قانون التجارة الكوٌتً رقم  8:لسنة 0;:1
بعد اإلطبلع على األمر األمٌري الصادر فً  4من رمضان سنة  09;8هـ الموافق ; 9من اؼسطس سنة  0;98م بتنقٌح الدستور
وعلى األمراألمٌري الصادر فً  04شوال سنة  0411هـ الموافق  94اؼسطس سنة  0;:1م.
وعلىالقانون رقم  9بسنة  0;80با صدار قانون التجارة والقوانٌن المعدلة له،
وبناء على عرض وزٌر الدولة للشإون القانونٌة واالدارٌة وبعد موافقة مجلس الوزراء،
اصدرنا القانون األتً نصه:
مادة اولى :
ٌلؽى قانون التجارة بالقانون رقم  9لسنة  0;80وٌستعاض عنه بالقانون التجارة المرافق ،كما ٌلؽى كل نص ٌتعارض مع احكامه.
مادة ثانٌة:
على الوزراء  -كل فٌما ٌخصه تنفٌذ هذا القانون وٌعمل به اعتبارا من  92فبراٌر سنة  0;:0م.
امٌر الكوٌت
جابر األحمد
ربٌس مجلس الوزراء
سعد العبد هللا الصباح
وزٌر الدولة للشإون القانونٌة واألدارٌة
سلمان الدعٌج الصباح

قانون التجارة
الكتاب األول
التجارة بوجه عام
احكام عامة
المادة 0
تسري احكام هذا القانون على التجار وعلى جمٌع األعمال التجارٌة التً ٌقوم بها اي شخص ولو كان ؼٌر تاجر.
المادة 9
مع مراعاة ما نص علٌه فً المادة  ;8تسري على المسابل التجارٌة قواعد العرؾ التجاري فٌما لم ٌرد بشؤنه نص فً هذا القانون
او ؼٌره من القوانٌن المتعلقة بالمسابل التجارٌة وٌقدم العرؾ الخاص او العرؾ المحلً على العرؾ العام فاذا لم ٌوجد عرؾ
تجاري طبقت احكام القانون المدنً.

الباب االول
األعمال التجارٌة
المادة 9
األعمال التجارٌة هً األعمال التً ٌقوم بها الشخص بقصد المضاربة ،ولو كان ؼٌر تاجر)*( .
المادة 4
تعد بوجه خاص األعمال اآلتٌة اعماال تجارٌة:
 - 0شراء السلع وؼٌرها من المنقوالت المادٌة وؼٌر المادٌة بقصد بٌعها بربح ،سواء قصد بٌعها بحالتها او بعد تحوٌلها وصنعها.
 - 9شراء السلع وؼٌرها من المنقوال ت المادٌة وؼٌر المادٌة بقصد تؤجٌرها او استبجارها بقصد تؤجٌرها من الباطن.
 - 9البٌع او التؤجٌر من الباطن لؤلشٌاء المشتراة او المستؤجرة على الوجه المبٌن فٌما تقدم.
 - 4استبجار الشخص اجٌرا بقصد اٌجارعمله ،واٌجاره عمل األجٌر الذي استؤجره بهذا القصد.
 - 2عقود التورٌد.
 - 8شراء الشخص ارضا او عقارا بقصد الربح من بٌعه بحالته األصلٌة او بعد تجزبته ،وبٌع األرض او العقار الذي اشترى بهذا
القصد.
 - 9األعمال التً ٌمكن اعتبارها مجانسة لؤلعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وؼاٌاتها.
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المادة 2
تعد اعماال تجارٌة األعمال المتعلقة باألمور األتٌة ،بقطع النظر عن صفة القابم بها او نٌته:
 - 0معامبلت البنوك .
 - 9الحساب الجاري.
 - 9الصرؾ والمبادالت المالٌة.
 - 4الوكالة التجارٌة والسمسرة
 - 2الكمبٌاالت والسندات ألمر ،والشٌكات.
 - 8تؤسٌس الشركات وبٌع اوشراء اسهمها وسنداتها
 - 9المخازن العام ة والرهون المترتبة على األموال المودعة بها.
 - :استخراج المعادن والزٌوت وقطع األحجار وؼٌرها من موارد الثروة الطبٌعٌة.
;  -التؤمٌن بانواعه المختلفة.
 -01المحبلت المعدة للجمهور ،كالمبلعب العامة ودور السٌنما والفنادق والمطاعم ومحبلت البٌع بالمزاٌدة.
 -00توزٌ ع الماء والكهرباء والؽاز ،واجراء المخابرات البرٌدٌة والبرقٌة والهاتفٌة.
 -09النقل برا وبحرا وجوا.
 -09وكاالت األعمال ومكاتب السٌاحة والتصدٌر واألستٌراد .
 -04الطبع والنشر والصحافة واالذاعة والتلفزٌون ونقل األخبار او الصور واالعبلنات وبٌع الكتب.
 -02المصانع وان كانت مقترنة باستثمار زراعً ،والتعهد باالنشاء والصنع .
 -08مقاوالت بناء العقارات وتعدٌلها وترمٌمها وهدمها ،متى تعهد المقاول بتقدٌم المواد االولٌة او بتورٌد العمال.
المادة 8
ٌعد عمبل تجارٌا جمٌع األعمال المتعلقة بالمبلحة البحرٌة ،وبوجه خاص -0 :انشاء السفن وبٌعها وشراإها واٌجارها واستبجارها
واصبلحها - 9 .العقود المتعلقة بؤجور ورواتب ربان السفٌنة ومبلحٌها وسابر المستخدمٌن فٌها -9 .النقل واالرسالٌات البحرٌة،
وكل عملٌة تتعلق بها كشراء او بٌع لوازمها من مهمات وادوات وذخابر ووقود وحبال واشرعة ومإن.
المادة 9
ٌعد عمبل تجارٌا جمٌع األعمال المتعلقة بالمبلحة الجوٌة ،وبوجه خاص -0 :انشاء الطابرات وبٌعها وشراإها واٌجارها
واستبجارها واصبلحها -9 .العقود المتعلقة بؤجور ورواتب المبلحٌن وسابر المستخدمٌن -9 .النقل واالرسالٌات الجوٌة ،وكل
عملٌة تتعلق بها كشراء او بٌع ادوات ومواد تموٌن الطابرات.
المادة :
األعمال المرتبطة بالمعامبلت التجارٌة المذكورة فً المواد السابقة او المسهلة لها وجمٌع األعمال التً ٌقوم بها التاجر لحاجات
تجارته ،تعتبر اٌضا اعماال تجارٌة.
المادة ;
األصل فً عقود التاجر والتزاماته ان تكون تجارٌة ،اال اذا ث بت تعلق هذه العقود وااللتزامات بمعامبلت مدنٌة
المادة 01
 - 0صنع الفنان عمبل فنٌا بنفسه او باستخدامه عماال ،وبٌعه اٌاه ،ال ٌعد عمبل تجارٌا -9 .وكذلك ال ٌعد عمبل تجارٌا طبع المإلؾ
مإلفه وبٌعه اٌاه.
المادة 00
 - 0بٌع المزارع الحاصبلت الناتجة من االرض الممل وكة له او التً ٌزرعها ،ولو بعد تحوٌل هذه الحاصبلت بالوسابط الً
ٌستعملها فً صناعته الزراعٌة ،ال ٌعد عمبل تجارٌا -9 .اما اذا اسس المزارع متجرا او مصنعا بصفة دابمة لبٌع حاصبلته بحالتها
او بعد تحوٌلها فان البٌع فً هذه الحالة ٌعد عمبل تجارٌا.
المادة 09
اذا كا ن العقد تجارٌا بالنسبة الى احد العاقدٌن دون األخر ،سرت احكام قانون التجارة على التزامات العاقد األخر الناشبة من هذا
العقد ما لم ٌوجد نص ٌقضً بؽٌر ذلك.
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الباب الثانً
التجار
الفصل األول -
التجار بوجه عام
المادة 09
 - 0كل من اشتؽل باسمه فً معامبلت تجا رٌة وهو حابز لؤلهلٌة الواجبة ،واتخذ هذه المعامبلت حرفة لهٌ ،كون تاجرا -9 .وكذلك
ٌعتبر تاجرا كل شركة ،ولو كانت تزاول اعماال ؼٌر تجارٌة)*( .
المادة 04
 - 0تفترض صفة التاجر فٌمن ٌنتحلها باألعبلن عنها فً الصحؾ او فً النشرات او فً ؼٌرذلك من وسابل األعبلم .وٌجوز نقض
هذه القرٌنة باثبات ان من ٌنتحل الصفة المذكورة لم ٌزاول التجارة فعبل -9 ,وتثبت صفة التاجر لكل من احترؾ التجارة باسم
مستعار او مستترا وراء شخص اخر ،فضبل عن ثبوتها للشخص الظاهر -9 .واذا زاول التجارة احد االشخاص المحظور علٌهم
االتجار بموجب قوانٌن او انظم ة خاصة ،عقد تاجرا وسرت علٌه احكام هذا القانون.
المادة 02
ال ٌعد تاجرا من قام بمعاملة تجارٌة عارضة دون ان ٌتخذ التجارة حرفة له ومع ذلك تخضع المعاملة التجارٌة التً ٌقوم بها ألحكام
قانون التجارة.
المادة 08
 - 0ال تعد وزارات الحكومة وال البلدٌة وال الجمعٌات وال النوادي من التجار ،ولكن المعامبلت التجارٌة الً تقوم بها هذه الهٌبات
تخضع ألحكام قانون التجارة -9 .وتثبت صفة التاجر للشركات التً تنشبها او تتملكها الدولة وؼٌرها من الهٌبات العامة،
وللمإسسات العامة التً تقوم بصفة اساسٌة بتشاط تجاري ،وللمنشآت التابعة لدولة اجنبٌة التً تزاول نشاطا تجارٌا فً الكوٌت.
وتسري على جمٌع هذه الهٌبات األحكام التً تترتب على صفة التاجر ،ما لم ٌنص القانون على خبلؾ ذلك.
المادة 09
األفراد الذٌن ٌزاولون حرفة بسٌطة او تجارة صؽٌرة ٌعتمدون فٌها على عملهم للحصول على ارباح قلٌلة لتؤمٌن معٌشتهم اكثر من
اعتمادهم على رأس مال نقدي ،كالباعة الطوافٌن واصحاب الحوانٌت الصؽٌرة ،ال ٌخضعون لواجبات التجار الخاصة بالدفاتر
التجارٌة وبالقٌد فً السجل التجاري وباحكام األفبلس والصلح الواقً.
المادة 0:
كل كوٌتً بلػ احدى وعشرٌن سنة ،ولم ٌقم به مانع قانونً ٌتعلق بشخصه او بنوع المعاملة التجارٌة التً ٌباشرها ٌكون اهبل
لبلشتؽال بالتجارة.
المادة ;0
 - 0اذا كان للقاصر مال فً تجارة ،جاز للمحكمة ان تؤمر بتصفٌة ماله وسحبه من هذه التجارة او باستمراره فٌها ،وفقا لما تقتضً
به مصلحة القاصر ،مع مراعاة احكام قانونه الوطنً عند االقتضاء  - 9فاذا امرت المحكمة باالستمرار فً التجارة فلها ان تمنح
النابب عن القاصر تفوٌضا عاما او مقٌدا للقٌام بجمٌع األعمال البلزمة لذلك ،وٌقٌد التفوٌض فً السجل التجاري وٌنشر فً صحٌفة
السجل - 9 .وال ٌكون القاصر ملتزما اال بقدر امواله المستؽلة فً هذه التجارة ،وٌجوز شهر افبلسه ،وال ٌشمل األفبلس األموال
ؼٌر المستؽلة فً التجارة ،وال ٌترتب علٌه اي اثر بالنسبة الى شخص القاصر.
المادة 91
 - 0اذا طرأت اسباب جدٌة ٌخشى معها سوء ادارة النابب عن القاصر ،جاز للمحكمة ان تسحب التفوٌض المنصوص علٌه فً
المادة السابقة دون ان ٌترتب على ذلك اضرار بالحقوق التً كسبها الؽٌر -9 .وٌجب على ادارة كتاب المحكمة خبلل االربعة
والعشرٌن ساعة التالٌة لصدور األمر بسحب التفوٌض ان تبلؽه لمكتب السجل التجاري لقٌده فٌه ونشره فً صحٌفة السجل.
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المادة 90
ٌ - 0نظم اهلٌة النساء للممارسة التجارة قانون الدولة التً ٌتمتعن بجنسٌتها  -9وٌفترض فً الزوجة األجنبٌة التً تحترؾ التجارة
انها تمارسها باذن من زوجها .فاذا كان القانون الواجب التطبٌق ٌجبز للزوج األعتراض على احتراؾ زوجته للتجارة او سحب اذنه
السابق ،وجب قٌد األعتراض واو سحب األذن فً السجل التجاري ونشره فً صحٌفة ،وال ٌترتب على االعتراض اوسحب األذن اي
اثر اال من تارٌخ نشره فً صحٌفة السجل التجاري وال ٌضر بالحقوق التً كسبها الؽٌر.
المادة 99
ٌ - 0فترض فً الزوجة األجنبٌة التاجرة انها تزوجت طبقا لنظام انفصال األموال ،اال اذ كانت المشارطة المالٌة بٌن الزوجٌن تنص
على خبلؾ ذلك وتم شهر هذه المشارطة -9 .وٌكون الشهر بالقٌد فً السجل التجاري ونشر المشارطة فً صحٌفة هذا السجل-9 .
وٌجوز للؽٌر فً حالة اهمال الشهر فً السجل التجاري ان ٌثبت ان الزواج قد تم طبقا لنظام مالً اكثر مبلبمة لمصلحته - 4 .وال
ٌحتج على الؽٌر بالحكم األجنب ً القاضً بانفصال اموال الزوجٌن ،اال من تارخ قٌده فً السجل التجاري الواقع فً دابرة المحل
الذي ٌزاول فٌه الزوجان او احدهما التجارة.
المادة 99
 - 0ال ٌجوز لؽٌر الكوٌتً األشتؽال بالتجارة فً الكوٌت اال اذا كان له شرٌك او شركاء كوٌتٌون ،وٌشترط اال ٌقل رأس مال
الكوٌتٌٌن فً المتجر المشترك عن  %20من مجموع رأس مال المتجر - 9 .وٌستثنى من األحكام السابقة االشخاص ؼٌر الكوٌتٌٌن
الذٌن ٌزاولون حرفة بسٌطة او تجارة صؽٌرة المشار الٌهم فً المادة  09فٌجوز لهإالء االشتؽال بالتجارة دون ان ٌكون لهم شرٌك
كوٌتً.
المادة 94
ال ٌجوز لشركة اجنبٌة انشاء فرع لها فً الكوٌت ،وال ٌجوز ان تباشر اعماال تجارٌة فً الكوٌت اال عن طرٌق وكٌل كوٌتً.
المادة 92
ال ٌجوز لؤلشخاص اآلتً بٌانهم ممارسة التجارة  :اوال :كل تاجر شهر افبلسه خبلل السنة األولى من مزاولته التجارة ما لم ٌرد
الٌه اعتباره .ثانٌا :ك ل من حكم علٌه باإلدانة فً احدى جرابم األفبلس بالتدلٌس او الؽش التجاري او السرقة او النصب او خٌانة
االمانة اوالتزوٌر او استعمال االوراق المزورة ما لم ٌرد الٌه اعتباره .وٌعاقب كل من خالؾ هذا الحظر بالحبس مدة ال تجاوز سنة
واحدة وبؽرامة ال تجاوز مابتٌن وخمسٌن دٌنارا او باحدى هاتٌن العقوبتٌن ،مع الحكم باؼبلق المحل التجاري فً جمٌع األحوال,

الفصل الثانً
الدفاتر التجارٌة
المادة 98
على التاجر ان ٌمسك الدفاتر التجارٌة الى تستلزمها طبٌعة تجارته واهمٌتها ،بطرٌقة تكفل بٌان مركزه المالً بالدقة ،وبٌان ما له
وما عل ٌه من الدٌون المتعلقة بتجارته.
المادة 99
ٌجب ان ٌمسك التاجر على األقل الدفترٌن األتٌٌن -0 :دفتر الٌومٌة األصلً - 9 .دفتر الجرد .وٌعفى من هذا األلتزام ،عدا األفراد
الذٌن ٌزاولون حرفة بسٌطة او تجارة صؽٌرة المنصوص علٌهم فً المادة  ،09التجار الذٌن ال ٌزٌد رأس مالهم على خمسة اآلؾ
دٌنار.
المادة 9:
تقٌد فً دفتر الٌومٌة األصلً جمٌع العملٌات المالٌة التً ٌقوم بها التاجر ،وكذلك المصروفات التً اتفقها على نفسه وعلى اسرته.
وٌتم هذا القٌد ٌوما فٌوما.
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المادة ;9
 - 0تقٌد فً دفتر الجرد تفاصٌل البضاعة الموجودة عند التا جر فً آخر سنته المالٌة ،او بٌان اجمالً عنها اذا كانت تفاصٌلها واردة
فً دفاتر وقوابم مستقلة ،وفً هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر والقوابم جزءا متمما للدفتر المذكور - 9 .كما تقٌد بدفتر الجرد صورة
من المٌزانٌة العامة للتاجر فً كل سنة اذا لم تقٌد فً اي دفتر آخر.
المادة 91
ٌ - 0جب ان تكون الدفاتر التجارٌة خالٌة من اي فراغ او كتابة فً الحواشً او كشط او تحشٌر فٌما دون بها -9 .وٌجب قبل ا
ستعمال دفتري الٌومٌة والجرد ان تنمر كل صفحة من صفحاتهما ،وان ٌختم على كل ورقة فٌهما كاتب العدل -9 .وٌقدم التاجر الى
كاتب العدل ،خبلل شهرٌن من انقضاء كل سنة مالٌة ،هذٌن الدفترٌن للتؤشٌر علٌهما بما ٌفٌد انتهاءهما وذلك بحضور التاجر ودون
حجز الدفترٌن لدى كاتب العدل .فاذا انتهت صفحات هذٌن الدفترٌن قبل انقضاء السنة المالٌة ،تعٌن على التاجر ان ٌقدمهما الى
كاتب العدل للتؤشٌر علٌهما بما ٌفٌد ذلك بعد اخر قٌد - 4 .وعلى التاجر او روثته ،فً حالة وقؾ نشاط المحل التجاري تقدٌم
الدفترٌن المشار الٌهما الى كاتب العدل للتؤشٌرعلٌهما بما ٌفٌد ذلك -2 .وٌكون الختم والتؤشٌر فً الحاالت المتقدمة بؽٌر رسوم.
المادة 90
على التاجر ان ٌحتفظ بصورة مطابقة لؤلصل من جمٌع المراسبلت والبرقٌات التً ٌرسلها ألعمال تجارته ،وكذلك ٌحتفظ بجمٌع ما
ٌرد الٌه من مراسبلت وبرقٌات وفواتٌر وؼٌرها من المستندات التً تتصل بؤعمال تجارته.
المادة 99
على التاجر او ورثته األحتفاظ بدفتر الٌومٌة األصلً ودفتر الجرد مدة عشر سنوات تبدأ من تارٌخ اقفا لها ،وٌجب علٌهم كذلك حفظ
المراسبلت والمستندات والصور المشار الٌها فً المادة السابقة مدة خمس سنوات.
المادة 99
للمحكمة عند نظر الدعوى ان تقرر ،من تلقاء نفسها او بناء على طلب احد الخصمٌن ،ابراز الدفاتر واالوراق التجارٌة لبلطبلع
على القٌود المتعلقة بالموضوع المتنازع فٌه وحده ،واستخبلص ما ترى استخبلصه منها.

الباب الثالث  -المتجر والعبلمات والبٌانات التجارٌة
الفصل األول
المتجر والعنوان التجاري والمزاحمة ؼٌر المشروعة
الفرع االول  -المتجر.
المادة 94
 - 0المتجر هو محل التاجر والحقوق المتصلة بهذا المحل ٌ -9شتمل المتجر على مجموعة من العناصر المادٌة وؼٌر المادٌة
تختلؾ بحسب األحوال وهً ،بوجه خاص ،البضابع واألثاث التجاري واألالت الصناعٌة والعمبلء والعنوان التجاري وحق االٌجار
والعبلمات والبٌانات التجارٌة وبراءات األختراع والتراخٌص والرسوم والنماذج.
المادة 92
ح قوق صاحب المتجر فً العناصر المختلفة التً ٌشتمل علٌها المتجر تعٌٌنها النصوص الخاصة المتعلقة بها ،فاذا لم ٌوجد نص
خاص سرت القواعد العامة.
المادة 98
 - 0ال ٌتم بٌع المتجر اال بورقة رسمٌة  -9وٌحدد فً عقد البٌع ثمن البضابع والمهمات المادٌة والعناصر ؼٌر المادٌة ،كل منها
على حده .وٌخصم مما ٌدفع من الثمن اوال ثمن البضابع ،ثم ثمن المهمات المادٌة ،ثم ثمن العناصرؼٌر المادٌة ،ولو اتفق على
خبلؾ ذلك.
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المادة 99
ٌ - 0شهر عقد بٌع المتجر بقٌده فً السجل التجاري -9 .وٌكفل القٌد حفظ امتٌاز البابع لمدة خمس سنوات من تارٌخه .وٌعتبر القٌد
ملؽى اذا لم ٌجدد خبلل المدة السابقة -9 .وٌشطب القٌد بتراضً اصحاب الشؤن او بموجب حكم نهابً.
المادة 9:
 - 0على البابع الذي ٌرفع دعوى الفسخ ان ٌعلن الدابنٌن الذٌن لهم قٌود علىالمتجر فً حالهم المختارة المبٌنة فً قٌودهم -9 .واذا
اشترط البابع عند الب ٌع انه ٌصبح مفسوخا بحكم القانون اذا لم ٌدفع الثمن فً األجل المسمى ،او اذا تراضى البابع والمشتري على
فسخ البٌع وجب على البابع اخطار الدابنٌن المقٌدٌن فً محالهم المختارة بالفسخ او بحصول االتفاق علٌه.
المادة ;9
اذا طلب بٌع المتجر فً المزاد العلنً ،وجب على ا لطالب ان ٌخطر بذلك البابعٌن السابقٌن فً محالهم المختارة المبٌنة فً قٌودهم،
معلنا اٌاهم انهم اذا لم ٌرفعوا دعوى الفسخ خبلل شهر من تارٌخ األخطار سقط حقهم فٌه قبل من ٌرسو علٌه المزاد.
المادة 41
ٌجوز رهن المتجر ،فاذا لم ٌعٌن على وجه الدقة ما ٌتناوله الرهن لم ٌقع اال على العنوان التجاري والحق فً األجازة واالتصال
بالعمبلء والسمعة التجارٌة.
المادة 40
 - 0ال ٌتم الرهن اال بورقة رسمٌة -9 .وٌجب ان ٌشتمل عقد الرهن على تصرٌح من المدٌن عما اذا كان هناك امتٌاز للبابع على
المتجر ،وان ٌشتمل كذلك على اسم شركة التؤمٌن التً امنت المتجر ضد الحرٌق ان وجدت.
المادة 49
ٌ - 0شهر عقد رهن المتجر بقٌده فً السجل التجاري -9 .وٌكفل القٌد حفظ االمتٌاز لمدة خمس سنوات من تارٌخه ،وٌعتبر القٌد
ملؽى اذا لم ٌجدد خبلل المدة السابقةٌ -9 .شطب القٌد بتراضً اصحاب الشؤن او بموجب حكم نهابً.
المادة 49
الراهن مسإول عن حفظ المتجر المرهون فً حالة جٌدة.
المادة 44
 - 0اذا لم ٌصرؾ صاحب المتجر بالثمن او بباقٌه للبابع ،او بالدٌن فً تارٌخ استحقاقه للدابن المرتهن ،جاز للبابع او للدابن
المرتهن ،بعد ثمانٌة اٌام من تارٌخ التنبٌه على مدٌنه والحابز للمتجر تنبٌها رسمٌا ،ان ٌقدم عرٌضة لقاضً األمور المستعجلة
بطلب األذن بؤن ٌباع بالمزاد العلنً مقومات المتجر كلها او بعضها الً ٌتناولها امتٌاز البابع اوالدابن المرتهن - 9 .وٌكون البٌع فً
المكان والٌوم والساعة وبالطرٌقة التً ٌعٌنها القاضً ،وٌنشرعن البٌع قبل حصوله بعشرة اٌام علىاألقل.
المادة 42
ٌكون للبابع وللدابنٌن المرتهنٌن علىالمبالػ الناشبة من التؤمٌن اذا تحقق سبق استحقاقها نفس الحقوق واالمتٌازات التً كانت لهم
على األشٌاء المإمن علٌها.
المادة 48
لٌس لمإجر المكان الذي ٌوجد به األثاث واالالت المرهونة التً تستعمل فً استؽبلل المتجر ان ٌباشر امتٌازه ألكثر من سنتٌن,
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الفرع الثانً
العنوان التجاري
المادة 49
ٌ - 0تؤلؾ العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه .وٌجب ان ٌختلؾ فً وضوح عن العناوٌن المقٌدة قببل - 9 .وٌجوز ان ٌتضمن
العنوان التجاري بٌانات خاصة باألشخاص المذكورٌن فٌه متعلقة بنوع التجارة المخصص لها .كما ٌجوز ان ٌتضمن تسمٌة مبتكرة.
وفً جمٌع األحوال ٌجب ان ٌطابق العنوان التجاري الحقٌقة ،واال ٌإدي الى التضلٌل او ٌمس بالصالح العام.
المادة 4:
ٌ - 0قٌد العنوان التجاري فً السجل التجاري وفقا ألحكام القانون - 9 .وال ٌجوز ،بعد ا لقٌد ،لتاجر اخر استعمال هذا العنوان فً نوع
التجارة الً ٌزاولها -9 .واذا كان اسم التاجر ولقبه ٌشبهان العنوان التجاري المقٌد فً السجل وجب علٌه ان ٌضٌؾ الى اسمه بٌانا
ٌمٌزه عن العنوان السابق قٌده.
المادة ;4
على التاجر ان ٌجري معامبلته التجارٌة وٌوقع اوراقه المتعلقة بهذه المعامبلت بعنوانه التجاري.وعلٌه ان ٌكتب هذا العنوان فً
مدخل متجره.
المادة 21
ال ٌجوز التصرؾ فً العنوان التجاري تصرفا مستقبل عن التصرؾ فً المتجر .ولكن اذا تصرؾ صاحب المتجر فً متجره و ٌشمل
التصرؾ العنوان التجاري ما لم ٌنص على ذلك صراحة او ضمنا.
المادة 20
ال ٌجوز لمن ال تتنتقل الٌه ملكٌة متجر ان ٌستخدم عنوان سلفه التجاري ،اال اذا آل الٌه هذا العنوان او اذن له السلؾ فً استعماله،
وفً جمٌع األحوال علٌه ان ٌضٌؾ الى هذا القانون بٌانا ٌدل على انتقال الملكٌة -9 .واذا وافق السلؾ علىاستعمال العنوان
ال تجاري األصلً دون اضافة كان مسإول عن التزامات الخلؾ المعقودة تحت هذا العنوان اذا عجز الخلؾ عن الوفاء بهذه
االلتزامات.
المادة 29
 - 0من ٌملك عنوانا تجارٌا تبعا لمتجر ٌخلؾ سلفه فً األلتزامات والحقوق ال ترتبت تحت هذا العنوان ،وال ٌسري اتفاق مخالؾ
فً حق الؽٌر تحت هذا العنوان وال ٌسري اتفاق مخالؾ فً حق الؽٌر اال اذا قٌد فً السجل التجاري او اخبر به ذوو الشؤن-9 .
وتسقط المسإولٌة عن التزامات السلؾ بمضً خمس سنوات من تارٌخ انتقال المتجر.
المادة 29
من انتقل له متجر دون عنوانه التجاري ال ٌكون مسإوال عن التزامات سلفه ،ما لم ٌكن هناك اتفاق مخالؾ مقٌد فً السجل
التجاري.
المادة 24
ٌ - 0كون عنوان الشركات وفق األحكام القانونٌة الخاصة بها -9 .وللشركة ان تحتفظ بعنوانها االول دون تعدٌل اذا انضم الٌها
شرٌك جدٌد ،او خرج منها شرٌك كان عنوان الشركة ٌشتمل على اسمه مادام هذا الشرٌك اوورثته قد قبلوا ابقاء األسم فً
العنوان.
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الفرع الثالث
المزاحمة ؼٌر المشروعة
المادة 22
 - 0اذا استعمل العنوان التجراي ؼٌر صاحبه ،او استعمله صاحبه على صورة تخالؾ القانون ،جاز لذوي الشؤن ان ٌطلبوا منع
استعماله ،ولهم ان ٌطلبوا شطبه اذا كان مقٌدا فً السجل التجاري وٌجوز لهم حق الرجوع بالتعوٌض ان كان له المحل-9 .
وتسري هذا األحكام فً استعمال العبلمات والبٌانات التجارٌة علىالوجه المبٌن فً هذا القانون.
المادة 28
ال ٌجوز للتاجر ان ٌلجؤ الى طرق التدلٌس والؽش فً تصرٌؾ بضاعته ،ولٌس له ان ٌنشر بٌانات كاذبه من شؤنها ان تضر
بمصلحة تاجر اخر ٌزاحمه ،واال كان مسإوال عن التعوٌض.
المادة 29
ال ٌجوز للتاجر ان ٌذٌع امورا مؽاٌرة للحقٌقة تتعلق بمنشؤ بضاعته او اوصافها او تتعلق بؤهمٌة تجارته ،وال ان ٌعلن خبلفا للواقع
انه حابز لمرتبة او شهادة اومكافؤة ،وال ان ٌلجؤ الى اٌة طرٌقة اخرى تنطوي على التضلٌل ،قاصدا بذلك ان ٌنتزع عمبلء تاجرآخر
ٌزاحمه واال كان مسإوال عن التعوٌض.
المادة 2:
ال ٌجوز للتاجر ان ٌؽري عمال تاجر او مستخدمٌه لٌعاونوه على انتزاع عمبلء هذا التاجر او لٌخرجوا من خدمة هذا التاجر او
ٌدخلوا فً خدمته وٌطلعوه على ا سرار مزاحمه .وتعتبر هذه األعمال مزاحمة ؼٌر مشروعة تستوجب التعوٌض.
المادة ;2
اذا اعطى التاجر لمستخدم اوعامل سابق شهادة مؽاٌرة للحقٌقة بحسن السلوك ،وضللت هذه الشهادة تاجرا اخرحسن النٌة فاوقفت
به ضررا ،جاز بحسب األحوال وتبعا للظروؾ ان ٌرجع التاجر اآلخر على التاجر األول بتعوٌض مناسب.
المادة 81
من كانت حرفته تزوٌد البٌوت التجارٌة بالمعلومات عن احوال التجار واعطى بٌانات مؽاٌرة للحقٌقة عن سلوك احد التجار او
وضعه المالً ،وكان ذلك قصدا او عن تقصٌر جسٌم ،كان مسإوال عن تعوٌض الضرر الذي نجم عن خطبه.
 81مكرر
( كما اضٌفت بالقانون رقم  09تارٌخ 90/4/0;;8م) ٌحظر القٌام بؤي عمل من أعمال المنافسة ؼٌر المشروعة ،وٌعتبر من
أعمال المنافسة ؼٌر المشروعة كل عمل ٌقع عمدا من تاجر بالمخالفة للعادات اواألصول المرعٌة فً المعامبلت التجارٌة فً دولة
الكوٌت ،وٌكون من شؤنه صرؾ عمبلء تاجر منافس او األضرار بمصالحه ،او اعاقة حرٌة التجارة بتقٌٌد او تفادي المنافسة فً
مجال انتاج او توزٌع البضابع او الخدمات فً الكوٌت .وتعتبر من أعمال المنافسة ؼٌر المشروعة بوحه خاص  -0 :اإلتفاق
الصرٌح او الضمنً على تحدٌد سعر بٌع البضابع او الخدمات الى الؽٌر -9 .اعاقة دخول منافس فً السوق بؽٌر سبب مشروع-9 .
اإلساءة الى سمعة تاجر اخر او الحط من قٌمة بضاعته -4 ،كل نشاط من شؤنه احداث اضطراب فً السوق بقصد األضرار بتاجر او
تجار آخرٌن.

 81مكرر أ
( كما اضٌفت بالقانون رقم  09تارٌخ 90/4/0;;8م) ٌجوز لوزٌر التجارة والصناعة بقرار ٌصدره حماٌة لئلقتصاد الوطنً
اخضاع بعض السلع والخدمات لنظام التسعٌر.
81مكرر ب
( كما اضٌفت بالقانون رقم  09تارٌخ  90/4/0;;8م) ٌكون التاجر فً مركز احتكاري اذا اصبحت لدٌه القدرة على التحكم فً
اسعار السلع والخدمات.
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 81مكرر ج
( كما اضٌفت بالقانون رقم  09تارٌخ  90/4/0;;8م) ٌحظر على من ٌتمتع بمركز احتكاري اساءة استؽبلل هذا المركز على وجه
ؼٌر مشروع عند تعامله مع الؽٌر وتعد بوجه خاص اساءة استعمال المركز اإلحتكاري األعمال اآلتٌة - 0 :اعاقة احتماالت المنافسة
من اآلخرٌن بؽٌر سبب مشروع -9 .خفض كمٌة السلع اوالخدمات المعروضة من قبله فً السوق او تقدٌم خدمة ال تتبلبم مع حجم
المقابل الذي ٌتلقاه - 9 .الحصول على مقابل مرتفع للبضاعة او الخدمة او تضمٌن العقود المبرمة مع الؽٌر شروطا لصالحه ال تتفق
والعادات التجارٌة او ما كان بمقدوره تضمٌنها تلك العقود لو كانت هناك منافسة فعالة من تجار آخرٌن.
 81مكرر د
( كما اضٌفت بالقانون رقم  09تارٌخ 90/4/0;;8م) اذا أساء التاجر استؽبلل مركزه اإلحتكاري ،كان للقاضً بناء على طلب
المضرور الحكم بالتعوٌض او تعدٌل الشروط التعسفٌة فً العقد او اإلعفاء منها كلٌا.
 81مكرر هـ
( كما اضٌفت بالقانون رقم  09تارٌخ 90/4/0;;8م) ٌعاقب على مخالفة احكام المادة  81مكررا بالؽرامة التً ال تقل عن الؾ
دٌنار وال تزٌد على ثبلثة اضعاؾ العابد الذي حصل علٌه التاجر من الجرٌمة .وٌضاعؾ الحد األقصى لهذه اعقوبة اذا ادت األعمال
المنصوص علٌها فً المادة المشار الٌها فً الفقرة السابقة الى مركز احتكاري ،كما ٌجوز للمحكمة ان تقضً بإؼبلق المنشؤة لمدة
ال تزٌد على سنة واحدة .وتختص النٌابة العامة دون ؼٌرها بالتحقٌق والتصرؾ واإلدعاء فً هذه الجرابم والجرابم المرتبطة بها.
المادة 80
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم  0تارٌخ  : 04/0/9110ا لعبلمة التجارٌة هً كل ما ٌؤخذ شكبل ممٌزا من كلمات او
امضاءات او حروؾ او ارقام او رسوم او رموز او عناوٌن او اختام او تصاوٌر او نقوش او عناصر تصوٌرٌة وتشكٌبلت االلوان
او اي اشارة قابلة لبلدراك بالنظر والعبلمات السمعٌة والعبلمات الخاصة بحاسة الشم او اي عبلمات اخرى او اي مجموعة منها اذا
كانت تستخدم او ٌراد استخدامها فً تمٌٌز بضابع او منتجات او خدمات للداللة على انها تخص صاحب العبلمة بسبب صنعها او
اختٌارها او االتجار بها او عرضها للبٌع.
المادة 89
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم  0تارٌخ  : 04/0/9110مادة  89ال ٌصح ان ٌكون عبلمة تجارٌة ،وال ٌجوز ان ٌسجل
بهذا الوصؾ ما ٌؤتً  - 0 :العبلمة ؼٌر قادرة على تمٌٌز بضابع مشروع او خدماته عن بضابع المشارٌع االخرى او خدماتها- 9 .
العبلمة التً تخالؾ النظام العام او تخل باآلداب العامة - 9 .العبلمة التً من شؤنها تضلٌل الجمهور او االوساط التجارٌة ،ال سٌما
فٌما ٌتعلق بالمنشؤ الجؽرافً للبضابع او الخدمات المعنٌة او بطبٌعتها او بخصابصها - 4 .العبلمة مطابقة لشعار شرفً او علم او
شعار اخر او اسم او اسم مختصر او االحرؾ االولى من اسم او عبلمة رسمٌة او دمؽة معتمدة الي دولة او منظمة دولٌة حكومٌة
او اي منظمة انشبت بموجب اتفاقٌة دولٌة او التً تكوون تقلٌودا لوذلك او تضومنته كؤحود عناصورها موا لوم تصورح بوذلك السولطات
المختصة لتلك الدولة او المنظمة - 2 .العبلمة المطابقة او المشابهة الى حد ٌثٌر اللبس لعبلمة او اسم تجاري مشهور فً دولة
الكوٌت او بمثابة ترجم ة لها بالنسبة الى البضابع او الخدمات المطابقة او المشابهة الخاصة بمشروع اخر ،كما ال ٌجوز تسجٌل
العبلمة اذا كانت عن بضابع او خدمات ؼٌر مشابهة او مطابقة متى كان من شؤن استعمالها ما ٌوحً بوجود رابطة بٌنهما وبٌن
العبلمة او االسم التجاري المشهور على نحو ٌلحق اضرارا بمالك العبلمة - 8 .العبلمة المطابقة لعبلمة مالك اخر سبق تسجٌلها فً
السجل او لطلب ٌتقدم على طلب تسجٌل العبلمة المعنٌة من حٌث تارٌخ االٌداع او تارٌخ االولوٌة فٌما ٌتعلق بالبضابع او الخدمات
ذاتها او ببضابع او خدمات وثٌقة الصلة بها او اذا كانت مشابهة الى حد من شؤنه ان ٌقضً الى التضلٌل واللبس - 9 .العبلمات
التً ٌقرر مكتب مقاطعة اسرابٌل انها مطابقة او مشابهة لعبلمة او رمز او شعار اسرابٌلً.
المادة 89
ٌعد سجل فً الوزارة المختصة ٌسمى سجل العبلمات التجارٌة تدون فٌه جمٌع العبلمات اواسماء اصحابها وعناوٌنها واوصاؾ
بضابعهم وما ٌطرأ على العبلمات من تحوٌل او نقل او تنازل .وللجمهور حق األطبلع على هذا السجل ،واخذ صور مصدقة منه بعد
دفع الرسوم المقررة.
المادة 84
كل من ٌرؼب فً استعمال عبلمة لتمٌٌز بضاعة من انتاجه او صنعه او عمله او اختٌاره ،او كان ٌتاجر بها او ٌعرضها للبٌع او
ٌنوي المتاجرة بها اوعرضها للبٌع ،له ان ٌطلب تسجٌلها وفقا ألحكام هذا القانون.
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المادة 82
ٌ - 0تعتبر من قام بتسجٌل عبلمة تجارٌة مالكا لها دون سواه -99 .الٌجوز المنازعة فً ملكٌة العبلمة اذا استعملها من قام
بتسجٌلها بصفة مستمرة خمس ٌنوات على األقل من ت ارٌخ التسجٌل دون ان ترفع علٌه دعوى بشؤن صحتها.
المادة 88
ٌقدم طالب تسجٌل العبلمة الى ادارة سجل العبلمات التجارٌة باألوضاع والشروط المنصوص علٌها فً البلبحة التنفٌذٌة لهذا
السجل.
المادة 89
ال تجل العبلمة اال عن فبة واحدة او اكثر من فبات المنتجات التً تحد دها البلبحة التنفٌذٌة لسجل العبلمات التجارٌة.
المادة 8:
اذا طلب شخصان او اكثر فً وقت واحد تسجٌل العبلمة ذاتها او عبلمات متقاربة او متشابهة عن فبة واحدة من المنتجات ،وجب
على المسجل وقؾ جمٌع الطلبات الى ان ٌقدم تنازل مصدق علٌه من المتنازعٌن لمصلحة احدهم ،او الى ان ٌصدر حكم نهابً
لمصلحة احد المتنازعٌن.
المادة ;8
ٌجوز للمسجل ان ٌفرض ما ٌراه الزما من القٌود والتعدٌبلت لتحدٌد العبلمة التجارٌة وتوضٌحها على وجه ٌمنع التباسها بعبلمة
اخرى سبق تسجٌلها او ألي سبب اخر ٌرتبٌه.
المادة 91
اذارفض المسجل العبلمة التجارٌة لسبب رآه ،اوعلق التسجٌل على قٌود وتعدٌبلت ،وجب علٌه ان ٌخطر الطالب كتابة باسباب
قراره.
المادة 90
 - 0كل قرار ٌصدره المسجل ٌرفض التسجٌل او تعلٌقه على شرط ٌجوز للطالب ان ٌطعن فٌه امام المحكمة الكلٌة خبلل ثبلثٌن ٌوما
من تارٌخ اببلؼه بالقرار ،وللمحكمة ان ت إٌد القرار او تلؽٌه او تعدله -9 .واذا لم ٌطعن الطالب فً القرار فً المٌعاد المقرر ،ولم
ٌقم بتنفٌذ مافرضه المسجل من القٌود فً هذا المٌعاد اعتبر متنازال عن طلبه.
المادة 99
 - 0اذا قبل المسجل العبلمة التجارٌة وجب علٌه قبل تسجٌلها ان ٌعلن عنها فً ثبلثة اعداد م تتالٌة من الجرٌدة الرسمٌة - 9 .ولكل
ذي شؤن خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ األعبلن األخٌر ،ان ٌقدم للمسجل اخطارا مكتوبا باعتراضه على تسجٌل العبلمة .وعلى
المسجل ان ٌبلػ طالب التسجبل ان ٌقدم للمسجل خبلل ثبلثٌن ٌوما ردا مكتوبا عل هذا األعتراض ،فاذا لم ٌصل الرد فً المٌعاد
المذكور اعتبر طالب التسجٌل متنازال على طلبه.
المادة 99
 - 0قبل ان ٌفصل المسجل فً اإلعتراض المقدم او رفضه وفً الحالة األولى ٌجوز ان ٌقرر ما ٌراه الزما من القٌود-9 .وٌصدر
المسجل قرار بقبول التسجٌل او رفضه وفً الحالة األولى ٌجوز ان ٌقرر ما ٌراه الزما من القٌود -9 .ولكل ذي شؤن الطعن فً
القرار المسجل امام المحكمة الكلٌة فً مٌعاد عشرةاٌام من تارٌخ اخطاره به ،وللمحكمة ان تإٌد القرار او تلؽٌه او تعدله.
المادة 94
اذا رأى المسجل ان المعارضة فً تسجٌل العبلمة ؼٌرجدٌة وقرر تسجٌلها ،جاز له رؼم الطعن فً قراره ان ٌصدر قرار مسببا
بالسٌر فً اجراءات التسجٌل.

