدم للمسجل خالل ثالثني يوما ردا 
مكتوبا عل هذا االعرتاض، فاذا مل يصل الرد يف امليعاد املذآور اعترب طالب 

 .متنازال على طلبهالتسجيل 
  
 

  73املادة رقم 

قبل ان يفصل املسجل يف اإلعرتاض املقدم اليه ، يتعني عليه مساع الطرفني او  -1
 .احدمها اذا طلب ذلك

ويصدر املسجل قرار بقبول التسجيل او رفضه ويف احلالة األوىل جيوز ان يقرر -2 
  . ما يراه الزما من القيود

قرار املسجل امام احملكمة الكلية يف ميعاد عشرة ولكل ذي شأن الطعن يف ال -3
 .ايام من تاريخ اخطاره به، وللمحكمة ان تؤيد القرار او تلغيه او تعدله

  
 

  74املادة رقم 
اذا رأى املسجل ان املعارضة يف تسجيل العالمة غري جدية وقرر تسجيلها، جاز له 

 .اءات التسجيلرغم الطعن يف قراره ان يصدر قرار مسببا بالسري يف اجر
  
 

  75املادة رقم 
  . اذا سجلت العالمة انسحب اثر التسجيل اىل تاريخ تقدمي الطلب -1
ويعطى ملالك العالمة مبجرد امتام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات  -2

  : االتيه
  . الرقم املتتابع للعالمة -
  . تاريخ الطلب وتاريخ التسجيل -
  . ل اقامته وجنسيتهاسم مالك العالمة ولقبه وحم -
  . صورة مطابقة للعالمة -
 .بيان البضائع او املنتجات اليت ختصصها العالمة -ـ
  
 

  76املادة رقم 
جيوز ملالك عالمة سبق تسجيلها ان يقدم يف اي وقت طلبا اىل املسجل ألدخال اية 

اضافة او تعديل على عالمته ال متس ذاتيتها مساسا جوهريا، ويصدر قرار املسجل 
يف ذلك وفقا للشروط املوضوعة للقرارت اخلاصة بطلبات التسجيل األصلية ويكون 

 .قابال للطعن بالطرق ذاهتا
  
 

  77املادة رقم 



مدة احلماية املرتتبة على تسجيل العالمة عشر سنوات، ولصاحب احلق فيها ان  -1
يكفل استمرار احلماية ملدد جديدة اذ قدم طلبا بالتجديد خالل السنة األخرية 

  . 66باألوضاع والشروط املنصوص عليها يف املادة 
سجل باخطار صاحب العالمة وخالل الشهر التايل النتهاء مدة احلماية يقوم امل -2

آتابة بانتهاء مدة محايتها ويرسل اليه االخطار بالعنوان املقيد يف السجل، 
فاذا انقضت الستة اشهر التالية لتاريخ انتهاء مدة احلماية دون ان يقدم 

صاحب العالمة طلب التجديد قام املسجل من تلقاء نفسه بشطب العالمة من 
 .السجل

  
 

  78املادة رقم 
يكون املسجل ولكل ذي شأن حق طلب احلكم بشطب  65مع عدم االخالل باملادة  -1

ويقوم املسجل بشطب التسجيل مىت قدم له . العالمات اليت تكون قد سجلت بغري حق
  . حكم ائي بذلك

وللمحكمة ان تقضي بناء على طلب املسجل او اي ذي شأن باضافة اي بيان  -2
ذف او بتعديل اي بيان وارد بالسجل اذا للسجل قد اغفل تدوينه به، او حب

  . آان قد دون فيه بغري حق او آان غري مطابق للحقيقة
ويقرر املسجل شطب العالمات الىت يقرر مكتب مقاطعه اسرائيل ىف الكويت  -3

باا مطابقه او مشاهبه لعالمه او رمز او شعار اسرائيلى ، ويقرر عدم 
 .تسجيلها ان مل تكن مسجله

  
 

  79رقم املادة 
للمحكمة بناء على طلب اي ذي شأن ان تأمر بشطب التسجيل اذا ثبت لديها ان 
العالمة مل تستعمل بصفة جدية مخس سنوات متتالية، اال اذا اقدم مالك العالمة 

 .مايسوغ به عدم استعماهلا
  
 

  80املادة رقم 
 .شطب التسجيل او جتديده جيب شهره يف اجلريدة الرمسية

  
 

  81املادة رقم 
اذا شطب تسجيل العالمه ، مل جيز ان يعاد تسجيلها لصاحل الغري عن نفس املنتجات 

 .، اال بعد ثالث سنوات من تاريخ الشطب
  
 

  82املادة رقم 
ال جيوز نقل ملكيه العالمه او رهنها او احلجز عليها اال مع املتجر او املستغل 

 .الذي تستخدم العالمة يف متييز منتجاته
  
 

  83قم املادة ر
يتضمن انتقال ملكية املتجر او املستغل العالمات املسجلة باسم ناقل  -1

امللكية واليت ميكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق باملتجر او املستغل، ما مل يتفق 
  . على غري ذلك

واذا نقلت ملكية املتجر او املستغل من غري العالمة، جاز لناقل امللكية  -2
املنتجات اليت سجلت العالمة من اجلها او االجتار فيها،  االستمرار يف صناعة نفس
 .ما مل يتفق على غري ذلك

  
 

  84املادة رقم 
ال يكون نقل العالمة او رهنها حجة على الغري اال بعد التأشري به يف السجل 

 .وشهره يف اجلريدة الرمسية
  
 

  85املادة رقم 



ت التجارية تبني األحكام تصدر الوزارة املختصة الئحة تنفيذية لسجل العالما
  : التفصيلية املتعلقة مبا يأتي

  . تنظيم مراقبة تسجيل العالمات التجارية وامساك السجالت -
  . االوضاع والشروط واملواعيد املتعلقة باجراءات التسجيل -
لغرض التسجيل اىل فئات تبعا لنوعها او  -تقسيم مجيع املنتجات  -

                                                              .جنسها
                                                                    
                                                                    

األعمال اخلاصة بتسليم الصور  -                                 
 .ألعمال والتأشريات املنصوص عليها يف هذا القانونوالشهادات مبختلف ا

  
 

 الفرع الثاىن - 1.1.4.2.2
 )91 - 86(البيانات التجارية 

  86املادة رقم 
  : يعترب بيانا جتاريا اي ايضاح يتعلق بصورة مباشرة او غري مباشرة مبا يأتي

  . عدد البضائع او مقدارها او مقاسها او آيلها او وزا او طاقتها -
  . اجلهة او البالد اليت صنعت فيها البضائع او انتجت -
  . طريقة صنعها او انتاجها-
  . العناصر الداخلة يف ترآيبها -
  . اسم او صفات املنتج او الصانع -
وجود براءات اخرتاع او غريها من حقوق امللكية الصناعية او اية امتيازات  -

  . او جوائز او مميزات جتارية او صناعية
 .سم او الشكل الذي تعرف به بعض البضائع او تقوم عادةاال -
  
 

  87املادة رقم 
جيب ان يكون البيان التجاري مطابقا للحقيقة من مجيع الوجوه، سواء آان 

موضوعا على نفس املنتجات او على احملال او املخازن او على عناوينها او على 
غري ذلك مما يستعمل يف عرض األغلفة او القوائم او الرسائل او وسائل األعالن او

 .البضاعة على اجلمهور
  
 

  88املادة رقم 
ال جيوز وضع اسم البائع او عنوانه على منتجات واردة من بالد غري اليت حيصل  -1

فيها البيع، ما مل يكن مقرتنا ببيان دقيق مكتوب حبروف ظاهرة عن البالد او 
  . اجلهة اليت صنعت او انتجت فيها

شخاص املقيمني يف جهة ذات شهرة يف انتاج بعض املنتجات او صنعها، وال جيوز لأل -
الذين يتجرون يف منتجات مشاهبة واردة من جهات اخرى، ان يضعوا عليها 

عالماهتم اذا آانت من شأا ان تضلل اجلمهور فيما يتعلق مبصدر تلك املنتجات، 
او عناوينهم، ما مل حىت ولو آانت العالمات ال تشتمل على امساء هؤالء االشخاص 

 .تتخذ التدبريات الكفيلة مبنع اي لبس
  
 

  89املادة رقم 
ال جيوز للصانع ان يستعمل اسم اجلهة اليت يوجد له فيها مصنع رئيسي فيما 

يصنع حلسابه من منتجات يف جهة اخرى ما مل يقرتن هذا االسم ببيان اجلهة األخرية 
 .على وجه ميتنع معه آل لبس

  
 

  90املادة رقم 
ال جيوز ذآر جوائز او ميداليات او دبلومات او درجات فخرية من اي نوع  -1

آان اال بالنسبة اىل املنتجات اليت تنطبق عليها هذه املميزات، وبالنسبة اىل 
األشخاص والعناوين التجارية الىت منحت هلم او اىل من آلت اليهم حقوقها، على 

نوعها واملعارض او املباريات اليت ان يشتمل ذلك على بيان صحيح بتارخيها و
  . منحت فيها

والجيوز ملن اشرتك مع آخرين يف عرض منتجات ان يستعمل ملنتجاته اخلاصة  -2
املميزات اليت منحت للمعروضات املشرتآة، ما مل يبني بطريقة واضحة مصدر تلك 

 .املميزات ونوعها



  
 

  91املادة رقم 
ا او آيلها او طاقتها او وزا او اذا آانت مقدار املنتجات او مقاسه -1

مصدرها او العناصر الداخلة يف ترآيبها من العوامل اليت هلا دخل يف تقدير 
قيمتها، جاز بقرا ر من الوزير املختص منع استرياد تلك املنتجات او بيعها 

  . او عرضها للبيع ما مل حتمل بيانا او اآثر من هذه البيانات
املختص الكيفية اىل توضع هبا البيانات على وحيدد بقرار من الوزير  -2

املنتجات واالجراءات ايل يستعاض عنها هبا عند عدم امكان ذلك،على ان تكتب 
 .هذه البيانات باللغة العربية

  
 

 الفرع الثالث - 1.1.4.2.3
 )95 - 92(العقوبات 

  92املادة رقم 
  : هاتني العقوبتني يعاقب باحلبس وبغرامة ال تزيد على ستمائة دينار او باحدى 

آل من زور عالمة مت تسجيلها طبقا للقانون، او قلدها بطريقة تدعو اىل  -
  . تضليل اجلمهور وآل من استعمل وهو سيء النية عالمة مزورة او مقلده

  . آل من وضع وهو سيء النية على منتجاته عالمة مملوآة لغريه -
صد البيع منتجات عليها آل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بق -

  . عالمة مزورة او مقلدة او موضوعة بغري حق مع علمه بذلك
اخلاصة بالبيانات  91 - 87على آل من خالف وهو سيء النية احكام املواد  -

 .التجارية
  
 

  93املادة رقم 
جيوز ملالك العالمة يف اي وقت ولو آان ذلك قبل رفع اية دعوى، ان يستصدر،  -1

بناء على عريضة مشفوعة بشهادة رمسية دالة على تسجيل العالمة، امرا من 
القاضي املختص باختاذ االجراءات التحفظية الالزمة، وعلى األخص حجز اآلالت او 

كاب اجلرمية وآذا املنتجات او اية ادوات تستخدم او تكون قد استخدمت يف ارت
الضائع وعناوين احملال او األغلفة او األوراق او غريها مما تكون وضعت عليها 

  . عالمة او البيانات موضوع اجلرمية
وجيوز اجراء هذا احلجز عند استرياد البضائع من  -

                                                              .اخلارج
                                                                    

                                                                    
وجيوز ان يشمل -3                                                  

جز على عمله األمر الصادر من القاضي ندب خبري او اآثر ملعاونة القائم باحل
 .والزام الطالب بتقدمي آفالة

  
 

  94املادة رقم 
تعترب اجراءات احلجز املنصوص عليها يف املادة السابقة باطلة اذا مل تتبع خالل 

 .مثانية ايام من توقيع احلجز برفع دعوى على من اختذت بشأنه هذه االجراءات
  
 

  95املادة رقم 
مبصادرة األشياء احملجوزة او اليت حتتجزها  جيوز للمحكمة يف اية دعوى ان تقضي -1

فيما بعد،الستنزال مثنها من التعويضات او الغرامات، او للتصرف فيها بأية 
  . طريقة اخرى تراها احملكمة مناسبة

وجيوز هلا آذلك ان تأمر باتالف العالمات غري القانونية، وان تأمر عند  -2
احلزم وعناوين احملل والكتالوجات  االقتضاء باتالف املنتجات واالغلفة ومعدات

وغريها من األشياء اليت حتمل هذه العالمات وحتمل بيانات غري قانونية، وآذالك 
اتالف االالت واالدوات اليت استعملت بصفة خاصة يف عملية التزوير، وهلا ان تأمر 

  . بكل ما سبق حىت يف حالة احلكم بالرباءة
كم يف اجلريدة الرمسية على نفقة احملكوم وجيوز للمحكمة ان تأمر بنشر احل -3

 .عليه
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 )118 - 96(االلتزامات التجارية 
  96املادة رقم 

فيما عدا ما نص عليه هذا الكتاب تسري على االلتزامات والعقود التجارية 
 .عليها يف القانون املدنياالحكام املنصوص 

  
 

  97املادة رقم 
امللتزمون معا بدين جتاري يكونون متضامنني يف هذا الدين ما مل ينص القانون 

 .او االتفاق على غري ذلك
  
 

  98املادة رقم 
تكون الكفالة جتارية اذا آان الكفيل يضمن دينا يعترب جتاريا بالنسبة اىل 

 .املدين
  
 

  99املادة رقم 
. فالة التجارية يكون الكفالء متضامنني فيما بينهم ومتضامنني مع املدينيف الك

. والدائن خمري يف املطالبة،ان شاء طالب املدين، وان شاء الطالب الكفيل
ومطالبته احدمها له ال تسقط حق مطالبته لآلخر، فبعد مطالبته احدمها له ان 

 .يطالب األخر وله ان يطالبهما معا
  
 

  100املادة رقم 
اذا قام التاجر حلساب الغري باعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعترب 

فاذا . ويعني العوض طبقا للعرف. انه قام هبا مقابل عوض ما مل يثبت عكس ذلك
 .مل يوجد عرف قدر القاضي العوض

  
 

  101املادة رقم 
 .جتارية يكون القرض جتاريا اذا آان القصد منه صرف املبالغ املقرتضة يف اعمال

  
 

  102املادة رقم 
. للدائن احلق يف اقتضاء فائدة يف القرض التجاري ما مل يتفق على غري ذلك -1

واذا مل يعني سعر الفائدة يف العقد آانت الفائدة املستحقة هي الفائدة 
  %. 7القانونية 

فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفائدة، وتأخر املدين يف الوفاء  -2
 .لفائدة التأخريية على اساس السعر املتفق عليه،احتبست ا

  
 

  103املادة رقم 
تؤدي الفائدة يف اية السنة اذا آانت مدة القرض سنة او اآثر، ويف يوم 
استحقاق الدين اذا آانت املدة اقل من سنة وذلك ما مل يتفق الطرفان على 

 .غريه
  
 

  104املادة رقم 
الدائن على قبول استيفاء الدين قبل  اذا آانت مدة القرض معينة، مل جيرب

 .حلول األجل ما مل يدفع املدين الفائدة املرتتبة على املدة الباقية
  
 

  105املادة رقم 
اذا عني لتنفيذ العقد اجل عمني وانقضى دون ان يقوم املدين بالتنفيذ، فال 

 .جيوز بعد ذلك اجبار الدائن على قبوله



  
 

  106املادة رقم 
املتعاقدين حبق فسخ العقد مقابل دفع املبلغ معني فقيامه  اذا احتفظ احد

بتنفيذ ما يفرضه عليه العقد من التزامات او قبوله قيام املتعاقد األخر 
 .التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به

  
 

  107املادة رقم 
ال جيوز املطالبة بوفاء االلتزامات التجارية اال يف ساعات العمل اليت جيري 

 .عليها العرف
  
 

  108املادة رقم 
يكون اعذار املدين او اخطاره يف املسائل التجارية بانذار رمسي او بكتاب 

وجيوز يف احوال االستعجال ان يكون األعذار او . مسجل مصحوب بعلم الوصول
 .األخطار بربقية

  
 

  109املادة رقم 
ال جيوز للقاضي منح املدين بالتزام جتاري مهلة للوفاء به او تقسيطه اال يف 

 .األحوال املنصوص عليها يف هذا القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى
  
 

  110املادة رقم 
اذا آان حمل اإللتزام التجاري مبلغا من النقود وآان معلوم املقدار وقت 

وفاء به، آان ملزما ان يدفع للدائن على نشوء األلتزام وتأخر املدين يف ال
 .سبيل التعويض عن التأخري فوائد قانونية قدرها سبعة يف املائة

  
 

  111املادة رقم 
جيوز للعاقدين ان يتفقا على سعر اخر للفوائد ، على اال يزيد هذا السعر  -1

لبنك على األسعار املعلنة من البنك املرآزي واليت يقوم بتحديدها جملس ادارة ا
فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذه األسعار، . بعد موافقة وزير املالية

وجب ختفيضها اىل األس املعلنة يف تاريخ ابرام األتفاق، وتعني رد ما دفع زائدا 
على هذا 

                                                              .القدر
                                                                    

                                                                    
وآل عمولة او منفعة ايا آان نوعها  -2                               

اشرتطها الدائن، اذا زادت هي والفائدة املتفق عليها على احلد األقصى املتقدم 
فائدة مستنرة، وتكون قابلة للتخفيض اذا ثبت ان هذه العمولة  ذآره ،تعترب

او املنفعة ال تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد اداها، وال نفقة 
 .مشروعة

  
 

  112املادة رقم 
ال يشرتط ألستحقاق فوائد التأخري، قانونية آانت او اتفاقية، ان يثبت الدائن 

 .ان ضررا حلقه من هذا التأخري
  
 

  113ادة رقم امل
تستحق الفوائد عن التأخري يف الوفاء بالديون التجارية مبجرد استحقاقها ما 

 .مل ينص القانون او االتفاق على غري ذلك
  
 

  114املادة رقم 
جيوز للدائن ان يطالب بتعويض تكميلي يضاف اىل فوائد التأخري دون حاجة  -1

تسبب فيه املدين بغش منه او اىل اثبات ان الضرر الذي جياوز هذه الفوائد قد 



  . خبطأ جسيم
اما اذا تسب الدائن وهو يطالب حبقه يف اطالة امد النزاع بسوء نيه  -2

فللمحكمة ان ختفض الفوائد قانونية آانت او اتفاقية او اال تقضي هبا اطالقا 
 .عن املدة اليت طال فيها النزاع بال مربر

  
 

  115املادة رقم 
ل متجمد الفوائد، وال جيوز يف اية حال ان يكون جمموع ال جيوز تقاضي فوائد ع

الفوائد اليت يتقضاها الدائن اآثر من رأس املال وذلك آله يف األحوال املنصوص 
عليها يف هذا القانون ودون اخالل بالقواعد والعادات التجارية ومبا يوضع من 

 .قواعد للقروض طويلة األجل
  
 

  116املادة رقم 
الوفاء من حيمل خمالصة مىت آان املوىف جيهل األسباب اليت حتول  يكون اهال لتلقي

 .دون الوفاء اىل احلامل
  
 

  117املادة رقم 
وجود سند الدين يف حيازة املدين يقوم قرينة على براءة ذمته من الدين حىت 

 .يثبت خالف ذلك
  
 

  118املادة رقم 
يف املسائل التجارية تتقادم التزامات التجار املتعلقة بأعماهلم التجارية 

قبل بعضهم البعض مبضي عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء باأللتزام اال 
وآذلك تسقط مبرور عشر سنوات األحكام . اذا نص القانون على مدة اقل

 .قةالنهائية الصادرة يف املنازعات املبينة بالفقرة الساب
  
 

 الباب الثاىن - 1.2.2
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  119املادة رقم 

ال يعترب اجيابا ابالغ األسعار اجلارية اىل اشخاص متعددين وال عرض األموال للبيع 
 .ال جدول االشياء واسعارها وتصاويرهابارس

  
 

  120املادة رقم 
بيع األموال التجارية غري املوجودة وقت العقد واليت متكن هتيئتها واحضارها 

 .وقت التسليم صحيح
  
 

  121املادة رقم 
جيوز بيع شيء الحظ املتبايعان وقت العقد احتمال تلفه، فان حتقق التلف ال 

اذا آان البائع واثقا من تلف املبيع حني العقد،  اما. يسرتد املشرتي الثمن
 .فالبيع غري صحيح

  
 

  122املادة رقم 
اذا اتفق على ان للمشرتي حتديد شكل البيع او حجمه او غري ذلك من مميزاته  -1

التفصيلية وجب على املشرتي ان يقوم هبذا التحديد خالل مدة معقولة واال جاز 
  . للبائع ان يطلب الفسخ والتعويض

وجيوز للبائع بعد انقضاء املدة املذآورة حتديد هذه املميزات، ويكون هذا  -2
 .ائيا اذا مل يعرتض عليه املشرتي خالل مدة معقولة من اخطاره به التحديد



  
 

  123املادة رقم 
اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان يكون الثمن سعر 

السوق يف املكان والزمان اللذين فيهما تسليم املبيع للمشرتي، فاذا مل يكن يف 
ر السوق يف املكان الذي يقتضى العرف ان مكان التسليم سوق وجب الرجوع اىل سع

 .تكون اسعاره هي السارية
  
 

  124املادة رقم 
اذا مل حيدد املتعاقدان مثنا للبيع فال يرتتب على ذلك بطالن البيع مىت تبني من 
الظروف ان املتعاقدين قد نويا اعتماد السعر املتداول يف التجارة او السعر 

 .الذي جرى عليه التعامل بينهما
  
 

  125املادة رقم 
جيوز تفويض طرف ثالث يف تعيني الثمن فاذا مل يعني هذا الطرف الثمن الي سبب 

الزم املشرتي بسعر السوق يوم البيع فاذا تعذرت معرفة سعر السوق تكفل / آان
 .القاضي بتعيني الثمن

  
 

  126املادة رقم 
زن الصايف اال اذا آان الثمن مقدارا على اساس الوزن آانت العربة بالو -1

  . اذا اتفق الطرفان او استقر العرف على غري ذلك
وحيدد العرف القدر املتسامح فيه من نقص يف البضاعة بسبب النقل او غريه  -2

 .او عند االتفاق على تسليم آمية حمددة على وجه التقريب
  
 

  127املادة رقم 
من بيوع قبل سرياا  ال تسري قوانني التسعري اجلربي وقراراته على ما انعقد -1

  . ومل ملن الثمن مستحقا يف تاريخ الحق
اما ما انعقد من بيوع اثناء سريان هذه القوانني والقرارات فانه ال يصح  -2

فيها جماوزة الثمن احملدد واال جاز للمشرتي ان ميتنع عن دفع الزيادة او ان 
 .يسرتدها ولو اتفق على غري ذلك

  
 

  128املادة رقم 
ق على ان يتم التسليم مبجرد وصول املبيع اىل امني النقل، آانت تبعة اذا اتف

اهلالك على البائع اىل وقت تسليم املبيع اىل امني النقل، وتنتقل بعد ذلك اىل 
 .املشرتي

  
 

  129املادة رقم 
اذا قام البائع بناء على طلب املشرتي بارسال املبيع اىل غري اجلهة احملددة  -1

نت تبعة اهلالك على املشرتي من وقت تسليم املبيع اىل من توىل لتسليمه فيها آا
  . نقله

فاذا خالف البائع تعليمات املشرتي فيما خيصه بطريقة االرسال دون ضرورة  -2
 .مربرة ،آان مسؤوال عما يلحق املبيع من ضرر بسبب هذه املخالفة

  
 

  130املادة رقم 
لتسليم مبجرد متام العقد ما مل اذا مل حيدد ميعاد للتسليم وجب ان يتم ا -1

  . تقض طبيعة املبيع او العرف بتحديد ميعاد اخر
  . فاذا آان للبضاعة موسم معني، وجب ان يتم التسليم قبل اية هذا املوسم -2
واذا آان للمشرتي ان حيدد ميعادا للتسليم، التزم البائع بالتسليم يف  -3

يقضي به العرف وما تستلزمه طبيعة  امليعاد الذي حيدده املشرتي مع مراعاة ما
 .املبيع

  
 



  131املادة رقم 
اذا مل يقم البائع بالتسليم يف امليعاد احملدد له اعترب العقد مفسوخا دون  -1

حاجة اىل اعذار اال اذا اخطر املشرتي البائع بتمسكه بتنفيذ العقد خالل ثالثة 
  . ايام من حلول هذا امليعاد

لبائع على سبيل التعويض بالفرق بني الثمن املتفق وللمشرتي ان يطالب ا -2
  . عليه وما دفعه حبسن نية للحصول على شيء مماثل

فاذا آان املبيع بضائع ذات سعر معروف يف السوق جاز للمشرتي ولو مل يقم  -3
بشراء بضائع مماثلة ان يطالب البائع بالفرق بني الثمن املتفق عليه ومثن 

 .لتسليمالسوق يف اليوم احملدد ل
  
 

  132املادة رقم 
اذا آانت البضاعة املسلمة ختتلف عن البضاعة املتفق عليها يف الكمية او  -1

الصنف ، فليس للمشرتي ان يطلب الفسخ اال اذا بلغ االختالف من اجلسامة حدا 
جيعل البضاعة املسلمة غري صاحلة للغرض الذي آان يعدها له، ويف غري هذه احلالة 

. الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زيادة الكمية او الصنفيكتفي بانقاص 
  . وهذا آله ما مل يوجد اتفاق او عرف خمالف

ويتقادم حق املشرتي يف طلب الفسخ او انقاص الثمن ، وحق البائع يف طلب  -2
 .تكملة الثمن ، مبضي سنة من يوم التسليم الفعلي

  
 

  133املادة رقم 
اذا مل يدفع الثمن يف اليمعاد املتفق عليه فللبائع بعد اعذار املشرتي ان  -1

  . يطالبه بالفرق بني الثمن املتفق عليه ومثن اعادة بيع الشيء حبسن نية
فاذا آان املبيع بضائع هلا سعر معلوم يف السوق ،آان للبائع ان يطالب  -2

 .اليوم احملدد للتنفيذ املشرتي بالفرق بني الثمن املتفق عليه والثمن يف
  
 

  134املادة رقم 
وحيدد األتفاق . للمشرتي ان يفي بالثمن قبل حلول األجل ما مل يتفق على غري ذلك

 .او العرف ما خيصم من الثمن مقابل الوفاء قبل حلول األجل
  
 

  135املادة رقم 
املزاد اذا رفض املشرتي تسلم املبيع، جاز للبائع ايداعه عند امني، وبيعه ب -1

وجيوز بيع . العلين بعد انقضاء مدة معقولة حيددها وخيطر هلا املشرتي دون ابطاء
  . األشياء القابلة للتلف باملزاد العلين دون حاجة اىل هذا األخطار

فاذا آان للمبيع سعر معلوم يف السوق جاز بيعه ممارسة هبذا السعر على يد  -2
  . مسسار

لبيع خزانة احملكمة وذلك دون اخالل حبقه يف وعلى البائع ان يودع حصيلة ا -3
 .خصم الثمن ومصروفات االيداع والبيع

  
 

 الفرع الثاىن - 1.2.2.1.2
 )160 - 136(بعض أنواع البيوع 
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  136املادة رقم 
خ البيع اذا مل يدفع املشرتي احد اقساط الثمن املتفق عليه فال جيوز احلكم بفس

 .اذا تبني انه قام بتنفيذ اجلزء األآرب من التزاماته
  
 

  137املادة رقم 
اذا احتفظ البائع مبلكية املنقول املبيع حىت اداء اقساط الثمن بامجعها  -1

ويتحمل املشرتي تبعة هالك املبيع . اآتسب املشرتي هذه امللكية بأداء القسط األخري
  . من وقت تسليمه اليه

م االخالل باألحكام املنصوص عليها يف باب االفالس ال يكون شرط االحتفاظ ومع عد -2
بامللكية نافذا على الغري اال اذا آان مدونا يف ورقة ذات تاريخ ثابت وسابق 

 .على حق الغري او على اجراءات التنفيذ اليت يتخذها الدائنون على املبيع



  
 

  138املادة رقم 
ال جيوز للمشرتي التصرف يف املبيع قبل اداء االقساط باآملها اال اذا واقف 

وآل تصرف جيريه املشرتي للغري باملخالفة هلذا احلكم ال . البائع على ذلك آتابة
يكون نافذا يف حق البائع اذا ثبت علم الغري وقت التصرف بعدم اداء الثمن 

 .باآمله
  
 

  139املادة رقم 
املشرتي يف البيع قبل اداء اقساط الثمن بأآملها وبغري  للبائع عند تصرف

 .موافقة منه ان يطالب املشرتي بأداء األقساط الباقية فورا
  
 

  140املادة رقم 
تسري احكام البيع بالتقسيط املنصوص عليها يف املواد السابقة ولو مسى 

 .املتعاقدان البيع اجيارا
  
 

 البيوع البحرية - 1.2.2.1.2.2
)141 - 160( 

 بيوع القيام - 1.2.2.1.2.2.1
)141 - 159( 

 البيع سيف - 1.2.2.1.2.2.1.1
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  141املادة رقم 
البيع سيف هو بيع بضاعة مصدره بطريق البحر الى محل معين ببدل مقطوع يشمل ثمن البضاعة والتأمين عليها واجرة   

 .النقل بالسفينة
  
 

  142املادة رقم 
بالشروط املعتادة وذلك لنقل  -على نفقته -بائع ابرام عقد النقل على ال -1

البضائع اىل ميناء الوصول املتفق عليه وبطريق الرحلة 
                                                            .املعتادة

                                                                    
وعليه اداء اجرة النقل واية نفقات اخرى لتفريغ  -2                

  .البضاعة آما هي حمددة يف وقت ومكان الشحن
  
 

  143املادة رقم 
يلتزم البائع بشحن البضاعة على نفقته على السفينة يف ميناء الشحن يف  -1

قتا التاريخ املتفق عليه يف عقد البيع او يف وقت معقول اذا مل حيدد الطرفان و
استخراج الرتاخيص الالزمة لتصدير  -على نفقته -يتوىل البائع   -2 .للشحن

آما يتحمل نفقات احلزم، ومصروفات قياس البضاعة . البضاعة من مكان الشحن
. او وزا او عدها اوالتأآد من نوعيتها مىت آانت هذه العمليات الزمة للشحن

ضاعة بسبب تصديرها او آما يلتزم بالضرائب والرسوم املستحقة على الب
وعليه ان خيطر املشرتي دون تأخري بتاريخ شحن البضاعة واسم  -3. شحنها

  .السفينة
  
 

  144املادة رقم 
يتحمل البائع ما قد يلحق البضاعة من ضرر حىت اللحظة اليت جتتاز فيها اثناء 

  .شحنها حاجر السفينة وتنتقل التبعة بعد ذلك اىل املشرتي
  
 

  145املادة رقم 
مع مؤمن حسن السمعة عقد تأمني حبري على  -على نفقته -يعقد البائع -1

واذا شحن املبيع على دفعات وجب التأمني على آل . البضاعة يغطى خماطر الرحلة
وجيب ان  -2. وليس للبائع ان يوقم بنفسه جتاه املشرتي آمؤمن. دفعة على حدة



ليت جيري عليها العرف يف يعقد التأمني بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط ا
ميناء الشحن، على اال يقل مبلغ التأمني عن الثمن املذآور يف عقد البيع 

وال يلتزم البائع اال بالتأمني ضد اخطار  -3. مضافا اليه عشرة يف املائة
اما األخطار اخلاصة بتجارة معينة فال يلتزم البائع بالتأمني . النقل العادية

آذلك ال يلتزم البائع بالتأمني على .ذلك مع املششرتي ضدها اال اذا اتفق على 
  .املبيع ضد اخطار احلرب ما مل ينص العقد على غري ذلك

  
 

  146املادة رقم 
على البائع ان يرسل اىل املشرتي دون تأخري سند شحن نظيفا وقابال للتداول  -1

بضاعة وجيب ان يكون مشتمال على ما يثبت ان ال. وخاصا بالبضاعة املبيعة 
شحنت على السفينة يف التاريخ او خالل املهلة احملددة للشحن، وان خيول للمشرتي 

او من ميثله احلق يف استالم البضاعة بتظهريه اليه اونقل هذا احلق اليه 
فان آان السند برسم الشحن وجب ان يكون مؤشرا . بالطريق القانوني املناسب

مبا يفيد امتام شحن البضاعة على عليه من الشرآة الناقلة يف تاريخ الشحن 
يعترب سند الشحن نظيفا اذا مل يشتمل على شروط اضافية صرحية  -2. السفينة

وال يدخل يف هذه الشروط األشارة . تؤآد وجوب عيوب يف املبيع او يف آيفية حزمه
يف سند الشحن اىل سبق استخدام األوعية او األغلفة او اىل عدم املسؤولية عما 

. رر بسبب طبيعة املبيع او اىل جهل الناقل مبحتويات الطرود او وزاحيدث من ض
وترفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة املبيعة ووثيقة التأمني او شهادة  -3

تقوم مقامها وتشتمل على شروطها األساسية وختول حلاملها ذات احلقوق الثابتة 
ي الثبات مطابقة وآذلك الوثائق األخرى اليت قد يطلبها املشرت. بالوثيقة 

واذا آان سند الشحن حييل يف بعض األمور اىل عقد . البضاعة ملا ينص عليه العقد
  .اجيار السفينة وجب ارفاق نسخة من هذا العقد

  
 

  147املادة رقم 
ال يلتزم املشرتي بقبول املستندات اليت يرسلها اليه البائع اذا آانت غري  -1

ويعترب املشرتي قابال لتلك . مطابقة للشروط املنصوص عليها يف عقد البيع 
ويتم االعرتاض . املستندات اذا مل يعرتض عليها خالل سبعة ايام من تاريخ تسلمها

وللمشرتي . روط خالل فرتة مناسبةباخطار البائع بارسال مستندات مطابقة للش
 -2. بعد انقضاء تلك الفرتة طلب فسخ البيع مع التعويض ان آان له مقتضى

واذا رد املشرتي الستندات ألسباب معينة او قبلها بقيود فليس له بعد ذلك ان 
واذا رد املشرتي  -3. يبدي اي اعرتاض غري االسباب والقيود اليت سبق ايرادها

مسوغ آان مسؤوال عن تعويض البائع عما ينجم عن ذالك من املستندات دون 
  .ضرر
  
 

  148املادة رقم 
اذا وصلت السفينة اليت شحنت عليها البضاعة املبيعة قبل وصول املستندات او 
اذا وصلت املستندات ناقصة وجب على البائع فور اخطاره بذلك القيام بكل ما 

من املستندات اليت مل تصل او استكمال يلزم لتمكني املشرتي من احلصول على نسخة 
ويتحمل البائع تامصروفات الالزمة لذلك مع التعويض ان . املستندات الناقصة

  .آان له مقتضى
  
 

  149املادة رقم 
اذا وصلت السفينة يلتزم املسشرتي باستالم البضاعة بعد فحصها والتحقق من 

وفات اليت تستحق على ويتحمل املشرتي املصر. موافقتها ملا جاء باالوراق 
البضاعة اثناء الرحلة البحرية حىت وصوهلا اىل ميناء الوصول ما مل يكن متفقا 

آما يتحمل املشرتي ما قد يستحق على . على دخول هذه املصروفات يف اجرة النقل
  .املبيع من رسوم استرياد او رسوم مجرآية

  
 

  150املادة رقم 
يف االوراق، ومل جتاوز املخالفة القدر اذا ظهرت بالبضاعة خمالفة ملا جاء 

املسموح به عرفا آان املشرتي ملزما بقبوهلا مع تنزيل يف الثمن يقدره اخلرباء 
  .وفقا للعرف املعمول به يف ميناء الوصول

  
 



 البيع فوب - 1.2.2.1.2.2.1.2
)151 - 159( 

  151املادة رقم 
يف ميناء الشحن على ظهر البيع فوب هو البيع الذي يتم فيها تسليم البضاعة 

 . السفينة اليت يعينها املشرتي لنقلها
  
 

  152املادة رقم 
على املشرتي ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البائع يف ميعاد 
مناسب باسم السفينة اليت اختارها للنقل ومكان الشحن وتارخيه او املهلة 

  .املعينة الجرائه
  
 

  153املادة رقم 
وذلك .تزم البائع حبزم البضاعة وشحنها على السفينة اليت عينها املشرتي يل -1

ويتحمل البائع نفقات احلزم  -2. يف التاريخ او خالل املهلة املعنية للشحن
 -3. ومصروفات الفحص او القياس او الوزن او العد الالزمة لشحن البضاعة

ليه االوراق الدالة وخيطر البائع املشرتي دون ابطاء بشحن البضاعة ويرسل ا
  .على ذلك على ان يتحمل املشرتي مصروفات األخطار وارسال االوراق

  
 

  154املادة رقم 
يتوىل البائع على نفقته استخراج اذن التصدير وجيمع األجراءات اخلاصة بشحن 

  .البضاعة
  
 

  155املادة رقم 
اذا طلب املشرتي تقدمي شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البائع باحلصول 

  .عليها وتقدميها له
  
 

  156املادة رقم 
على البائع تقدمي آل معاونة لتمكني املشرتي من احلصول على سند الشحن وغريه من 

املستندات الصادرة يف بلد احلن واليت قد يطلبها املشرتي ليتمكن من استرياد 
البضاعة اىل بلد الوصول او مرورها عرب دولة اخرى عند األقتضاء ويتحمل 

  .املشرتي النفقات الالزمة للحصول على هذه االوراق 
  
 

  157املادة رقم 
آما يتحمل تبعة ما قد . يتحمل البائع مجيع النفقات الالزمة لشحن البضاعة

شحنها حاجز  يلحق البضاعة من ضرر حىت اللحظة اليت جتتاز فيها اثناء
اما ما يلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما يستحق عليها من . السفينة

  .مصروفات فيقع على عاتق املشرتي
  
 

  158املادة رقم 
اذا مل خيطر املشرتي البائع باسم السفينة يف امليعاد املناسب او احتفظ حبق تعيني 

تعليمات حمددة  مدة لتسلمه البضاعة او لتحديد ميناء الشحن ولو تصدر عنه
خالل تلك املدة التزم باملصروفات االضافية اليت تنجم عن ذلك، وحتمل تبعة ما 
قد يلحق بالبضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء املدة املتفق عليها للتسليم 

  .بشرط ان تكون البضاعة قد تعينت بذاهتا
  
 

  159املادة رقم 
ة املعينة للشحن، اواذا مل اذا تأخر وصول السفينة اىل ما بعد انتهاء املد

تستطع شحن البضاعة خالل تلك املدة ، التزم املشرتي تبعة ما قد يلحق 
بالبضاعة من تاريخ انقضاء املدة املعينة للشحن بشرط ان تكون البضاعة 

  .املبيعة قد تعينت بذاهتا



  
 

 بيوع الوصول - 1.2.2.1.2.2.2
)160 - 160( 

  160املادة رقم 
ن شروطا من شأا حتميل البائع تبعة اهلالك بعد شحن العقد الذي يتضم

البضاعة، او جتعل امر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة ساملة، او تعطي 
املشرتي اخليار يف قبول البضاعة حسب رغبته او حسب النموذج املسلم اليه، خيرج 

 .ولعن آونه بيع سيف او بيع فوب ويعترب بيعا بشرط التسليم يف مكان الوص
  
 

 الفصل الثاىن - 1.2.2.2
 )222 - 120(النقل 

 متهيد - 1.2.2.2.1
 )162 - 161(عقد النقل 
  161املادة رقم 

عقد النقل اتفاق يلتزم مبوجبه الناقل بأن يقوم بنقل شيء او شخص اىل  -1
  . جهة معينة مقابل اجر معني

ويتم عقد النقل مبجرد االتفاق اال اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا على  -2
  . تأخريه اىل وقت التسليم

 .وجيوز اثبات العقد جبميع الطرق -3
  
 

  162املادة رقم 
تتقادم بسنة آل دعوى ناشئة عن عقد نقل االشياء اوعقد نقل األشخاص او  -1

عقد الوآالة بالعمولة للنقل ويسري هذا التقادم فيما يتعلق بدعوى 
املسؤولية عن اهلالك الكلي لالشياء من اليوم الذي جيب فيه التسليم، وعن 

لسيم او من يوم التأخري او التلف او اهلالك اجلزئي لالشيالء او من يوم الت
  . الذي وضع فيه الشيء حتت تصرف املرسل اليه

  . وال جيوز ان يتمسك بالتقادم من صدر منه خطأ عمدي او خطأ جسيم -
 .ويقع باطال آل اتفاق على خمالفة األحكام السابقة -
  
 

 الفرع االول - 1.2.2.2.2
 )187 - 163(عقد نقل األشياء 

  163املادة رقم 
نقل من نسختني يوقع احداها الناقل وتسلم اىل املراسل ويوقع حترر وثيقة ال -1

  . األخرى املرسل وتسلم اىل الناقل
  : وتشمل الوثيقة بوجه خاص -
  . تاريخ حتريرها -
امساء املرسل واملرسل اليه والناقل والوآيل بالعمولة للنقل ان وجد،  -

  . ومواطنهم
  . جهة القيام وجهة الوصول -
قول ووزنه وحجمه وآيفية حزمه وعدد الطرود وآل بيان اخر جنس الشىء املن -

  . يكون الزما لتعيني ذاتية الشيء وتقدير قيمته
  . امليعاد املعني للنقل -ـ
  . اجرة النقل مع بيان امللتزم بدفعها -
االتفاقات اخلاصة املتعلقة بوسيلة النقل وطريقه والتعويضات اليت تستحق عن  -

  . تأخر وصوله هالك الشيء او تلفه او
 .وجيوز اثبات عكس ما ورد يف وثيقة النقل جبميع الطرق -
  
 

  164املادة رقم 
  . جيوز ان حترر وثيقة النقل باسم شخص معني آلمره او للحامل -1
تتداول الوثيقة طبقا لقواعد احلوالة اذا آانت امسية وبالتظهري اذا آانت  -2

 .ألمر، وباملناولة اذا آانت للحامل
  
 

  165ادة رقم امل



اذا مل حترر وثيقة نقل وجب على الناقل ان يسلم اىل املرسل بناء على طلبه 
ايصاال موقعا منه بتسليم الشيء املنقول وجيب ان يكون االيصال مؤرخا ومشتمال 

 .على البيانات الكافية لتعيني ذاتية الشيء املنقول واجرة النقل
  
 

  166املادة رقم 
،اال اذا اتفق على   م الشيء اىل الناقل يف موطنهيلتزم املرسل بتسلي -1

واذا آان النقل يقتضي من جانب الناقل اختاذ . تسليمه يف مكان اخر
  . استعدادات خاصة، وجب على املرسل اخطاره بذلك قبل التسليم بوقت آاف

وجيوز للناقل ان يطلب فتح الطرود قبل تسلمها للتحقق من صحة البيانات  -2
  . ملرسلاليت ذآرها ا

وجب على  واذا آانت طبيعة الشيء تقتضي اعداده للنقل اعدادا خاصا ، -3
املرسل ان يعىن حبزمه على وجه يقيه اهلالك او التلف، وال يعرض األشخاص او 

 .االشياء األخرى اليت تنقل معه الضرر
  
 

  167املادة رقم 
حقة للناقل ما مل يلتزم املرسل بدفع اجرة النقل وغريها من املصروفات املست -1

يتفق على ان يتحملها املرسل اليه ويف هذه احلالة يكون املرسل واملرسل اليه 
  . مسؤولني بالتضامن عن دفع األجرة واملصروفات

 .وال يستحق الناقل اجرة نقل ما يهلك من االشياء بقوة قاهرة -
  
 

  168املادة رقم 
ل ان يأمره باعادته اليه جيوز للمرسل اثناء وجود الشيء يف حيازة الناق -1

او بتوجيهه اىل شخص اخر غري املرسل اليه ويدفع للناقل اجرة ما يتم من 
  . النقل ويعوضه عن املصروفات واالضرار

  : على انه الجيوز للمرسل استعمال هذا احلق -
  . اذا عجز عن تقدمي وثيقة النقل اليت تسلمها من الناقل -
وينتقل هذا احلق اىل املرسل اليه . يه تسلمهاذا وصل الشيء وطلب املرسل ال -

 .من وقت تسلمه وثيقة النقل
  
 

  169املادة رقم 
جيوز ملالك الشيء ان يتصرف فيه بالبيع او غريه من التصرفات اثناء وجوده  -1

  . يف حيازة الناقل مبوجب وثيقة النقل
الناقل  واملالك هو الذي يتحمل تبعة هالك الشيء اثناء النقل، ويرجع على -

 .اذا آان للرجوع وجه
  
 

  170املادة رقم 
يتحمل املرسل اليه االلتزامات الناشئة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او 

ويعترب قبوال ضمنيا بوجه خاص مطالبة املرسل اليه بتسليم الشيء وثيقة . ضمنا
 .النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثيقة تعليمات تتعلق به

  
 

  171املادة رقم 
  . يلتزم الناقل بشحن الشيء ورصه يف وسيلة النقل ما مل يتفق على غري ذلك -1
واذا اتفق على ان يقوم املرسل بشحن البضاعة او رصها، وجب على الناقل  -2

ان ميتنع عن النقل اذا آان الشحن او الرص مشوبا بعيب ال خيفى على الناقل 
 .العادي

  
 

  172املادة رقم 
على الناقل ان يسلك الطريق الذي مت االتفاق عليه فاذا مل يتفق على طريق  -1

  . معني وجب على الناقل ان يسلك اقصر الطرق
ومع ذلك جيوز للناقل ان يغري الطرق املتفق عليه او اال يلتزم اقصر الطرق  -2

 .،اذا قامت ضرورة تقتضي ذلك



  
 

  173املادة رقم 
ء اثناء تنفيذ عقد النقل ،ويكون مسؤوال عن هالآه يضمن الناقل سالمة الشى -1

ويعترب يف . هالآا آليا او هالآا جزئيا او عن تلفه او عن التأخري يف تسليمه
حكم اهلالك الكلي انقضاء مدة معقولة بعد انتهاء امليعاد املعني او الذي يقضي 

  . به العرف لوصول الشيء دون العثور عليه
عما يلحق الشيء عادة حبكم طبيعته من نقص يف الوزن  وال يكون الناقل مسؤوال -

 .او احلجم اثناء نقله ما مل يثبت ان النقص نشأ من اسباب اخرى
  
 

  174املادة رقم 
ال يكون الناقل مسؤوال عن ضياع ما عهد اليه بنقله من نقود او اوراق مالية 

ملرسل بشأا او جموهرات اوغري ذلك من االشياء الثمينة ،اال بقدر ما قدمه ا
 .وقت تسليمها من بيانات آتابية

  
 

  175املادة رقم 
يكون الناقل مسؤوال عن افعال االشخاص الذين يستخدمهم يف تنفيذ التزاماته 

 .املرتتبة على عقد النقل
  
 

  176املادة رقم 
اذا ضاع الشيء او تلف دون ان تكون قيمته مبينة يف وثيقة النقل، قدر  -1

القيمة احلقيقية ملا ضاع او تلف يف جهة الوصول ويف اليوم  التعويض علىاساس
فإذا مل يكن للشيء سعر معني حددت . احملدد له طبقا للسعر السائد يف السوق

  . قيمته مبعرفة خبري يعينه قاضي األمور املستعجلة
واذا آانت قيمة الشيء مبينة يف وثيقة النقل ، جاز للناقل ان ينازع يف  -2

 .وان يثبت جبميع الطرق القيمة احلقيقية للشيءهذه القيمة، 
  
 

  177املادة رقم 
اذا ترتب على تلف الشيء او على هالآه هالآا جزئيا او على تأخر وصوله انه 

وثبتت مسؤولية الناقل، جاز لطالب التعويض . مل يعد صاحلا للغرض املقصود منه
 .ان يتخلى للناقل عن الشيء مقابل احلصول على تعويض آامل

  
 

  178املادة رقم 
تسلم الشيء دون حتفظ يسقط احلق يف الرجوع على الناقل بسبب التلف او  -1

اهلالك اجلزئي او التأخر يف الوصول ما مل يثبت املرسل اليه حالة البضاعة 
  . ويرفع الدعوى علىالناقل خالل ثالثني يوما من تاريخ التسليم

االدارة او خبري يعينه قاضي  ويكون اثبات حالة البضاعة مبعرفة رجال -2
 .األمور املستعجلة

  
 

  179املادة رقم 
اذا قدم عدة ناقلني على التعاقب بتنفيذ عقد النقل واحد آان للناقل  -1

االول مسؤوال جتاه املرسل واملرسل اليه عن جمموع النقل ويقع باطال آل شرط خبالف 
  . ذلك
وال يسأل آل من الناقلني التالني للناقل األول جتاهه او جتاه املرسل  -2

فاذا . اواملرسل اليه اال عن الضرر الذي يقع يف اجلزء اخلاص به من النقل
استحال اجلزء الذي وقع فيه الضرر وجب توزيع التعويض بني مجيع الناقلني 

حدهم وزعت حصته على بنسبة ما يستحقه آل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر ا
 .األخرين بالنسبة ذاهتا

  
 

  180املادة رقم 
ال جيوز للناقل ان ينفي مسؤوليته عن هالك الشيء او تلفه او التأخري يف  -1

تسليمه اال باثبات القوة القاهرة او العيب الذااتي يف الشيء او خطأ املرسل 



  . او خطأ املرسل ليه
ؤوليته عن التلف من جراء عيب يف حزم واذا حتفظ الناقل واشرتط عدم مس -2

البضاعة، آان على املرسل او املرسل اليه ان يثبت ان التلف مل ينشأ من جراء 
 .هذا العيب

  
 

  181املادة رقم 
يقع باطال آل شرط يقضي باعفاء الناقل من املسؤولية عن هالك الشيء هلكا  -1

رط يقضي باعفاء آليا او هلكا جزئيا او عن تلفه آذلك يقع باطال آل ش
  . الناقل من هذه املسؤولية اذا نشأت عن افعال تابعيه

ويعترب يف حكم األعفاء من املسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام املرسل او  -2
املرسل اليه باية صفة آانت بدفع آل او بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية 

 .الناقل
  
 

  182املادة رقم 
العمدي واخلطأ اجلسيم من الناقل او من تابعيه جيوز فيما عدا حاليت اخلطأ  -1

  : للناقل
ان حيدد مسؤوليته عن اهلالك او التلف، بشرط اال يكون التعويض املشرتط  -

  . تعويضا صوريا
  . ان يشرتط اعفاءه من املسؤولية عن التأخري -
وجيب ان يكون شرط األعفاء من املسؤولية او حتديدها مكتوبا ، وان يكون  -
 .لناقل قد اعلم به املرسلا
  
 

  183املادة رقم 
اذا نقل الشىء يف حراسة املرسل او املرسل اليه ، مل يكن الناقل مسؤوال عن 

 .هالآه اوتلفه اال اذا ثبت صدور خطأ منه او من تابعيه
  
 

  184املادة رقم 
  . يلتزم الناقل بتفريغ الشيء عند وصوله ما مل يتفق على غري ذلك -1
سل ايه ان يرجع مباشرة على الناقل يطالبه بالتسليم او بالتعويض وللمر -2

 .عند االقتضاء
  
 

  185املادة رقم 
اذا مل يكن التسليم واجبا يف حمل املرسل اليه آان على الناقل ان خيطره  -1

  . بوصول الشيء وبالوقت الذي يستطيع فيه تسلمه
وااللتزام . ده الناقلوعلى املرسل اليه تسلم الشيء يف امليعاد الذي حد -

وجيوز للناقل بعد انقضاء امليعاد الذي عينه للتسلم وان . مبصروفات التخزين
 .ينقل الشيء اىل حمل املرسل اليه مقابل اجرة اضافية

  
 

  186املادة رقم 
اذا وقف النقل اثناء تنفيذه او مل حيضر املرسل اليه لتسلم الشىء الذي  -1

عن تسلمه او عن دفع اجرة النقل واملصروفات عينه الناقل او خضر وامتنع 
  . وجب على الناقل ان خيطر املرسل بذلك وان يطلب منه تعليماته

واذا تأخر املرسل يف إبالغ الناقل تعليماته يف الوقت املناسب جاز للناقل  -
ان يطلب من قاضى األمور املستعجلة عيني خبري إلثبات حالة الشيء واالذن له يف 

  . ايداعه عند امني حلساب املرسل وعلى مسؤوليته
انته واذا آان الشيء معرضا للهالك اوللتلف او نقص يف القيمة او آانت صي -

تقتضي مصروفات باهظة امر القاضي ببيعه بالطريقة اليت يعينها وبايداع 
وجيوز للقاضي عند االقتضاء ان يأمر . الثمن خزانة احملكمة حلساب ذوي الشأن

 .ببيع الشيء آله او نصفه مبا يكفي للوفاء باملبالغ املستحقة للناقل
  
 

  187املادة رقم 



رة النقل واملصروفات وغريها من املبالغ اليت للناقل حبس الشيء الستيفاء اج -1
  . تستحق له بسبب النقل

ويكون للناقل امتياز على الثمن الناتج من بيع الشيء الستيفاء املبالغ  -
املستحقة له بسبب النقل ويتبع يف هذا الشأن اجراءات التنفيذ على األشياء 

 .املرهونة رهنا جتاريا
  
 

 الفرع الثاىن - 1.2.2.2.3
 )196 - 188(عقد نقل األشخاص 

  188املادة رقم 
يلتزم الناقل بنقل الراآب وامتعته اليت جيوز له االحتفاظ هبا اىل جهة الوصول 

 .يف امليعاد املتفق عليه او املذآور يف لوائح النقل او الذي يقضي به العرف
  
 

  189املادة رقم 
ل ويكون مسؤوال عما يضمن الناقل سالمة الرآاب اثناء تنفيذ عقد النق -1

يلحق الراآب من اضرار بدنية او مادية وعن التأخري وال جيوز له ان ينفي 
  . مسؤوليته اال باثبات القوة القاهرة او خطأ الراآب

وللورثه احلق يف مطالبة الناقل بالتعويض عن الضرر الذي حلق مورثهم سواء  -2
 .من الزمن وقعت الوفاة اثر احلادث مباشرة او بعد انقضاء مدة

  
 

  190املادة رقم 
يكون الناقل مسؤوال عن افعال األشخاص الذين يستخدمهم يف تنفيذ التزاماته 

 .املرتتبة على عقد النقل
  
 

  191املادة رقم 
يقع باطال آل شرط يقضي باعفاء الناقل آليا او جزئيا من املسؤولية عما  -1

  . يصيب الراآب من اضرار بدنية
إلعفاء من املسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام الراآب على يعترب يف حكم ا -

  . اي وجه بدفع آل او بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الناقل
وفيما عدا حاليت اخلطأ العمدي واخلطأ اجلسيم من الناقل او من تابعيه، جيوز  -

نية للناقل ان يشرتط اعفاءه آليا او جزئيا من املسؤولية عن األضرار غري البد
  . او اضرار التأخري اليت تلحق الراآب

وجيب ان يكون شرط االعفاء من املسؤولية مكتوبا وان يكون الناقد قد اعلم  -
 .به الراآب

  
 

  192املادة رقم 
ال يكون الناقل مسؤوال عن ضياع األمتعة اليت حيتفظ هبا الراآب او عن تلفها  -1

   .اال اذا اثبت الراآب خطأ الناقل او تابعيه
 .وخيضع نقل األمتعة املسجلة لألحكام اخلاصة بنقل األشياء -
  
 

  193املادة رقم 
اذا تويف الراآب اثناء تنفيذ عقد النقل، التزم الناقل بأن يتخذ  -1

  . التدابري الالزمة للمحافظة على امتعته اىل ان تسلم اىل ذوي الشأن
تدخل ملراقبة هذه واذا وجد يف حمل الوفاة احد ذوي الشأن جاز له ان ي -

 .التدابري وان يطلب من الناقل تسليمه اقرار بان امتعة املتويف يف حيازته
  
 

  194املادة رقم 
يلتزم الراآب بأداء اجرة النقل يف امليعاد املتفق عليه او املذآور يف لوائح 

وهو ملزم األجرة آاملة ولو عدل عن السفر . النقل او الذي يقضي به العرف
تحال السفر بسبب وفاة الراآب او مرضه اوغري ذلك من املوانع اما اذا اس

 .القهرية فان عقد النقل ينفسخ وال جتب االجرة
  
 



  195املادة رقم 
للناقل حبس امتعة الراآب ضمانا ألجرة النقل وملا قدمه له من طعام او  -1

  . غريه اثناء تنفيذ عقد النقل
تيفاء املبالغ املستحقة له بسبب للناقل حق امتياز على مثن األمتعة الس -2

النقل ويتبع يف هذا الشأن اجراءات التنفيذ على االشياء املرهونة رهنا 
 .جتاريا

  
 

  196املادة رقم 
 .جيب على الراآب اتباع تعليمات الناقل املتعلقة بالنقل

  
 

 الفرع الثالث - 1.2.2.2.4
 )204 - 197(الوآالة بالعمولة للنقل 

  197املادة رقم 
الوآالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم مبوجبه الوآيل بان يتعاقد بامسه او  -1

باسم موآله مع ناقل على نقل شيء او شخص اىل جهة معينة وبأن يقوم عند 
االقتضاء بالعمليات املرتبطة هبذا النقل وذلك يف مقابل عمولة يتقاضاها من 

  . املوآل
له اخلاصة سرت عليه احكام عقد واذا توىل الوآيل بالعمولة النقل بوسائ -2

 .النقل ما مل يتفق على غري ذلك
  
 

  198املادة رقم 
يلتزم الوآيل العمولة للنقل بأن حيافظ على مصلحة موآله وان ينفذ  -1

  . تعليماته بوجه خاص ما تعلق منه باختيار الناقل
تفق وال جيوز للوآيل ان يقيد يف حساب موآله اجرة نقل اعلى من األجرة امل -2

 .عليها مع الناقل
  
 

  199املادة رقم 
  . يضمن الوآيل بالعمولة للنقل سالمة الشيء او الراآب -1
ويف نقل األشياء يكون مسؤوال من وقت تسلمه الشيء عن هالآه آليا او جزئيا  -2

وال جيوز له ان ينفي مسؤوليته اال بإثبات . او تلفه او التأخري يف تسليمه
عيب الذاتى يف الشيء او خطأ املوآل او خطأ املرسل القوة القاهرة او ال

  . اليه
ويف نقل األشخاص يكون مسؤوال عن التأخري ىف الوصول وعما يلحق الراآب اثناء  -

وال جيوز له ان ينفي مسؤوليته . تنفيذ عقد العمل من اضرار بدنية او مادية
  . اال باثبات القوة القاهرة او خطأ الراآب

 .حوال الرجوع على الناقل اذا آان هلذا الرجوع وجهوله يف مجيع األ -
  
 

  200املادة رقم 
يقع باطال آل شرط يقضي باعفاء الوآيل العمولة للنقل آليا او جزئيا  -1

  . عما يلحق الراآب من اضرار بدنية
ويعترب يف حكم اإلعفاء من املسؤولية آل شرط يكون من شأنه الزام الراآب  -

  . على اي وجه بدفع آل او بعض نفقات التأمني ضد مسؤولية الوآيل بالعمولة
وفيما عدا حاليت اخلطأ العمدي واخلطأ اجلسيم من الوآيل العمولة للنقل او  -

وز للوآيل بالعمولة ان من احد تابعيه او من الناقل او من احد تابعيه جي
يشرتط اعفاءه آليا او جزئيا من املسؤولية الناشئة عن هالك الشيء او تلفه 
او التأخري يف تسليمه ومن املسؤولية الناشئة عن التأخري يف وصول الراآب او 

  . عما يلحقه من اضرار غري بدنية
يل قد اعلم وجيب ان يكون شرط اإلعفاء من املسؤولية مكتوبا وان يكون الوآ -

 .به املوآل او الراآب
  
 

  201املادة رقم 
للموآل او الراآب حق الرجوع مباشرة على الناقل ملطالبته بتعويض الضرر  -1

. الناشئ عن عدم تنفيذ عقد النقل او عن تنفيذه بكيفية معينه اوعن التأخري
  . وجيب يف هذه احلالة ادخال الوآيل بالعمولة للنقل يف الدعوى



قل حق الرجوع مباشرة على املوآل الراآب ملطالبته بالتعويض عن وللنا -
 .الضرر الذي حلقه من تنفيذ النقل

  
 

  202املادة رقم 
الوآيل األصلي بالعمولة ضامن للوآيل بالعمولة الذي وسطه، ما مل يكن املرسل 

 .قد عني الوآيل الوسيط يف اتفاقه مع الوآيل األصلي
  
 

  203املادة رقم 
 .الوآيل بالعمولة اجرة النقل اىل الناقل حل حمله فيما له من حقوقاذا دفع 

  
 

  204املادة رقم 
فيما عدا األحكام املنصوص عليها فيما تقدم، تسري على الوآيل بالعمولة 

 .للنقل األحكام اخلاصة بعقد الوآالة بالعمولة
  
 

 الفرع الرابع - 1.2.2.2.5
 )222 - 205(أحكام خاصة بالنقل اجلوي 

  205املادة رقم 
يقصد بالنقل اجلوي نقل األشخاص او األمتعة او البضائع بالطائرات يف  -1

  . مقابل اجر
األشياء اليت جيوز للراآب محلها معه يف الطائرة " األمتعة" ويقصد بلفظ  -

وتسلم للناقل لتكون يف حراسته اثناء النقل وال يشمل هذا اللفظ األشياء 
 .بقى يف حراسة الراآب اثناء السفرالصغرية الشخصية الىت ت

  
 

  206املادة رقم 
تسري على النقل اجلوي احكام هذا الفصل مع مراعاة األحكام اخلاصة املنصوص 

 .عليها يف املواد التالية
  
 

  207املادة رقم 
جيب ان تتضمن وثيقة النقل اجلوي بيانا يفيد بأن النقل يقع وفقا ألحكام 

واال امتنع على الناقل التمسك  214وص عليها يف املادة املسؤولية احملدودة املنص
 .هبذه األحكام

  
 

  208املادة رقم 
يسأل الناقل اجلوي عن الضرر الذي حيدث يف حالة وفاة الراآب او اصابته جبروح 
او بأي ضرر بدني آخر اذا وقع احلادث الذي ادى اىل ضرر على منت الطائرة او 

 .عود الرآاب ونزوهلميف اثناء العملية من عمليات ص
  
 

  209املادة رقم 
يسأل الناقل اجلوي عن الضرر الذي حيدث يف حالة هالك او ضياع االمتعة او  -1

  . البضائع او تلفها اذا وقع احلادث الذي ادى اىل ضرر اثناء النقل اجلوي
ويشتمل النقل اجلوي الفرتة اليت تكون فيها األمتعة والبضائع يف حراسة  -

  . ثناء وجود الطائرة يف احد املطارات او يف اي مكان اخر هبطت فيهالناقل ا
وال يشمل النقل اجلوي الفرتة اليت تكون فيها األمتعة او البضائع حمل نقل  -

على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند . بري او جوي او ري يقع خارج املطار
طائرة اىل اخرى وجب  تنفيذ النقل اجلوي بقصد الشحن او التسليم او النقل من

افرتاض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فرتة النقل اجلوي حىت يقوم الدليل 
 .على عكس ذلك

  
 

  210املادة رقم 



يسأل الناقل اجلوي عن الضرر الذي يرتتب على التأخري ويف وصول الراآب او 
 .االمتعة او البضائع

  
 

  211املادة رقم 
لية اذا اثبت انه وتابعيه قد اختذوا آل يعفى الناقل اجلوي من املسؤو

 .التدابري الالزمة لتفادي الضرر او انه آان من املستحيل عليهم اختاذها
  
 

  212املادة رقم 
يعفى الناقل اجلوي من املسؤولية اذا اثبت ان الضرر آله قد نشا خبطأ 

وجيوز للمحكمة ان ختفض مسؤولية الناقل اذا اثبت ان خطأ املضرور قد . املضرور
 .اشرتك يف احداث الضرر

  
 

  213املادة رقم 
ال يسأل الناقل اجلوي عن األشياء الصغرية الشخصية اليت تبقى يف حراسة الراآب 

 .ء السفر اال اذا اثبت الراآب خطأ الناقل او تابعيهاثنا
  
 

  214املادة رقم 
ال جيوز يف حالة نقل األشخاص ان جياوز التعويض الذي حيكم على الناقل اجلوي  -1

ستة االف دينار بالنسبة لكل راآب اال اذا اتفق صراحة على جتاوز هذا 
  . املقدار

جاوز التعويض ستة دنانري عن آل ويف حالة نقل األمتعة او البضائع اليت -
ومع ذلك اذا قدم املرسل عند تسليم األمتعة او البضائع اىل . آيلوجرام

الناقل اقرارا خاصا مبا يعلقه من امهية على تسليمها يف مكان الوصول ودفع 
ما قد يطلبه الناقل من اجره اضافية نظري ذلك، التزم الناقل بأداء 

نة يف االقرار اال اذا اثبت الناقل ان هذه التعويض مبقدار القيمة املبي
  . القيمة جتاوز مدى األمهية احلقيقية اليت علقها املرسل على التسليم

ويف حالة ضياع او هالك او تلف جزء من طرد او بعض حمتوياته حيسب احلد القصى  -
للتعويض على اساس الوزن األمجايل للطرد آله، ما مل يؤثر ذلك يف قيمة طرود 

  . تشملها نفس الرسالة فرياعى ايضا وزن هذه الطرود اخرى
وبالنسبة اىل االشياء الصغرية الشخصية اىل يتبقى يف حراسة الراآب اثناء  -

السفر ال جيوز ان يزيد التعويض الذي حيكم به لكل راآب عن تلك االشياء على 
 .مائة وعشرين دينارا

  
 

  215املادة رقم 
سك بتحديد املسؤولية املنصوص عليها يف املادة ال جيوز للناقل اجلوي ان يتم

السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشأ من فعل او امتناع من جانب الناقل او 
تابعيه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما برعونة مقرونه بادراك اان ضررت قد 

فاذا وقع الفعل او االمتناع من جانب التابعني فيجب ان يثبت . يرتتب عل ذلك
 .م آانوا عندئذ يف اثناء تأدية وظائفهمايضا ا

  
 

  216املادة رقم 
اذا اقيمت دعوى التعويض على احد تابعي الناقل جاوز له ان يتمسك  -1

اذا ثبت ان الفصل الذي احدث  214بتحديد املسؤولية املنصوص عليها يف املادة 
  . الضرر قد وقع منه اثناء تأدية وظيفته

ع التعويض الذي ميكن احلصول عليه من الناقل وتابعيه وجيب ان ال يتجاوز جممو -
  . معا تلك احلدود

ومع ذلك ال جيوز لتابع الناقل ان يتمسك بتحديد املسؤولية اذا ثبت ان  -
الضرر ناشىء عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما 

 .برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد يرتتب على ذلك
  
 

  217املادة رقم 



يقع باطال آل شرط يقضي باعفاء الناقل اجلوي من املسؤولية او بتحديدها  -1
  . 214بأقل من احلدود املنصوص عليها يف املادة 

مع ذلك ال يشمل هذا البطالن الشرط الذي يقضي باعفاء الناقل من املسؤولية -
طبيعته او عيب او بتحديدها يف حالة هالك الشيء حمل النقل او تلفه بسبب 

 .ذاتي فيه
  
 

  218املادة رقم 
تسلم املرسل اليه األمتعة او البضائع دون حتفظ ينهض قرينة على انه تسلمها 

 .يف حالة جيدة ومطابقة لوثيقة النقل ما مل يقم دليل على عكس ذلك
  
 

  219املادة رقم 
جا اىل على املرسل اليه يف حالة تلف األمتعة او البضائع ان يوجه احتجا -1

الناقل فور اآتشاف التلف وعلى األآثر خالل سبعة ايام بالنسبة اىل األمتعة 
ويف حالة . واربعة عشر يوما بالنسبة اىل البضائع وذلك من تاريخ تسلمها

التأخري جيب ان يوجه االحتجاج خالل واحد وعشرين يوما على األآثر من اليوم 
  . ف املرسل اليهالذي توضع فيه االمتعة او البضائع حتت تصر

وجيب ان يثبت االحتجاج يف صورة حتفظ على وثيقة النقل عند تسليم االمتعة او  -
  . البضائع او يف صورة خطاب مسجل يرسل اىل الناقل يف امليعاد القانوني

وال تقبل دعوى املسؤولية ضد الناقل اذا مل يوجه االحتجاج يف املواعيد  -
 اذا اثبت املدعى وقوع تدليس من جانب الناقل املنصوص عليها يف هذه املادة اال

او تابعيه لتفويت هذه املواعيد او الخفاء حقيقة الضرر الذي اصاب االمتعة 
 .او البضائع

  
 

  220املادة رقم 
يسقط احلق يف رفع الدعوى مسؤولية على الناقل اجلوي مبرور سنتني من يوم بلوغ 

جيب ان تصل فيه او من يوم وقف  الطائرة جهة الوصول او من اليوم الذي آان
 .النقل

  
 

  221املادة رقم 
يف حالة النقل باان يكون الناقل اجلوي مسؤوال اال اذا ثبت صدور خطأ منه  -1

ويف هذه احلالة يسأل الناقل يف احلدود املنصوص عليها يف . او من احد تابعيه
  . 214املادة 

فان . ويعترب النقل باان اذا آان بدون مقابل ومل يكن الناقل حمرتفا للنقل -
 .آان الناقل حمرتفا اعترب النقل غري جماني

  
 

  222املادة رقم 
ايا آانت صفة  214يكون للناقل اجلوي مسؤوال يف احلدود املنصوص عليها يف املادة 

 .ار التعويض املستحقاخلصوم يف دعوى املسؤولية وايا آان عددهم او مقد
  
 

 الفصل الثالث - 1.2.2.3
 )237 - 126(الرهن التجاري 

  225املادة رقم 
ويتم رهن احلقوق الثابتة يف صكوك امسية بنزول آتابي . جيوز رهن احلقوق -1

. يذآر فيه انه على سبيل الضمان ويقيد يف دفاتر اهليئة اليت اصدرت الصك
  . ويؤشر به على الصك ذاته

  . رهن احلقوق الثابتة يف صكوك ألمر بتظهري يذآر فيه ان القيمة للضمان ويتم -
ويتم رهن احلقوق األخرى غري الثابتة يف صكوك امسية او صكوك ألمر باتباع  -

  . االجراءات واالوضاع اخلاصة حبوالة احلق
واذا آان الصك مودعا . وتنتقل حيازة احلقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها -

ري، اعترب تسليم ايصال االيداع مبثابة تسليم الصك ذاته بشرط ان يكون عند الغ
الصك معينا يف االيصال تعيينا آافيا وان يرضى املودع عنده حبيازته حلساب 

 .الدائن املرهتن
  
 



  226املادة رقم 
 .يثبت الرهن بالنسبة اىل املتعاقدين ويف مواجهة الغري جبميع طرق األثبات

  
 

  227املادة رقم 
اذا ترتب الرهن على مال مثلى، بقى قائما ولو استبدل بالشيء املرهون  -1

  . شيء من نوعه
واذا آان للشيء املرهون من األموال غري املثلية ، جاز للمدين الراهن ان  -

يسرتده ويستبدل به غريه، بشرط ان يكون منصوصا على ذلك يف عقد الرهن وان 
 .خالل حبقوق الغري حسن النيةيقبل الدائن البدل وذلك مع عدم األ

  
 

  228املادة رقم 
على الدائن املرهتن ان يسلم اذا طلب منه ذلك، ايصاال يبني فيه ماهية الشيء 

 .املرهون ونوعه ومقداره ووزنه وغري ذلك من الصفات املميزة له
  
 

  229املادة رقم 
الشيء املرهون يلتزم الدائن املرهتن باختاذ الوسائل الالزمة للمحافظة على  -1

واذا آان هذا الشيء ورقة جتارية فعليه عند حلول األجل ان يقوم باالجراءات 
  . الالزمه الستيفاء البدل

ويكون الراهن ملزما جبميع املصروفات اليت ينفقها الدائن املرهتن يف هذا  -
 .السبيل

  
 

  230املادة رقم 
احلقوق املتعلقة بالشيء  يلتزم الدائن املرهتن بأن يستعمل حلساب الراهن مجيع

املرهون وان يقبض من قيمته وارباحه وفوائده وغر ذلك من املبالغ الناجتة 
عنه عند استحقاقها على ان خيصم ما يقبضه من قيمة ما انفقه يف احملافظة على 
الشيء ويف االصالحات مث من املصروفات والفوائد مث من اصل الدين املضمون بالرهن 

 .اق او القانون على غري ذلكما مل ينص االتف
  
 

  231املادة رقم 
اذا مل يدفع املدين الدين املضمون بالرهن يف ميعاد استحقاقه آان للدائن 
املرهتن بعد انقضاء ثالثة ايام من تاريخ اعذار املدين بالوفاء ان يطلب 

 .بعريضة تقدمي اىل رئيس احملكمة الكلية االمر ببيع الشيء املرهون آله او بعضه
  
 

  232املادة رقم 
ال جيوز تنفيذ األمر الصادر رئيس احملكمة ببيع الشيء املرهون اال بعد  -1

انقضاء مخسة ايام من تاريخ تبليغه اىل املدين والكفيل العيين ان وجد، مع 
  . بيان املكان الذي جيري فيه البيع وتارخيه وساعته

رهتن ان يعني املال الذي واذا تقرر الرهن على عدة اموال آان حق الدائن امل -
ويف مجيع األحوال ال جيوز ان يشمل . جيري عليه البيع ما مل يتفق على غري ذلك
 .البيع اال ما يكفي للوفاء حبق الدائن

  
 

  233املادة رقم 
جيري البيع يف الزمان واملكان اللذين يعينهما رئيس احملكمة الكلية،  -1

واذا آان . يس باتباع طريقة اخرىوباملزايدة العلنية اال اذا امر الرئ
الشيء املرهون صكا متداوال يف سوق االوراق املالية امر الرئيس ببيعه يف هذا 

  . السوق مبعرفة احد السماسرة
ويستوىف الدائن املرهتن بطريق االمتياز دينه من اصل وفوائد ومصروفات من  -

 .الثمن الناتج من البيع
  
 

  234املادة رقم 



ء املرهون معرضا للهالك او التلف او آانت حيازته تستلزم اذا آان الشي
نفقات باهظة ومل يشأ الراهن تقدمي شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن 

والراهن ان يطلب من رئيس احملكمة الكلية الرتخيص ببيعه فورا بأية طريقة 
 .يعينها الرئيس وينتقل الرهن اىل الثمن الناتج من البيع

  
 

  235املادة رقم 
اذا نقص سعر الشيء املرهون يف السوق حبيث اصبح غري آاف لضمان الدين جاز 

فاذا رفض الراهن . للدائن ان يعني للراهن ميعادا مناسبا لتكملة الضمان
ذلك او انقضى امليعاد احملدد دون ان يقوم بتكملة الضمان جاز للدائن ان 

اىل  231ا يف املواد من ينفذ على الشيء املرهون باتباع اإلجراءات املنصوص عليه
233. 
  
 

  236املادة رقم 
اذا آان الشيء املرهون صكا مل تدفع قيمته بكاملها، وجب على الراهن مىت 

طولب باجلزء غري املدفوع ان يقدم اىل الدائن املرهتن النقود الالزمة هبذا اجلزء 
الصك  واال جاز للدائن املرهتن ان يبيع, قبل ميعاد استحقاقه بيوم علىاألقل

 .233اىل  131باتباع االجراءات املنصوص عليها يف املواد من 
  
 

  237املادة رقم 
يعترب باطال آل اتفاق يربم وقت تقرير الرهن او بعد تقريره ،ويعطى  -1

للدائن املرهتن يف حالة عدم استيفاء الدين عند حلول اجله احلق يف متلك الشيء 
اىل  231املنصوص عليها يف املواد من  املرهون او بيعه بدون مراعاة األحكام

233 .  
ومع ذلك جيوز بعد حلول الدين او قسط منه االتفاق على ان ينزل املدين  -

لدائنه عن الشيء املرهون او جزء منه وفاء للدين، آما جيوز للقاضي ان يأمر 
بتمليك الدائن املرهتن الشيء املرهون او جزءا منه وفاء للدين على ان حيسب 

 .بقيمته وفقا لتقدير اخلرباء عليه
  
 

  223املادة رقم 
يكون الرهن جتاريا بالنسبة اىل مجيع ذوي الشأن فيه اذا تقرر على مال منقول 

 .ضمانا لدين يعترب جتاريا بالنسبة اىل املدين
  
 

  224املادة رقم 
ال يكون الرهن نافذا يف حق الغري اال اذا انتقلت حيازة الشيء املرهون اىل  -1
لدائن املرهتن او اىل شخص اخر يعينه العاقدان، ويف حيازة من تسلمه منهما ا

  . حىت انقضاء الرهن
  : ويعترب الدائن املرهتن او الشخص الذي عينه العاقدان حائزا للشيء املرهون -
اذا وضع حتت تصرفه بكيفية حتمل الغري على االعتقاد بأن الشيء اصبح يف  -

  . حراسته
ميثل الشيء املرهون ويعطي حائزه دون غريه حق تسلم هذا اذا تسلم صكا  -

 .الشيء
  
 

 الفصل الرابع - 1.2.2.4
 )259 - 128(االيداع يف املخازن العامة 

  238املادة رقم 
االيداع يف املخازن العامة عقد يتعهد مبوجبه اخلازن بتسلم بضاعة او حفظها 
 .حلساب املودع او من تؤول اليه ملكيتها او حيازهتا مبوجب الصكوك اليت متثلها

  
 

  239املادة رقم 
ال جيوز انشاء او استثمار خمزن عام له حق اصدار صكوك متثل البضائع املودعة 

ال برتخيص من الوزير املختص ووفقا للشروط واالوضاع وتكون قابلة للتداول ا
 .اليت يصدر هبا قرار منه



  
 

  240املادة رقم 
  . يصدر الوزير املختص الئحة بتنظيم املخازن العامة -1
ويضع آل خمزن عام الئحة خاصة لتنظيم نشاطه مبا يتفق ونوع العمل فيه  -

وجيب ان . يباشر فيه عمله وطبيعة البضاعة اليت يقوم بتخزينها واملكان الذي
 .تشمل هذه الالئحة على وجه اخلصوص آيفية تعيني اجرة التخزين

  
 

  241املادة رقم 
ال جيوز للخازن ان ميارس بأية صفة سواء حلسابه او حلساب الغري، نشاطا  -1

جتاريا يكون موضوعه بضائع من نوع البضائع املرخص له يف حفظها يف خمزنه 
  . اواصدار صكوك متثله

ويسري هذا احلكم اذا آان القائم على استثمار املخزن شرآة ميارس احد  -
على األقل من رأس ماهلا نشاطا جتاريا يشمله % 10الشرآاء فيها ممن ميلكون 

 .احلظر املنصوص عليه فيما تقدم
  
 

  242املادة رقم 
ا جيوز للمخازن العامة ان تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة احملفوظة لديه

 .وان تتعامل بصكوك الرهن اليت متثلها
  
 

  243املادة رقم 
يلتزم املودع بان يقدم اىل املخزن العام بيانات صحيحة عن طبيعة البضاعة  -1

  . ونوعها وقيمتها
وللمودع احلق يف فحص البضاعة اليت سلمت اىل املخزن العام حلسابه واخذ مناذج  -

 .منها
  
 

  244املادة رقم 
  . زن مسؤوال عن حفظ البضاعة مبا ال جياوز قيمتها اىل قدرها املودعيكون اخلا -1
وال يسأل اخلازن عما يصيب البضاعة من تلف او نقص اذا نشأ عن قوة قاهرة  -

  . اوعن طبيعة البضاعة او آيفية اعدادها
وللخازن ان يطلب من رئيس احملكمة الكلية االذن له يف بيع البضاعة اذا  -

 .ويعني الرئيس آيفية البيع. سريع آانت مهدده بتلف
  
 

  245املادة رقم 
يتسلم املودع ايصال ختزين يبني فيه امسه ومنهنته وموطنه ونوع البضاعة  -1

وطبيعتها وآميتها وغري ذلك من البيانات الالزمة لتعيني ذاتيتها وقيمتها 
وبيان واسم الشرآة املؤمنة على البضاعة ان وجدت . واسم املخزن املودعة عنده

  . عما اذا آانت قد اديت الرسوم والضرائب املستحقة عليها
ويرفق بكل ايصال ختزين صك رهن يشتمل عل مجيع البيانات املذآورة يف ايصال  -

  . التخزين
 .وحيتفظ املخزن العام بصورة طبق األصل من ايصال التخزين وصك الرهن -
  
 

  246املادة رقم 
اذا آانت البضاعة املسلم عنها ايصال التخزين وصك الرهن من االشياء  -1

املثلية، جاز ان تستبدل هبا بضاعة من طببيعتها ونوعها وصفتها اذا آان 
ويف هذه احلالة تنتقل مجيع . منصوصا على ذلك يف ايصال التخزين وصك الرهن

  . دةحقوق حامل االيصال اوالصك وامتيازاته اىل البضاعة اجلدي
جيوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن عن آمية من البضاعة املثلية  -

 .سائبة يف آمية اآرب
  
 

  247املادة رقم 



  . جيوز ان يصدر ايصال التخزين وصك الرهن باسم املودع او ألمره -1
واذا آان ايصال التخزين وصك الرهن ألمر املودع جاز له ان يتنازل عنهما  -

  . لني بالتظهريمتصلني او منفص
وجيوز ملن ظهر اليه ايصال التخزين او صك الرهن ان يطلب قيد التظهري مع  -

 .بيان موطنه يف الصورة احملفوظة لدى املخزن
  
 

  248املادة رقم 
يرتتب على تظهري صك الرهن منفصال عن ايصال التخزين تقرر رهن على  -1

  . البضاعة لصاحل املظهر اليه
يرتتب على تظهري ايصال التخزين انتقال حق التصرف يف البضاعة اىل املظهر  -

فاذا مل يظهر صك الرهن مع ايصال التخزين، التزم من ظهر اليه هذا . اليه
االيصال بان يدفع الدين املضمون بصك الرهن او ان ميكن الدائن املرهتن من 

 .استيفاء حقه من مثن البضاعة
  
 

  249املادة رقم 
  . جيب ان يكون تظهري ايصال التخزين وصك الرهن مؤرخا -1
واذا ظهر صك الرهن منفصال عن ايصال التخزين، وجب ان يشمل التظهري فضال  -

من تارخيه بيان مبلغ الدين املضمون من اصل وفوائد وتاريخ استحقاقه واسم 
  . الدائن ومهنته وتوقيع املظهر

 صك الرهن والبيانات املتعلقة وعلى املظهر اليه ان يطلب قيد تظهري -
 .بالتظهري يف دفاتر املخزن ويؤشر بذلك صك الرهن

  
 

  250املادة رقم 
جيوز حلامل ايصال التخزين منفصال عن صك الرهن ان يدفع الدين املضمون ولو 

قبل حلول ميعاد االستحقاق واذا آان حامل صك الدين غري معروف او آان 
الشروط اليت يتم مبوجبها الوفاء قبل ميعاد  معروفا واختلف مع املدين على

االستحقاق وجب ايداع الدين من اصل وفوائد اىل ميعاد االستحقاق عند ادارة 
 .املخزن وتكون مسؤولة عنه ويرتتب على هذا االيداع االفراج عن البضاعة

  
 

  251املادة رقم 
الرهن منفصال عن اذا مل يدفع الدين املضمون يف ميعاد االستحقاق، جاز حلامل صك 

ايصال التخزين ان يطلب بيع البضاعة املرهونة باتباع االجراءات املنصوص 
 .املتعلقة بالرهن التجاري 233اىل  231عليها يف املواد من 

  
 

  252املادة رقم 
يستوىف الدائن املرهتن حقه من مثن البضاعة باالمتياز على مجيع الدائنني بعد  -1

  : خصم املبالغ االتيه
  . الضرائب والرسوم املستحقة على البضاعة -
  . مصروفات بيع البضاعة وختزينها وغريها من مصروفات احلفظ -
واذا مل يكن حامل ايصال التخزين حاضرا وقت بيع البضاعة اودع املبلغ  -

 .الزائد على ما يستحقه حامل صك الرهن خزانة احملكمة
  
 

  253املادة رقم 
ن الرجوع على املدين او املظهرين اال بعد التنفيذ ال جيوز حلامل صك الره -1

  . على البضاعة املرهونة وثبوت عدم آفايتها للوفاء بدينه
. وجيب ان يقع الرجوع على املظهرين خالل عشرة ايام من تاريخ بيع البضاعة -

  . واال سقط حق احلامل يف الرجوع
لى املظهرين اذا مل ويف مجيع األحوال يسقط حق حامل صك الرهن يف الرجوع ع -

يباشر اجراءات التنفيذ على البضاعة املرهونه خالل ثالثني يوما من تاريخ 
 .استحقاق الدين

  
 

  254املادة رقم 



اذا وقع حادث للضاعة آان حلامل ايصال التخزين او صك الرهن على مبلغ 
التأمني الذي يستحق عند وقوع هذا احلادث ما له من حقوق وامتياز على 

 .عةالبضا
  
 

  255املادة رقم 
جيوز ملن ضاع منه ايصال التخزين ان يطلب بعريضة من رئيس احملكمة الكلية  -1

امرا بتسليمه صورة من الصك الضائع بشرط ان يثبت ملكيته له مع تقدمي 
  . آفيل

جيوز بالشروط ذاهتا ملن ضاع منه صك الرهن ان يستصدر امرا من رئيس احملكمة  -
فاذا مل يقم املدين . الكلية بوفاء الدين املضمون اذا آان هذا الدين قد حل

بتنفيذ األمر آان ملن صدر لصاحله ان يطلب بيع البضاعة املرهونة وفقا 
املتعلقة بالرهن التجاري  233اىل  231لالجراءات املنصوص عليها يف املواد من 

وذلك بشرط ان يكون التظهري الذي حصل له مقيدا يف دفاتر املخازن وان يقدم 
وجيب ان يشمل التنبيه على مجيع بيانات التظهري املقيدة يف دفاتر املخزن . آفيال
 .العام

  
 

  256املادة رقم 
للمخازن بعد اذا مل يسرتد املودع البضاعة عند انتهاء عقد االيداع جاز  -1

املتعلقة  233اىل  231انذاره طلب بيعها لالجراءات املنصوص عليها يف املواد من 
ويستويف اخلازن الثمن الناتج من البيع املبالغ املستحقة له . بالرهن التجاري

  . ويسلم الباقي اىل املودع او يودعه خزانة احملكمة
ا آان عقد االيداع غري حمددة ويسري احلكم املنصوص عليه يف الفقرة السابقة اذ -

وانقضت سنة واحدة دون ان يطلب املودع اسرتداد البضاعة او يبدي رغبته يف 
 .استمرار عقد االيداع

  
 

  257املادة رقم 
تربأ ذمة الكفيل الذي يقدم يف حالة ضياع ايصال التخزين بانقضاء مخس  -1

  . ضاعةسنوات دون ان توجه اىل املخزن ايه مطالبة باسرتداد الب
وتربا ذمة الكفيل الذي يقدم يف حالة ضياع صك الرهن بانقضاء ثالث سنوات  -

 .من تاريخ قيد التظهري يف دفاتر املخزن العام
  
 

  258املادة رقم 
يعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن سنة وبغرامة ال جتاوز مائيت دينار او باحدى  -1

  . 239اما خالفا حلكام املادة هاتني العقوبتني آل من انشأ او استثمر خمزنا ع
وجيوز للمحكمة ان تأمر بنشر حكم االدانة او ملخصه يف اجلريدة الرمسبية  -

وبلصقه على ابواب املخزن او على اي مكان اخر وذلك على نفقة احملكوم عليه 
آما جيوز للمحكمة يف حالة احلكم باالدانه ان تقضي بتصفية املخزن مع تعيني من 

 .وبيان سلطاته يقوم بالتصفية
  
 

  259املادة رقم 
يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة اخلازن وآل مدير او مستخدم 

 .او عامل فيه اذا افشى سر املهنة فيما يتعلق بالبضائع املودعه
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  260املادة رقم 
الوآالة التجارية وان احتوت على توآيل مطلق، ال جتيز األعمال غري التجارية 

 .اال باتفاق صريح
  
 



  261املادة رقم 
  . تكون الوآالة التجارية بأجر اال اذا اتفق على غري ذلك -1
واذا مل حيدد هذا األجر يف االتفاق عني حبسب تعريفة املهنة اوحبسب العرف  -

  . اوالظروف
وال يستحق الوآيل االجر اال اذا ابرم الصفقة اليت آلف هبا، او اذا اثبت  -

ويف غري هاتني احلالتني ال يستحق الوآيل اال .تعذر ابرامها بسبب يرجع اىل املوآل
 .ا طبقا ملا يقضى به العرفتعويضا عن اجلهود اليت بذهل