10

المادة 92
 - 0اذا سجلت العبلمة انسحب اثر التسجٌل الى تارٌخ تقدٌم الطلب -9 .وٌعطى لمالك العبلمة بمجرد اتمام تسجٌلها شهادة تشتمل
على البٌانات الؤلتٌة :أ -الرقم المتتابع للعبلمة .ب -تارٌخ الطلب وتارٌخ التسجٌل .ج -اسم مالك العبلمة ولقبه ومحل اقامته
وجنسٌته .د -صورة مطابقة للعبلمة .هـ -بٌان البضابع او المنتجات التً تخصصها العبلمة.
المادة 98
ٌجوز لمالك عبلمة سبق تسجٌلها ان ٌقدم فً اي وقت طلبا الى المسجل ألدخال اٌة اضافة او تعدٌل على عبلمته ال تمس ذاتٌتها
مساسا جوهرٌا  ،وٌصدر قرار المسجل فً ذلك وفقا للشروط الموضوعة للقرارت الخاصة بطلبات التسجٌل األصلٌة وٌكون قاببل
للطعن بالطرق ذاتها.
المادة 99
 - 0مدة الحماٌة المترتبة على تسجٌل العبلمة عشر سنوات ،ولصاحب الحق ان ٌكفل استمرار الحماٌة لمدد جدٌدة اذ قدم طلبا
بالتجدٌد خبلل السنة األخٌرة باألوضاع والشروط المنصوص علٌها فً المادة  . 88كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم 0
تارٌخ  - 9 : 04/0/9110وخبلل الشهر التالً النتهاء مدة الحماٌة ٌقوم المسجل باخطار صاحب العبلمة كتابة بانتهاء مدة
حماٌتها وٌرسل الٌه االخطار بالعنوان المقٌد فً السجل ،فاذا انقضت الستة اشهر التالٌة لتارٌخ انتهاء مدة الحماٌة دون ان ٌقدم
صاحب العبلمة طلب التجدٌد قام المسجل من تلقاء نفسه بشطب العبلمة من السجل.
المادة 9:
 - 0مع عدم األخبلل بالمادة ٌ 82كون المسجل ولكل ذي شؤن حق طلب الحكم بشطب العبلمات التً تكون قد سجلت بؽٌر حق.
وٌقوم المسجل بشطب التسجٌل متى قدم له حكم نهابً بذلك- 9 .وللمحكمة ان تقضً بناء على طلب المسجل او اي ذي شؤن
باضافة اي بٌان للسجل قد اؼفل تدوٌنه به ،او بحذؾ او بتعدٌل اي بٌان وارد بالسجل اذا كان قد دون فٌه بؽٌر حق او كان ؼٌر
مطابق للحقٌقة( .الؽً البند  9بموجب المرسوم بقانون رقم  9تارٌخ .)0;;;/2/92
المادة ;9
للمحكمة بناء على طلب اي ذي شؤن ان تؤمر بشطب التسجٌل اذا ثبت لدٌها ان العبلمة لم تستعمل بصفة جدٌة خمس سنوات
متتالٌة ،اال اذا اقدم مالك العبلمة ماٌسوغ به عدم استعمالها.
المادة :1
شطب التسجٌل او تجدٌده ٌجب شهره فً الجرٌدة الرسمٌة.
المادة :0
الؽٌت بموجب المرسوم بالقانون رقم  9تارٌخ ;;; .92/2/0الؽٌت بموجب المرسوم بالقانون رقم  0تارٌخ .04/0/9110
المادة :9
كما عدلت بموجب المرسوم بالقانون رقم  0تارٌخ ٌ : 04/0/9110كون لمالك العبلمة الحق فً التنازل عن عبلمته مع او بدون
المتجر او المستؽل الذي تستخدم العبلمة فً تمٌٌز منتجاته.
المادة :9
ٌ - 0تضمن انتقال ملكٌة المتجر او المستؽل العبلمات المسجلة باسم ناقل الملكٌة والتً ٌمكن اعتبارها ذات ارتباط وثٌق بالمتجر او
المستؽل ،ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك -9 .واذا نقلت ملكٌة المتجر او المستؽل من ؼٌر العبلمة ،جاز لناقل الملكٌة االستمرار فً
صناعة تفس المنتجات التً سجلت العبلمة من اجلها او األتجار فٌها ،ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
المادة :4
ال ٌكون نقل العبلمة او رهنها حجة على الؽٌر اال بعد التؤشٌر به فً السجل وشهره فً الجرٌدة الرسمٌة.
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المادة :2
تصدر الوزارة المختصة البحة تنفٌذٌة لسجل العبلمات التجارٌة تبٌن األحكام التفصٌلٌة المتعلقة بما ٌؤتً -0 :تنظٌم مراقبة تسجٌل
العبلمات التجارٌة وامساك السجبلت - 9 .االوضاع والشروط والمواعٌد المتعلقة باجراءات التسجٌل -9 .تقسٌم جمٌع المنتجات -
لؽرض التسجٌل الى فبات تبعا لنوعها او جنسها -4 .األعمال الخاصة بتسلٌم الصور والشهادات بمختلؾ األعمال والتؤشٌرات
المنصوص علٌها فً هذا القانون.

الفرع الثانً
البٌانات التجارٌة
المادة :8
ٌعتبر بٌانا تجارٌا اي اٌضاح ٌتعلق بصورة مباشرة او ؼٌر مباشرة بما ٌؤتً -0 :عدد البضابع او مقدارها او مقاسها او كٌلها او
وزنها او طاقتها -9 .الجهة اوالببلد التً صنعت فٌها البضابع او انتجت-9 .طرٌقة صنعها او انتاجها - 4 .العناصر الداخلة فً
تركٌبها -2 .اسم او صفات المنتج اوالصانع -8 .وجود براءات اختراع او ؼٌرها من حقوق الملكٌة الصناعٌة او اٌة امتٌازات او
جوابز او ممٌزات تجارٌة او صناعٌة -9 .األسم او الشكل الذي تعرؾ به بعض البضابع او تقوم عادة)*( .
المادة :9
ٌجب ان ٌكون البٌان التجاري مطابقا للحقٌقة من جمٌع الوجوه ،سواء كان موضوعا على نفس المنتجات او على المحال او
المخازن او على عناوٌنها او على األؼلفة او القوابم او الرسابل او وسابل األعبلن اوؼٌر ذلك مما ٌستعمل فً عرض البضاعة
على الجمهور.
المادة ::
 - 0ال ٌجوز وضع اسم البابع او عنوانه على منتجات واردة من ببلد ؼٌر التً ٌحصل فٌها البٌع ،ما لم ٌكن مقترنا ببٌان دقٌق
مكتوب بحر وؾ ظاهرة عن الببلد او الجهة التً صنعت او انتجت فٌها -9 .وال ٌجوز لؤلشخاص المقٌمٌن فً جهة ذات شهرة فً
انتاج بعض المنتجات او صنعها ،الذٌن ٌتجرون فً منتجات مشابهة واردة من جهات اخرى ،ان ٌضعوا علٌهاعبلماتهم اذا كانت من
شؤنها ان تضلل الجمهور فٌما ٌتعلق بمصدر تل ك المنتجات ،حتى ولو كانت العبلمات ال تشتمل على اسماء هإالء االشخاص او
عناوٌنهم ،ما لم تتخذ التدبٌرات الكفٌلة بمنع اي لبس.
المادة ;:
ال ٌجوز للصانع ان ٌستعمل اسم الجهة التً ٌوجد له فٌها مصنع ربٌسً فٌما ٌصنع لحسابه من منتجات فً جهة اخرى ما لم
ٌقترن هذا االسم ببٌان الجهة األخٌرة على وجه ٌمتنع معه كل لبس.
المادة ;1
 - 0ال ٌجوز ذكر جوابز او مدالٌات او دبلومات او درجات فخرٌة من اي نوع كان اال بالنسبة الى المنتجات التً تنطبق علٌها هذه
الممٌزات ،وبالنسبة الى األشخاص والعناوٌن التجارٌة التى منحت لهم او الى من آلت الٌهم حقوقها ،على ان ٌشتمل ذلك عل بٌان
صحٌح بتارٌخها ونوعها والمعارض او المبارٌات التً منحت فٌها -9 .والٌجوز لمن اشترك مع آخرٌن فً عرض منتجات ان
ٌستعمل لمنتجاته الخاصة الممٌزات التً منحت للمعروضات المشتركة ،ما لم ٌبٌن بطرقة واضحة مصدر تلك الممٌزات ونوعها.
المادة ;0
 - 1اذا كانت مقدار المنتجات او مقاسها او كٌلها او طاقتها او وزنها او مصدرها او العناصر الداخلة فً تركٌبها من العوامل
التً لها دخل فً تقدٌر قٌمتها ،جاز بقرا ر من الوزٌر المختص منع استٌراد تلك المنتجات او بٌعها او عرضها للبٌع ما
لم تحمل بٌانا او اكثر من هذه البٌانات -9 .وٌحدد بقرار من الوزٌر المختص الكٌفٌة الى توضع بها البٌانات على
المنتجات واالجراءات الً ٌستعاض عنها بها عندعدم امكان ذلك،على ان تكتب هذه البٌانات باللؽة العربٌة.
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الفرع الثالث
العقوبات
المادة ;9
ٌعاقب بالحبس وبؽرامة ال تزٌد على ستماٌة دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن  -0 :كل من زور عبلمة تم تسجٌلها طبقا للقانون ،او
قلدها بطرٌقة تدعو الى تضلٌل الجمهور وكل من استعمل وهو سًء النٌة عبلمة مزورة او مقلده -9 .كل من وضع وهو سًء
النٌة على منتجاته عبلمة مملوكة لؽٌره - 9 .كل من باع او عرض للب ٌع او للتداول او حاز بقصد البٌع منتجات علٌها عبلمة مزورة
او مقلدة او موضوعة بؽٌر حق مع علمه بذلك -. 4,على كل من خالؾ وهو سًء النٌة احكام المواد  ;0 - :9الخاصة بالبٌانات
التجارٌة.
المادة ;9
ٌ - 0جوز لمالك العبلمة فً اي وقت ولو كان ذلك قبل رفع اٌة دعوى ،ان ٌستصدر ،بناء على عرٌضة مشفوعة بشهادة رسمٌة
دالة عى تسجٌل العبلمة ،امرا من القاضً المختص باتخاذ األجراءات التحفظٌة البلزمة ،وعلى األخص حجز األالت او اٌة ادوات
تستخدم او تكون قد استخدمت فً ارتكاب الجرٌمة وكذا المنتجات او الضابع وعناوٌن المحال او األؼلفة او األوراق او ؼٌرها مما
تكون وضعت علٌها عبلمة او البٌانات موضوع الجرٌمة - 9 .وٌجوز اجراء هذا الحجزعند استٌراد البضابع من الخارج-9 .وٌجوز
ان ٌشمل األمر الصادر من القاضً ندب خبٌر او اكثر لمعاونة القابم بالحجز على عمله والزام الطالب بتقدٌم كفالة.
المادة ;4
تعتب ر اجراءات الحجز المنصوص علٌها فً المادة السابقة باطالة اذا لم تتبع ،خبلل ثمانٌة اٌام من توقٌع الحجز ،برفع دعوى على
من اتخذت بشؤنه هذه األجراءات.
المادة ;2
ٌ - 0جوز للمحكمة فً اٌة دعوى ان تقضً بمصادرة األشٌاء المحجوزة او التً تحتجزها فٌما بعد،الستنزال ثمنها من التعوٌضات
او الؽرامات ،او للتصرؾ فٌها باٌة طرٌقة اخرى تراها المحكمة مناسبة -9 .وٌجوز لها كذلك ان تؤمر باتبلؾ العبلمات ؼٌر
القانونٌة ،وان تؤمر عند األقتضاء باتبلؾ المنتجات واالؼلفة ومعدات الحزم وعناوٌن المحل والكتالوجات وؼٌرها من األشٌاء التً
تحمل هذه العبلمات وتحمل بٌانات ؼٌر قانونٌة ،وكذالك اتبلؾ االالت واالدوات التً استعملت بصفة خاصة فً عملٌة التزوٌر ،ولها
ان تؤمر بكل ما سبق حتى فً حالة الحكم بالبراءة -9 .وٌجوز للمحكمة ان تؤمر بنشر الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة على نفقة
المحكوم علٌه.
الكتاب الثانً
األلتزامات والعقود التجارٌة
المادة ;8
فٌما عدا ما نص علٌه هذا الكتاب تسري علىاأللتزامات والعقود التجارٌة االحكام المنصوص علٌها فً القانون المدنً.
الباب االول
األلتزامات التجارٌة
المادة ;9
الملتزمون معا بدٌن تجاري ٌكونون متضامنٌن فً هذا الدٌن ما لم ٌنص القانون او االتفاق على ؼٌر ذلك.
المادة ;:
تكون الكفالة تجارٌة اذا كان الكفٌل ٌضمن دٌنا ٌعتبر تجارٌا بالنسبة الى المدٌن.
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المادة ;;
فً الكفالة التجارٌة ٌكون الكفبلء متضامنٌن فٌما بٌنهم ومتضامنٌن مع المدٌن .والدابن مخٌر فً المطالبة،ان شاء طالب المدٌن،
وان شاء الطالب الكفٌل .ومطالبته احدهما له ال تسقط حق مطالبته لآلخر ،فبعد مطالبته احدهما له ان ٌطالب األخر وله ان ٌطالبهما
معا.
المادة 011
اذا قام التاجر لحساب الؽٌر باعمال او خدمات تتعلق بنشاطه التجاري اعتبر انه قام بها مقابل عوض ما لم ٌثبت عكس ذلك .وٌعٌن
العوض طبقا للعرؾ .فاذا لم ٌوجد عرؾ قدر القاضً العوض.
المادة 010
ٌكون القرض تجارٌا اذا كان القصد منه صرؾ المبالػ المقترضة فً اعمال تجارٌة.
المادة 019
 - 0للدابن الحق فً اقتضاء فابدة فً القرض التجاري ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك .واذا لم ٌعٌن سعر الفابدة فً العقد كانت الفابدة
المستحقة هً الفابدة القانونٌة -9 .% )9(.فاذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفابدة ،وتؤخر المدٌن فً الوفاء ،احتبست الفابدة
التؤخٌرٌة على اساس السعر المتفق علٌه.
المادة 019
تإدي الفابدة فً نهاٌة السنةاذا كانت مدةالقرض سنة او اكثر ،وفً ٌوم استحقاق الدٌن اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم
ٌتفق الطرفان على ؼٌره.
المادة 014
اذا كانت مدة القرض معٌنة ،لم ٌجبر الدابن على قبول استٌفاء الدٌن قبل حلول األجل ما لم ٌدفع المدٌن الفابدة المترتبة على المدة
الباقٌة.
المادة 012
اذا عٌن لتنفٌذ العقد اجل عمٌن وانقضى دون ان ٌقوم المدٌن بالتنفٌذ ،فبل ٌجوز بعد ذلك اجبار الدابن على قبوله.
المادة 018
اذا احتفظ احد المتعاقدٌن بحق فسخ العقد مقابل دفع المبلػ معٌن فقٌامه بتنفٌذ ما ٌفرضه علٌه العقد من التزامات او قبوله قٌام
المتعاقد األخر التزاماته بسقط عنه حق الفسخ الذي احتفظ به.
المادة 019
ال ٌجوز المطالبة بوفاء األلتزامات التجارٌة اال فً ساعات العمل التً ٌجري علٌها العرؾ.
المادة 01:
ٌكون اعذار المدٌن او اخطاره فً المسابل التجارٌة بانذار رسمً او بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول .وٌجوز فً احوال
األستعجال ان ٌكون األعذار او األخطار ببرقٌة.
المادة ;01
ال ٌجوز للقاضً منح المدٌن بالتزام تجاري مهلة للوفاء به او تقسٌطه اال فً األحوال المنصوص علٌها فً هذا القانون او اذا
اقتضت ذلك ضرورة قصوى.
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المادة 001
اذا كان محل اإللتزام التجاري مبلؽا من النقود وكان معلوم المقدار وقت نشوء األلتزام وتؤخر المدٌن فً الوفاء به ،كان ملزما ان
ٌدفع للدابن على سبٌل التعوٌض عن التؤخٌر فوابد قانونٌة قدرها سبعة فً المابة.
المادة 000
ٌ - 0جوز المعاقدٌن ان ٌتفقا على سعر اخر للوفابد ،على اال ٌزٌد هذا السعر على األسعار المعلنة من البنك المركزي والتً ٌقوم
بتحدٌدها مجلس ادارة البنك بعد موافقة وزٌر المالٌة .فاذا اتفقا على فوابد تزٌد علىهذه األسعار ،وجب تخفٌضها الى األس المعلنة
فً تارٌخ ابرام األتفاق ،وتعٌن رد ما دفع زابدا على هذا القدر - 9 .وكل عمولة او منفعة اٌا كان نوعها اشترطها الدابن ،اذا زادت
هً والفاب دة المتفق علٌها على الحد األقصى المتقدم ذكره ،تعتبر فابدة مستنرة ،وتكون قابلة للتخفٌض اذا ثبت ان هذه العمولة او
المنفعة ال تقابلها خدمة حقٌقٌة ٌكون الدابن قد اداها ،وال نفقة مشروعة.
المادة 009
ال ٌشترط ألستحقاق فوابد التؤخٌر ،قانونٌة كانت او اتفاقٌة ،ان ٌثبت الدابن ان ضررا لحقه من هذا التؤخٌر.
المادة 009
تستحق الفوابد عن التؤخٌر فً الوفاء بالدٌون التجارٌة بمجرد استحقاقها ما لم ٌنص القانون او االتفاق على ؼٌر ذلك.
المادة 004
ٌ - 0جوز للدابن ان ٌطالب بتعوٌض تكمٌلً ٌضاؾ الى فوابد التؤخٌر دون حاجة الى اثبات ان الضرر الذي ٌجاوز هذه الفوابد قد
تسبب فٌه المدٌن بؽش منه او بخطؤ جسٌم -9 .اما اذا تسب الدابن وهو ٌطالب ٌحقه فً اطالة امد النزاع بسوء نٌه فللمحكمة ان
تخفض الفوابد قانونٌة كانت او اتفاقٌة او اال تقضً بها اطبلقا عن المدة التً طال فٌها النزاع ببل مبرر.
المادة 002
ال ٌجوز تقاضً فوابد عل متجمد الفوابد ،وال ٌجوز فً اٌة حال ان ٌكون مجموع الفوابد التً ٌتقضاها الدابن اكثر من رأس المال
وذلك كله فً األحوال المنصوص علٌها فً هذا القانون ودون اخبلل بالقواعد والعادات التجارٌة وبما ٌوضع من قواعد للقروض
طوٌلة األجل.
المادة 008
ٌكون اهبل لتلقً الوفاء من ٌحمل مخالصة متى كان الموفى ٌجهل األسباب التً تحول دون الوفاء الى الحامل.
المادة 009
وجود سند الدٌن فً حٌازة المدٌن ٌقوم قرٌنة على براءة ذمته من الدٌن حتى ٌثبت خبلؾ ذلك.
المادة 00:
فً المسابل التجارٌة تتقادم التزامات التجار المتعلقة بؤعمالهم التجارٌة قبل بعضهم البعض بمضً عشر سنوات من تارٌخ حلول
مٌعاد الوفاء باأللتزام اال اذا نص القانون على مدة اقل .وكذلك تسقط بمرور عشر سنوات األحكام النهابٌة الصادرة فً المنازعات
المبٌنة بالفقرة السابقة.
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الباب الثانً
العقود التجارٌة المسماة
الفصل االول
البٌع التجاري
المادة ;00
ال ٌعتبر اٌجابا اببلغ األسعار الجارٌة الى اشخاص متعددٌن وال عرض األموال للبٌع بارسال جدول االشٌاء واسعارها وتصاوٌرها.
المادة 091
بٌع األموال التجارٌة ؼٌر الموجودة وقت العقد والتً تمكن تهٌبتها واحضارها وقت التسلٌم صحٌح.
المادة 090
ٌجوز بٌع شًء الحظ المتباٌعان وقت العقد احتمال تلفه ،فان تحقق التلؾ ال ٌسترد المشتري الثمن .اما اذا كان البابع واثقا من تلؾ
المبٌع حٌن العقد ،فالبٌع ؼٌر صحٌح.
المادة 099
اذا اتفق على ان للمشتري تحدٌد شكل البٌع او حجمه او ؼٌر ذلك من ممٌزاته التفصٌلٌة وجب على المشتري ان ٌقوم بهذا التحدٌد
خبلل مدة معقولة واال جاز للبابع ان ٌطلب الفسخ والتعوٌض - 9 .وٌجوز للبابع بعد انقضاء المدة المذكورة تحدٌد هذه الممٌزات،
وٌكون هذا التحدٌد نهابٌا اذا لم ٌعترض علٌه المشتري خبلل مدة معقولة من اخطاره به.
المادة 099
اذا اتفق على ان الثمن هو سعر السوق وجب عند الشك ان ٌكون الثمن سعر السوق فً المكان والزمان اللذٌن فٌهما تسلٌم المبٌع
للمشتري ،فاذا لم ٌكن فً مكان التسلٌم سوق وجب الرجوع الى سعر السوق فً المكان الذي ٌقتضى العرؾ ان تكون اسعاره هً
السارٌة.
المادة 094
اذا لم ٌحدد المتعاقدان ثمنا للبٌع فبل ٌترتب على ذلك بطبلن البٌع متى تبٌن من الظروؾ ان المتعاقدٌن قد نوٌا اعتماد السعر
المتداول فً التجارة او السعر الذي جرى علٌه التعامل بٌنهما.
المادة 092
ٌجوز تفوٌض طرؾ ثالث فً تعٌٌن الثمن فاذا لم ٌعٌن هذا الطرؾ الثمن الي سبب كان /الزم المشتري بسعر السوق ٌوم البٌع فاذا
تعذرت معرفة سعر السوق تكفل القاضً بتعٌٌن الثمن.
المادة 098
اذا كان الثمن مقدارا على اساس الوزن كانت العبرة بالوزن الصافً اال اذا اتفق الطرفان او استقر العرؾ على ؼٌر ذلك -9 .وٌحدد
العرؾ القدر المتسامح فٌه من نقص فً البضاعة بسبب النقل او ؼٌره او عند االتفاق على تسلٌم كمٌة محددة على وجه التقرٌب.
المادة 099
 - 0ال تسري قوانٌن التسعٌر الجبري وقراراته على ما انعقد من بٌوع قبل سرٌانها ولم ملن الثمن مستحقا فً تارٌخ الحق -9 .اما
ما انعقد من بٌوع اثناء سرٌان هذه القوانٌن والقرارات فانه ال ٌصح فٌها مجاوزة الثمن المحدد واال جاز للمشتري ان ٌمتنع عن
دفع الزٌادة او ان ٌستردها ولو اتفق على ؼٌر ذلك.
المادة 09:
اذا اتفق على ان ٌتم التسلٌم بمجرد وصول المبٌع الى امٌن النقل ،كانت تبعة الهبلك على البابع الى وقت تسلٌم المبٌع الى امٌن
النقل ،وتنتقل بعد ذلك الى المشتري.
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المادة ;09
 - 0اذا قام البابع بناء على طلب المشتري بارسال المبٌع الى ؼٌر الجهة المحددة لتسلٌمه فٌها كانت تبعة الهبلك على المشتري من
وقت تسلٌم المبٌع الى من تولى نقله -9 .فاذا خالؾ البابع تعلٌمات المشتري فٌما ٌخصه بطرٌقة االرسال دون ضرورة مبررة ،كان
مسإوال عما ٌلحق المبٌع من ضرر بسبب هذه المخالفة.
المادة 091
 - 0اذا لم ٌحدد مٌعاد للتسلٌم وجب ان ٌتم التسلٌم بمجرد تمام العقد ما لم تقض طبٌعة المبٌع او العرؾ بتحدٌد مٌعاد اخر - 9 .فاذا
كان للبضاعة موسم معٌن ،وجب ان ٌتم التسلٌم قبل نهاٌة هذا الموسم - 9 .واذا كان للمشتري ان ٌحدد مٌعادا للتسلٌم ،التزم البابع
بالتسلٌم فً الٌعاد الذي ٌحدده المشتري مع مراعاة ما ٌقضً به العرؾ وما تستلزمه طبٌعة المبٌع.
المادة 090
 - 0اذا لم ٌقم البابع بالتسلٌم فً المٌعاد المحد د له اعتبر العقد مفسوخا دون حاجة الى اعذار اال اذا اخطر المشتري البابع بتمسكه
بتنفٌذ العقد خبلل ثبلثة اٌام من حلول هذا المٌعاد -9 .وللمشتري ان ٌطالب البابع على سبٌل التعوٌض بالفرق بٌن الثمن المتفق
علٌه وما دفعه بحسن نٌة للحصول على شًء مماثل - 9 .فاذا كان المبٌع بضابع ذات سعر معروؾ فً السوق جاز للمشتري ولو لم
ٌقم بشراء بضابع مماثلة ان ٌطالب البابع بالفرق بٌن الثمن المتفق علٌه وثمن السوق فً الٌوم المحدد للتسلٌم.
المادة 099
اذا كانت البضاعة المسلمة تختلؾ عن البضاعة المتفق علٌها فً الكمٌة او الصنؾ ،فلٌس للمشتري ان ٌطلب الفسخ اال اذا بلػ
األختبلؾ من الجسامة حدا ٌجعل البضاعة المسلمة ؼٌر صالحة للؽرض الذي كان ٌعدها له ،وفً ؼٌر هذه الحالة ٌكتفً بانقاص
الثمن او بتكملته تبعا لنقص او زٌادة الكمٌة او الصنؾ .وهذا كله ما لم ٌوجد اتفاق او عرؾ مخالؾ - 9 .وٌتقادم حق المشتري فً
طلب الفسخ او انقاص الثمن ،وحق البابع فً طلب تكملة الثمن ،بمضً سنة من ٌوم التسلٌم الفعلً.
المادة 099
اذا لم ٌدفع الثمن فً الٌمعاد المتفق علٌه فللبابع بعد اعذار المشتري ان ٌطالبه بالفرق بٌن الثمن المتفق علٌه وثمن اعادة بٌع
الشًء بحسن نٌة - 9 .فاذا كان للب ٌع بضابع لها سعر معلوم فً السوق ،كان للبابع ان ٌطالب المشتري بالفرق بٌن الثمن المتفق
علٌه والثمن فً الٌوم المحدد للتنفٌذ.
المادة 094
للمشتري ان ٌفً بلثمن قبل حلول األجل ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك .وٌحدد األتفاق او العرؾ ما ٌخصم من الثمن مقابل الوفاء قبل
حلول األجل.
المادة 092
 - 0اذا رفض المشتري تسلم المبٌع ،جاز للبابع اٌداعه عند امٌن ،وبٌعه بالمزاد العلنً بعد انقضاء مدة معقولة ٌحددها وٌخطر لها
المشتري دون ابطاء .وٌجوز بٌع األشٌاء القابلة للتلؾ بالمزاد العلنً دون حاجة الى هذا األخطار -9 .فاذا كان للمبٌع سعر معلوم
فً السوق جاز بٌعه ممارسة بهذا السعر على ٌد سمسار -9 .وعلى البابع ان ٌودع حصٌلة البٌع خزانة المحكمة وذلك دون اخبلل
بحقه فً خصم الثمن ومصروفات االٌداع والبٌع.,

الفرع الثانً
بعض انواع البٌوع التجارٌة
المادة 098
البٌع بالتقسٌط اذا لم ٌدفع المشتر ي احد اقساط الثمن المتفق علٌه فبل ٌجوز الحكم بفسخ البٌع اذا تبٌن انه قام بتنفٌذ الجزء األكبر
من التزاماته.
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المادة 099
 - 0اذا احتفظ البابع بملكٌة المنقول المبٌع حتى اداء اقساط الثمن باجمعها اكتسب المشتري هذه الملكٌة بؤداء القسط األخٌر.
وٌتحمل المشتري تبعة هبلك المبٌع من وقت تسلٌمه الٌه -9 .ومع عدم االخبلل باألحكام المنصوص علٌها فً باب االفبلس ال ٌكون
شرط األحتفاظ بالملكٌة نافذا على الؽٌر اال اذا كان مدونا فً ورقة ذات تارٌخ ثابت وسابق على حق الؽٌر او على اجراءات التنفٌذ
التً ٌتخذها الدابنون على المبٌع.
المادة 09:
ال ٌجوز للمشتري التصرؾ فً المبٌع قبل اداء االقساط باكملها اال اذا واقؾ البابع على ذلك كتابة .وكل تصرؾ ٌجرٌه المشتري
للؽٌر بالمخالفة لهذا الحكم ال ٌكون نافذا فً حق البابع اذا ثبت علم الؽٌر وقت التصرؾ بعدم اداء الثمن باكمله.
المادة ;09
للبابع عن د تصرؾ المشتري فً البٌع قبل اداء اقساط الثمن بؤكملها وبؽٌر موافقة منه ان ٌطالب المشتري بؤداء األقساط الباقٌة
فورا.
المادة 041
تسري احكام البٌع بالتقسٌط المنصوص علٌها فً المواد السابقة ولو سمى المتعاقدان البٌع اٌجارا.
المادة 040
 - 9البٌوع البحرٌة  -0بٌوع القٌام البٌع سٌؾ هو بٌع بضاعة مصدره بطرٌق البحر الى محل معٌن ببدل مقطوع ٌشمل ثمن
البضاعة والتؤمٌن علٌها واجرة النقل بالسفٌنة)*( .
المادة 049
 - 0على البابع ابرام عقد النقل  -على نفقته -بالشروط المعتادة وذلك لنقل البضابع الى مٌناء الوصول المتفق علٌه وبطرٌق الرحلة
المعتادة -9 .وعلٌه اداء اجرة النقل واٌة نفقات اخرى لتفرٌػ البضاعة كما هً محددة فً وقت ومكان الشحن.
المادة 049
ٌ - 0لتزم البابع بشحن البضاعة على نفقته على السفٌنة فً مٌناء الشحن فً التارٌخ المتفق علٌه فً عقد البٌع او فً وقت معقول
اذا لم ٌحدد الطرفان وقتا للشحنٌ -9 .تولى البابع  -على نفقته  -استخراج التراخٌص البلزمة لتصدٌر البضاعة من مكان الشحن.
كما ٌتحمل نفقات الحزم ،ومصروفات قٌاس البضاعة او وزنها او عدها اوالتؤكد من نوعٌتها متى كانت هذه العملٌات الزمة للشحن.
كما ٌلتزم بالضرابب والرسوم المستحقة على البضاعة بسبب تصدٌرها او شحنها -9 .وعلٌه ان ٌخطر المشتري دون تؤخٌر بتارٌخ
شحن البضاعة واسم السفٌنة.
المادة 044
ٌتحمل البابع ما قد ٌلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التً تجتاز فٌها اثناء شحنها حاجر السفٌنة وتنتقل التبعة بعد ذلك الى
المشتري.
المادة 042
ٌ - 0عقد البابع  -على نفقته  -مع مإمن حسن السمعة عقد تؤمٌن بحري على البضاعة ٌؽطى مخاطر الرحلة .واذا شحن المبٌع على
دفعات وجب التؤمٌن على كل دفعة على حدة .ولٌس للبابع ان ٌوقم بنفسه تجاه المشتري كمإمن - 9 .وٌجب ان ٌعقد التؤمٌن بوثٌقة
قابلة للتداول وبالشروط التً ٌجري علٌها العرؾ فً مٌناء الشحن ،على اال ٌقل مبلػ التؤمٌن عن الثمن المذكور فً عقد البٌع
مضافا الٌه عشرة فً المابة - 9 .وال ٌلتزم البابع اال بالتؤمٌن ضد اخطار النقل العادٌة .اما األخطار الخاصة بتجارة معٌنة فبل ٌلتزم
البابع بالتؤمٌن ضدها اال اذا اتفق على ذلك مع ا لمششتري .كذلك ال ٌلتزم البابع بالتؤمٌن على المبٌع ضد اخطار الحرب ما لم ٌنص
العقد على ؼٌر ذلك.
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المادة 048
 - 0على البابع ان ٌرسل الى المشتري دون تؤخٌر سند شحن نظٌفا وقاببل للتداول وخاصا بالبضاعة المبٌعة .وٌجب ان ٌكون
مشتمبل على ما ٌثبت ان البضاعة شحنت عل ى السفٌنة فً التارٌخ او خبلل المهلة المحددة للشحن ،وان ٌخول للمشتري او من
ٌمثله الحق فً استبلم البضاعة بتظهٌره الٌه اونقل هذا الحق الٌه بالطرٌق القانونً المناسب .فان كان السند برسم الشحن وجب
ان ٌكون مإشرا علٌه من الشركة الناقلة فً تارٌخ الشحن بما ٌفٌد اتمام شحن البضاعة على السفٌنةٌ -9 .عتبر سند الشحن نظٌفا
اذا لم ٌشتمل على شروط اضافٌة صرٌحة تإكد وجوب عٌوب فً المبٌع او فً كٌفٌة حزمه .وال ٌدخل فً هذه الشروط األشارة فً
سند الشحن الى سبق استخدام األوعٌة او األؼلفة او الى عدم المسإولٌة عما ٌحدث من ضرر بسبب طبٌعة المبٌع او الى جهل
الناقل بمحتوٌات الطرود او وزنها -9 .وترفق بسند الشحن قابمة بالبضاعة المبٌعة ووثٌقة التؤمٌن او شهادة تقوم مقامها وتشتمل
على شروطها األساسٌة وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثٌقة .وكذلك الوثابق األخرى التً قد ٌطلبها المشتري الثبات
مطاب قة البضاعة لما ٌنص علٌه العقد .واذا كان سند الشحن ٌحٌل فً بعض األمور الى عقد اٌجار السفٌنة وجب ارفاق نسخة من
هذا العقد.
المادة 049
 - 0ال ٌلتزم المشتري بقبول المستندات التً ٌرسلها الٌه البابع اذا كانت ؼٌر مطابقة للشروط المنصوص علٌها فً عقد البٌع.
وٌعتبر ا لمشتري قاببل لتلك المستندات اذا لم ٌعترض علٌها خبلل سبعة اٌام من تارٌخ تسلمها .وٌتم االعتراض باخطار البابع
بارسال مستندات مطابقة للشروط خبلل فترة مناسبة .وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البٌع مع التعوٌض ان كان له
مقتضى -9 .واذا رد المشتري الستندات أل سباب معٌنة او قبلها بقٌود فلٌس له بعد ذلك ان ٌبدي اي اعتراض ؼٌر االسباب والقٌود
التً سبق اٌرادها - 9 .واذا رد المشتري المستندات دون مسوغ كان مسإوال عن تعوٌض البابع عما ٌنجم عن ذالك من ضرر.
المادة 04:
اذا وصلت السفٌنة التً شحنت علٌها البضاعة المبٌعة قبل و صول المستندات او اذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البابع فور
اخطاره بذلك القٌام بكل ما ٌلزم لتمكٌن المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التً لم تصل او استكمال المستندات
الناقصة .وٌتحمل البابع تامصروفات البلزمة لذلك مع التعوٌض ان كان له مقتضى.
المادة ;04
اذا وصلت السفٌنة ٌلتزم المسشتري باستبلم البضاعة بعد فحصها والتحقق من موافقتها لما جاء باالوراق .وٌتحمل المشتري
المصروفات التً تستحق على البضاعة اثناء الرحلة البحرٌة حتى وصولها الى مٌناء الوصول ما لم ٌكن متفقا على دخول هذه
المصروفات فً اجرة النقل .كما ٌت حمل المشتري ما قد ٌستحق على المبٌع من رسوم استٌراد او رسوم جمركٌة.
المادة 021
اذا ظهرت بالبضاعة مخالفة لما جاء فً االوراق ،ولم تجاوز المخالفة القدر المسموح به عرفا كان المشتري ملزما بقبولها مع
تنزٌل فً الثمن ٌقدره الخبراء وفقا للعرؾ المعمول به فً مٌناء الوصول.
المادة 020
البٌع فوب هو البٌع الذي ٌتم فٌها تسلٌم البضاعة فً مٌناء الشحن على ظهر السفٌنة التً ٌعٌنها المشتري لنقلها)*( .
المادة 029
على المشتري ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته واخطار البابع فً مٌعاد مناسب باسم السفٌنة التً اختارها للنقل ومكان الشحن
وتارٌخه او المهلة المعٌنة الجرابه.
المادة 029
ٌ - 0لتزم البابع بحزم البضاعة وشحنها على السفٌنة التً عٌنها المشتري .وذلك فً التارٌخ او خبلل المهلة المعنٌة للشحن- 9 .
وٌتحمل البابع نفقات الحزم ومصروفات الفحص او القٌاس او الوزن او العد البلزمة لشحن البضاعة - 9 .وٌخطر البابع المشتري
دون ابطاء بشحن البضاعة وٌرسل الٌه االوراق الدالة على ذلك على ان ٌتحمل المشتري مصروفات األخطار وارسال االوراق.
المادة 024
ٌتولى البابع على نفقته استخراج اذن التصدٌر وجٌمع األجراءات الخاصة بشحن البضاعة.
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المادة 022
اذا طلب الم شتري تقدٌم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البابع بالحصول علٌها وتقدٌمها له.
المادة 028
على البابع تقدٌم كل معاونة لتمكٌن المشتري من الحصول على سند الشحن وؼٌره من المستندات الصادرة فً بلد الحن والتً قد
ٌطلبها المشتري لٌتمكن من استٌراد البضاعة الى بلد الوصول او مرورها عبر دولة اخرى عند األقتضاء وٌتحمل المشتري النفقات
البلزمة للحصول على هذه االوراق.
المادة 029
ٌتحمل البابع جمٌع النفقات البلزمة لشحن البضاعة .كما ٌتحمل تبعة ما قد ٌلحق البضاعة من ضرر حتى اللحظة التً تجتاز فٌها
اثناء شحنها حاجز السفٌنة .اما ما ٌلحق البضاعة بعد ذلك من ضرر وما ٌستحق علٌها من مصروفات فٌقع على عاتق المشتري.
المادة 02:
اذا لم ٌخطر المشتري البابع باسم السفٌنة فً المٌعاد المناسب او احتفظ بحق تعٌٌن مدة لتسلمه البضاعة او لتحدٌد مٌناء الشحن
ولو تصدر عنه تعلٌمات محددة خبلل تلك المدة التزم بالمصروفات االضافٌة التً تنجم عن ذلك ،وتحمل تبعة ما قد ٌلحق بالبضاعة
من ضرر من تارٌخ انقضاء المدة المتفق علٌها للتسلٌم بشرط ان تكون البضاعة قد تعٌنت بذاتها.
المادة ;02
اذا تؤخر وصول السفٌنة الى ما بعد انتهاء المدة المعٌنة للشحن ،اواذا لم تستطع شحن البضاعة خبلل تلك المدة ،التزم المشتري
تبعة ما قد ٌلحق بالبضاعة من تارٌخ انقضاء المدة المعٌنة للشحن بشرط ان تكون البضاعة المبٌعة قد تعٌنت بذاتها.
المادة 081
ب -بٌوع الوصول العقد الذي ٌتضمن شروطا من شؤنها تحمٌل البابع تبعة الهبلك بعد شحن البضاعة ،او تجعل امر تنفٌذ العقد
منوطا بوصول السفٌنة سالمة ،او تعطً المشتري الخٌار فً قبول البضاعة حسب رؼبته او حسب النموذج المسلم الٌهٌ ،خرج عن
كونه بٌع سٌؾ او بٌع فوب وٌعتبر بٌعا بشرط التسلٌم فً مكان الوصول.