  
 

  262املادة رقم 
ليس للوآيل ان خيالف اوامر موآله، واال آان مسؤوال عن االضرار الىت تنجم  -1

  . عن ذلك
على انه اذا حتقق الوآيل ان تنفيذ الوآالة حسب اوامر املوآل يلحق  -

  . باملوآل ضررا بليغا،جاز له ان يرجىء تنفيذ الوآالة اىل ان يراجع املوآل
وللوآيل ان يرجىء تنفيذ الوآالة اذا مل تكن لديه تعليمات صرحية من  -

ت الضرورة موآله بشأا اىل ان يتلقى هذه التعليمات ومع ذلك اذا قض
باالستعجال، او آان الوآيل مأذونا يف العمل يف حدود ما هومفيد مالئم، آان 

 .له ان يقوم بتنفيذ الوآالة حبسب ما يراه على ان يتخذ احليطة الواجبة
  
 

  263املادة رقم 
الوآيل مسؤول عن األضرار اليت تلحق األشياء اليت حيتفظ هبا حلساب موآله ما  -1

رار ناشئة عن اسباب قهرية او ظروف غري عادية اوعيوب موجودة مل تكن هذه االض
  . يف هذه االشياء او آانت اضرارا اقتضتها طبيعة األشياء

وال يلتزم الوآيل بالتأمني على األشياء اليت تسلمها مع املوآل اال اذا طلب  -
 .املوآل اجراء التأمني، او آان اجراؤه مما يقضي به العرف

  
 

  264املادة رقم 
اذا اطلع الوآيل على اضرار حلقت اثناء السفر باالشياء اليت حيوزها حلساب  -1

  . املوآل فعليه ان يتخذ التدابري العاجلة للمحافظة عليها
واذا تعرضت األشياء للتلف، او آانت مما يسرع اليه الفساد او آانت عرضة  -

ل يف شأا، فعليه خلطر اهلبوط يف قيمتها، ومل يتمكن الوآيل من استئذان املوآ
 .ان يستأذن رئيس احملكمة الكلية يف بيعها بالكيفية اليت يعينها

  
 

  265املادة رقم 
ان يوايف املوآل باملعلومات الضرورية عما وصل اليه ىف تنفيذ  على الوآيل  -1

  . الوآالة وان يقدم له حسابا عنها
ن عمد بيانات فاذا تضمن ع. وجيب ان يكون هذا احلساب مطابقا للحقيقة -

آاذبة، جاز للموآل رفض الصفقات اليت تتعلق هبا هذه البيانات فضال عن حقه يف 
 .املطالبة بالتعويض وال يستحق الوآيل اجرا عن الصفقات املذآورة

  
 

  266املادة رقم 
للوآيل امتياز على البضائع وغريها من األشياء اليت يرسلها اليه املوآل  -1

  . لمها له وذلك مبجرد االرسال او االيداع او التسليماو يودعها لديه او يس
ويضمن هذا االمتياز اجر الوآيل ومجيع املبالغ املستحقة له بسبب الوآالة  -

وفوائدها، سواء دفعت هذه املبالغ قبل تسليم البضائع او االشياء او اثناء 
  . وجودها يف حيازة الوآيل

ن الدين قد نشأ عن اعمال تتعلق ويتقرر االمتياز دون اعتبار ملا اذا آا -
بالبضائع او االشياء اليت ال تزال يف حيازة الوآيل او ببضائع او اشياء اخرى 

واذا بيعت  -4. سبق ارساهلا اليه او ايداعها عنده او تسليمها له حلفظها
البضائع او األشياء اليت يقع عليها االمتياز وسلمت اىل املشرتي، انتقل امتياز 

 .الثمن الوآيل اىل
  
 

  267املادة رقم 
ال يكون للوآيل امتياز على البضائع او األشياء املرسلة اليه او املودعة  -1

  . عنده او املسلمة اليه حلفظها اال اذا بقيت يف حيازته



  : وتعترب البضائع او األشياء يف حيازة الوآيل يف األحوال اآلتية -
عام او يف خمازنه او اذا آان يقوم  اذا وضعت حتت تصرفه يف اجلمرك او يف خمزن -

  . بنقلها بوسائله اخلاصة
  . اذا آان حيوزها قبل وصوهلا مبوجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى -
 .اذا صدرها وظل ذلك حائزا هلا مبوجب سند شحن او اية وثيقة نقل اخرى -
  
 

  268املادة رقم 
خرى ما عدا املصروفات امتياز الوآيل مقدم على مجيع حقوق االمتياز األ -1

  . القضائية وما يستحق للحكومة
ويتبع يف التنفيذ على البضائع واالشياء املوجودة يف حيازة الوآيل الستيفاء  -

  . حقه اجراءات التنفيذ على الشىء املرهون رهنا جتاريا
ومع ذلك اذا آان الوآيل مكلفا ببيع البضائع او األشياء اليت يف حيازته  -

تنفيذ عليها الستيفاء حقه ببيعها دون حاجة اىل اتباع اإلجراءات جاز له ال
 .املشار اليها إال اذا تعذر عليه تنفيذ تعليمات املوآل بشأن البيع

  
 

  269املادة رقم 
وجيوز . اذا مل يكن للموآل موطن معلوم يف الكويت اعترب موطن وآيله وطنا له

فيما يتعلق باالعمال اليت جيرهبا مقاضاته واخطاره باألوراق الرمسية فيه وذلك 
 .الوآيل حلسابه

  
 

  270املادة رقم 
تسري فيما يتعلق بتنظيم األشغال بأعمال الوآالة التجارية القوانني اخلاصة 

 .بذلك
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  271املادة رقم 
وآالة العقود عقد يلتزم مبوجبه شخص بأن يتوىل على وجه االستمرار ويف منطقة 

. نشاط معينة، احلض والتفاوض على ابرام الصفقات ملصلحة املوآل مقابل اجر
 وجيوز ان تشمل مهمته ابرام هذه الصفقات وتنفيذها باسم املوآل وحلسابه

  
 

  272املادة رقم 
قود ممارسة اعمال وآالته وادارة نشاطه التجاري على وجه يتوىل وآيل الع

 .ويتحمل وحده املصروفات الالزمة الدارة نشاطه. االستقالل
  
 

  273املادة رقم 
جيوز للموآل ان يستعني بأآثر من وآيل عقود واحد يف ذات املنطقة ولذات  -1

  . الفرع من النشاط
ر من منشأة تتنافس يف ذات النشاط وال جيوز لوآيل العقود ان يكون وآيال ألآث -

ويف ذات املنطقة، اال وفقا لألوضاع والشروط اليت يقررها وزير التجارة 
 .باالتفاق مع اجلهة املعنية األخرى

  
 

  274املادة رقم 
جيب ان يثبت عقد وآالة العقود بالكتابة وان يبني فيه بوجه خاص حدود 

عقد اذا آان حمدد املدة والعالمة الوآالة واجر الوآيل ومنطقة نشاطه ومدة ال
 .التجارية للسلعة موضوع الوآالة ان وجدت

  
 

  275املادة رقم 



اذا اشرتط يف العقد ان يقيم وآيل العقود مباني للعرض او خمازن للسلع او 
 .منشآت للصيانة او اإلصالح فال جيوز ان تقل مدة العقد عن مخس سنوات

  
 

  276املادة رقم 
ل العقود ان يقبض حقوق املوآل اال اذا اعطى له املوآل هذا ال جيوز لوآي -1

  . يف هذه احلالة ال جيوز للوآيل ان مينح ختفيضا او اجال ترخيص خاص. احلق
وجيوز لوآيل العقود ان يتلقى الطلبات املتعلقة بتنفيذ العقود اليت تربم  -

ممثال ملوآله  ويعترب. عن طريقه وآذلك الشكاوى اخلاصة بعدم تنفيذ هذه العقود
ىف الدعاوى املتعلقة هبذه العقود واليت تقام منه او عليه يف منطقة نشاط 

 .الوآيل
  
 

  277املادة رقم 
وجيوز ان يكون هذا  -2. يلتزم املوآل باداء األجر املتفق عليه للوآيل -1

األجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وحتتسب هذه النسبة على اساس سعر البيع 
 ,اىل العمالء ما مل يتفق على غري ذلك

  
 

  278املادة رقم 
يستحق وآيل العقود األجر عن الصفقات اليت تتم او اليت يرجع عدم امتامها  -1

  . اىل فعل املوآل
آما يستحق األجر من الصفقات اليت يربمها املوآل مباشرة او بواسطة غريه يف  -2

املنطقة املخصصة لنشاط الوآيل، ولو مل تربم هذه الصفقات نتيجة لسعي هذا 
 .ان صراحة على غري ذلكاألخري، ما مل يتفق الطرف

  
 

  279املادة رقم 
على املوآل ان يقدم للوآيل مجيع املعلومات الالزمة لتنفيذ الوآالة وان 

مبواصفات السلع والنماذج والرسوم وغري ذلك من البيانات  -بوجه خاص -يزوده 
 .اليت تعينه على ترويج السلع موضوع الوآالة وتسويقها

  
 

  280املادة رقم 
وله اختاذ مجيع اإلجراءات . وآيل العقود باحملافظة على حقوق املوآل يلتزم -1

وعليه ان يزود موآله بالبيانات اخلاصة . التحفظية للمحافظة على هذه احلقوق
  . حبالة السوق يف منطقة نشاطه

وال جيوز له ان يذيع اسرار املوآل اليت تصل اىل علمه مبناسبة تنفيذ الوآالة  -
 .انتهاء العالقة العقديةولو آان ذلك بعد 

  
 

  281املادة رقم 
تنعقد وآالة العقود ملصلحة الطرفني املشرتآة فال جيوز للموآل ااء العقد  -1

دون خطأ من الوآيل واال آان ملزما بتعويضه عن الضرر الذي حلقه من جراء 
  . عزله ويبطل آل اتفاق خيالف ذلك

ر الذي اصابه اذا نزل عن آما يلتزم الوآيل بتعويض املوآل عن الضر -
 .الوآالة يف وقت غري مناسب وبغري عذر مقبول

  
 

  282املادة رقم 
اذا آان العقد معني املدة ورأى املوآل عدم جتديده عند انتهاء اجله وجب  -1

  . عليه ان يؤدي للوآيل تعويضا عادال يقدره القاضي ولو وجد اتفاق خيالف ذلك
   :يشرتط الستحقاق هذا التعويض -
  . اال يكون قد وقع خطا او تقصري من الوآيل اثناء تنفيذ العقد -
ان يكون نشاط الوآيل قد ادى اىل جناح ظاهر يف ترويج السلعة او زيادة  -ب

  . عدد العمالء
ويراعى يف تقدير التعويض مقدار ما حلق الوآيل من ضرر وما افاده املوآل  -

 .ءمن جهوده يف ترويج السلعة او زيادة العمال



  
 

  283املادة رقم 
تسقط دعوى التعويض املشار اليها يف املادة السابقة مبضي تسعني يوما من  -1

  . وقت انتهاء العقد
وتسقط مجيع الدعاوى األخرى الناشئة عن عقد وآالة العقود بانقضاء ثالث  -

 .سنوات على انتهاء العالقة العقدية
  
 

  284املادة رقم 
العقود وآيال جديدا، آان الوآيل اجلديد مسئوال اذا استبدل املوآل بوآيل 

بالتضامن مع املوآل عن الوفاء بالتعويضات احملكوم هبا للوآيل السابق وفقا 
وذلك مىت ثبت ان عزل الوآيل السابق آان نتيجة تواطؤ  282و  281للمادتني 

 .بني املوآل والوآيل اجلديد
  
 

  285املادة رقم 
الواردة يف قانون املرافعات ختتص بنظر مجيع استثناء من قواعد االختصاص 

املنازعات الناشئة عن عقد وآالة العقود احملكمة اليت يقع يف دائرهتا حمل تنفيذ 
 .العقد

  
 

  286املادة رقم 
، 284، 283، 281، 275: يعترب يف حكم وآالة العقود وتسرى عليه احكام املواد 

ويج وتوزيع منتجات منشأة عقد التوزيع الذي يلتزم فيه التاجر برت 285
 .صناعية او جتارية يف منطقة معينة بشرط ان يكون هو املوزع الوحيد هلا
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  287املادة رقم 
الوآالة بالعمولة عقد يلتزم مبوجبه الوآيل بأن يقوم بامسه بتصرف قانوني -

  . حلساب املوآل يف مقابل اجر
 .ال خيضع اجر الوآيل بالعمولة لتقدير القاضي -
  
 

  288املادة رقم 
اذا باع الوآيل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده املوآل او اشرتى  -1

بأعلى منه جيب على املوآل اذا اراد رفض الصفقة، ان يبادر عند تسلمه اخطار 
  .  قابال للثمنامتام الصفقة اىل اخطار الوآيل بالعمولة بالرفض واال اعترب

 .وال جيوز للموآل رفض الصفقة اذا قبل الوآيل حتمل فرق الثمن -
  
 

  289املادة رقم 
اذا تعاقد الوآيل بالعملة بشروط افضل من الشروط اليت حددها املوآل، وجب 

 .على الوآيل ان يقدم حسابا اىل املوآل
  
 

  290املادة رقم 
ي اجال للوفاء بالثمن او قسطه اذا منح الوآيل بالعمولة بالبيع املشرت-1

عليه بغري اذن من املوآل جاز للموآل ان يطالب الوآيل باداء الثمن بأمجعه 
فورا، ويف هذه احلالة جيوز للوآيل ان حيتفظ بالفرق اذا امت الصفقة بثمن 

  . اعلى
ومع ذلك جيوز للوآيل بالعمولة ان مينح األجل او يقسط الثمن بغري اذن من  -

ا آان العرف يف اجلهة اليت مت فيها البيع يقضي بذلك اال اذا آانت املوآل اذ
 .تعليمات املوآل تلزمه بالبيع بثمن معجل

  
 

  291املادة رقم 



اذا قضت تعليمات املوآل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوآيل بالعمولة مثن معجل، 
الة مل جيز للموآل ان يطالبه بأداء الثمن اي عند حلول األجل، ويف هذه احل

 .يلتزم الوآيل بأداء الثمن على اساس البيع املؤجل
  
 

  292املادة رقم 
  . ال جيوز للوآيل بالعمولة ان يصرح باسم املوآل اال اذا أذنه يف ذلك -1
وال يلتزم الوآيل بالعمولة اإلفضاء اىل املوآل باسم الغري الذي تعاقد معه  -

ا امتنع عن اإلفضاء باسم الغري ويف هذه احلالة اذ. اال اذا آان التعامل بأجل
 .جاز للموآل ان يعترب التعامل معجال

  
 

  293املادة رقم 
ال جيوز للوآيل بالعمولة ان يقيم نفسه طرفا ثانيا يف الصفقة اال اذا اذنه 

 .املوآل يف ذلك ويف هذه احلالة ال يستحق الوآيل بالعمولة اجره
  
 

  294املادة رقم 
يلتزم الوآيل بالعمولة مباشرة جتاه الغري الذي تعاقد معه آما يلزم هذا  -1

  . الغري مباشرة قبل الوآيل بالعمولة
وليس للغري الرجوع على املوآل وال للموآل الرجوع على الغري بدعوى مباشرة،  -

 .ما مل ينص القانون على غري ذلك
  
 

  295املادة رقم 
اذا افلس الوآيل العمولة بالبيع قبل قبض الثمن من املشرتي، جاز للموآل  -1

  . ان يطالب املشرتي مباشرة بأداء الثمن اليه
واذا افلس الوآيل بالعمولة بالشراء قبل تسليم املبيع، جاز للموآل ان  -2

 .يطالب البائع مباشرة بتسليم املبيع اليه
  
 

  296املادة رقم 
يل بالعمولة مسؤوال عن تنفيذ االلتزامات املرتتبة على ال يكون الوآ -1

او آانت مما يقضي به عرف . املتعاقد معه، اال اذا حتمل هذه املسؤولية صراحة
  . اجلهة اليت يباشر فيها نشاطه

 .يستحق الوآيل العمولة الضامن اجرا خاصا -2
  
 

 الفرع الثاىن - 1.2.2.5.2
 )305 - 297(املمثلون التجاريون 

  297ادة رقم امل
يعترب ممثال جتاريا من آان مكلفا من قبل التاجر بالقيام بعمل من اعمال 

 .جتارته، متجوال او يف حمل جتارته او يف اي حمل اخر ويرتبط معه بعقد عمل
  
 

  298املادة رقم 
يكون التاجر مسؤوال عما قام به ممثله من معامالت وما اجراه من عقود  -1

  . يض املخول له من قبل التاجروذلك يف حدود التفو
  . واذا آان املمثل مفوضا من عدة جتار، فاملسؤولية ترتتب عليهم بالتضامن -
واذا آان املمثل مفوضا من قبل شرآة آانت الشرآة مسؤولة عن عمله وترتبت  -

 .مسؤولية الشرآاء تبعا لنوع الشرآة
  
 

  299املادة رقم 
للممثل التجاري اعترب التفويض عاما  اذا مل تعني حدود التفويض املخول -1

  . شامال جلميع املعامالت املتعلقة بنوع التجارة اليت فوض املمثل يف اجرائها
وال جيوز للتاجر ان حيتج على الغري بتحديد التفويض ما مل يثبت علم الغري  -

 .هبذا التحديد



  
 

  300املادة رقم 
املفوض فيها باسم التاجر  على املمثل التجاري ان يقوم باألعمال التجارية

الذي فوضه، وجيب عليه عند التوقيع ان يضع اىل جانب امسه الكامل اسم هذا 
التاجر آامال مع بيان صفته آممثل جتاري واال آان مسؤوال شخصيا عما قام به 

ومع هذا جيوز للغري الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به .من العمل
 .علق بنوع التجارة املفوض له القيام هبااملمثل من معامالت تت

  
 

  301املادة رقم 
 .للمثل التجاري ان ميثل التاجر يف الدعاوى الناشئة عن املعامالت اليت قام هبا

  
 

  302املادة رقم 
ال جيوز للمثل التجاري ان يقوم بأية معاملة جتارية حلسابه او حلساب طرف ثالث 

 .التاجر الذي استخدمهدون ان حيصل على موافقة صرحية من 
  
 

  303املادة رقم 
ال جيوز للممثل التجاري املتجول ان يقبض بدل السلع اليت مل يقم ببيعها او ان 
خيفض او يؤجل شيئا من امثاا، وامنا له ان يقبل باسم من ميثله طلبات الغري 

 .وان يتخذ التدابري الالزمة للمحافظة على حقوق من ميثله
  
 

  304املادة رقم 
وهلؤالء . للتاجر ان خيول بعض مستخدميه البيع بالتجزئة او باجلملة يف خمزنه

يف  -عندما ال يكون قبض الثمن منوطا بأمني صندوق  -املستخدمني ان يقبضوا 
وتكون االيصاالت اليت . داخل املخزن امثان األشياء اليت باعوها حني تسليمها

وليس هلم ان يطالبوا . ليهيعطوا باسم التاجر مقابل ما باعوه حجة ع
 .بالثمن خارج املخزن اال اذا آانوا خمولني يف هذا احلق آتابة من قبل التاجر

  
 

  305املادة رقم 
املمثل التجاري مسؤول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة األحكام القانونية 

 .املتعلقة باملزامحة غري املشروعة
  
 

 الفصل السادس - 1.2.2.6
 )328 - 306(صات التجارية السمسرة والبور

 الفرع االول - 1.2.2.6.1
 )322 - 306(السمسرة 

  306املادة رقم 
السمسرة عقد يتعهد مبوجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان البرام عقد معني 

 .والتوسط البرامه يف مقابل اجر
  
 

  307املادة رقم 
 وفقا ملا يقضي به اذا مل يعني اجر السمسار يف القانون او يف األتفاق عني

فاذا مل يوجد عرف قدره القاضي تبعا ملا بذله السمسار من جهد وما . العرف
 .صرفه من وقت يف القيام بالعمل املكلف به

  
 

  308املادة رقم 
  . ال يستحق السمسار اجره اال اذا ادت وساطته اىل ابرام العقد -1
  . ه او بعضهولو مل ينفذ آل. ويستحق األجر مبجرد ابرام العقد -
واذا آان العقد معلقا على شرط واقف مل يستحق السمسار اجره اال اذا حتقق  -

 .الشرط



  
 

  309املادة رقم 
جيوز للمحكمة ان ختفض اجر السمسار اذا آان غري متناسب مع اخلدمات اليت اداها 
اال اذا تعني مقدار األجر او دفع األجر املتفق عليه ابرام العقد الذي توسط 

 .ه السمسارفي
  
 

  310املادة رقم 
  . اذا آان السمسار مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من آل منهما -1
ويكون آل من العاقدين مسؤوال جتاه السمسار بغري تضامن بينهما عن دفع  -

 .األجر املستحق عليه ولو اتفقا على ان يتحمل احدمها مجيع نفقات السمسرة
  
 

  311املادة رقم 
ال جيوز للسمسار اسرتداد املصروفات اليت حتملها يف تنفيذ العمل املكلف له اال 
 .اذا مت االتفاق على ذلك ويف هذه احلالة تستحق املصروفات ولو مل يربم العقد

  
 

  312املادة رقم 
ال جيوز للسمسار املطالبة باألجر او اسرتداد املصروفات اذا عمل اضرارا 

الذي مل يوسطه يف ابرام العقد او اذا حصل من هذا بالعاقد ملصلحة العاقد 
 .العاقد خالفا ملا يقضي به حسن النية على وعد مبنفعة له

  
 

  313املادة رقم 
على السمسار ولو مل يكن مفوضا اال من احد طريف الصفقة ان يعرضها عليهما 

 ويكون مسؤوال. عرضا امينا وان يوقفهما على مجيع الظروف اىل يعلمها عنها
 .قبلهما عن آل غش او خطأ يصدر منه يف تنفيذ العمل املكلف به

  
 

  314املادة رقم 
ال جيوز للسمسار ان يقيم نفسه طرفا ثانيا يف العقد الذي يتوسط يف ابرامه اال 

 .ويف هذه احلالة ال يستحق السمسار اي اجر. اذا اجازه العاقد يف ذلك
  
 

  315املادة رقم 
 .سط ألشخاص اشتهروا بعدم مالءهتم او يعلم عدم اهليتهمال جيوز للسمسار ان يتو

  
 

  316املادة رقم 
السمسار الذي بيعت بوساطته ورقة من األوراق املتداول بيعها مسؤول عن صحة 

 .توقيع البائع
  
 

  317املادة رقم 
علىالسمسار الذي بيعت بواسطته بضائع مبقتضى عينات ان حيفظ هذه العينات  -1

يم او اىل ان يقبل املشرتي البضاعة دون حتفظ او اىل ان تسوى مجيع اىل يوم التسل
  . املنازعات بشأا

وعلى السمسار ان يبني االوصاف اليت متيز العينات عن غريها ما مل يعفه  -
 .العاقدان من ذلك

  
 

  318املادة رقم 
 على السمسار ان يقيد يف دفاتره مجيع املعامالت اليت تربم بسعيه وبياناهتا

األساسية وان حيفظ الوثائق املتعلقة هبا وان يعطي من آل ذلك صورا طبق األصل 
 .ملن يطلبها من العاقدين وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارية

  
 



  319املادة رقم 
اذا اناب السمسار غريه يف تنفيذ العمل املكلف به دون ان يكون مرخصا له  -1

يف ذلك آان مسؤوال عن عمل النائب لو آان هذا العمل قد صدر منه هو ويكون 
  . السمسار ونائبه متضامنني يف املسؤولية

واذا رخص للسمسار يف اقامة نائب عنه دون ان يعني شخص النائب فال يكون  -
مسؤوال اال عن خطئه يف اختيار نائبه او عن خطئه فيما اصدره له من السمسار 
  . تعليمات

ويف مجيع األحوال جيوز ملن تعاقد مع السمسار ولنائب السمسار ان يرجع آل  -
 .منهما مباشرة على اآلخر

  
 

  320املادة رقم 
به اذا فوض عدة مساسرة بعقد واحد آانوا مسؤولني بالتضامن عن العمل املكلفني 

 .اال اذا رخص هلم يف العمل منفردين
  
 

  321املادة رقم 
اذ فوض اشخاص متعددون مسسارا واحدا يف عمل مشرتك آانوا مسؤولني بالتضامن من 

 .قبله عن تفيذ هذا التفويض ما مل يتفق على غري ذلك
  
 

  322املادة رقم 
انني والنظم تسري على السمسرة يف اسواق البضائع واألوراق املالية احكام القو

 .اخلاصة بذلك
  
 

 الفرع الثاىن - 1.2.2.6.2
 )328 - 323(البورصات التجارية 

  323املادة رقم 
تعترب البورصة شخصا اعتباريا له اهلية التصرف يف امواله وادارهتا وحق 

 .التقاضي
  
 

  324املادة رقم 
  . الجيوز فتح بورصة للتجار اال برتخيص من الوزير املختص -1
 .ورصة تفتح بدون ترخيص تقفل بالطرق األداريةوآل ب -
  
 

  325املادة رقم 
  . يصدر مرسوم بتنظيم اعمل البورصة ويشمل على األخص ما يأتي -1
  . ادارة البورصة وسري العمل هبا -
  . تشكيل جلنة البورصة وبيان اختصاصاهتا -
  . شروط ادراج السمساسرة ومعاونيهم يف البورصة -
  . ضائع واالوراق ذات القيمة ووضع التسعرية الرمسيةقبول تسعري الب -
  . تصفية العمليات وغرفة املقاصة -
  . انشاء صندوق التأمني وصالحياته -
  . هيئات التحكيم -
  . العقوبات التأديبية وهيئات التأديب -
  . سلطات مندوب احلكومة يف البورصة -
 .اما النظام الداخلي للبورصة فيصدر به قرار من الوزير املختص -0
  
 

  326املادة رقم 
 .جيب ان يكون يف البورصة مندوب او مندوبني للحكومة ملراقبة تنفيذ اللوائح

  
 

  327املادة رقم 
األعمال املضافة اىل اجل املعقودة يف البورصة طبقا للوائح سواء تعلقت ببضائع 
او اوراق ذات قيمة مسعرة تعترب مشروعة وصحيحة ولو قصد العاقدان منها ان 



وال تقبل اي دعوى امام احملاآم يف خصوص عمل يؤول اىل . تؤول اىل جمرد دفع الفرق
 .ام املتقدمةجمرد دفع الفرق اذا انعقد خمالفا لألحك

  
 

  328املادة رقم 
ال تنعقد اعمال البورصة انعقادا صحيحا اال اذا حصلت بواسطة السمسارة 

 .املدرجة امساؤهم يف قائمة حتررها جلنة البورصة
  
 

 الفصل السابع - 1.2.2.7
 )404 - 329(عمليات البنوك 

 الفرع االول - 1.2.2.7.1
 )337 - 329(وديعة النقود 
  329املادة رقم 

وديعة النقود عقد خيول البنك ملكية النقود املودعة والتصرف فيها مبا يتفق 
ويكون الرد بذات نوع العملة . ونشاطه املهين مع التزامه برد مثلها للمودع

 .املودعة
  
 

  330املادة رقم 
يفتح البنك حسابا للمودع لقيد العمليات اليت تتم بينهما او العمليات  -1

  . نك والغري لذمة املودعاليت تتم بني الب
 .وال تقيد يف احلساب العمليات اليت يتفق الطرفان على عدم قيدها فيه -
  
 

  331املادة رقم 
ال يرتتب على عقد وديعة النقود حق املودع يف سحب مبالغ من البنك تزيد  -1

  . على ما هو مودع فيه
مدينا وجب على  واذا اجرى البنك عمليات يرتتب عليها ان يصبح رصيد املودع -

 .البنك اخطاره فورا لتسوية مرآزه
  
 

  332املادة رقم 
وللمودع يف اي . ترد وديعة النقود مبجرد الطلب ما مل يتفق على غري ذلك -1

  . وقت حق التصرف يف الرصيد او يف جزء منه
 .وجيوز ان يعلق هذا احلق على اخطار سابق او على حلول اجل معني -
  
 

  333املادة رقم 
رسل البنك بيانا باحلساب اىل املودع مرة على األقل آل سنة ما مل يقض العرف ي

وجيب ان يتضمن البيان صورة من احلساب ومقدار الرصيد . او االتفاق خبالف ذلك
 .بعد آخر حرآة له

  
 

  334املادة رقم 
اذا اصدر البنك دفرت ايداع للتوفري فيجب ان يكون باسم من صدر لصاحله الدفرت 

وتكون البيانات الواردة يف الدفرت . وان تدون فيه املدفوعات واملسحوبات
واملوقع عليها من موظف البنك حجة يف اثبات البيانات املذآورة يف العالقة بني 

 .ل اتفاق على خالف ذلكويقع باطال آ. البنك ومن صدر لصاحله الدفرت
  
 

  335املادة رقم 
يكون االيداع والسحب يف مقر البنك الذي فتح فيه احلساب ما مل يتفق على غري 

 .ذلك
  
 

  336املادة رقم 
اذا تعددت حسابات املودع يف بنك واحد او يف فروع بنك واحد اعترب آل حساب 

 .منها مستقال عن اآلخر ما مل يتفق على غري ذلك



  
 

  337دة رقم املا
للبنك ان يفتح حسابا مشرتآا بني شخصني او اآثر بالتساوي بينهم ما مل يكن 

  : هناك من اتفاق خبالف ذلك مع مراعاة األحكام اآلتية
يفتح احلساب املشرتك من قبل اصحابه مجيعا او من قبل شخص حيمل توآيال صادرا  -

ى يف السحب اتفاق اصحاب من أصحاب احلساب مصدقا عليه من اجلهة املختصة ويراع
  . احلساب

اذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب احلساب املشرتك فان احلجز يسري على حصة  -
وعلى البنك او يوقف . احملجوز عليه من رصيد احلساب من يوم اعالن البنك باحلجز

السحب من احلساب املشرتك مبا يوازي احلصة احملجوزة وخيطر الشرآاء او م ميثلهم 
  . جز خالل مدة ال تتجاوز مخسة ايامباحل
ال جيوز للبنك عند اجراء املقاصة بني احلسابات املختلفة اخلاصة باحد اصحاب  -

احلساب املشرتك ادخال هذا احلساب يف املقاصة اال مبوافقة آتابية من باقي 
  . الشرآاء

ى عند وفاة احد اصحاب احلساب املشرتك او فقده األهلية القانونية جيب عل -
الباقني اخطار البنك بذلك وبرغبتهم يف استمرار احلساب خالل مدة ال تتجاوز 

وعلى البنك ايقاف السحب من . عشرة ايام من تاريخ الوفاة او فقد األهلية
 .احلساب املشرتك حىت يتم تعيني اخللف قانونا

  
 

 الفرع الثاىن - 1.2.2.7.2
 )344 - 338(وديعة األوراق املالية 

  338املادة رقم 
ال جيوز للبنك ان يستعمل األوراق املالية املودعة لديه او ميارس احلقوق 

 .الناشئة عنها اال ملصلحة املودع ما مل يتفق على غري ذلك
  
 

  339املادة رقم 
على البنك ان يبذل يف احملافظة على األوراق املودعة عناية الوديع بأجر  -1

  . لعنايةويبطل آل اتفاق يعفى البنك من بذل هذه ا
  . وال جيوز للبنك ان يتخلى عن حيازة هذه األوراق اال بسبب يستلزم ذلك -
ويلتزم املودع بدفع األجر املتفق عليه او الذي حيدده العرف فضال عن  -

 .املصروفات الضرورية
  
 

  340املادة رقم 
يلتزم البنك بقبض فوائد الورقة وارباحها وقيمتها وآل مبلغ اخر يستحق  -1

توضع املبالغ اليت يقبضها البنك حتت تصرف  -2. ها ما مل يتفق على غري ذلكبسبب
  . املودع وتقيد يف حسابه

وعلى البنك القيام بكل عملية تكون الزمة للمحافظة على احلقوق املتصلة  -
بالورقة آتسلم الصكوك اليت يتم منحها هلا جمانا وآتقدميها لالستبدال او 

 .اضافة ارباح جديدة اليها
  
 

  341املادة رقم 
على البنك ان خيطر املودع بكل امر او حق يتعلق بالورقة ويستلزم احلصول على 

فاذا مل تصل تعليمات املودع يف الوقت . موافقته او يتوقف على اختياره
املناسب وجب على البنك ان يتصرف يف احلق مبا يعود بالنفع على املودع ويتحمل 

 .يت قام هبا البنك فضال عن العمولةاملودع مصروفات العمليات ال
  
 

  342املادة رقم 
يلتزم البنك برد األوراق املودعة مبجرد ان يطلب منه املودع ذلك مع  -1

  . مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد األوراق للرد
ويلتزم البنك برد األوراق . ويكون الرد يف املكان الذي مت فيه االيداع -

 .املودعة بذاهتا اال اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد املثل
  
 

  343املادة رقم 



يكون الرد ملودع الورقة او لوآيله بوآالة خاصة او خللفه ولو تضمنت الورقة 
 .ما يفيد ملكية الغري هلا

  
 

  344م املادة رق
اذا اقيمت دعوى باستحقاق األوراق املودعة وجب على البنك اخطار املودع 

 .مباشرة واالمتناع عن رد األوراق اليه حىت يفصل القضاء يف الدعوى
  
 

 الفرع الثالث - 1.2.2.7.3
 )353 - 345(إجيار اخلزائن 
  345املادة رقم 

ضع خزانة معينة حتت اجيار اخلزائن عقد يتعهد البنك مبقتضاه مقابل اجر بو
 .تصرف املستأجر لالنتفاع هبا مدة معينة

  
 

  346املادة رقم 
يكون البنك مسؤوال عن سالمة اخلزانة وحراستها وصالحيتها لالستعمال وال جيوز له 

 .ان ينفي مسؤوليته اال باثبات السبب األجنيب
  
 

  347املادة رقم 
وللبنك دون غريه ان حيتفظ  .على البنك ان يسلم املستأجر مفتاح اخلزانة -1

  . بنسخة منه ويبقى املفتاح ملكا للبنك وجيب رده اليه عند انتهاء اإلجيار
 .وال جيوز للبنك ان يأذن لغري املستأجر او وآيله يف فتح اخلزانة -
  
 

  348املادة رقم 
ال جيوز للمستأجر ان يؤجر اخلزانة او جزءا منها او يتنازل عن اإلجيار للغري 

 .يتفق على غري ذلك ما مل
  
 

  349املادة رقم 
اذا آانت اخلزانة مؤجرة لعدة مستأجرين آان لكل منهم حق استخدامها  -1

  . منفردا ما مل يتفق على غري ذلك
بعد علمه  -ويف حالة وفاة املستأجر او احد املستأجرين ال جيوز للبنك  -

شأن او بقرار من ان يأذن بفتح اخلزانة اال مبوافقة مجيع ذوي ال -بالوفاة
 .رئيس احملكمة الكلية

  
 

  350املادة رقم 
ال جيوز للمستأجر ان يضع يف اخلزانة اشياء هتدد سالمتها او سالمة املكان الذي 

 .توجد فيه
  
 

  351املادة رقم 
اذا مل يدفع املستأجر اجرة اخلزانة بعد مضي مخسة عشر يوما من انذاره 
 .بالوفاء اعترب العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة اىل حكم قضائي

  
 

  352املادة رقم 
اذا انتهت مدة العقد او اعترب مفسوخا وفقا للمادة السابقة اسرتد البنك  -1

فراغ حمتوياهتا ويكون اإلخطار صحيحا اذا اخلزانة بعد اخطار املستأجر باحلضور إل
  . مت يف اخر موطن عينه املستأجر للبنك

اذا مل حيضر املستأجر يف املوعد احملدد باألخطار آان للبنك ان يطلب من رئيس  -
احملكمة الكلية األذن له يف فتح اخلزانة حبضور من يعينه لذلك من مأموري 

  . بالواقعة ومبحتويات اخلزانةوحيرر مأمور التنفيذ حمضرا . التنفيذ
وله بعد مضي ستة شهور من . وعلى البنك ان حيتفظ لديه مبحتويات اخلزانة -

حترير حمضر اجلرد ان يطلب من رئيس احملكمة الكلية ان يأمر ببيعها بالطريقة 



اليت يعينها وايداع الثمن خزانة احملكمة او يأمر باختاذ اي اجراء مناسب 
  . اخر
نك امتياز على املبالغ املودعة يف اخلزانة املؤجرة او على الثمن ويكون للب -

 .الناتج عن بيع حمتوياهتا الستيفاء األجرة واملصروفات املستحقة له
  
 

  353املادة رقم 
  . جيوز توقيع احلجز على اخلزانة -1
. ويكون احلجز بتكليف البنك ببيان ما اذا آان يؤجر خزانة للمحجوز عليه -

وترتك . بذلك وجب عليه منع احملجوز عليه من الدخول اىل مكان اخلزانةفاذا اقر 
للبنك صورة من حمضر احلجز مشتملة عل بيان السند الذي مت احلجز مبقتضاه آما 

  . يعلن مستأجر اخلزانة مبحضر احلجز
واذا آان احلجز حتفظيا جاز للمستأجر ان يطلب من رئيس احملكمة الكلية رفع  -

  . خيص له يف اخذ بعض حمتويات اخلزانةاحلجز او الرت
واذا آان احلجز تنفيذيا وجب على مأمور التنفيذ بعد انذار املستأجر ان  -

يقوم بفتح اخلزانة جربا بعد ان يودع احلاجز مصاريف فتحها واعادهتا اىل 
  . وتباع حمتويات اخلزانة وفقا لالجراءات املبينة يف قانون املرافعات. حالتها

ن املستأجر غائبا وآان باخلزانة وثائق او مستندات وجب على البنك واذا آا -
  . حفظها لديه يف حرز خيتم خبامت مأمور التنفيذ والبنك

وعلى احلاجز ان يؤدي للبنك مبلغا آافيا لضمان اجرة اخلزانة خالل مدة  -
 .احلجز

  
 

 الفرع الرابع - 1.2.2.7.4
 )363 - 354) (التحويل احلساىب(النقل املصريف 
  354املادة رقم 

النقل املصريف عملية يقيد البنك مبقتضاها مبلغا معينا يف اجلانب املدين من  -1
حساب اآلمر بالنقل بناء على امر آتابي منه ويف اجلانب الدائن من حساب اخر 

  : وذلك لتحقيق ما يأتي
نقل مبلغ معني من شخص اىل اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى  -

  . بنكني خمتلفني
نقل مبلغ معني من حساب اىل اخر آالمها مفتوح باسم اآلمر بالنقل لدى البنك  -

  . ذاته او لدى بنكني خمتلفني
وينظم االتفاق بني البنك واآلمر بالنقل شروط اصدار األمر ومع ذلك ال جيوز  -

  . ان يكون امر النقل حلامله
يف نقل القيمة اىل اجلانب الدائن واذا آان املستفيد من امر النقل مفوضا  -

 .من حساب شخص اخر وجب ان يذآر امسه يف امر النقل
  
 

  355املادة رقم 
اذا مت النقل املصريف بني فرعني او اآثر او بني بنكني خمتلفني وجب توجيه آل 

منازعة صادرة من الغري بشأن القيمة اىل الفرع او البنك الذي يوجد به حساب 
 .املستفيد

  
 

  356ادة رقم امل
جيوز ان يرد امر النقل على مبالغ مقيدة فعال يف حساب اآلمر بالنقل او على 
مبالغ جيري قيدها يف هذا احلساب يف خالل مدة يتفق اآلمر بالنقل على تعيينها 

 .مقدما مع البنك
  
 

  357املادة رقم 
جيوز االتفاق على ان يتقدم املستفيد بنفسه بأمر النقل اىل البنك بدال من 

 .تبليغه من اآلمر بالنقل
  
 

  358املادة رقم 
يتملك املستفيد القيمة من وقت قيدها يف اجلانب الدائن من حسابه وجيوز  -1

  . لآلمر الرجوع يف أمر النقل اىل ان يتم هذا القيد



ومع ذلك اذا اتفق على ان يتقدم املستفيد بنفسه بأمر النقل اىل البنك  -2
 .363فال جيوز لآلمر الرجوع يف امر النقل وذلك مع مراعاة ما تقضي به املادة 

  
 

  359املادة رقم 
يبقى الدين الذي صدر امر النقل وفاء له قائما بضماناته وملحقاته اىل ان 

 .الدائن من حساب املستفيدتقيد القيمة فعال من اجلانب 
  
 

  360املادة رقم 
اذا مل يكن رصيد االمر آافيا وآان امر النقل موجها مباشرة اىل البنك من  -1

اآلمر بالنقل جاز للبنك ان يرفض تنفيذ اآلمرعلى ان خيطر اآلمر فورا هبذا 
  . الرفض

لرصيد اما اذا آان االمر بالنقل مقدما من املستفيد قيد البنك حلسابه ا -
وعلى البنك ان يؤشر على امر النقل بقيد . اجلزئي ما مل يرفض املستفيد ذلك

  . الرصيد اجلزئي او برفض املستفيد ذلك
ويبقى لآلمر حق التصرف يف الرصيد اجلزئي اذا رفض البنك تنفيذ امر النقل  -

 .او رفض املستفيد قيد الرصيد اجلزئي طبقا للفقرتني السابقتني
  
 

  361املادة رقم 
اذا تقدم عدة مستفيدين اىل البنك مجلة واحدة وآانت قيمة اوامر النقل اليت 
حيملوا جتاوز رصيد اآلمر آان من حقهم طلب توزيع هذا الرصيد بينهم بنسبة 

 .حقوقهم
  
 

  362املادة رقم 
ال جيوز اجراء التوزيع املشار اليه يف املادة السابقة اال يف اول يوم عمل تال 

ويسري على هذه احلالة حكم الفقرتني الثانية والثالثة من . قدميليوم الت
 .360املادة 

  
 

  363املادة رقم 
اذا اشهر افالس املستفيد جاز لآلمر ان يوقف تنفيذ امر النقل ولو تسلمه  -1

  . املستفيد بنفسه
وال مينع اشهار افالس اآلمر من تنفيذ اوامر النقل اليت قدمت اىل البنك قبل  -

 .احلكم بشهر هذا اإلفالس ما مل يصدر قرار من احملكمة خالفا لذلك صدور
  
 

 الفرع اخلامس - 1.2.2.7.5
 )366 - 364(فتح االعتماد 
  364املادة رقم 

فتح االعتماد عقد يضع البنك مبقتضاه حتت تصرف املستفيد وسائل للدفع يف  -1
  . حدود مبلغ معني

 .عينةويفتح االعتماد ملدة معينة او غري م -2
  
 

  365املادة رقم 
اذا فتح االعتماد ملدة غري معينة جاز للبنك الغاؤه يف آل وقت بشرط اخطار 

املستفيد قبل امليعاد الذي يعينه لإللغاء بعشرة ايام على 
                                                               .األقل

                                                                    
ويقع باطال آل اتفاق يكون موضوعه اعطاء البنك حق الغاء  -            

االعتماد غري املعني املدة دون اخطار سابق او باخطار يتم يف ميعاد اقل من 
 .امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة السابقة

  
 

  366املادة رقم 



ال جيوز للبنك الغاء االعتماد قبل انتهاء املدة املتفق عليها اال يف حالة وفاة 
ولو مل يصدر حكم باشهار افالسه  -املستفيد او احلجز عليه او وقوفه عن الدفع

 .او وقوع خطأ جسيم منه يف استخدام االعتماد املفتوح لصاحله
  
 

 الفرع السادس - 1.2.2.7.6
 )377 - 367(االعتماد املستندي 

  367املادة رقم 
االعتماد املستندي عقد يتعهد البنك مبقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب  -1

احد عمالئه اآلمر بفتح االعتماد لصاحل شخص اخر املستفيد بضمان مستندات متثل 
  . بضاعة منقولة او معدة للنقل

اد بسببه ويعترب عقد االعتماد املستندى مستقال عن العقد الذي فتح االعتم -
 .ويبقى البنك اجنبيا عن هذا العقد

  
 

  368املادة رقم 
جيب ان حتدد بدقة يف األوراق اخلاصة بطلب فتح االعتماد املستندى او تأييده او 

اإلخطار به املستندات اليت تنفذ يف مقابلها عمليات الوفاء او القبول او 
 .اخلصم

  
 

  369املادة رقم 
اد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول واخلصم املتفق يلتزم البنك الذي فتح االعتم

عليها يف عقد فتح االعتماد أو آانت املستندات مطابقة ملا ورد يف هذا العقد 
 .من بيانات وشروط

  
 

  370املادة رقم 
  . جيوز ان يكون االعتماد املستندى باتا او قابال للنقض -1
نوعه فاذا مل ينص على وجيب ان ينص صراحة يف عقد فتح االعتماد على بيان  -