الفصل الثانً
النقل
المادة 080
 - 0عقد النقل اتفاق ٌلتزم ب موجبه الناقل بؤن ٌقوم بنقل شًء او شخص الى جهة معٌنة مقابل اجر معٌن - 9 .وٌتم عقد النقل بمجرد
االتفاق اال اذا اتفق الطرفان صراحة او ضمنا علىتؤخٌره الى وقت التسلٌم -9 .وٌجوز اثبات العقد بجمٌع الطرق)*( .
المادة 089
 - 0تتقادم بسنة كل دعوى ناشبة عن عقد نقل اال شٌاء اوعقد نقل األشخاص او عقد الوكالة بالعمولة للنقل وٌسري هذا التقادم فٌما
ٌتعلق بدعوى المسإولٌة عن الهبلك الكلً لبلشٌاء من الٌوم الذي ٌجب فٌه التسلٌم ،وعن التؤخٌر او التلؾ او الهبلك الجزبً
لبلشٌبلء او من ٌوم التلسٌم او من ٌوم الذي وضع فٌه الشًء تحت تصرؾ المرسل الٌه -9 .وال ٌجوز ان ٌتمسك بالتقادم من صدر
منه خطؤ عمدي او خطؤ جسٌم -9 .وٌقع باطبل كل اتفاق على مخالفة األحكام السابقة.
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الفرع االول
عقد نقل األشٌاء
المادة 089
 - 0تحرر وثٌقة النقل من نسختٌن ٌوقع احداها الناقل وتسلم الى المراسل وٌوقع األخرى المرسل وتسلم الى الناقل - 9 .وتشمل
الوثٌقة بوجه خاص -0 :تارٌخ تحرٌرها -9 ،اسماء المرسل والمرسل الٌه والناقل والوكٌل بالعمولة للنقل ان وجد ،ومواطنهم-9 .
جهة القٌام وجهة الوصول  -4جنس الشىء المنقول ووزنه وحجمه وكٌفٌة حزمه وعدد الطرود وكل بٌان اخر ٌكون الزما لتعٌٌن
ذاتٌة الشًء وتقدٌر قٌمته - 2 .المٌعاد المعٌن للنقل -8 .اجرة النقل مع بٌان الملتزم بدفعها -9 ,االتفاقات الخاصة المتعلقة بوسٌلة
النقل وطرٌقه والتعوٌضات التً تستحق عن هبلك الشًء او تلفه او تؤخر وصوله -9 .وٌجوز اثبات عكس ما رود فً وثٌقة النقل
بجمٌع الطرق)*( .
المادة 084
ٌ - 0جوز ان تحرر وثٌقة النقل باسم شخص معٌن آلمره او للحامل -9 .تتداول الوثٌقة طبقا لقواعد الحوالة اذا كانت اسمٌة
وبالتظهٌر اذا كانت ألمر ،وبالمناولة اذا كانت للحامل.
المادة 082
اذا لم تحرر وثٌقة نقل وجب على الناقل ان ٌسلم الى المرسل بن اء على طلبه اٌصاال موقعا منه بتسلٌم الشًء المنقول وٌجب ان
ٌكون االٌصال مإرخا ومشتمبل على البٌانات الكافٌة لتعٌٌن ذاتٌة الشًء المنقول واجرة النقل.
المادة 088
ٌ - 0لتزم المرسل بتسلٌم الشًء الى الناقل فً موطنه اال اذا اتفق على تسلٌمه فً مكان اخر .واذا كان النقل ٌقتضً من جانب
الناقل اتخاذ استعدادات خاصة ،وجب على المرسل اخطاره بذلك قبل التلسٌم بوقت كاؾ - 9 .وٌجوز للناقل ان ٌطلب فتح الطرود قبل
تسلمها للتحقق من صحة البٌانات التً ذكرها المرسل -9 .واذا كانت طبٌعة الشًء تقتضً اعداده للنقل اعدادا خاصا وجب
علىالمرسل ان ٌعنى بحزمه على وجه ٌقٌه الهبلك او التلؾ ،وال ٌعرض األشخاص او االشٌاء األخرى التً تنقل معه الضرر.
المادة 089
ٌ - 0لتزم المرسل بدفع اجرة النقل وؼٌرها من المصروفات المستحقة للناقل ما لم ٌتفق على ان ٌتحملها المرسل الٌه وفً هذه
الحالة ٌكون المرسل والمرسل الٌه مسإولٌن بالتضامن عن دفع األجرة والمصروفات -9 .وال ٌستحق الناقل اجرة نقل ما ٌهلك من
االشٌاء بقوة قاهرة.
المادة 08:
ٌ - 0جوز للمرسل اثناء وجود الشًء فً حٌازة الناقل ان ٌؤمره باعادته الٌه او بتوجٌهه الى شخص اخر ؼٌر المرسل الٌه وٌدفع
للناقل اجرة ما ٌتم من ال نقل وٌعوضه عن المصروفات واالضرار -9 .على انه الٌجوز للمرسل استعمال هذا الحق :أ -اذا عجز عن
نقدٌم وثٌقة النقل التً تسلمها من الناقل .ب -اذا وصل الشًء وطلب المرسل الٌه تسلمه .وٌنتقل هذا الحق الى المرسل الٌه من
وقت تسلمه وثٌقة النقل.
المادة ;08
ٌ - 0جوز لمال ك الشًء ان ٌتصرؾ فٌه بالبٌع او ؼٌره من التصرفات اثناء وجوده فً حٌازة الناقل بموجب وثٌقة النقل 9 .والمالك
هو الذي ٌتحمل تبعة هبلك الشًء اثناء النقل ،وٌرجع علىالناقل اذا كان للرجوع وجه.
المادة 091
ٌتحمل المرسل الٌه االلتزامات الناشبة عن عقد النقل اذا قبلها صراحة او ضمنا .وٌعتبر قبوال ضمنٌا بوجه خاص مطالبة المرسل
الٌه بتسلٌم الشًء وثٌقة النقل او اصداره بعد تسلمه هذه الوثٌقة تعلٌمات تتعلق به.
المادة 090
ٌ - 0لتزم الناقل بشحن الشًء ورصه فً وسٌلة النقل ما لم ٌتفق على ؼٌرذلك -9 .واذا اتفق على ان ٌقوم المرسل بشحن البضاعة
او رصها ،وجب على الناقل ان ٌمتنع عن النقل اذا كان الشحن او الرص مشوبا بعٌب ال ٌخفى على الناقل العادي.
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المادة 099
على الناقل ان ٌسلك الطرٌق الذي تم االتفاق علٌه فاذا لم ٌتفق على طرٌق معٌن وجب علىالناقل ان ٌسلك اقصر الطرق -9 .ومع
ذلك ٌجوز للناقل ان ٌؽٌر الطرق المتفق علٌه او اال ٌلتزم اقصر الطرق ،اذا قامت ضرورة تقتضً ذلك.
المادة 099
ٌ - 0ضمن الناقل سبلمة الشىء اثناء تنفٌذ عقد النقل ،وٌكون مسإوال عن هبلكه هبلكا كلٌا او هبلكا جزبٌا او عن تلفه او عن
التؤخٌر فً تسلٌمه .وٌعتبر فً حكم الهبلك الكلً انقضا ء مدة معقولة بعد انتهاء المٌعاد المعٌن او الذي ٌقضً به العرؾ لوصول
الشًء دون العثور علٌه -9 .وال ٌكون الناقل مسإوال عما ٌلحق الشًء عادة بحكم طبٌعته من نقص فً الوزن او الحجم اثناء نقله
ما لم ٌثبت ان النقص نشؤ من اسباب اخرى.
المادة 094
ال ٌكون الناقل مسإوال عن ضٌاع ما عهد الٌه بنقله من نقود او اوراق مالٌة او مجوهرات اوؼٌر ذلك من االشٌاء الثمٌنة ،اال بقدر
ما قدمه المرسل بشؤنها وقت تسلٌمها من بٌانات كتابٌة.
المادة 092
ٌكون الناقل مسإوال عن افعال االشخاص الذٌن ٌستخدمهم فً تنفٌذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 098
 - 0اذا ضاع الشًء او تلؾ دون ان تكون قٌمته مبٌنة فً وثٌقة النقل ،قدر التعوٌض علىاساس القٌمة الحقٌقٌة لما ضاع او تلؾ
فً جهة الوصول وفً الٌوم المحدد له طبقا للسعر السابد فً السوق .فإذا لم ٌكن للشًء سعر معٌن حددت قٌمته بمعرفة خبٌر
ٌعٌنه قاضً األمور المستعجلة -9 .واذا كانت قٌمة الشًء مبٌنة فً وثٌقة النقل ،جاز للناقل ان ٌنازع فً هذه القٌمة ،وان ٌثبت
بجمٌع الطرق القٌمة الحقٌقٌة للشًء.
المادة 099
اذا ترتب على تلؾ الشًء او على هبلكه هبلكا جزبٌا او على تؤخر وصوله انه لم ٌعد صالحا للؽرض المقوصود منه .وثبتت
مسإولٌة الناقل ،جاز لطالب التعوٌض ان ٌتخلى للناقل عن الشًء مقابل الحصول على تعوٌض كامل.
المادة 09:
 - 0تسلم الشًء دون تحفظ ٌسقط الحق فً الرجوع على الناقل بسبب التلؾ او الهبلك الجزبً او التؤخر فً الوصول ما لم ٌثبت
المرسل الٌه حالة البضاعة وٌرفع الدعوى علىالناقل خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ التسلٌم -9 .وٌكون اثبات حالة البضاعة بمعرفة
رجال االدارة او خبٌر ٌعٌنه قاضً األمور المستعجلة.
المادة ;09
 - 0اذا قدم عدة ناقلٌن على التعاقب بتنفٌذ عقد النقل واحد كان للناقل االول مسإوال تجاه المرسل والمرسل الٌه عن مجموع النقل
وٌقع باطبل كل شرط بخبلؾ ذلك - 9 .وال ٌسؤل كل من الناقلٌن التالٌن للناقل األول تجاهه او تجاه المرسل اوالمرسل الٌه اال عن
الضرر الذي ٌقع فً الجزء الخاص به من النقل .فاذا استحال الجزء الذي وقع فٌه الضرر وجب توزٌع التعوٌض بٌن جمٌع الناقلٌن
بنسبة ما ٌستحقه كل منهم من اجرة النقل ،واذا اعسر احدهم وزعت حصته على األخرٌن بالنسبة ذاتها.
المادة 0:1
 - 0ال ٌجوز للناقل ان ٌنفً مسإولٌته عن هبلك الشًء او تلفه او التؤخٌر فً تسلٌمه اال باثبات القوة القاهرة او العٌب الذااتً فً
الشًء او خطؤ المرسل او خطؤ المرسل لٌه -9 .واذا تحفظ الناقل واشترط عدم مسإولٌته عن التلؾ من جراء عٌب فً حزم
البضاعة ،كان على المرسل او المرسل الٌه ان ٌثبت ان التلؾ لم ٌنشؤ من جراء هذا العٌب.
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المادة 0:0
ٌ - 0قع باطبل كل شرط ٌقضً باعفاء الناقل من المسإولٌة عن هبلك الشًء هلكا كلٌا او هلكا جزبٌا او عن تلفه كذلك ٌقع باطبل كل
شرط ٌقضً باعفاء الناقل من هذه المسإولٌة اذا نشؤت عن افعال تابعٌه -9 .وٌعتبر فً حكم األعفاء من المسإولٌة كل شرط ٌكون
من شؤنه الزام المرسل او المرسل الٌه باٌة صفة كانت بدفع كل او بعض نفقات التؤمٌن ضد مسإولٌة الناقل.
المادة 0:9
 - 0فٌما عدا حالتً الخطؤ العمدي والخطؤ الجسٌم من الناقل او من تابعٌه ٌجوز للناقل :أ  -ان ٌحدد مسإولٌته عن الهبلك او التلؾ،
بشرط اال ٌكون التعوٌض المشترط تعوٌضا صورٌا .ب  -ان ٌشترط اعفاءه من المسإولٌة عن التؤخٌر -9 .وٌجب ان ٌكون شرط
األعفاء من المسإولٌة او تحدٌدها مكتوبا ،وان ٌكون الناقل قد اعلم به المرسل.
المادة 0:9
اذا نقل الشىء فً حراسة المرسل او المرسل الٌه ،لم ٌكن الناقل مسإوال عن هبلكه اوتلفه اال اذا ثبت صدور خطؤ منه او من
تابعٌه.
المادة 0:4
ٌ - 0لتزم الناقل بتفرٌػ الشًء عند وصوله ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك -9 .وللمرسل اٌه ان ٌرجع مباشرة على الناقل ٌطالبه بالتسلٌم
او بالتعوٌض عند االقتضاء.
المادة 0:2
 - 0اذا لم ٌكن التسلٌم واجبا فً محل المرسل الٌه كان على الناقل ان ٌخطره بوصول الشًء وبالوقت الذي ٌستطٌع فٌه تسلمه-9 .
وعلى المرسل الٌه تسلم السًء فً المٌعاد الذي حدده الناقل .وااللتزام بمصروفات التخزٌن .وٌجوز للناقل بعد انقضاء المٌعاد الذي
عٌنه للتسلم وان ٌنقل الشًء الى محل المرسل الٌه مقابل اجرة اضافٌة.
المادة 0:8
 - 0اذا وقؾ النقل اثناء تنفٌذه او لم ٌحضر المرسل الٌه لتسلم الشىء الذي عٌنه الناقل او خضر وامتنع عن تسلمه او عن دفع
اجرة النقل والمصروفات وجب على الناقل ان ٌخطر المرسل بذلك وان ٌطلب منه تعلٌماته -9 .واذا تؤخر المرسل فً إببلغ الناقل
تعلٌماته فً الوقت المناسب جاز للناقل ان ٌطلب من قاضى األمور المستعجلة عٌٌن خبٌر إلثبات حالة الشًء واالذن له فً اٌداعه
ع ند امٌن لحساب المرسل وعلى مسإولٌته -9 .واذا كان الشًء معرضا للهبلك اوللتلؾ او نقص فً القٌمة او كانت صٌانته
تقتضً مصروفات باهظة امر القاضً ببٌعه بالطرٌقة التً ٌعٌنها وباٌداع الثمن خزانة المحكمة لحساب ذوي الشؤن .وٌجوز
للقاضً عند االقتضاء ان ٌؤمر ببٌع الشًء كله او نصفه بما ٌكفً للوفاء بالمبالػ المستحقة للناقل.
المادة 0:9
 - 0للناقل حبس الشًء الستٌفاء اجرة النقل والمصروفات وؼٌرها من المبالػ التً تستحق له بسبب النقل -9 .وٌكون للناقل امتٌاز
على الثمن الناتج من بٌع الشًء الستٌفاء المبالػ المستحقة له بسبب النقل وٌ تبع فً هذا الشؤن اجراءات التنفٌذ على األشٌاء
المرهونة رهنا تجارٌا.

الفرع الثانً
عقد نقل األشخاص
المادة 0::
ٌلتزم الناقل بنقل الراكب وامتعته التً ٌجوز له االحتفاظ بها الى جهة الوصول فً المٌعاد المتفق علٌه او المذكور فً لوابح النقل
او الذي ٌقضً به العرؾ)*( .
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المادة ;0:
ٌ - 0ضمن الناقل سبلمة الركاب اثناء تنفٌذ عقد النقل وٌكون مسإوال عما ٌلحق الراكب من اضرار بدنٌة او مادٌة وعن التؤخٌر وال
ٌجوز له ان ٌنفً مسإولٌته اال باثبات القوة القاهرة او خطؤ الراكب -9 .وللورثه الحق فً مطالبة الناقل بالتعوٌض عن الضرر
الذي لحق مورثهم سواء وقعت الوفاة اثر الحادث مباشرة او بعد انقضاء مدة من الزمن.
المادة 0;1
ٌكون الناقل مسإوال عن افعال األشخاص الذٌن ٌستخدمهم فً تنفٌذ التزاماته المترتبة على عقد النقل.
المادة 0;0
ٌ - 0قع باطبل كل شرط ٌقضً باعفاء الناقل كلٌا او جزبٌا من المسإولٌة عما ٌصٌب الراكب من اضرار بدنٌةٌ -9 .عتبر فً حكم
اإلعفاء من المسإولٌة كل شرط ٌكون من شؤنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التؤمٌن ضد مسإولٌة الناقل.
 - 9وفٌما عدا حالتً الخطؤ العمدي والخطؤ الجسٌم من الناقل او من تابعٌهٌ ،جوز للناقل ان ٌشترط اعفاءه كلٌا او جزبٌا من
المسإولٌة عن األضرار ؼٌر البدنٌة او اضرار التؤخٌر التً تلحق الراكب - 4 .وٌجب ان ٌكون شرط األعفاء من المسإولٌة مكتوبا
وان ٌكون الناقد قد اعلم به الراكب.
المادة 0;9
 - 0ال ٌكون الناقل مسإوال عن ضٌاع األمتعة التً ٌحتفظ بها الراكب او عن تلفها اال اذا اثبت الراكب خطؤ الناقل او تابعٌه-9 .
وٌخضع نقل األمتعة المسجلة لؤلحكام الخاصة بنقل األشٌاء.
المادة 0;9
 - 0اذا توفً الراكب اثناء تنفٌذ عقد النقل ،التزم الناقل بؤن ٌتخذ التدابٌر البلزمة للمحافظة على امتعته الى ان تسلم الى ذوي
الشؤن -9 .واذا وجد فً محل الوفاة احد ذوي الشؤن جاز له ان ٌتدخل لمراقبة هذه التدابٌر وان ٌطلب من الناقل تسلٌمه اقرار بان
امتعة المتوفً فً حٌازته.
المادة 0;4
ٌلتزم الراكب بؤداء اجرة النقل فً المٌعاد المتفق علٌه او المذكور فً لوابح النقل او الذي ٌقضً به العرؾ .وهو ملزم األجرة
كاملة ولو عدل عن السفر اما اذا استحال السفر بسبب وفاة الراكب او مرضه اوؼٌر ذلك من الموانع القهرٌة فان عقد النقل ٌنفسخ
وال تجب االجرة.
المادة 0;2
 - 0للناقل حبس امتعة الراكب ضمانا ألجرة النقل ولما قدمه له من طعام او ؼٌره اثناء تنفٌذ عقد النقل -9 .للناقل حق امتٌاز على
ثمن األمتعة الستٌفاء المبالػ المستحقة له بسبب النقل وٌتبع فً هذا الشؤن اجراءات التنفٌذ على االشٌاء المرهونة رهنا تجارٌا.
المادة 0;8
ٌجب على الراكب اتباع تعلٌمات الناقل المتعلقة بالنقل.

الفرع الثالث
الوكالة بالعمولة للنقل
المادة 0;9
 - 0الوكالة بالعمولة للنقل عقد ٌلتزم بموجبه الوكٌل بان ٌتعاقد باسمه او باسم موكله مع ناقل على نقل شًء او شخص الى جهة
معٌنة وبؤن ٌقوم عند االقتضاء بالعملٌات المرتبطة بهذا النقل وذلك فً مقابل عمولة ٌتقاضاها من الموكل -9 .واذا تولى الوكٌل
بالعمولة النقل بوسابله الخاصة سرت علٌه احكام عقد النقل ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
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المادة 0;:
ٌ - 0لتزم الوكٌل العمولة للنقل بؤن ٌحافظ على مصلحة موكله وان ٌنفذ تعلٌماته بوجه خاص ما تعلق منه باختٌار الناقل -9 .ال
ٌجوز للوكٌل ان ٌقٌد فً حساب موكله اجرة نقل اعلى من األجرة المتفق علٌها مع الناقل.
المادة ;;0
ٌ - 0ضمن الوكٌل بالعمولة للنقل سبلمة الشًء او الراكب -9 .وفً نقل األشٌاء ٌكون مسإوال من وقت تسلمه الشًء عن هبلكه
كلٌا او جزبٌا او تلفه او التؤخٌر فً تسلٌمه .وال ٌجوز له ان ٌنفً مسإولٌته اال بإثبات القوة القاهرة او العٌب الذاتى فً الشًء او
خطؤ الموكل او خطؤ المرسل الٌه - 9 .وفً نقل األشخاص ٌكون مسإوال عن التؤخٌر فى الوصول وعما ٌلحق الراكب اثناء تنفٌذ
عقد العمل من اضرار بدنٌة او مادٌة .وال ٌجوز له ان ٌنفً مسإولٌته اال باثبات القوة القاهرة او خطؤ الراكب -4 .وله فً جمٌع
األ حوال الرجوع على الناقل اذا كان لهذا الرجوع وجه.
المادة 911
ٌ - 0قع باطبل كل شرط ٌقضً باعفاء الوكٌل العمولة للنقل كلٌا او جزبٌا عما ٌلحق الراكب من اضرار بدنٌة -9 .وٌعتبر فً حكم
اإلعفاء من المسإولٌة كل شرط ٌكون من شؤنه الزام الراكب على اي وجه بدفع كل او بعض نفقات التؤمٌن ضد مسإولٌة الوكٌل
بالعمولة - 9 .وفٌما عدا حالتً الخطؤ العمدي والخطؤ الجسٌم من الوكٌل العمولة للنقل او من احد تابعٌه او من الناقل او من احد
تابعٌه ٌجوز للوكٌل بالعمولة ان ٌشترط اعفاءه كلٌا او جزبٌا من المسإولٌة الناشبة عن هبلك الشًء او تلفه او التؤخٌر فً
تسلٌمه ومن المسإولٌة الناشبة عن التؤخٌر فً وصول الراكب و -او عما ٌلحقه من اضرار ؼٌر بدنٌة -4 .وٌجب ان ٌكون شرط
اإلعفاء من المسإولٌة مكتوبا وان ٌكون الوكٌل قد اعلم به الموكل او الراكب.
المادة 910
 - 0للموكل او الراكب حق الرجوع مباشرة على الناقل لمطالبته بتعوٌض الضرر الناشا عن عدم تنفٌذ عقد النقل او عن تنفٌذه
بكٌفٌة معٌنه اوعن التؤخٌر .وٌجب فً هذه الحالة ادخال الوكٌل بالعمولة للنقل فً الدعوى -9 .وللناقل حق الرجوع مباشرة على
الموكل الراكب لمطالبته بالتعوٌض عن الضرر الذي لحقه من تنفٌذ النقل.
المادة 919
الوكٌل األصلً بالعمولة ضامن للوكٌل بالعمولة الذي وسطه ،ما لم ٌكن المرسل قد عٌن الوكٌل الوسٌط فً اتفاقه مع الوكٌل
األصلً.
المادة 919
اذا دفع الوكٌل بالعمولة اجرة النقل الى الناقل حل محله فٌما له من حقوق.
المادة 914
فٌما عدا األحكام المنصوص علٌها فٌما تقدم ،تسري على الوكٌل بالعمولة للنقل األحكام الخاصة بعقد الوكالة العمولة.

الفرع الرابع -
احكام خاصة بالنقل الجوي
المادة 912
ٌ - 0قصد بالنقل الجوي نقل األشخاص او األمتعة او البضابع بالطابرات فً مقابل اجر - 9 .وٌقصد بلفظ " األمتعة" األشٌاء التً
ٌجو ز للراكب حملها معه فً الطابرة وتسلم للناقل لتكون فً حراسته اثناء النقل وال ٌشمل هذا اللفظ األشٌاء الصؽٌرة الشخصٌة
التى تبقى فً حراسة الراكب اثناء السفر)*( .
المادة 918
تسري على النقل الجوي احكام هذا الفصل مع مراعاة األحكام الخاصة المنصوص علٌها فً المواد التالٌة.
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المادة 919
ٌجب ان تتضمن وثٌقة النقل الجوي بٌانا ٌفٌد بؤن النقل ٌقع وفقا ألحكام المسإولٌة المحدودة المنصوص علٌها فً المادة  904واال
امتنع على الناقل التمسك بهذه األحكام.
المادة 91:
ٌسؤل الناقل الجوي عن الضرر الذي ٌحدث فً حالة وفاة الراكب او اصابته بجروح او بؤي ضرر بدنً آخر اذا وقع الحادث الذي
ادى الى ضرر على متن الطابرة او فً اثناء العملٌة من عملٌات صعود الركاب ونزولهم.
المادة ;91
ٌ - 0سؤل الناقل الجوي عن الضرر الذي ٌحدث فً حالة هبلك او ضٌاع االمتعة او البضابع او تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى
ضرر اثناء النقل الجوي -9 .وٌشتمل النقل الجوي الفترة التً تكون فٌها األمتعة والبضابع فً حراسة الناقل اثناء وجود الطابرة
فً احد المطارات او فً اي مكان اخر هبطت فٌه - 9 .وال ٌشمل النقل الجوي الفترة التً تكون فٌها األمتعة او البضابع محل نقل
بري او جوي او نهر ي ٌقع خارج المطار .على انه اذا حدث مثل هذا النقل عند تنفٌذ النقل الجوي بقصد الشحن او التسلٌم او النقل
من طابرة الى اخرى وجب افتراض ان الضرر نتج عن حادث وقع اثناء فترة النقل الجوي حتى ٌقوم الدلٌل على عكس ذلك.
المادة 901
ٌسؤل الناقل الجوي عن الضرر الذي ٌتر تب على التؤخٌر وفً وصول الراكب او االمتعة او البضابع.
المادة 900
ٌعفى الناقل الجوي من المسإولٌة اذا اثبت انه وتابعٌه قد اتخذوا كل التدابٌر البلزمة لتفادي الضرر او انه كان من المستحٌل علٌهم
اتخاذها.
المادة 909
ٌعفى الناقل الجوي من المسإولٌة اذا اثبت ان الضرر كله قد نشا بخطؤ المضرور .وٌجوز للمحكمة ان تخفض مسإولٌة الناقل اذا
اثبت ان خطؤ المضرور قد اشترك فً احداث الضرر.
المادة 909
ال ٌسؤل الناقل الجوي عن األشٌاء الصؽٌرة الشخصٌة التً تبقى فً حراسة الراكب اثناء السفر اال اذا اثبت الراكب خطؤ الناقل او
تابعٌه.
المادة 904
 - 0ال ٌجوز فً حالة نقل األشخاص ان ٌجاوز التعوٌض الذي ٌحكم على الناقل الجوي ستة االؾ دٌنار بالنسبة لكل راكب اال اذا
اتفق صراحة على تجاوز هذا المقدار -9 .وفً حالة نقل األمتعة او البضابع الٌتجاوز التعوٌض ستة دنانٌر عن كل كٌلوجرام .ومع
ذلك اذا ق دم المرسل عند تسلٌم األمتعة او البضابع الى الناقل اقرارا خاصا بما ٌعلقه من اهمٌة على تسلٌمها فً مكان الوصول ودفع
ما قد ٌطلبه الناقل من اجره اضافٌة نظٌر ذلك ،التزم الناقل بؤداء التعوٌض بمقدار القٌمة المبٌنة فً االقرار اال اذا اثبت الناقل ان
هذه القٌمة تجاوز مدى األهمٌة الحقٌقٌة التً علقها المرسل على التسلٌم -9 .وفً حالة ضٌاع او هبلك او تلؾ جزء من طرد او
بعض محتوٌاته ٌحسب الحد القصى للتعوٌض على اساس الوزن األجمالً للطرد كله ،ما لم ٌإثر ذلك فً قٌمة طرود اخرى تشملها
نفس الرسالة فٌراعى اٌضا وزن هذه الطرود - 4 .وبالنسبة الى االشٌاء الصؽٌرة الشخصٌة الى ٌتبقى فً حراسة الراكب اثناء
السفر ال ٌجوز ان ٌزٌد التعوٌض الذي ٌحكم به لكل راكب عن تلك االشٌاء على مابة وعشرٌن دٌنارا.
المادة 902
ال ٌجوز للناقل الجوي ان ٌتمسك بتحدٌد المسإولٌة المنصوص علٌها فً المادة السابقة اذا ثبت ان الضرر قد نشؤ من فعل او
امتناع من جانب الناقل او تابعٌه وذلك اما بقصد احداث ضرر اما برعونة مقرونه بادراك اان ضررت قد ٌترتب عل ذلك .فاذا وقع
الفعل او األمتناع من جانب التابعٌن فٌجب ان ٌثبت اٌضا انهم كانوا عندبذ فً اثناء تؤدٌة وظابفهم.
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المادة 908
 - 0ا ذا اقٌمت دعوى التعوٌض على احد تابعً الناقل جاوز له ان ٌتمسك بتحدٌد المسإولٌة المنصوص علٌها فً المادة  904اذا
ثبت ان الفصل الذي احدث الضرر قد وقع منه اثناء تؤدٌة وظٌفته -9 .وٌجب ان ال ٌتجاوز مجموع التعوٌض الذي ٌمكن الحصول
علٌه من الناقل وتابعٌه معا تلك الحدود -9 .ومع ذلك ال ٌجوز لتابع الناقل ان ٌتمسك بتحدٌد المسإولٌة اذا ثبت ان الضرر ناشىء
عن فعل او امتناع من جانبه وذلك اما بقصد احداث ضرر واما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد ٌترتب على ذلك.
المادة 909
ٌ - 0قع باطبل كل شرط ٌقضً باعفاء الناقل الجوي من المسإولٌة او بتحدٌدها بؤقل من الحدود المنصو ص علٌها فً المادة .904
 - 9مع ذلك ال ٌشمل هذا البطبلن الشرط الذي ٌقضً باعفاء الناقل من المسإولٌة او بتحدٌدها فً حالة هبلك الشًء محل النقل او
تلفه بسبب طبٌعته او عٌب ذاتً فٌه.
المادة 90:
تسلم المرسل الٌه األمتعة او البضابع دون تحفظ ٌنهض قرٌنة على انه تسلمها فً حالة جٌدة ومطابقة لوثٌقة النقل ما لم ٌقم دلٌل
على عكس ذلك.
المادة ;90
 - 0على المرسل الٌه فً حالة تلؾ األمتعة اوالبضابع ان ٌوجه احتجاجا الى الناقل فور اكتشاتؾ التلؾ وعلى األكثر خبلل سبعة اٌام
بالنسبة الى األمتعة وار بعة عشر ٌوما بالنسبة الى البضابع وذلك من تارٌخ تسلمها .وفً حالة التؤخٌر ٌجب ان ٌوجه االحتجاج
خبلل واحد وعشرٌن ٌوما على األكثر من الٌوم الذي توضع فٌه االمتعة او البضابع تحت تصرؾ المرسل الٌه - 9 .وٌجب ان ٌثبت
األحتجاج فً صورة تحفظ على وثٌقة النقل عند تسلٌم االمتعة او البضابع او فً صورة خطاب مسجل ٌرسل الى الناقل فً المٌعاد
القانونً -9 .وال تقبل دعوى المسإولٌة ضد الناقل اذا لم ٌوجه االحتجاج فً المواعٌد المنصوص علٌها فً هذه المادة اال اذا اثبت
المدعى وقوع تدلٌس من جانب الناقل او تابعٌه لتفوٌت هذه المواعٌد او ألخف اء حقٌقة الضرر الذي اصاب االمتعة او البضابع.
المادة 991
ٌسقط الحق فً رفع الدعوى مسإولٌة على الناقل الجوي بمرور سنتٌن من ٌوم بلوغ الطابرة جهة الوصول او من الٌوم الذي كان
ٌجب ان تصل فٌه او من ٌوم وقؾ النقل.
المادة 990
 - 0فً حالة النقل بالمجان ٌكون الناقل الجوي مسإوال اال اذا ثبت صدور خطؤ منه او من احد تابعٌه .وفً هذه الحالة ٌسؤل الناقل
فً الحدود المنصوص علٌها فً المادة  -9 .904وٌعتبر النقل بالمجان اذا كان بدون مقابل ولم ٌكن الناقل محترفا للنقل .فان كان
الناقل محترفا اعتبر النقل ؼٌر مجانً.
المادة 999
ٌكو ن للناقل الجوي مسإوال فً الحدود المنصوص علٌها فً المادة  904اٌا كانت صفة الخصوم فً دعوى المسإولٌة واٌا كان
عددهم او مقدار التعوٌض المستحق.

الفصل الثالث
الرهن التجاري
المادة 999
ٌكون الرهن تجارٌا بالنسبة الى جمٌع ذوي الشؤن فٌه اذا تقررعلى مال منقول ضمانا لدٌن ٌعتبر تجارٌا بالنسبة الى المدٌن.
المادة 994
 - 0ال ٌكون الرهن نافذا فً حق الؽٌر اال اذا انتقلت حٌازة الشًء المرهون الى الدابن المرتهن او الى شخص اخر ٌعٌنه العاقدان،
وفً حٌازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن -9 .وٌعتبر الدابن المرتهن او الشخص الذي عٌنه العاقدان حابزا للشًء
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المرهون :أ  -اذا وضع تحت تصرفه بكٌفٌة تحمل الؽٌر على األعتقاد بؤن الشًء اصبح فً حراسته .ب -اذا تسلم صكا ٌمثل الشًء
المرهون وٌعطً حابزه دون ؼٌره حق تسلم هذا الشًء.
المادة 992
ٌ 0جوز رهن الحقوق .وٌتم رهن الحقةوق الثابتة فً صكو ك اسمٌة بنزول كتابً ٌذكر فٌه انه على سبٌل الضمان وٌقٌد فً دفاترالهٌبة التً اصدرت الصك .وٌإشر به على الصك ذاته -9 .وٌتم رهن الحقوق الثابتة فً صكوك ألمر بتظهٌر ٌذكر فٌه ان القٌمة
للضمان - 9 .وٌتم رهن الحقوق األخرى ؼٌر الثابتة فً صكوك اسمٌة او صكوك ألمر باتباع األجراءات واالوضاع الخاصة بحوالة
الحق -4 .وتنتقل حٌازة الحقوق بتسلٌم الصكوك الثابتة فٌها .واذا كان الصك مودعا عند الؽٌر ،اعتبر تسلٌم اٌصال االٌداع بمثابة
تسلٌم الصك ذاته بشرط ان ٌكون الصك معٌنا فً االٌصال تعٌٌنا كافٌا وان ٌرضى المودع عنده بحٌازته لحساب الدابن المرتهن.
المادة 998
ٌثبت الرهن بالنسبة الى المتعاقدٌن وفً مواجهة الؽٌر بجمٌع طرق األثبات.
المادة 999
 - 0اذا ترتب الرهن على مال مثلى ،بقى قابما ولو استبدل بالشًء المرهون شًء من نوعه -9 .واذا كان للشًء المرهون من
األموال ؼٌر المثلٌة ،جاز للمدٌن الر اهن ان ٌسترده وٌستبدل به ؼٌره ،بشرط ان ٌكون منصوصا على ذلك فً عقد الرهن وان ٌقبل
الدابن البدل وذلك مع عدم األخبلل بحقوق الؽٌر حسن النٌة.
المادة 99:
على الدابن المرتهن ان ٌسلم اذا طلب منه ذلك ،اٌصاال ٌبٌن فٌه ماهٌة الشًء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه وؼٌر ذلك من
الصفات الممٌزة له.
المادة ;99
ٌ - 0لتزم الدابن المرتهن باتخاذ الوسابل البلزمة للمحافظة على الشًء المرهون واذا كان هذا الشًء ورقة تجارٌة فعلٌه عند حلول
األجل ان ٌقوم باألجراءات االبلزمة ألستٌفاء البدل -9 .وٌكون الراهن ملزما بجمٌع المصروفات التً ٌنفقها الدابن المرتهن فً هذا
السبٌل.
المادة 991
ٌلتزم الدابن المرتهن بؤن ٌستعمل لحساب الراهن جمٌع الحقوق المتعلقة بالشًء المرهون وان ٌقبض من قٌمته وارباحه وفوابده
وؼر ذلك من المبالػ الناتجة عنه عند استحقاقها على ان ٌخصم ما ٌقبضه من قٌمة ما انفقه فً المحافظة على الشًء وفً
األصبلحات ثم من المصروفات والفوابد ثم من اصل الدٌن المضمون بالرهن ما لم ٌنص االتفاق او القانون على ؼٌر ذلك.
المادة 990
اذا لم ٌدفع المدٌن الدٌن المضمون بالرهن فً مٌعاد استحقاقه كان للدابن المرتهن بعد اتنفضاء ثبلثة اٌام من تارٌخ اعذار المدٌن
بالوفاء ان ٌطلب بعرٌضة تقدٌم الى ربٌس المحكمة الكلٌة االمر ببٌع الشًء المرهون كله او بعضه.
المادة 999
 - 0ال ٌجوز تنفٌذ األمر الصادر ربٌس المحكمة ببٌع الشًء المرهون اال بعد انقضاء خمسة اٌام من تارٌخ تبلٌؽه الى المدٌن
والكفٌل العٌنً ان وجد ،مع بٌان المكان الذي ٌجري فٌه البٌع وتارٌخه وساعته -9 .واذا تقرر الرهن على عدة اموال كان حق
الدابن المرتهن ان ٌعٌن المال الذي ٌجري علٌه البٌع ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك .وفً جمٌع األحوال ال ٌجوز ان ٌشمل البٌع اال ما
ٌكفً للوفاء بحق الدابن.
المادة 999
ٌ - 0جري البٌع فً الزمان والمكان اللذٌن ٌعٌنهما ربٌس المحكمة الكلٌة ،وبالمزاٌدة العلنٌة اال اذا امر الربٌس باتباع طرٌقة اخرى.
واذا كان الشًء المرهون صكا متداوال فً سوق االوراق المالٌة امر الربٌس ببٌعه فً هذا السوق بمعرفة احد السماسرة- 9 .
وٌستوفى الدابن المرتهن بطرٌق االمتٌاز دٌنه من اصل وفوابد ومصروفات من الثمن الناتج من البٌع.
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المادة 994
اذا كان الشًء المرهون معرضا للهبلك او التلؾ او كانت حٌازته تستلزم نفقات باهظة ولم ٌشؤ الراهن تقدٌم شًء آخر بدله ،جاز
لكل من الدابن والراهن ان ٌطلب من ربٌس المحكمة الكلٌة الترخٌص ببٌعه فورا بؤٌة طرٌقة ٌعٌنها الربٌس وٌنتقل الرهن الى الثمن
الناتج من البٌع.
المادة 992
اذا نقص سعر الشًء المرهون فً السوق بحٌث اصبح ؼٌر كاؾ لضمان الدٌن جاز للدابن ان ٌعٌن للراهن مٌعادا مناسبا لتكملة
الضمان .فاذا رفض الراهن ذلك او انقضى المٌعاد المحدد دون ان ٌقوم بتكملة الضمان جاز للدابن ان ٌنفذ على الشًء المرهون
باتباع اإلجراءات المنصوص علٌها فً المواد من  990الى .999
المادة 998
اذا كان الشًء المرهون صكا لم تدفع قٌمته بكاملها ،وجب على الراهن متى طولب بالجزء ؼٌر المدفوع ان ٌقدم الى الدابن
المرتهن النقود البلزمة بهذا ال جزء قبل مٌعاد استحقاقه بٌوم علىاألقل ,واال جاز للدابن المرتهن ان ٌبٌع الصك باتباع األجراءات
المنصوص علٌها فً المواد من  090الى .999
المادة 999
أٌ -عتبر باطبل كل اتفاق ٌبرم وقت تقرٌر الرهن او بعد تقرٌره ،وٌعطى للدابن المرتهن فً حالة عدم استٌفاء الدٌن عند حلول اجله
الحق فً تملك الشًء المرهون او بٌعه بدون مراعاة األحكام المنصوص علٌها فً المواد من  990الى  -9 .999ومع ذلك ٌجوز
بعد حلول الدٌن او قسط منه االتفاق على ان ٌنزل المدٌن لدابنه عن الشًء المرهون او جزء منه وفاء للدٌن ،كما ٌجوز للقاضً
ان ٌؤمر بتملٌك الدا بن المرتهن الشًء المرهون او جزءا منه وفاء للدٌن على ان ٌحسب علٌه بقٌمته وفقا لتقدٌر الخبراء.

الفصل الرابع
اإلٌداع فً المخازن العامة.
المادة 99:
األٌداع فً المخازن العامة عقد ٌتعهد بموجبه الخازن بتسلم بضاعة او حفظها لحساب المودع او من تإول الٌه ملكٌتها او حٌازتها
بموجب الصكوك التً تمثلها.
المادة ;99
ال ٌجوز انشاء او استثمار مخزن عام له حق اصدار صكوك تمثل البضابع المودعة وتكون قابلة للتداول اال بترخٌص من الوزٌر
المتخص ووفقا للشروط واالوضاع التً ٌصدر بها قرار منه.
المادة 941
ٌ - 0صدر الوزٌر المختص ال بحة بتنظٌم المخازن العامة - 9 .وٌضع كل مخزن عام البحة خاصة لتنظٌم نشاطه بما ٌتفق ونوع
العمل فٌه وطبٌعة البضاعة التً ٌقوم بتخزٌنها والمكان الذي ٌباشر فٌه عمله .وٌجب ان تشمل هذه البلبحة على وجه الخصوص
كٌفٌة تعٌٌن اجرة التخزٌن.
المادة 940
 - 0ال ٌجوز للخازن ان ٌمارس بؤٌة صفة سواء لحسابه او لحساب الؽٌر ،نشاطا تجارٌا ٌكون موضوعه بضابع من نوع البضابع
المرخص له فً حفظها فً مخزنه واصدار صكوك تمثلها -9 .وٌسري هذا الحكم اذا كان القابم على استثمار المخزن شركة ٌمارس
احد الشركاء فٌها ممن ٌملكون  %01على األقل من رأس مال ها نشاطا تجارٌا ٌشمله الحظر المنصوص علٌه فٌما تقدم.
المادة 949
ٌجوز للمخازن العامة ان تقدم قروضا مكفولة برهن البضاعة المحفوظة لدٌها وان تتعامل بصكوك الرهن التً تمثلها.
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المادة 949
ٌ - 0لتزم المودع بان ٌقدم الى المخزن العام بٌانات صحٌحة عن طبٌعة البضاعة ونوعها وقٌمتها -9 .وللمودع الحق فً فحص
البضاعة التً سلمت الى المخزن العام لحسابه واخذ نماذج منها.
المادة 944
ٌ - 0كون الخازن امسإوال عن حفظ البضاعة بما ال ٌجاوز قٌمتها الى قدرها المودع -9 .وال ٌسؤل الخازن عما ٌصٌب البضاعة من
تلؾ او نقص اذا نشؤ عن قوة قاهرة اوعن طبٌعة البضاعة او كٌفٌة اعدادها -9 .وللخازن ان ٌطلب من ربٌس المحكمة الكلٌة االذن
له فً بٌع البضاعة اذا كانت مهدده بتلؾ سرٌع .وٌعٌن الربٌس كٌفٌة البٌع.
المادة 942
ٌ - 0تسلم المودع اٌصال تخزٌن ٌبٌن فٌه اسمه ومنهنته وموطنه ونوع البضاعة وطبٌعتها وكمٌتها وؼٌرذلك من البٌانات البلزمة
لتعٌٌن ذاتٌتها وقٌمتها واسم المخزن المودعة عنده .واسم الشركة المإمنة على البضاعة ان وجدت وبٌان عما اذا كانت قد ادٌت
الرسوم والضرابب المستحقة علٌها -9 .وٌرفق بكل اٌصال تخزٌن صك رهن ٌشتمل عل جمٌع البٌانات المذكورة فً اٌصال
التخزٌن -9 .وٌحتفظ المخزن العام بصورة طبق األصل من اٌصال التخزٌن وصك الرهن.
المادة 948
 - 0اذا كانت البضاعة المسلم عنها اٌصال التخزٌن وصك الرهن من االشٌاء المثلٌة ،جاز ان تستبدل بها بضاعة من طببٌعتها
ونوعها وصفتها اذا كان منصوصا على ذلك فً اٌصال التخزٌن وصك الرهن .وفً هذه الحالة تنتقل جمٌع حقوق حامل االٌصال
اوالصك وامتٌازاته الى البضاعة الجدٌدةٌ -9 .جوز ان ٌصدر اٌصال التخزٌن وصك الرهن عن كمٌة من البضاعة المثلٌة ساببة فً
كمٌة اكبر.
المادة 949
ٌ - 0جوز ان ٌصدر اٌصال التخزٌن وصك الرهن باسم المودع او ألمره -9 .واذا كان اٌصال التخزٌن وصك الرهن ألمر المودع جاز
له ان ٌتنازل عنهما متصلٌن او منفصلٌن بالتظهٌر -9 .وٌجوز لمن ظهر الٌه اٌصال التخزٌن او صك الرهن ان ٌطلب قٌد التظهٌر
مع بٌان موطنه فً الصورة المحفوظة لدى المخزن.
المادة 94:
ٌ - 0ترتب على تظهٌر صك الرهن منفصبل عن ا ٌصال التخزٌن تقرر رهن على البضاعة لصالح المظهر الٌهٌ -9 .ترتب على تظهٌر
اٌصال التخزٌن انتقال حق التصرؾ فً البضاعة الى المظهر الٌه .فاذا لم ٌظهر صك الرهن مع اٌصال التخزٌن ،التزم من ظهر الٌه
هذا األٌصال بان ٌدفع الدٌن المضمون بصك الرهن او ان ٌمكن الدابن المرتهن من استٌفاء حقه من ثمن البضاعة.
المادة ;94
ٌ - 0جب ان ٌكون تظهٌر اٌصال التخزٌن وصك الرهن مإرخا -9 .واذا ظهر صك الرهن منفصبل عن اٌصال التخزٌن ،وجب ان
ٌشمل التظهٌر فضبل من تارٌخه بٌان مبلػ الدٌن المضمون من اصل وفوابد وتارٌخ استحقاقه واسم الدابن ومهنته وتوقٌع المظهر.
 - 9وعلى المظهر الٌه ان ٌطلب قٌد تظهٌر صك الرهن والبٌانات المتعلقة بالتظهٌر فً دفاتر المخزن وٌإشر بذلك صك الرهن.
المادة 921
ٌجوز لحامل اٌصال التخزٌن منفصبل عن صك الرهن ان ٌدفع الدٌن المضمون ولو قبل حلول مٌعاد االستحقاق واذا كان حامل صك
الدٌن ؼٌر معروؾ او كان معروفا واختلؾ مع المدٌن على الشروط التً ٌتم بموجبها الوفاء قبل مٌعاد االستحقاق وجب اٌداع الدٌن
من اصل وفوابد الى مٌعاد االستحقاق عند ادارة المخزن وتكون مسإولة عنه وٌترتب على هذا االٌداع االفراج عن البضاعة.
المادة 920
اذا لم ٌدفع الدٌن ال مضمون فً مٌعاد االستحقاق ،جاز لحامل صك الرهن منفصبل عن اٌصال التخزٌن ان ٌطلب بٌع البضاعة
المرهونة باتباع األجراءات المنصوص علٌها فً المواد من  990الى  999المتعلقة بالرهن التجاري.
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المادة 929
ٌ - 0ستوفى الدابن المرتهن حقه من ثمن البضاعة باألمتٌاز على جمٌع الدابنٌن بعد خصم المبالػ األتٌة :أ  -الضرابب والرسوم
المستحقة على البضاعة .ب -مصروفات بٌع البضاعة وتخزٌنها وؼٌرها من مصروفات الحفظ -9 ,واذا لمٌكن حامل اٌصال
التخزٌن حاضرا وقت بٌع البضاعة اودع المبلػ الزابد على ما ٌستحقه حامل صك الرهن خزانة المحكمة.
المادة 929
 - 0ال ٌجوزلحامل صك الرهن الرجوع علىالمدٌن او المظهرٌن اال بعد التنفٌذ على البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاٌتها للوفاء
بدٌنه -9 .وٌجب ان ٌقع الرجوع على المظهرٌن خبلل عشرة اٌام من تارٌخ بٌع البضاعة .واال سقط حق الحامل فً الرجوع-9 .
وفً جمٌع األحوال ٌسقط ح ق حامل صك الرهن فً الرجوع على المظهرٌن اذا لم ٌباشر اجراءات التنفٌذ على البضاعة المرهونه
خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ استحقاق الدٌن.
المادة 924
ااذ وقع حادث للضاعة كان لحامل اٌصال التخزٌن او صك الرهن على مبلػ التؤمٌن الذي ٌستحق عند وقوع هذا الحادث ما له من
حقوق وامتٌاز على البضاعة.
المادة 922
ٌ - 0جوز لمن ضاع منه اٌصال التخزٌن ان ٌطلب بعرٌضة من ربٌس المحكمة الكلٌة امرا بتسلٌمه صورة من الصك الضابع بشرط
ان ٌثبت ملكٌته له مع تقدٌم كفٌلٌ -9 .جوز بالشروط ذاتها لمن ضاع منه صك الرهن ان ٌستصدر امرا من ربٌس المحكمة الكلٌة
بوفاء الدٌن المضمون اذا كان هذا الدٌن قد حل .فاذا لم ٌقم المدٌن بتنفٌذ األمر كان لمن صدر لصالحه ان ٌطلب بٌع البضاعة
المرهونة وفقا لؤلجراءات المنصوص علٌها فً المواد من  990الى  999المتعلقة بالرهن التجاري وذلك بشرط ان ٌكون التظهٌر
الذي حصل له مقٌدا فً دفاتر المخازن وان ٌقدم كفٌبل .وٌجب ان ٌشمل التنبٌه على جمٌع بٌانات التظهٌر المقٌدة فً دفاتر المخزن
العام.
المادة 928
 - 0اذا لم ٌسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد االٌداع جاز للمخازن بعد انذاره طلب بٌعها لبلجراءات المنصوص علٌها فً
المواد من  990الى  999المتعلقة بالرهن التجاري .وٌستوفً الخازن الثمن الناتج من البٌع المبالػ المستحقة له وٌسلم الباقً الى
المودع او ٌودعه خزانة المحكمة -9 .وٌسري الحكم المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة اذا كان عقداالٌداع ؼٌر محددة وانقضت
سنة واحدة دون ان ٌطلب المودع استرداد البضاعة او ٌبدي رؼبته فً استمرار عقد االٌداع.
المادة 929
 - 0تبرأ ذمة الكفٌل الذي ٌقدم فً حالة ضٌاع اٌصال التخزٌن بانقضاء خمس سنوات دون ان توجه الى المخزن اٌه مطالبة
باسترداد البضاعة -9 .وتبرا ذمة الكفٌل الذي ٌقدم فً حالة ضٌاع صك الرهن بانقضاء ثبلث سنوات من تارٌخ قٌد التظهٌر فً
دفاتر المخزن العام.
المادة 92:
ٌ - 0عاقب بالحبس مدة ال تزٌد عن سنة وبؽرامة ال تجاوز مابتً دٌنار او باحدى هاتٌن العقوبتٌن كل من انشؤ او استثمر مخزنا
عاما خبلفا لحكام المادة ; - 9 .99وٌجوز للمحكمة ان تؤمر بنشر حكم االدانة او ملخصه فً الجرٌدة الرسمبٌة وبلصقه على ابواب
المخزن او على اي مكان اخر وذلك على نفقة المحكوم علٌه كما ٌجوز للمحكمة فً حالة الحكم باألدانه ان تقضً بتصفٌة المخزن
مع تعٌٌن من ٌقوم بالتصفٌة وبٌان سلطاته.
المادة ;92
ٌعاقب بالعقوبة المنصوص علٌها فً المادة السابقة الخازن وكل مدٌ ر او مستخدم او عامل فٌه اذا افشى سر المهنة فٌما ٌتعلق
بالبضابع المودعه.
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الفرع الخامس
الوكالة التجارٌة والممثلون التجارٌون
الفرع األول -
الوكالة التجارٌة
المادة 981
 - 0احكام عامة الوكالة التجارٌة وان احتوت علىتوكٌل مطلق ،ال تجٌز األعمال ؼٌر التجارٌة اال باتفاق صرٌح)*( .
المادة 980
 - 0تكون الوكالة التجارٌة بؤجر اال اذا اتفق على ؼٌر ذلك - 9 .واذا لم ٌحدد هذا األجر فً االتفاق عٌن بحسب تعرٌفة المهنة
اوبحسب العرؾ اوالظروؾ -9 .وال ٌستحق الوكٌل االجر اال اذا ابرم الصفقة التً كلؾ بها ،او اذا اثبت تعذر ابرامها بسبب ٌرجع
الى الموكل.وفً ؼٌر هاتٌن الحالتٌن ال ٌستحق الوكٌل اال تعوٌضا عن الجهود التً بذلها طبقا لما ٌقضى به العرؾ.
المادة 989
- 0لٌس للوكٌل ان ٌخالؾ اوامر موكله ،واال كان مسإوال عن االضرار التى تنجم عن ذلك -9 .على انه اذا تحقق الوكٌل ان تنفٌذ
الوك الة حسب اوامر الموكل ٌلحق بالموكل ضررا بلٌؽا،جاز له ان ٌرجىء تنفٌذ الوكالة الى ان ٌراجع الموكل -9 .وللوكٌل ان
ٌرجىء تنفٌذ الوكالة اذا لم تكن لدٌه تعلٌمات صرٌحة من موكله بشؤنها الى ان ٌتلقى هذه التعلٌمات ومع ذلك اذا قضت الضرورة
باالستعجال ،او كان الوكٌل مؤذ ونا فً العمل فً حدود ما هومفٌد مبلبم ،كان له ان ٌقوم بتنفٌذ الوكالة بحسب ما ٌراه على ان ٌتخذ
الحٌطة الواجبة.
المادة 989
 - 0الوكٌل مسإول عن األضرار التً تلحق األشٌاء التً ٌحتفظ بها لحساب موكله ما لم تكن هذه االضرار ناشبة عن اسباب قهرٌة
او ظروؾ ؼٌر عادٌة ا وعٌوب موجودة فً هذه االشٌاء او كانت اضرارا اقتضتها طبٌعة األشٌاء -9 .وال ٌلتزم الوكٌل بالتؤمٌن على
األشٌاء التً تسلمها مع الموكل اال اذا طلب الموكل اجراء التؤمٌن ،او كان اجراإه مما ٌقضً به العرؾ.
المادة 984
 - 0اذا اطلع الوكٌل على اضرار لحقت اثناء السفر ب االشٌاء التً ٌحوزها لحساب الموكل فعلٌه ان ٌتخذ التدابٌر العاجلة للمحافظة
علٌها -9 .واذا تعرضت األشٌاء للتلؾ ،او كانت مما ٌسرع الٌه الفساد او كانت عرضة لخطر الهبوط فً قٌمتها ،ولم ٌتمكن الوكٌل
من استبذان الموكل فً شؤنها ،فعلٌه ان ٌستؤذن ربٌس المحكمة الكلٌة فً بٌعها بالكٌفٌة التً ٌعٌنها.
المادة 982
 - 0على الموكل ان ٌوافً الموكل بالمعلومات الضرورٌة عما وصل الٌه فى تنفٌذ الوكالة وان ٌقدم له حسابا عنها - 9 .وٌجب ان
ٌكون هذا الحساب مطابقا للحقٌقة .فاذا تضمن عن عمد بٌانات كاذبة ،جاز للموكل رفض الصفقات التً تتعلق بها هذه البٌانات
فضبل عن حقه فً المطالبة بالتعوٌض وال ٌستحق الوكٌل اجرا عن الصفقات المذكورة.
المادة 988
 - 0للوكٌل امتٌاز على البضابع وؼٌرها من األشٌاء التً ٌرسلها الٌه الموكل او ٌودعها لدٌه او ٌسلمها له وذلك بمجرد االرسال او
االٌداع او التسلٌم - 9 .وٌضمن ه ذا االمتٌاز اجر الوكٌل وجمٌع المبالػ المستحقة له بسبب الوكالة وفوابدها ،سواء دفعت هذه
المبالػ قبل تسلٌم البضابع او االشٌاء او اثناء وجودها فً حٌازة الوكٌل - 9 .وٌتقرر االمتٌاز دون اعتبار لما اذا كان الدٌن قد نشؤ
عن اعمال تتعلق بالبضابع او االشٌاء التً ال تزال فً حٌازة الوكٌل او ببضابع او اشٌاء اخرى سبق ارسالها الٌه او اٌداعها عنده
او تسلٌمها له لحفظها -4 .واذا بٌعت البضابع او األشٌاء التً ٌقع علٌها االمتٌاز وسلمت الى المشتري ،انتقل امتٌاز الوكٌل الى
الثمن.
المادة 989
 - 0ال ٌكون للوكٌل امتٌاز على البضابع او األشٌاء المرسلة الٌه او المودعة عنده او المسلمة الٌه لحفظها اال اذا بقٌت فً حٌازته.
 - 9وتعتبر البضابع او األشٌاء فً حٌازة الوكٌل فً األحوال اآلتٌة :أ  -اذا وضعت تحت تصرفه فً الجمرك او فً مخزن عام او فً
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مخازنه او اذا كان ٌقوم بنقلها بوسابله الخاصة .ب -اذا ك ان ٌحوزها قبل وصولها بموجب سند شحن او اٌة وثٌقة نقل اخرى .ج-
اذا صدرها وظل ذلك حابزا لها بموجب سند شحن او اٌة وثٌقة نقل اخرى.
المادة 98:
 - 0امتٌاز الوكٌل مقدم على جمٌع حقوق االمتٌاز األخرى ما عدا المصروفات القضابٌة وما ٌستحق للحكومة -9 .وٌتبع فً التنفٌذ
على البضابع واالشٌاء الموجودة فً حٌازة الوكٌل الستٌفاء حقه اجراءات التنفٌذ على الشىء المرهون رهنا تجارٌا -9 .ومع ذلك
اذا كان الوكٌل مكلفا ببٌع البضابع او األشٌاء التً فً حٌازته جاز له التنفٌذ علٌها الستٌفاء حقه ببٌعها دون حاجة الى اتباع
اإلجراءات المشار ال ٌها إال اذا تعذر علٌه تنفٌذ تعلٌمات الموكل بشؤن البٌع.
المادة ;98
اذا لم ٌكن للموكل موطن معلوم فً الكوٌت اعتبر موطن وكٌله وطنا له .وٌجوز مقاضاته واخطاره باألوراق الرسمٌة فٌه وذلك فٌما
ٌتعلق باالعمال التً ٌجربها الوكٌل لحسابه.
المادة 991
تسري فٌما ٌتعلق بتنظٌم األشؽال بؤعمال الوكالة التجارٌة القوانٌن الخاصة بذلك.
المادة 990
 - 9بعض انواع الوكالة التجارٌة أ -وكالة العقود وعقد التوزٌع وكالة العقود عقد ٌلتزم بموجبه شخص بؤن ٌتولى على وجه
االستمرار وفً منطقة نشاط معٌنة ،الحض والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل مقابل اجر .وٌجوز ان تشمل مهمته
ابرام هذه الصفقات وتنفٌذها باسم الموكل ولحسابه)*( .
المادة 999
ٌتولى وكٌل العقود ممارسة اعمال وكالته وادارة نشاطه التجاري على وجه االستقبلل .وٌتحمل وحده المصروفات البلزمة الدارة
نشاطه.
المادة 999
ٌ - 0جوز للموكل ان ٌستعٌن بؤكثر من وكٌل عقود واحد فً ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط -9 .وال ٌجوز لوكٌل العقود ان
ٌكون وكٌبل ألكثر من منشؤة تتنافس فً ذات النشاط وفً ذات المنطقة ،اال وفقا لؤلوضاع والشروط التً ٌقررها وزٌر التجارة
باالتفاق مع الجهة المعنٌة األخرى.
المادة 994
ٌجب ان ٌثبت عقد وكالة العقود بالكتابة وان ٌبٌن فٌه بوجه خاص حدود الوكالة واجر الوكٌل ومنطقة نشاطه ومدة العقد اذا كان
محدد المدة والعبلمة التجارٌة للسلعة موضوع الوكالة ان وجدت.
المادة 992
اذا اشترط فً العقد ان ٌقٌم وكٌل العقود مبانً للعرض او مخازن للسلع او منشآت للصٌانة او اإلصبلح فبل ٌجوز ان تقل مدة العقد
عن خمس سنوات.
المادة 998
 - 0ال ٌجوز لوكٌل العقود ان ٌقبض حقوق الموكل اال اذا اعطى له الموكل هذا الحق .فً هذه الحالة ال ٌجوز للوكٌل ان ٌمنح
تخفٌضا او اجبل ترخٌص خاص -9 .وٌجوز لوكٌل العقود ان ٌتلقى ال طلبات المتعلقة بتنفٌذ العقود التً تبرم عن طرٌقه وكذلك
الشكاوى الخاصة بعدم تنفٌذ هذه العقود .وٌعتبر ممثبل لموكله فى الدعاوى المتعلقة بهذه العقود والتً تقام منه او علٌه فً منطقة
نشاط الوكٌل.
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المادة 999
ٌ - 0لتزم الموكل باداء األجر المتفق علٌه للوكٌل -9 .وٌجوز ان ٌكون هذا األجر نسبة مبوٌة من قٌمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة
على اساس سعر البٌع الى العمبلء ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك,
المادة 99:
ٌ - 0ستحق وكٌل العقود األجر عن الصفقات التً تتم او التً ٌرجع عدم اتمامها الى فعل الموكل -9 .كما ٌستحق األجر من
الصفقات الت ً ٌبرمها الموكل مباشرة او بواسطة ؼٌره فً المنطقة المخصصة لنشاط الوكٌل ،ولو لم تبرم هذه الصفقات نتٌجة
لسعً هذا األخٌر ،ما لم ٌتفق الطرفان صراحة على ؼٌر ذلك.
المادة ;99
على الموكل ان ٌقدم للوكٌل جمٌع المعلومات البلزمة لتنفٌذ الوكالة وان ٌزوده  -بوجه خاص -بمواصفات السلع والنماذج والرسوم
وؼٌر ذلك من البٌانات التً تعٌنه على تروٌج السلع موضوع الوكالة وتسوٌقها.
المادة 9:1
ٌ - 0لتزم وكٌل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل .وله اتخاذ جمٌع اإلجراءات التحفظٌة للمحافظة على هذه الحقوق .وعلٌه ان
ٌزود موكله بالبٌانات الخاصة بحالة السوق فً منطقة نشاطه -9 .وال ٌجوز له ان ٌذٌع اسرار الموكل التً تصل الى علمه بمناسبة
تنفٌذ الوكالة ولو كان ذلك بعد انتهاء العبلقة العقدٌة.
المادة 9:0
 - 0تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفٌن المشتركة فبل ٌجوز للموكل انهاء العقد دون خطؤ من الوكٌل واال كان ملزما بتعوٌضه عن
الضرر الذي لحقه من جراء عزله وٌبطل كل اتفاق ٌخالؾ ذلك -9 .كما ٌلتزم الوكٌل بتعوٌض الموكل عن الضرر الذي اصابه اذا
نزل عن الوكالة فً وقت ؼٌرمناسب وبؽٌرعذر مقبول.
المادة 9:9
 - 0اذا كان العقد معٌن المدة ورأى الموكل عدم تجدٌده عند انتها ء اجله وجب علٌه ان ٌإدي للوكٌل تعوٌضا عادال ٌقدره القاضً
ولو وجد اتفاق ٌخالؾ ذلكٌ -9 .شترط الستحقاق هذا التعوٌض :أ -اال ٌكون قد وقع خطا او تقصٌر من الوكٌل اثناء تنفٌذ العقد.
ب -ان ٌكون نشاط الوكٌل قد ادى الى نجاح ظاهر فً تروٌج السلعة او زٌادة عدد العمبلء-. 3وٌراعى فً تقدٌر التعوٌض مقدار ما
لحق الوكٌل من ضرر وما افاده الموكل من جهوده فً تروٌج السلعة او زٌادة العمبلء.
المادة 9:9
 - 0تسقط دعوى التعوٌض المشار الٌها فً المادة السابقة بمضً تسعٌن ٌوما من وقت انتهاء العقد -9 .وتسقط جمٌع الدعاوى
األخرى الناشبة عن عقد وكالة العقود بانقضاء ثبلث سنوات على انتهاء العبلقة العقدٌة.
المادة 9:4
اذا استبدل الموكل بوكٌل العقود وكٌبل جدٌدا ،كان الوكٌل الجدٌد مسبوال بالتضامن مع الموكل عن الوفاء بالتعوٌضات المحكوم بها
للوكٌل السابق وفقا للمادتٌن  9:0و  9:9وذلك متى ثبت ان عزل الوكٌل السابق كان نتٌجة تواطإ بٌن الموكل والوكٌل الجدٌد.
المادة 9:2
استثناء من قواعد االختصاص الواردة فً قانون المرافعات تختص بنظر جمٌع المنازعات الناشبة عن عقد وكالة العقود المحكمة
التً ٌقع فً دابرتها محل تنفٌذ العقد.
المادة 9:8
ٌعتبر فً حكم وكالة العقود وتسرى علٌه احكام المواد  9:2 ،9:4 ،9:9 ،9:0 ،992 :عقد التوزٌع الذي ٌلتزم فٌه التاجر
بتروٌج وتوزٌع منتجات منشؤة صناعٌة او تجارٌة فً منطقة معٌنة بشرط ان ٌكون هو الموزع الوحٌد لها.
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المادة 9:9
ب -الوكالة بالعمولة -0الوكالة بالعمولة عقد ٌلتزم بموجبه الوكٌل بؤن ٌقوم باسمه بتصرؾ قانونً لحساب الموكل فً مقابل اجر.
 - 9ال ٌخضع اجر الوكٌل بالعمولة لتقدٌر القاضً.
المادة 9::
 - 0اذا باع الوكٌل بالعمولة باقل من الثمن الذي حدده الموكل او اشترى بؤعلى منه ٌجب على الموكل اذا اراد رفض الصفقة ،ان
ٌبادر عند تسلمه اخطار ا تمام الصفقة الى اخطار الوكٌل بالعمولة بالرفض واال اعتبر قاببل للثمن - 9 .وال ٌجوز للموكل رفض
الصفقة اذا قبل الوكٌل تحمل فرق الثمن.
المادة ;9:
اذا تعاقد الوكٌل بالعملة بشروط افضل من الشروط التً حددها الموكل ،وجب على الوكٌل ان ٌقدم حسابا الى الموكل.
المادة 9;1
 - 0اذا منح الوكٌل بالعمولة بالبٌع المشتري اجبل للوفاء بالثمن او قسطه علٌه بؽٌر اذن من الموكل جاز للموكل ان ٌطالب الوكٌل
باداء الثمن بؤجمعه فورا ،وفً هذه الحالة ٌجوز للوكٌل ان ٌحتفظ بالفرق اذا اتم الصفقة بثمن اعلى -9 .ومع ذلك ٌجوز للوكٌل
بالعمولة ان ٌ منح األجل او ٌقسط الثمن بؽٌر اذن من الموكل اذا كان العرؾ فً الجهة التً تم فٌها البٌع ٌقضً بذلك اال اذا كانت
تعلٌمات الموكل تلزمه بالبٌع بثمن معجل.
المادة 9;0
اذا قضت تعلٌمات الموكل بالبٌع بثمن مإجل وباع الوكٌل بالعمولة ثمن معجل ،لم ٌجز للموكل ان ٌطالبه بؤداء الثمن اي عند حلول
األجل ،وفً هذه الحالة ٌلتزم الوكٌل بؤداء الثمن على اساس البٌع المإجل.
المادة 9;9
 - 0ال ٌجوز للوكٌل بالعمولة ان ٌصرح باسم الموكل اال اذا أذنه فً ذلك -9 .وال ٌلتزم الوكٌل بالعمولة اإلفضاء الى الموكل باسم
الؽٌر الذي تعاقد معه اال اذا كان التعامل بؤجل .وفً هذه الحالة اذا امتنع عن اإلفضاء باسم الؽٌر جاز للموكل ان ٌعتبر التعامل
معجبل.
المادة 9;9
ال ٌجوز للوكٌل بالعمولة ان ٌقٌم نفسه طرفا ثانٌا فً الصفقة اال اذا اذنه الموكل فً ذلك وفً هذه الحالة ال ٌستحق الوكٌل بالعمولة
اجره.
المادة 9;4
ٌ - 0لتزم الوكٌل بالعمولة مباشرة تجاه الؽٌر الذي تعاقد معه كما ٌلزم هذا الؽٌر مباشرة قبل الوكٌل بالعمولة -9 .ولٌس للؽٌر
الرجوع على الموكل وال للموكل الرجوع على الؽٌر بدعوى مباشرة ،ما لم ٌنص القانون على ؼٌر ذلك.
المادة 9;2
 - 0اذا افلس الوكٌل العمولة بالبٌ ع قبل قبض الثمن من المشتري ،جاز للموكل ان ٌطالب المشتري مباشرة بؤداء الثمن الٌه-9 .
واذا افلس الوكٌل بالعمولة بالشراء قبل تسلٌم المبٌع ،جاز للموكل ان ٌطالب البابع مباشرة بتسلٌم المبٌع الٌه.
المادة 9;8
 - 0ال ٌكون الوكٌل بالعمولة مسإوال عن تنفٌذ االلتزامات المترتبة على المتعاقد معه ،اال اذا تحمل هذه المسإولٌة صراحة .او كانت
مما ٌقضً به عرؾ الجهة التً ٌباشر فٌها نشاطهٌ -9 .ستحق الوكٌل العمولة الضامن اجرا خاصا.

35

الفرع الثانً
الممثلون التجارٌون
المادة 9;9
ٌعتبر ممثبل تجارٌا من كان مكلفا من قبل التاجر ب القٌام بعمل من اعمال تجارته ،متجوال او فً محل تجارته او فً اي محل اخر
وٌرتبط معه بعقد عمل)*( .
المادة 9;:
ٌ - 0كون التاجر مسإوال عما قام به ممثله من معامبلت وما اجراه من عقود وذلك فً حدود التفوٌض المخول له من قبل التاجر.
 - 9واذا كان الممثل مفوضا من عدة تج ار ،فالمسإولٌة تترتب علٌهم بالتضامن -9 .واذا كان الممثل مفوضا من قبل شركة كانت
الشركة مسإولة عن عمله وترتبت مسإولٌة الشركاء تبعا لنوع الشركة.
المادة ;;9
 - 0اذا لم تعٌن حدود التفوٌض المخول للممثل التجاري اعتبر التفوٌض عاما شامبل لجمٌع المعامبلت المتعلقة بنوع التجارة التً
فوض الممثل فً اجرابها -9 .وال ٌجوز للتاجر ان ٌحتج على الؽٌر بتحدٌد التفوٌض ما لم ٌثبت علم الؽٌر بهذا التحدٌد.
المادة 911
على الممثل التجاري ان ٌقوم باألعمال التجارٌة المفوض فٌها باسم التاجر الذي فوضه ،وٌجب علٌه عند التوقٌع ان ٌضع الى
جانب اسمه الكامل اسم هذا التاجر كامبل مع بٌان صفته كممثل تجاري واال كان مسإوال شخصٌا عما قام به من العمل.ومع هذا
ٌجوز للؽٌر الرجوع على التاجر مباشرة من جراء ما قام به الممثل من معامبلت تتعلق بنوع التجارة المفوض له القٌام بها.
المادة 910
للمثل التجاري ان ٌمث ل التاجر فً الدعاوى الناشبة عن المعامبلت التً قام بها.
المادة 919
ال ٌجوز للمثل التجاري ان ٌقوم بؤٌة معاملة تجارٌة لحسابه او لحساب طرؾ ثالث دون ان ٌحصل على موافقة صرٌحة من التاجر
الذي استخدمه.
المادة 919
ال ٌجوز للممثل التجاري المتجول ان ٌقبض بدل السلع التً لم ٌقم ببٌعها او ان ٌخفض او ٌإجل شٌبا من اثمانها ،وانما له ان ٌقبل
باسم من ٌمثله طلبات الؽٌر وان ٌتخذ التدابٌر البلزمة للمحافظة على حقوق من ٌمثله.
المادة 914
للتاجر ان ٌخول بعض مستخدمٌه البٌع بالتجزبة او بالجملة فً مخزنه .ولهإالء المستخدمٌن ان ٌقبضوا  -عندما ال ٌكون قبض
الثمن منوطا بؤمٌن صندوق  -فً داخل المخزن اثمان األشٌاء التً باعوها حٌن تسلٌمها .وتكون االٌصاالت التً ٌعطونها باسم
التاجر مقابل ما باعوه حجة علٌه .ولٌس لهم ان ٌطالبوا بالثمن خارج المخزن اال اذا كانوا مخولٌن فً هذا الحق كتابة من قبل
التاجر.
المادة 912
الممثل التجاري مسإول بالتضامن مع التاجر عن مراعاة األحكام القانونٌة المتعلقة بالمزاحمة ؼٌر المشروعة.
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الفصل السادس
السمسرة والبورصات التجارٌة
الفرع األول -
السمسرة
المادة 918
السمسرة عقد ٌتعهد بموجبه السمسار لشخص بالبحث عن طرؾ ثان ألبرام عقد معٌن والتوسط البرامه فً مقابل اجر)*( .
المادة 919
اذا لم ٌعٌن اجر السمسار فً القانون او فً األتفاق عٌن وفقا لما ٌقضً به العرؾ .فاذا لم ٌوجد عرؾ قدره القاضً تبعا لما بذله
السمسار من جهد وما صرفه من وقت فً القٌام بالعمل المكلؾ به.
المادة 91:
 - 0ال ٌستحق السمسار اجره اال اذا ادت وساطته الى ابرام العقد -9 .وٌستحق األجر بمجرد ابرام العقد .ولو لم ٌنفذ كله او بعضه.
 - 9واذا كان العقد معلقا على شرط واقؾ لم ٌستحق السمسار اجره اال اذا تحقق الشرط.
المادة ;91
ٌجوز للمحكمة ان تخفض اجر السمسار اذا كان ؼٌر متناسب مع الخدمات التً اداها اال اذا تعٌن مقدار األجر او دفع األجر المتفق
علٌه ابرام العقد الذي توسط فٌه السمسار.
المادة 901
 - 0اذا كان السمسار مفوضا من طرفا العقد استحق اجرا من كل منهما -9 .وٌكون كل من العاقدٌن مسإوال تجاه السمسار بؽٌر
تضامن بٌنهما عن دفع األجر المستحق علٌه ولو اتفقا على ان ٌتحمل احدهما جمٌع نفقات السمسرة.
المادة 900
ال ٌجوز للسمسار استرداد المصروفات التً تحملها فً تنفٌذ العمل المكلؾ له اال اذا تم االتفاق على ذلك وفً هذه الحالة تستحق
المصروفات ولو لم ٌبرم العقد.
المادة 909
ال ٌجوز للسمسار المطالبة باألجر او استرداد المصروفات اذا عمل اضرارا بالعاقد لمصلحة العاقد الذي لم ٌوسطه فً ابرام العقد او
اذا حصل من هذا العاقد خبلفا لما ٌقضً به حسن النٌة على وعد بمنفعة له.
المادة 909
على السمسار ولو لم ٌكن مفوضا اال من احد طرفً الصفقة ان ٌعرضها علٌهما عرضا امٌنا وان ٌوقفهما على جمٌع الظروؾ الى
ٌعلمها عنها .وٌكون مسإوال قبلهما عن كل ؼش او خطؤ ٌصدر منه فً تنفٌذ العمل المكلؾ به.
المادة 904
ال ٌجوز للسمسار ان ٌقٌم نفسه طرفا ثانٌا فً العقد الذي ٌتوسط فً ابرامه اال اذا اجازه العاقد فً ذلك .وفً هذه الحالة ال ٌستحق
السمسار اي اجر.
المادة 902
ال ٌجوز للسمسار ان ٌتوسط ألشخاص اشتهروا بعدم مبلءتهم او ٌعلم عدم اهلٌتهم.
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المادة 908
السمسار الذي بٌعت بوساطته ورقة من األوراق المتداول بٌعها مسإل عن صحة توقٌع البابع.
المادة 909
 - 0علىالسمسار الذي بٌ عت بواسطته بضابع بمقتضى عٌنات ان ٌحفظ هذه العٌنات الى ٌوم التسلٌم او الى ان ٌقبل المشتري
البضاعة دون تحفظ او الى ان تسوى جمٌع المنازعات بشؤنها -9 .وعلى السمسار ان ٌبٌن االوصاؾ التً تمٌز العٌنات عن ؼٌرها
ما لم ٌعفه العاقدان من ذلك.
المادة 90:
على السمسار ان ٌقٌد فً دفاتره جمٌع المعامبلت التً تبرم بسعٌه وبٌاناتها األساسٌة وان ٌحفظ الوثابق المتعلقة بها وان ٌعطً
من كل ذلك صورا طبق األصل لمن ٌطلبها من العاقدٌن وتسري على هذه الدفاتر احكام الدفاتر التجارٌة.
المادة ;90
 - 0اذا اناب السمسار ؼٌره فً تنفٌذ العمل ال مكلؾ به دون ان ٌكون مرخصا له فً ذلك كان مسإوال عن عمل النابب لو كان هذا
العمل قد صدر منه هو وٌكون السمسار وناببه متضامنٌن فً المسإولٌة - 9 .واذا رخص للسمسار فً اقامة نابب عنه دون ان
ٌعٌن شخص النابب فبل ٌكون السمسار مسإوال اال عن خطبه فً اختٌار ناببه او عن خ طبه فٌما اصدره له من تعلٌمات -9 .وفً
جمٌع األحوال ٌجوز لمن تعاقد مع السمسار ولنابب السمسار ان ٌرجع كل منهما مباشرة على اآلخر.
المادة 991
اذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسإولٌن بالتضامن عن العمل المكلفٌن به اال اذا رخص لهم فً العمل منفردٌن.
المادة 990
اذ فوض اشخاص متعددون سمسارا واحدا فً عمل مشترك كانوا مسإولٌن بالتضامن من قبله عن تفٌذ هذا التفوٌض ما لم ٌتفق
على ؼٌر ذلك.
المادة 999
تسري على السمسرة فً اسواق البضابع واألوراق المالٌة احكام القوانٌن والنظم الخاصة بذلك.