 .ذلك اعترب االعتماد قابال للنقض
  
 

  371املادة رقم 
ال يرتتب على االعتماد املستندى القابل للنقض اي التزام على البنك قبل 

املستفيد وجيوز للبنك يف آل وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء نفسه او بناء 
ان يقع التعديل او اإللغاء على طلب اآلمر دون حاجة اىل اخطار املستفيد بشرط 

 .حبسن نية ويف وقت مناسب
  
 

  372املادة رقم 
يكون التزام البنك يف حالة االعتماد املستندي البات قطعيا ومباشرا قبل  -1

املستفيد وآل حامل حسن النية للصك املسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح االعتماد 
  . بسببه

ات او تعديله اال باتفاق مجيع ذوي ال جيوز الغاء االعتماد املستندي الب -
  . الشأن

وجيوز تأييد االعتماد البات من بنك آخر يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة  -
  . قبل املستفيد

وال يعترب جمرد األخطار بفتح االعتماد املستندى الباب املرسل اىل املستفيد عن  -
 .طريق بنك آخر تأييدا منه هلذا االعتماد

  
 

  373املادة رقم 
جيب ان يتضمن آل اعتماد مستندى بات تارخيا اقصى لصالحية االعتماد وتقدمي  -1

  . املستندات بقصد الوفاء او القبول او اخلصم
واذا وقع التاريخ املعني النتهاء صالحية االعتماد يف يوم عطلة للبنوك امتدت  -

  . مدة الصالحية اىل اول يوم عمل تال للعطلة
وفيما عدا ايام العطالت ال متتد صالحية االعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها  -



انقطاع اعمال البنك بسبب ظروف قاهرة ما مل يكن هناك تفويض صريح بذلك من 
 .اآلمر

  
 

  374املادة رقم 
  . على البنك ان يتحقق من مطابقة املستندات لتعليمات اآلمر بفتح االعتماد -1
واذا رفض البنك املستندات فعليه ان خيطر اآلمر فورا بالرفض مبينا له  -

 .اسبابه
  
 

  375املادة رقم 
ال يسأل البنك اذا آانت املستندات املقدمة مطابقة يف ظاهرها للتعليمات  -1

  . اليت تلقاها من اآلمر
آما ال يتحمل البنك اية مسؤولية فيما يتعلق بتعيني البضاعة اليت فتح  -

بسببها االعتماد او بكميتها او وزا او حالتها اخلارجية او تغليفها او 
 .قيمتها وال فيما يتعلق بتنفيذ املرسلني او املؤمنني اللتزاماهتم

  
 

  376املادة رقم 
ال جيوز التنازل عن االعتماد املستندى وال جتزئته اال اذا آان البنك الذي فتحه 

بعضه اىل شخص او مجلة اشخاص غري املستفيد  مأذونا من اآلمر يف دفعه آله او
وال يتم التنازل اال . األول بناء على تعليمات صرحية صادرة من هذا املستفيد

مبوافقة صرحية من البنك وال جيوز التنازل اال مرة واحدة ما مل يتفق على غري 
 .ذلك
  
 

  377املادة رقم 
مستندات الشحن املطابقة اذا مل يدفع اآلمر بفتح االعتماد اىل البنك قيمة 

لشروط فتح االعتماد خالل ثالثة اشهر من تاريخ اخطاره بوصول تلك املستندات 
 .فللبنك بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على األشياء املرهونه رهنا جتاريا

  
 

 الفرع السابع - 1.2.2.7.7
 )381 - 378(اخلصم 

  378املادة رقم 
اىل حامل ورفقة جتارية او اي صك آخر قابل اخلصم عقد يعجل البنك مبقتضاه 

للتداول مل حيل اجل استحقاقه القيمة الثابتة بالصك خمصوما منها الفائدة 
والعمولة مقابل انتقال ملكية الصك اليه ، مع التزام املستفيد برد القيمة 

 .اىل البنك اذا مل يدفعها املدين األصلي
  
 

  379املادة رقم 
اساس الوقت الذي ينقضي حىت تاريخ حلول اجل استحقاق حتسب الفائدة على  -1

  . الصك
  . وتقدر العمولة على اساس قيمة الصك -
 .وجيوز تعيني حد ادىن للعمولة -
  
 

  380املادة رقم 
 .على املستفيد من اخلصم ان يرد اىل البنك القيمة االمسية الذي مل يدفع

  
 

  381املادة رقم 
صلي يف الصك واملستفيد من اخلصم وغريمها من يكون للبنك قبل املدين األ -1

  . امللتزمني اآلخرين مجيع احلقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه
وللبنك فضال عن ذلك قبل املستفيد من اخلصم حق مستقل يف اسرتداد املبالغ اليت  -

ويكون . وضعها حتت تصرفه ، دون استنزال ما قبضه البنك من فائدة وعمولة
هذا احلق يف حدود األوراق غري املدفوعة ايا آان سبب االمتناع  للبنك استخدام

  . عن دفعها



فاذا آانت حصيلة اخلصم مقيدة يف احلساب اجلاري آان للبنك الغاء القيد عن  -
مع اخطار املستفيد من اخلصم هبذا  403طريق القيد العكسي وفقا لنص املادة 

 .القيد
  
 

 الفرع الثامن - 1.2.2.7.8
 )387 - 382(خطاب الضمان 
  382املادة رقم 

خطاب الضمان تعهد يصدر من بنك بناء على طلب عميل له اآلمر بدفع مبلغ معني 
او قابل للتعيني لشخص آخر املستفيد دون قيد او شرط اذا طلب منه ذلك خالل 

 .ويوضح يف خطاب الضمان الغرض الذي صدر من اجله. املدة املعينة يف اخلطاب
  
 

  383ادة رقم امل
  . جيوز للبنك ان يطلب تقدمي تأمني مقابل اصدار خطاب الضمان -1
 .وجيوز ان يكون التأمني تنازال من اآلمر عن حقه قبل املستفيد -
  
 

  384املادة رقم 
ال جيوز للمستفيد التنازل للغري عن حقه الناشئ عن خطاب الضمان اال مبوافقة 

 .البنك
  
 

  385املادة رقم 
للبنك ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع اىل عالقة البنك باآلمر او  ال جيوز

 .عالقة اآلمر باملستفيد
  
 

  386املادة رقم 
تربأ ذمة البنك قبل املستفيد اذا مل يصله خالل مدة سريان خطاب الضمان طلب 
 .من املستفيد بالدفع اال اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه املدة على جتديدها

  
 

  387ادة رقم امل
اذا ويف البنك للمستفيد املبلغ املتفق عليه يف خطاب الضمان حل حمله يف الرجوع 

 .على اآلمر مبقدار املبلغ الذي دفعه
  
 

 الفرع التاسع - 1.2.2.7.9
 )404 - 388(احلساب اجلاري 
  388املادة رقم 

ق احلساب اجلاري عقد يتفق مبقتضاه شخصان على ان يقيدا يف حساب عن طري
مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون الناشئة عن العمليات اليت تتم بينهما 

وان . من تسليم نقود او اموال او اوراق جتارية قابلة للتمليك وغريها
يستعيضا عن تسوية هذه الديون آل دفعة على حدة بتسوية ائية ينتج عنها 

 .رصيد احلساب عند قفله
  
 

  389املادة رقم 
ويف . احلساب اجلاري مكشوفا جلهة الطرفني او مكشوفا جلهة طرف واحدجيوز ان يكون 

احلالة األخرية يلتزم احد الطرفني بتقدمي املال للطرف األخر اال اذا آان عند 
 .األول رصيد آاف

  
 

  390املادة رقم 
اذا تضمنت مفردات احلساب اجلاري ديونا نقدية مقومة بعمالت خمتلفة او  -1

اشياء غري متماثلة جاز للطرفني ان يتفق على ادخاهلا يف احلساب بشرط ان تقيد 
يف اقسام مستقلة يراعى التماثل يف املدفوعات اليت تتضمنها وان يصرح الطرفان 

  . هببقاء احلساب حمتفظا بوحدته رغم تعدد اقسام



وجيب ان تكون ارصدة تلك األقسام قابلة للتحويل حبيث ميكن يف الوقت الذي  -
حدده الطرفان او عند قفل احلساب على األآثر اجراء املقاصة بينها الستخراج 

 .رصيد واحد
  
 

  391املادة رقم 
تنتقل ملكية النقود او االموال اليت تقيد يف احلساب اجلاري اىل الطرف الذي  -1

  . تسلمها
ولكل طرف يف احلساب اجلاري ان يتصرف يف اي وقت يف رصيده الدائن ما مل يتفق  -

 .على خالف ذلك
  
 

  392املادة رقم 
ها اذا يعد قيمة الورقة التجارية يف احلساب اجلاري صحيحا على اال حتتسب قيمت

ويف هذه احلالة جيوز اعادهتا اىل صاحبها وعكس . مل تدفع يف ميعاد االستحقاق
 .403قيدها على الوجه املبني يف املادة 

  
 

  393املادة رقم 
تقيد حبكم القانون يف احلساب اجلاري مجيع الديون الناشئة عن عالقات األعمال  -1

مضمونة بتأمينات قانونية او  اليت تتم بني طريف احلساب ما مل تكن هذه الديون
  . اتفاقية

ومع ذلك جيوز قيد الديون املضمونة بتأمينات اتفاقية سواء آانت مقررة من  -
 .املدين او من الغري يف احلساب اجلاري اذا اتفق مجيع ذوي الشأن صراحة على ذلك

  
 

  394املادة رقم 
ساب اجلاري فان هذا اذا اتفق على قيد الدين للمضمون بتأمني اتفاقي يف احل -1

التأمني ينتقل لضمان رصيد احلساب عند قفله مبقدار الدين دون اعتبار ملا 
  . يطرأ على احلساب من تغيريات اثناء سريه ما مل يتفق على غري ذلك

واذا اشرتط القانون اجراءات معينة النعقاد التأمني او لالحتجاج به على  -
 جيوز االحتجاج به اال من تاريخ متام تلك الغري فال يتم انتقاله اىل الرصيد وال

 .اإلجراءات
  
 

  395املادة رقم 
الديون املرتتبة ألحد الطرفني اذا دخلت احلساب اجلاري فقدت صفاهتا اخلاصة 

وآياا الذاتي فال تكون بعد ذلك قابلة على حده الوفاء وال للمقاصة وال 
 .للسقوط بالتقادم

  
 

  396املادة رقم 
ات يف احلساب اجلاري ال يسقط ما للطرفني من دعاوى بشأن العقود قيد املدفوع

 .واملعامالت اليت ترتبت عليها هذه املدفوعات ما مل يشرتط خالف ذلك
  
 

  397املادة رقم 
ال تنتج املدفوعات يف احلساب اجلاري فوائد اال اذا اتفق على غري ذلك فاذا مل  -1

ويف احلسابات -2. ساس ما جيري به العرفيعني االتفاق سعر الفائدة احتسبت على ا
اجلارية لدى البنوك جيوز احتساب فائدة على الفوائد اثناء بقاء احلساب 

وال حتتسب هذه الفائدة قبل مضي ثالثة شهور من تاريخ قيد الفوائد يف . مفتوحا
 .احلساب

  
 

  398املادة رقم 
اقفال احلساب مفردات احلساب اجلاري مبجموعها ال تقبل التجزئة قبل  -1

واقفال احلساب وحده هو الذي تنشأ عنه املقاصة . واستخراج الرصيد النهائي
  . اإلمجالية جلميع مفردات احلساب

ومع ذلك جيوز لدائن احد طريف احلساب توقيع احلجز اثناء سري احلساب على  -



ويف هذه احلالة جيري املفتوح لديه . الرصيد الدائن ملدينه وقت توقيع احلجز
  . حلساب ميزانا مؤقتا للحساب للكشف عن مرآز احملجوز عليه وقت توقيع احلجزا
ويف حالة االتفاق على منع احملجوز عليه من التصرف يف رصيده الدائن اثناء  -

سري احلساب ال ينفذ احلجز اال بالنسبة اىل الرصيد النهائي الذي يظهر ملصلحته 
 .عند اقفال احلساب

  
 

  399املادة رقم 
اذا حددت مدة لقفل احلساب اقفل بانتهائها وجيوز اقفاله قبل انتهاء هذه  -1

  . املدة باتفاق الطرفني
اذ مل حتدد مدة للحساب اجلاري جاز اقفاله يف آل وقت بارادة احد الطرفني مع  -

  . مراعاة األخطار املتفق عليها او اليت جيري هبا العرف
ة احد الطرفني او بفقدانه األهلية او ويف مجيع األحوال يقفل احلساب بوفا -

  . بافالسه
وجيوز وقف احلساب مؤقتا اثناء سريه لبيان مرآز آل من الطرفني وذلك يف  -

املواعيد اليت يتفق عليها الطرفان او حيددها العرف احمللي واال ففي اية آل 
 .ثالثة شهور

  
 

  400املادة رقم 
ما مل يكن الطرفان قد اتفقا على غري عند قفل احلساب يعترب دين الرصيد حاال 

ذلك او مل تكن بعض العمليات الواجب ادخاهلا يف احلساب قد متت وآان من شأن 
 .قيدها تعديل مقدار الرصيد

  
 

  401املادة رقم 
وتسري الفوائد . تسري القواعد العاملة على تقادم دين الرصيد وفوائده

 .ساب ما مل يتفق على غري ذلكالقانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل احل
  
 

  402املادة رقم 
اذا زال الدين املقيد يف احلساب او خفض مقداره بسبب الحق لدخوله احلساب وجب 

 .الغاء قيده او ختفيضه وتعديل احلساب تبعا لذلك
  
 

  403املادة رقم 
 اذا قيدت حصيلة خصم ورقة جتارية يف احلساب اجلاري ومل تدفع قيمة الورقة يف -1

ميعاد االستحقاق جاز ملن خصم الورقة ولو بعد اشهار افالس من قدمها للخصم 
  . الغاء القيد باجراء قيد عكسي

ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية مضافا  -
اليها الفوائد القانونية من تاريخ االستحقاق واملصروفات يف اجلانب املدين من 

  . احلساب
وز اجراء القيد العكسي اال فيما يتعلق باالوراق التجارية اليت مل وال جي -

 .ويقع باطال آل اتفاق على غري ذلك, تدفع يف مواعيد استحقاقها 
  
 

  404املادة رقم 
ال تقبل الدعاوي اخلاصة بتصحيح احلساب من جراء غلط او اغفال او تكرار يف  -1

ستة شهور من تاريخ استالم آشف القيد او غري ذلك من التصحيحات بعد انقضاء 
  . احلساب اخلاص بالتصفية والذي يرسل بطريق الربيد املسجل املصحوب بعلم الوصول

ويف مجيع األحوال تتقادم مبضي مخس سنوات آل دعوى تتعلق باحلساب اجلاري وتسري  -
 .هذه املدة من تاريخ قفل احلساب
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 )431 - 149(انشاء الكمبيالة وتداوهلا 
 الفرع االول - 1.3.1.1.1

 )420 - 405(انشاء الكمبيالة 
 أرآان الكمبيالة - 1.3.1.1.1.1

)405 - 414( 
  405املادة رقم 

  : تشتمل الكمبيالة على البيانات اآلتية 
  . آمبيالة مكتوبا يف منت الصك وباللغة اليت آتب هبا" لفظ  -
  . تاريخ انشاء الكمبيالة ومكان انشائها -
  . اسم من يلزمه الوفاء املسحوب عليه -
  . اسم من جيب الوفاء له وألمره -
  . امر غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود -
  . ميعاد االستحقاق -
  . مكان الوفاء -
 .توقيع من انشأ الكمبيالة الساحب -
  
 

  406املادة رقم 
الصك اخلايل من احد البيانات املذآورة يف املادة السابقة ال يعترب آمبيالة اال 

  : يف األحوال االتيه
اذا خلت الكمبيالة من بيان مكان انشائها ،اعتربت منشأة يف املكان املبني  -

  . جبانب اسم الساحب
ن ميعاد االستحقاق اعتربت مستحقة الوفاء لدى االطالع واذا خلت من بيا -

  . عليها
واذا خلت من بيان مكان الوفاء، فاملكان الذي يذآر جبانب اسم املسحوب  -

وتكون . عليه يعد مكانا للوفاء وموطنا للمسحوب عليه يف الوقت ذاته
 مكان الكمبيالة مستحقة الوفاء يف موطن املسحوب عليه اذا مل يشرتط وفائها يف

 .آخر
  
 

  407املادة رقم 
  . جيوز سحب الكمبيالة ألمر ساحبها نفسه -1
  . وجيوز سحبها على ساحبها -
 .وجيوز سحبها حلساب شخص اخر -
  
 

  408املادة رقم 
اذا آتب مبلغ الكمبيالة باحلروف وباالرقام معا فالعربة عند االختالف تكون  -1

  . باملكتوب باحلروف
عدة مرات باحلروف او باالرقام فالعربة عند االختالف تكون واذا آتب املبلغ  -

 .باملبلغ األقل
  
 

  409املادة رقم 
ال جيوز ان تشرتط فائدة عن املبلغ املذآور يف الكمبيالة اال اذا آانت  -1

  . الكمبيالة مستحقة األداء لدى األطالع عليها او بعد مدة من االطالع
  . يالة ذاهتا واال آان الشرط باطالوجيب بيان سعر الفائدة يف الكمب -
 .وتسري الفائدة من تاريخ انشاء الكمبيالة اذا مل يعني تاريخ آخر -
  
 

  410املادة رقم 
  . يرجع يف حتديد اهلية امللتزم مبوجب الكمبيالة اىل قانونه الوطين -1
واذا آان الشخص ناقص األهلية طبقا لقانونه الوطين فان التزامه مع ذلك  -

 .صحيحا ااذ وضع توقيعه يف اقليم دولة يعتربه تشريعها آامل االهليةيظل 
  
 

  411املادة رقم 
التزامات القصر ليسوا جتارا وعدميي األهلية الناشئة من توقيعاهتم على 

الكمبيالة آساحبني او مظهرين او قابلني او ضامنني احتياطيني او باية صفة 



وز هلم التمسك هبذا البطالن يف مواجهة اخرى تكون باطلة بالنسبة اليهم فقط وجي
 .آل حامل للكمبيالة

  
 

  412املادة رقم 
اذا محلت الكمبيالة توقيعات اشخاص هلم اهلية االلتزام هلا او توقيعاهتا 

مزورة او توقيعات ألشخاص ومهيني او توقيعات غري ملزمة ألسباب اخرى ال الصحاهبا 
وال ملن وقعت الكمبيالة بامسائهم ،فان التزامات غريهم من املوقعني عليها تظل 

 .مع ذلك صحيحة
  
 

  413املادة رقم 
وقع آمبيالة نيابة عن اخر بغري تفويض منه التزم شخصيا مبوحب  من -1

الكمبيالة فان وفاها آلت اليه احلقوق اليت آانت تؤول اىل من ادعى النيابة 
  . عنه
 .تسري هذا احلكم على من جاوز حدود النيابة -
  
 

  414املادة رقم 
  . ضمن ساحب الكمبيالة قبوهلا ووفائها -1
 .اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاءوجيوز له ان يشرتط  -
  
 

 التحريف -تعدد النسخ والصور  - 1.3.1.1.1.2
)415 - 420( 

  415املادة رقم 
  . جيوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضا -1
وجيب ان يوضع يف منت آل نسخة منها رقمها ،واال اعتربت آل نسخة منها  -

  . آمبيالة مستقلة
حامل آمبيالة مل يذآر فيها اا وحيدة ان يطلب نسخا منها على  ولكل -

وجيب عليه حتقيقا لذلك ان يرجع اىل الشخص الذي ظهرها وعلى هذا ان . نفقته
  . يعاونه يف الرجوع اىل املظهر السابق ويتسلل حىت ينتهي اىل الساحب

 .وعلى آل مظهر ان يدون تظهريه على النسخ اجلديدة -
  
 

  416 املادة رقم
وفاء الكمبيالة مبوجب احدى نسخها مربىء للذمة، ولو مل يكن مشروطا فيها  -1

ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ االخرى غري ان املسحوب عليه يبقى ملزما 
  . بالوفاء مبوجب آل نسخة مقبولة منه ما مل يسرتدها

الالحقون وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة ألشخاص خمتلفني وآذلك املظهرون  -
 .له ملتزمون مبوجب النسخ اليت حتمل توقيعاهتم ومل يسرتدوها

  
 

  417املادة رقم 
على من يرسل احدى نسخ الكمبيالة لقبوهلا ان يبني على النسخ األخرى اسم من 
تكون هذه النسخة يف حيازته وعلى هذا االخري ان يسلمها للحامل الشرعي الية 

فاذا رفض تسليمها مل يكن للحامل حق الرجوع اال اذا اثبت . ,نسخة اخرى
  : بربوتستو

  . رغم طلبه هلا ان النسخة املرسلة للقبول مل تسلم له -
 .ان القبول او الوفاء مل حيصل مبوجب نسخة اخرى -
  
 

  418املادة رقم 
  . حلامل الكمبيالة ان حيرر منها صورا -1
وجيب ان تكون الصورة مطابقة متاما ألصل الكمبيالة مبا حتمل من تظهريات او  -

ل قد ايه بيانات اخرى تكون مدونة فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن االص
  . انتهى عند هذا احلد

ويقتصر تظهري الصورة وضماا احتياطيا على الوجه الذي جيري على االصل  -
 .ويكون هلذه الصورة ما لالصل من احكام



  
 

  419املادة رقم 
جيب ان يبني يف صورة الكمبيالة اسم جائز األصل وعلى هذا األخري ان يسلم  -1

  . األصل للحامل الشرعي للصورة
ا امتنع حائز األصل عن تسليمه مل يكن حلامل الصورة حق الرجوع على واذ -

مظهريها او ضامنيها االحتياطيني اال اذا اثبت بربوستو ان االصل مل يسلم اليه 
  . بناء على طلبه

واذا آتب على األصل عقب التظهري األخري احلاصل قبل عمل الصورة انه منذ اآلن  -
 .فكل تظهري يكتب على األصل بعد ذلك يكون باطال ال يصح التظهري االعلى الصورة

  
 

  420املادة رقم 
اذا وقع حتريف يف منت الكمبيالة التزم املوقعون الالحقون هلذا التحريف مبا ورد 

 .يف املنت احملرف، اما املوقعون السابقون فيلزمون مبا ورد يف املنت األصلي
  
 

 الفرع الثاىن - 1.3.1.1.2
 )431 - 421(تداول الكمبيالة بالتظهري 

  421املادة رقم 
  . آل آمبيالة ولومل يصرح فيها اا مسحوبة ألمر جيوز تداوهلا بالتظهري -1
او " ليست ألمر " وال جيوز تداول الكميبيالة اىل يضع فيها ساحبها عبارة -

  . اية عبارة اخرى تقيد هذا املعىن اال باتباع احكام حوالة احلق
وجيوز التظهري للمسحوب عليه سواء يف الكمبيالة او مل يقبلها، آما جيوز  -

 .التظهري او الي ملتزم اخر وجيوز جليمع هؤالء تظهري الكمبيالة من جديد
  
 

  422املادة رقم 
يكتب التظهري على الكمبيالة ذاهتا او على ورقة اخرى متصلة هبا ويوقعه  -1

  . املظهر
اد االستحقاق ينتج احكام التظهري السابق له اما والتظهري الالحق مليع -

التظهري الالحق لربوتستو عدم الوفاء او احلاصل بعد انقضاء امليعاد القانوني 
  . احملدد لعمل الربوتستو فال ينتج اال آثار حوالة احلق

ويفرتض يف التظهري احلايل من التاريخ انه حصل قبل انقضاء امليعاد احملدد لعمل  -
 .تو اال اذا ثبت خالف ذلكالربوتس

  
 

  423املادة رقم 
 .ال جيوز تقدمي تاريخ التظهري وان وقع ذلك اعترب تزويرا

  
 

  424املادة رقم 
جيوز اال يكتب يف التظهري اسم الستفيد، آما جيوز ان يقتصر التظهري على توقيع 

ن يكتب املظهر التظهري على بياض ويشرتط لصحة التظهري يف هذه احلالة األخرية ا
 .على ظهر الكمبيالة اوعلى الورقة املتصلة هبا

  
 

  425املادة رقم 
، ال جيوز تعليق التظهري على شرط وآل شرط 427مع عدم االخالل حبكم املادة  -1

  . يعلق عليه التظهري يعترب آأنه مل يكن
  . والتظهري اجلزئي باطل -
 .ويعترب التظهري احلامل تظهريا على بياض -
  
 

  426قم املادة ر
  : واذا آان التظهري على بياض جاز للحامل

  . ان ميأل البياض بكتابة امسه او اسم شخص اخر -
  . ان يظهر الكمبيالة من جديد على بياض او اىل شخص اخر -
 .ان يسلم الكمبيالة اىل شخص آخر دون ان ميأل البياض ودون ان يظهرها -



  
 

  427املادة رقم 
  . بيالة ووفاءها ويف هذه احلالة ما مل يشرتط غري ذلكيضمن املظهر قبول الكم -1
وجيوز له حظر تظهريها من جديد ويف هذه احلالة ال يكون ملزما بالضمان جتاه  -

 .من تؤول اليهم الكمبيالة بتظهري الحق
  
 

  428املادة رقم 
يعترب حائز الكمبيالة حاملها الشرعي مىت اثبت انه صاحب احلق فيها  -1

والتظهريات املشطوبة . بتظهريات غري منقطعة ولو آان آخرها تظهريا على بياض
واذا عقب التظهري على بياض تظهري اخر، اعترب . تعترب يف هذا الشأن آأن مل تكن

اليه احلق يف الكمبيالة املوقع على هذا التظهري األخري انه هو الذي آل 
  . بالتظهري على بياض

واذا فقد شخص حيازة آمبيالة، مل يلزم حاملها بالتخلي ا مىت اثبت حقه  -
فيها على مقتضى األحكام السابقة اال اذا آان قد حصل عليها بسوء نية او 

 .ارتكب يف سبيل احلصول عليها خطأ جسيما
  
 

  429املادة رقم 
  . ينقل التظهري احلقوق الناشئة عن الكمبيالة -1
ليس للمدين الذي اقيمت عليه دعوى  411ومع عدم االخالل حبكم املادة  -

بكمبيالة ان حيتج على حاملها بالدفوع املبينة على عالقتة الشخصية بساحبها 
 او حباملها السابقني ،ما مل يكن قصد احلامل وقت حصوله على الكمبيالة األضرار

 .باملدين
  
 

  430املادة رقم 
 -القيمة للقبض -او  -القيمة للتحصيل -اذا اشتمل التظهري على عبارة  -1

او اي بيان آخر يفيد التوآيل جاز للحامل مباشرة مجيع  -بالتوآيل -او 
احلقوق الناشئة عن الكمبيالة، وامنا ال جيوز له تظهريها اال على سبيل 

  . التوآيل
يف هذه احلالة االحتجاج على احلامل اال بالدفوع اليت جيوز  وليس للملتزمني -2

  . االحتجاج هباعلى املظهر
وال تنقضي الوآالة الىت يتضمنها التظهري التوآيلي بوفاة املوآل اوحبدوث  -3

 .ما خيل بأهليته
  
 

  431املادة رقم 
و ا -القيمة للرهن -او  -القيمة للضمان -اذا اشتمل التظهري على عبارة  -1

اي بيان اخر يفيد الرهن جاز للحامل ان يباشر مجيع احلقوق الناشئة عن 
  . الكمبيالة فاذا ظهرها اعترب التظهري حاصال على سبيل التوآيل

وليس للمدين بالكمبيالة االحتجاج على احلامل بالدفوع املبينة على عالقته  -2
 .الضرار باملدينالشخصية باملظهر، ما مل يكن قصد احلامل وقت حصوله عليها ا

  
 

 الفصل الثاىن - 1.3.1.2
 )452 - 166(ضمانات الوفاء بالكمبيالة 

 الفرع االول - 1.3.1.2.1
 )439 - 432(مقابل الوفاء 
  432املادة رقم 

على ساحب الكمبيالة او من سحبت الكمبيالة حلسابه ان يوجد لدى املسحوب 
ب غريه من مسؤولية شخصيا عليه مقابل وفائها ولكن ذلك ال يعفى الساحب حلسا

 .جتاه مظهريها وحامليها دون سواهم
  
 

  433املادة رقم 
يعترب مقابل الوفاء موجودا اذا آان املسحوب عليه مدينا للساحب او لآلمر 

بالسحب يف ميعاد استحقاق الكمبيالة مببلغ معني من النقود واجب اآلداء ومساو 
 .على األقل ملبلغ الكمبيالة



  
 

  434 املادة رقم
يعترب قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل لوفائها لدى القابل، وال  -1

  . جيوز اثبات عكس هذه القرينة يف عالقة املسحوب عليه باحلامل
وعلى الساحب دون غريه ان يثبت يف حالة االنكار ، سواء حصل قبول  -2

يف ميعاد  الكمبيالة او مل حيصل ان املسحوب عليه آان عنده مقابل وفائها
فان مل يثبت ذلك آان ضامنا للوفاء ولو عمل الربوتستو بعد , االستحقاق 

فاذا اثبت الساحب وجود املقابل واستمرار وجوده حىت . امليعاد احملدد قانونا
امليعاد الذي آان جيب فيه عمل الربوتستو، برئت ذمته مبقدار هذا املقابل، ما 

 .مل يكن قد استعمل يف مصلحته
  
 

  435دة رقم املا
  . تنتقل ملكية مقابل الوفاء حبكم القانون اىل محلة الكمبيالة املتعاقدين -1
واذا آان مقابل الوفاء اقل من قيمة الكمبيالة، آان للحامل على هذا  -2

ويسري هذا احلكم . املقابل الناقص مجيع احلقوق املقرره له على املقابل الكامل
اذا آان مقابل الوفاء دينا متنازعا عليه اوغري حمقق اوغري حال عند استحقاق 

 .الكمبيالة
  
 

  436املادة رقم 
ولو عمل الربوتستو بعد امليعاد احملدد قانونا ان يسلم حامل على الساحب  -1

الكمبيالة املستندات الالزمة للحصول على مقابل الوفاء فاذا افلس الساحب 
  . لزم ذلك مدير التفليسة

 .وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبيالة يف مجيع األحوال -2
  
 

  437املادة رقم 
ستحقاق الكمبيالة فلحاملها دون غريه من اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد ا

دائين استيفاء حقه من مقابل الوفاء املوجود على وجه صحيح عند املسحوب 
 .عليه

  
 

  438املادة رقم 
اذا افلس املسحوب عليه وآان مقابل الوفاء دينا يف ذمته دخل هذا الدين  -1

  . يف موجودات التفليسة
يه بضائع او اوراق جتارية او اوراق اما اذا آان للساحب لدى املسحوب عل -

مالية اوغري ذلك من األعيان اليت جيوز اسرتدادها او ضمنا لوفاء الكمبيالة، 
 .فللحامل االولوية يف استيفاء حقه من قيمتها

  
 

  439املادة رقم 
اذا سحبت عدة آمبياالت على مقابل وفاء واحد ال تكفي قيمته لوفائها  -1

خ سحبها فيما يتعلق حبقوق حامل الكمبيالة السابق آلها، روعي ترتيب تواري
  . تارخيها على تواريخ الكمبياالت االخرى مقدما عل غريه

فاذا سحبت الكمبياالت يف تاريخ واحد، قدمت الكمبيالة الىت حتمل قبول  -
  . املسحوب عليه

واذا مل حتمل اية آمبيالة قبول املسحوب عليه قدمت الكمبيالة اليت خصص  -
  . ئها مقابل الوفاءلوفا

 .اما الكمبياالت اليت تشتمل عل شرط عدم القبول فتأتي يف املرتبة األخرية -
  
 

 الفرع الثاىن - 1.3.1.2.2
 )448 - 440(قبول الكمبيالة 

  440املادة رقم 
جيوز حلامل الكمبيالة او ألي حائز هلا، حىت ميعاد االستحقاق تقدميها اىل املسحوب 

 .وهلاعليه يف موطنه لقب



  
 

  441املادة رقم 
جيوز لساحب الكمبيالة ان يشرتط وجوب تقدميها للقبول يف ميعاد معني او بغري  -1

  . ميعاد
وله ان يشرتط عدم تقدميها للقبول ، ما مل تكن مستحقة الدفع عند غري  -

املسحوب عليه او يف جهة اخرى غري موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معينة من 
  . هااالطالع علي

  . وله ان يشرتط عدم تقدميها للقبول قبل اجل معني -
ولكل مظهر ان يشرتط تقدمي الكمبيالة للقبول يف ميعاد معني او بغري ميعاد ،  -

 .ما مل يكن الساحب قد اشرتط عدم تقدميها للقبول
  
 

  442املادة رقم 
جيب الكمبيالة املستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينة من األطالع عليها  -1

  . تقدميها للقبول خالل سنة من تارخيها
  . وللساحب تقصري هذا امليعاد او اطالته -
 .ولكل مظهر تقصري هذا امليعاد -
  
 

  443املادة رقم 
جيوز للمسحوب عليه ان يطلب تقدمي الكمبيالة للقبول مرة ثانية يف اليوم 

وال يقبل من ذوي املصلحة األدعاء بأن هذا الطلب قد رفض . التايل التقدمي االول
 .اال اذا ذآر الطلب يف الربوتستو

  
 

  444املادة رقم 
  . ليهال يلزم حامل الكمبيالة املقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب ع -1
او باية عبارة  -مقبول -ويكتب القبول على الكمبيالة ذاهتا ويؤدي بلفظ  -

  . اخرى تدل عل هذا املعىن، ويوقعه املسحوب عليه
  . ويعترب قبوال جمرد وضع املسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة -
واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من األطالع عليها، او آانت  -
اجبة التقدمي للقبول يف مدة معينة بناء على شرط خاص ، وجب بيان تاريخ و

القبول يف اليوم الذي حصل فيه اال اذا اوجب احلامل بيان تاريخ القبول يف 
يوم تقدمي الكمبيالة، فاذا خال القبول من التاريخ ، جاز للحامل حفظا 

ا اخللو بربوتستو حلقوقه يف الرجوع على املظهرين او على الساحب، اثبات هذ
 .يعمل يف وقت يكون فيه جمديا

  
 

  445املادة رقم 
جيب ان يكون القبول غري معلق على شرط ومع ذلك جيوز للمسحوب عليه قصره  -1

  . عل جزء من مبلغ الكمبيالة
واي تعديل لبيانات الكمبيالة يقع يف صيغة القبول يعترب رفضا هلا ومع  -2

 .منته صيغة القبولذلك يظل القابل ملزما مبا تض
  
 

  446املادة رقم 
اذا شطب املسحوب عليه قبوله املكتوب على الكمبيالة قبل ردها اعترب  -1

  . ويعترب الشطب حاصال قبل رد الكمبيالة، ما مل يثبت العكس. املشطوب رفضا
ومع ذلك اذا اخطر املسحوب عليه احلامل او اي موقع اخر آتابة بقبوله  -2

 .ا القبولالتزم حنوهم هبذ
  
 

  447املادة رقم 
اذا عني الساحب يف الكمبيالة مكانا للوفاء غري موطن املسحوب عليه دون ان  -1

يعني من جيب الوفاء عنده ، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول فاذا مل 
  . يعينه اعترب القابل ملزما بالدفع يف مكان الوفاء

 موطن املسحوب عليه جاز له ان يعني واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء يف -
 .يف صيغة القبول عنوانا يف اجلهة اليت جيب ان يقع فيها الوفاء



  
 

  448املادة رقم 
اذا قبل املسحوب عليه الكمبيالة صار ملزما بوفاء قيمتها يف ميعاد  -1

  . استحقاقها
ويف حالة عدم الوفاء يكون للحامل ولو آان هو الساحب ذاته، مطالبة  -

املسحوب عليه القابل بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة بكل ما جتوز 
 .483 - 482املطالبة به مبوجب املادتني 

  
 

 الفرع الثالث - 1.3.1.2.3
 )452 - 449(لضمان اإلحتياطي 

  449املادة رقم 
  . جيوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة آله او بعضه من ضامن احتياطي -1
 .ن اي شخص ولو آان ممن وقعوا الكمبيالةويكون هذا الضمان م -
  
 

  450املادة رقم 
  . هبا‘ يكتب الضمان االحتياطى على الكمبيالة ذاهتا او على الورقة املتصل -1
او باية عبارة اخرى  -مقبول آضمان احتياطي  -ويؤدي هذا الضمان بصيغة  -

  . تفيد معناها ويوقعه الضامن
  . ال اعترب الضمان حاصال للساحبيذآر يف الضمان اسم املضمون وا -
ويستفاد هذا الضمان من جمرد توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ما مل يكن  -

 .التوقيع صادرا عن املسحوب عليه او من الساحب
  
 

  451املادة رقم 
  . يلتزم الضامن اإلحتياطي على الوجه الذي يلتزم به املضمون -1
ويكون التزام الضامن اإلحتياطي صحيحا ولو آان االلتزام الذي ضمنه باطال  -

  . ألي سبب اخر غري عيب يف الشكل
واذا ويف الضامن اإلحتياطي الكمبيالة، آلت اليه احلقوق الناشئة عنها،  -

 .وذلك جتاه آل ملتزم حنو هذا األخري مبوجب الكمبيالة
  
 

  452املادة رقم 
ضمان اإلحتياطي على ورقة مستقلة يبني فيها اجلهة اليت مت جيوز اعطاء ال -1

  . فيها هذا الضمان
 .والضامن اإلحتياطي بورقة مستقلة ال يلزم اال جتاه من اعطى له الضمان -
  
 

 الفصل الثالث - 1.3.1.3
 )501 - 174(إنقضاء االلتزام الثابت بالكمبيالة 

 الفرع االول - 1.3.1.3.1
 )471 - 453(الوفاء 

 ميعاد استحقاق الكمبيالة - 1.3.1.3.1.1
)453 - 458( 

  453املادة رقم 
  : ميعاد استحقاق الكمبيالة يكون على احد الوجوه اآلتية -1
  . لدى االطالع -
  . بعد مضي مدة معينة من االطالع -
  . بعد مضي مدة معينة من تاريخ الكمبيالة -
  . يف يوم معني -
واعد استحقاق اخرى او على مواعيد استحقاق والكمبياالت املشتملة على م -

 .متعاقبة تكون باطلة
  
 

  454املادة رقم 
الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع تكون واجبة الوفاء مبجرد تقدميها  -1

، وجيب ان تقدم للوفاء خالل سنة من تارخيها، وللساحب تقصري هذا امليعاد او 
  . اطالته، وللمظهرين تقصريه



للساحب ان يشرتط عدم تقدمي الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع قبل  -
 .ويف هذه احلالة حيسب ميعاد التقدمي ابتداء من هذا األجل. انقضاء اجل معني

  
 

  455املادة رقم 
ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة من االطالع يبدأ من  -1

  . ربوتستوتاريخ قبوهلا او من تاريخ ال
فاذا مل يعمل الربوتستو، اعترب القبول غري املؤرخ حاصال بالنسبة اىل القابل  -

 .442يف اليوم األخري من امليعاد املقرر لتقدمي الكمبيالة بالقبول طبق للمادة 
  
 

  456املادة رقم 
الكمبيالة املسحوبة لشهر او اآثر من تارخيها او من تاريخ االطالع عليها  -1

فاذا مل . تحقاقها يف التاريخ املقابل من الشهر الذي جيب فيه الوفاءيقع اس
يوجد للتاريخ مقابل يف الشهر الذي جيب فيه الوفاء، وقع االستحقاق يف اليوم 

  . األخري من الشهر
واذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف او لعدة شهور ونصف شهر من تارخيها او  -

نصف  -ساب بالشهور آاملة وتعين عبارة من تاريخ االطالع عليها وجب بدء احل
  . مخسة عشر يوما -شهر 

مخسة عشر يوما اسبوعا او اسبوعني،  -او  -مثانية ايام -وال تعين عبارة  -
 .وامنا مثانية ايام او مخسة عشر يوما بالفعل

  
 

  457املادة رقم 
الشهر  اذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء يف يوم معني وآان االستحقاق يف اول

او يف منتصفه او يف آخره آان املقصود من هذه التعبريات اليوم االول او اخلامس 
 .عشر او األخري من الشهر

  
 

  458املادة رقم 
اذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء يف يوم معني ويف بلد معني ويف بلد خيتلف  -1

فيه التقومي عن تقومي بلد اصدارها اعترب تاريخ االستحقاق حمددا وفقا لتقومي 
  . بلد الوفاء

واذا سحبت الكمبيالة بني بلدين خمتلفي التقومي، وآانت مستحقة الوفاء بعد  -
ع تاريخ اصدارها اىل اليوم املقابل يف تقومي بلد مدة من تارخيها وجب ارجا

وعلى هذا الوجه حيسب ميعاد تقدمي . الوفاء وحيدد ميعاد االستحقاق وفقا لذلك
  . الكمبيالة

وال تسري األحكام املتقدمة اذا اتضح من شرط يف الكميالة او من جمرد بيناهتا  -
 .اجتاه القصد اىل اتباع احكام خمالفة

  
 

 الوفاء بقيمة الكمبيالة - 1.3.1.3.1.2
)459 - 471( 

  459املادة رقم 
ويعترب تقدميها . على حامل الكمبيالة ان يقدمها للوفاء يف يوم استحقاقها -1

  . اىل احدى غرف املقاصة املعرتف هبا قانونا مبثابة تقدمي للوفاء
ال ومن وىف الكمبيالة يف ميعاد االستحقاق دون معارضة صحيحة، برئت ذمته، ا -

وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل . اذا وقع منه غش او خطأ جسيم
 .التظهريات، ولكنه غري ملزم بالتحقق من صحة توقيعات املظهرين

  
 

  460املادة رقم 
  . ال جيرب حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد االستحقاق -1
تحقاق حتمل تبعة واذا ويف املسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد االس -

 .ذلك
  
 

  461املادة رقم 



اذا وىف السحوب عليه الكمببيالة ، جاز له طلب تسلمها من احلامل موقعا  -1
  . عليها مبا يفيد الوفاء

  . وال جيوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء اجلزئي -
وجيوز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء اجلزئي عل الكمبيالة  -

  . ه خمالصة بهواعطاء
وآل من يدفع من اصل قيمة الكمبيالة تربأ منه ذمة ساحبها ومظهريها  -

وعلى حاملها ان يعمل الربوتستو عن القدر غري املدفوع . وغريهم من امللتزمني هبا
 .من قيمتها

  
 

  462املادة رقم 
 اذا مل تقدم الكمبيالة للوفاء يف يوم االستحقاق، جاز لكل مدين هبا ايداع -1

  . ويكون االيداع على نفقة احلامل وحتت مسؤوليته. مبلغها خزانة احملكمة
ويسلم قلم آتاب احملكمة املودع وثيقة يذآر فيها ايداع املبلغ وقدره  -

  . وتاريخ الكمبيالة وتاريخ االستحقاق واسم من حررت يف األصل ملصلحته
وثيقة االيداع  فاذا طالب احلامل املدين بالوفاء وجب على املدين تسليم -

وقابل تسلم الكمبيالة ، وللحامل قبض املبلغ من قلم الكتاب بوجوب هذه 
فاذا مل يسلم املدين وثيقه االيداع اىل احلامل ،وجب عليه وفاء قيمة . الوثيقة

 .الكمبيالة له
  
 

  463املادة رقم 
ء اذا اشرتط وفاء الكمبيالة يف الكويت بنقد غري متداول فيها، جاز الوفا -1

بالنقد املتداول فيها حسب سعره يوم االستحقاق، فاذا مل يتم الوفاء يف يوم 
االستحقاق، آان للحامل اخليار بني املطالبة مببلغ الكمبيالة مقوما بالنقد 

  . املتداول يف الكويت حسب سعره يف يوم االستحقاق او يف يوم الوفاء
نيب، ومع ذلك جيوز للساحب ويتبع العرف اجلاري يف الكويت لتقومي النقد االج -

  . ان يبني يف الكمبيالة السعر الذي حيسب على اساسه املبلغ الواجب دفعه
واذا عني املبلغ الكمبيالة بنقود حتمل تسمية مشرتآة ولكن ختتلف قيمتها يف  -

 .بلد االصدار قيمتها يف بلد الوفاء افرتض ان املقصود نقود بلد الوفاء
  
 

  464املادة رقم 
 .بل االمتناع عن وفاء الكمبيالة اال اذا ضاعت او افلس حاملهاال يق

  
 

  465املادة رقم 
اذا ضاعت آمبيالة غري مقبولة، وآانت حمررة من عدة نسخ ، جاز ملستحق قيمتها 