الفرع الثانً
البورصات التجارٌة
المادة 999
تعتبر البورصة شخصا اعتبارٌا له اهلٌة التصرؾ فً امواله وادارتها وحق التقاضً)*( .
المادة 994
 - 0الٌجوز فتح بورصة للتجار اال بترخٌص من الوزٌر المختص - 9 .وكل بورصة تفتح بدون ترخٌص تقفل بالطرق األدارٌة.
المادة 992
ٌ - 0صدر مرسوم بتنظٌم اعمل البورصة وٌشمل على األخص ما ٌؤتً -0 .ادارة البورصة وسٌر العمل بها -9 .تشكٌل لجنة
البورصة وبٌان اختصاصاتها - 9 ,شروط ادراج السمساسرة ومعاونٌهم فً البورصة  -4قبول تسعٌر البضابع واالوراق ذات القٌمة
ووضع التسعٌرة الرسمٌة -2 .تصفٌة العملٌات وؼرفة المقاصة -8 .انش اء صندوق التؤمٌن وصبلحٌاته -9 .هٌبات التحكٌم- : .
العقوبات التؤدٌبٌة وهٌبات التؤدٌب -; .سلطات مندوب الحكومة فً البورصة - 01 .اما النظام الداخلً للبورصة فٌصدر به قرار من
الوزٌر المختص.
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المادة 998
ٌجب ان ٌكون فً البورصة مندوب او مندوبٌن للحكومة لمراقبة تنفٌذ اللوابح.
المادة 999
األعمال المضافة الى اجل المعقودة فً البورصة طبقا للوابح سواء تعلقت ببضابع او اوراق ذات قٌمة مسعرة تعتبر مشروعة
وصحٌحة ولو قصد العاقدان منها ان تإول الى مجرد دفع الفرق .وال تقبل اي دعوى امام المحاكم فً خصوص عمل ٌإول الى
مجرد دفع الفرق اذا انعقد مخالفا لؤلحكام المتقدمة.
المادة 99:
ال تنعتقد اعمال البورصة انعقادا صحٌحا اال اذا حصلت بواسطة السمسارة المدرجة اسماإهم فً قابمة تحررها لجنة البورصة.

الفصل السابع
عملٌات البنوك
الفرع األول -
ودٌعة النقود
المادة ;99
ودٌعة النقود عقد ٌ خول البنك ملكٌة النقود المودعة والتصرؾ فٌها بما ٌتفق ونشاطه المهنً مع التزامه برد مثلها للمودع .وٌكون
الرد بذات نوع العملة المودعة)*( .
المادة 991
ٌ - 0فتح البنك حسابا للمودع لقٌد العملٌات التً تتم بٌنهما او العملٌات التً تتم بٌن البنك والؽٌر لذمة المودع - 9 .وال تقٌد فً
الحساب العملٌات التً ٌتفق الطرفان على عدم قٌدها فٌه.
المادة 990
 - 0ال ٌترتب على عقد ودٌعة النقود حق المودع فً سحب مبالػ من البنك تزٌد على ما هو مودع فٌه -9 .واذا اجرى البنك عملٌات
ٌترتب علٌها ان ٌصبح رصٌد المودع مدٌنا وجب على البنك اخطاره فورا لتسوٌة مركزه.
المادة 999
 - 0ترد ودٌعة النقود بمجرد الطلب ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك .وللمودع فً اي وقت حق التصرؾ فً الرصٌد او فً جزء منه-9 .
وٌجوز ان ٌعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول اجل معٌن.
المادة 999
ٌرسل البنك بٌانا بالحساب الى المودع مر ة على األقل كل سنة ما لم ٌقض العرؾ او االتفاق بخبلؾ ذلك .وٌجب ان ٌتضمن البٌان
صورة من الحساب ومقدار الرصٌد بعد آخر حركة له.
المادة 994
اذا اصدر البنك دفتر اٌداع للتوفٌر فٌجب ان ٌكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وان تدون فٌه المدفوعات والمسحوبات .وتكون
البٌا نات الواردة فً الدفتر والموقع علٌها من موظؾ البنك حجة فً اثبات البٌانات المذكورة فً العبلقة بٌن البنك ومن صدر
لصالحه الدفتر .وٌقع باطبل كل اتفاق على خبلؾ ذلك.
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المادة 992
ٌكون االٌداع والسحب فً مقر البنك الذي فتح فٌه الحساب ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
المادة 998
اذا تعددت حسابات المودع فً بنك واحد او فً فروع بنك واحد اعتبر كل حساب منها مستقبل عن اآلخر ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
المادة 999
للبنك ان ٌفتح حسابا مشتركا بٌن شخصٌن او اكثر بالتساوي بٌنهم ما لم ٌكن هناك من اتفاق بخبلؾ ذلك مع مراعاة األحكام اآلتٌة:
ٌ - 0فتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جمٌعا او من قبل شخص ٌحمل توكٌبل صادرا من أصحاب الحساب مصدقا علٌه من
الجهة المختصة وٌراعى فً السحب اتفاق اصحاب الحساب -9 .اذا وقع حجز على رصٌد احد اصحاب الحساب المشترك فان الحجز
ٌسري على حصة المحجوز علٌه من رصٌد الحساب من ٌوم اعبلن البنك بالحجز .وعلى البنك او ٌوقؾ السحب من الحساب
المشترك بما ٌوازي الحصة المحجوزة وٌخطر الشركاء او م ٌمثلهم بالحجز خبلل مدة ال تتجاوز خمسة اٌام -9 .ال ٌجوز للبنك عند
اجراء المقاصة بٌن الحسابات المختلفة الخاصة باحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذا الحساب فً المقاصة اال بموافقة كتابٌة
من باقً الشركاء - 4 .عند وفاة احد اصحاب الحساب المشترك او فقده األهلٌة القانونٌة ٌجب على الباقٌن اخطار البنك بذلك
وبرؼبتهم فً استمرار الحساب خبلل مدة ال تتجاوز عشرة اٌام من تارٌخ الوفاة او فقد األهلٌة .وعلى البنك اٌقاؾ السحب من
الحساب المشترك حتى ٌتم تعٌٌن الخلؾ قانونا.

الفرع الثانً
ودٌعة األوراق المالٌة
المادة 99:
ال ٌجوز للبنك ان ٌستعمل األوراق المالٌة المودعة لدٌه او ٌمارس الحقوق الناشبة عنها اال لمصلحة المودع ما لم ٌتفق على ؼٌر
ذلك.
المادة ;99
 - 0على البنك ا ن ٌبذل فً المحافظة على األوراق المودعة عناٌة الودٌع بؤجر وٌبطل كل اتفاق ٌعفى البنك من بذل هذه العناٌة- 9 .
وال ٌجوز للبنك ان ٌتخلى عن حٌازة هذه األوراق اال بسبب ٌستلزم ذلك -9 .وٌلتزم المودع بدفع األجر المتفق علٌه او الذي ٌحدده
العرؾ فضبل عن المصروفات الضرورٌة.
المادة 941
ٌ - 0لتزم البنك بقبض فوابد الورقة وارباحها وقٌمتها وكل مبلػ اخر ٌستحق بسببها ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك -9 .توضع المبالػ
التً ٌقبضها البنك تحت تصرؾ المودع وتقٌد فً حسابه -9 .وعلى البنك القٌام بكل عملٌة تكون الزمة للمحافظة على الحقوق
المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التً ٌتم منحها لها مجانا وكتقدٌمها لبلستبدال او اضافة ارباح جدٌدة الٌها.
المادة 940
على البنك ان ٌخطر المودع بكل امر او حق ٌتعلق بالورقة وٌستلزم الحصول على موافقته او ٌتوقؾ على اختٌاره .فاذا لم تصل
تعلٌمات المودع فً الوقت المناسب وجب على البنك ان ٌتصرؾ فً الحق بما ٌعود بالنفع على المودع وٌتحمل المودع مصروفات
العملٌات التً قام بها البنك فضبل عن العمولة.
المادة 949
ٌ - 0لتزم البنك برد األوراق المودعة بمجرد ان ٌطلب منه المودع ذلك مع مراعاة الوقت الذي ٌقتضٌه اعداد األوراق للرد-9 .
وٌكون الرد فً المكان الذي تم فٌه االٌداع .وٌلتزم البنك برد األوراق المودعة بذاتها اال اذا اتفق الطرفان او اجاز القانون رد
المثل.
المادة 949
ٌكون الرد لمودع الورقة او لوكٌله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما ٌفٌد ملكٌة الؽٌر لها.
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المادة 944
اذا اقٌمت دعوى باستحقاق األوراق المودعة وجب على البنك اخطار المودع مباشرة واالمتناع عن رد األوراق الٌه حتى ٌفصل
القضاء فً الدعوى.
المادة 942
اٌجار الخزابن عقد ٌتعهد البنك بمقتضاه مقابل اجر بوضع خزانة معٌنة تحت تصرؾ المستؤجر لبلنتفاع بها مدة معٌنة.
المادة 948
ٌكون الب نك مسإوال عن سبلمة الخزانة وحراستها وصبلحٌتها لبلستعمال وال ٌجوز له ان ٌنفً مسإولٌته اال باثبات السبب
األجنبً.
المادة 949
 - 0على البنك ان ٌسلم المستؤجر مفتاح الخزانة .وللبنك دون ؼٌره ان ٌحتفظ بنسخة منه وٌبقى المفتاح ملكا للبنك وٌجب رده الٌه
عند انتهاء اإلٌجار -9 .وال ٌجوز للبنك ان ٌؤذن لؽٌر المستؤجر او وكٌله فً فتح الخزانة.
المادة 94:
ال ٌجوز للمستؤجر ان ٌإجر الخزانة او جزءا منها او ٌتنازل عن اإلٌجار للؽٌر ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
المادة ;94
 - 0اذا كانت الخزانة مإجرة لعدة مستؤجرٌن كان لكل منهم حق استخدامها منفردا ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك -9 ,وفً حالة وفاة
المستؤجر او احد المستؤجرٌن ال ٌجوز للبنك  -بعد علمه بالوفاة -ان ٌؤذن بفتح الخزانة اال بموافقة جمٌع ذوي الشؤن او بقرار من
ربٌس المحكمة الكلٌة.
المادة 921
ال ٌجوز للمستؤجر ان ٌضع فً الخزانة اشٌاء تهدد سبلمتها او سبلمة المكان الذي توجد فٌه.
المادة 920
اذا لم ٌدفع المستؤجر اجرة الخزانة بعد مضً خمسة عشر ٌوما من انذاره بالوفاء اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون حاجة
الى حكم قضابً.
المادة 929
 - 0اذا انتهت مدة العقد او اعتبر مفسوخا وفقا للمادة السابقة استرد البنك الخزانة بعد اخطار المستؤجر بالحضور إلفراغ محتوٌاتها
وٌكون اإلخطار صحٌحا اذا تم فً اخر موطن عٌنه المستؤجر للبنك -9 .اذا لم ٌحضر المستؤجر فً الموعد المحدد باألخطار كان
للبنك ان ٌطلب من ربٌس المحكمة الكلٌة األذن له فً فتح الخزانة بحضور من ٌعٌنه لذلك من مؤموري التنفٌذ .وٌحرر مؤمور
التنفٌذ محضرا بالواقعة وبمحتوٌات الخزانة - 9 .وعلى البنك ان ٌحتفظ لدٌه بمحتوٌات الخزانة .وله بعد مضً ستة شهور من
تحرٌر محضر الجرد ان ٌطلب من ربٌس المحكمة الكلٌة ان ٌؤمر ببٌعها بالطرٌقة التً ٌعٌنها واٌداع الثمن خزانة المحكمة او ٌؤمر
باتخاذ اي اجراء مناسب اخر - 4 .وٌكون للبنك امتٌاز على المبالػ المودعة فً الخزانة المإجرة او على الثمن الناتج عن بٌع
محتوٌاتها الستٌفاء األجرة والمصروفات المستحقة له.
المادة 929
ٌ - 0جوز توقٌع الحجز على الخزانة -9 .وٌكون الحجز بتكلٌؾ البنك ببٌان ما اذا كان ٌإجر خزانة للمحجوز علٌه .فاذا اقر بذلك
وجب علٌه منع المحجوز علٌه من الدخول الى مكان الخزانة .وتترك للبنك صورة من محضر الحجز مشتملة عل بٌان السند الذي
تم الحجز بمقتضاه كما ٌعلن مستؤجر الخزانة بمحضر الحجز -9 .واذا كان الحجز تحفظٌا جاز للمستؤجر ان ٌطلب من ربٌس
المحكمة الكلٌة رفع الحجز او الترخٌص له فً اخذ بعض محتوٌات الخزانة -4 .واذا كان الحجز تنفٌذٌا وجب على مؤمور التنفٌذ
بعد انذار المستؤجر ان ٌقوم بفتح الخزانة جبرا بعد ان ٌودع الحاجز مصارٌؾ فتحها واعادتها الى حالتها .وتباع محتوٌات الخزانة
وفقا لبلجراءات المبٌنة فً قانون المرافعات -2 .واذا كان المستؤجر ؼاببا وكان بالخزانة وثابق او مستندات وجب على البنك
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حفظها لدٌه فً حرز ٌختم بخاتم مؤمور التنفٌذ والبنك - 8 .وعلى الحاجز ان ٌإدي للبنك مبلؽا كافٌا لضمان اجرة الخزانة خبلل مدة
الحجز.

الفرع الرابع -
النقل المصرفً ( التحوٌل الحسابً)
المادة 924
 - 0النقل المصرفً عملٌة ٌقٌد البنك بمقتضاها مبلؽا معٌنا فً الجانب المدٌن من حساب اآلمر بالنقل بناء على امر كتابً منه وفً
الجانب الدابن من حساب اخر وذلك لتحقٌق ما ٌؤتً أ -نقل مبلػ معٌن من شخص الى اخر لكل منهما حساب لدى البنك ذاته او لدى
بنكٌن مختلفٌن .ب  -نقل مبلػ معٌن من حساب الى اخر كبلهما مفتوح باسم اآلمر بالنقل لدى البنك ذاته او لدى بنكٌن مختلفٌن-9 .
وٌنظم االتفاق بٌن البنك واآلمر بالنقل شروط اصدار األمر ومع ذلك ال ٌجوز ان ٌكون امر النقل لحامله -9 .واذا كان المستفٌد من
امر النقل مفوضا فً نقل القٌمة الى الجانب الدابن من حساب شخص اخر وجب ان ٌذكر اسمه فً امر النقل.
المادة 922
اذا تم النقل المصرفً بٌن فرعٌن او اكثر او بٌن بنكٌن مختلفٌن وجب توجٌه كل منازعة صادرة من الؽٌر بشؤن القٌمة الى الفرع
او البنك الذي ٌوجد به حساب المستفٌد.
المادة 928
ٌجوز ان ٌرد امر النقل على مبالػ مقٌدة فعبل فً حساب اآلمر بالنقل او على مبالػ ٌجري قٌدها فً هذا الحساب فً خبلل مدة ٌتفق
اآلمر بالنقل على تعٌٌنها مقدما مع البنك.
المادة 929
ٌجوز االتفاق على ان ٌتقدم المستفٌد بنفسه بؤمر النقل الى البنك بدال من تبلٌؽه من اآلمر بالنقل.
المادة 92:
ٌ - 0تملك المستفٌد القٌمة من وقت قٌدها فً الجانب الدابن من حسابه وٌجوز لآلمر الرجوع فً أمر النقل الى ان ٌتم هذا القٌد- 9 .
ومع ذلك اذا اتفق على ان ٌتقدم المستفٌد بنفسه بؤمر النقل الى البنك فبل ٌجوز لآلمر الرجوع فً امر النقل وذلك مع مراعاة ما
تقضً به المادة .989
المادة ;92
ٌبقى الدٌن الذي صدر امر النقل وفاء له قابما بضماناته وملحقاته الى ان تقٌد القٌمة فعبل من الجانب الدابن من حساب المستفٌد.
المادة 981
 - 0اذا لم ٌكن رصٌد االمر كافٌا وكان امر النقل موجها مباشرة الى البنك من اآلمر بالنقل جاز للبنك ان ٌرفض تنفٌذ اآلمرعلى ان
ٌخطر اآلمر فورا بهذا الرفض -9 .اما اذا كان االمر بالنقل مقدما من المستفٌد قٌد البنك لحسابه الرصٌد الجزبً ما لم ٌرفض
المستفٌد ذلك .وعلى البنك ان ٌإشر على امر النقل بقٌد الرصٌد الجزبً او برفض المستفٌد ذلك -9 .وٌبقى لآلمر حق التصرؾ فً
الرصٌد الجزبً اذا رفض البنك تنفٌذ امر النقل او رفض المستفٌد قٌد الرصٌد الجزبً طبقا للفقرتٌن السابقتٌن.
المادة 980
اذا تقدم عدة مستفٌدٌن الى البنك جملة واحدة وكانت قٌمة اوامر النقل التً ٌحملونها تجاوز رصٌد اآلمر كان من حقهم طلب توزٌع
هذا الرصٌد بٌنهم بنسبة حقوقهم.
المادة 989
ال ٌجوز اجراء التوزٌع المشار الٌه فً المادة السابقة اال فً اول ٌوم عمل تال لٌوم التقدٌم .وٌسري على هذه الحالة حكم الفقرتٌن
الثانٌة والثالثة من المادة .981
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المادة 989
 - 0اذا اشهر افبلس المستفٌد ج از لآلمر ان ٌوقؾ تنفٌذ امر النقل ولو تسلمه المستفٌد بنفسه - 9 .وال ٌمنع اشهار افبلس اآلمر من
تنفٌذ اوامر النقل التً قدمت الى البنك قبل صدور الحكم بشهر هذا اإلفبلس ما لم ٌصدر قرار من المحكمة خبلفا لذلك.

الفرع الخامس
فتح االعتماد
المادة 984
 - 0فتح اال عتماد عقد ٌضع البنك بمقتضاه تحت تصرؾ المستفٌد وسابل للدفع فً حدود مبلػ معٌن -9 .وٌفتح االعتماد لمدة معٌنة
او ؼٌر معٌنة.
المادة 982
اذا فتح االعتماد لمدة ؼٌر معٌنة جاز للبنك الؽاإه فً كل وقت بشرط اخطار المستفٌد قبل المٌعاد الذي ٌعٌنه لئللؽاء بعشرة اٌام
على األقل -9 .وٌقع باطبل كل اتفاق ٌكون موضوعه اعطاء البنك حق الؽاء االعتماد ؼٌر المعٌن المدة دون اخطار سابق او باخطار
ٌتم فً مٌعاد اقل من المٌعاد المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة.
المادة 988
ال ٌجوز للبنك الؽاء االعتماد قبل انتهاء المدة المتفق علٌها اال فً حالة وفاة المستفٌد او الحجز علٌه او وقوفه عن الدفع -ولو لم
ٌصدر حكم باشهار افبلسه او وقوع خطؤ جسٌم منه فً استخدام االعتماد المفتوح لصالحه.

الفرع السادس -
االعتماد المستندى
المادة 989
 - 0االعتماد المستندى عقد ٌتعهد البنك بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب احد عمبلبه ( اآلمر بفتح االعتماد) لصالح شخص اخر
( المستفٌد) بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة او معدة للنقل - 9 .وٌعتبر عقد االعتماد المستندى مستقبل عن العقد الذي فتح
االعتماد بسببه وٌبقى البنك اجنبٌا عن هذا العقد.
المادة 98:
ٌجب ان تحدد بدقة فً األوراق الخاصة بطلب فتح االعتماد المستندى او تؤٌٌده او اإلخطار به المستندات التً تنفذ فً مقابلها
عملٌات الوفاء او القبول او الخصم.
المادة ;98
ٌلتزم البنك الذي فتح االعتماد بتنفٌذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق علٌها فً عقد فتح االعتماد أو كانت المستندات مطابقة
لما ورد فً هذا العقد من بٌانات وشروط.
المادة 991
ٌ - 0جوز ان ٌكون االعتماد المستندى باتا او قاببل للنقض -9 .وٌجب ان ٌنص صراحة فً عقد فتح االعتماد على بٌان نوعه فاذا
لم ٌنص على ذلك اعتبر االعتماد قاببل للنقض.
المادة 990
ال ٌترتب على االعتماد المستندى القابل للنقض اي التزام على البنك قبل المستفٌد وٌجوز للبنك فً كل وقت تعدٌله او الؽاإه من
تلقاء نفسه او بناء على طلب اآلمر دون حاجة الى اخطار المستفٌد بشرط ان ٌقع التعدٌل او اإللؽاء بحسن نٌة وفً وقت مناسب.
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المادة 999
ٌ - 0كون التزام البنك فً حالة االعتماد ا لمستندي البات قطعٌا ومباشرا قبل المستفٌد وكل حامل حسن النٌة للصك المسحوب تنفٌذا
للعقد الذي فتح االعتماد بسببه - 9 .ال ٌجوز الؽاء االعتماد المستندي البات او تعدٌله اال باتفاق جمٌع ذوي الشؤن -9 .وٌجوز تؤٌٌد
االعتماد البات من بنك آخر ٌلتزم بدوره بصفة قطعٌة ومباشرة قبل المستفٌد -4 .وال ٌعتبر مجرد األخطار بفتح االعتماد المستندى
الباب المرسل الى المستفٌد عن طرٌق بنك آخر تؤٌٌدا منه لهذا االعتماد.
المادة 999
ٌ - 0جب ان ٌتضمن كل اعتماد مستندى بات تارٌخا اقصى لصبلحٌة االعتماد وتقدٌم المستندات بقصد الوفاء او القبول او الخصم.
 - 9واذا وقع التارٌخ المعٌن النتهاء صبلحٌة االعتماد فً ٌوم عطلة للبنوك امتدت مدة الصبلحٌة الى اول ٌوم عمل تال للعطلة-9 .
وفٌما عدا اٌام العطبلت ال تمتد صبلحٌة االعتماد ولو صادؾ تارٌخ انتهابها انقطاع اعمال البنك بسبب ظروؾ قاهرة ما لم ٌكن
هناك تفوٌض صرٌح بذلك من اآلمر.
المادة 994
 - 0على البنك ان ٌتحقق من مطابقة المستندات لتعلٌمات اآلمر بفتح االعتماد - 9 .واذا رفض البنك المستندات فعلٌه ان ٌخطر اآلمر
فورا بالرفض مبٌنا له اسبابه.
المادة 992
 - 0ال ٌسؤل البنك اذا كانت المستندات المقدمة مطابقة فً ظاهرها للتعلٌمات التً تلقاها من اآلمر - 9 .كما ال ٌتحمل البنك اٌة
مسإولٌة فٌما ٌتعلق بتعٌٌن البضاعة التً فتح بسببها االعتماد او بكمٌتها او وزنها او حالتها الخارجٌة او تؽلٌفها او قٌمتها وال
فٌما ٌتعلق بتنفٌذ المرسلٌن او المإمنٌن اللتزاماتهم.
المادة 998
ال ٌجوز الت نازل عن االعتماد المستندى وال تجزبته اال اذا كان البنك الذي فتحه مؤذونا من اآلمر فً دفعه كله او بعضه الى شخص
او جملة اشخاص ؼٌر المستفٌد األول بناء على تعلٌمات صرٌحة صادرة من هذا المستفٌد .وال ٌتم التنازل اال بموافقة صرٌحة من
البنك وال ٌجوز التنازل اال مرة واحدة ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
المادة 999
اذا لم ٌدفع اآلمر بفتح االعتماد الى البنك قٌمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح االعتماد خبلل ثبلثة اشهر من تارٌخ اخطاره
بوصول تلك المستندات فللبنك بٌع البضاعة باتباع طرق التنفٌذ على األشٌاء المرهونه رهنا تجارٌا.

الفرع السابع-
الخصم
المادة 99:
الخصم عقد ٌعجل البنك بمقتضاه الى حامل ورفقة تجارٌة او اي صك آخر قابل للتداول لم ٌحل اجل استحقاقه القٌمة الثابتة بالصك
مخصوما منها الفابدة والعمولة مقابل انتقال ملكٌة الصك الٌه ،مع التزام المستفٌد برد القٌمة الى البنك اذا لم ٌدفعها المدٌن
األصلً.
المادة ;99
 - 0تحسب الفابدة على اساس الوقت الذي ٌنقضً حتى تارٌخ حلول اجل استحقاق الصك -9 .وتقدر العمولة على اساس قٌمة
الصك -9 .وٌجوز تعٌٌن حد ادنى للعمولة.
المادة 9:1
على المستفٌد من الخصم ان ٌرد الى البنك القٌمة االسمٌة الذي لم ٌدفع.
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المادة 9:0
ٌ - 0كون للبنك قبل المدٌن األصلً فً الصك والمستفٌد من الخصم وؼٌرهما من الملتزمٌن اآلخرٌن جمٌع الحقوق الناشبة عن
الصك الذي خصمه -9 .وللبنك فضبل عن ذلك قبل المستفٌد من الخصم حق مستقل فً استرداد المبالػ التً وضعها تحت تصرفه،
دون استنزال ما قبضه البنك من فابدة وعمولة .وٌكون للبنك استخدام هذا الحق فً حدود األوراق ؼٌر المدفوعة اٌا كان سبب
االمتناع عن دفعها -9 .فاذا كانت حصٌلة الخصم مقٌدة فً الحساب الجاري كان للبنك الؽاء القٌد عن طرٌق القٌد العكسً وفقا
لنص المادة  419مع اخطار المستفٌد من الخصم بهذا القٌد.

الفرع الثامن
خطاب الضمان
المادة 9:9
خطاب الضمان تعهد ٌصدر من بنك بناء على طلب عمٌل له ( اآلمر) بدفع مبلػ معٌن او قابل للتعٌٌن لشخص آخر ( المستفٌد) دون
قٌد او شرط اذا طلب منه ذلك خبلل المدة المعٌنة فً الخطاب .وٌوضح فً خطاب الضمان الؽرض الذي صدر من اجله.
المادة 9:9
ٌ - 0جوز للبنك ان ٌطلب تقدٌم تؤمٌن مقابل اصدار خطاب الضمان - 9 .وٌجوز ان ٌكون التؤمٌن تنازال من اآلمر عن حقه قبل
المستفٌد.
المادة 9:4
ال ٌجوز للمستفٌد التنازل للؽٌر عن حقه الناشا عن خطاب الضمان اال بموافقة البنك.
المادة 9:2
ال ٌجوز للبنك ان ٌرفض الوفاء للمستفٌد لسبب ٌرجع الى عبلقة البنك باآلمر او عبلقة اآلمر بالمستفٌد.
المادة 9:8
تبرأ ذمة البنك قبل المستفٌد اذا لم ٌصله خبلل مدة سرٌان خطاب الضمان طلب من المستفٌد بالدفع اال اذا اتفق صراحة قبل انتهاء
هذه المدة على تجدٌدها.
المادة 9:9
اذا وفً البنك للمستفٌد المبلػ المتفق علٌه فً خطاب الضمان حل محله فً الرجوع على اآلمر بمقدار المبلػ الذي دفعه.

الفرع التاسع
الحساب الجاري
المادة 9::
الحساب الجاري عقد ٌتفق بمقتضاه شخصان على ان ٌقٌدا فً حساب عن طرٌق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الدٌون الناشبة عن
العملٌات التً تتم بٌنهما من تسلٌم نقود او اموال او اوراق تجارٌة قابلة للتملٌك وؼٌرها .وان ٌستعٌضا عن تسوٌة هذه الدٌون كل
دفعة على حدة بتسوٌة نهابٌة ٌنتج عنها رصٌد الحساب عند قفله.
المادة ;9:
ٌجوز ان ٌكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة ال طرفٌن او مكشوفا لجهة طرؾ واحد .وفً الحالة األخٌرة ٌلتزم احد الطرفٌن بتقدٌم
المال للطرؾ األخر اال اذا كان عند األول رصٌد كاؾ.
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المادة 9;1
 - 0اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري دٌونا نقدٌة مقومة بعمبلت مختلفة او اشٌاء ؼٌر متماثلة جاز للطرفٌن ان ٌتفق على
ادخاله ا فً الحساب بشرط ان تقٌد فً اقسام مستقلة ٌراعى التماثل فً المدفوعات التً تتضمنها وان ٌصرح الطرفان ببقاء
الحساب محتفظا بوحدته رؼم تعدد اقسامه - 9 .وٌجب ان تكون ارصدة تلك األقسام قابلة للتحوٌل بحٌث ٌمكن فً الوقت الذي حدده
الطرفان او عند قفل الحساب على األكثر اجراء المقاصة بٌنها الستخراج رصٌد واحد.
المادة 9;0
 - 0تنتقل ملكٌة النقود او االموال التً تقٌد فً الحساب الجاري الى الطرؾ الذي تسلمها -9 .ولكل طرؾ فً الحساب الجاري ان
ٌتصرؾ فً اي وقت فً رصٌده الدابن ما لم ٌتفق على خبلؾ ذلك.
المادة 9;9
ٌعد قٌمة الورقة ال تجارٌة فً الحساب الجاري صحٌحا على اال تحتسب قٌمتها اذا لم تدفع فً مٌعاد االستحقاق .وفً هذه الحالة
ٌجوز اعادتها الى صاحبها وعكس قٌدها على الوجه المبٌن فً المادة .419
المادة 9;9
 - 0تقٌد بحكم القانون فً الحساب الجاري جمٌع الدٌون الناشبة عن عبلقات األعمال ال تً تتم بٌن طرفً الحساب ما لم تكن هذه
الدٌون مضمونة بتؤمٌنات قانونٌة او اتفاقٌة -9 .ومع ذلك ٌجوز قٌد الدٌون المضمونة بتؤمٌنات اتفاقٌة سواء كانت مقررة من
المدٌن او من الؽٌر فً الحساب الجاري اذا اتفق جمٌع ذوي الشؤن صراحة على ذلك.
المادة 9;4
 - 0اذا اتفق على قٌد الدٌن للمضمون بتؤمٌن اتفاقً فً الحساب الجاري فان هذا التؤمٌن ٌنتقل لضمان رصٌد الحساب عند قفله
بمقدار الدٌن دون اعتبار لما ٌطرأ على الحساب من تؽٌٌرات اثناء سٌره ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك -9 .واذا اشترط القانون
اجراءات معٌنة النعقاد التؤمٌن او لبلحتجاج به ع لى الؽٌر فبل ٌتم انتقاله الى الرصٌد وال ٌجوز االحتجاج به اال من تارٌخ تمام تلك
اإلجراءات.
المادة 9;2
الدٌون المترتبة ألحد الطرفٌن اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكٌانها الذاتً فبل تكون بعد ذلك قابلة على حده
الوفاء وال للمقاصة وال للسقوط بالتقادم.
المادة 9;8
قٌد المدفوعات فً الحساب الجاري ال ٌسقط ما للطرفٌن من دعاوى بشؤن العقود والمعامبلت التً ترتبت علٌها هذه المدفوعات ما
لم ٌشترط خبلؾ ذلك.
المادة 9;9
 - 0ال تنتج المدفوعات فً الحساب الجاري فوابد اال اذا اتفق على ؼٌر ذلك فاذا لم ٌعٌن االتفاق سعر الفابدة احتسبت على اساس ما
ٌجري به العرؾ -9 .وفً الحسابات الجارٌة لدى البنوك ٌجوز احتساب فابدة على الفوابد اثناء بقاء الحساب مفتوحا .وال تحتسب
هذه الفابدة قبل مضً ثبلثة شهور من تارٌخ قٌد الفوابد فً الحساب.
المادة 9;:
 - 0مفردات الحساب الجاري بمجموعها ال تقبل التجزبة قبل اقفال الحساب واستخراج الرصٌد النهابً .واقفال الحساب وحده هو
الذي تنشؤ عنه المقاصة اإلجمالٌة لجمٌع مفردات الحساب -9 .ومع ذلك ٌجوز لدابن احد طرفً الحساب توقٌع الحجز اثناء سٌر
الحساب على الرصٌد الدابن لمدٌنه وقت توقٌع الحجز .وفً هذه الحالة ٌ جري المفتوح لدٌه الحساب مٌزانا مإقتا للحساب للكشؾ
عن مركز المحجوز علٌه وقت توقٌع الحجز -9 .وفً حالة االتفاق على منع المحجوز علٌه من التصرؾ فً رصٌده الدابن اثناء
سٌر الحساب ال ٌنفذ الحجز اال بالنسبة الى الرصٌد النهابً الذي ٌظهر لمصلحته عند اقفال الحساب.
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المادة ;;9
 - 0اذا حددت مدة لقفل الحساب اقفل بانتهابها وٌجوز اقفاله قبل انتهاء هذه المدة باتفاق الطرفٌن - 9 .اذ لم تحدد مدة للحساب
الجاري جاز اقفاله فً كل وقت بارادة احد الطرفٌن مع مراعاة األخطار المتفق علٌها او التً ٌجري بها العرؾ - 9 .وفً جمٌع
األحوال ٌقفل الحساب بوفاة احد الطرفٌن او بفقدانه األهلٌة او بافبلسه -4 .وٌجوز وقؾ الحساب مإقتا اثناء سٌره لبٌان مركز كل
من الطرفٌن وذلك فً المواعٌد التً ٌتفق علٌها الطرفان او ٌحددها العرؾ المحلً واال ففً نهاٌة كل ثبلثة شهور.
المادة 411
عند قفل الحساب ٌعتبر دٌن الرصٌد حاال ما لم ٌكن الطرفان قد اتفقا على ؼٌر ذلك او لم تكن بعض العملٌات الواجب ادخالها فً
الحساب قد تمت وكان من شؤن قٌدها تعدٌل مقدار الرصٌد.
المادة 410
تسري القواعد العاملة على تقادم دٌن الرصٌد وفوابده .وتسري الفوابد القانونٌة على دٌن الرصٌد من تارٌخ قفل الحساب ما لم
ٌتفق على ؼٌر ذلك.
المادة 419
اذا زال الدٌن المقٌد فً الحساب او خفض مقداره بسبب الحق لدخوله الحساب وجب الؽاء قٌده او تخفٌضه وتعدٌل الحساب تبعا
لذلك.
المادة 419
 - 0اذا قٌدت حصٌلة خصم ورقة تجارٌة فً الحساب الجاري ولم تدفع قٌمة الورقة فً مٌعاد ا الستحقاق جاز لمن خصم الورقة ولو
بعد اشهار افبلس من قدمها للخصم الؽاء القٌد باجراء قٌد عكسً - 9 .وٌقصد بالقٌد العكسً قٌد مبلػ ٌعادل قٌمة الورقة التجارٌة
مضافا الٌها الفوابد القانونٌة من تارٌخ االستحقاق والمصروفات فً الجانب المدٌن من الحساب -9 .وال ٌجوز اجراء القٌد العكسً
اال فٌما ٌتعلق باالوراق التجارٌة التً لم تدفع فً مواعٌد استحقاقها  ,وٌقع باطبل كل اتفاق على ؼٌر ذلك.
المادة 414
 - 0ال تقبل الدعاوي الخاصة بتصحٌح الحساب من جراء ؼلط او اؼفال او تكرار فً القٌد او ؼٌر ذلك من التصحٌحات بعد انقضاء
ستة شهور من تارٌخ استبلم كشؾ الحساب الخاص بالتصفٌة والذي ٌرسل بطرٌق البرٌد المسجل المصحوب بعلم الوصول-9 .
وفً جمٌع األحوال تتقادم بمضً خمس سنوات كل دعوى تتعلق بالحساب الجاري وتسري هذه المدة من تارٌخ قفل الحساب.

الكتاب الثالث  -االوراق التجارٌة
الباب االول  -الكمبٌالة
الفصل االول  -انشاء الكمبٌالة وتداولها
الفرع االول  -انشاء الكمبٌالة
المادة 412
أ -اركان الكمبٌالة تشتمل الكمبٌالة على البٌانات اآلتٌة :ا -لفظ " كمبٌالة مكتوبا فً متن الصك وباللؽة التً كتب بها -9 .تارٌخ
انشاء الكمبٌالة ومكان انشابها -9 .اسم من ٌلزمه الوفاء ( المسحوب علٌه) -4 .اسم من ٌجب الوفاء له وألمره -2 .امر ؼٌر
معلق على شرط بوفاء مبلػ معٌن من النقود -8 .مٌعاد االستحقاق - 9 .مكان الوفاء -: .توقٌع من انشؤ الكمبٌالة ( الساحب).
المادة 418
الصك الخالً من احد البٌانات المذكورة فً المادة السابقة ال ٌع تبر كمبٌالة اال فً األحوال األتٌة :أ -اذا خلت الكمبٌالة من بٌان مكان
انشابها ،اعتبرت منشؤة فً المكان المبٌن بجانب اسم الساحب .ب  -واذا خلت من بٌان مٌعاد االستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء
لدى االطبلع علٌها .ج -واذا خلت من بٌان مكان الوفاء ،فالمكان الذي ٌذكر بجا نب اسم المسحوب علٌه ٌعد مكانا للوفاء وموطنا
للمسحوب علٌه فً الوقت ذاته .وتكون الكمبٌالة مستحقة الوفاء فً موطن المسحوب علٌه اذا لم ٌشترط وفابها فً مكان آخر.
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المادة 419
ٌ - 0جوز سحب الكمبٌالة ألمر ساحبها نفسه -9 .وٌجوز سحبها على ساحبها - 9 .وٌجوز سحبها لحساب شخص اخر.
المادة 41:
 - 0اذا كتب مبلػ الكمبٌالة بالحروؾ وباالرقام معا فالعبرة عند االختبلؾ تكون بالمكتوب بالحروؾ -9 .واذا كتب المبلػ عدة مرات
بالحروؾ او باالرقام فالعبرة عند االختبلؾ تكون بالمبلػ األقل.
المادة ;41
 - 0ال ٌجوز ان تشترط فابدة عن المبلػ ال مذكور فً الكمبٌالة اال اذا كانت الكمبٌالة مستحقة األداء لدى األطبلع علٌها او بعد مدة
من االطبلع - 9 .وٌجب بٌان سعر الفابدة فً الكمبٌالة ذاتها واال كان الشرط باطبل - 9 .وتسري الفابدة من تارٌخ انشاء الكمبٌالة اذا
لم ٌعٌن تارٌخ آخر.
المادة 401
ٌ - 0رجع فً تحدٌ د اهلٌة الملتزم بموجب الكمبٌالة الى قانونه الوطنً -9 .واذا كان الشخص ناقص األهلٌة طبقا لقانونه الوطنً
فان التزامه مع ذلك ٌظل صحٌحا ااذ وضع توقٌعه فً اقلٌم دولة ٌعتبره تشرٌعها كامل االهلٌة.
المادة 400
التزامات القصر لٌسوا تجارا وعدٌمً األهلٌة الناشبة من ت وقٌعاتهم على الكمبٌالة كساحبٌن او مظهرٌن او قابلٌن او ضامنٌن
احتٌاطٌٌن او باٌة صفة اخرى تكون باطلة بالنسبة الٌهم فقط وٌجوز لهم التمسك بهذا البطبلن فً مواجهة كل حامل للكمبٌالة.
المادة 409
اذا حملت الكمبٌالة توقٌعات اشخاص لهم اهلٌة االلتزام لها او توقٌعاته ا مزورة او توقٌعات ألشخاص وهمٌٌن او توقٌعات ؼٌر
ملزمة ألسباب اخرى ال الصحابها وال لمن وقعت الكمبٌالة باسمابهم ،فان التزامات ؼٌرهم من الموقعٌن علٌها تظل مع ذلك
صحٌحة.
المادة 409
 - 0من وقع كمبٌالة نٌابة عن اخر بؽٌر تفوٌض منه التزم شخصٌا بموحب الكمبٌالة فان وفاها آلت الٌه الحقوق التً كانت تإول
الى من ادعى النٌابة عنه - 9 .تسري هذا الحكم على من جاوز حدود النٌابة.
المادة 404
 - 0ضمن ساحب الكمبٌالة قبولها ووفابها - 9 .وٌجوز له ان ٌشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.
المادة 402
تعدد النسخ والصور  -التحرٌؾ ٌ -0جوز سحب الكمبٌالة من نسخ متعددة ٌطابق بعضها بعضا - 9 .وٌجب ان ٌوضع فً متن كل
نسخة منها رقمها ،واال اعتبرت كل نسخة منها كمبٌالة مستقلة -9 .ولكل حامل كمبٌالة لم ٌذكر فٌها انها وحٌدة ان ٌطلب نسخا
منها على نفقته .وٌجب علٌه تحقٌقا لذلك ان ٌرجع الى الشخص ا لذي ظهرها وعلى هذا ان ٌعاونه فً الرجوع الى المظهر السابق
وٌتسلل حتى ٌنتهً الى الساحب -4 .وعلى كل مظهر ان ٌدون تظهٌره على النسخ الجدٌدة.
المادة 408
 - 0وفاء الكمبٌالة بموجب احدى نسخها مبرىء للذمة ،ولو لم ٌكن مشروطا فٌها ان هذا الوفاء ٌبطل حكم النسخ االخرى ؼٌر ان
المسحوب علٌه ٌبقى ملزما بالوفاء بموجب كل نسخة مقبولة منه ما لم ٌستردها -9 .وللمظهر الذي ظهر نسخ الكمبٌالة ألشخاص
مختلفٌن وكذلك المظهرون البلحقون له ملتزمون بموجب النسخ التً تحمل توقٌعاتهم ولم ٌستردوها.
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المادة 409
على من ٌرسل احدى نسخ الكمبٌالة لقبولها ان ٌبٌن على النسخ األخرى اسم من تكون هذه النسخة فً حٌازته وعلى هذا االخٌر ان
ٌسلمها للحامل الشرعً الٌة نسخة اخرى .,فاذا رفض تسلٌمها لم ٌكن للحامل حق الرجوع اال اذا اثبت ببروتستو - 0 :ان النسخة
المرسلة للقبول لم تسلم له رؼم طلبه لها -9 .ان القبول او الوفاء لم ٌحصل بموجب نسخة اخرى.
المادة 40:
 - 0لحامل الكمبٌالة ان ٌحرر منها صورا - 9 .وٌجب ان تكون الصورة مطابقة تماما ألصل الكمبٌالة بما تحمل من تظهٌرات او اٌه
بٌانات اخرى تكون مدونة فٌها وان ٌكتب علٌها ان النسخ عن االصل قد انتهى عند هذا الحد -9 .وٌقتصر تظهٌر الصورة وضمانها
احتٌاطٌا على الوجه الذي ٌجري على االصل وٌكون لهذه الصورة ما لبلصل من احكام.
المادة ;40
ٌ - 0جب ان ٌبٌن فً صورة الكمبٌالة اسم جابز األصل وعلى هذا األخٌر ان ٌسلم األصل للحامل الشرعً للصورة -9 .واذا امتنع
حابز األصل عن تسلٌمه لم ٌكن لحامل الصورة حق الرجوع على مظهرٌها او ضامنٌها االحتٌاطٌٌن اال اذا اثبت ببروستو ان االصل
لم ٌسلم الٌه بناء على طلبه -9 .واذا كتب على األصل عقب التظهٌر األخٌر الحاصل قبل عمل الصورة انه منذ اآلن ال ٌصح التظهٌر
االعلى الصورة فكل تظهٌر ٌكتب علىاألصل بعد ذلك ٌكون باطبل.
المادة 491
اذا وقع تحرٌؾ فً متن الكمبٌالة التزم الموقعون البلحقون لهذا التحرٌؾ بما ورد فً المتن المحرؾ ،اما الموقعون السابقون
فٌلزمون بما ورد فً المتن األصلً.

الفرع الثانً
تداول الكمبٌالة بالتظهٌر
المادة 490
 - 0كل كمبٌالة ولولم ٌصرح فٌها انها مسحوبة ألمر ٌجوز تداولها بالتظهٌر -9 .وال ٌجوز تداول الكمٌبٌالة الى ٌضع فٌها ساحبها
عبارة" لٌست ألمر " او اٌة عبارة اخرى تقٌد هذا المعنى اال باتباع احكام حوالة الحق -9 .وٌجوز التظهٌر للمسحوب علٌه سواء
فً الكمبٌالة او لم ٌقبلها ،كما ٌجوز التظهٌر او الي ملتزم اخر وٌجوز لجٌمع هإالء تظهٌرالكمبٌالة من جدٌد.
المادة 499
ٌ - 0كتب التظهٌر على الكمبٌالة ذاتها او على ورقة اخرى متصلة بها وٌوقعه المظهر -9 .والتظهٌر البلحق لمٌعاد االستحقاق ٌنتج
احكام التظهٌر السابق له اما التظهٌر البلحق لبروتستوعدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء المٌعاد القانونً المحدد لعمل البروتستو
فبل ٌنتج اال آثار حوالة الحق - 9 .وٌفترض فً التظهٌر الحالً من التارٌخ انه حصل قبل انقضاء المٌعاد المحدد لعمل البروتستو اال
اذا ثبت خبلؾ ذلك.
المادة 499
ال ٌجوز تقدٌم تارٌخ التظهٌر وان وقع ذلك اعتبر تزوٌرا.
المادة 494
ٌجوز اال ٌكتب فً التظهٌر اسم الستفٌد ،كما ٌجوز ان ٌقتصر التظهٌر على توقٌع المظهر ( التظهٌر على بٌاض) وٌشترط لصحة
التظهٌر فً هذه الحالة األخٌرة ان ٌكتب على ظهر الكمبٌالة اوعلى الورقة المتصلة بها.
المادة 492
 - 0مع عدم االخبلل بحكم المادة  ،499ال ٌجوز تعلٌق التظهٌر على شرط وكل شرط ٌعلق علٌه التظهٌر ٌعتبر كؤنه لم ٌكن-9 .
والتظهٌر الجزبً باطل -9 .وٌعتبر التظهٌر الحامل تظهٌرا على بٌاض.
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المادة 498
واذا كان التظهٌر على بٌاض جاز للحامل :أ -ان ٌمؤل البٌاض بكتابة اسمه او اسم شخص اخر .ب -ان ٌظهر الكمبٌالة من جدٌد
على بٌاض او الى شخص اخر .ج -ان ٌسلم الكمبٌالة الى شخص آخر دون ان ٌمؤل البٌاض ودون ان ٌظهرها.
المادة 499
ٌ - 0ضمن المظهر قبول الكمبٌالة ووفاءها وفً هذه الحالة ما لم ٌشترط ؼٌر ذلك -9 .وٌجوز له حظر تظهٌرها من جدٌد وفً هذه
الحالة ال ٌكون ملزما بالضمان تجاه من تإول الٌهم الكمبٌالة بتظهٌر الحق.
المادة 49:
ٌ - 0عتبر حابز الكمبٌالة حاملها الشرعً متى اثبت انه صاحب الحق فٌها بتظهٌرات ؼٌر منقطعة ولو كان آخرها تظهٌرا على
بٌاض .والتظهٌرات المشطوبة تعتبر فً هذا الشؤن كؤن لم تكن .واذا عقب التظهٌر على بٌاض تظهٌر اخر ،اعتبر الموقع على هذا
التظهٌر األخٌر انه هو الذي آل الٌه الحق فً الكمبٌالة بالتظهٌر على بٌاض -9 .واذا فقد شخص حٌازة كمبٌالة ،لم ٌلزم حاملها
بالتخلً نها متى اثبت حقه فٌها على مقتضى األحكام السابقة اال اذا كان قد حصل علٌها بسوء نٌة او ارتكب فً سبٌل الحصول
علٌها خطؤ جسٌما.
المادة ;49
ٌ - 0نقل التظهٌر الحقوق الناشبة عن الكمبٌالة -9 .ومع عدم االخبلل بحكم المادة  400لٌس للمدٌن الذي اقٌمت علٌه دعوى
بكمبٌالة ان ٌحتج على حاملها بالدفوع المبٌنة على عبلقتة الشخصٌة بساحبها او بحاملها السابقٌن ،ما لم ٌكن قصد الحامل وقت
حصوله على الكمبٌالة األضرار بالمدٌن.
المادة 491
 - 0اذا اشتمل التظهٌر علىعبارة  -القٌمة للتحصٌل -او  -القٌمة للقبض -او  -التوكٌل -او اي بٌان آخر ٌفٌد التوكٌل جاز للحامل
مباشرة جمٌع الحقوق الناشبة عن الكمبٌالة ،وانما ال ٌجوز له تظهٌرها اال على سبٌل التوكٌل -9 .ولٌس للملتزمٌن فً هذه الحالة
االحتجاج على الحامل اال بالدفوع التً ٌجوز االحتجاج بهاعلى المظهر -9 .وال تنقضً الوكالة الى ٌتضمنها التظهٌر التوكٌلً بوفاة
الموكل اوبحدوث ما ٌخل بؤهلٌته.
المادة 490
 - 0اذا اشتمل التظهٌر على عبارة  -القٌمة للضمان -او  -القٌمة للرهن -او اي بٌان اخر ٌفٌد الرهن جاز للحامل ان ٌباشر جمٌع
الحقوق الناشبة عن الكمبٌالة فاذا ظهرها اعتبر التظهٌر حاصبل على سبٌل التوكٌل -9 .ولٌس للمدٌن بالكمبٌالة االحتجاج على
الحامل بالدفوع المبٌنة على عبلقته الشخصٌة بالمظهر ،ما لم ٌكن قصد الحامل وقت حصوله علٌها االضرار بالمدٌن.

الفصل الثانً
ضمانات الوفاء بالكمبٌالة
الفرع االول  -مقابل الوفاء
المادة 499
على ساحب الكمبٌالة او من سحبت الكمبٌالة لحسابه ان ٌوجد لدى المسحوب علٌه مقابل وفابها ولكن ذلك ال ٌعفى الساحب لحساب
ؼٌره من مسإولٌة شخصٌا تجاه مظهرٌها وحاملٌها دون سواهم.
المادة 499
ٌعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب علٌه مدٌنا للساحب او لآلمر بالسحب فً مٌعاد استحقاق الكمبٌالة بمبلػ معٌن من
النقود واجب اآلداء ومساو على األقل لمبلػ الكمبٌالة.
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المادة 494
ٌ - 0عتبر قبول الكمبٌالة قر ٌنة على وجود مقابل لوفابها لدى القابل ،وال ٌجوز اثبات عكس هذه القرٌنة فً عبلقة المسحوب علٌه
بالحامل - 9 .وعلى الساحب دون ؼٌره ان ٌثبت فً حالة االنكار ،سواء حصل قبول الكمبٌالة او لم ٌحصل ان المسحوب علٌه كان
عنده مقابل وفابها فً مٌعاد االستحقاق  ,فان لم ٌثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل البروتستو بعد المٌعاد المحدد قانونا .فاذا
اثبت الساحب وجود المقابل واستمرار وجوده حتى المٌعاد الذي كان ٌجب فٌه عمل البروتستو ،بربت ذمته بمقدار هذا المقابل ،ما
لم ٌكن قد استعمل فً مصلحته.
المادة 492
 - 0تنتقل ملكٌة مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة الكمبٌالة المتعاقدٌن - 9 .واذا كان مقابل الوفاء اقل من قٌمة الكمبٌالة ،كان
للحامل على هذا المقابل الناقص جمٌع الحقوق المقرره له على المقابل الكامل .وٌسري هذا الحكم اذا كان مقابل الوفاء دٌنا متنازعا
علٌه اوؼٌر محقق اوؼٌر حال عند استحقاق الكمبٌالة.
المادة 498
 - 0على الساحب ولو عمل البروتستو بعد المٌعاد المحدد قانونا ان ٌسلم حامل الكمبٌالة المستندات البلزمة للحصول على مقابل
الوفاء فاذا افلس الساحب لزم ذلك مدٌر التفلٌسة -9 .وتكون مصروفات ذلك على حامل الكمبٌالة فً جمٌع األحوال.
المادة 499
اذا افلس الساحب ولو قبل مٌعاد استحقاق الكمبٌالة فلحاملها دون ؼٌره من دابنً استٌفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه
صحٌح عند المسحوب علٌه.
المادة 49:
 - 0اذا افلس المسحوب علٌه وكان مقابل الوفاء دٌنا فً ذمته دخل هذا الدٌن فً موجودات التفلٌسة -9 .اما اذا كان للساحب لدى
المسحوب علٌه بضابع او اوراق تجارٌة او اوراق مالٌة اوؼٌر ذلك من األعٌان التً ٌجوز استردادها او ضمنا لوفاء الكمبٌالة،
فللحامل االولوٌة فً استٌفاء حقه من قٌمتها.
المادة ;49
 - 0اذا سحبت عدة كمبٌاالت على مقابل وفاء واحد ال تكفً قٌمته لوفابه ا كلها ،روعً ترتٌب توارٌخ سحبها فٌما ٌتعلق بحقوق
حامل الكمبٌالة السابق تارٌخها على توارٌخ الكمبٌاالت االخرى مقدما عل ؼٌره - 9 .فاذا سحبت الكمبٌاالت فً تارٌخ واحد ،قدمت
الكمبٌالة التى تحمل قبول المسحوب علٌه - 9 .واذا لم تحمل اٌة كمبٌالة قبول المسحوب علٌه قدمت الكمبٌالة التً خصص لوفابها
مقابل الوفاء -4 .اما الكمبٌاالت التً تشتمل عل شرط عدم القبول فتؤتً فً المرتبة األخٌرة.

الفرع الثانً  -قبول الكمبٌالة
المادة 441
ٌجوز لحامل الكمبٌالة او ألي حابز لها ،حتى مٌعاد االستحقاق تقدٌمها الى المسحوب علٌه فً موطنه لقبولها.
المادة 440
ٌ - 0جوز لساحب الكمبٌالة ان ٌشترط وجوب تقدٌمها للقبول فً مٌعاد معٌن او بؽٌر مٌعاد -9 .وله ان ٌشترط عدم تقدٌمها للقبول،
ما لم تكن مستحقة الدفع عند ؼٌر المسحوب علٌه او فً جهة اخرى ؼٌر موطنه او مستحقة الدفع بعد مدة معٌنة من االطبلع
علٌها -9 .وله ان ٌشترط عدم تقدٌمها للقبول قبل اجل معٌن -4 .ولكل مظهر ان ٌشترط تقدٌم الكمبٌالة للقبول فً مٌعاد معٌن او
بؽٌر مٌعاد ،ما لم ٌكن الساحب قد اشترط عدم تقدٌمها للقبول.
المادة 449
 - 0الكمبٌالة المستحقة الوفاء بعد مضً مدة معٌنة من األطبلع علٌها ٌجب تقدٌمه ا للقبول خبلل سنة من تارٌخها -9 .وللساحب
تقصٌر هذا المٌعاد او اطالته -9 .ولكل مظهر تقصٌر هذا المٌعاد.
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المادة 449
ٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌطلب تقدٌم الكمبٌالة للقبول مرة ثانٌة فً الٌوم التالً التقدٌم االول .وال ٌقبل من ذوي المصلحة األدعاء
بؤن هذا الطلب قد رف ض اال اذا ذكر الطلب فً البروتستو.
المادة 444
 - 0ال ٌلزم حامل الكمبٌالة المقدمة للقبول بالتخلً عنها للمسحوب علٌه -9 .وٌكتب القبول على الكمبٌالة ذاتها وٌإدي بلفظ -
مقبول -او باٌة عبارة اخرى تدل عل هذا المعنى ،وٌوقعه المسحوب علٌه -9 .وٌعتبر قبوال مجرد وضع المسحوب علٌه توقٌعه
على صدر الكمبٌالة -4 .واذا كانت الكمبٌالة مستحقة الوفاء بعد مدة من األطبلع علٌها ،او كانت واجبة التقدٌم للقبول فً مدة
معٌنة بناء على شرط خاص ،وجب بٌان تارٌخ القبول فً الٌوم الذي حصل فٌه اال اذا اوجب الحامل بٌان تارٌخ القبول فً ٌوم
تقدٌم الكمبٌالة ،فاذا خبل القبول من التارٌخ ،جاز للحامل حفظا لحقوقه فً الرجوع على المظهرٌن او على الساحب ،اثبات هذا
الخلو ببروتستو ٌعمل فً وقت ٌكون فٌه مجدٌا.
المادة 442
ٌ - 0جب ان ٌكون القبول ؼٌر معلق على شرط ومع ذلك ٌجوز للمسحوب علٌه قصره عل جزء من مبلػ الكمبٌالة -9 .واي تعدٌل
لبٌانات الكمبٌالة ٌقع فً صٌؽة القبول ٌعتبر رفضا لها ومع ذلك ٌظل القابل ملزما بما تضمنته صٌؽة القبول.
المادة 448
 - 0اذا شطب المسحوب علٌه قبوله المكتوب على الكمبٌالة قبل ردها اعتبرالمشطوب رفضا .وٌعتبر الشطب حاصبل قبل رد
الكمبٌالة ،ما لم ٌثبت العكس -9 .ومع ذلك اذا اخطر المسحوب علٌه الحامل او اي موقع اخر كتابة بقبوله التزم نحوهم بهذا
القبول.
المادة 449
 - 0اذا عٌن الساحب فً الكمبٌالة مكانا للوفاء ؼٌر موطن المسحوب علٌه دون ان ٌعٌن من ٌجب الوفاء عنده ،جاز للمسحوب علٌه
تعٌٌنه عند القبول فاذا لم ٌعٌنه اعتبر القابل ملزما بالدفع فً مكان الوفاء -9 .واذا كانت الكمبٌالة مستحقة الوفاء فً موطن
المسحوب علٌه جاز له ان ٌعٌن فً صٌؽة القبول عنوانا فً الجهة التً ٌجب ان ٌقع فٌها الوفاء.
المادة 44:
 - 0اذا قبل المسحوب علٌه الكمبٌالة صار ملزما بوفاء قٌمتها فً مٌعاد استحقاقها -9 .وفً حالة عدم الوفاء ٌكون للحامل ولوكان
هو الساحب ذاته ،مطالبة المسحوب علٌه القابل بدعوى مباشرة ناشبة عن الكمبٌالة بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتٌن
.4:9 - 4:9

الفرع الثالث  -الضمان االحتٌاطً
المادة ;44
ٌ - 0جوز ضمان وفاء مبلػ الكمبٌالة كله او بعضه من ضامن احتٌاطً -9 .وٌكون هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا
الكمبٌالة.
المادة 421
ٌ - 0كتب الضمان األحتٌاطً على الكمبٌالة ذاتها او على الورقة المتصل’ بها -9 .وٌإدي هذا الضمان بصٌؽة  -مقبول كضمان
احتٌاطً  -او باٌة عبارة اخرى تفٌد معناها وٌوقعه الضامنٌ -9 .ذكر فً الضمان اسم المضمون واال اعتبر الضمان حاصبل
للساحب -4 .وٌستفاد هذا الضمان من مجرد توقٌع الضامن على صدر الكمبٌالة ما لم ٌكن التوقٌع صادرا عن المسحوب علٌه او
من الساحب.
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المادة 420
ٌ - 0لتزم الضامن اإلحتٌاطً علىالوجه الذي ٌلتزم به المضمون -9 .وٌكون التزام الضامن اإلحتٌاطً صحٌحا ولو كان األلتزام الذي
ضمنه باطبل ألي سبب اخر ؼٌر عٌب فً الشكل -9 .واذا وفً الضامن اإلحتٌاطً الكمبٌالة ،آلت الٌه الحقوق الناشبة عنها ،وذلك
تجاه كل ملتزم نحو هذا األخٌر بموجب الكمبٌالة.
المادة 429
ٌ - 0جوز اعطاء الضمان اإلحتٌاطً على ورقة مستقلة ٌبٌن فٌها الجهة التً تم فٌها هذا الضمان -9 .والضامن اإلحتٌاطً بورقة
مستقلة ال ٌلزم اال تجاه من اعطى له الضمان.

الفصل الثالث
انقضاء األلتزام الثابت بالكمبٌالة
الفرع االول  -الوفاء
المادة 429
 - 0مٌعاد استحقاق الكمبٌالة  -0مٌعاد استحقاق الكمبٌالة ٌكون على احد الوجوه اآلتٌة -0 :لدى االطبلع .ب  -بعد مضً مدة معٌنة
من االطبلع .ج -بعد مضً مدة معٌنة من تارٌخ الكمبٌالة .د -فً ٌوم معٌن -9 .والكمبٌاالت المشتملة على مواعد استحقاق اخرى
اوعلى مواعٌد استحقاق متعاقبة تكون باطلة.
المادة 424
 - 0الكمبٌالة المستحقة الوفاء لدى األطبلع تكون واجبة الوفاء بمجرد تقدٌمها ،وٌجب ان تقدم للوفاء خبلل سنة من تارٌخها،
وللساحب تقصٌر هذا المٌعاد او اطالته ،وللمظهرٌن تقصٌره -9 .للساحب ان ٌشترط عدم تقدٌم الكمبٌالة المستحقة الوفاء لدى
االطبل ع قبل انقضاء اجل معٌن .وفً هذه الحالة ٌحسب مٌعاد التقدٌم ابتداء من هذا األجل.
المادة 422
 - 0مٌعاد استحقاق الكمبٌالة الواجبة الوفاء بعد مدة من االطبلع ٌبدأ من تارٌخ قبولها او من تارٌخ البروتستو -9 .فاذا لم ٌعمل
البروتستو ،اعتبر القبول ؼٌر المإرخ حاصبل بالنسبة الى القابل فً الٌوم األخٌر من المٌعاد المقرر لتقدٌم الكمبٌالة بللقبول طبق
للمادة .449
المادة 428
 - 0الكمبٌالة المسحوبة لشهراو اكثر من تارٌخها او من تارٌخ األطبلع علٌها ٌقع استحقاقها فً التارٌخ المقابل من الشهر الذي
ٌجب فٌه الوفاء .فاذا لم ٌوجد للتارٌخ مقابل فً الشهر الذي ٌجب فٌه الوفاء ،وقع االستحقاق فً الٌوم األخٌر من الشهر - 9 .واذا
سحبت الكمبٌالة لشهر ونصؾ او لعدة شهور ونصؾ شهر من تارٌخها او من تارٌخ االطبلع علٌها وجب بدء الحساب بالشهور
كاملة وتعنً عبارة  -نصؾ شهر  -خمسة عشر ٌوما -9 .وال تعنً عبارة  -ثمانٌة اٌام -او  -خمسة عشر ٌوما اسبوعا او
اسبوعٌن ،وانما ثمانٌة اٌام او خمسة عشر ٌوما بالفعل.
المادة 429
اذا كانت الكمبٌالة مستحقة الوفاء فً ٌوم معٌن وكان االستحقاق فً اول الشهر او فً منتصفه او فً آخره كان المقصود من هذه
التعبٌرات الٌوم االول او الخامس عشر او األخٌر من الشهر.
المادة 42:
 - 0اذا كانت الكمبٌالة مستحقة الوفاء فً ٌوم معٌن وفً بلد معٌن وفً بلد ٌختلؾ فٌه التقوٌم عن تقوٌم بلد اصدارها اعتبر تارٌخ
االستحقاق محددا وفقا لتقوٌم بلد الوفاء -9 .واذا سحبت الكمبٌالة بٌن بلدٌن مختلفً التقوٌم ،وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة من
تارٌخها وجب ارجاع تارٌخ اصدارها الى الٌوم المقابل فً تقوٌم بلد الوفاء وٌحدد مٌعاد االستحقاق وفقا لذلك .وعلى هذا الوجه
ٌحسب مٌعاد تقدٌم الكمبٌالة - 9 .وال تسري األحكام المتقدمة اذا اتضح من شرط فً الكمٌالة او من مجرد بٌناتها اتجاه القصد الى
اتباع احكام مخالفة.
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المادة ;42
 - 9الوفاء بقٌمة الكمبٌالة  -0على حامل الكمبٌالة ان ٌقدمها للوفاء فً ٌوم استحقاقها .وٌعتبر تقدٌمها الى احدى ؼرؾ المقاصة
المعترؾ بها قانونا بمثابة تقدٌم للوفاء -9 .ومن وفى الكمبٌالة فً مٌعاد االستحقاق دون معارضة صحٌحة ،بربت ذمته ،اال اذا
وقع منه ؼش او خطؤ جسٌم .وعلٌه ان ٌستوثق من انتظام تسلسل التظهٌرات ،ولكنه ؼٌر ملزم بالتحقق من صحة توقٌعات
المظهرٌن.
المادة 481
 - 0ال ٌجبر حامل الكمبٌالة على قبض قٌمتها قبل مٌعاد االستحقاق -9 .واذا وفً المسحوب علٌه قٌمة الكمبٌالة قبل مٌعاد
االستحقاق تحمل تبعة ذلك.
المادة 480
 - 0اذا وفى السحوب علٌه الكمببٌالة ،جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا علٌها بما ٌفٌد الوفاء -9 .وال ٌجوز للحامل االمتناع
عن قبول الوفاء الجزبً -9 .وٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌطلب اثبات هذا الوفاء الجزبً عل الكمبٌالة واعطاءه مخالصة به-4 .
وكل من ٌدفع من اصل قٌمة الكمبٌالة تبرأ منه ذمة ساحبها ومظهرٌها وؼٌرهم من الملتزمٌن بها .وعلى حاملها ان ٌعمل
البروتستو عن القدر ؼٌر المدفوع من قٌمتها.
المادة 489
 - 0اذا لم تقدم الكمبٌالة للوفاء فً ٌوم االستحقاق ،جاز لكل مدٌن بها اٌداع مبلؽها خزانة المحكمة .وٌكون االٌداع على نفقة الحامل
وتحت مسإولٌته -9 .وٌسلم قلم كتاب المحكمة المودع وثٌقة ٌذكر فٌها اٌداع المبلػ وقدره وتارٌخ الكمبٌالة وتارٌخ االستحقاق
واسم من حررت فً األصل لمصلحته -9 .فاذا طالب الحامل المدٌن بالوفاء وجب على المدٌن تسلٌم وثٌقة االٌداع وقابل تسلم
الكمبٌالة ،وللحامل قبض المبلػ من قلم الكتاب بوجوب هذه الوثٌقة .فاذا لم ٌسلم المدٌن وٌثقة االٌداع الى الحامل ،وجب علٌه وفاء
قٌمة الكمبٌالة له.
المادة 489
- 0اذا اشترط وفاء الكمبٌالة فً الكوٌت بنقد ؼٌر متداول فٌها ،جاز الوفاء بالنقد المتداول فٌها حسب سعره ٌوم االستحقاق ،فاذا لم
ٌتم الوفاء فً ٌوم االستحقاق ،كان للحامل الخٌار بٌن المطالبة بمبلػ الكمبٌالة مقوما بالنقد المتداول فً الكوٌت حسب سعره فً
ٌوم االستحقاق او فً ٌوم الوفاء -9 .وٌتبع العرؾ الجاري فً الكوٌت لتقوٌم النقد االجنبً ،ومع ذلك ٌجوز للساحب ان ٌبٌن فً
الكمبٌالة السعر الذي ٌحسب على اساسه المبلػ الواجب دفعه -9 .واذا عٌن المبلػ الكمبٌالة بنقود تحمل تسمٌة مشتركة ولكن
تختلؾ قٌمتها فً بلد األصدار ن قٌمتها فً بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة 484
ال ٌقبل االمتناع عن وفاء الكمبٌالة اال اذا ضاعت او افلس حاملها.
المادة 482
اذا ضاعت كمبٌالة ؼٌر مقبولة ،وكانت محررة من عدة نسخ ،جاز لمستحق قٌمتها ان ٌطالب بوفابها بموجب احدى نسخها
األخرى.
المادة 488
اذا كانت الكمبٌالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التً تحمل صٌؽة القبول ،لم تجز المطالبة بوفابها بموجب احدى نسخها
األخرى اال بؤمر من ربٌس المحكمة الكلٌة وبشرط تقدٌم كفٌل.
المادة 489
ٌجوز لمن ضاعت منه كمبٌالة سواء اكانت مقترنة بالقبول ام ال ،ولم ٌتكمن من تقدٌم احدى نسخها األخرى،ان ٌستصدر من ربٌس
المحكمة الكلٌة امرا بوفابها بشرط ان ٌثبت ملكٌته لها وان ٌقدم كفٌبل.
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المادة 48:
 - 0فً حالة االمتناع عن فواء الكمبٌالة الضابع’ بعد المطالبة بها وفقا ألحكام المادتٌن السابقتٌنٌ،جب على مالكها المحافظة على
جمٌع حقوقه ،ان ٌثبت ذلك فً بروتستو ٌحرره فً الٌوم التالً لمٌعاد االستحقاق وٌعلن للساحب والمظهرٌن باالوجه وفً
المواعٌد المقرره فً المادة  -9 .4:1وٌجب تحرٌر البروتستو واعبلنه ولو تعذر استصدار امر ربٌس المحكمة فً الوقت
المناسب.
المادة ;48
ٌ - 0جوز لمالك الكمبٌالة الضابعة الحصول على نسخة منها ،وٌكون ذلك بالرجوع الى من ظهر الٌه الكمبٌالة ،وٌلتزم هذا المظهر
بمعاونته واالذن له فً استعمال اسمه فً مطالبته المظهر السابق ،وٌرقى المالك فً هذه المطالبة من مظهر الى مظهر حتى ٌصل
الى الساحب -9 .وٌلتزم كل مظهر بكتابة تظهٌره عل نسخة الكمبٌالة المسلمة من الساحب بعد التؤشٌرعلٌها بما ٌفٌد انها بدل
مفقود - 9 .وال ٌجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة اال بؤمر من ربٌس المحكمة الكلٌة وبشرط تقدٌم كفٌل -4 .وتكون جمٌع
المصروفات على مالك الكمبٌالة الضابعة.
المادة 491
الوفاء فً مٌعااد االستحقاق بناء على امر ربٌس المحكمة فً األحوال المشار الٌها فً المواد السابقة مبرىء لذمة المدٌن.
المادة 490
ٌقتضً التزام الكفٌل المنصوص علٌه فً المواد  48; ،489 ،488بمضً ثبلث سنوات اذا لم تحصل خبللها مطالبة وال دعوى
امام المحاكم.