 .ان يطالب بوفائها مبوجب احدى نسخها األخرى
  
 

  466املادة رقم 
اذا آانت الكمبيالة حمررة من عدة نسخ وضاعت النسخة اليت حتمل صيغة القبول 
،مل جتز املطالبة بوفائها مبوجب احدى نسخها األخرى اال بأمر من رئيس احملكمة 

 .الكلية وبشرط تقدمي آفيل
  
 

  467املادة رقم 
ن من جيوز ملن ضاعت منه آمبيالة سواء اآانت مقرتنة بالقبول ام ال ، ومل يتكم

تقدمي احدى نسخها األخرى،ان يستصدر من رئيس احملكمة الكلية امرا بوفائها 
 .بشرط ان يثبت ملكيته هلا وان يقدم آفيال

  
 

  468املادة رقم 
بعد املطالبة هبا وفقا ‘ يف حالة االمتناع عن وفاء الكمبيالة الضائع -1

ألحكام املادتني السابقتني،جيب على مالكها احملافظة على مجيع حقوقه، ان يثبت 
ذلك يف بروتستو حيرره يف اليوم التايل مليعاد االستحقاق ويعلن للساحب 

  . 480واملظهرين باالوجه ويف املواعيد املقرره يف املادة 



ر استصدار امر رئيس احملكمة يف الوقت وجيب حترير الربوتستو واعالنه ولو تعذ -
 .املناسب

  
 

  469املادة رقم 
جيوز ملالك الكمبيالة الضائعة احلصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع  -1

اىل من ظهر اليه الكمبيالة، ويلتزم هذا املظهر مبعاونته واالذن له يف 
هذه املطالبة من  استعمال امسه يف مطالبته املظهر السابق، ويرقى املالك يف

  . مظهر اىل مظهر حىت يصل اىل الساحب
ويلتزم آل مظهر بكتابة تظهريه عل نسخة الكمبيالة املسلمة من الساحب بعد  -

  . التأشريعليها مبا يفيد اا بدل مفقود
وال جيوز طلب الوفاء مبوجب هذه النسخة اال بأمر من رئيس احملكمة الكلية  -

 .كون مجيع املصروفات على مالك الكمبيالة الضائعةوت -4. وبشرط تقدمي آفيل
  
 

  470املادة رقم 
الوفاء يف ميعاد االستحقاق بناء على امر رئيس احملكمة يف األحوال املشار اليها 

 .يف املواد السابقة مربىء لذمة املدين
  
 

  471املادة رقم 
ضي ثالث سنوات مب 469، 467،  466يقتضي التزام الكفيل املنصوص عليه يف املواد 
 .اذا مل حتصل خالهلا مطالبة وال دعوى امام احملاآم

  
 

 الفرع الثاىن - 1.3.1.3.2
 )501 - 472(االمتناع عن الوفاء 

 املطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء - 1.3.1.3.2.1
)472 - 492( 

  472املادة رقم 
ستحقاق الرجوع على حلامل الكمبيالة عند عدم وفائها له يف ميعاد اال -1

  . مظهريها وساحبها وغريهم من امللزمني هبا
  : وللحامل حق الرجوع على هؤالء قبل ميعاد االستحقاق يف األحوال األتية -
  . يف حالة االمتناع الكلي او اجلزئي عن القبول -
يف حالة افالس املسحوب عليه سواء آان قد قبل الكمبيالة او مل يكن قد  -

الة توقفه عن دفع ما عليه ولو مل يثبت التوقف حبكم، ويف حالة ويف ح. قبلها
  . احلجز على امواله حجزا غري جمد

وجيوز للضامنني . يف حالة افالس ساحب الكمبيالة املشروط عدم تقدميها للقبول -
عند الرجوع عليهم يف احلاالت املبينة يف البندين ب و ج ان يقدموا اىل رئيس 

ثالثة ايام من تاريخ الرجوع عليهم عريضة بطلب مهلة  احملكمة الكلية خالل
فاذا رأى رئيس احملكمة مربرا للطلب، حدد يف امره امليعاد الذي جيب ان . الوفاء

حيصل فيه الوفاء بشرط اال جتاوز املهلة املمنوحه التاريخ املعني الستحقاق 
 .الكمبيالة ، وال يقبل الطعن يف هذا األمر

  
 

  473املادة رقم 
اذا وافق استحقاق الكمبيالة يوم عطلة رمسية مل جتز املطالبة بوفائها اال  -1

  . يف يوم العمل التايل
وآذلك ال جيوز القيام باي اجراء متعلق بالكمبيالة وبوجه خاص تقدميها  -

  . للقبول اوعمل الربوتستو او ما يقوم مقامه اال يف يوم عمل
بيالة ميعاد معني ووافق يومه االخري واذا حدد لعمل اي اجراء متعلق بالكم -

  . يوم عطلة، امتد امليعاد اىل اليوم التايل
  . وحتسب من امليعاد ايام العطلة الىت تتخلله -
وال يدخل يف حساب املواعيد القانونية او االتفاقية املتعلقة بالكمبيالة  -

 .اليوم األول منها ما مل ينص على خالف ذلك
  
 

  474املادة رقم 
كون اثبات االمتناع عن قبول الكمبيالة اوعن وفائها يف بروتستو عدم ي -1

  . قبول اوعدم الوفاء وحيرر بواسطة مأمور التنفيذ



ويشتمل الربوتستو على صورة حرفية للكمبيالة وملا اثبت فيها من عبارات -
القبول والتظهري وعلى األنذار بوفاء قيمة الكمبيالة، ويذآر فيها حضور او 

  . لتزم بالقبول او بالوفاء واسباب االمتناع عن القبول او الوفاءغياب امل
وجيب على مأمور التنفيذ املكلف بعمل الربوتستو ان يرتك صورة منه ملن حرر يف  -

  . مواجهته
وعلى مأمور التنفيذ قيد اوراق الربوتستو بتمامها يوما فيوما، مع مراعاة -

ومؤشر عليه حسب األصول، وجيري  ترتيب التواريخ يف سجل خاص مرقم الصفحات
  . القيد يف السجل املذآور على الطريقة املتبعة يف سجالت الفهرس

وعلى مأمور التنفيذ خالل العشرة االيام االوىل من آل شهر، ان يرسل اىل  -
مكتب السجل التجاري قائمة بروتستات عدم الدفع اليت حررها خالل الشهر 

  . والسندات ألمر السابق عن الكمبياالت املقبولة
وميسك مكتب السجل التجاري دفرتا لقيد هذه الربوتستات وجيوز لكل شخص االطالع  -

 .عليها مقابل الرسوم القرره ويقوم املكتب بعمل نشرة تتضمن هذه الربوتستات
  
 

  475املادة رقم 
جيب عمل بروتستو عدم قبول يف املواعيد احملددة لتقدمي الكمبيالة للقبول، فاذا 

يف اليوم األخري من امليعاد احملدد  443وقع التقدمي األول للقبول وفقا للمادة 
 .للتقدمي جاز عمل الربوتستو يف اليوم التايل

  
 

  476املادة رقم 
جيب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبيالة املستحق وفاؤها يف يوم معني او  -1

احد يومي العمل التاليني  بعد مدة من تارخيها او من تاريخ االطالع عليها يف
  . ليوم استحقاقها

واذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع ، وجب عمل بروتستو عدم  -
 .الوفاء وفقا للشروط املبينة يف املادة السابقة بشأن بروتستو عدم القبول

  
 

  477املادة رقم 
سابقة بشأن يغىن بروتستو عدم القبول عن تقدمي الكمبيالة للوفاء وعن ال

 .بروتستو عدم القبول
  
 

  478املادة رقم 
يف حالة توقف املسحوب عليه عن الدفع سواء آان قابال للكمبيالة او غري  -1

قابل ويف حالة توقيع حجز غري جمد على امواله، ال جيوز حلامل الكمبيالة الرجوع 
تو عدم على ضامنيه اال بعد تقدمي الكمبيالة للمسحوب عليه وبعد عمل بروتس

  . الوفاء
سواء آان قابال للكمبيالة او غري قابل، ويف . ويف حالة افالس املسحوب عليه -2

حالة افالس ساحب الكمبيالة املشروط عدم تقدميها للقبول يكون تقدمي حكم 
 .االفالس آافيا بذاته لتمكني احلامل من استعمال حقوقه يف الرجوع على الضامنني

  
 

  479املادة رقم 
وز للساحب والي مظهر او ضامن احتياطي ان يعفى حامل الكمبيالة من عمل جي -1

بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشرة حقه يف الرجوع ، اذا آتب 
بدون  -او  -الرجوع بال مصروفات -على الكمبيالة وذيل بتوقيعه شرط الرجوع 

  . او اية عبارة تؤدي هذا املعىن -بروتستو
وال يعفى هذا الشرط احلامل من تقدمي الكمبيالة يف املواعيد املقررة وال من  -

عمل يضمن األخطارات الالزمة وعلى من يتمسك قبل احلامل بعدم مراعاة هذه 
  . املواعيد اثبات ذلك

واذا آتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على آل املوقعني اما ذا آتبه احد  -
  .  االحتياطيني سرت اثاره عليه وحدهاملظهرين او احد الضامنني

واذا آان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل احلامل بروتستو رغم ذلك حتمل  -
اما اذا آان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي . وحده املصروفات

 .فانه جيوز الرجوع على مجيع املوقعني مبصروفات الربوتستو ان عمل
  
 

  480املادة رقم 



على حامل الكمبيالة ان خيطر ساحبها ومن ظهرها اليه بعدم قبوهلا اوبعدم  -1
وفائها خالل اربعة ايام العمل التالية ليوم عمل الربوتستو او ليوم تقدميها 

وعلى آل . للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط االعفاء من عمل الربوتستو
ر ان خيطر من ظهر اليه مظهر خالل يومي العمل التاليني ليوم تسلمه األخطا

الكمبيالة بتسلمه هذا األخطار مبينا له امساء وعناوين من قاموا باالخطارات 
السابقة وهكذا، من مظهر اىل آخر حىت الساحب ويبدأ امليعاد بالنسبة اىل آل 

  . مظهر من التاريخ الذي تلقى فيه األخطار
السابقة وجب آذلك ومىت اخطر احد املوقعني على الكمبيالة طبقا للفقرة  -

  . اخطار ضامنه االحتياطي يف امليعاد ذاته
واذا مل يعني احد املوقعني على الكمبيالة عنوانه، او بينه بكيفية غري  -

  . مقروءة، اآتفى باخطار املظهر السابق عليه
وملن وجب عليه األخطار ان يقوم به على اية صورة ولو برد الكمبيالة  -

  . ذاهتا
بات قيامه باألخطار يف امليعاد املقرر له، ويعترب امليعاد مرعيا وجيب عليه اث -

  . اذا ارسل األخطار يف امليعاد املذآور بكتاب مسجل
وال تسقط حقوق من وجب عليه األخطار اذا مل يقم به يف امليعاد املذآور يف  -

الفقرات السابقة وامنا يلزمه عند االقتضاء تعويض الضرر املرتتب على امهاله 
 .شرط اال جياوز التعويض مبلغ الكمبيالةب
  
 

  481املادة رقم 
ساحب الكمبيالة وقابلها ومظهرها وضامنها االحتياطى مسؤولون مجيعا  -1

وهلذا جتوز مطالبتهم منفردين او جمتمعني دون مراعاة اي . بالتضامن حنو حاملها
  . ترتيب

  . اه املسؤولني حنوهويثبت هذا احلق لكل موقع على آمبيالة ويف بقيمتها، جت -
والدعاوى املقامة على احد امللتزمني ال حتول دون مطالبة الباقني، ولو آان  -

 .التزامهم الحقا ملن وجهت اليه الدعوى ابتداء
  
 

  482املادة رقم 
  : حلامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه مبا يأتي -1
اصل مبلغ الكمبيالة غري املقبولة او غري املدفوعة مع الفوائد ان آانت  -

  . مشرتطة
من تاريخ االستحقاق وذلك مع عدم % 7الفوائد حمسوبة بالسعر القانوني  -

ج مصروفات الربوتستو واألخطارات وغري . من هذا القانون 110االخالل حبكم املادة 
  . ذلك من املصروفات

وع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة جيب ان يستنزل من قيمتها ويف احوال الرج -
ما يساوي سعر اخلصم الرمسي يف تاريخ الرجوع باملكان الذي يقع فيه موطن 

 .احلامل
  
 

  483املادة رقم 
  : جيوز ملن وىف بكمبيالة ان يطالب ضامنيه مبا يأتي 

  . آل املبلغ الذي وفاه -
  %. 7فاء بالسعر القانوني فوائد ما وفاه حمسوبة من يوم الو -
 .املصروفات اليت حتملها -
  
 

  484املادة رقم 
ال جيوز للمحاآم ان متنح مهال للوفاء بقيمة الكمبياالت او للقيام باي اجراء 

 .متعلق هبا ،اال يف األحوال املنصوص عليها يف القانون
  
 

  485املادة رقم 
آان مستهدفا للمطالبة  لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، او -1

هبا ،ان يطلب يف حالة قيامه، بالوفاء تسلم الكمبيالة مع الربوتستو وخمالصة 
  . مبا وفاه

 .ولكل مظهر وىف الكمبيالة ان يشطب تظهريه والتظهريات الالحقة له -
  
 



  486املادة رقم 
، يف حالة الرجوع على احد امللتزمني بالقدر غري املقبول من قيمة الكمبيالة

جيوز ملن وىف هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء على الكمبيالة 
وجيب على احلامل فوق ذلك ان يسلمه صورة من الكمبيالة . وتسليمه خمالصة به

مصدقا عليها مبا يفيد اا طبق األصل وان يسلمه الربوتستو متكينا له من 
 .استعمال حقه يف الرجوع على غريه

  
 

  487م املادة رق
يسقط ما حلامل الكمبيالة من حقوق قبل ساحبها ومظهريها وغريهم من  -1

  : امللتزمني عدا قابلها مبضي املواعيد املعينة ألجراء ما يأتي
  . تقدمي الكمبيالة املستحقة الوفاء لدى االطالع او بعد مدة من االطالع -أ
  . عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء -
بيالة للوفاء يف حالة اشتماهلا على شرط االعفاء من عمل تقدمي الكم -

  . الربوتستو
ومع ذلك ال يفيد الساحب من هذا السقوط اال اذا اثبت انه وجد مقابل  -

الوفاء يف ميعاد االستحقاق ويف هذه احلالة ال يبقى للحامل اال الرجوع على 
  . املسحوب عليه

عاد الذي شرطه الساحب، سقطت حقوق واذا مل تقدم الكمبيالة للقبول يف املي -
حاملها يف الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ، اال اذا تبني من عبارة 

  . الشرط ان الساحب مل يقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول
واذا آان املظهر هو الذي شرط يف التظهري ميعادا لتقيدم الكمبيالة  -

 .ا الشرطللقبول، فله وحده االفادة من هذ
  
 

  488املادة رقم 
اذا حال حادث قهري وال ميكن التغلب عليه دون تقدمي الكمبيالة اوعمل  -1

  . الربوتستو يف املواعيد املقررة لذلك امتدت هذا املواعيد
ري وعلى احلامل ان خيطر دون ابطاء من ظهر اليه الكمبيالة باحلادث القه -

وان يثبت هذا األخطار مؤرخا وموقعا منه يف الكمبيالة او يف الورقة املتصلة 
  . هبا وتتسلسل االخطارات حىت تصل اىل الساحب

وعلى احلامل بعد زوال احلادث القهري تقدمي الكمبيالة للقبول او الوفاء مث  -
  . عمل الربوتستو عند االقتضاء

الثني يوما حمسوبة من يوم االستحقاق، واذا استمر احلادث القهري اآثر من ث -
  . جاز الرجوع على امللتزمني بغري حاجة اىل تقدمي الكمبيالة او عمل بروتستو

فاذا آانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها او بعد مدة من  -
االطالع، سرى ميعاد الثالثني يوما من التاريخ الذي اخطر فيه احلامل من ظهر 

مبيالة بوقوع احلادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد اليه الك
تقدمي الكمبيالة وتزداد مدة االطالع على ميعاد الثالثني يوما اذا آانت 

وال يعترب من قبيل  -6. الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة من االطالع عليها
ه بتقدميها او احلادث القهري األمور املتصلة بشخص حامل الكمبيالة او مبن آلف

 .بعمل الربوتستو
  
 

  489املادة رقم 
جيوز حلامل الكمبيالة املعمول عنها بروتستو عدم الوفاء او يوقع حجزا حتفيظا 

على منقوالت آل من الساحب والقابل واملظهر والضامن االحتياطي وغريهم من 
رافعات امللتزمني بالكمبيالة،مع مراعاة االجراءات املقررة لذلك يف قانون امل

 .املدنية والتجارية يف شأن احلجوز التحفظية
  
 

  490املادة رقم 
لكل من له حق الرجوع على غريه من امللتزمني بالكمبيالة ان يستوىف حقه بسحب 

آمبيالة جديدة على احد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى االطالع وواجبة 
 .الوفاء يف موطن هذا الضامن ما مل يشرتط خالف ذلك

  
 

  491املادة رقم 
 483و  482تشتمل آمبيالة الرجوع على املبالغ الوارد بياا يف املادتني  -1

  . مضافا اليها ما دفع من عمولة واية رسوم اخرى مقررة قانونا



واذا آان ساحب آمبيالة الرجوع هو احلامل، حدد مبلغها على االساس الذي  -
حتدد مبوجبه قيمة آمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع مسحوبة من املكان الذي 

  . استحق فيه وفاء الكمبيالة األصلية على املكان الذي فيه موطن الضامن
حدد مبلغها على األساس واذا آان ساحب آمبيالة اارجوع هو احد املظهرين  -

الذي حتدد مبوجبه قيمة آمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع مسحوبة من املكان 
 .الذي فيه موطن ساحب الكمبيالة الرجوع على املكان الذي فيه موطن الضامن

  
 

  492املادة رقم 
اذا تعددت آمبياالت الرجوع ، مل جتز مطالبة صاحب الكمبيالة األصلية او اي 

 .ر هلا اال بسعر آمبيالة رجوع واحدةمظه
  
 

 التدخل - 1.3.1.3.2.2
)493 - 501( 

  493املادة رقم 
لساحب الكمبيالة ومظهرها وضامنها االحتياطى ان يعني من يقبلها او  -1

  . يدفعها عند االقتضاء
وجيوز قبول الكمبيالة او وفائها من اي شخص متدخل ملصلحة اي مدين هبا  -

  . لرجوع عليهيكون مستهدفا ل
وجيوز ان يكون املتدخل من الغري، آما جيوز ان يكون املسحوب عليه اذا مل  -

  . يقبل الكمبيالة اواي شخص ملتزم مبوجب الكمبيالة
وجيب على املتدخل ان خيطر من وقع التدخل ملصلحته خالل يومي العمل التاليني  -

لى امهاله من ضرر بشرط ، واال آان مسؤوال عند االقتضاء عن تعويض ما يرتتب ع
 .اال جياوز التعويض مبلغ الكمبيالة

  
 

  494املادة رقم 
يقع القبول بالتدخل يف مجيع األحوال اليت يكون فيها حلامل آمبيالة جائزة  -1

  . القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها
واذا عني يف الكمبيالة من يقبلها او يويف قيمتها عند االقتضاء يف مكان  -

وفائها، فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من يصدر عنه هذا 
التعيني والعلى املوقعني الالحقني له اال اذا قدم الكمبيالة اىل من عني لقبوهلا 
او لوفائها عند االقتضاء وامتنع هذا الشخص عن قبوهلا واثبت احلامل هذا 

  . االمتناع بربوتستو
خرى وفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه يف وللحامل يف األحوال األ-

 .الرجوع قبل ميعاد االستحقاق على من حصل ملصلحته وعلى املوقعني الالحقني له
  
 

  495املادة رقم 
يذآر القبول بالتدخل على الكمبيالة ذاهتا ويوقعه املتدخل ويذآر فيه اسم 

هذا البيان اعترب حاصال من حصل التدخل ملصلحته فاذا خال القبول بالتدخل من 
 .ملصلحة الساحب

  
 

  496املادة رقم 
يلتزم القابل بالتدخل حنو حامل الكمبيالة ومظهريها الالحقني ملن حصل  -1

  . التدخل ملصلحته مبا يلتزم به هذا االخري
وجيوز ملن حصل التدخل ملصلحته ولضامنيه بالرغم من حصول القبول بالتدخل  -

بتسليمهم  482بل وفائهم املبلغ املعني يف املادة ان يلزموا احلامل مقا
 .الكمبيالة والربوتستو واملخالصة ان وجدت

  
 

  497املادة رقم 
جيوز وفاء الكمبيالة بالتدخل يف مجيع األحوال اليت يكون فيها حلاملها يف  -1

  . ميعاد االستحقاق او قبله، حق الرجوع على امللتزمني هبا
ء آل املبالغ الذي آان جيب على من حصل التدخل ويكون هذا الوفاء بادا -

  . ملصلحته اداؤه
وجيب ان يكون الوفاء على األآثر يف اليوم التايل ألخر يوم جيوز فيه عمل  -

 .بروتستو عدم الوفاء



  
 

  498املادة رقم 
اذا آان ملن قبلوا الكمبيالة بالتدخل او ملن عينوا لوفائها عند االقتضاء -1

ائها وجب على حاملها تقدميها هلؤالء مجيعا لوفائها ، وعمل موطن يف مكان وف
بروتستو عدم الوفاء اذا لزم احلال على األآثر يف اليوم التايل ألخر يوم جيوز 

  . فيه عمل بروتستو
فاذا مل يعمل الربوتستو يف هذا امليعاد آان من عني املويف عند االقتضاء او من  -

حته، وآذلك املظهرون الالحقون يف حل من حصل قبول الكمبيالة بالتدخل ملصل
 .التزاماهتم

  
 

  499املادة رقم 
اذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل فقد حقه يف الرجوع عى من آانت 

 .ذمته تربأ هبذا الوفاء
  
 

  500املادة رقم 
جيب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة خمالصة على الكمبيالة يذآر فيها من  -1

فاذا خلت املخالصة من هذا البيان اعترب الوفاء . حصل الوفاء ملصلحته
  . بالتدخل حاصال ملصلحة الساحب

 .للموىف بالتدخل -ان عمل  -وجيب تسليم الكمبيالة والربوتستو  -
  
 

  501املادة رقم 
 آمبيالة بطريق التدخل مجيع احلقوق الناشئة عنها جتاه من حصل يكسب من وىف -1

ومع ذلك ال جيوز . الوفاء ملصلحته وجتاه امللتزمني حنو هذا األخري مبوجب الكمبيالة
  . هلذا املويف تظهري الكمبيالة من جديد

  . تربأ ذمة املظهرين الالحقني ملن حصل الوفاء ملصلحته -
واذا تزاحم عدة اشخاص على الوفاء بالتدخل ، فضل من يرتتب على الوفاء  -

منه ابراء اآرب عدد من امللتزمني، ومن تدخل للوفاء باملخالفة هلذه القاعدة 
مع علمه بذلك فقد حقه يف الرجوع على من تربأ ذممهم لو آانت هذه القاعدة قد 

 .روعيت
  
 

 الفصل الرابع - 1.3.1.4
 )505 - 178(التقادم 

  502املادة رقم 
آل دعوى ناشئة عن الكمبيالة جتاه قابلها تتقادم مبضي ثالث سنوات من  -1

  . تاريخ االستحقاق
وتتقادم دعاوى احلامل جتاه املظهرين او الساحب مبضي سنة من تاريخ  -

الربوتستو احملرر يف امليعاد القانوني او من تاريخ االستحقاق ان اشتملت 
  . ى شرط االعفاء من الربوتستوالكمبيالة عل

وتتقادم دعاوى املظهرين بعضهم جتاه بعض او جتاه الساحب مبضي سته شهور من  -
 .اليوم الذي ويف فيه املظهر الكمبيالة او من يوم رفع الدعوى عليه

  
 

  503املادة رقم 
  . ال تسري مواعيد التقادم يف حالة رفع الدعوى اال من يوم اخر اجراء فيها -1
وال يسري التقادم اذا صدر حكم بالدين او اقر به املدين يف صك مستقل يرتتب  -

 .عليه جتديد الدين
  
 

  504املادة رقم 
ال يكون النقطاع التقادم من اثر اال بالنسبة اىل من اختذ قبله االجراء القاطع 

 .لسريانه
  
 

  505املادة رقم 



لتقادم، ان يقرروا براءة جيب على املدعى عليهم بالدين ، رغم انقضاء مدة ا
ذمتهم من الدين اذا طلب اليهم حلفها، وعلى ورثتهم او خلفائهم االخرين ان 

 .حيلفوا اليمني على ام ال يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين
  
 

 الباب الثاىن - 1.3.2
 )509 - 186(السند ألمر 
  506املادة رقم 

  : يشتمل السند ألمر على البيانات اآلتية
  . مكتوبة يف منت السند وباللغة اليت آتب هبا" سند المر" شرط األمر او عبارة  -
  . تاريخ انشاء السند ومكان انشائه -
  . سم من جيب الوفاء له اوألمره -
  . تعهد غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود -
  . ميعاد االستحقاق -
  . مكان الوفاء -
 .توقيع من انشأ السند -
  
 

  507املادة رقم 
السند اخلايل من احد البيانات املذآورة يف املادة السابقة يعترب سندا المر، اال 

  : يف االحوال التالية
اذا خال السند من بيان مكان انشائه، اعترب منشأ يف املكان املبني جبانب اسم  -

  . احملرر
 .ميعاد االستحقاق ، اعترب الوفاء لدى االطالع عليهواذا خال من بيان  -
  
 

  508املادة رقم 
االحكام املتعلقة بالكمبيالة فيما خيتص بتعدد نسخها وصورها وبتظهريها  -1

واستحقاقها ووفائها والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهلة للوفاء 
مل والرجوع بطريق واحلجز التحفظي والربوتستو وحساب املواعيد وايام الع

انشاء آمبيالة رجوع، والوفاء بالتدخل ، والتقادم، تسري على السند المر ، 
  . بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع ماهيته

وتسري ايضا على السند ألمر القواعد املتعلقة بالكمبيالة املستحقة الوفاء  -
ب عليه، واشرتاط يف موطن احد األغيار او يف مكان غري الذي يوجد به موطن املسحو

الفائدة ، واإلختالف يف البيانات اخلاصة باملبلغ الواجب دفعه، والنتائج 
املرتتبة على التوقيع ممن ليست هلم اهلية االلتزام او التوقيعات غري امللزمة 

  . او توقيع شخص غري مفوض اوجاوز حدود التفويض
االحتياطى مع مراعاة وآذلك تسري على السند ألمر األحكام املتعلقة بالضمان  -

انه اذا مل يذآر يف صيغة هذا الضمان اسم املضمون اعترب الضمان ملصلحة حمرر 
 .السند

  
 

  509املادة رقم 
  . يلتزم حمرر السند ألمر علىالوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة -1
 وجيب تقدمي السند المر املستحق الوفاء بعد مدة سنة من االطالع اىل احملرر يف -

وجيب . للتأشري ميا يفيد االطالع على السند 442امليعاد املنصوص عليه يف املادة 
  . ان يكون هذا التأشري مؤرخا وموقعا من احملرر

واذا امتنع احملرر عن وضع  -4. وتبدأ مدة االطالع من تاريخ التأشري املذآور -
داية لسريان التأشري وجب اثبات امتناعه بربوتستو ويعترب تاريخ الربوتستو ب

 .األطالع
  
 

 الباب الثالث - 1.3.3
 )554 - 217(الشيك 
 متهيد - 1.3.3.0
 )510 - 510(الشيك 

  510املادة رقم 
فيما عدا األحكام املذآورة يف هذا الباب تسري على الشيك احكام الكمبيالة 

 .بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع ماهيته



  
 

 الفصل االول - 1.3.3.1
 )531 - 217(تداوله انشاء الشيك و

 الفرع االول - 1.3.3.1.1
 )523 - 511(انشاء الشيك 
 ارآان الشيك - 1.3.3.1.1.1

)511 - 520( 
  511املادة رقم 

  : يشتمل الشيك على البيانات االتيه
  . مكتوبا يف منت الصك وباللغة اليت آتب هبا" شيك" لفظ  -
  . تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه -
  . اسم من يلزمه الوفاء املسحوب عليه -
  . 517و 516اسم من جيب الوفاء له او ألمره وفقا ملا سيجىء يف املادتني  -
 -7, مكان الوفاء -6. امر غري معلق على شرط بوفاء مبلغ معني من النقود -

  توقيع من انشأ الشيك 
 الساحب

  
 

  512املادة رقم 
الصك اخلايل من احد البيانات املذآورة يف املادة السابقة يعترب شيكا، اال يف 

  : احلالتني اآلتيتني
اذا خال الشيك من بيان مكان االنشاء اعترب منشأ يف املكان املبني جبانب اسم  -

  . الساحب
اذا خال من بيان مكان وفائه، فاملكان املعني جبانب اسم املسحوب عليه يعترب  -

وفائه، فان ذآرت عدة امكنة جبانب اسم املسحوب عليه اعترب الشيك مستحق  مكان
واذا خال الشيك من هذه البيانات او من اي . الوفاء يف اول مكان مبني فيه

بيان اخر اعترب مستحق الوفاء يف املكان الذي يقع فيه احملل الرئيسي للمسحوب 
 .عليه

  
 

  513املادة رقم 
الكويت واملستحقة الوفاء فيها ال جيوز سحبها اال على الشيكات الصادرة يف  -1

  . بنك، والصكوك املسحوبة يف صورة شيكات على غري بنك ال تعترب شيكات صحيحة
وجيب على آل بنك لديه مقابل وفاء وسلم لدائنه دفرت شيكات على بياض  -

 .مبوجبها من خزانته ان يكتب على آل شيك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفرت
  
 

  514املادة رقم 
ال جيوز اصدار شيك ما مل يكن للساحب لدى املسحوب عليه وقت انشاء الشيك  -1

  . نقود يستطيع التصرف فيها مبوجب شيك طبقا التفاق صريح او ضمين
وعلى ساحب الشيك او اآلمر غريه بسحبه حلسابه اداء مقابل وفائه ومع ذلك  -

  . حنو املظهرين واحلامل دون غريهم يظل الساحب حلساب غريه مسؤوال شخصيا
وعلى الساحب دون غريه ان يثبت يف حالة االنكار ان من سحب عليه الشيك آان  -

لديه مقابل وفائه وقت انشائه فاذا مل يثبت ذلك آان ضامنا لوفائه ولو عمل 
 .الربوتستو بعد املواعيد املعينة

  
 

  515املادة رقم 
  . على الشيك عبارة القبول اعتربت آأن مل تكنال قبول يف الشيك واذا آتبت  -1
ومع ذلك جيوز للمسحوب عليه ان يؤشر على الشيك باعتماده، وتفيد هذه  -

  . العبارة وجود مقابل الوفاء يف تاريخ التأشري
وال جيوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك اذا آان لديه مقابل وفاء يكفي  -

سحوب عليه على صدر الشيك مبثابة اعتماد ويعترب توقيع امل -4. لدفع القيمة
 .له
  
 

  516املادة رقم 
  : جيوز اشرتاط وفاء الشيك  -1
  . اىل شخص مسمى مع النص صراحة على شرط األمر او بدونه -



  . او اية عبارة اخرى تفيد هذا املعىن -ليس ألمر -اىل شخص مسمى مع ذآر شرط  -
  . اىل حامل الشيك -
او  -او حلامله -لحة شخص مسمى واملنصوص فيه على عبارة والشيك املسحوب ملص -

واذا مل يبني اسم املستفيد . اية عبارة اخرى تفيد هذا املعىن يعترب شيكا حلامله
  . اعترب الشيك حلامله

ال يدفع اال حلامله الذي  -عدم القابلية للتداول -الشيك املشتمل على شرط  -
 .تسلمه مقرتنا هبذا الشرط

  
 

  517قم املادة ر
  . جيوز سحب الشيك ألمر ساحبه نفسه -1
  . وجيوز سحبه حلساب شخص اخر -
وال جيوز سحبه على ساحبه نفسه او يف حال سحبه من منشأة على منشأة اخرى  -

 .آلتامها للساحب نفسه بشرط اال يكون مستحق الوفاء حلامله
  
 

  518املادة رقم 
 .اشرتاط فائدة يف الشيك يعترب آأن مل يكن

  
 

  519املادة رقم 
جيوز اشرتاط وفاء الشيك يف بنك آخر يوجد يف اجلهة ايل هبا موطن املسحوب عليه او 

 .يف ايهة جهة اخرى
  
 

  520املادة رقم 
يضمن الساحب وفاء الشيك وآل شرط يعفى الساحب نفسه من هذا الضمان  -1

  . يعترب آأن مل يكن
بل يبقى الدين . وال يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استفاء لدينه -

 .األصلي قائما بكل ما له من ضمانات اىل ان تويف قيمة الشيك
  
 

 تعدد النسخ والتحريف - 1.3.3.1.1.2
)521 - 523( 

  521املادة رقم 
 فيما عدا الشيك حلامله جيوز سحب الشيك نسخا متعددة يطابق بعضها بعضا، 

اذا آان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء يف بلد آخر، اويف جزء من البلد واقع 
عرب البحار، او بالعكس، او آان مسحوبا ومستحق الوفاء يف جزء او اجزاء 

 .خمتلفة من البلد تقع عرب البحار
  
 

  522املادة رقم 
قمها اذا سحب شيك يف اآثر من نسخة واحدة، وجب ان يوضع يف منت آل نسخة منه ر

 .واال اعتربت آل نسخة شكا مستقال
  
 

  523املادة رقم 
يتحمل املسحوب عليه وحده الضرر املرتتب على وفاء شيك زور فيه توقيع  -1

الساحب او حرفت البيانات الواردة يف متنه اذا مل ميكن نسبة اخلطأ اىل الساحب 
   .املبني امسه يف الشيك وآل شرط على خالف ذلك يعترب آأن مل يكن

ويعترب الساحب خمطئا بوجه خاص اذا مل يبذل يف احملافظة على دفرت الشيكات  -2
 .املسلم اليه عناية الرجل العادي

  
 

 الفرع الثاىن - 1.3.3.1.2
 )531 - 524(تداول الشيك والضامن االحتياطي 

 تداول الشيك بالتظهري - 1.3.3.1.2.1
)524 - 530( 

  524املادة رقم 



  
سواء نص فيه صراحة على شرط االمر او , الشيك املشروط دفعه اىل شخص مسمى  -

  . مل ينص عليه، يكون قابال للتداول بطريق التظهري
او " ليس آلمر" والشيك املشروط دفعه اىل شخص مسمى، واملكتوبة فيه عبارة  -

  . احلق اية عبارة اخرى يف هذا املعىن، ال جيوز تداوله اال اتباع احكام حوالة
وجيوز التظهري ولو للساحب او ألي ملتزم اخر وجيوز هلؤالء تظهري الشيك من -

 .جديد
  
 

  525املادة رقم 
يعترب التظهري اىل املسحوب عليه مبثابة خمالصة اال اذا آان للمسحوب عليه عدة 

 .منشآت وحصل التظهري ملصلحة منشأة غري اليت سحب عليها الشيك
  
 

  526املادة رقم 
  . يضمن املظهر وفاء الشيك ما مل يشرتط غري ذلك -1
وجيوز له حظر تظهريه من جديد، ويف هذه احلالة ال يكون ملزما بالضمان حنو من  -

 .يؤول اليهم الشيك بتظهري الحق
  
 

  527املادة رقم 
يعترب حائز الشيك القابل للتظهري انه حامله الشرعي مىت اثبت انه صاحب احلق 

والتظهريات . فيه بالتظهريات غري املنقطعة ولو آان اخرها تظهريا على بياض
واذا عقب التظهري على بياض تظهريا . املشطوبه تعترب يف هذا الشأن آأن مل تكن

لذي آل اليه احلق يف الشيك اخر اعترب املوقع على هذا التظهري انه هو ا
 .بالتظهري على بياض

  
 

  528املادة رقم 
التظهري املكتوب على شيك حلامله جيعل املظهر مسؤوال طبقا ألحكام الرجوع ولكن ال 

 .يرتتب على هذا التظهري ان يصري الصك شيكا ألمر
  
 

  529املادة رقم 
قابال للتظهري مل  اذا فقد شخص حيازة شيك، سواء اآان الشيك حلامله او آان

يلزم من آل اليه هذا الشيك بالتخلي عنه مىت اثبت حقه فيه بالكيفية 
، اال اذا آان قد حصل عليه بسوء نية او ارتكب يف  527املبينة يف املادة 

 .احلصول عليه خطأ جسيما
  
 

  530املادة رقم 
يك ال يرتب التظهري الالحق للربوتستو او احلاصل بعد انقضاء ميعاد تقدمي الش -1

  . اال اثار حوالة احلق
ويعترب التظهري اخلايل من التاريخ انه مت قبل مل الربوتستو او انه مت قبل  -

  . انقضاء ميعاد الشيك اال اذا اثبت خالف ذلك
 .وال جيوز تقدمي تاريخ التظهري وان وقع ذلك اعترب تزويرا -
  
 

 الضامن االحتياطي - 1.3.3.1.2.2
)531 - 531( 

  531ة رقم املاد
  
  . جيوز ضمان وفاء مبلغ الشيك آله او بعضه من ضامن احتياطي -
ويكون هذا الضمان من الغري عدا املسحوب عليه آما جيوز ان يكون من احد  -

 .املوقعني على الشيك
  
 

 الفصل الثاىن - 1.3.3.2
 )554 - 243(انقضاء االلتزام الثابت بالشيك 



 الفرع االول - 1.3.3.2.1
 )545 - 532( الوفاء

 تقدمي الشيك ووفاؤه - 1.3.3.2.1.1
)532 - 542( 

  532املادة رقم 
  
يكون الشيك مستحق الوفاء مبجرد االطالع عليه وآل بيان خمالف لذلك يعترب  -

  . آأن مل يكن
واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم املبني فيه آتاريخ إلصداره وجب وفاؤه يف  -

 .يوم تقدميه
  
 

  533املادة رقم 
  . الشيك املسحوب يف الكويت واملستحق الوفاء فيها تقدميه للوفاء خالل شهر-1
وجب تقدميه خالل ثالثة . فاذا آان مسحوبا خارج الكويت ومستحق الوفاء فيها -

  . اشهر
وتبدأ املواعيد السالف ذآرها من التاريخ املبني يف الشيك انه تاريخ  -

  . اصداره
 الشيك اىل احدى غرف املقاصة املعرتف هبا قانونا مبثابة تقدمي ويعترب تقدمي -

 .للوفاء
  
 

  534املادة رقم 
اذا سحب الشيك بني مكانني خمتلفي التقومي ارجع تاريخ اصداره اىل اليوم 

 .املقابل يف تقومي مكان الوفاء
  
 

  535املادة رقم 
  . ميعاد تقدميهعلى املسحوب عليه ان يويف قيمة الشيك ولو بعد انقضاء -1
وال تقبل املعارضة من الساحب يف وفاء الشيك اال يف حالة ضياعه او افالس  -

  . حامله
فاذا عارض الساحب على الرغم من هذا احلظر السباب اخرى وجب على قاضي  -

األمور املستعجلة بناء على طلب احلامل ان يأمر برفض املعارضة ولو يف حالة 
 .قيام دعوى اصلية

  
 

  536ة رقم املاد
اذ تويف الساحب او فقد اهليته او افلس بعد انشاء الشيك مل يؤثر ذلك يف 

 .األحكام املرتتبة عليه
  
 

  537املادة رقم 
اذ قدمت عدة شيكات يف وقت واحد وآان مقابل الوفاء غري آاف لوفائها  -1

  . مجيعا وجبت مراعاة تواريخ سحبها
ن دفرت واحد وحتمل تاريخ اصدار واحد فاذا آانت الشيكات املقدمة مفصولة م -

 .اعترب الشيك األسبق رقما مسحوبا قبل غريه من الشيكات ما مل يثبت خالف ذلك
  
 

  538املادة رقم 
جاز وفاء مبلغه يف . اذا اشرتط وفاء الشيك يف الكويت بنقد غري متداول فيها-1

ميعاد تقدمي الشيك النقد املتداول يف الكويت حسب سعره يوم الوفاء، فاذا مل 
يتم الوفاء يوم التقدمي، آان للحامل اخليار بني املطالبة مببلغ الشيك مقوما 

  . قدمي او يف يوم الوفاءاملتداول يف الكويت حسب سعره يف يوم الت
فاذا قدم الشيك للمرة األوىل بعد انقضاء ميعاد تقدميه آانت العربة بسعر  -

  . اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقدمي
يتبع العرف السائد يف الكويت لتقومي النقد األجنيب ،وامنا جيوز للساحب ان  -

واذا عني  -4. جب دفعهيعني يف الشيك السعر الذي حيسب على اساسه املبلغ الوا
مبلغ الشيك بنقود حتمل تسمية مشرتآة ولكن ختتلف قيمتها يف بلد االصدار عن 

 .قيمتها يف بلد الوفاء افرتض ان املقصود نقود بلد الوفاء



  
 

  539املادة رقم 
يقتضي التزام الكفيل الذي يقدم يف حالة ضياع الشيك لألمر مبضي ستة اشهر 

 .لبة او دعوىاذا مل حتصل خالهلا مطا
  
 

  540املادة رقم 
اذا ضاع شيك حلامله او هلك جاز ملالكه ان يعارض لدى املسحوب عليه يف  -1

وجيب ان تشتمل املعارضة على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه . الوفاء بقيمته
وآل بيان اخر يساعد على التعرف عليه والظروف اليت احاطت فقدانه او هالآه 

بعض هذه البيانات وجب ذآر اسباب ذلك واذا مل يكن للمعارض واذا تعذر تقدمي 
  . موطن يف الكويت وجب ان يعني موطنا خمتارا له هبا

ومىت تلقى املسحوب عليه املعارضة وجب عليه االمتناع عن وفاء قيمة الشيك  -
  . حلائزه وجتنيب مقابل وفاء الشيك اىل ان يفصل يف امره

ة املعارض بنشر رقم الشيك املفقود او اهلالك ويقوم املسحوب عليه على نفق -
ومبلغه واسم ساحبه واسم املعارض وعنوانه يف اجلريدة الرمسية ويكون باطال آل 

 .تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر
  
 

  541املادة رقم 
جيوز حلائز الشيك املشار اليه يف املادة السابقة ان ينازع لدى املسحوب عليه -1

وعلى املسحوب عليه ان يتسلم منه الشيك مقابل ايصال مث خيطر . ارضةيف املع
  . املعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حائز الشيك وعنوانه

وعلى حائز الشيك اخطار املعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع  -
ر على دعوى استحقاق الشيك خالل شهر من تاريخ تسلم األخطار ويشتمل األخطا

  . اسباب حيازة الشيك وتارخيها
واذا مل يرفع املعارض دعوى االستحقاق خالل امليعاد املنصوص عليه يف الفرتة  -

السابقة وجب على قاضي األمور املستعجلة بناء على طلب حائز الشيك ان يقضي 
برفض املعارضة ويف هذه احلالة يعترب حائز الشيك بالنسبة اىل املسحوب عليه 

  . الشرعيمالكه 
واذا رفع املعارض دعوى استحقاق الشيك مل جيز للمسحوب عليه ان يدفع قيمته  -

او ملن يتقدم له من اخلصمني حبكم ائي مبلكية الشيك او بتسوية ودية مصادق 
 .عليها من الطرفني تقر له بامللكية

  
 

  542املادة رقم 
دون  540اذا انقضت ستة شهور من تاريخ املعارضة املنصوص عليها يف املادة  -1

ان يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء جاز للمعارض ان يطلب من احملكمة يف 
ويصدر هذا احلكم يف . خالل الشهرين التاليني األذن له يف قبض قيمة الشيك

  . ملكية املعارض للشيكمواجهة املسحوب عليه بعد ان تتحقق احملكمة من 
واذا مل يقدم املعارض الطلب يف خالل امليعاد املشار اليه يف الفقرة السابقة  -

او قدمه ورفضته احملكمة، وجب على املسحوب عليه ان يعيد قيد مقابل الوفاء يف 
 .جانب األصول من حساب الساحب

  
 

 الشيك املسطر والشيك املقيد يف احلساب - 1.3.3.2.1.2
)543 - 545( 

  543املادة رقم 
لساحب الشيك او حلامله ان يسطره ويكون هلذا التسطري األثار املبينة يف  -

  . املادة التالية
  . ويقع التسطري بوضع خطن متوازيني يف صدر الشيك -
  . ويكون التسطري عاما او خاصا -
ايا او  -بنك -فاذا خال ما بني اخلطني من اي بيان اواذا آتب بينهما لفظ  -