الفرع الثانً  -االمتناع عن الوفاء
المادة 499
 - 0المطالبة والرجوع لعدم القبول او لعدم الوفاء  -0لحامل اكمبٌالة عند عدم وفابها له فً مٌعاد االستحقاق الرجوع على
مظهرٌها وساحبها وؼٌرهم من الملزمٌن بها -9 .وللحامل حق الرجوع على هإالء قبل مٌعاد االستحقاق فً األحوال األتٌة :أ -فً
حالة االمتناع الكلً او الجزبً عن القبول .ب -فً حالة افبلس المسحوب علٌه سواء كان قد ق بل الكمبٌالة او لم ٌكن قد قبلها .وفً
حالة توقفه عن دفع ما علٌه ولو لم ٌثبت التوقؾ بحكم ،وفً حالة الحجز على امواله حجزا ؼٌر مجد .ج -فً حالة افبلس ساحب
الكمبٌالة المشروط عدم تقدٌمها للقبول .وٌجوز للضامنٌن عند الرجوع علٌهم فً الحاالت المبٌنة فً البندٌن ب و ج ان ٌقدموا الى
ربٌس المحكمة الكلٌة خبلل ثبلثة اٌام من تارٌخ الرجوع علٌهم عرٌضة بطلب مهلة الوفاء .فاذا رأى ربٌس المحكمة مبررا للطلب،
حدد فً امره المٌعاد الذي ٌجب ان ٌحصل فٌه الوفاء بشرط اال تجاوز المهلة الممنوحه التارٌخ المعٌن الستحقاق الكمبٌالة ،وال
ٌقبل الطعن فً هذا األمر.
المادة 499
 - 0اذا وافق استحقاق الكمبٌالة ٌوم عطلة رسمٌة لم تجز المطالبة بوفابها اال فً ٌوم العمل التالً - 9 .وكذلك ال ٌجوز القٌام باي
اجراء متعلق بالكمبٌالة وبوجه خاص تقدٌمها للقبول اوعمل البروتستو او ما ٌقوم مقامه اال فً ٌوم عمل -9 .واذا حدد لعمل اي
اجراء متعلق بالكمبٌالة مٌعاد معٌن ووافق ٌومه االخٌر ٌوم عطلة ،امتد المٌعاد الى الٌوم التالً - 4 .وتحسب من المٌعاد اٌام العطلة
التى تتخلله -2 .وال ٌدخل فً حساب المواعٌد القانونٌة او االتفاقٌة المتعلقة بالكمبٌالة الٌوم األول منها ما لم ٌنص على خبلؾ
ذلك.
المادة 494
ٌ - 0كون اثبات االمتناع عن قبول الكمبٌالة اوعن وفابها فً بروتستوعدم قبول اوعدم الوفاء وٌحرر بواسطة مؤمور التنفٌذ-9 .
وٌشتمل البروتستو على صورة حرفٌة للكمبٌالة ولما اثبت فٌها من عبارات القبول والتظهٌر وعلى األنذار بوفاء قٌمة الكمبٌالة،
و ٌذكر فٌها حضور او ؼٌاب الملتزم بالقبول او بالوفاء واسباب االمتناع عن القبول او الوفاء - 9 .وٌجب على مؤمور التنفٌذ المكلؾ
بعمل البروتستو ان ٌترك صورة منه لمن حرر فً مواجهته-4 .وعلى مؤمور التنفٌذ قٌد اوراق البروتستو بتمامها ٌوما فٌوما ،مع
مراعاة ترتٌب التوارٌ خ فً سجل خاص مرقم الصفحات ومإشر علٌه حسب األصول ،وٌجري القٌد فً السجل المذكور على
الطرٌقة المتبعة فً سجبلت الفهرس -2 .وعلى مؤمور التنفٌذ خبلل العشرة االٌام االولى من كل شهر ،ان ٌرسل الى مكتب السجل
التجاري قابمة بروتستات عدم الدفع التً حررها خبلل الشهر السا بق عن الكمبٌاالت المقبولة والسندات ألمر -8 .وٌمسك مكتب
السجل التجاري دفترا لقٌد هذه البروتستات وٌجوز لكل شخص االطبلع علٌها مقابل الرسوم القرره وٌقوم المكتب بعمل نشرة
تتضمن هذه البروتستات.
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المادة 492
ٌجب عمل بروتستوعدم قبول فً المواعٌد المحددة لتقدٌم الكم بٌالة للقبول ،فاذا وقع التقدٌم األول للقبول وفقا للمادة  449فً الٌوم
األخٌر من المٌعاد المحدد للتقدٌم جاز عمل البروتستو فً الٌوم التالً.
المادة 498
ٌ - 0جب عمل بروتستو عدم الوفاء عن الكمبٌالة المستحق وفاإها فً ٌوم معٌن او بعد مدة من تارٌخها او من تارٌخ األطبلع
علٌها فً احد ٌومً العمل التالٌٌن لٌوم استحقاقها - 9 .واذا كانت الكمبٌالة مستحقة الوفاء لدى االطبلع ،وجب عمل بروتستوعدم
الوفاء وفقا للشروط المبٌنة فً المادة السابقة بشؤن بروتستو عدم القبول.
المادة 499
ٌؽنى بروتستوعدم القبول عن تقدٌم الكمبٌالة للوفاء وعن السابقة بشؤن بروتستو عدم القبول.
المادة 49:
 - 0فً حالة توقؾ المسحوب علٌه عن الدفع سواء كان قاببل للكمبٌالة او ؼٌر قابل وفً حالة توقٌع حجز ؼٌر مجد على امواله ،ال
ٌجوز لحامل الكمبٌالة الرجوع على ضامنٌه اال بعد تقدٌم الكمبٌالة للمسحوب علٌه وبعد عمل بروتستو عدم الوفاء - 9 .وفً حالة
افبلس المسحوب علٌه .سواء كان قاببل للكمبٌالة او ؼٌر قابل ،وفً حالة افبلس ساحب الكمبٌالة المشروط عدم تقدٌمها للقبول
ٌكون تقدٌم حكم االفبلس كافٌا بذاته لتمكٌن الحامل من استعمال حقوقه فً الرجوع على الضامنٌن.
المادة ;49
ٌ - 0جوز للساحب والي مظهر او ضامن احتٌاطً ان ٌعفى حامل الكمبٌالة من عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء عند
مباشرة حقه فً الرجوع ،اذا كتب على الكمبٌالة وذٌل بتوقٌعه شرط الرجوع  -الرجوع ببل مصروفات -او  -بدون بروتستو -او اٌة
عبارة تإدي هذا المعنى -9 .وال ٌعفى هذا الشرط الحامل من تقدٌم الكمبٌالة فً المواعٌد المقررة وال من عمل ٌضمن األخطارات
البلزمة وعلى من ٌتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة هذه المواعٌد اثبات ذلك -9 .واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت آثاره على كل
الموقعٌن اما ذا كتبه احد المظهرٌن او احد الضامنٌن االحتٌاطٌٌن سرت اثاره علٌه وحده -4 .واذا كان الساحب هو الذي وضع
الشرط ،وعمل الحامل بروتستو رؼم ذلك تحمل وحده المصروفات .اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتٌاطً فانه
ٌجوز الرجوع على جمٌع الموقعٌن بمصروفات البروتستو ان عمل.
المادة 4:1
 - 0على حامل الكمبٌالة ان ٌ خطر ساحبها ومن ظهرها الٌه بعدم قبولها اوبعدم وفابها خبلل اربعة اٌام العمل التالٌة لٌوم عمل
البروتستو او لٌوم تقدٌمها للقبول او للوفاء ان اشتملت على شرط االعفاء من عمل البروتستو .وعلى كل مظهر خبلل ٌومً العمل
التالٌٌن لٌوم تسلمه األخطار ان ٌخطر من ظهر الٌه ا لكمبٌالة بتسلمه هذا األخطار مبٌنا له اسماء وعناوٌن من قاموا باألخطارات
السابقة وهكذا ،من مظهر الى آخر حتى الساحب وٌبدأ المٌعاد بالنسبة الى كل مظهر من التارٌخ الذي تلقى فٌه األخطار - 9 .ومتى
اخطر احد الموقعٌن على الكمبٌالة طبقا للفقرة السابقة وجب كذلك اخطار ضامنه االحتٌاطً فً المٌعاد ذاته -9 .واذا لم ٌعٌن احد
الموقعٌن على الكمبٌالة عنوانه ،او بٌنه بكٌفٌة ؼٌر مقروءة ،اكتفى باخطار المظهر السابق علٌه -4 .ولمن وجب علٌه األخطار ان
ٌقوم به على اٌة صورة ولو برد الكمبٌالة ذاتها -2 .وٌجب علٌه اثبات قٌامه باألخطار فً ا لمٌعاد المقرر له ،وٌعتبر المٌعاد مرعٌا
اذا ارسل األخطار فً المٌعاد المذكور بكتاب مسجل - 8 .وال تسقط حقوق من وجب علٌه األخطار اذا لم ٌقم به فً الٌمعاد المذكور
فً الفقرات السابقة وانما ٌلزمه عند اآلقتضاء تعوٌض الضرر المترتب على اهماله بشرط اال ٌجاوز التعوٌض مبلػ الكمبٌالة.
المادة 4:0
 - 0ساحب الكمبٌالة وقابلها ومظهرها وضامنها األحتٌاطً مسإولون جمٌعا بالتضامن نحو حاملها .ولهذا تجوز مطالبتهم منفردٌن
او مجتمعٌن دون مراعاة اي ترتٌب -9 .وٌثبت هذا الحق لكل موقع على كمبٌالة وفً بقٌمتها ،تجاه المسإولٌن نحوه- 9 .
والدع اوى المقامة على احد الملتزمٌن ال تحول دون مطالبة الباقٌن ،ولو كان التزامهم الحقا لمن وجهت الٌه الدعوى ابتداء.
المادة 4:9
 - 0لحامل الكمبٌالة مطالبة من له حق الرجوع علٌه بما ٌؤتً :أ -اصل مبلػ الكمبٌالة ؼٌر المقبولة او ؼٌر المدفوعة مع الفوابد ان
كانت مشترطة .ب -الفوابد محسوبة بالسعر القانونً ( )% 9من تارٌخ االستحقاق وذلك مع عدم االخبلل بحكم المادة  001من هذا
القانون .ج مصروفات البروتستو واألخطارات وؼٌر ذلك من المصروفات - 9 .وفً احوال الرجوع قبل مٌعاد استحقاق الكمبٌالة
ٌجب ان ٌستنزل من قٌمتها ما ٌساوي سعر الخصم الرسمً فً تارٌخ الرجوع بالمكان الذي ٌقع فٌه موطن الحامل.
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المادة 4:9
ٌجوز لمن وفى بكمبٌالة ان ٌطالب ضامنٌه بما ٌؤتً  :أ  -كل المبلػ الذي وفاه .ب -فوابد ما وفاه محسوبة من ٌوم الوفاء بالسعر
القانونً ( .)%9ج  -المصروفات التً تحملها.
المادة 4:4
ال ٌجوز للمحا كم ان تمنح مهبل للوفاء بقٌمة الكمبٌاالت او للقٌام باي اجراء متعلق بها ،اال فً األحوال المنصوص علٌها فً
القانون.
المادة 4:2
 - 0لكل ملتزم طولب بكمبٌالة على وجه الرجوع ،او كان مستهدفا للمطالبة بها ،ان ٌطلب فً حالة قٌامه ،بالوفاء تسلم الكمبٌالة مع
البروتستو ومخالصة بما وفاه -9 .ولكل مظهر وفى الكمبٌالة ان ٌشطب تظهٌره والتظهٌرات البلحقة له.
المادة 4:8
فً حالة الرجوع على احد الملتزمٌن بالقدر ؼٌر المقبول من قٌمة الكمبٌالةٌ ،جوز لمن وفى هذا القدر ان ٌطلب من حاملها اثبات
هذا الوفاء على الكمبٌالة وتسلٌمه مخالصة به  .وٌجب على الحامل فوق ذلك ان ٌسلمه صورة من الكمبٌالة مصدقا علٌها بما ٌفٌد
انها طبق األصل وان ٌسلمه البروتستو تمكٌنا له من استعمال حقه فً الرجوع على ؼٌره.
المادة 4:9
ٌ - 0سقط ما لحامل الكمبٌالة من حقوق قبل ساحبها ومظهرٌها وؼٌرهم من الملتزمٌن عدا قابلها بمضً المواعٌد المعٌنة ألجراء ما
ٌؤتً :أ -تقدٌم الكمبٌالة المستحقة الوفاء لدى األطبلع او بعد مدة من االطبلع .ب -عمل بروتستو عدم القبول او عدم الوفاء .ج-
تقدٌم الكمبٌالة للوفاء فً حالة اشتمالها على شرط األعفاء من عمل البروتستو -9 .ومع ذلك ال ٌفٌد الساحب من هذا السقوط اال
اذا اثبت انه وجد مقابل الوفاء فً مٌعاد االستحقاق وفً هذه الحالة ال ٌبقى للحامل اال الرجوع على المسحوب علٌه -9 .واذا لم
تقدم الكمبٌالة للقبول فً المٌعاد الذي شرطه الساحب ،سقطت حقوق حاملها فً الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء ،اال اذا
تبٌن من عبارة الشرط ان الساحب لم ٌقصد منه سوى اعفاء نفسه من ضمان القبول -4 .واذا كان المظهر هو الذي شرط فً
التظهٌر مٌعادا لتقٌدم الكمبٌالة للقبول ،فله وحده االفادة من هذا الشرط.
المادة 4::
 - 0اذا حال حادث قهري وال ٌمكن التؽلب علٌه دون تقدٌم الكمبٌالة اوعمل البروتست و فً المواعٌد المقررة لذلك امتدت هذا
المواعٌد -9 .وعلى الحامل ان ٌخطر دون ابطاء من ظهر الٌه الكمبٌالة بالحادث القهري وان ٌثبت هذا األخطار مإرخا وموقعا منه
فً الكمبٌالة او فً الورقة المتصلة بها وتتسلسل األخطارات حتى تصل الى الساحب -9 .وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري
تقدٌم الكمبٌالة للقبول او اللوفاء ثم عمل البروتستو عند االقتضاء - 4 .واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثبلثٌن ٌوما محسوبة
من ٌوم االستحقاق ،جاز الرجوع على الملتزمٌن بؽٌر حاجة الى تقدٌم الكمبٌالة او عمل بروتستو -2 .فاذا كانت الكمبٌالة مستحقة
الوف اء لدى االطبلع علٌها او بعد مدة من االطبلع ،سرى مٌعاد الثبلثٌن ٌوما من التارٌخ الذي اخطر فٌه الحامل من ظهر الٌه
الكمبٌالة بوقوع الحادث ولو وقع هذا التارٌخ قبل انتهاء مواعٌد تقدٌم الكمبٌالة وتزداد مدة االطبلع على مٌعاد الثبلثٌن ٌوما اذا
كانت الكمبٌالة مستحق ة الوفاء بعد مدة من االطبلع علٌها -8 .وال ٌعتبر من قبٌل الحادث القهري األمور المتصلة بشخص حامل
الكمبٌالة او بمن كلفه بتقدٌمها او بعمل البروتستو.
المادة ;4:
ٌجوز لحامل الكمبٌالة المعمول عنها بروتستوعدم الوفاء او ٌوقع حجزا تحفٌظاعلى منقوالت كل من الساحب والقابل والمظهر
والضامن االحتٌاطً وؼٌرهم من الملتزمٌن بالكمبٌالة،مع مراعاة االجراءات المقررة لذلك فً قانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة
فً شؤن الحجوز التحفظٌة.
المادة 4;1
لكل من له حق الرجوع على ؼٌره من الملتزمٌن بالكمبٌالة ان ٌستوفى حقه بسحب كمبٌالة جدٌدة على احد ضامنٌه تكون مستحقة
الوفاء لدى األطبلع وواجبة الوفاء فً موطن هذا الضامن ما لم ٌشترط خبلؾ ذلك.
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المادة 4;0
تشتمل كمبٌالة الرجوع على المبالػ الوارد بٌانها فً المادتٌن  4:9و  4:9مضافا الٌها ما دفع من عمولة واٌة رسوم اخرى
مقررة قانونا -9 .واذا كان ساحب كمبٌالة الرجوع هو الحامل ،حدد مبلؽها على االساس الذي تحدد بموجبه قٌمة كمبٌالة مستحقة
الوفاء لدى األطبلع مسحوبة من المكان الذي استحق فٌه وفاء الكمبٌالة األصلٌة على المكان الذي فٌه موطن الضامن -9 .واذا كان
ساحب كمبٌالة اارجوع هو احد المظهرٌن حدد مبلؽها على األساس الذي تحدد بموجبه قٌمة كمبٌالة مستحقة الوفاء لدى األطبلع
مسحوبة من المكان الذي فٌه موطن ساحب الكمبٌالة الرجوع على المكان الذي فٌه موطن الضامن.
المادة 4;9
اذا تعددت كمبٌاالت الرجوع ،لم تجز مطالبة صاحب الكمبٌالة األصلٌة او اي مظهر لها اال بسعر كمبٌالة رجوع واحدة.
المادة 4;9
 - 0لساحب الكمبٌالة ومظهرها وضامنها األحتٌاطً ان ٌعٌن من ٌقبلها او ٌدفعها عند االقتضاء -9 .وٌجوز قبول الكمبٌالة او وفابها
من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدٌن بها ٌكون مستهدفا للرجوع علٌه -9 .وٌجوز ان ٌكون المتدخل من الؽٌر ،كما ٌجوز ان
ٌكون المسحوب علٌه اذا لم ٌقبل الكمبٌالة اواي شخص ملتزم بموجب الكمبٌالة -4 .وٌجب على المتدخل ان ٌخطر من وقع التدخل
لمصلحته خبلل ٌومً العمل التالٌٌن ،واال كان مسإوال عند االقتضاء عن تعوٌض ما ٌترتب على اهماله من ضرر بشرط اال ٌجاوز
التعوٌض مبلػ الكمبٌالة.
المادة 4;4
ٌ - 0قع القبول بالتدخل فً جمٌع األحوال التً ٌكون فٌها لحامل كمبٌالة جابزة القبول حق الرجوع قبل مٌعاد استحقاقها -9 .واذا
عٌن فً الكمبٌالة من ٌقبلها او ٌوفً قٌمتها عند االقتضاء فً مكان وفابها ،فلٌس للحامل ان ٌرجع قبل مٌعاد استحقاقها على من
ٌصدر عنه هذا التعٌٌن والعلى الموقعٌن البلحقٌن له اال اذا قدم الكمبٌالة الى من عٌن لقبولها او لوفابها عند االقتضاء وامتنع هذا
الشخص عن قبولها واثبت الحامل هذا االمتناع ببروتستو9 .وللحامل فً األحوال األخرى وفض القبول بالتدخل ،واذا قبله فقد
حقوقه فً الرجوع قبل مٌعاد ا الستحقاق على من حصل لمصلحته وعلى الموقعٌن البلحقٌن له.
المادة 4;2
ٌذكرالقبول بالتدخل على الكمبٌالة ذاتها وٌوقعه المتدخل وٌذكر فٌه اسم من حصل التدخل لمصلحته فاذا خبل القبول بالتدخل من هذا
البٌان اعتبر حاصبل لمصلحة الساحب.
المادة 4;8
ٌ - 0لتزم القابل بالت دخل نحو حامل الكمبٌالة ومظهرٌها البلحقٌن لمن حصل التدخل لمصلحته بما ٌلتزم به هذا االخٌر -9 .وٌجوز
لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنٌه بالرؼم من حصول القبول بالتدخل ان ٌلزموا الحامل مقابل وفابهم المبلػ المعٌن فً المادة
 4:9بتسلٌمهم الكمبٌالة والبروتستو والمخالصة ان وجدت.
المادة 4;9
ٌ - 0جوز وفاء الكمبٌالة بالتدخل فً جمٌع األحوال التً ٌكون فٌها لحاملها فً مٌعاد االستحقاق او قبله ،حق الرجوع على
الملتزمٌن بها - 9 .وٌكون هذا الوفاء باداء كل المبالػ الذي كان ٌجب على من حصل التدخل لمصلحته اداإه - 9 .وٌجب ان ٌكون
الوفاء على األكثر فً الٌوم التالً ألخر ٌوم ٌجوز فٌه عمل بروتستو عدم الوفاء.
المادة 4;:
 - 0اذا كان لمن قبلوا الكمبٌالة بالتدخل او لمن عٌنوا لوفابها عند االقتضاء موطن فً مكان وفابها وجب على حاملها تقدٌمها
لهإالء جمٌعا لوفابها ،وعمل بروتستوعدم الوفاء اذا لزم الحا ل على األكثر فً الٌوم التالً ألخر ٌوم ٌجوز فٌه عمل بروتستو- 9 .
فاذا لمٌعمل البروتستو فً هذا المٌعاد كان من عٌن الموفً عند االقتضاء او من حصل قبول الكمبٌالة بالتدخل لمصلحته ،وكذلك
المظهرون البلحقون فً حل من التزاماتهم.
المادة ;;4
اذا رفض حامل الكمبٌالة ال وفاء بالتدخل فقد حقه فً الرجوع عى من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
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المادة 211
ٌ - 0جب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة علىالكمبٌالة ٌذكر فٌها من حصل الوفاء لمصلحته .فاذا خلت المخالصة من هذا البٌان
اعتبر الوفاء بالتدخل حاصبل لمصلحة الساحب -9 .وٌجب تسلٌم الكمبٌالة والبروتستو  -ان عمل  -للموفى بالتدخل.
المادة 210
ٌ - 0كسب من وفى كمبٌالة بطرٌق التدخل جمٌع الحقوق الناشبة عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمٌن نحو هذا
األخٌر بموجب الكمبٌالة .ومع ذلك ال ٌجوز لهذا الموفً تظهٌر الكمبٌالة من جدٌد -9 .تبرأ ذمة المظهرٌن البلحقٌن لمن حصل
الوفاء لمصلحته -9 .واذا تزاحم عدة اشخاص علىالوفاء بالتدخل ،فضل من ٌترتب على الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمٌن،
ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك فقد حقه فً الرجوع على من تبرأ ذممهم لو كانت هذه القاعدة قد روعٌت.

الفصل الرابع  -التقادم
المادة 219
 - 0كل دعوى ناشبة عن الكمبٌالة تجاه قابلها تتقادم بمضً ثبلث سنوات من تارٌخ االستحقاق -9 .وتتقادم دعاوى الحامل تجاه
المظهرٌن او الساحب بمضً سنة من تارٌخ البروتستو المحرر فً المٌعاد القانونً او من تارٌخ االستحق اق ان اشتملت الكمبٌالة
على شرط االعفاء من البروتستو -9 .وتتقادم دعاوى المظهرٌن بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بمضً سته شهور من الٌوم
الذي وفً فٌه المظهر الكمبٌالة او من ٌوم رفع الدعوى علٌه.
المادة 219
 - 0ال تسري مواعٌد التقادم فً حالة رفع الدعوى اال من ٌوم اخر اجراء فٌها -9 .وال ٌسري التقادم اذا صدر حكم بالدٌن او اقر به
المدٌن فً صك مستقل ٌترتب علٌه تجدٌد الدٌن.
المادة 214
ال ٌكون النقطاع التقادم من اثر اال بالنسبة الى من اتخذ قبله االجراء القاطع لسرٌانه.
المادة 212
ٌجب على المدعى علٌهم بالدٌن ،رؼم انق ضاء مدة التقادم ،ان ٌقرروا براءة ذمتهم من الدٌن اذا طلب الٌهم حلفها ،وعلى ورثتهم او
خلفابهم األخرٌن ان ٌحلفوا الٌمٌن على انهم ال ٌعلمون ان مورثهم مات وذمته مشؽولة بالدٌن.

الباب الثانً
السند ألمر
المادة 218
ٌشتمل السند ألمر على البٌانات اآلتٌة -0 :ش رط األمر او عبارة " سند المر" مكتوبة فً متن السند وباللؽة التً كتب بها-9 .
تارٌخ انشاء السند ومكان انشابه -9 .سم من ٌجب الوفاء له اوألمره -4 .تعهد ؼٌر معلق على شرط بوفاء مبلػ معٌن من النقود.
 - 2مٌعاد االستحقاق -8 .مكان الوفاء -9 .توقٌع من انشؤ السند.
المادة 219
السند الخالً من احد البٌانات المذكورة فً المادة السابقة ٌعتبر سندا المر ،اال فً االحوال التالٌة :ا -اذا خبل السند من بٌان مكان
انشابه ،اعتبر منشؤ فً المكان المبٌن بجانب اسم المحرر .ب  -واذا خبل من بٌان مٌعاد االستحقاق ،اعتبر الوفاء لدى االطبلع
علٌه.

59

المادة 21:
 - 0االحكام المتعلقة بالكمبٌالة فٌما ٌختص بتعدد نسخها وصورها وبتظهٌرها واستحقاقها ووفابها والرجوع بسبب عدم الوفاء
وعدم جواز منح مهلة للوفاء والحجز التحفظً والبروتستو وحساب المواعٌد واٌام العمل والرجوع بطرٌق انشاء كمبٌالة رجوع،
والوفاء بالتدخل ،والتقادم ،تسري على السند المر ،بالقدر الذي ال تتعارض فٌه مع ماهٌته -9 .وتسري اٌضا على السند ألمر
القواعد المتعلقة بالكمبٌالة المستحقة الوفاء فً موطن احد األؼٌار او فً مكان ؼٌر الذي ٌوجد به موطن المسحوب علٌه،
واشتراط الفابدة ،واإلختبلؾ فً البٌانات الخاصة بالمبلػ الواجب دفعه ،والنتابج المترتبة على التوقٌع ممن لٌست لهم اهلٌة االلتزام
او التوقٌعات ؼٌر الملزمة او توقٌع شخص ؼٌر مفوض اوجاوز حدود التفوٌض -9 .وكذلك تسري على السند ألمر األحكام المتعلقة
بالضمان األحتٌاطً مع مراعاة انه اذا لم ٌذكر فً صٌؽة هذا الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان لمصلحة محرر السند.
المادة ;21
ٌ - 0لتزم محرر السند ألمر علىالوجه الذي ٌلتزم به قابل الكمبٌالة -9 .وٌجب تقدٌم السند المر المستحق الوفاء بعد مدة سنة من
االطبلع الى المحرر فً المٌعاد المنصوص علٌه فً المادة  449للتؤشٌر ٌما ٌفٌد االطبلع على السند .وٌجب ان ٌكون هذا التؤشٌر
مإرخا وموقعا من المحرر -9 .وتبدأ مدة االطبلع من تارٌخ التؤشٌر المذكور -4 .واذا امتنع المحررعن وضع التؤشٌر وجب اثبات
امتناعه ببروتستو وٌعتبر تارٌخ البروتستو بداٌة لسرٌان األطبلع.
المادة 201
فٌما عدا األحكام المذكورة فً هذا الباب تسري على الشٌك احكام الكمبٌالة بالقدر الذي ال تتعارض فٌه مع ماهٌته.

الفصل االول  -انشاء الشٌك وتداوله
الفرع األول  -انشاء الشٌك
المادة 200
 اركان الشٌك ٌشتمل الشٌك على البٌانات األتٌة - 0 :لفظ " شٌك" مكتوبا فً متن الصك وباللؽة التً كتب بها -9 .تارٌخ انشاءالشٌك ومكان انشابه -9 .اسم من ٌلزمه الوفاء ( المسحوب علٌه) -4 .اسم من ٌجب الوفاء له او ألمره وفقا لما سٌجىء
فٌالمادتٌن 208و  -2 .209امر ؼٌر معلق على شرط بوفاء مبلػ معٌن من النقود - 8 .مكان الوفاء -9 ,توقٌع من انشؤ الشٌك (
الساحب)
المادة 209
الصك الخالً من احد البٌانات المذكورة فً المادة السابقة ٌعتبر شٌكا ،اال فً الحالتٌن اآلتٌتٌن :أ  -اذا خبل الشٌك من بٌان مكان
االنشاء اعتبر منشؤ فً المكان المبٌن بجانب اسم الساحب .ب -اذا خبل من بٌان مكان وفابه ،فالمكان المعٌن بجانب اسم المسحوب
علٌه ٌعت بر مكان وفابه ،فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب علٌه اعتبر الشٌك مستحق الوفاء فً اول مكان مبٌن فٌه .واذا
خبل الشٌك من هذه البٌانات او من اي بٌان اخر اعتبر مستحق الوفاء فً المكان الذي ٌقع فٌه المحل الربٌسً للمسحوب علٌه.
المادة 209
 - 0الشٌكات الصادرة ف ً الكوٌت والمستحقة الوفاء فٌها ال ٌجوز سحبها اال على بنك ،والصكوك المسحوبة فً صورة شٌكات
علىؽٌر بنك ال تعتبر شٌكات صحٌحة -9 .وٌجب على كل بنك لدٌه مقابل وفاء وسلم لدابنه دفتر شٌكات على بٌاض بموجبها من
خزانته ان ٌكتب على كل شٌك منها اسم الشخص الذي تسلم الدفتر.
المادة 204
 - 0ال ٌجوز اصدار شٌك ما لم ٌكن للساحب لدى السمحوب علٌه وقت انشاء الشٌك نقود ٌستطٌع التصرؾ فٌها بموجب شٌك طبقا
التفاق صرٌح او ضمنً -9 .وعلى ساحب الشٌك او اآلمر ؼٌره بسحبه لحسابه اداء مقابل وفابه ومع ذلك ٌظل الساحب لحساب
ؼٌره مسإوال شخصٌا نحو المظهرٌن والحامل دون ؼٌرهم -9 .وعلى الساحب دون ؼٌره ان ٌثبت فً حالة االنكار ان من سحب
علٌه الشٌك كان لدٌه مقابل وفابه وقت انشابه فاذا لم ٌثبت ذلك كان ضامنا لوفابه ولوعمل البروتستو بعد المواعٌد المعٌنة.
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المادة 202
 - 0ال قبول فً الشٌك واذا كتبت على الشٌك عبارة القبول اعتبرت كؤن لم تكن -9 .ومع ذلك ٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌإشر
علىالشٌك باعتماده ،وتفٌد هذه العبارة وجود مقابل الوفاء فً تارٌخ التؤشٌر -9 .وال ٌجوز للمسحوب علٌه رفض اعتماد الشٌك اذا
كان لدٌه مقابل وفاء ٌكفً لدفع القٌمة -4 .وٌعتبر توقٌع المسحوب علٌه على صدر الشٌك بمثابة اعتماد له.
المادة 208
ٌ - 0جوز اشتراط وفاء الشٌك  :أ  -الى شخص مسمى مع النص صراحة على شرط األمر او بدونه .ب  -الى شخص مسمى مع ذكر
شرط  -لٌس ألمر -او اٌة عبارة اخرى تفٌد هذا المعنى .ج  -الى حامل الشٌك -9 .والسٌك المسحوب لمصلحة شخص مسمى
والمنصوص فٌه على عبارة  -او لحامله -او اٌة عبارة اخرى تفٌد هذا المعنى ٌعتبر شٌكا لحامله .واذا لم ٌبٌن اسم الستفٌد اعتبر
الشٌك لحامله -9 .الشٌك المشتمل على شرط  -عدم القابلٌة للتداول -ال ٌدفع اال لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.
المادة 209
ٌ - 0جوز سحب الشٌك ألمر ساحبه نفسه -9 .وٌجوز سحبه لحساب شخص اخر -9 .وال ٌجوز سحبه على ساحبه نفسه او فً حال
سحبه من منشؤة على منشؤة اخرى كلتاهما للساحب نفسه بشرط اال ٌكون مستحق الوفاء لحامله.
المادة 20:
اشتراط فابدة فً الشٌك ٌعتبر كؤن لم ٌكن.
المادة ;20
ٌجوز اشتراط وفاء الشٌك فً بنك آخر ٌوجد فً الجهة الً بها موطن السمحوب علٌه او فً اٌهة جهة اخرى.
المادة 291
ٌ - 0ضمن الساحب وفاء الشٌك وكل شرط ٌعفى الساحب نفسه من هذا الضمان ٌعتبر كؤن لم ٌكن -9 .وال ٌتجدد الدٌن بقبول الدابن
تسلم شٌك استفاء لدٌنه .بل ٌبقى الدٌن األصلً قابما بكل ما له من ضمانات الى ان توفً قٌمة الشٌك.
المادة 290
تعدد النسخ والتحرٌؾ .فٌماعدا الشٌك لحامله ٌجوز سحب الشٌك نسخا متعددة ٌطابق بعضها بعضا ،اذا كان مسحوبا من بلد
ومستحق الوفاء فً بلد آخر ،اوفً جزء من البلد واقع عبر البحار ،او بالعكس ،او كان مسحوبا ومستحق الوفاء فً جزء او
اجزاء مختلفة من البلد تقع عبر البحار.
المادة 299
اذا سحب شٌك فً اكثر من نسخة واحدة ،وجب ان ٌوضع فً متن كل نسخة منه رقمها واال اعتبرت كل نسخة شكا مستقبل.
المادة 299
ٌ - 0تحمل المسحوب علٌه وحده الضرر المترتب على وفاء شٌك زور فٌه توقٌع الساحب او حرفت البٌانات الواردة فً متنه اذا لم
ٌمكن نسبة الخطؤ الى الساحب المبٌن اسمه فً الشٌك وكل شرط على خبلؾ ذلك ٌعتبر كؤن لم ٌكن -9 .وٌعتبرالساحب مخطبا بوجه
خاص اذا لم ٌبذل فً المحافظة على دفتر الشٌكات المسلم الٌه عناٌة الرجل العادي.

الفرع الثانً
تداول الشٌك والضامن االحتٌاطً
المادة 294
 - 0تداول الشٌك بالتظهٌر  -0الشٌك المشروط دفعه الى شخص مسمى  ,سواء نص فٌه صراحة على شرط االمر او لم ٌنص علٌه،
ٌكون قاببل للتداول بطرٌق التظهٌر -9 .والشٌك المشروط دفعه الى شخص مسمى ،والمكتوبة فٌه عبارة " لٌس آلمر" او اٌة
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عبارة اخرى فً هذا المعنى ،ال ٌجوز تداوله اال اتباع احكام حوالة الحق-9 .وٌجوز التظهٌر ولو للساحب او ألي ملتزم اخر وٌجوز
لهإالء تظهٌر الشٌك من جدٌد.
المادة 292
ٌعتبر التظهٌر الى المسحوب علٌه بمثابة مخالصة اال اذا كان للمسحوب علٌه عدة منشآت وحصل التظهٌر لمصلحة منشؤة ؼٌر
التً سحب علٌها الشٌك.
المادة 298
ٌ - 0ضمن المظهر وفاء الشٌك ما لم ٌشترط ؼٌر ذلك -9 .وٌجوز له حظر تظهٌره من جدٌد ،وفً هذه الحالة ال ٌكون ملزما
البضمان نحو من ٌإول الٌهم الشٌك بتظهٌر الحق.
المادة 299
ٌعتبر حابز الشٌك القابل للتظه ٌر انه حامله الشرعً متى اثبت انه صاحب الحق فٌه بالتظهٌرات ؼٌر المنقطعة ولوكان اخرها
تظهٌرا على بٌاض .والتظهٌرات المشطوبه تعتبر فً هذا الشؤن كؤن لم تكن .واذا عقب التظهٌر على بٌاض تظهٌرا اخر اعتبر
الموقع على هذا التظهٌر انه هو الذي آل الٌه الحق فً الشٌك بالتظهٌر على بٌاض.
المادة 29:
التظهٌر المكتوب على شٌك لحامله ٌجعل المظهر مسإوال طبقا ألحكام الرجوع ولكن ال ٌترتب على هذا التظهٌر ان ٌصٌر الصك
شٌكا ألمر.
المادة ;29
اذا فقد شخص حٌازة شٌك ،سواء اكان الشٌك لحامله او كان قاببل للتظهٌر لم ٌلزم من آل الٌه هذا الشٌك بالتخلً عنه متى اثبت
حقه فٌه بالكٌفٌة المبٌنة فً المادة  ،299اال اذا كان قد حصل علٌه بسوء نٌة او ارتكب فً الحصول علٌه خطؤ جسٌما.
المادة 291
 - 0التظهٌر البلحق للبروتستو او الحاصل بعد انقضاء مٌعاد تقدٌم الشٌك ال ٌرتب اال اثارحوالة الحق -9 .وٌعتبر التظهٌر الخالً
من التارٌخ انه تم قبل مل البروتنستو او انه تم قبل انقضاء مٌعاد الشٌك االاذا اثبت خبلؾ ذلك -9 .وال ٌجوز تقدٌم تارٌخ التظهٌر
وان وقع ذلك اعتبر تزوٌرا.
المادة 290
 - 9لضامن األحتٌاطً ٌ - 0جوز ضمان وفاء مبلػ الشٌك كله او بعضه من ضامن احتٌاطً - 9 .وٌكون هذا الضمان من الؽٌر عدا
المسحوب علٌه كما ٌجوز ان ٌكون من احد الموقعٌن على الشٌك.

الفصل الثانً
انقضاء األلتزام الثابت بالشٌك
الفرع األول  -الوفاء
المادة 299
 - 0تقدٌم الشٌك ووفاإه ٌ -0كون الشٌك مستحق الوفاء بمجرد األطبلع علٌه وكل بٌان مخالؾ لذلك ٌعتبر كؤن لم ٌكن -9 .واذا قدم
الشٌك للوفاء قبل الٌوم المبٌن فٌه كتارٌخ إلصداره وجب وفاإه فً ٌوم تقدٌمه.
المادة 299
 - 0الشٌك المسحوب فً الكوٌت والمستحق الوفاء فٌها تقدٌمه للوفاء خبلل شهر -9 .فاذا كان مسحوبا خارج الكوٌت ومستحق
الوفاء فٌها .وجب تقدٌمه خبلل ثبلثة اشهر -9 .وتبدأ المواعٌد السالؾ ذكرها من التارٌخ المبٌن فً الشٌك انه تارٌخ اصداره-4 .
وٌعتبر تقدٌم الشٌك الى احدى ؼرؾ المقاصة المعترؾ بها قانونا بمثابة تقدٌم للوفاء.
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المادة 294
اذا سحب الشٌك بٌن مكانٌن مختلفً التقوٌم ارجع تارٌخ اصداره الىالٌوم المقابل فً تقوٌم مكان الوفاء.
المادة 292
 - 0على المسحوب علٌه ان ٌوفً قٌمة الشٌك ولو بعد انقضاء مٌعاد تقدٌمه -9 .وال تقبل المعارضة من الساحب فً وفاء الشٌك اال
فً حالة ضٌاعه او افبلس حامله -9 .فاذا عارض الساحب على الرؼم من هذا الحظر السباب اخرى وجب على قاضً األمور
المستعجلة بناء على طلب الحامل ان ٌؤمر برفض المعارضة ولو فً حالة قٌام دعوى اصلٌة.
المادة 298
اذ توفً الساحب او فقد اهلٌته او افلس بعد انشاء الشٌك لم ٌإثر ذلك فً األحكام المترتبة علٌه.
المادة 299
اذ قدمت عدة شٌكات فً وقت واحد وكان مقابل الوفاء ؼٌر كاؾ لوفابها جمٌعا وجبت مراعاة توارٌخ سحبها -9 .فاذا كانت
الشٌكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تارٌخ اصدار واحد اعتبر الشٌك األسبق رقما مسحوبا قبل ؼٌره من الشٌكات ما لم
ٌثبت خبلؾ ذلك.
المادة 29:
 اذا اشترط وفاء الشٌك فً الكوٌت بنقد ؼٌر متداول فٌها .جاز وفاء مبلؽه فً مٌعاد تقدٌم الشٌك النقد المتداول فً الكوٌت حسبسعره ٌوم الوفاء ،فاذا لم ٌتم الوفاء ٌوم التقدٌم ،كان للحامل الخٌار بٌن المطالبة بمبلػ الشٌك مقوما المتداول فً الكوٌت حسب
سعره فً ٌوم التقدٌم او فً ٌوم الوفاء -9 .فاذا قدم الشٌك للمرة األولى بعد انقضاء مٌعاد تقدٌمه كانتلعبرة بسعرا لٌوم الذي انتهى
فٌه مٌعاد التقدٌمٌ -9 .تبع العرؾ السابد فً الكوٌت لتقٌوم النقد األجنبً ،وانما ٌجوز للساحب ان ٌعٌن فً الشٌك السعر الذي
ٌحسب على اساسه المبلػ الواجب دفعه - 4 .واذا عٌن مبلػ الشٌك بنقود تحمل تسمٌة مشتركة ولكن تختلؾ قٌمتها فً بلد
االصدارعن قٌمتها فً بلد الوفاء افترض ان المقصود نقود بلد الوفاء.
المادة ;29
ٌقتضً التزام الكفٌل الذي ٌقدم فً حالة ضٌاع الشٌك لؤلمر بمضً ستة اشهر اذا لم تحصل خبللها مطالبة او دعوى.
المادة 241
 - 0اذا ضاع شٌك لحامله او هلك جاز لمالكه ان ٌعارض لدى المسحوب علٌه فً الوفاء بقٌمته .وٌجب ان تشتمل المعارضة على
رقم الشٌك ومبلؽه واسم ساحبه وكل بٌان اخر ٌساعد على التعرؾ علٌه والظروؾ التً احاطت فقدانه او هبلكه واذا تعذر تقدٌم
بعض هذه البٌانات وجب ذكر اسباب ذلك واذا لم ٌكن للمعارض موطن فً الكوٌت وجب ان ٌعٌن موطنا مختارا له بها - 9 .ومتى
تلقى المسحوب علٌه المعارضة وجب علٌه االمتناع عن وفاء قٌمة الشٌك لحابزه وتجنٌب مقابل وفاء الشٌك الى ان ٌفصل فً
امره -9 .وٌقوم المسحوب علٌه على نفقة المعارض بنشر رقم الشٌك المفقود او الهالك ومبلؽه واسم ساحبه واسم المعارض
وعنوانه فً الجرٌدة الرسمٌة وٌكون باطبل كل تصرؾ ٌقع على الشٌك بعد تارٌخ هذا النشر.
المادة 240
ٌ - 0جوز لحابز الشٌك المشار الٌه فً المادة السابقة ان ٌنازع لدى المسحوب علٌه فً المعارضة .وعلى المسحوب علٌه ان ٌتسلم
منه الشٌك مقابل اٌصال ثم ٌخطر المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول باسم حابز الشٌك وعنوانه -9 .وعلى حابز الشٌك
اخطار المعارض بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بوجوب رفع دعوى استحقاق الشٌك خبلل شهر من تارٌخ تسلم األخطار
وٌشتمل األخطار على اسباب حٌازة الشٌك وتارٌخها - 9 .واذا لم ٌرفع المعارض دعوى االستحقاق خبلل المٌعاد المنصوص علٌه
فً الفترة السابقة وجب على قاضً األمور المستعجلة بناء على طلب حابز الشٌك ان ٌقضً برفض المعارضة وفً هذه الحالة
ٌعتبر حابز الشٌك بالنسبة الى المسحوب علٌه مالكه الشرعً -4 .واذا رفع المعارض دعوى استحقاق الشٌك لم ٌجز للمسحوب
علٌه ان ٌدفع قٌمته او لمن ٌتقدم له من الخصمٌن بحكم نهابً بملكٌة الشٌك او بتسوٌة ودٌة مصادق علٌها من الطرفٌن تقر له
بالملكٌة.
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المادة 249
 - 0اذا انقضت ستة شهور من تارٌخ المعارضة المنصوص علٌها فً المادة  241دون ان ٌتقدم حابز الشٌك للمطالبة بالوفاء جاز
للمعارض ان ٌطلب من المحكمة فً خبلل الشهرٌن التالٌٌن األذن له فً قبض قٌمة الشٌك .وٌصدر هذا الحكم فً مواجهة
المسحوب علٌه بعد ان تتحقق المحكمة من ملكٌة المعارض للشٌك - 9 .واذا لم ٌقدم المعارض الطلب فً خبلل المٌعاد المشار الٌه
فً الفقرة السابقة او قدمه ورفضته المحكمة ،وجب على المسحوب علٌه ان ٌعٌد قٌد مقابل الوفاء فً جانب األصول من حساب
الساحب.
المادة 249
 - 9الشٌك المسطر والشٌك المقٌد فً الحساب  -0لساحب الشٌك او لحامله ان ٌسطره وٌكون لهذا التسطٌر األثار المبٌنة فً المادة
التالٌة -9 .وٌقع التسطٌر بوضع خطن متوازٌٌن فً صدرالشٌك -9 .وٌكون التسطٌر عاما او خاصا - 4 .فاذا خبل ما بٌن الخطٌن
من اي بٌان اواذا كتب بٌنهما لفظ  -بنك -او اٌا لفظ اخر فً هذا المعنى كان التسطٌر عاما .اما اذا كتب اسم بنك معٌن بٌن الخطٌن
فان التسطٌر ٌكون خاصا -2 .وٌجوز ان ٌتحول التسٌطر العام الى تسٌطر خاص ،اما التسٌطر الخاص فبل ٌتحول الى تسٌطر عام.
 - 8وٌعتبر كؤن لم ٌكن شطب او اسم البنك المكتوب فٌما بٌن الخطٌن.
المادة 244
 - 0ال ٌجوز للمسحوب علٌه ان ٌوفً شٌكا مسطرا تسطٌرا عاما اال الى احد عمبلبه او الى بنك -9 .وال ٌجوز للمسحوب علٌه ان
ٌوفً شٌكا مسطرا تسطٌرا خاصا اال الى البنك المكتوب اسمه فٌما بٌن الخطٌن او الى عمٌل هذا البنك اذا كان ها األخٌر هو
المسحوب علٌه ،ومع ذلك ٌجوز للبنك المكتوب اسمه بٌن الخطٌن ان ٌعهد الى بنك اخر بقبض قٌمة الشٌك - 9 .وال ٌجوز لبنك ان
ٌحصل على شٌك مسطر اال من احد عمبلبه اومن بنك آخر ،وال ان ٌقبض قٌمته لحساب اشخاص اخرٌن ؼٌر من ذكر -4 .واذا
حمل الشٌك عدة تسطٌرات خاصة ،لم ٌجز للمسحوب علٌه وفاإه اال اذا كان ٌحمل تسطٌرٌن وكان احدهما لتحصٌل قٌمته بواسطة
ؼرفة مقاصة -2 .واذا لم ٌراع المسحوب علٌه االحكام السابقة ،كان مسإوال عن تعوٌض الضرر بما ال ٌجاوز مبلػ الشٌك-8 .
وٌقصد بلفظ  -عمٌل  -فً هذه المادة كل شخص له حساب عند المسحوب علٌه وحصل منه على دفتر شٌكات او كان من حقه
الحصول على هذا الدفتر.
المادة 242
ٌ - 0جوز لساحب الشٌك او لحامله ان ٌشترط عدم وفابه نقدا بان ٌضع عل صدره البٌان األتً :للقٌد فً الحساب او اٌة عبارة
اخرى فً هذا المعنى .وفً هذه الحالة ال ٌكون للمسحوب علٌه اال تسوٌة قٌمة الشٌك بطرٌق قٌود كتابٌة كالقٌد فً الحساب او
النقل المصرفً او المقاصة وتقوم هذا القٌود الكتابٌة مقام الوفاء - 9 .وى ٌعتمد بشطب بٌان  -القٌد فً الحساب  -9 -واذا لم ٌراع
المسحوب ع لٌه األحكام المتقدمة كان مسإوال عن تعوٌض الضرر بما ال ٌجاوز قٌمة الشٌك.