اما اذا آتب اسم بنك معني بني اخلطني . لفظ اخر يف هذا املعىن آان التسطري عاما
  . فان التسطري يكون خاصا

وجيوز ان يتحول التسيطر العام اىل تسيطر خاص، اما التسيطر اخلاص فال  -
  . يتحول اىل تسيطر عام

 .ويعترب آأن مل يكن شطب او اسم البنك املكتوب فيما بني اخلطني -



  
 

  544املادة رقم 
ال جيوز للمسحوب عليه ان يويف شيكا مسطرا تسطريا عاما اال اىل احد عمالئه  -1

  . او اىل بنك
وال جيوز للمسحوب عليه ان يويف شيكا مسطرا تسطريا خاصا اال اىل البنك  -

املكتوب امسه فيما بني اخلطني او اىل عميل هذا البنك اذا آان هذا األخري هو 
ليه ، ومع ذلك جيوز للبنك املكتوب امسه بني اخلطني ان يعهد اىل بنك املسحوب ع

  . اخر بقبض قيمة الشيك
وال جيوز لبنك ان حيصل على شيك مسطر اال من احد عمالئه اومن بنك آخر، وال  -

  . ان يقبض قيمته حلساب اشخاص اخرين غري من ذآر
ليه وفاؤه اال اذا آان واذا محل الشيك عدة تسطريات خاصة، مل جيز للمسحوب ع -

  . حيمل تسطريين وآان احدمها لتحصيل قيمته بواسطة غرفة مقاصة
واذا مل يراع املسحوب عليه االحكام السابقة ، آان مسؤوال عن تعويض الضرر  -

  . مبا ال جياوز مبلغ الشيك
يف هذه املادة آل شخص له حساب عند املسحوب عليه وحصل  -عميل  -ويقصد بلفظ -

 .ى دفرت شيكات او آان من حقه احلصول على هذا الدفرتمنه عل
  
 

  545املادة رقم 
جيوز لساحب الشيك او حلامله ان يشرتط عدم وفائه نقدا بان يضع عل صدره  -1

ويف هذه . للقيد يف احلساب او اية عبارة اخرى يف هذا املعىن: البيان األتي
ك بطريق قيود آتابية احلالة ال يكون للمسحوب عليه اال تسوية قيمة الشي

آالقيد يف احلساب او النقل املصريف او املقاصة وتقوم هذا القيود الكتابية 
  . مقام الوفاء

  . القيد يف احلساب -وى يعتمد بشطب بيان  -
واذا مل يراع املسحوب عليه األحكام املتقدمة آان مسؤوال عن تعويض الضرر مبا  -

 .ال جياوز قيمة الشيك
  
 

 الفرع الثاىن - 1.3.3.2.2
 )549 - 546(االمتناع عن الوفاء 

  546املادة رقم 
حلامل الشيك الرجوع على الساحب او املظهرين وغريهم من امللتزمني به اذا  -1

. قدمه يف امليعاد القانوني ومل تدفع قيمته واثبت االمتناع عن الدفع بربوتستو
ببيان صادر من  -أ: وجيوز عوضا عن الربوتستو اثبات االمتناع عن الدفع

  . املسحوب عليه مع ذآر يوم تقدمي الشيك
ببيان صادر من غرفة مقاصة يذآر فيه ان الشك قدم يف امليعاد القانوني ومل  -

وجيب ان يكون البيان مؤرخا ومكتوبا على الشيك ذاته ومذيال . تدفع قيمته
  . بتوقيع من صدر منه

يف الفقرة السابقة على الشيك اذا وال جيوز اإلمتناع عن وضع البيان املذآور  -
وامنا جيوز . طلبه احلامل ولو آان الشيك يتضمن شرط الرجوع بال مصروفات

للمسحوب عليه طلب مهلة ال جتاوز يوم العمل التايل لتقدمي الشيك ولو قدم يف 
 .اليوم األخري من ميعاد التقدمي

  
 

  547املادة رقم 
حيتفظ احلامل حبقه يف الرجوع على الساحب ولو مل يقدم احلامل الشيك اىل املسحوب 
عليه او مل يقم بعمل الربوتستو او ما يقوم مقامه يف امليعاد القانوني اال 

اذا آان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا املقابل موجودا عند املسحوب 
 .ابل بفعل غري منسوب اىل الساحبعليه حىت انقضاء ميعاد الشيك مث زال املق

  
 

  548املادة رقم 
قبل  546اثبات االمتناع عن الدفع بالكيفية املنصوص عليها يف املادة  جيب

فاذا وقع التقدمي يف اخر يوم من هذا امليعاد ، جاز . انقضاء ميعاد التقدمي
 .اثبات اإلمتناع عن الدفع يف يوم العمل التايل له

  
 

  549املادة رقم 



اذا حال حادث قهري ال ميكن التغلب عليه دون تقدمي الشيك او عمل  -1
  . الربوتستو او ما يقوم مقامه يف املواعيد املقرره لذلك، امتدت هذه املواعيد

وعلى احلامل ان خيطر دون ابطاء مث ظهر اليه الشيك باحلادث القهري وان  -
ملتصلة به وتتسلسل يثبت األخطار مؤرخا وموقعا يف الشيك او يف الورقة ا

  . االخطارات حىت تصل اىل الساحب
وعلى احلامل بعد زوال احلادث القهري تقدمي الشيك للوفاء دون ابطاء مث عمل  -

  . الربوتستو او ما يقوم مقامه عند االقتضاء
واذا استمر احلادث اآثر من مخسة عشر يوما حمسوبة من تاريخ اليوم الذي  -

ظهره بوقوع احلادث القهري ولو وقع هذا التاريخ قام فيه احلامل باخطار م
قبل انقضاء ميعاد تقدمي الشيك ، جاز الرجوع على امللتزمني دون حاجة اىل 

  . تقدمي الشيك او عمل الربوتستو او ما يقوم مقامه
وال يعترب من قبيل احلادث القهري األمور املتصلة بشخص حامل الشيك او مبن  -

 .لربوتستو او ما يقوم مقامهآلفه بتقدميه او بعمل ا
  
 

 الفرع الثالث - 1.3.3.2.3
 )553 - 550(التقادم 

  550املادة رقم 
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على املسحوب عليه والساحب واملظهر وغريهم  -1

  . من امللتزمني مبضي ستة شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقدمي الشيك
تزمني بوفاء الشيك بعضهم جتاه بعض مبضي ستة وتتقادم دعاوى رجوع خمتلف املل -

  . شهور من اليوم الذي ويف فيه امللتزم او من يوم مطالبته قضائيا
وجيب على املدعي عليهم رغما عن انقضاء مدة التقادم او يعززوا باليمني  -

براءة ذمتهم من الدين اذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفائهم 
يمني على ام ال يعلمون ان مورثهم مات وذمته مشغولة االخرين ان حيلفوا ال

 .بالدين
  
 

  551املادة رقم 
ال تسري مدة التقادم املنصوص عليها يف املادة السابقة يف حالة رفع الدعوى  -1

  . اال من تاريخ اخر اجراء فيها
وال يسري التقادم املذآور اذا صدر حكم بالدين او اقر به املدين بصك  -

 .رارا يرتتب عليه جتديد الدينمستقل اق
  
 

  552املادة رقم 
ال يكون النقطاع التقادم من اثر اال بالنسبة اىل من اختذ قبله األجراء القاطع 

 .لسريانه
  
 

  553املادة رقم 
ال حيول تقادم دعوى املطالبة بقيمة الشيك دون احلامل ومطالبة الذي مل يقدم 

ويسري . بعضه برد ما اثرى به دون حق مقابل الوفاء او قدمه واسرتده آله او
 .هذا احلكم على الساحب اذا رجع عليه امللتزمون بوفاء قيمة الشيك

  
 

 االفرع الرابع - 1.3.3.2.4
 )554 - 554(اإلدعاء املدني يف جرائم الشيك 

  554املادة رقم 
اذا اقيمت على الساحب دعوى جنائية باحدى جرائم الشيك جاز حلامل الشيك  -1

ي ادعى باحلق املدىن ام يطلب من احملكمة اجلنائية ان تقضي له مببلغ يعادل الذ
املقدار غري املدفوع من قيمة الشيك والفوائد القانونية عن هذا املقدار 
  . حمسوبة من يوم تقدمي الشيك للوفاء مع التعويضات التكميلية عند االقتضاء

ن تصدر عليهم باألدانه يف وتقوم النيابة العامة بنشر امساء األشخاص الذي -
احدى جرائم الشيك يف اجلريدة الرمسية مع بيان مهنهم ومواطنهم ومقدار 

 .العقوبات احملكوم هبا عليهم
  
 

 الكتاب الرابع - 1.4



 )800 - 1(اإلفالس والصلح الواقي 
 الباب االول - 1.4.1

 )626 - 1(شهر اإلفالس وآثاره 
 الفصل االول - 1.4.1.1

 )573 - 1(شهر اإلفالس 
  555املادة رقم 

آل تاجر اضطربت اعماله املالية، فوقف عن دفع ديونه التجارية جيوز شهر 
 .افالسه

  
 

  556املادة رقم 
ال تنشأ حالة األفالس اال حبكم يصدر بشهر االفالس وال يرتتب على الوقوف عن دفع 

 .ن على غري ذلكالديون قبل صدور هذا احلكم أي اثر ما مل ينص القانو
  
 

  557املادة رقم 
وجيوز . يشهر االفالس بناء على طلب احد دائنيه او بناء على طالبه هو

للمحكمة ان تقضي بشهر افالس التاجر بناء على طلب النيابة العامة او من 
 .تلقاء ذاهتا

  
 

  558املادة رقم 
ذا اضطربت لكل دائن بدين جتاري حال ان يطلب شهر افالس مدينه التاجر ا -1

اعمال هذا التاجر فوقف عن دفع الدين، ويعترب الوقوف عن دفع الدين دليال 
  . على اضطراب األعمال مامل يثبت غري ذلك

ولكل دائن بدين جتاري اجل احلق يف طلب شهر افالس مدينه التاجر اذا مل يكن  -
يف  هلذا املدين موطن معروف او اذا جلأ اىل الفرار او اغلق متجره او شرع

تصفيته او اجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط ان يقدم الدائن ما يثبت ان 
  . املدين وقف عن دفع دينه التجاري احلال

ولكل دائن بدين مدني حال احلق يف طلب شهر افالس مدينه التاجر اذا قدم ما  -
وال جيوز شهر  -4. يثبت ان هذا املدين قد وقف عن دفع دينه التجاري احلال

التاجر بسبب وقوفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامات جنائية او افالس 
 .ضرائب ايا آان نوعها

  
 

  559املادة رقم 
  . يطالب الدائن شهر افالس مدينه بالطريق العادية لرفع الدعاوى -1
وجيوز عند االستعجال تقدمي الطلب بعريضة اىل رئيس حمكمة الكلية تشتمل على  -

ع واسباب االستعجال ويف هذه احلالة جيوز للمحكمة ان ما يؤيد الوقوف عن الدف
تفضل يف طلب شهر االفالس بعد تكليف اخلصوم باحلضور ولو بساعة واحدة ويكتفي 

 .باعالن املدين يف موطنه
  
 

  560املادة رقم 
جيوز للتاجر ان يطلب شهر افالس نفسه اذا اضطرت اعماله املالية ووقف عن  -1

  . دفع ديونه
طلب بتقرير يقدم اىل ادارة آتاب احملكمة الكلية وتذآر فيه اسباب يكون ال -

  : ويرفق بالتقرير الوثائق االتيه. الوقوف عن الدفع
  . الدفاتر التجارية الرئيسية -
  . صورة من اخر ميزانية ومن حساب االرباح واخلسائر -
شهر  بيان باملصروفات الشخصية عن السنوات الثالث السابقة على تقدمي طلب -

  . االفالس
بيان تفصلي بالعقارات واملنقوالت اململوآة له وقيمتها التقريبية يف تاريخ  -

  . الوقوف عن الدفع
بيان بامساء الدائنني واملدينني ومواطنهم ومقدار حقوقهم او ديوم  -

  . والتأمينات الضامنة هلا
بيان بالربوتستات اليت حررت ضد التاجر خالل السنتني السابقتني على تقدمي  -

  . طلب شهر االفالس
وجيب ان تكون الوثائق املذآورة يف الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من  -



التاجر واذا تعذر تقدمي بعضها او استيفاء بياناهتا وجب ان يتضمن التقرير 
 .ضرا بتسلم هذه الوثائقاسباب ذلك وحترر ادارة الكتاب حم

  
 

  561املادة رقم 
اذا طلبت النيابة العامة اشهار افالس التاجر او رأت احملكمة شهرافالسه  -1

من تلقاء ذاهتا وجب على ادارة الكتاب ان ختطره بيوم اجللسة بكتاب مسجل 
  . مصحوب بعلم وصول

عد اخطار املدين وجيوز يف احوال االستعجال ان تأمر احملكمة بشهر االفالس ب -
 .باحلضور ولو بساعة واحدة

  
 

  562املادة رقم 
جيوز شهر األفالس التاجر الذي وقف عن دفع ديونه التجارية حىت بعد وفاته  -1

ويطلب شهر االفالس، حىت ولو طلبته النيابة العامة او . او اعتزاله التجارة
نظرته احملكمة من تلقاء نفسها خالل السنتني التاليتني للوفاة او لشطب اسم 

  . التاجر من السجل التجاري
االفالس يف حالة وفاة التاجر يف اخر موطن له دون حاجة اىل  وتعلن دعوى شهر -

  . تعيني الورثه
وجيوز لورثة التاجر طلب شهر االفالس بعد وفاته خالل السنتني التاليتني  -

فاذا مل جيمع الورثة على طلب شهر االفالس مسعت احملكمة اقوال الورثة . للوفاة
 .ه وفقا ملصلحة ذوي الشأنالذين مل يشرتآوا يف تقدمي الطلب وفصلت في

  
 

  563املادة رقم 
ختتص بشهر االفالس احملكمة الكلية اليت يقع يف دائرهتا موطن املدين التجاري  -1

فاذا مل يكن له موطن جتاري آانت احملكمة املختصة هي اليت وقف عن الدفع يف 
  . دائرهتا

. نشأ عن التفليسةوختتص احملكمة املبينة يف الفقرة السابقة بنظر آل دعوى ت -
وتعترب الدعوى ناشئة عن التفليسة بوجه خاص اذا آانت متعلقة بادارهتا او 

 .آان الفصل فيها يقتضي تطبيق احكام األفالس
  
 

  564املادة رقم 
تنظر دعاوى االفالس على وجه السرعة وتكون األحكام الصادرة فيها واجبة  -1

  . الف ذلكالنفاذ املعجل بدون آفالة ما مل ينص على خ
 .ويكون ميعاد االستئناف مخسة عشر يوما من تاريخ احلكم -
  
 

  565املادة رقم 
جيوز للمحكمة اليت تنظر يف طلب شهر االفالس ان تأمر باختاذ اإلجراءات  -1

  . الالزمة للمحافظة على اموال املدين او ألدارهتا اىل ان تفصل يف شهر االفالس
عضاء النيابة العامة ألجراء حتريات عن حالة وجيوز للمحكمة ان تندب احد ا -

 .املدين املالية واسباب وقوفه عن الدفع وتقدمي تقريره بذلك
  
 

  566املادة رقم 
وتعني احملكمة . يكون رئيس الدائرة اليت تنظر دعوى االفالس قاضيا للتفليسة -1

  . مديرا هلا وتأمر بوضع األختام على حمال جتارة املدين
ة آتاب احملكمة اىل نيابة العامة ومدير التفلسية صورة حكم شهر وترسل ادار -

 .االفالس فور صدوره
  
 

  567املادة رقم 
حتدد احملكمة يف حكم شهر االفالس تارخيا مؤقتا للوقوف عن الدفع فاذا مل حتدده  -1

  . اعترب تاريخ صدور حكم شهر االفالس هو التاريخ املؤقت
دين او بعد اعتزاله التجارة ومل حيدد التاريخ واذا صدر احلكم بعد وفاة امل-

املؤقت للوقوف عن الدفع اعترب هذا التاريخ هو تاريخ الوفاة او تاريخ 
 .اعتزال التجارة



  
 

  568املادة رقم 
جيوز للمحكمة ، من تلقاء ذاهتا او بناء على طلب النيابة العامة او  -1

هم من ذوي املصلحة تعديل املدين او احد الدائنني او مدير التفليسة او غري
التاريخ املؤقت للوقوف عن الدفع او انقضاء عشرة ايام من تاريخ ايداع 
قائمة الديون احملققة ادارة آتاب احملكمة وبعد انقضاء هذا امليعاد يصبح 

  . التاريخ املعني للتوقف عن الدفع ائيا
سنتني من تاريخ وال جيوز بأية حال ارجاع تاريخ الوقوف عن الدفع اآثر من  -

  . صدور احلكم بشهراالفالس
وفيما يتعلق بتعيني هذا التاريخ تعترب االستعانة بوسائل ضارة او غري  -

 ِ.مشروعة للوفاء بالديون يف حكم الوقوف عن الدفع
  
 

  569املادة رقم 
يشهر احلكم الصادر بشهر االفالس او بتعديل تاريخ الوقوف عن الدفع يف  -1

  . وفقا ألحكام هذا السجلالسجل التجاري 
ويتوىل مدير التفليسة نشر ملخص احلكم يف اجلريدة الرمسية خالل اسبوعني من  -

تاريخ صدوره آما يتوىل قيد امللخص باسم مجاعة الدائنني يف مكتب السجل 
العقاري خالل ثالثني يوما من تاريخ صدور احلكم وال يرتتب على هذا القيد تقرير 

 .خر جلماعة الدائننيرهن او أي تأمني آ
  
 

  570املادة رقم 
لكل ذي مصلحة ان يطعن يف حكم شهر االفالس بطريق اعرتاض الغري خالل عشرة ايام 

 .من تاريخ نشر ملخص احلكم يف اجلريدة الرمسية
  
 

  571املادة رقم 
اذا مل توجد يف التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة ملواجهة مصروفات حكم شهر 

االفالس او شهره او نشره او الطعن فيه او وضع األختام على اموال املفلس او 
رفع األختام وجب دفع هذه املصروفات من اخلزانة العامة بناء على امر قاضي 

فعتها باإلمتياز على مجيع التفليسة وتسرتد اخلزانة العامة املبالغ اليت د
 .الدائنني من اول نقود تدخل التفليسة

  
 

  572املادة رقم 
اذا صار املدين قبل ان حيوز حكم شهر االفالس قوة االمر املقضى قادرا على 

الوفاء جبميع ماهو مستحق عليه من ديون جتارية ومدينة ، وجب على احملكمة ان 
 .يتحمل املدين مصروفات الدعوىتقضي بالغاء حكم شهر االفالس على ان 

  
 

  573املادة رقم 
اذا طلب احد الدائنني شهر افالس املدين وقضت احملكمة برفض الطلب جاز هلا ان 
حتكم على الدائن بغرامة ال تزيد على مخسمائة دينار وبنشر احلكم يف اجلريدة 

ن التجارية الرمسية على نفقته ، اذا تبني هلا انه تعمد االساءة اىل مسعة املدي
 .وذلك مع عدم األخالل حبق املدين يف طلب التعويض
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  574املادة رقم 

حل ال جيوز للمفلس ان يتغيب عن موطنه دون ان خيطر مدير التفليسة آتابة مب
 .وجوده

  
 

  575املادة رقم 



تسقط حقوق املفلس السياسية بشهر افالسه، فال جيوز له ان يكون مرشحا او 
ناخبا يف االس السياسية او االس املهنية وال ان يقوم بوظيفة او مهمة 
عامة وال ان يكون مديرا او عضوا يف جملس ادارة اية شرآة وذلك آله اىل ان 

 .تعاد اليه حقوقه وفقا للقانون
  
 

  576املادة رقم 
جيوز لقاض التفليسة ، من تلقاء ذاته او بناء على طلب النيابة العامة  -1

او مدير التفليسة ان يقرر يف آل وقت وضع املفلس حتت املراقبة وتقوم النيابة 
  . العامة بتنفيذ هذا القرار فور صدوره

وجيوز لقاضي التفليسة ان يقرر يف آل  -3. وللمفلس ان يطعن يف هذا القرار -
 .رفع املراقبة عن املفلسوقت 

  
 

  577املادة رقم 
مبجرد صدور حكم شهر االفالس تغل يد املفلس عن التصرف يف امواله وعن  -1

ادارهتا وتعترب مجيع التصرفات اليت جيريها املفلس يوم صدور احلكم املذآور حاصلة 
  . بعد صدوره

غري ذلك من واذا آان التصرف مما ال حيتج به اال بالقيد او التسجيل او -
االجراءات ، مل يسر على مجاعة الدائنني اال اذا مت االجراء قبل صدور حكم 

  . اإلفالس
 .وال حيول غل يد املفلس دون قيامه باالجراءات الالزمة للمحافظة على حقوقه -
  
 

  578املادة رقم 
ميتد غل يد املفلس اىل مجيع األموال اليت تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر  -1
  . الفالس واألموال اليت تؤول اليه ملكيتها وهو يف حالة األفالسا
  : ومع ذلك ال ميتد غل يده اىل ما يأتي  -
  . األموال اليت ال جيوز احلجز عليها قانونا -
  . احلقوق املتعلقة بشخص املفلس او باحواله الشخصية -
فلس قبل التعويضات اليت تستحق للمستفيد يف عقد التأمني صحيح ابرمه امل -

صدور حكم شهر األفالس ولكن يلتزم املستفيد بان يرد اىل التفليسة مجيع اقساط 
التأمني اليت دفعها املفلس ابتداء من اليوم الذي عينته احملكمة تارخيا للوقوف 

 .عن الدفع ما مل ينص القانون على غري ذلك
  
 

  579املادة رقم 
اذا آلت اىل املفلس ترآة، مل يكن لدائنيه حق على امواهلا اال بعد ان  -1

يستويف دائنو املورث حقوقهم من هذه األموال وال يكون لدائين املورث اي حق على 
  . اموال التفليسة

ويتوىل مدير التفليسة باشراف قاضيها تصفية اموال الرتآة اليت آلت اىل  -
وتوقف مجيع الدعاوى املعلقة بأموال الرتآة . وناملفلس ووفاء ماعليها من دي

واجراءات التنفيذ عليها مبجرد صدور حكم شهر األفالس اىل ان تتم تصفية 
 .الرتآة

  
 

  580املادة رقم 
الجيوز للمفلس بعد صدور حكم شهر االفالس الوفاء مبا عليه من ديون او  -1

  . استيفاء ما له من حقوق
حامال لورقة جتارية ، جاز الوفاء له بقيمتها عند ومع ذلك اذا آان املفلس  -

 .464حلول ميعاد استحقاقها اال اذا عارض مدير التفليسة وفقا للمادة 
  
 

  581املادة رقم 
ال تقع املقاصة بعد صدور حكم شهر االفالس بني ما للمفلس من حقوق وما عليه من 

ذا انشأت احلقوق ويوجد بوجه خاص ا. التزامات اال اذا وجد ارتباط بينهما
 .وااللتزامات املذآورة عن سبب واحد او مشلها حساب جار

  
 

  582املادة رقم 



ال جيوز بعد صدور حكم شهر االفالس رفع الدعوى من املفلس اوعليه او السري  -1
  : فيها فيما عدا الدعاوى االتيه

  . فلسالدعاوى املتعلقة باألموال والتصرفات اليت ال ميتد اليها غل يد امل -
  . الدعاوى املتعلقة بأعمال التفليسة اليت جييز له القانون القيام هبا -
  . الدعاوى اجلنائية -
واذا رفع املفلس او رفعت عليه دعوى جنائية او دعوى متعلقة بشخصه او  -

بأحواله الشخصية وجب ادخال مدير التفليسة فيها اذا اشتملت على طلبات 
  . مالية

أذن يف ادخال املفلس يف الدعاوى املتعلقة بالتفليسة آما جيوز للمحكمة ان ت -
جيوز هلا ان تأذن يف ادخال الدائن يف هذه الدعاوى اذا آانت له مصلحة خاصة 

 .فيها
  
 

  583املادة رقم 
اذا حكم املفلس بعد شهر بالتعويض عن ضرر احدثه للغري، جاز للمحكوم له 

 .يثبت تواطؤه مع املفلس مطالبة التفليسة بالتعويض املقضى به ما مل
  
 

  584املادة رقم 
ال جيوز التمسك يف مواجهة مجاعة الدائنني بالتصرفات اآلتية اذا قام هبا  -1

  : املدين بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل احلكم بشهر اإلفالس
  . مجيع التربعات ما عدا اهلدايا الصغرية اليت جيري هبا العرف -
األجل ايا آانت آيفية هذا الوفاء ويعترب انشاء  وفاء الديون قبل حلول -

مقابل وفاء ورقة جتارية مل حيل ميعاد استحقاقها يف حكم الوفاء قبل حلول 
  . األجل

وفاء الديون احلالة بغري الشيء املتفق عليه ويعترب الوفاء بطريق األوراق  -
  . التجارية او النقل املصريف آالوفاء بالنقود

  . اتفاقي اخرآل عرض اوتأمني  -
وآل آا اجراه املفلس من تصرفات غري ما تقدم يف الفقرة السابقه وخالل  -

الفرتة املذآورة فيها، جيوز احلكم بعدم نفاذه يف مواجهة مجاعة الدائنني، اذا 
آان التصرف ضارا هبا، وآان املتصرف اليه يعلم وقت وقوعه بوقوف املفلس عن 

 .الدفع
  
 

  585املادة رقم 
دفع املفلس قيمة ورقة جتارية بعد تاريخ الوقوف عن الدفع وقبل احلكم  اذا -1

وامنا يلزم الساحب او من سحبت . بشهر االفالس مل جيز اسرتداد ما دفع من احلامل
الورقة التجارية حلسابه برد القيمة املدفوعة اىل التفليسة اذا آان يعلم 

  . عوقت انشاء الورقة التجارية بوقوف املفلس عن الدف
ويقع االلتزام بالرد يف حالة السند ألمر على املظهر األول اذا آان يعلم  -

 .وقت حصوله على السند بوقوف املفلس عن الدفع
  
 

  586املادة رقم 
قيد حقوق الرهن او االمتياز املقررة على اموال املدين جيوز احلكم بعدم  -1

نفاذه يف مواجهة مجاعة الدائنني اذا حصل القيد بعد تاريخ الوقوف عن الدفع 
  . وبعد انقضاء مخسة عشر يوما من تاريخ تقرير الرهن او األمتياز

فاذه مرتبة هذا ويأخذ الدائن صاحب الرهن التايل للرهن احملكوم بعدم ن -
الرهن ومع ذلك ال يعطي من الثمن الناتج من بيع املال املقرر عليه الرهن اال 

 .ما آان حيصل عليه بفرض نفاذ الرهن السابق ويؤول الفرق اىل مجاعة الدائنني
  
 

  587املادة رقم 
اذا حكم بعدم نفاذ تصرف يف حق مجاعة الدائنني التزم املتصرف اليه بأن يرد -1

لتفليسة ما حصل عليه من املفلس مبوجب التصرف املذآور او قيمة هذا اىل ا
  . الشيء وقت قبضه آما يلتزم بدفع فوائد ما قبضه او مثاره من تاريخ القبض

ويكون للمتصرف اليه احلق يف اسرتداد العوض الذي قدمه املفلس اذا وجد هذا  -
تصرف اليه ان يطالب فاذا مل يوجد آان من حق امل. العوض بعينه يف التفليسة

مجاعة الدائنني باملنفعة اليت عادت عليها من التصرف وان يشرتك يف التفليسة 
 .بوصفه دائنا عاديا مبا يزيد على ذلك



  
 

  588املادة رقم 
ملدير التفليسة وحده طلب عدم نفاذ تصرف املفلس احلاصل قبل صدور حكم شهر 
األفالس اضرارا بالدائنني وفقا ألحكام دعوى عدم نفاذ تصرف املدين اضرارا 
بدائنيه ويرتتب على احلكم بعدم نفاذ الصرف عدم نفاذه يف حق مجيع الدائنني 

 .سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف او بعد حصوله
  
 

  589املادة رقم 
، 585، 584تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق األحكام النصوص عليها يف املواد 

 .، مبضي سنة من تاريخ صدور احلكم بشهر االفالس588، 586
  
 

  590املادة رقم 
جيوز لقاضي التفليسة بعد مساع اقوال مديرها ان يقرر نفقة للمفلس وملن  -1

  . بناء على طلبه او على طلب من يعوهلميعوهلم من اموال التفليسة 
وجيوز يف آل وقت لقاضي التفليسة بناء على طلب مديرها ان ينقص مقدار -

ويوقف دفع النفقة مىت حاز حكم التصديق  -3. النفقة او ان يأمر بالغائها
 .على الصلح قوة األمر املقضى

  
 

  591املادة رقم 
ارس جتارة جديدة بغري اموال جيوز للمفلس باذن من قاضي التفليسة ان مي

التفليسة، بشرط اال يرتتب على ذلك ضرر للدائنني ويكون للدائنني الذين تنشأ 
 .ديوم مبناسبة هذه التجارة األولوية يف استيفاء حقوقهم من امواهلا

  
 

 الفرع الثاىن - 1.4.1.2.2
 )608 - 44(آثار اإلفالس بالنسبة إىل الدائنني 

 نون بوجه عامالدائ - 1.4.1.2.2.1
)592 - 600( 

  592املادة رقم 
احلكم بشهر الفالس يسقط اجال مجيع الديون النقدية اليت على املفلس سواء  -

  . آانت ديونا ادية او آانت ديونا مضمونه بامتياز عام او خاص
واذا آانت الديون مقومة بغري نقود اجلهة اليت صدر فيها احلكم بشهر االفالس  -

اىل نقود تلك اجلهة طبقا لسعر الصرف الرمسي يوم صدور احلكم بشهر وجب حتويلها 
 .االفالس

  
 

  593املادة رقم 
للمحكمة ان تستنزل من الدين املؤجل الذي مل يشرتط فيه فوائد مبلغا يعادل 

الفائدة القالنونية عن املدة من تاريخ احلكم بشهر االفالس اىل تاريخ استحقاق 
 .الدين

  
 

  594املادة رقم 
اذا آان املفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى احلياة او بالوفاء بتعهدات 

مقسطة وآان ذلك مقابل عوض جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن ان 
يأمر بتجنب مبلغ آاف للوفاء باملرتبات او األقساط املذآورة مع بيان آيفية 

 .ادائها
  
 

  595املادة رقم 
الدائن املعلق دينه على شرط فاسخ يشرتك يف التفليسة مع تقدمي آفيل، اما 
الدائن املعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه يف التوزيعات اىل ان يتبني 

 .مصري الدين
  
 



  596املادة رقم 
احلكم بشهر االفالس يوقف سريان فوائد الديون العادية بالنسبة اىل مجاعة  -1

  . الدائنني فقط
وال جتوز املطالبة بفوائد الديون املضمونة برهن او امتياز اال من املبالغ  -

ويستنزل اصل الدين اوال مث . الناجتة من بيع األموال الضامنة هلذه الديون
الفوائد املستحقة قبل صدور احلكم بشهر االفالس مث الفوائد املستحقة بعد 

 .صدوره
  
 

  597املادة رقم 
حلكم بشهر االفالس وقف الدعاوى الفردية املرفوعة من يرتتب على صدور ا -1

  . الدائنني العاديني والدائنني اصحاب حقوق االمتياز العامة
ال جيوز للدائنني املشار اليهم يف الفقرة السابقة اختاذ اجراءات فردية  -

للتنفيذ على اموال املفلس، والمتام االجراءات اليت بدأت قبل صدور احلكم بشهر 
س ومع ذلك اذا حتدد يوم لبيع عقار املفلس جاز االستمرار يف اجراءات االفال

  . التنفيذ باذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة
اما الدائنون املرهتنون واصحاب حقوق األمتياز اخلاصة فيجوز هلم رفع  -

 الدعاوى او االستمرار فيها يف مواجهة مدير التفليسة آما جيوز هلم التنفيذ
 .او االستمرار فيه على األموال الضامنة حلقوقهم

  
 

  598املادة رقم 
اذا وجد مجلة ملتزمني بدين واحد، وشهر افالسه احدهم يف هذا الدين مل يرتتب  -1

  . على هذا االفالس اثر بالنسبة اىل امللتزمني االخرين ما مل ينص على غري ذلك
 .سر شروطه على امللتزمني األخرينواذا مت الصلح مع امللتزم الذي افلس، مل ت -
  
 

  599املادة رقم 
اذا استوىف الدائن من احد امللتزمني بدين واحد جزءا من الدين مث افلس باقي 

امللتزمني او احدهم، مل جيز للدائن ان يشرتك يف التفليسات اال بالباقي من 
ي وجيوز هلذا ويبقى حمتفظا حبقه يف مطالبة امللتزم غري املفلس هبذا الباق. دينه

 .امللتزم ان يشرتك يف آل تفليسة مبا وفاه عنها
  
 

  600املادة رقم 
اذا افلس مجيع امللتزمني بدين واحد دفعة واحدة، جاز للدائن ان يشرتك يف  -1

  . آل تفليسة بكل دينه اىل ان يستوفيه بتمامه من اصل وفوائد ومصروفات
  . ا اوفته عنهاال جيوز لتفليسة الرجوع على تفليسة اخرى مب -
واذا آان جمموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت  -

الزيادة اىل تفليسة من يكون مكفوال من االخرين حبسب ترتيب التزاماهتم اىل 
 .التفليسات اليت دفعت اآثر من حصتها يف الدين

  
 

 أصحاب الديون املضمونة برهن أو امتياز على منقول - 1.4.1.2.2.2
)601 - 606( 

  601املادة رقم 
اذا بيع املنقول املرهون بناء على طلب الدائن املرهتن بثمن يزيد علىالدين 

قبض مدير التفليسة املقدار الزائد حلساب مجاعة الدائنني فاذا آان الثمن اقل 
من الدين اشرتك الدائن املرهتن بالباقي يف التفليسة بوصفه دائنا عاديا بشرط 

 .نه قد حقق طبقا ألحكام هذا القانونان يكون دي
  
 

  602املادة رقم 
جيوز ملدير التفليسة بعد احلصول على اذن من قاضيها دفع الدين املضمون  -1

  . برهن على منقول واسرتداد املنقول املرهون حلساب مجاعة الدائنني
وجيوز له ان يعذر الدائن املرهتن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اختاذ  -

االجراءات القانونية للتنفيذ على االشياء املرهونه قبل انتهاء حالة االحتاد 
، فاذا مل يقم الدائن املرهتن هبذه االجراءات جاز لقاضي التفليسة، بناء على 

اخطاره بكتاب مسجل مصحوب  طلب مديرها وبعد مسع اقوال الدائن املرهتن او



ويبلغ القرار . بعلم وصول، األذن ملدير التفليسة يف بيع املنقوالت املرهونة
 .الصادر من قاضي التفليسة باإلذن يف البيع اىل الدائن املرهتن

  
 

  603املادة رقم 
جيوز لقاضي التفليسة بناء على اقرتاح مديرها ان يأمر عند األقتضاء 

باستخدام اول نقود حتصل حلساب التفليسة يف الوفاء بديون الدائنني الذين هلم 
امتياز على منقوالت املفلس ووردت امساؤهم بالقائمة النهائية للديون غري 

ز الوفاء اال بعد الفصل املتنازع فيها، واذا حصلت منازعة يف االمتياز ، مل جي
 .يف املنازعة حبكم ائي

  
 

  604املادة رقم 
ال يشمل االمتياز املقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختالف انواعها اال 

 .الضريبة املستحقة على املفلس عن السنتني السابقتني على صدور حكم شهر االفالس
  
 

  605املادة رقم 
مفلس يف حالة ااء االجيار طبقا الحكام هذا يكون ملالك العني املؤجرة لل-1

القانون ، امتيازعن السنتني السابقتني على صدور حكم شهر االفالس وعن السنة 
  . اجلارية يف آل ما يتعلق بتنفيذ عقد االجيار وما قد حيكم به من تعويض

آان  واذا بيعت املنقوالت املوجودة يف العني املؤجرة او نقلت دون ااء االجيار -
للمؤجر ان يستعمل حقه يف االمتياز على النحو املذآور يف الفقرة السابقة، 

وآان له فوق ذلك امتياز عن سنة اخرى تبدأ من اية السنة اجلارية اليت صدر 
خالهلا احلكم بشهر االفالس سواء يف ذلك آان عقد االجيار ثابت التاريخ او غري 

 .ثابت التاريخ
  
 

  606املادة رقم 
على مدير التفليسة بعد استئذان قاضيها ان يدفع خالل االيام العشرة  -1

التالية لصدور احلكم شهر األفالس مما يكون حتت يده من نقود وبالرغم من وجود 
اي دين اخر، االجور واملرتبات املستحقة قبل صدور احلكم بشهر االفالس عن مدة 

بالنسبة اىل املستخدمني واخلدم، مخسة عشر يوما بالنسبة اىل العمال وثالثني يوما 
وتسعني يوما بالنسبة اىل البحارة وآخر دفعة آانت مستحقة للمندوبني اجلوابني 

فاذا مل يكن لدى مدير . واملمثلني التجاريني قبل صدور احلكم بشهر االفالس
التفليسة النقود الالزمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من اول نقود حتصل 

  . اخرى تسبقها يف مرتبة االمتياز ولو وجدت ديون
ويكون للمبالغ الزائدة على ما تقدم املستحقة للطوائف املذآورة مرتبة  -

 .االمتياز املقررة قانونا
  
 

 أصحاب الديون املضمونة برهن أو امتياز على عقار - 1.4.1.2.2.3
)607 - 608( 

  607املادة رقم 
مثن العقارات آان للدائنني  اذا جرى توزيع لثمن املنقوالت قبل توزيع -

املرهتنني للعقارات اواصحاب حقوق االمتياز عليها ان يشرتآوا يف التوزيعات بكل 
  . ديوم اذا آانت هذه الديون قد حققت

وبعد بيع العقارات واجراء التوزيع النهائي حبسب مراتب الدائنني املرهتنني  -
ى من تؤهله مرتبته للحصول واصحاب حقوق االمتياز على هذه العقارات جيب عل

عل آل دينه من مثن العقارات املذآورة ان يرد اىل مجاعة الدائنني املقدار الذي 
  . حصل عليه من توزيع مثن املنقوالت

واذا آانت مرتبة الدائن ال تؤهله للحصول اال على جزء من دينه ، وجب ان  -
ليه لو ان توزيع مثن يرد اىل مجاعة الدائنني املقدار الزائد عما آان حيصل ع

العقارات احململة بالرهن اواالمتياز قد مت قبل توزيع مثن املنقوالت ويدخل يف 
 .التفليسة بالباقي من دينه

  
 

  608املادة رقم 
اذا حصل توزيع مثن العقارات قبل توزيع مثن املنقوالت ، او حصل التوزيعان  -1

ب حقوق االمتياز عليها الذين معا ، آان للدائنني املرهتنني للعقارات او أصحا



مل يستوفوا ديوم آلها او بعضها من مثن العقارات ، أن يشرتآوا بالباقى هلم 
  . مع الدائنني العاديني ، بشرط ان تكون ديوم قد حققت

والدائنون املرهتنون او أصحاب حقوق االمتياز الذين ال حيصلون على شيء من  -
ميناهتم يعتربون دائنني عاديني ، وتسرى عليهم مثن العقارات الىت تقع عليها تأ

هبذه الصفة مجيع اآلثار الناشئة عن أعمال مجاعة الدائنني وعن الصلح القضائي 
 .ان وقع

  
 

 الفرع الثالث - 1.4.1.2.3
 )614 - 53(آثار اإلفالس بالنسبة إىل العقود املربمة قبل شهره 

  609املادة رقم 
ر الذى يزاول فيه التجارة ، مل ينته عقد اذا آان املفلس مستأجرا للعقا

االجيار وال حتل االجرة عن املدة الباقية النقضائه بصدور احلكم بشهر االفالس ، 
 .ويكون باطال آل شرط يقضى خبالف ذلك

  
 

  610املادة رقم 
جيوز ملدير التفليسة ، خالل ستني يوما من تاريخ احلكم بشهر االفالس ، ان يقرر 
ااء العقار الذى يزاول فيه املفلس جتارته ، وذلك بعد احلصول على اذن من 
قاضى التفليسة ، وعلى املدير يف هذه احلالة اخطار مؤجر العقار هبذا القرار 

 .خالل املدة املذآورة
  
 

  611املادة رقم 
اذا قرر مدير التفليسة االستمرار يف االجارة ، وجب ان يدفع األجرة  -1

املتأخرة ، وان يقدم ضمانا آافيا باألجرة املستقبلة ، وجيوز للمؤجر ان يطلب 
  . من احملكمة ااء االجارة اذا آان الضمان غري آاف

ن وملدير التفليسة ، بعد احلصول على اذن من قاضيها ، تأجري العقار م -
الباطن او النزول عن االجيار ، ولو آان املفلس ممنوعا من ذلك مبوجب عقد 

 .االجيار ، بشرط اال يرتتب على ذلك ضرر للمؤجر
  
 

  612املادة رقم 
اذا افلس رب العمل وآان عقد العمل حمدد املدة ، مل جيز ااؤه اال اذا  -1

يف حالة ااء العقد وجيوز للعامل . تقرر عدم االستمرار يف استثمار املتجر
  . مطالبة التفليسة بالتعويض

واذا آان عقد العمل غري حمدد املدة ، جاز لكل من مدير التفليسة والعامل  -
 .ااء العقد مع مراعاة األحكام املنصوص عليها يف قوانني العمل

  
 

  613املادة رقم 
قضى بافالس تنقضى الوآالة بافالس الوآيل او افالس املوآل ، ومع ذلك ال تن

 .املوآل اذا آان للوآيل او للغري مصلحة فيها
  
 

  614املادة رقم 
العقود امللزمة للجانبني الىت يكون املفلس طرفا فيها ال تنفسخ باحلكم بشهر  -1

  . االفالس ، اال اذا آانت قائمة على اعتبارات شخصية
ب الفسخ ، واذا مل ينفذ مدير التفليسة العقد ، جاز للطرف اآلخر ان يطل -

  . ويشرتك يف التفليسة بالتعويض املرتتب على الفسخ
وآل قرار يتخذه مدير التفليسة بشأن العقد يعرض على قاضيها ليأذن به ،  -

 .وجيوز للطرف االخر ان يعني ملدير التفليسة مهلة اليضاح موقفه من العقد
  
 

 الفرع الرابع - 1.4.1.2.4
 )626 - 615(اإلسرتداد 

  615املادة رقم 
جيوز اسرتداد البضائع املوجودة يف حيازة املفلس على سبيل الوديعة او ألجل  -1

  . بيعها حلساب مالكها او ألجل تسليمها اليه بشرط ان توجد يف التفليسة عينا



واذا آان املفلس قد اودع البضائع لدى الغري ، جاز اسرتدادها من هذا  -
  . الغري

ئع تأمينا هلذا القرض ، وآان املقرض اليعلم واذا اقرتض املفلس ورهن البضا -
عند الرهن بعدم ملكية املفلس هلا ، مل جيز اسرتدادها اال بعد وفاء الدين 

 .املضمون بالرهن
  
 

  616املادة رقم 
جيوز اسرتداد مثن البضائع الىت باعها املفلس حلساب مالكها اذا مل يكن قد مت 

 .اصة يف حساب جار بني املفلس واملشرتىالوفاء به نقدا او بورقة جتارية او مبق
  
 

  617املادة رقم 
على املسرتد، يف االحوال املنصوص عليها يف املادتني السابقتني ان يدفع ملدير 

 .التفليسة احلقوق املستحقة للمفلس
  
 

  618املادة رقم 
اذا فسخ عقد البيع حبكم او مبوجب شرط يف العقد قبل صدور احلكم بشهر افالس  -1

  . املشرتى جاز للبائع اسرتداد البضائع من التفليسة اذا وجدت عينا
وجيوز االسرتداد ولو قوع الفسخ بعد صدور احلكم بشهر االفالس ، بشرط ان تكون  -

 .دعوى االسرتداد او الفسخ قد رفعت قبل صدور احلكم املذآور
  
 

  619املادة رقم 
اذا افلس املشرتى قبل دفع الثمن وآانت البضائع ال تزال عند البائع ، او  -1

و خمازن وآيله املأمور ببيعها ، جاز آانت مل تدخل بعد يف خمازن املشرتى ا
  . للبائع حبس البضائع او اسرتداد حيازهتا

ومع ذلك ال جيوز االسرتداد اذا فقدت البضائع ذاتيتها او تصرف فيها املفلس  -
  . قبل وصوهلا بغري تدليس مبوجب قائمة امللكية او وثيقة النقل

ذان قاضيها ان يطلب تسليم ويف مجيع األحوال جيوز ملدير التفليسة ، بعد استئ -
فاذا مل يطلب مدير . البضائع بشرط ان يدفع للبائع الثمن املتفق عليه

التفليسة ذلك ، جاز للبائع ان يتمسك حبقه يف الفسخ وطلب التعويض واالشرتاك 
 .به يف التفليسة

  
 

  620املادة رقم 
و خمازن اذا افلس املشرتى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع خمازنه ا -1

وآيله املأمور ببيعها ، مل جيز للبائع ان يطلب فسخ البيع او اسرتداد 
  . البضائع ، آما يسقط حقه يف االمتياز

وآل شرط يكون من شأنه متكني البائع من اسرتداد البضائع او االحتفاظ  -
 .بامتيازه عليها ال حيتج به على مجاعة الدائنني

  
 

  621املادة رقم 
د االوراق التجارية وغريها من االوراق ذات القيمة املسلمة اىل جيوز اسرتدا -1

املفلس لتحصيل قيمتها او لتخصيصها لوفاء معني ، اذا وجدت عينا يف التفليسة 
  . ومل تكن قيمتها قد دفعت عند شهر االفالس

ومع ذلك ال جيوز االسرتداد اذا وجدت االوراق املذآورة يف حساب جار بني طالب  -
 .د واملفلساالسرتدا

  
 

  622املادة رقم 
ال جيوز اسرتداد اوراق النقد املودعة عند املفلس ، اال اذا أثبت املسرتد 

 .ذاتيتها
  
 

  623املادة رقم 



لكل شخص ان يسرتد من التفليسة ما تثبت ملكيته له من اشياء ، فاذا رفض 
لتفليسة ان وال جيوز ملدير ا. مدير التفليسة الرد وجب عرض النزاع على احملكمة

 .يسلم املسرتد ما يطالب به اال بعد احلصول على اذن من قاضى التفليسة
  
 

  624املادة رقم 
ال جيوز الى من الزوجني ان يطالب تفليسة الزوج اآلخر بالتربعات الىت يقررها  -1

  . له زوجه اثناء الزواج بتصرف بني األحياء او مضاف اىل ما بعد املوت
الدائنني ان تطالب ايا من الزوجني بالتربعات الىت يقررها  آما الجيوز جلماعة -

 .لزوجه اثناء الزواج
  
 

  625املادة رقم 
ان يسرتد من  -ايا آان النظام املاىل املتبع يف الزواج  -جيوز لكل من الزوجني 

وتبقى هذه . تفليسة اآلخر أمواله املنقولة والعقارية اذا اثبت ملكيته هلا
 .قوق الىت آسبها عليها الغري بوجه شرعياألموال حمملة باحل

  
 

  626املادة رقم 
األموال اليت يشرتيها زوج املفلس او الىت تشرتى حلساب هذا الزوج او حلساب  -1

القصر املشمولني بوالية املفلس من تاريخ احرتافه التجارة تعترب قد اشرتيت 
  . ذلكبنقود املفلس ، فتدخل يف أصول تفليسته ، ما مل يثبت غري 

وآل ما يوفيه احد الزوجني من ديون على زوجه الذى افلس يعترب حاصال بنقود  -
 .الزوج املفلس ، ما مل يثبت غري ذلك

  
 

 الباب الثاىن - 1.4.2
 )684 - 627(إدارة التفليسة 

 الفصل االول - 1.4.2.1
 )639 - 627(األشخاص الذين يديرون التفليسة 

  627املادة رقم 
، يف حكم شهر االفالس ، 566تعني احملكمة مدير التفليسة ، وفقا للمادة  -1

وهلا ان تعني مديرا او . وختتاره وفقا للنظام اخلاص مبهنة مديرى التفليسات
  . اآثر ، بشرط اال يزيد العدد على ثالثة

وال جيوز ان يعني مديرا للتفليسة من آان زوجا للمفلس ، او قريبا او صهرا  -
الدرجة الرابعة ، او من آان شريكا له او مستخدما عنده او حماسبا لديه اىل 

 .او وآيال عنه خالل السنوات الثالث السابقة على شهر االفالس
  
 

  628املادة رقم 
من تلقاء ذاته او بناء على طلب  -جيوز لقاضى التفليسة ان يطلب من احملكمة 
عزل مدير التفليسة وتعيني غريه  -ني املفلس او طلب املراقب املعني من بني الدائن

 .، او انقاص عدد املديرين
  
 

  629املادة رقم 
تقدير أتعاب مدير التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضيها ، بعد ان يقدم  -1

  . تقريرا عن ادارته
وجيوز لقاضى التفليسة ان يأمر بصرف مبالغ ملديرها قبل تقدمي التقرير  -

  . بقة خصما من أتعابهاملذآور يف الفقرة السا
وجيوز لكل ذى شأن الطعن يف قرار قاضى التفليسة بتقدير اتعاب املدير  -

 .ومصروفاته
  
 

  630املادة رقم 
يقوم مدير التفليسة بادارة امواهلا واحملافظة عليها ، وينوب عن املفلس ىف 

 مجيع األعمال اليت تقتضيها االدارة املذآورة
  
 



  631املادة رقم 
تعدد املديرون ، وجب ان يعملوا جمتمعني ، ويكونون مسؤولني بالتضامن اذا  -1

  . عن ادارهتم
وجيوز للمديرين ان ينيب بعضهم بعضا ، وال جتوز هلم انابة الغري اال بأذن من  -

  . قاضى التفليسة ، ويكون مدير التفليسة ونائبه مسؤولني بالتضامن
املديرين ، او يعهد اىل احدهم وجيوز لقاضى التفليسه ان يقسم العمل بني  -

بعمل معني ، ويف هذه احلالة ال يكون مدير التفليسة مسؤوال اال عن األعمال الىت 
 .آلف هبا

  
 

  632املادة رقم 
يدون مدير التفليسة يوما بيوم مجيع األعمال املتعلقة بادارة التفليسة يف  -1

التفليسة توقيعه او  دفرت خاص ، وترقم صفحات هذا الدفرت ، ويضع عليها قاضى
  . ختمه ، ويؤشر يف اية الدفرت مبا يفيد انتهاءه

وجيوز لقاضى التفليسة وللمراقب املعني من بني الدائنني االطالع على هذا  -
الدفرت يف آل وقت وللمفلس ، باذن خاص من قاضى التفليسة ، االطالع على 

 .الدفرت
  
 

  633املادة رقم 
املعني من بني الدائنني االعرتاض لدى قاضى التفليسة جيوز للمفلس وللمراقب  -1

  . على أعمال مديرها قبل امتامها ، ويرتتب على االعرتاض وقف اجراء العمل
وجيب على قاضى التفليسة ان يفصل يف االعرتاض خالل مخسة ايام من تاريخ  -

 .تقدميه
  
 

  634املادة رقم 
يعني قاضى التفليسة مراقبا او اآثر من بني الدائنني الذين يرشحون  -1

  . أنفسهم لذلك
وال جيوز ان يكون املراقب ، او النائب عن الشخص االعتباري املعني مراقبا،  -

 .زوجا للمفلس او قريبا او صهرا اىل الدرجة الرابعة
  
 

  635املادة رقم 
لطات املقررة هلم بنصوص خاصة ، بفحص يقوم املراقبون ، باالضافة اىل الس -1

امليزانية والتقرير املقدمني من املدين ، ومعاونة قاضى التفليسة يف الرقابة 
  . على أعمال مديرها

وللمراقب ان يطلب من مدير التفليسة ايضاحات عن سري اجراءاهتا ووارداهتا  -
 .ومصروفاهتا وحالة الدعاوى املتعلقة هبا

  
 

  636املادة رقم 
  . ال يتقاضى املراقب اجرا نظري عمله -1
  . وجيوز عزل املراقب بقرار من قاضى التفليسة -
 .وال يسأل املراقب اال عن خطئه اجلسيم -
  
 

  637املادة رقم 
يتوىل قاضى التفليسة ، باالضافة اىل السلطات املقررة له بنصوص خاصة ،  -1

ا واختاذ التدابري الالزمة مراقبة ادارة التفليسة ومالحظة سرعة سري اجراءاهت
  . للمحافظة على أمواهلا

ويدعو الدائنني اىل االجتماع يف االحوال املبينة يف القانون ، ويتوىل رياسة  -
  . االجتماعات

وله يف آل وقت استدعاء املفلس او ورثته او عمالئه او مستخدميه او أي شخص  -
 .آخر لسماع اقواهلم يف شؤون التفليسة

  
 

  638م املادة رق



تودع القرارات اليت يصدرها قاضى التفليسة قلم آتاب احملكمة يف اليوم التاىل 
 .لصدورها وتبلغ لذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول

  
 

  639املادة رقم 
ال جيوز الطعن يف القرارات الىت يصدرها قاضى التفليسة اال اذا نص القانون  -1

  . ا جياوز اختصاص قاضى التفليسةعلى جواز ذلك ، او آان القرار مم
ويكون الطعن يف حالة جوازه امام حمكمة االستئناف العليا خالل عشرة امي من  -

وجيوز احملكمة املرفوع اليها الطعن ان تأمر بوقف  -3. تاريخ تبليغ القرار
 .تنفيذ القرار املطعون فيه مؤقتا حىت يفصل يف الطعن

  
 

 الفصل الثاىن - 1.4.2.2
وجودات التفليسة وحتقيق الديون وإقفال التفليسة لعدم آفاية األموال إدارة م

)640 - 667( 
 الفرع االول - 1.4.2.2.1

 )654 - 640(إدارة موجودات التفليسة 
  640املادة رقم 

توضع االختام على حمال املفلس ومكاتبه وخمازنه ودفاتره واوراقه ومنقوالته  -1
ء النيابة العامة او احد موظفي لوضع ، ويندب قاضى التفليسة احد اعضا

  . وحيرر حمضر بوضع األختام ، ويسلم فورا لقاضى التفليسة. األختام
واذا تبني لقاضى التفليسة امكان جرد موجودات املفلس يف يوم واحد ، جاز  -

 .له الشروع يف اجلرد فورا دون حاجة اىل وضع االختام
  
 

  641املادة رقم 
لى املالبس واملنقوالت واالشياء الضرورية للمفلس وملن ال توضع االختام ع -1

  . يعوهلم ، وتسلم اليه بقائمة يوقعها هو وقاضى التفليسة
وجيوز لقاضى التفليسة ان يأمر ، من تلقاء ذاته او بناء على طلب مدير  -

التفليسة ، بعدم وضع االختام او برفعها من الدفاتر التجارية واالوراق 
من االوراق اليت تستحق الوفاء يف ميعاد قريب او الىت حتتاج  التجارية وغريها

اىل اجراءات للمحافظة على احلقوق الثابتة فيها والنقود الالزمة للصرف على 
الشئون العاجلة للتفليسة واالشياء القابلة لتلف سريع او لنقص عاجل يف 

شغيل املتجر القيمة او الىت تقتضى صيانتها نفقات باهظة واالشياء الالزمة لت
  . اذا تقرر االستمرار يف تشغيله

وجترد األشياء املذآورة يف الفقرة السابقة حبضور قاضى التفليسة او من  -
  . يندبه لذلك ، وتسلم ملدير التفليسة

وال تسلم الدفاتر التجارية اال بعد ان يقوم قاضى التفليسة باقفاهلا حبضور  -
 .املفلس

  
 

  642املادة رقم 
يأمر قاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، برفع األختام جلرد أموال  -1

  . املفلس
وجيب ان يبدأ رفع االختام واجلرد خالل مخسة ايام من تاريخ صدور احلكم بشهر  -

 .االفالس
  
 

  643املادة رقم 
حيصل اجلرد حبضور قاضى التفليسة او من يندبه لذلك ومدير التفليسة وآاتب  -1
  . كمة وخيطر املفلس بيوم اجلرد، وجيوز له احلضوراحمل
وحترر قائمة جرد من نسختني يوقعهما قاضى التفليسة او نائبه ومدير  -

التفليسة وآاتب احملكمة ، وتودع احدامها ادارة آتاب احملكمة وتبقى االخرى لدى 
  . مدير التفليسة

  . او الىت رفعت عنها وتذآر يف القائمة االموال اليت مل توضع عليها االختام -
 .وجتوز االستعانة خببري مثمن يف اجراء اجلرد وتقومي األموال -
  
 

  644املادة رقم 



للنيابة العامة احلق يف حضور اجلرد ، وهلا ان تطلب ىف آل وقت االطالع على 
االوراق والدفاتر املتعلقة بالتفليسة ، وطلب ايضاحات عن حالتها وسري 

 .رهتااجراءاهتا وآيفية ادا
  
 

  645املادة رقم 
اذا شهر االفالس بعد وفاة التاجر ومل حترر قائمة جرد مبناسبة الوفاة ، او  -1

اذا توىف التاجر بعد شهر افالسه وقبل الشروع يف حترير قائمة اجلرد او قبل 
امتامها ، وجب حترير القائمة فورا او االستمرار يف حتريرها بالكيفية املبينة 

  . وذلك حبضور ورثة املفلس او بعد اخطارهم باحلضور 643يف املادة 
ويف حالة وفاة املفلس بعد شهر افالسه وامتام قائمة اجلرد ، تقوم ورثته  -

مقامه يف اجراءات االفالس وهلم ان ينيبوا عنهم من ميثلهم يف ذلك ، واال اختار 
 .قاضى التفليسة من ينوب عنهم

  
 

  646املادة رقم 
يسة بعد اجلرد أموال املفلس ودفاتره وأوراقه ، ويوقع يف يتسلم مدير التفل

 .اية قائمة اجلرد مبا يفيد ذلك
  
 

  647املادة رقم 
اذا مل يكن املفلس قد قدم امليزانية ، وجب على مدير التفليسة ان يقوم 

 .بعملها فورا وان يودعها ادارة آتاب احملكمة
  
 

  648املادة رقم 
. يتسلم مدير التفليسة الرسائل الواردة باسم املفلس واملتعلقة بأشغاله

 .وملدير التفليسة فضها واالحتفاظ هبا ، وللمفلس االطالع عليها
  
 

  649املادة رقم 
  . يقوم مدير التفليسة جبميع األعمال الالزمة للمحافظة على حقوق املفلس -1
بعد أخذ رأى املراقب ومساع  وجيوز له ، باذن من قاضى التفليسة يصدره -

أقوال املفلس او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، الصلح او قبول 
التحكيم يف آل نزاع يتعلق بالتفليسة ، والنزول عن حق للمفلس ، واالقرار 

 .حبق الغري
  
 

  650املادة رقم 
ى لقاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها او طلب املفلس وبعد أخذ رأ -1

املراقب ، ان يأذن يف االستمرار ىف تشغيل املتجر اذا اقتضت املصلحة العامة او 
  . مصلحة املدين او مصلحة الدائنني ذلك

ويعني قاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، من يتوىل ادارة املتجر  -
وأجره ، وجيوز تعيني املفلس نفسه لالدارة ويعترب األجر الذى حيصل عليه ضمن 

  . نفقةال
ويشرف مدير التفليسة على من يعني لالدارة ، وعليه ان يقدم تقريرا شهريا  -

 .اىل قاضى التفليسة عن حالة التجارة
  
 

  651املادة رقم 
ومع ذلك جيوز . ال جيوز بيع أموال التفليسة خالل فرتة االجراءات التمهيدية -1

لقاضى التفليسة ، بناء على طلب مديرها ، ان يأذن يف بيع األشياء القابلة 
للتلف او الىت تقتضى صيانتها مصروفات باهظة ، آما جيوز االذن يف بيع أموال 

  . التفليسة للحصول على نقود للصرف يف شؤوا
ويتم بيع املنقول بالكيفية الىت يعينها قاضى التفليسة ، أما بيع العقار  -

 .فيتم طبقا لالجراءات املقررة لذلك
  
 

  652املادة رقم 



تودع املبالغ الىت حيصلها مدير التفليسة حلساهبا خزانة احملكمة او بنكا  -1
اضى يعينه قاضى التفليسة ، وذلك بعد خصم املبالغ الىت خيصصها الق

  . للمصروفات
وعلى مدير التفليسة ان يقدم اىل قاضيها حسابا باملبالغ املذآورة خالل مخسة  -

  . ايام من تاريخ االيداع
وال جيوز سحب تلك املبالغ او غريها مما يودعه الغري حلساب التفليسة اال بأمر  -

 .من قاضيها
  
 

  653املادة رقم 
أخذ رأى املراقب ان يأمر باجراء  جيوز عند الضرورة لقاضى التفليسة ، بعد
ويكون التوزيع مبوجب قائمة يعدها . توزيع على الدائنني الذين حققت ديوم

 .مدير التفليسة ، ويؤشر عليها قاضيها باجراء التوزيع
  
 

  654املادة رقم 
على مدير التفليسة ان يقدم اىل قاضيها خالل ثالثني يوما من تاريخ تعيينه  -1

وجيوز لقاضى . باب االفالس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفهاتقريرا عن أس
وحييل القاضى التقرير مع . التفليسة تعيني ميعاد آخر لتقدمي التقرير املذآور

  . مالحظاته اىل النيابة العامة ، مع ابالغ املفلس بصورة من التقرير
دورية وعلى مدير التفليسة ان يقدم تقاير عن حالة التفليسة يف مواعيد  -

 .حيددها قاضى التفليسة
  
 

 الفرع الثاىن - 1.4.2.2.2
 )664 - 655(حتقيق الديون 
  655املادة رقم 

عقب صدور احلكم بشهر االفالس يسلم الدائنون ، ولو آانت ديوم مضمونة  -1
بتأمينات خاصة ، مدير التفليسة مستندات ديوم مع بيان بالديون 

  . ة ايصاال بتسليم البيان ومستندات الدينوتأميناهتا وحيرر مدير التفليس
ويعيد مدير التفليسة املستندات اىل الدائنني بعد اقفال التفليسة ، ويكون  -

 .مسؤوال عنها ملدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة
  
 

  656املادة رقم 
يدعو مدير التفليسة ، بطريق النشر يف اجلريدة الرمسية ، الدائنني املقيدة  -1

هم يف امليزانية لتقدمي مستنداهتم ، وتنشر هذه الدعوة يف صحيفة السجل أمساؤ
التجارى ، وترسل اىل الدائنني املعروف عناوينهم بكتب مسجلة مصحوبة بعمل 

  . وصول
وعلى هؤالء الدائنني تقدمي مستندات ديوم مصحوبة ببيان عن هذه الديون  -

مسية ، ويزاد هذا امليعاد اىل شهر خالل عشرة امي من تاريخ النشر يف اجلريدة الر
 .بالنسبة اىل الدائنني املقيمني خارج الكويت

  
 

  657املادة رقم 
حيقق مدير التفليسة الديون مبعاونة املراقب وحبضور املفلس او بعد اخطاره  -1

  . باحلضور
واذا نازع مدير التفليسة او املراقب او املفلس يف دين ، أخطر مدير  -

ئن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، وللدائن تقدمي ايضاحات التفليسة الدا
 .آتابية او شفوية خالل عشرة أيام من تاريخ تسلم ااألخطار

  
 

  658املادة رقم 
بعد االنتهاء من حتقيق الديون يودع مدير التفليسة ادارة آتاب احملكمة  -1

ا يراه بشأن قائمة هبا تشتمل على بيان مبستنداهتا وأسباب املنازعة فيها وم
قبوهلا او رفضها ، آما يودع آشفا بأمساء الدائنني الذين يتمسكون بتأمينات 

  . خاصة على اموال املفلس مبينا به مقدار ديوم ونوع تأميناهتم
وجيب ان يتم هذا االيداع خالل سنتني يوما على االآثر من تاريخ احلكم بشهر  -

 .عاد بقرار من قاضي التفليسةاالفالس ، وجيوز عند االقتضاء اطالة املي



  
 

  659املادة رقم 
يرسل مدير التفليسة اىل املفلس واىل الدائنني ، خالل مخسة ايام من تاريخ  -1

االيداع املذآور يف املادة السبقة ، نسخة من القائمة والكشف املذآورين مع 
  . بيان املبالغ اليت يرى قبوهلا من دين آل دائن على حدة

وتقوم ادارة الكتاب بنشر القائمة والكشف يف اول عدد من اجلريدة الرمسية  -
يصدر بعد انقضاء ميعاد مخسة األيام ، آما ترسل نسخة منهما اىل قاضى 

 .التفليسة
  
 

  660املادة رقم 
للمفلس ولكل دائن ورد امسه بقائمة الديون ان ينازع ، خالل مخسة عشر  -1

ة يف اجلريدة الرمسية ، يف الديون املدرجة يف يوما من تاريخ نشر القائم
  . القائمة

وتسلم املنازعة اىل ارداة الكتاب ، وجيوز ارساهلا اليها بكتاب مسجل بعلم  -
 .وصول او بربقية

  
 

  661املادة رقم 
يضع قاضى التفليسة ، بعد انقضاء ميعاد اخلمسة عشر يوما املنصوص عليه يف  -1

 ائية بالديون غري املتنازع عليها ، ويؤشر مدير املادة السابقة ، قائمة
التفليسة على البيان الذى يصحب مستندات هذه الديون مبا يفيد قبوهلا 

  . ومقدار ماقبل من الدين
وجيوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعا عليه ولو مل تقدم بشأنه  -

 .منازعة
  
 

  662املادة رقم 
يفصل قاضى التفليسة يف الديون املنازع عليها خالل ثالثني يوما من تاريخ  -1

  . انقضاء ميعاد املنازعة
وختطر ادارة الكتاب ذوى الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول مبيعاد اجللسة  -

قبل انعقادها بثالثة ايام على االقل ، آما ختطرهم بالقرار الصادر يف 
 .املنازعة فور صدوره

  
 

  663املادة رقم 
جيوز الطعن يف القرار الصادر من قاضي التفليسة بقبول الدين او رفضه  -1

  . اذا آانت قيمته تزيد على النصاب النهائي للمحكمة الكلية
وجيوز للمحكمة املرفوع اليها الطعن قبل الفصل فيه ، ان تأمر بقبول  -

  . الدين مؤقتا مببلغ تقدره
  . قتا اذا رفعت بشأنه دعوى جنائيةوال جيوز قبول الدين مؤ -
واذا آانت املنازعة متعلقة بتأمينات الدين ، وجب قبوله مؤقتا بوصفه  -

  . دينا عاديا
 .وال يشرتك الدائن الذى مل يقبل دينه ائيا او مؤقتا يف اجراءات التفليسة -
  
 

  664املادة رقم 
واعيد املقررة يف ال يشرتك الدائنون الذين مل يقدموا طلباهتم يف امل -1

التوزيعات اجلارية ، وامنا جيوز هلم االعرتاض امام قاضى التفليسة اىل ان ينتهي 
  . توزيع النقود

وال يرتتب على االعرتاض وقف تنفيذ التوزيعات اليت امر هبا قاضي التفليسة ،  -
يت ومع ذلك جيوز للدائنني املذآورين باالشرتاك يف التوزيعات اجلديدة باملبالغ ال

  . تقدرها احملكمة تقديرا مؤقتا ، وحتفظ هلم حصتهم اىل حني احلكم يف االعرتاض
واذا ثبتت ديوم بعد ذلك ، مل جتز هلم املطالبة حبصة يف التوزيعات اليت امر  -

هبا قاضي التفليسة وامنا جيوز هلم ان يأخذوا من املبالغ الباقية دون توزيع 
 .هم لو ام اشرتآوا يف التوزيعات السابقةانصبة ديوم اليت آانت تؤول الي

  
 

 الفرع الثالث - 1.4.2.2.3



 )667 - 665(إقفال التفليسة لعدم آفاية األموال 
  665املادة رقم 

اذا وقفت اعمال التفليسة لعدم آفاية االموال قبل التصديق على اصلح او 
 .قيام حالة االحتاد ، جاز لقاضي التفليسة ان يقضى باقفاهلا

  
 

  666املادة رقم 
يرتتب على احلكم باقفال التفليسة لعدم آفاية أمواهلا ان يعود اىل آل  -1

  . دائن احلق يف اختاذ االجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية
واذا آان دين الدائن قد حقق وقبل ائيا يف التفليسة جاز له التنفيذ  -

 هذا االمر قبول الدين على اموال املفلس مبوجب آمر اداء ، وجيب ان يذآر يف
  . ائيا واحلكم باقفال التفليسة لعدم آفاية االموال

ويكون مدير التفليسة مسؤوال ملدة سنة من تاريخ احلكم باقفال التفليسة عن  -
 .املستندات اليت سلمها له الدائنون

  
 

  667املادة رقم 
جيوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى التفليسة الغاء احلكم  -1

باقفاهلا ، اذا اثبت وجود مال آاف ملواجهة مصروفات اعمال التفليسة ، او 
  . اذا سلم ملدير التفليسة مبلغا آافيا لذلك

ويف مجيع االحوال جيب ان تدفع باالولوية مصروفات االجراءات الىت متت عمال  -
 .665املادة  باحكام

  
 

 الفصل الثالث - 1.4.2.3
 )684 - 668(أنواع خاصة من التفليسة 

 الفرع االول - 1.4.2.3.1
 )669 - 668(التفاليس الصغرية 

  668املادة رقم 
اذا تبني بعد جرد اموال املفلس ان قيمتها ال تزيد على مخسة آالف دينار ، جاز 

مدير التفليسة او احد الدائنني  للمحكمة ، من تلقاء ذاهتا او بناء على طلب
 .ن ان تأمر باجراء التفليسة وفقا لالحكام املبينة يف املادة التالية

  
 

  669املادة رقم 
يف التفاليس الصغرية املشار اليها يف املادة السابقة ، ختفض اىل النص مواعيد 

 يعني االجراءات ، فاذا آان امليعاد مخسة عشر يوما فيخفض اىل مثانية ايام وال
مراقب للتفليسة ، وال متنح نفقة للمفلس او ملن يعوهلم ، وال يتغري مدير 

 .التفليسة عند قيام حالة االحتاد ، وال جيرى اال توزيع واحد للنقود
  
 

 الفرع الثاىن - 1.4.2.3.2
 )684 - 670(إفالس الشرآات 
  670املادة رقم 

وتسرى بوجه خاص النصوص  تسرى على افالس الشرآات نصوص االفالس بوجه عام ،
 :االتية 

  
 

  671املادة رقم 
فيما عدا شرآات احملاصة ، جيوز شهر افالس أية شرآة اذا اضطربت اعماهلا  -1

  . املالية فوقفت عن دفع ديوا
وجيوز شهر افالس الشرآة ولو مل تقف عن دفع ديوا التجارية اال وهى ىف دور  -

وز لكل دائن مل يستوف دينه ان يطلب شهر وبعد انتهاء التصفية جي. التصفية
 .افالس الشرآة خالل السنتني التاليتني لشطبها من السجل التجارى

  
 

  672املادة رقم 
 .جيوز شهر افالس الشرآة الواقعية



  
 

  673املادة رقم 
جيوز لدائن الشرآة طلب شهر افالسها ولو آان شريكا فيها ، اما الشرآاء غري 

 .الدائنني فال جيوز هلم طلب شهر افالس الشرآة
  
 

  674املادة رقم 
ال جيوز ملدير الشرآة او للمصفى ان يطلب شهر افالس الشرآة اال بعد احلصول  -1

شرآات التوصية على اذن بذلك من اغلبية الشرآاء يف شرآات التضامن و
  . البسيطة ، ومن اجلمعية العامة العادية يف الشرآات االخرى

على أمساء  560وجيب ان يشمل تقرير شهر االفالس املنصوص عليه يف املادة  -
الشرآات املتضامنني احلاليني والذين خرجوا من الشرآة بعد وقوفها عن الدفع ، 

شهر خروجه من الشرآة يف  مع بيان موطن آل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ
 .السجل التجارى

  
 

  675املادة رقم 
جيوز للمحكمة ، من تلقاء ذاهتا او بناء على طلب الشرآة او طلب النيابة 
. العامة ، ان تؤجل شهر افالس الشرآة اذا آان من احملتمل دعم مرآزها املاىل

ظة على موجودات ويف هذه احلالة تأمر احملكمة باختاذ ما تراه من تدابري للمحاف
 .الشرآة

  
 

  676املادة رقم 
يقوم النائب عن الشرآة اليت شهر افالسها مقامها يف آل أمر يستلزم فيه 

 .القانون أخذ رأى املفلس او حضوره
  
 

  677املادة رقم 
جيوز ملدير التفليسة ، بعد استئذان قاضيها ، ان يطالب الشرآاء بدفع 

ولقاضي التفليسة ان يأمر . االستحقاق الباقى من حصصهم ولو مل حيل ميعاد
 .بقصر هذه املطالبة على القدر الالزم لوفاء ديون الشرآة

  
 

  678املادة رقم 
ال ختضع سندات القرض اليت اصدرهتا الشرآة الجراءات حتقيق الديون ، وتقبل هذه 
السندات يف التفليسة بقيمتها االمسية بعد استنزال ما دفعته الشرآة من هذه 

 .القيمة
  
 

  679املادة رقم 
ويشمل . اذا شهر افالس الشرآة ، وجب شهر افالس مجيع الشرآاء املتضامنني فيها

يك املتضامن الذى خرج من الشرآة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب االفالس الشر
شهر افالس الشرآة قبل انقضاء سنتني من تاريخ شهر خروج الشريك يف السجل 

 .التجارى
  
 

  680املادة رقم 
تقضى احملكمة حبكم واحد بشهر افالس الشرآة والشرآاء املتضامنني فيها ،  -1

ومذ . قاضى تفليسات الشرآاء املتضامنني ويكون قاضى تفليسة الشرآة هو نفس
ذلك تكون آل تفليسة مستقلة عن غريها من التفليسات من حيث ادارهتا وحتقيق 

  . ديوا وآيفية انتهائها
وتتألف اصول تفليسة الشرآة من موجوداهتا مبا فيها حصص الشرآاء وال تشمل  -

فتتألف اصوهلا من أما تفليسة الشريك املتضامن . خصومها اال حقوق دائنيها
 .أمواله اخلاصة ، وتشمل خصومها حقوق دائنيه ودائين الشرآة

  
 

  681املادة رقم 



اذا انتهت تفليسة الشرآة باالحتاد ، ومت الصلح مع واحد او اآثر من  -1
الشرآاء املتضامنني ، مل جيز ختصيص أموال الشرآة للوفاء بشروط هذا الصلح او 

  . يك الذى حصل على الصلح من التضامنويربأ الشر. لضمان تنفيذها
واذا مت الصلح مع الشرآة وانتهت تفليسات الشرآاء املتضامنني باالحتاد ، مل  -

يسر الصلح على تفليسات الشرآاء اال اذا آان موضوعه التخلى عن اموال 
  . الشرآة

واذا انتهت تفليسة الشرآة وتفليسات الشرآاء بالصلح ، اعترب آل صلح  -
 .عن غريه ، وال تسرى شروطه اال على دائىن التفليسة اخلاصة بهمستقال 

  
 

  682املادة رقم 
  . ال جيوز ان تنتهي تفليسة الشرآة بالصلح اذا آانت يف دور التصفية -1
واذا طلبت الشرآة اليت ليست يف دور التصفية الصلح ، وضعت مقرتحاته  -

مبوافقة اغلبية الشرآاء يف شرآات التضامن وشرآات التوصية البسيطة ، 
ويتوىل النائب عن . ومبوافقة اجلمعية العامة العادية يف الشرآات االخرى

 .الشرآة تقدمي مقرتحات الصلح يف مجعية الدائنني
  
 

  683م املادة رق
اذا طلب شهر افالس الشرآة ، جاز للمحكمة ان تقضى بشهر افالس آل شهر  -1

قام حتت ستار هذه الشرآة بأعمال جتارية حلسابه اخلاص وتصرف يف اموال الشرآة 
  . آما او آانت امواله اخلاصة

وجيوز للمحكمة ، من تلقاء ذاهتا او بناء على طلب النيابة العامة او  -
او احد الدائنني ، ان تقضي بسقوط احلقوق السياسية عن اعضاء  مدير التفليسة

جملس ادارة الشرآة او مديريها الذين ارتكبوا اخطاء جسيمة ادت اىل اضطراب 
 .اعمال الشرآة ووقوفها عن الدفع

  
 

  684املادة رقم 
على االقل من % 20اذا تبني بعد افالس الشرآة ان موجوداهتا التكفي لوفاء 

از للمحكمة ، بناء على طلب مدير التفليسة ان تقضي بالزام مجيع ديوا ، ج
اعضاء جملس االدارة او ااملديرين او بعضهم ، بالتضامن او بدون تضامن ، 

بدفع ديون الشرآة آلها او بعضها ، اال اذا اثبتوا ام بذلوا يف تدبري شؤون 
 .الشرآة العناية الواجبة

  
 

 الباب الثالث - 1.4.3
 )742 - 685(لتفليسة إنتهاء ا

 الفصل االول - 1.4.3.1
 )686 - 685(انتهاء التفليسة لزوال مصلحة مجاعة الدائنني 

  685املادة رقم 
جيوز للمحكمة ، بعد وضع القائمة النهائية للديون املنصوص عليها يف املادة 

 ، ان حتكم يف آل وقت ، بناء على طلب املفلس ، بااء التفليسة ، اذا ثبت661
انه ويف آل الدائنني الذين قدموا يف التفليسة ، او انه اودع عند مدير 

 .التفليسة املبالغ الالزمة لوفاء الديون املذآورة من اصل وفوائد ومصروفات
  
 

  686املادة رقم 
ال جيوز للمحكمة ان تقضي بااء التفليسة لزوال مصلحة مجاعة الدائنني اال  -1

مدير التفليسة يبني فيه حتقق أحد الشرطني املنصوص بعد االطالع على تقرير من 
  . عليهما يف املادة السابقه

 .وتنتهي التفليسة مبجرد صدور احلكم ، ويستعيد املفلس مجيع حقوقه -
  
 

 الفصل الثاىن - 1.4.3.2
 )713 - 687(الصلح القضائي 

 الفرع االول - 1.4.3.2.1
 )706 - 687(ابرام الصلح القضائي وآثاره 

  687ادة رقم امل



واذا بدأ . ال جيوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة االفالس بالتدليس
 .التحقيق مع املفلس يف جرمية االفالس بالتدليس ، وجب تأجيل املداولة يف الصلح

  
 

  688املادة رقم 
  . ال حيول احلكم على املفلس بعقوبة االفالس بالتقصري دون الصلح معه -1
واذا بدأ التحقيق مع املفلس يف جرمية االفالس بالتقصري ، جاز للدائنني  -

 .املداولة يف الصلح او تأجيل املداولة
  
 

  689املادة رقم 
على قاضى التفليسة ان يأمر ادارة الكتاب بدعوة الدائنني الذين قبلت  -1

اولة يف ديوم ائيا او مؤقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول ، حلضور املد
  . الصلح

وتوجه هذه الدعوة ، يف حالة عدم حصول اية منازعة يف الديون ، خالل السبعة -
االيام التالية لوضع القائمة النهائية بالديون املنصوص عليها يف املادة 

، وتوجه الدعوة، يف حالة حصول املنازعة ،خالل اخلمسة عشر يوما التالية 661
رار لقاضى التفليسة بشأن قبول الديون او النتهاء ميعاد الطعن يف آخر ق

  . رفضها
وعلى مدير التفليسة ، خالل امليعاد املنصوص عليه يف الفقرة السابقة ، ان  -

 .يقوم بنشر الدعوة حلضور املداولة يف الصلح يف اجلريدة الرمسية
  
 

  690املادة رقم 
مان اللذين تنعقد مجعية الصلح برياسة قاضي التفليسة ، يف املكان والز -1

  . يعينهما
  . وحيضر الدائنون اجلمعية بأنفسهم او بوآالء مفوضني يف ذلك آتابة -
ويدعي املفلس اىل حضور اجلمعية بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ، وال جيوز ان  -

 .ينيب عنه غريه اال السباب جدية يقبلها قاضي التفليسة
  
 

  691املادة رقم 
قاربه واصهاره اىل الدرجة الرابعة االشرتاك يف ال جيوز لزوج املفلس او ال -1

  . مداوالت الصلح او التصويت على شروطه
واذا نزل احد الدائنني املذآورين يف الفقرة السبقة عن دينه اىل الغري بعد  -

صدور احلكم بشهر االفالس ، مل جيز للمتنازل اليه االشرتاك يف مداوالت الصلح او 
 .التصويت عليه

  
 

  692قم املادة ر
ال جيوز للدائنني أصحاب التأمينات العينة االشرتاك يف التصويت على الصلح 

بديوم املضمونة بالتأمينات املذآورة ، اال اذا نزلوا عن هذه التأمينات 
مقدما ، وجيوز ان يكون النزول مقصورا على جزء من التأمني شرط اال يقل عما 

 .ر اجللسةيقابل نصف الدين ، ويذآر النزول يف حمض
  
 

  693املادة رقم 
اذا اشرتك احد الدائنني املذآورين يف املادة السابقة يف التصويت على الصلح  -1

دون ان يصرح بالنزول عن تأمينه آله او بعضه ، اعترب نزوال عن التأمني 
  . بامجعه

ويف مجيع االحوال ال يكون النزول عن التأمني ائيا اال اذا تقرر الصلح  -
  . وصادقت عليه احملكمة

 .واذا ابطل الصلح ، عاد التأمني الذى مشله النزول -
  
 

  694املادة رقم 
يقدم مدير التفليسة اىل مجعية الصلح تقريرا مشتمال على حالة التفليسة ، 

ومقرتحات املفلس للصلح ، ورأى مدير التفليسة يف  وما مت بشأا من اجراءات ،
 .وحيرر القاضي حمضرا مبا مت يف اجلمعية. هذه املقرتحات ، وتسمع اقوال املفلس



  
 

  695املادة رقم 
ال يقع الصلح اال مبوافقة اغلبية الدائنني الذين قبلت ديوم ائيا او مؤقتا 

وتستنزل عند حساب االغلبيتني . ، بشرط ان يكونوا حائزين لثلثي هذه الديون
 .املذآورتني ديون الدائنني الذين مل يشرتآوا يف التصويت

  
 

  696املادة رقم 
اذا مل تتوافر احدى االغلبيتني املنصوص عليهما يف املادة السابقة ، تأجلت  -1

  . املدوالة اىل عشرة ايام ال مهلة بعدها
او آانوا ممثلني فيه متثيال صحيحا  وجيوز للدائنني الذين حضروا االجتماع االول -

ووقعوا حمضر اجللسة اال حيضروا االجتماع الثاىن ، ويف هذه احلالة تبقى القرارات 
الىت اختذوها واملوافقات الىت صدرت منهم يف االجتماع االول قائمة ونافذة يف 
االجتماع الثاىن ، اال اذا حضروا هذا االجتماع وعدلوها ، او عدل املدين 

 .حاته بشأن الصلح يف الفرتة بني االجتماعنيمقرت
  
 

  697املادة رقم 
 .يوقع حمضر الصلح يف اجللسة الىت مت فيها التصويت على الصلح ، واال آان باطال

  
 

  698املادة رقم 
جيوز ان يتضمن الصلح منح املدين آجاال لوفاء الديون ، آما جيوز ان يتضمن 
ابراء املدين من جزء من الدين ، ويبقى املدين ملتزما باجلزء الذى ابرىء 

 .منه بوصفه دينا طبيعيا
  
 

  699املادة رقم 
جيوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أيسر املدين خالل مدة يعينها عقد  -1

  . ، على اال جتاوز مخس سنوات من تاريخ التصديق على الصلحالصلح 
وال يعترب املدين قد أيسر اال اذا صارت قيمة موجوداته تزيد على الديون  -

 .على االقل% 25املرتتبة عليه مبا يعادل 
  
 

  700املادة رقم 
 .للدائنني ان يطلبوا آفيل او أآثر لضمان تنفيذ شروط الصلح

  
 

  701املادة رقم 
يقدم الصلح اىل احملكمة اليت شهرت االفالس للتصديق عليه ، وجيوز لكل من آان 

 .طرفا يف الصلح ان يطلب التصديق عليه
  
 

  702املادة رقم 
جيب رفض التصديق اذا مل تتبع االحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة ، او 

 .ربر رفض الصلحاذا ظهرت اسباب تتصل باملصلحة العامة او مبصلحة الدائنني ت
  
 

  703املادة رقم 
 .تعني احملكمة عند التصديق على الصلح مراقبا او اآثر ملالحظة تنفيذ شروطه

  
 

  704املادة رقم 
التصديق على الصلح جيعله نافذا يف حق الدائنني الذين تتألف منهم مجاعة 

 .الدائنني ، ولو مل تكن ديوم قد حققت
  
 

  705املادة رقم 



كم الصادر بالتصديق على الصلح وفقا لالحكام املنصوص عليها يف يشهر احل -1
  . 569املادة 

ويرتتب على قيد امللخص يف السجل العقاري انشاء رهن على عقارات املفلس  -
لضمان حقوق الدائنني الذين يسرى عليهم الصلح مامل ينص يف عقد الصلح على 

  . شروط الصلح خالف ذلك ، ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ
ويرتتب على القيد يف السجل التجارى انشاء رهن على متجر املفلس لضمان  -

حقوق الدائنني الذين يسرى عليهم الصلح ، مامل ينص يف عقد الصلح على خالف 
 .ذلك ، ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح

  
 

  706املادة رقم 
فيما عدا سقوط احلقوق السياسية عن املفلس ، تزول مجيع اثار االفالس بصدور  -1

  . حكم التصديق على الصلح
وعلى مدير التفليسة ان يقدم اىل املفلس حسابا ختاميا وحتصل مناقشة هذا  -

  . احلساب حبضور قاضى التفليسة
اله قاضى واذا قام نزاع اح. وحيرر قاضى التفليسة حمضرا جبميع ما تقدم -

 .التفليسة اىل احملكمة املفصل فيه
  
 

 الفرع الثاىن - 1.4.3.2.2
 )713 - 707(إبطال الصلح القضائي وفسخه 

  707املادة رقم 
يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة املفلس يف احدى جرائم  -1

  . االفالس بالتدليس
تدليس ناشىء عن اخفاء  وآذلك يبطل الصلح اذا ظهر بعد التصديق عليه -

موجودات املفلس او املبالغة يف ديونه ، ويف هذه احلالة جيب طلب ابطال الصلح 
  . خالل ثالث سنوات من اليوم الذى يظهر فيه التدليس

 .ويرتتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروط الصلح -
  
 

  708املادة رقم 
س يف جرمية االفالس بالتدليس بعد التصديق على الصلح اذا بدأ التحقيق مع املفل

، او رفعت عليه الدعوى اجلنائية ىف هذه اجلرمية بعد هذا التصديق ، جاز 
للمحكمة الىت صدقت على الصلح ، بناء على طلب النيابة العامة او أى ذى 

 وتلغى. شأن ، ان تأمر باختاذ ما تراه من تدابري للمحافظة على أموال املدين
هذه التدابري حبكم القانون اذا تقرر ان الوجه القامة الدعوى اجلنائية او حكم 

 .برباءة املفلس
  
 

  709املادة رقم 
اذا مل يقم املفلس بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه من احملكمة املختصة  -1

  . بالتصديق عليه
شروطه ، وجيب وال يرتتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ  -

 .تكليف هذا الكفيل حبضور اجللسة الىت ينظر فيها طلب فسخ الصلح
  
 

  710املادة رقم 
تعني احملكمة يف احلكم الصادر ببطالن الصلح او فسخه مدير التفليسة ، وهلا  -1

  . ان تأمر بوضع االختام على اموال املفلس
وعلى مدير التفليسة ، خالل سبعة ايام من تاريخ صدور احلكم ببطالن الصلح  -

  . او فسخه ان ينشر ملخص هذا احلكم يف اجلريدة الرمسية
ويقوم مدير التفليسة ، حبضور قاضى التفليسة او من ينيبه لذلك ، بعمل  -

 .جرد تكميلي الموال املفلس وبوضع ميزانية اضافية
  
 

  711املادة رقم 
يدعو مدير التفليسة الدائنني اجلدد لتقدمي مستندات ديوم وفقا الجراءات  -1

  . حتقيق الديون
ومع . وحتقق فورا الديون اجلديدة دون ان يعاد حتقيق الديون الىت سبق قبوهلا -

 .ذلك ترفض هذه الديون االخرية او ختفض ، اذا آانت قد دفعت آلها او بعضها



  
 

  712املادة رقم 
ات احلاصلة من املدين بعد صدور احلكم بالتصديق على الصلح وقبل التصرف

ابطاله او فسخه تكون نافذة يف حق الدائنني، وال جيوز هلم طلب عدم نفاذها يف 
حقهم اال طبقا الحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات املدين ، وتسقط هذه الدعوى مبضى 

 .سنة من تاريخ ابطال الصلح او فسخه
  
 

  713املادة رقم 
تعود اىل الدائنني بعد ابطال الصلح او فسخه ديوم آاملة ، وذلك  -1

  . بالنسبة اىل املفلس فقط
ويشرتك هؤالء الدائنون يف مجاعة الدائنني بديوم االصيلة آامة اذا مل يكونوا  -

قد قبضوا شيئا من القدر الذى تقرر هلم يف الصلح ، واال وجب ختفيض ديوم 
  . مبقدار ما قبضوا

وتسرى االحكام املذآورة يف الفقرتني السابقتني يف حالة شهر افالس املدين قبل  -
 .امتام تنفيذ شروط الصلح

  
 

 الفصل الثالث - 1.4.3.3
 )715 - 714(الصلح مع التخلي عن األموال 

  714املادة رقم 
  . جيوز ان يعقد الصلح على ان يتخلى املدين عن امواله آلها او بعضها-1
وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله وفسخه االحكام اخلاصة  -

  . بالصلح القضائي
 .724وتباع االموال الىت يتخلى عنها املدين بالكيفية املبينة يف املادة  -
  
 

  715املادة رقم 
اذا آان الثمن الناتج عن بيع االموال الىت ختلى عنها املدين جياوز الديون 

 .منه ، وجب رد القدر الزائد اليه املطلوبة
  
 

 الفصل الرابع - 1.4.3.4
 )732 - 716(إحتاد الدائنني 

 الفرع االول - 1.4.3.4.1
 )721 - 716(قيام حالة إحتاد الدائنني 

  716املادة رقم 
  : يعترب الدائنون يف حالة احتاد حبكم القانون يف االحوال االتية 

  . اذا مل يطلب املدين الصلح -
  . اذا طلب املدين الصلح ورفضه الدائنون -
 .اذا حصل املدين على الصلح مث ابطل او فسخ -
  
 

  717املادة رقم 
على اثر قيام حالة االحتاد يدعو قاضى التفليسة الدائنني للمداولة يف شؤون 

وللدائنني أصحاب التأمينات . التفليسة والنظر يف ابقاء مديرها او تغيريه
يف هذه املداوالت والتصويت دون ان يرتتب على ذلك سقوط العينية االشرتاك 

 .تأميناهتم
  
 

  718املادة رقم 
اذا قررت أغلبية الدائنني احلاضرين تغيري املدير ، وجب على احملكمة تعيني  -1

  . غريه فورا
وعلى املدير السابق ان يقدم اىل مدير احتاد الدائنني يف امليعاد الذى يعينه  -

وحبضوره ، حسابا عن ادارته ، وخيطر املدين بكتاب مسجل مصحوب قاضى التفليسة 
 .بعلم وصول مبيعاد تقدمي احلساب

  
 



  719املادة رقم 
يبت الدائنون احلاضرون يف االجتماع املنصوص عليه يف املادة السابقة باالغلبية 
يف أمر تقرير النفقه الىت قررت او الىت تقرر للمدين وملن يعوهلم ، ويف مقدار 

 .هذه النفقة
  
 

  720املادة رقم 
ال جيوز ملدير االحتاد االستمرار يف جتارة املدين ولو آان مأذونا يف ذلك من  -1

قبل ، اال بعد احلصول على تفويض خاص يصدر من اغلبية متثل ثالثة ارباع 
  . الدائنني عددا ومبلغا ، وبعد تصديق قاضى التفليسة

وسلطة املدير ، واملبالغ الىت جيوز له وجيب ان تعني يف التفويض مدته ،  -
 .استبقاؤها حتت يده لتشغيل التجارة

  
 

  721املادة رقم 
ت تزيد على اموال االحتاد ، آان اذا نشأت عن االستمرار يف التجارة التزاما

الدائنون الذين وافقوا على االستمرار ىف التجارة مسؤولني يف امواهلم اخلاصة 
ودون تضامن بينهم عن الزيادة ، بشرط ان تكون ناشئة عن اعمال تدخل ضمن 

 .حدود التفويض الصادر منهم وتكون مسؤولية آل دائن بنسبة دينه
  
 

 الفرع الثاىن - 1.4.3.4.2
 )732 - 722(بيع أموال املدين وتوزيع الناتج على الدائنني 

  722املادة رقم 
جيوز ملدير االحتاد بيع منقوالت املفلس  724مع عدم االخالل بأحكام املادة  -1

وعقاراته ومتجره واستيفاء ماله من حقوق ، دون حاجة اىل أخذ رأيه او 
  . استئذان قاضى التفليسة

وقبول التحكيم يف مجيع حقوق املفلس ، بعد استئذان  وجيوز للمدير الصلح -
 .قاضى التفليسة

  
 

  723املادة رقم 
اذا مل يكن قد بدىء يف التنفيذ على اموال املدين قبل قيام حالة االحتاد ، 

وجيب عليه البدء يف ذلك خالل . آان ملدير االحتاد دون غريه حق التنفيذ عليها
لة االحتاد ، مامل يأمر قاضى التفليسة االيام العشرة التالية لقيام حا

 .بتأجيل التنفيذ
  
 

  724املادة رقم 
  . جيرى بيع منقوالت املفلس بالكيفية الىت يعينها قاضى التفليسة -1
وأما بيع العاقرات فيجرى طبقا لالجراءات املقررة يف بيع عقارات املدين  -

اضى التفليسة ، بعد ومع ذلك جيوز لق. بقانون املرافعات املدنية والتجارية
أخذ رأى املراقب ، ان يأذن مدير االحتاد يف بيع العاقارات باملمارسة ، ويف 

  . هذه احلالة يرتتب على تسجيل البيع اثار تسجيل حكم مرسى املزاد
وال جيوز ملدير االحتاد بيع موجودات التفليسة دفعة واحدة مقابل مبلغ امجاىل  -

، اال بعد اذن قاضى التفليسة ، وال يعطى القاضى االذن اال بعد اخذ رأى 
 .املراقب

  
 

  725املادة رقم 
يودع مدير االحتاد املبالغ الناجتة عن بيع اموال املفلس خزانة احملكمة او  -1

  . اضى التفليسة ، وذلك يف اليوم التاىل للتحصيلبنكا يعينه ق
ويقدم املدير اىل قاضى التفليسة بيانا شهريا عن حالة التصفية ومقدار  -

وال جيوز سحب املبالغ املودعة اال بأمر من قاضى التفليسة او . املبالغ املودعة
 .بشيك يوقعه القاضى ومدير االحتاد

  
 

  726املادة رقم 



بالغ الناجتة عن بيع اموال املفلس الرسوم ومصروفات ادارة تستنزل من امل -1
التفليسة والنفقة املقررة للمفلس وملن يعوهلم واملبالغ املستحقة للدائنني 

  . ويوزع الباقى بني الدائنني بنسبة ديوم احملققة. املمتازين
 .وجتنب حصة الديون املتنازع عليها ، وحتفظ حىت يصدر حكم ائي بقبوهلا -
  
 

  727املادة رقم 
يأمر قاضى التفليسة باجراء التوزيعات بني الدائنني ، ويعني مقدار املبلغ 

وعلى مدير االحتاد اخطار الدائنني بذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم . الذى يوزع
 .وصول

  
 

  728املادة رقم 
 ال جيوز ملدير االحتاد الوفاء حبصة الدائن يف التوزيعات اال اذا قدم سند -1

الدين مؤشرا عليه بتحقيقه وقبوله ، ويؤشر على سند الدين باملبالغ 
  . املدفوعة

واذا تعذر على الدائن تقدمي سند الدين ، جاز لقاضى التفليسة أن يأذن يف  -
  . دفع دينه بعد التحقق من قبوله

 .ويف مجيع االحوال جيب ان يعطى الدائن خمالصة على قائمة التوزيع -
  
 

  729املادة رقم 
اذا انقضت ستة شهور من تاريخ قيام االحتاد دون اجناز التصفيه ، وجب على 
مدير االحتاد ان يقدم اىل قاضى التفليسه تقريرا عن حالة التصفية واسباب 

التأخري يف اجنازها ، ويرسل القاضى هذا التقرير اىل الدائنني مع دعوهتم 
آذلك آلما انقضت ستة شهور دون ان ينجز لالجتماع ملناقشته ويكون االجراء 

 .مدير االحتاد اعمال التصفية
  
 

  730املادة رقم 
يقدم مدير االحتاد بعد االنتهاء من اعمال التصفية حسابا ختاميا اىل قاضى 

ويرسل القاضى هذا احلساب فورا اىل الدائنني مع دعوهتم لالجتماع . التفليسة
 .االجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ويدعى املفلس حلضور هذا. ملناقشته

  
 

  731املادة رقم 
ينحل االحتاد وتعترب التفليسة منتهية حبكم القانون بعد انفضاض االجتماع  -1

  . املذآور يف املادة السابقة
ويكون مدير التفليسة مسؤوال ملدة ثالث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة  -

 .املسلمة اليه من املدير او اخلاصة به عن الدفاتر واملستندات واالوراق
  
 

  732املادة رقم 
يعود اىل آل دائن بعد انتهاء التفليسة احلق يف اختاذ االجراءات الفردية  -1

  . للحصول على الباقي من دينه
واذا آان الدين قد حقق وقبل ائيا يف التفليسة ، جاز للدائن احلصول  -

لى اموال املدين ، ويذآر يف هذا االمر مبوجبه على أمر اداء للتنفيذ به ع
 .قبول الدين ائيا يف التفليسة وانتهاء حالة االحتاد

  
 

 الفصل اخلامس - 1.4.3.5
 )742 - 733(رد اعتبار املفلس 

  733املادة رقم 
ال جيوز رد االعتبار اىل املفلس الذى صدر عليه حكم يف احدى جرائم االفالس 

ر سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة او العفو بالتدليس اال بعد انقضاء عش
 .عنها او سقوطها مبضى املدة

  
 

  734املادة رقم 



ال جيوز رد االعتبار اىل املفلس الذى صدر عليه حكم يف احدى جرائم االفالس 
بالتقصري اال بعد استيفاء العقوبة احملكوم هبا او انقضاء مدهتا اذا حكم بوقف 

 .تنفيذها
  
 

  735املادة رقم 
يقدم طلب رد االعتبار مرفقا به املستندات املؤيدة له اىل احملكمة الىت  -1

  . اصدرت حكم شهر االفالس
وترسل ادارة آتاب احملكمة فورا صورة من الطلب اىل النيابة العامة واىل  -

ادارة السجل التجارى لتقوم بنشرها يف اول عدد يصدر من صحيفة السجل 
آتاب احملكمة باخطار الدائنني الذين قبلت ديوم وآذلك تقوم ادارة . املذآور

  . يف التفليسة بطلب رد االعتبار
وجيب ان يشتمل . وينشر ملخص الطلب يف اجلريدة الرمسية على نفقة املفلس -

امللخص املذآور على اسم املفلس وتاريخ صدور حكم شهر االفالس وآيفية انتهاء 
 .معارضتهم ان آان هلا مقتض التفليسة والتنبيه على الدائنني بتقدمي

  
 

  736املادة رقم 
تقدم النيابة العامة اىل احملكمة ، خالل شهر من تاريخ تسلمها صورة طلب رد 
االعتبار ، تقريرا يشتمل على بيانات عن نوع االفالس واالحكام الىت صدرت على 

ا الشأن املفلس يف جرائم االفالس او احملاآمات او التحقيقات اجلارية معه يف هذ
 .ورأى النيابة يف قبول طلب رد االعتبار او رفضه

  
 

  737املادة رقم 
لكل دائن مل يستوف حقه ان يقدم اعرتاضا على طلب رد االعتبار خالل شهر من 

تاريخ نشر ملخص الطلب يف اجلريدة الرمسية ، ويكون االعرتاض بتقرير آتاىب يقدم 
 .يف ادارة آتاب احملكمة مرفقا به املستندات املؤيدة له

  
 

  738املادة رقم 
يعاد املنصوص عليه يف املادة تقوم ادارة آتاب احملكمة ، بعد انقضاء امل

السابقة ، باخطار الدائنني الذين قدموا معارضات يف طلب رد االعتبار بتاريخ 
 .اجللسة احملددة لنظر الطلب ، ويكون االخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول

  
 

  739املادة رقم 
  . تفصل احملكمة يف طلب رد االعتبار حبكم ائي -1
رفض الطلب ، مل جيز تقدميه من جديد لنفس السبب اال بعد واذا قضت احملكمة ب -

 .انقضاء سنة من تاريخ صدور احلكم
  
 

  740املادة رقم 
اذا اجريت قبل الفصل يف طلب رد االعتبار حتقيقات مع املفلس بشأن احدى جرائم 
االفالس ، او أقيمت عليه الدعوى اجلنائية بذلك ، وجب على النيابة العامة 

وجيب ان توقف احملكمة الفصل يف طلب رد االعتبار حىت انتهاء . كمة فورااخطار احمل
 .التحقيقات او صدور احلكم النهائى يف الدعوى اجلنائية

  
 

  741املادة رقم 
اذا صدر على املدين حكم باالدانة يف احدى جرائم االفالس بعد احلكم برد 

دين احلصول عليه اال اعتباره ، اعترب هذا احلكم آأن مل يكن ، وال جيوز للم
 .734و733بالشروط املنصوص عليها يف املادتني 

  
 

  742املادة رقم 
فيما عدا حالة االفالس بالتدليس، تعود مجيع احلقوق السياسة الىت سقطت عن 

 .املفلس بعد انقضاء مخس سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة



  
 

 الباب الرابع - 1.4.4
 )787 - 743(الصلح الواقي من التفليسة 

 الفصل االول - 1.4.4.1
 )756 - 743(احلكم بإفتتاح اجراءات الصلح 

 الفرع االول - 1.4.4.1.1
 )752 - 743(طلب الصلح 
  743املادة رقم 

جيوز للتاجر الذى اضطربت اعماله اضطرابا يؤدى اىل وقوفه عن الدفع ان يطلب 
الصلح الواقى من االفالس ، بشرط اال يكون قد ارتكب غشا او خطأ جسيما ، وان 
 .يكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خالل السنتني السابقتني على تقدمي الطلب

  
 

  744املادة رقم 
بطريق االرث او الوصية ان يطلبوا الصلح اذا قرروا  ملن آل اليهم املتجر -1

االستمرار يف التجارة ، وآان التاجر قبل وفاته ممن جيوز هلم احلصول على 
  . الصلح

وجيب على الورثة واملوصى هلم ان يطلبوا الصلح خالل ثالثة اشهر من تاريخ  -
ى احملكمة ان فاذا مل يتفقوا باالمجاع على طلب الصلح ، وجب عل. وفاة التاجر

 .تسمع اقوال من عارض منهم ، وان تفصل يف الطلب وفقا ملصلحة ذوى الشأن
  
 

  745املادة رقم 
فيما عدا شرآات احملاصة ، جيوز منح الصلح الواقى من االفالس لكل شرآة  -1

ومع ذلك ال جيوز منح الصلح  743توافرت فيها الشروط املنصوص عليها يف املادة 
  . ور التصفيةللشرآة وهى يف د

وال جيوز ملدير الشرآة طلب الصلح اال بعد احلصول على اذن بذلك من اغلبية  -
الشرآاء يف شرآات التضامن وشرآات التوصية البسيطة ، ومن اجلمعية العامة 

 .العادية يف باقى الشرآات االخرى
  
 

  746املادة رقم 
 .جيوز منح الصلح الواقى من االفالس للشرآة الواقعية

  
 

  747املادة رقم 
 .ال جيوز للمدين اثناء تنفيذ الصلح ان يطلب منحه صلحا آخر

  
 

  748املادة رقم 
يقدم طلب الصلح بعريضة اىل رئيس احملكمة الكلية املختصة بشهر االفالس ، يبني 

 .فيها الطالب اسباب اضطراب أعماله ومقرتحات الصلح
  
 

  749املادة رقم 
  : ترفق عريضة الصلح مبا يأتي 

  . الوثائق املؤيدة للبيانات املذآورة فيها -
شهادة من ادارة السجل التجارى تثبت قيام الطالب مبا تفرضه عليه االحكام  -

  . اخلاصة هبذا السجل خالل السنتني السابقتني على طلب الصلح
شهادة من الغرفة التجارية تفيد مزاولة التجارة بصفة مستمرة خالل  -

  . الدفاتر التجارية الرئيسية -4. على طلب الصلحالسنتني السابقتني 
  . صورة من آخر ميزانية وحساب األرباح واخلسائر -
  . بيان امجاىل باملصروفات الشخصية عن السنتني السابقتني على طلب الصلح -
بيان تفصيلى بأموال الطالب املنقولة والعقارية وقيمتها التقريبية عند  -

  . طلب الصلح
ء الدائنني واملدينني وعناوينهم ومقدار حقوقهم وديوم بيان بأمسا -

  . والتأمينات الضامنة هلا
اقرار من املدين بأنه مل يسبق احلكم عليه يف احدى اجلرائم املنصوص عليها يف  -



، وبأنه مل حيصل من قبل على صلح واق جيرى 755الفقرة الثانية من املادة 
 .تنفيذه

  
 

  750املادة رقم 
لطلب خاصا بشرآة ، وجب ان يرفق به ، فوق الوثائق املذآورة يف اذا آان ا

املادة السابقة ، صورة من عقد تأسيس الشرآة وصورة من نظامها االساسى 
مصدقا عليها ، والوثائق املثبتة لصفة مقدم الطلب ، وصورة من قرار 

ني الشرآاء او اجلمعية العامة بطلب الصلح ، وبيان بأمساء الشرآاء املتضامن
 .وعناوينهم وجنسياهتم

  
 

  751املادة رقم 
جيب ان تكون الوثائق املذآورة يف املادتني السابقتني مؤرخة وموقعة من طالب  -1

الصلح ، واذا تعذر تقدمي بعضها او استيفاء بياناهتا وجب ان تتضمن العريضة 
  . أسباب ذلك

 .وحترر ادارة الكتاب حمضرا بتسلم هذه الوثائق -
  
 

  752املادة رقم 
جيب على طالب الصلح ان يودع خزانة احملكمة امانة يقدرها رئيس احملكمة ملواجهة 

مصروفات االجراءات ، وذلك يف امليعاد الذى حيدده الرئيس ، واال اعترب طلب 
 .الصلح آأن مل يكن

  
 

 الفرع الثاىن - 1.4.4.1.2
 )756 - 753(حتقيق طلب الصلح 

  753املادة رقم 
احملكمة طلب الصلح يف غرفة الشورى ، بعد ايداع االمانة املنصوص عليها يف تنظر 

وجيوز هلا ان تأمر باختاذ التدابري الالزمة للمحافظة على . املادة السابقة
 .اموال املدين اىل حني الفصل يف الطلب

  
 

  754املادة رقم 
ات عن حالة جيوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النيابة العامة الجراء حتري -1

وتفصل احملكمة يف طلب  -2. املدين املالية وأسباب اضطراهبا وتقدمي تقرير بذلك
 .الصلح على وجه االستعجال حبكم ائي

  
 

  755املادة رقم 
  : تقضى احملكمة برفض طلب الصلح يف األحوال اآلتية

اذا مل يقدم طالب الصلح الوثائق والبيانات املنصوص عليها يف املادتني  -
  . او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع ، او آانت غري صحيحة 750و749
اذا سبق احلكم على التاجر باالدانة يف احدى جرائم االفالس بالتدليس او  -

التزوير او السرقة او النصب او خيانة األمانة او اختالس االموال العامة او 
  . اصدار شيك ال يقابله رصيد آاف للوفاء بقيمته

وللمحكمة من تلقاء . زل التجارة او اغلق متجره او جلأ اىل الفراراذا اعت -
 .ذاهتا ان تقضي بشهر افالس التاجر اذا توافرت الشروط الالزمة لذلك

  
 

  756املادة رقم 
اذا رأت احملكمة قبول الطلب ، قضت بافتتاح اجراءات الصلح وجيب ان يتضمن  -1

  : احلكم املذآور 
تعيني رئيس الدائرة الىت تنظر الطلب قاضيا للصلح الواقي لالشراف على  -

  . اجراءاته
تعيني رقيب او اآثر ملباشرة االجراءات ، ويعني من بني األشخاص املرخص هلم يف  -

مزاولة مهنة مديرى التفليسات ، وال جيوز ان يكون زوجا للمدين او قريبا او 
ريكا او مستخدما عنده او حماسبا لديه او صهرا اىل الدرجة الرابعة ، او ش

  . وآيال عنه خالل السنوات الثالث السابقة على طلب الصلح



تعيني تاريخ الجتماع الدائنني لتحقيق الديون ومناقشة مقرتحات الصلح ،  -ـ
وجيب ان يتم هذا االجتماع خالل الثالثني يوما التالية لصدور احلكم بافتتاح 

  . االجراءات
ز الطعن يف القرارات الىت يصدرها القاضى املشرف على الصلح اال اذا وال جيو -

نص القانون على جواز ذلك او آان القرار مما جياوز اختصاصه ، وتسرى على 
 .639الطعن األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني الثانية والثالثة من املادة 

  
 

 الفصل الثاىن - 1.4.4.2
 )787 - 757(احلكم بالتصديق على الصلح 

 الفرع االول - 1.4.4.2.1
 )770 - 757(اجراءات الصلح 

  757املادة رقم 
يشرع قاضى الصلح الواقى ، خالل اربع وعشرين ساعة من وقت صدور احلكم 
 .بافتتاح اجراءات الصلح ، يف اقفال دفاتر املدين ، ويضع عليها توقيعه

  
 

  758املادة رقم 
ختطر ادارة الكتاب الرقيب باحلكم الصادر بتعيينه يف اليوم التاىل  -1

  . لصدوره
ويباشر الرقيب ، خالل اربع وعشرين ساعة من االخطار بالتعيني ، اجراء  -

 .اجلرد حبضور املدين وآاتب احملكمة
  
 

  759املادة رقم 
قيد احلكم يقوم الرقيب ، خالل مخسة ايام من تاريخ االخطار بالتعيني ، ب -1

بافتتاح اجراءات الصلح يف السجل التجارى، ونشر ملخصه مصحوبا بدعوة 
  . الدائنني اىل االجتماع يف اجلريدة الرمسية

وعلى الرقيب ان يرسل يف امليعاد املذآور يف الفقرة السابقة الدعوة اىل  -
ذلك االجتماع ، مرفقا هبا مقرتحات الصلح ، اىل الدائنني املعلومة عناوينهم و

 .بكتب مسجلة مصحوبة بعلم وصول
  
 

  760املادة رقم 
يودع الرقيب ادارة آتاب احملكمة ، وقبل امليعاد املعني الجتماع الدائنني  -1

خبمسة ايام على االقل ، تقريرا عن حالة املدين املالية واسباب اضطراهبا 
  . ورأيه يف مقرتحات الصلح

لصلح الواقى االذن له يف االطالع على وجيوز لكل ذى مصلحة ان يطلب من قاضى ا -
 .تقرير الرقيب

  
 

  761املادة رقم 
اذا اخفى املدين بعد تقدمي طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى 

، جاز للمحكمة من تلقاء 768تصرفات خمالفة لالحكام املنصوص عليها يف املادة 
 .يب ، ان تشهر افالسهذاهتا او بناء على طلب النيابة العامة او طلب الرق

  
 

  762املادة رقم 
جيتمع الدائنون برياسة قاضى الصلح الواقى ىف اليوم املعني لذلك ، ولكل  -1

دائن ان ينيب عنه ويكال حلضور االجتماع ، وجيوز ان تكون الوآالة بكتابة على 
  . الدعوة اىل االجتماع او بربقية

، وال جيوز له ان ينيب غريه اال وجيب على املدين ان حيضر االجتماع بنفسه  -
 .لسباب جدية يقبلها قاضى الصلح الواقى

  
 

  763املادة رقم 
يتلى يف االجتماع املشار اليه يف املادة السابقة تقرير الرقيب ومقرتحات  -1

  . املدين النهائية يف شأن الصلح
لكل وحيرر آل دائن مقدار دينه وصفته آتابة مؤيدا باملستندات ، وللمدين و -



وحيدد قاضى الصلح الواقى بعد مساع أقوال ذوى . دائن املنازعة يف هذه الديون
الشأن واالطالع على ما يقدم من مستندات آل دين وصفته حتديدا مؤقتا على ان 
يكون لذوى الشأن احلق يف رفع املنازعة اىل احملكمة املختصة ، وال يرتتب على احلكم 

  . لصلح على مقتضاهافيها أثر يف االغلبية الىت مت ا
وبعد االنتهاء من حتقيق الديون تبدأ املناقشة يف مقرتحات الصلح ، مث  -

  . التصويت عليه
 .واذا مل تتم هذه االجراءات يف يوم واحد ، اعتربت اجللسة مستمرة اىل ان تتم -
  
 

  764املادة رقم 
ض بعد ذلك لكل دائن عادى حق التصويت على الصلح بكامل دينه احملدد ، ولو قب

 .جزءا من دينه من أحد امللتزمني مع ملدين او آفالئه
  
 

  765املادة رقم 
ال جيوز للدائنني اصحاب التأمينات العينية االشرتاك يف التصويت على الصلح  -1

بديوم املضمونة بالتأمينات املذآورة اال اذا نزلوا عن هذه التأمينات 
لى جزء من التأمني بشرط اال يقل عما وجيوز ان يكون النزول مقصورا ع. مقدما

يقابل نصف الدين ، ويذآر النزول يف حمضر اجللسة واذا مل يصرح الدائن 
بالنزول عن تأمينه آله او بعضه واشرتك يف التصويت على الصلح ، اعترب نازال 

  . عن التأمني بأمجعه
ر الصلح ويف مجيع األحوال ال يكون النزول عن التأمني ائيا اال اذا تقر -

 .واذا ابطل الصلح عاد التأمني الذى مشله النزول. وصدقت عليه احملكمة
  
 

  766املادة رقم 
ال جيوز لزوج املفلس او القاربه واصهاره اىل الدرجة الرابعة االشرتاك يف مداوالت 

واذا نزل احد الدائنني املتقدم ذآرهم عن . الصلح او التصويت على شروطه
صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح ، مل جيز للمتنازل دينه اىل الغري بعد 

 .اليه االشرتاك يف مداوالت الصلح او التصويت عليه
  
 

  767املادة رقم 
ال ينعقد الصلح اال مبوافقة اغلبية الدائنني احلاضرين او املمثلني يف  -1

االجتماع ، بشرط ان تكون هذه االغلبية حائزة لثلثى الديون احملددة وفقا 
واذا مل . بعد استنزال ديون الدائنني الذين مل يشرتآوا يف التصويت 763للمادة 

االجتماع عشرة ايام ال مهلة  حيصل على احدى هاتني االغلبيتني ، اجل القاضى
  . بعدها

وجيوز للدائنني الذين حضروا االجتماع االول او آانوا ممثلني فيه ووقعوا حمضر  -
اجللسة اال حيضروا االجتماع الثاني ، ويف هذه احلالة تبقى القرارات اليت 

اع اختذوها واملوافقات اليت صدرت عنهم يف االجتماع االول قائمة ونافذة يف االجتم
الثاىن ، اال اذا حضروا هذا االجتماع وعدلوها او عدل املدين مقرتحاته بشأن 

 .الصلح يف الفرتة بني االجتماعني
  
 

  768املادة رقم 
يبقى املدين بعد صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح قائما بادارة  -1

ضيها أمواله باشراف الرقيب ، وله ان يقوم جبميع التصرفات العادية اليت يقت
  . نشاطه التجارى

ومع ذلك ال جيوز االحتجاج على الدائنني بالتربعات اليت جيريها املدين بعد  -
صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح، آما ال جيوز للمدين بعد صدور هذا احلكم 
ان يعقد صلحا او رهنا او تصرفا ناقال للملكية ال تستلزمه أعماله التجارية 

صول على اذن قاضي الصلح الواقى ، وآل تصرف يتم على العادية اال بعد احل
 .خالف ذلك ال حيتج به على الدائنني

  
 

  769املادة رقم 
ال يرتتب على صدور احلكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الديون 

 .اليت على املدين ، وال وقف سريان فوائدها



  
 

  770املادة رقم 
ءات التنفيذ املوجهة اىل املدين مبجرد صدور احكم توقف الدعاوى ومجيع اجرا -1

وال يفيد من هذا احلكم املدينون املتضامنون مع . بافتتاح اجراءات الصلح
املدين وال آفالؤه يف الدين أما الدعاوى املرفوعة من املدين واجراءات التنفيذ 

  . فتبقى سارية ، وجيب ادخال الرقيب فيها
افتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدائنني بقيد وال جيوز بعد صدور احلكم ب -

 .الرهن وحقوق االمتياز املقررة على اموال املدين
  
 

 الفرع الثاىن - 1.4.4.2.2
 )787 - 771(توقيع الصلح والتصديق عليه 

  771املادة رقم 
 .يوقع حمضر الصلح يف اجللسة الىت مت فيها التصويت على الصلح ، واال آان باطال

  
 

  772املادة رقم 
جيوز ان يتضمن الصلح منح املدين آجاال لوفاء الديون ، آما جيوز ان يتضمن 

ابراء املدين من جزء من الدين ويبقى املدين ملتزما باجلزء الذى مشله االبراء 
 .بوصفه دينا طبيعيا

  
 

  773املادة رقم 
يعينها عقد جيوز ان يعقد الصلح بشرط الوفاء اذا ايسر املدين خالل مدة  -1

  . الصلح ، على اال تتجاوز مخس سنوات من تاريخ التصديق عليه
وال يعترب املدين قد ايسر اال اذا زادت قيمة موجوداته على ديونه مبا يعادل  -
 .على االقل% 25
  
 

  774املادة رقم 
 .للدائنني ان يطلبوا آفيال او اآثر لضمان تنفيذ شروط الصلح

  
 

  775املادة رقم 
حيرر حمضر مبا مت يف جلسة الصلح يوقعه القاضى والرقيب واملدين والدائنون  -1

  . احلاضرون
وجيب قبل التوقيع على احملضر ان يصدر قرار يدرج يف احملضر بتعيني جلسة امام  -

احملكمة للنظر يف التصديق على الصلح ، على ان يكون تاريخ اجللسة يف ميعاد ال 
 .يخ التوقيع على احملضرجياوز عشرين يوما من تار

  
 

  776املادة رقم 
لكل دائن مل يوافق على الصلح حق احلضور يف جلسة التصديق على الصلح واثبات 

وتقضى احملكمة بعد مساع اقوال املدين والدائنني احلاضرين . اعرتاضه عليه
 .بالتصديق على الصلح او برفض التصديق عليه

  
 

  777املادة رقم 
كمة على الصلح ، وجب ان تعني من بني الدائنني مراقبا او اذا صدقت احمل -1

  . اآثر ملالحظة تنفيذ شروط الصلح وابالغ احملكمة مبا يقع من خمالفات هلذه الشروط
 .وال يتقاضى هذا املراقب اجرا نظري عمله -
  
 

  778املادة رقم 
صوص تقضى احملكمة برفض التصديق على الصلح اذا مل تتبع االجراءات املن -1

عليها يف املواد السابقة ، او اذا ظهرت اسباب تتصل باملصلحة العامة او 
  . مبصلحة الدائنني تربر رفض التصديق على الصلح



وال جيوز للمحكمة ان تفصل يف أى طلب خاص بشهر افالس املدين اال بعد ان تقضى  -
 .برفض الصلح

  
 

  779املادة رقم 
الصلح وفقا لالحكام املنصوص عليها يف يشهر احلكم الصادر بالتصديق على  -1

  . 569املادة 
ويرتتب على قيد امللخص يف مكتب السجل العقارى انشاء رهن على عقارات  -

املدين لضمان حقوق الدائنني الذين يسرى عليهم الصلح ، ما مل ينص يف عقد 
. الصلح على خالف ذلك ، ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح

تب على القيد يف السجل التجارى انشاء رهن على متجر املدين لضمان حقوق ويرت
الدائنني الذين يسرى عليهم الصلح ، ما مل ينص يف عقد الصلح على خالف ذلك ، 

 .ويقوم املراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح
  
 

  780املادة رقم 
  . صلحال جيوز الطعن يف االحكام الصادرة بالتصديق على ال -1
وجيوز للمدين ان يستأنف احلكم الصادر برفض التصديق على الصلح خالل عشرة  -

 .ايام من تاريخ صدور احلكم او تبليغه اليه حبسب االحوال
  
 

  781املادة رقم 
التصديق على الصلح جيعله نافذا يف حق مجيع الدائنني العاديني ولو مل يوافقوا 

 .عليه او مل يشرتآوا يف عمله
  
 

  782ادة رقم امل
ومع . ال يفيد من الصلح املدينون املتضامنون مع املدين وال آفالؤه يف الدين -1

ذلك اذا وقع الصلح مع شرآة ، افاد من شروطه الشرآاء املسؤولون يف مجيع 
  . امواهلم عن ديون الشرآة

وال يسرى الصلح على ديون النفقة وال على الديون اليت نشأت بعد صدور احلكم  -
 .فتتاح اجراءات الصلحبا
  
 

  783املادة رقم 
جيوز للمحكمة اليت صدقت على الصلح ان متنح املدين ، بناء على طلبه وبعد مساع 
اقوال الدائنني ، آجاال للوفاء بالديون اليت ال يسرى عليها الصلح وتكون قد 

ها نشأت قبل صدور احلكم بافتتاح االجراءات ، بشرط اال جتاوز اآلجال اليت متنح
 .وال يسرى هذا احلكم على ديون النفقة. احملكمة االجل املقرر يف عقد الصلح

  
 

  784املادة رقم 
ال يرتتب على التصديق على الصلح حرمان املدين من اآلجال اليت تكون أبعد مدى 

 .من االجل املقرر يف عقد الصلح
  
 

  785املادة رقم 
يبطل الصلح اذا صدر بعد التصديق عليه حكم بادانة املدين يف احدى  -1

وآذلك يبطل اذا ظهر بعد التصديق عليه  798اجلرائم املنصوص عليها يف املادة 
تدليس ناشيء عن اخفاء موجودات املدين او املبالغة يف تقدير ديونه ، ويف هذه 

  . خ الذى يظهر فيه التدليساحلالة جيب طلب الصلح خالل ثالث سنوات من التاري
 .ويرتتب على بطالن الصلح براءة ذمة الكفيل الذى ضمن تنفيذ شروط الصلح -
  
 

  786املادة رقم 
وآذلك جيوز طلب . اذا مل يقم املدين بتنفيذ شروط الصلح ، جاز طلب فسخه -1

  . فسخ الصلح اذا تويف املدين وتبني انه ال ينتظر تنفيذ شروط الصلح
تب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذى يضمن تنفيذ شروطه ، وجيب وال يرت -

 .تكليف الكفيل حبضور اجللسة اليت ينظر فيها طلب الفسخ



  
 

  787املادة رقم 
يطلب مراقب الصلح ، خالل ثالثني يوما من تاريخ االنتهاء من تنفيذ شروط  -1

اءات ، ويشهر هذا الصلح ، من احملكمة اليت صدقت عليه احلكم باقفال االجر
  . 759الطلب بالطريقة املنصوص عليها يف املادة 

ويصدر احلكم باقفال االجراءات خالل ثالثني يوما من تاريخ النشر املذآور يف  -
الفقرة السابقة ، ويفيد هذا احلكم يف السجل التجارى وفقا الحكام هذا 

 .السجل
  
 

 الباب اخلامس - 1.4.5
 )800 - 788(اقي منه جرائم اإلفالس والصلح الو

  788املادة رقم 
يعترب مفلسا بالتدليس ، ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات ، آل 
تاجر شهر افالسه حبكم ائي ، وثبت انه ارتكب بعد وقوفه عن الدفع أحد 

  : االعمال اآلتية 
  . اخفى دفاتره او أتلفها او غريها -
  . اختلس جزءا من ماله او اخفاه -
اقر بديون غري واجبة عليه وهو يعلم ذلك ، سواء وقع االقرار آتابة او  -

  . شفاها او يف امليزانية او باالمتناع عن تقدمي اوراق او ايضاحات
 .حصل على الصلح بطريق التدليس -
  
 

  789املادة رقم 
يف حالة صدور حكم ائي بشهر افالس شرآة ، يعاقب اعضاء جملس ادارهتا او 

او القائمون بتصفيتها بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات ، اذا ثبت مديرها 
  : ام ارتكبوا بعد وقوف الشرآة عن الدفع احد االعمال اآلتية 

  . أخفوا دفاتر الشرآة او اتلفوها او غريوها -
  . اختلسوا جزءا من اموال الشرآة او أخفوه -
ذلك ، سواء وقع االقرار أقروا بديون غري واجبة على الشرآة وهم يعلمون  -

  . آتابة او شفاها او يف امليزانية او باالمتناع عن تقدمي اوراق او ايضاحات
  . حصلوا على صلح خاص بالشرآة بطريق التدليس -
اعلنوا ما خيالف احلقيقة عن رأس املال املكتتب به او املدفوع ، او وزعوا  -

القدر املنصوص عليه يف  ارباحا صورية ، او استولوا على مكافآت تزيد على
 .القانون او يف عقد تأسيس الشرآة او يف نظامها االساسي

  
 

  790املادة رقم 
يعد مفلسا بالتقصري ، ويعاقب باحلبس آل تاجر شهر افالسه حبكم ائي ، وثبت 

  : انه ارتكب احد االعمال اآلتية 
  . أتفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية او مصروفات منزله -
  . مل ميسك دفاتر جتارية تكفي للوقوف على حقيقة مرآزه املاىل -
امتنع عن تقدمي البيانات اليت يطلبها منه قاضي التفليسة او مديرها ، او  -

  . تعمد تقدمي بيانات غري صحيحة
  . تصرف يف امواله بعد وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه االموال عن الدائنني -
دفع دين احد الدائنني اضرارا بالباقني او قرر ويف بعد وقوفه عن ال -

تأمينات او مزايا خاصة الحد الدائنني تفصيال له على الباقني ، ولو آان ذلك 
  . بقصد احلصول على الصلح

تصرف يف بضائعه بأقل من سعرها العادى بقصد تأخري وقوفه عن الدفع او شهر  -
غرض اىل وسائل غري مشروعة افالسه او فسخ الصلح ، او التجأ حتقيقا هلذا ال

  . للحصول على نقود
أتفق مبالغ جسيمة يف اعمال املقامرة او املضاربة يف غري ما تستلزمه اعماله  -

 .التجارية
  
 

  791املادة رقم 
يف حالة صدور حكم ائي بشهر افالس شرآة ، يعاقب اعضاء ادارهتا او مديرها 

م ارتكبوا احد االعمال اآلتيةاو القائمون بتصفيتها باحلبس ، اذا ثبت ا :  
  . مل ميسكوا دفاتر جتارية تكفي للوقوف على حقيقة مرآز الشرآة املاىل -



امتنعوا عن تقدمي البيانات اليت يطلبها منهم قاضى التفليسة او مديرها ،  -
  . او تعمدوا تقدمي بيانات غري صحيحة

اقصاء هذه االموال عن تصرفوا يف اموال الشرآة بعد وقوفها عن الدفع بقصد  -
  . الدائنني

وفوا بعد وقوف الشرآة عن الدفع دين أحد الدائنني اضرارا بالباقني ، او  -
قرروا تأمينات او مزايا خاصة الحد الدائنني تفضيال له على الباقني ، ولو 

  . آان ذلك بقصد احلصول على الصلح
أخري وقوف الشرآة تصرفوا يف بضائع الشرآة بأقل من سعرها العادى بقصد ت -

عن الدفع او شهر افالسها او فسخ الصلح ، او التجأوا حتقيقا هلذه االغراض اىل 
  . وسائل غري مشروعة للحصول على نقود

انفقوا مبالغ جسيمة يف اعمال املقامرة او املضاربة يف غري ما تستلزمه  -
  . اعمال الشرآة

الشرآة او نظامها االساسي ، اشرتآوا يف اعمال ختالف القانون او عقد تأسيس  -
 .او صادقوا على هذه االعمال

  
 

  792املادة رقم 
اذا اقيمت على املفلس او عضو جملس ادارة الشرآة املفلسة او مديرها او 
القائم بتصفيتها الدعوى اجلنائية باالفالس بالتدليس او بالتقصري او صدر 

عليه حكم بذلك وفقا الحكام املواد االربع السابقة ، بقيت الدعاوى املدنية 
، آما تبقى االجراءات او التجارية حمتفظة باستقالهلا عن الدعوى اجلنائية 

املتعلقة بأعمال التفليسة آما نظمها القانون دون ان حتال على احملكمة 
اجلنائية ، او ان يكون من حق هذه احملكمة التصدى هلا ، ما مل ينص القانون 

 .على غري ذلك
  
 

  793املادة رقم 
ماال يعاقب مدير التفليسة بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات اذا اختلس  -1

  . للتفليسة اثناء قيامه على ادارهتا
 .ويعاقب باحلبس اذا تعمد اعطاء بيانات غري صحيحة تتعلق بالتفليسة -
  
 

  794املادة رقم 
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات آل شخص سرق او اخفى ماال للتفليسة 

مة من وتقضى احملك. ، ولو آان الشخص زوجا للمفلس او من اصوله او فروعه
وللمحكمة ان . تلقاء ذاهتا برد االموال ، ولو صدر احلكم يف اجلرمية بالرباءة

 .تقضي بناء على طلب ذوى الشأن بالتعويض عند االقتضاء
  
 

  795املادة رقم 
  : يعاقب باحلبس آل دائن للمفلس ارتكب احد االعمال اآلتية 

  . زاد من ديونه على املفلس بطريق الغش -
اشرتط لنفسه مع املفلس او مع غريه مزايا خاصة مقابل التصويت لصاحل املفلس  -

  . يف مداوالت التفليسة او يف الصلح
عقد مع املفلس بعد وقوفه عن الدفع اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة  -

وتقضى احملكمة من تلقاء ذاهتا ببطالن . اضرارا بباقى الدائنني مع علمه بذلك
ذآورة بالنسبة اىل املفلس واىل أى شخص آخر ، وبالزام الدائن االتفاقات امل

. بأن يرد ما استوىل عليه مبوجب االتفاق الباطل ، ولو صدر احلكم بالرباءة
 .وللمحكمة ان تقضى بناء على طلب ذوى الشأن ، بالتعويض عند االقتضاء

  
 

  796املادة رقم 
ديونا صورية بامسه او باسم  يعاقب باحلبس آل من قدم يف التفليسة بطريق الغش

 .غريه
  
 

  797املادة رقم 
على مدير التفليسة ان يقدم للنيابة العامة آل ما تطلب من وثائق  -1

  . ومستندات ومعلومات وايضاحات
وتبقى الوثائق واملستندات اثناء التحقيق او احملاآمة حمفوظة بادارة آتاب  -



  . تأمر احملكمة بغري ذلك احملكمة ، وحيصل االطالع عليها فيها ما مل
وترد الوثائق واملستندات بعد انتهاء التحقيق او احملاآمة اىل مدير  -

 .التفليسة مقابل ايصال
  
 

  798املادة رقم 
  : يعاقب املدين بالسجن مدة ال جتاوز مخس سنوات 

اذا اخفى عمدا آل امواله او بعضها او غاىل يف تقديرها ، وذلك بقصد  -
  . صلح الواقىاحلصول على ال

اذا مكن عمدا دائنا ومهيا او ممنوعا من االشرتاك يف الصلح او مغايل يف دينه  -
  . من االشرتاك يف املداوالت والتصويت ، او ترآه عمدا يشرتك يف ذلك

 .اذا اغفل عمدا ذآر دائن يف قائمة الدائنني -
  
 

  799املادة رقم 
  : يعاقب الدائن باحلبس 

  . يف تقدير ديونه اذا تعمد املغاالة -
اذا اشرتك يف مداوالت الصلح او التصويت وهو يعلم انه ممنوع قانونا من  -

  . ذلك
اذا عقد مع املدين اتفاقا سريا يكسبه مزايا خاصة اضرارا بباقى الدائنني  -

 .مع علمه بذلك
  
 

  800املادة رقم 
  : يعاقب باحلبس 

  . مداوالت الصلح او التصويتآل من مل يكن دائنا واشرتك وهو يعلم ذلك يف  -
آل رقيب تعمد اعطاء بيانات غري صحيحة عن حالة املدين او أيد هذه  -

 .البيانات
 

 
  الرجاء عدم اعتبار املادة املعروضة أعاله رمسية أو ائية 

 شبكة املعلومات القانونية 