الفرع الثانً  -االمتناع عن الوفاء
المادة 248
 - 0لحامل الشٌك الرجوع على الساحب او المظهرٌن وؼٌرهم من الملتزمٌن به اذا قدمه فً المٌعاد القانونً ولم تدفع قٌمته واثبت
االمتناع عن ال دفع ببروتستو .وٌجوز عوضا عن البروتستو اثبات االمتناع عن الدفع :ا  -ببٌان صادر من السمحوب علٌه مع ذكر
ٌوم تقدٌم الشٌك .ب  -ببٌان صادر من ؼرفة مقاصة ٌذكر فٌه ان الشك قدم فً المٌعاد القانونً ولم تدفع قٌمته .وٌجب ان ٌكون
البٌان مإرخا ومكتوبا على الشٌك ذاته ومذٌبل بتوقٌع من صدر منه -9 .وال ٌجوز اإلمتناع عن وضع البٌان المذكور فً الفقرة
السابقة على الشٌك اذا طلبه الحامل ولو كان الشٌك ٌتضمن شرط الرجوع ببل مصروفات .وانما ٌجوز للمسحوب علٌه طلب مهلة ال
تجاوز ٌوم العمل التالً لتقدٌم الشٌك ولو قدم فً الٌوم األخٌر من مٌعاد التقدٌم.
المادة 249
ٌحتفظ الحامل بحقه فً الرجوع على الساحب ولو لم ٌقدم الحامل الشٌك الى المسحوب علٌه او لم ٌقم بعمل البروتستو او ما ٌقوم
مقامه فً المٌعاد القانونً اال اذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب علٌه حتى انقضاء مٌعاد
الشٌك ثم زال المقابل بفعل ؼٌر منسوب الى الساحب.
المادة 24:
ٌجب ان ٌثبت االمتناع عن الدفع بالكٌفٌة المنصوص علٌها فً المادة  248قبل انقضاء مٌعاد التقدٌم .فاذا وقع التقدٌم فً اخر ٌوم
من هذا المٌعاد ،جاز اثبات اإلمتناع عن الدفع فً ٌوم العمل التالً له.
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المادة ;24
 - 0اذا حال حادث قهري ال ٌمكن التؽلب علٌه دون تقدٌم الشٌك او عمل البروتستو او ما ٌقوم مقامه فً المواعٌد المقرره لذلك،
امتدت هذه المواعٌد -9 .وعلى الحامل ان ٌخطر دون ابطاء ثم ظهر الٌه الشٌك بالحادث القهري وان ٌثبت األخطار مإرخا وموقعا
فً الشٌك ا و فً الورقة المتصلة به وتتسلسل األخطارات حتىتصل الى الساحب - 9 .وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري تقدٌم
الشٌك للوفاء دون ابطاء ثم عمل البروتستو او ما ٌقوم مقامه عند اآلقتضاء -4 .واذا استمر الحادث اكثر من خمسة عشر ٌوما
محسوبة من تارٌخ الٌوم الذي قام فٌه الح امل باخطار مظهره بوقوع الحادث القهري ولو وقع هذا التارٌخ قبل انقضاء مٌعاد تقدٌم
الشٌك ،جاز الرجوع علىالملتزمٌن دون حاجة الى تقدٌم الشٌك او عمل البروتستو او ما ٌقوم مقامه -2 .وال ٌعتبر من قبٌل الحادث
القهري األمور المتصلة بشخص حامل الشٌك او بمن كلفه بتقدٌمه او بعمل البروتستو او ما ٌقوم مقامه.

الفرع الثالث  -التقادم
المادة 221
 - 0تتقادم دعاوى رجوع حامل الشٌك على المسحوب علٌه والساحب والمظهر وؼٌرهم من الملتزمٌن بمضً ستة شهور من تارٌخ
انقضاء مٌعاد تقدٌم الشٌك -9 .وتتقادم دعاوى رجوع مختلؾ الملتزمٌن بوفاء الشٌك بعضهم تجاه بعض بمضً ستة شهور من
الٌوم الذي وفً فٌه الملتزم او من ٌوم مطالبته قضابٌا - 9 .وٌجب على المدعً علٌهم رؼما عن انقضاء مدة التقادم او ٌعززوا
بالٌمٌن براءة ذمتهم من الدٌن اذا طلب منهم حلفها وعلى ورثتهم او خلفابهم األخرٌن ان ٌحلفوا الٌمٌن على انهم ال ٌعلمون ان
مورثهم مات وذمته مشؽولة بالدٌن.
المادة 220
 - 0ال تسري مدة التقادم المنصوص علٌها فً المادة السابقة فً حالة رفع الدعوى اال من تارٌخ اخر اجراء فٌها -9 .وال ٌسري
التقادم المذكور اذا صدر حكم بالدٌن او اقر به المدٌن بصك مستقل اقرارا ٌترتب علٌه تجدٌد الدٌن.
المادة 229
ال ٌكون النقطاع التقادم من اثر اال بالنسبة الى من اتخذ قبله األجراء القاطع لسرٌانه.
المادة 229
ال ٌحول تقادم دعوى المطالبة بقٌمة الشٌك دون الحامل ومطالبة الذي لم ٌقدم مقابل الوفاء او قدمه واسترده كله او بعضه برد ما
اثرى به دون حق  .وٌسري هذا الحكم على الساحب اذا رجع علٌه الملتزمون بوفاء قٌمة الشٌك.
المادة 224
 - 0اذا اقٌمت على الساحب دعوى جنابٌة باحدى جرابم الشٌك جاز لحامل الشٌك الذي ادعى بالحق المدنى ام ٌطلب من المحكمة
الجنابٌة ان تقضً له بمبلػ ٌعادل المقدار ؼٌر المدفوع من قٌمة ا لشٌك والفوابد القانونٌة عن هذا المقدار محسوبة من ٌوم تقدٌم
الشٌك للوفاء مع التعوٌضات التكمٌلٌة عند األقتضاء - 9 .وتقوم النٌابة العامة بنشر اسماء األشخاص الذٌن تصدر علٌهم باألدانه
فً احدى جرابم الشٌك فً الجرٌدة الرسمٌة مع بٌان مهنهم ومواطنهم ومقدار العقوبات المحكوم بها علٌهم.

الكتاب الرابع
اإلفبلس والصلح الواقً
الباب األول  -شهر األفبلس واثاره
الفصل االول  -شهر االفبلس
المادة 222
كل تاجر اضطربت اعماله المالٌة ،فوقؾ عن دفع دٌونه التجارٌة ٌجوز شهر افبلسه.
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المادة 228
ال تنشؤ حالة األفبلس اال بحكم ٌ صدر بشهر االفبلس وال ٌترتب على الوقوؾ عن دفع الدٌون قبل صدور هذا الحكم أي اثر ما لم
ٌنص القانون على ؼٌر ذلك.
المادة 229
ٌشهر األفبلس بناء على طلب احد دابنٌه او بناء على طالبه هو .وٌجوز للمحكمة ان تقضً بشهر افبلس التاجر بناء على طلب
النٌابة العامة او من تلقاء ذاتها.
المادة 22:
 - 0لكل دابن بدٌن تجاري حال ان ٌطلب شهر افبلس مدٌنه التاجر اذا اضطربت اعمال هذا التاجر فوقؾ عن دفع الدٌن ،وٌعتبر
الوقوؾ عن دفع الدٌن دلٌبل على اضطراب األعمال مالم ٌثبت ؼٌر ذلك -9 .ولكل دابن بدٌن تجاري اجل الحق فً طلب شهر افبلس
مدٌنه التاجر اذا لم ٌكن لهذا المدٌن موطن معروؾ او اذا لجؤ الى الفرار او اؼلق متجره او شرع فً تصفٌته او اجرى تصرفات
ضارة بدابنٌه بشرط ان ٌقدم الدابن ما ٌثبت ان المدٌن وقؾ عن دفع دٌنه التجاري الحال -9 .ولكل دابن بدٌن مدنً حال الحق فً
طلب شهر افبلس مدٌنه التاجر اذ ا قدم ما ٌثبت ان هذا المدٌن قد وقؾ عن دفع دٌنه التجاري الحال -4 .وال ٌجوز شهر افبلس
التاجر بسسب وقوفه عن دفع ما ٌستحق علٌه من ؼرامات جنابٌة او ضرابب اٌا كان نوعها.
المادة ;22
ٌ - 0طالب الدابن شهر افبلس مدٌنه بالطرٌق العادٌة لرفع الدعاوى -9 .وٌجوز عند االس تعجال تقدٌم الطلب بعرٌضة الى ربٌس
محكمة الكلٌة تشتمل على ما ٌإٌد الوقوؾ عن الدفع واسباب االستعجال وفً هذه الحالة ٌجوز للمحكمة ان تفضل فً طلب شهر
األفبلس بعد تكلٌؾ الخصوم بالحضور ولو بساعة واحدة وٌكتفً باعبلن المدٌن فً موطنه.
المادة 281
ٌ - 0جوز للتاجر ان ٌطلب شهر افبلس نفسه اذا اضطرت اعماله المالٌة ووقؾ عن دفع دٌونهٌ -9 .كون الطلب بتقرٌر ٌقدم الى
ادارة كتاب المحكمة الكلٌة وتذكر فٌه اسباب الوقوؾ عن الدفع .وٌرفق بالتقرٌر الوثابق األتٌة -0 :الدفاتر التجارٌة الربٌسٌة -9
صورة من اخر مٌزانٌة ومن حساب االرباح والخسابر  -9بٌان بالمصروفات الشخصٌة عن السنوات الثبلث السابقة على تقدٌم طلب
شهر االفبلس -4 .بٌان تفصلً بالعقارات والمنقوالت المملوكة له وقٌمتها التقرٌبٌة فً تارٌخ الوقوؾ عن الدفع -2 .بٌان باسماء
الدابنٌن والمدٌنٌن ومواطنهم ومقدار حقوقهم او دٌونهم والتؤمٌنات الضامنة لها -8 .بٌان بالبروتستات التً حررت ضد التاجر
خبلل السنتٌن السابقتٌن على تقدٌم طلب شهر االفبلس - 9 .وٌجب ان تكون الوثابق المذكورة فً الفقرة السابقة مإرخة وموقعة
من التاجر واذا تعذر تقدٌم بعضها او استٌفاء بٌاناتها وجب ان ٌتضمن التقرٌر اسباب ذلك وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه
الوثابق.
المادة 280
 - 0اذا طلبت النٌابة العامة اشهار افبلس التاجر او رأت المحكمة شهرافبلسه من تلقاء ذاتها وجب على ادارة الكتاب ان تخطره
بٌوم الجلسة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول -9 .وٌجوز فً احوال االستعجال ان تؤمر المحكمة بشهر االفبلس بعد اخطار
المدٌن بالحضور ولو بساعة واحدة.
المادة 289
ٌ - 0جوز شهر األفبلس التاجر الذي وقؾ عن دفع دٌونه التجارٌة حتى بعد وفاته او اعتزاله التجارة .وٌطلب شهر االفبلس ،حتى
ولو طلبته النٌابة العامة او نظرته المحكمة من تلقاء نفسها خبلل السنتٌن التالٌتٌن للوفاة او لشطب اسم التاجر من السجل
التجاري -9 .وتعلن دعوى شهر األفبلس فً حالة وفاة التاجر فً اخر موطن له دون حاجة الى تعٌٌن الورثه - 9 .وٌجوز لورثة
التاجر طلب شهر األفبلس بعد وفاته خبلل السنتٌن التالٌتٌن للوفاة .فاذا لم ٌجمع الورثة على طلب شهر األفبلس سمعت المحكمة
اقوال الورثة الذٌن لم ٌشتركوا فً تقدٌم الطلب وفصلت فٌه وفقا لمصلحة ذوي الشؤن.
المادة 289
 - 0تختص بشهر األفبلس المحكمة الكلٌة التً ٌقع فً دابرتها موطن المدٌن التجاري فاذا لم ٌكن له موطن تجاري كانت المحكمة
المختصة هً التً وقؾ عن الدفع فً دابرتها -9 .وتختص المحكمة المبٌنة فً الفقرة السابقة بنظر كل دعوى تنشؤ عن التفلٌسة.
وتعتبر الدعوى ناشبة عن التفلٌسة بوجه خاص اذا كانت متعلقة بادارتها او كان الفصل فٌها ٌقتضً تطبٌق احكام األفبلس.
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المادة 284
 - 0تنظر دعاوى األفبلس على وجه السرعة وتكون األحكام الصادر ة فٌها واجبة النفاذ المعجل بدون كفالة ما لم ٌنص على خبلؾ
ذلك -9 .وٌكون مٌعاد االستبناؾ خمسة عشر ٌوما من تارٌخ الحكم.
المادة 282
ٌ - 0جوز للمحكمة التً تنظر فً طلب شهر األفبلس ان تؤمر باتخاذ اإلجراءات البلزمة للمحافظة على اموال المدٌن او ألدارتها الى
ان تفصل فً شهر االفبلس -9 .وٌجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النٌابة العامة ألجراء تحرٌات عن حالة المدٌن المالٌة
واسباب وقوفه عن الدفع وتقدٌم تقرٌره بذلك.
المادة 288
ٌ - 0كون ربٌس الدابرة التً تنظر دعوى األفبلس قاضٌا للتفلٌسة .وتعٌن المحكمة مدٌرا لها وتؤمر بوضع األختام على محال تجارة
المدٌن -9 .وترسل ادارة كتاب المحكمة الى نٌابة العامة ومدٌر التفلسٌة صورة حكم شهر األفبلس فور صدوره.
المادة 289
 - 0تحدد المحكمة فً حكم شهر األفبلس تارٌخا مإقتا للوقوؾ عن الدفع فاذا لم تحدده اعتبر تارٌخ صدور حكم شهر االفبلس هو
التارٌخ المإقت - 9 .واذا صدر الحكم بعد وفاة المدٌن او بعد اعتزاله التجارة ولم ٌحدد التارٌخ المإقت للوقوؾ عن الدفع اعتبر هذا
التارٌخ هو تارٌخ الوفاة او تارٌخ اعتزال التجارة.
المادة 28:
ٌ - 0جوز للمحكمة ،من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النٌابة العامة او المدٌن او احد الدابنٌن او مدٌر التفلٌسة او ؼٌرهم من ذوي
المصلحة تعدٌل التارٌخ المإقت للوقوؾ عن الدفع او انقضاء عشرة اٌام من تارٌخ اٌداع قابمة الدٌون المحققة ادارة كتاب المحكمة
وبعد انقضاء هذا المٌعاد ٌصبح التارٌخ المعٌن للقوقؾ عن الدفع نهابٌا - 9 .وال ٌجوز بؤٌة حال ارجاع تارٌخ الوقوؾ عن الدفع
اكثر من سنتٌن من تارٌخ صدور الحكم بشهراالفبلس -9 .وفٌما ٌتعلق بتعٌٌن هذا التارٌخ تعتبر االستعانة بوسابل ضارة او ؼٌر
مشروعة للوفاء بالدٌون فً حكم الوقوؾ عن الدفع.
المادة ;28
ٌ - 0شهر الحكم الصادر بشهر األفبلس او بتعدٌل تارٌخ الوقوؾ عن الدفع فً السجل التجاري وفقا ألحكام هذا السجل - 9 .وٌتولى
مدٌر التفلٌسة نشر ملخص الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة خبلل اسبوعٌن من تارٌخ صدوره كما ٌتولى قٌد الملخص باسم جماعة
الدابنٌن فً مكتب السجل العقاري خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ صدور الحكم وال ٌترتب على هذا القٌد تقرٌر رهن او أي تؤمٌن آخر
لجماعة الدابنٌن.
المادة 291
لكل ذي مصلحة ان ٌطعن فً حكم شهر األفبلس بطرٌق اعتراض الؽٌر خبلل عشرة اٌام من تارٌخ نشر ملخص الحكم فً الجرٌدة
الرسمٌة.
المادة 290
اذا لم تو جد فً التفلٌسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات حكم شهر األفبلس او شهره او نشره او الطعن فٌه او
وضع األختام على اموال المفلس او رفع األختام وجب دفع هذه المصروفات من الخزانة العامة بناء على امر قاضً التفلٌسة
وتسترد الخزانة العامة المبالػ التً دفعتها باإلمتٌاز على جمٌع الدابنٌن من اول نقود تدخل التفلٌسة.
المادة 299
اذا صار المدٌن قبل ان ٌحوز حكم شهر األفبلس قوة االمر المقضى قادرا على الوفاء بجمٌع ماهو مستحق علٌه من دٌون تجارٌة
ومدٌنة ،وجب على المحكمة ان تقضً بالؽاء حكم شهر االفبلس على ان ٌتحمل المدٌن مصروفات الدعوى.
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المادة 299
اذا طلب احد الدابنٌن شهر افبلس المدٌن وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها ان تحكم على الدابن بؽرامة ال تزٌد على خمسمابة
دٌنار وبنشر الحكم فً الجرٌدة الرسمٌة على نفقته ،اذا تبٌن لها انه تعمد االساءة الى سمعة المدٌن التجارٌة وذلك مع عدم األخبلل
بحق المدٌن فً طلب التعوٌض.

الفصل الثانً  -اثار االفبلس
الفرع األول -
آثار اإلفبلس بالنسبة الى المدٌن
المادة 294
ال ٌجوز للمفلس ان ٌتؽٌب عن موطنه دون ان ٌخطر مدٌر التفلٌسة كتابة بمحل وجوده.
المادة 292
تسقط حقوق المفلس السٌاسٌة بشهر اف بلسه ،فبل ٌجوز له ان ٌكون مرشحا او ناخبا فً المجالس السٌاسٌة اوالمجالس المهنٌة وال
ان ٌقوم بوظٌفة او مهمة عامة وال ان ٌكون مدٌرا او عضوا فً مجلس ادارة اٌة شركة وذلك كله الى ان تعاد الٌه حقوقه وفقا
للقانون.
المادة 298
ٌ - 0جوز لقاض التفلٌسة ،من تلقاء ذاته او بناء على طلب النٌابة العامة او مدٌر التفلٌسة ان ٌقرر فً كل وقت وضع المفلس تحت
المراقبة وتقوم النٌابة العامة بتنفٌذ هذا القرار فور صدوره -9 .وللمفلس ان ٌطعن فً هذا القرار -9 .وٌجوز لقاضً التفلٌسة ان
ٌقرر فً كل وقت رفع المراقبة عن المفلس.
المادة 299
 - 0بمجرد صدور حكم شهر االفبلس تؽل ٌد المفلس عن التصرؾ فً امواله وعن ادارتها وتعتبر جمٌع التصرفات التً ٌجرٌها
المفلس ٌوم صدور الحكم المذكور حاصلة بعد صدوره -9 .واذا كان التصرؾ مما ال ٌحتج به اال بالقٌد او التسجٌل اوؼٌر ذلك من
األجراءات ،لم ٌسر على جماعة الدابن ٌن اال اذا تم االجراء قبل صدور حكم اإلفبلس -9 .وال ٌحول ؼل ٌد المفلس دون قٌامه
باألجراءات البلزمة للمحافظة على حقوقه.
المادة 29:
ٌ - 0متد ؼل ٌد المفلس الى جمٌع األموال التً تكون ملكا له ٌوم صدور حكم شهر االفبلس واألموال التً تإول الٌه ملكٌتها وهو
فً حالة األفبلس -9 .ومع ذلك ال ٌمتد ؼل ٌده الى ما ٌؤتً  :أ -األموال التً ال ٌجوز الحجز علٌها قانونا .ب  -الحقوق المتعلقة
بشخص المفلس او باحواله الشخصٌة .ج  -التعوٌضات التً تستحق للمستفٌد فً عقد التؤمٌن صحٌح ابرمه المفلس قبل صدور حكم
شهر األفبلس ولكن ٌلتزم المستفٌد ب ان ٌرد الى التفلٌسة جمٌع اقساط التؤمٌن التً دفعها المفلس ابتداء من الٌوم الذي عٌنته
المحكمة تارٌخا للوقوؾ عن الدفع ما لم ٌنص القانون على ؼٌر ذلك.
المادة ;29
 0اذا آلت الى المفلس تركة ،لم ٌكن لدابنٌه حق على اموالها اال بعد ان ٌستوفً دابنو المورث حقوقهم من هذه األموال وال ٌكونلدابنً المورث اي حق على اموال التفلٌسة - 9 .وٌتولى مدٌر التفلٌسة باشراؾ قاضٌها تصفٌة اموال التركة التً آلت الى المفلس
ووفاء ماعلٌها من دٌون .وتوقؾ جمٌع الدعاوى المعلقة بؤموال التركة واجراءات التنفٌذ علٌها بمجرد صدور حكم شهر األفبلس
الى ان تتم تصفٌة التركة.
المادة 2:1
 - 0الٌجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر األفبلس الوفاء بما علٌه من دٌون او استٌفاء ما له من حقوق -9 .ومع ذلك اذا كان
المفلس حامبل لورقة تجارٌة ،جاز الوفاء له بقٌمتها عند حلول مٌعاد استحقاقها اال اذا عارض مدٌر التفلٌسة وفقا للمادة .484
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المادة 2:0
ال تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر األفبلس بٌن ما للمفلس من حقوق وما علٌه من التزامات اال اذا وجد ارتباط بٌنهما .وٌوجد
بوجه خاص اذا انشؤت الحقوق واأللتزامات المذكورة عن سبب واحد او شملها حساب جار.
المادة 2:9
 - 0ال ٌجوز بعد صدور حكم شهر األفبلس رفع الدعوى من المفلس اوعلٌه او السٌر فٌها فٌما عدا الدعاوى األتٌة :أ -الدعاوى
المتعلقة باألموال والتصرفات التً ال ٌمتد الٌها ؼل ٌد المفلس .ب -الدعاوى المتعلقة بؤعمال التفلٌسة التً ٌجٌز له القانون القٌام
بها .ج -الدعاوى الجنابٌة - 9 .واذا رفع المفل س او رفعت علٌه دعوى جنابٌة او دعوى متعلقة بشخصه او بؤحواله الشخصٌة وجب
ادخال مدٌر التفلٌسة فٌها اذا اشتملت على طلبات مالٌةٌ - 9 .جوز للمحكمة ان تؤذن فً ادخال المفلس فً الدعاوى المتعلقة
بالتفلٌسة كما ٌجوز لها ان تؤذن فً ادخال الدابن فً هذه الدعاوى اذا كانت له مصلحة خاصة فٌها.
المادة 2:9
اذا حكم المفلس بعد شهر بالتعوٌض عن ضرر احدثه للؽٌر ،جاز للمحكوم له مطالبة التفلٌسة بالتعوٌض المقضى به ما لم ٌثبت
تواطإه مع المفلس.
المادة 2:4
 - 0ال ٌجوز التمسك فً مواجهة جماعة الدابنٌن بالتصرفات اآلتٌة اذا قام بها المدٌن بعد تارٌخ الوقوؾ عن الدفع وقبل الحكم
بشهر اإلفبلس :أ -جمٌع التبرعات ما عدا الهداٌا الصؽٌرة التً ٌجري بها العرؾ .ب -وفاء الدٌون قبل حلول األجل اٌا كانت كٌفٌة
هذا الوفاء وٌعتبر انشاء مقابل وفاء ورقة تجارٌة لم ٌحل مٌعاد استحقاقها فً حكم الوفاء قبل حلول األجل .ج -وفاء الدٌون الحالة
بؽٌر الشًء المتفق علٌه وٌعتبر الوفاء بطرٌق األوراق التجارٌة او النقل المصرفً كالوفاء بالنقود .د -كل عرض اوتؤمٌن اتفاقً
اخر - 9 .وكل كا اجراه المفلس من تصرفات ؼٌر ما تقدم فً الفقرة الستبقة وخبلل الفترة المذكورة فٌهاٌ ،جوز الحكم بعدم نفاذه
فً مواجهة جماعة الدابنٌن ،اذا كان التصرؾ ضارا بها ،وكان المتصرؾ الٌه ٌعلم وقت وقوعه بوقوؾ المفلس عن الدفع.
المادة 2:2
 - 0اذا دفع المفلس قٌمة ورقة تجارٌة بعد تارٌخ الوقوؾ عن الدفع وقبل الحكم بشهرالفبلس لم ٌجز استرداد ما دفع من الحامل.
وانما ٌلزم الساحب او من سحبت الورقة التجارٌة لحسابه برد القٌمة المدفوعة الى التفلٌسة اذا كان ٌعلم وقت انشاء الورقة
التجارٌة بوقوؾ المفلس عن الدفع -9 .وٌقع األلتزام بالرد فً حالة السند ألمر على المظهر األول اذا كان ٌعلم وقت حصوله على
السند بوقوؾ المفلس عن الدفع.
المادة 2:8
 - 0قٌد حقوق الرهن او االمتٌاز المقررة على اموال المدٌن ٌجوز الحكم بعدم نفاذه فً مواجهة جماعة الدابنٌن اذا حصل القٌد بعد
تارٌخ الوقوؾ عن الدفع وبعد انقضاء خمسة عشر ٌوما من تارٌخ تقرٌر الرهن او األمتٌاز -9 .وٌؤخذ الدابن صاحب الرهن التالً
للرهن المحكوم بعدم نفاذه مرتبة هذا الرهن ومع ذلك ال ٌعطً من الثمن الناتج من بٌع المال المقرر علٌه الرهن اال ما كان ٌحصل
علٌه بفرض نفاذ الرهن السابق وٌإول الفرق الى جمٌعة الدابنٌن.
المادة 2:9
 - 0اذا حكم بعدم نفاذ تصرؾ فً حق جماعة الدابنٌن التزم المتصرؾ الٌه بؤن ٌرد الى التفلٌسة ما حصل علٌه من المفلس بموجب
التصرؾ المذكور او قٌمة هذا الشًء وقت قبضه كما ٌلتزم بدفع فوابد ما قبضه او ثماره من تارٌخ القبض -9 .وٌكون للمتصرؾ
الٌه الحق فً استرداد العوض الذي قدمه المفلس اذا وجد هذا العوض بعٌنه فً التفلٌسة .فاذا لم ٌوجد كان من حق المتصرؾ الٌه
ان ٌطالب جماعة الدابنٌن بالمنفعة التً عادت علٌها من التصرؾ وان ٌشترك فً التفلٌسة بوصفه دابنا عادٌا بما ٌزٌد على ذلك.
المادة 2::
لمدٌرالتفلٌسة وحده طلب عدم نفاذ تصرؾ المفلس الحاصل قبل صدور حكم شهر األفبلس اضرارا بالدابنٌن وفقا ألحكام دعوى عدم
نفاذ تصرؾ المدٌن اضرارا بدابنٌه وٌترتب على الحكم بعدم نفاذ الصرؾ عدم نفاذه فً حق جمٌع الدابنٌن سواء نشؤت حقوقهم قبل
حصول التصرؾ او بعد حصوله.
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المادة ;2:
تسقط الدعاوى الناشبة عن تطبٌق األحكام النصوص علٌها فً المواد  ،2:: ،2:8 ،2:2 ،2:4بمضً سنة من تارٌخ صدور
الحكم بشهر األفبلس,
المادة 2;1
ٌ - 0جوز لقاضً التفلٌسة بعد سماع اقوال مدٌرها ان ٌقرر نفقة للمفلس ولمن ٌعولهم من اموال التفلٌسة بناء على طلبه او على
طلب من ٌعولهم -9 .وٌجوز فً كل وقت لقاضً التفلٌسة بناء على طلب مدٌرها ان ٌنقص مقدار النفقة او ان ٌؤمر بالؽابها- 9 .
وٌوقؾ دفع النفقة متى حاز حكم التصدٌق على الصلح قوة األمر المقضى.
المادة 2;0
ٌجوز للمفلس باذن من قاضً التفلٌسة ان ٌمارس تجارة جدٌدة بؽٌر اموال التفلٌسة ،بشرط اال ٌترتب على ذلك ضرر للدابنٌن
وٌكون للدابنٌن الذٌن تنشؤ دٌونهم بمناسبة هذه التجارة األولوٌ ة فً استٌفاء حقوقهم من اموالهم.

الفرع الثانً  -اثار االفبلس بالنسبة للدابنٌن
المادة 2;9
 - 0الدابنون بوجه عام -0 .الحكم بشهر الفبلس ٌسقط اجال جمٌع الدٌون النقدٌة التً على المفلس سواء كانت دٌونا ادٌة او كانت
دٌونا مضمونه بامتٌاز عام او خاص -9 .واذا كا نت الدٌون مقومة بؽٌر نقود الجهة التً صدر فٌها الحكم بشهر الفبلس وجب
تحوٌلها الى نقود تلك الجهة طبقا لسعر الصرؾ الرسمً ٌوم صدور الحكم بشهر األفبلس.
المادة 2;9
للمحكمة ان تستنزل من الدٌن المإجل الذي لم ٌشترط فٌه فوابد مبلؽا ٌعادل الفابدة القالنونٌة عن المدة من تارٌخ الحكم بشهر
األفبلس الى تارٌخ استحقاق الدٌن.
المادة 2;4
اذا كان المفلس ملتزما بدفع مرتب دوري مدى الحٌاة او بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض جاز لقاضً التفلٌسة بناء
على طلب الدابن ان ٌؤمر بتجنب مبلػ كاؾ للوفاء بالمرتبات او األقساط المذكورة مع بٌان كٌفٌة ادابها.
المادة 2;2
الدابن المعلق دٌنهعلى شرط فاسخ ٌشترك فً التفلٌسة مع تقدٌم كفٌل ،اما الدابن المعلق دٌنه على شرط واقؾ فٌجنب نصٌبه فً
التوزٌعات الى ان ٌتبٌن مصٌر الدٌن.
المادة 2;8
 - 0الحكم بشهر األفبلس ٌوقؾ سرٌان فوابد الدٌون العادٌة بالنسبة الى جماعة الدابنٌن فقط -9 .وال تجوز المطالبة بفوابد الدٌون
المضمونة برهن او امتٌاز اال من المبالػ الناتجة من بٌع األموال الضامنة لهذه الدٌون .وٌستنزل اصل الدٌن اوال ثم الفوابد
المستحقة قبل صدور الحكم بشهر الفبلس ثم الفوابد المستحقة بعد صدوره.
المادة 2;9
ٌ - 0ترتب على صدور الحكم بشهر الفبلس وقؾ الدعاوى الفردٌة المرفوعة من الدابنٌن العادٌٌن والدابنٌن اصحاب حقوق األمتٌاز
العامة -9 .ال ٌجوز للدابنٌن المشار الٌهم فً الفقرة السابقة اتخاذ اجراءات فردٌة للتنفٌذ على اموال المفلس ،والتمام االجراءات
التً بدأت قبل صدور الحكم بشهر األفبلس ومع ذلك اذا تحدد ٌوم لبٌع عقار المفلس جاز االستمرار فً اجراءات التنفٌذ باذن من
قاضً التفلٌسة وٌإول الثمن للتفلٌسة -9 .اما الدابنون المرتهنون واصحاب حقوق األمتٌاز الخاصة فٌجوز لهم رفع الدعاوى او
االستمرار فٌها فً مواجهة مدٌر التف لٌسة كما ٌجوز لهم التنفٌذ او االستمرار فٌه على األموال الضامنة لحقوقهم.
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المادة 2;:
 - 0اذا وجد جملة ملتزمٌن بدٌن واحد ،وشهر افبلسه احدهم فً هذا الدٌن لم ٌترتب على هذا األفبلس اثر بالنسبة الى الملتزمٌن
األخرٌن ما لم ٌنص على ؼٌر ذلك - 9 .واذا تم الصلح مع الملتزم الذي افلس ،لم تسر شروطه على الملتزمٌن األخرٌن.
المادة ;;2
اذا استوفى الدابن من احد الملتزمٌن بدٌن واحد جزءا من الدٌن ثم افلس باقً الملتزمٌن او احدهم ،لم ٌجز للدابن ان ٌشترك فً
التفلٌسات اال بالباقً من دٌنه .وٌبقى محتفظا بحقه فً مطالبة الملتزم ؼٌر ا لمفلس بهذا الباقً وٌجوز لهذا الملتزم ان ٌشترك فً
كل تفلٌسة بما وفاه عنها.
المادة 811
 - 0اذا افلس جمٌع الملتزمٌن بدٌن واحد دفعة واحدة ،جاز للدابن ان ٌشترك فً كل تفلٌسة بكل دٌنه الى ان ٌستوفٌه بتمامه من
اصل وفوابد ومصروفات -9 .ال ٌجوز لتفلٌسة الرجوع على تفلٌسة اخرى بما اوفته عنها -9 .واذا كان مجموع ما حصل علٌه
الدابن ٌزٌد على دٌنه وتوابعه عادت الزٌادة الى تفلٌسة من ٌكون مكفوال من األخرٌن بحسب ترتٌب التزاماتهم الى التفلٌسات التً
دفعت اكثر من حصتها فً الدٌن.
المادة 810
 - 9لصحاب الدٌون المضمونة برهن او امتٌا ز على منقول اذا بٌع المنقول المرهون بناء على طلب الدابن المرتهن بثمن ٌزٌد
علىالدٌن قبض مدٌر التفلٌسة المقدار الزابد لحساب جماعة الدابنٌن فاذا كان الثمن اقل من الدٌن اشترك الدابن المرتهن بالباقً فً
التفلٌسة بوصفه دابنا عادٌا بشرط ان ٌكون دٌنه قد حقق طبقا ألحكام هذا القانون.
المادة 819
ٌ - 0جوز لمدٌر التفلٌسة بعد الحصول على اذن من قاضٌها دفع الدٌن المضمون برهن على منقول واسترداد المنقول المرهون
لحساب جماعة الدابنٌن -9 .وٌجوز له ان ٌعذر الدابن المرتهن بكتاب مسجل بعلم وصول بوجوب اتخاذ األجراءات القانونٌة للتنفٌذ
على االشٌاء المرهونه قبل انتهاء حالة األتحاد ،فاذا لم ٌقم الدابن المرتهن بهذه االجراءات جاز لقاضً التفلٌسة ،بناء على طلب
مدٌرها وبعد سمع اقوال الدابن المرتهن او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ،األذن لمدٌر التفلٌسة فً بٌع المنقوالت
المرهونة .وٌبلػ الق رار الصادر من قاضً التفلٌسة باإلذن فً البٌع الى الدابن المرتهن.
المادة 819
ٌجوز لقاضً التفلٌسة بناء على اقتراح مدٌرها ان ٌؤمر عند األقتضاء باستخدام اول نقود تحصل لحساب التفلٌسة فً الوفاء بدٌون
الدابنٌن الذٌن لهم امتٌاز على منقوالت المفلس ووردت اسماإهم با لقابمة النهابٌة للدٌون ؼٌر المتنازع فٌها ،واذا حصلت منازعة
فً االمتٌاز ،لم ٌجز الوفاء اال بعد الفصل فً المنازعة بحكم نهابً.
المادة 814
ال ٌشمل االمتٌاز المقرر للحكومة بسبب الضرابب على اختبلؾ انواعها االالضرٌبة المستحقة علىالمفلس عن السنتٌن السابقتٌن
على صدور حكم شهر األفبلس.
المادة 812
ٌ - 0كون لمالك العٌن المإجرة للمفلس فً حالة انهاء االٌجار طبقا الحكام هذا القانون ،امتٌازعن السنتٌن السابقتٌن على صدور
حكم شهر األفبلس وعن السنة الجارٌة فً كل ما ٌتعلق بتنفٌذ عقد االٌجار وما قد ٌحكم به من تعوٌض -9 .واذا بٌعت المنقوالت
الموجودة فً العٌن المإجرة او نقلت دون انهاء االٌجار كان للمإجر ان ٌستعمل حقه فً االمتٌاز على النحو المذكور فً الفقرة
السابقة ،وكان له فوق ذلك امتٌاز عن سنة اخرى تبدأ من نهاٌة السنة الجارٌة التً صدر خبللها الحكم بشهر االفبلس سواء فً
ذلك كان عقد االٌجار ثابت التارٌخ او ؼٌر ثابت التارٌخ.
المادة 818
 - 0على مدٌر التفلٌسة بعد استبذان قاضٌها ان ٌدفع خبلل االٌام العشرة التالٌة لصدور الحكم شهر األفبلس مما ٌكون تحت ٌده من
نقود وبالرؼم من وجود اي دٌن اخر ،االجور والمرتبات المستحقة قبل صدور الحكم بشهر األفبلس عن مدة خمسة عشر ٌوما
بالنسبة الىالعمال وثبلثنٌن ٌوما بالنسبة الى المستخدمٌن والخدم ،وتسعٌن ٌوما بالنسبة الى البحارة وآخر دفعة كانت مستحقة
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للمندوبٌن الجوابٌن والممثلٌن التجارٌٌن قبل صدور الحكم بشهر االفبلس .فاذا لم ٌكن لدى مدٌر التفلٌسة النقود البلزمة لوفاء هذه
الدٌون وجب الوفاء من اول نقود تحصل ولو وجدت دٌون اخرى تسبقها فً مرتبة االمتٌاز -9 .وٌكون للمبالػ الزابدة على ما تقدم
المستحقة للطوابؾ المذكورة مرتبة االمتٌاز المقررة قانونا.
المادة 819
 - 9اصحاب الدٌون المضمونة برهن او امتٌاز على عقار  -0اذا جر ى توزٌع لثمن المنقوالت قبل توزٌع ثمن العقارات كان للدابنٌن
المرتهنٌن للعقارات اواصحاب حقوق األمتٌاز علٌها ان ٌشتركوا فً التوزٌعات بكل دٌونهم اذا كانت هذه الدٌون قد حققت -9 .وبعد
بٌع العقارات واجراء التوزٌع النهابً بحسب مراتب الدابنٌن المرتهنٌن واصحاب حقوق االمتٌاز على هذه العقارات ٌجب على من
تإهله مرتبته للحصول عل كل دٌنه من ثمن العقارات المذكورة ان ٌرد الى جماعة الدابنٌن المقدار الذي حصل علٌه من توزٌع ثمن
المنقوالت -9 .واذا كانت مرتبة الدابن ال تإهله للحصول اال على جزء من دٌنه ،وجب ان ٌرد الى جماعة الدابنٌن المقدار الزابد
عما كان ٌحصل علٌه لو ان توزٌع ثمن العقارات المحملة بالرهن اواالمتٌاز قد تم قبل توزٌع ثمن المنقوالت وٌدخل فً التفلٌسة
بالباقً من دٌنه.
المادة 81:
 - 0اذا حصل توزٌع ثمن العقارات قبل توزٌع ثمن المنقوالت ،او حصل التوزٌعان معا ،كان للدابنٌن المرتهنٌن للعقارات او أصحاب
حقوق االمتٌاز علٌها الذٌن لم ٌستوفوا دٌونهم كلها او بعضها من ثمن العقارات ،أن ٌشتركوا بالباقى لهم مع الدابنٌن العادٌٌن،
بشرط ان تكون دٌونهم قد حققت -9 .والدابنون المرتهنون او أصحاب حقوق االمتٌاز الذٌن ال ٌحصلون على شًء من ثمن
العق ارات التى تقع علٌها تؤمنٌاتهم ٌعتبرون دابنٌن عادٌٌن ،وتسرى علٌهم بهذه الصفة جمٌع اآلثار الناشبة عن أعمال جماعة
الدابنٌن وعن الصلح القضابً ان وقع.

الفرع الثالث
آثار االفبلس بالنسبة الى العقود المبرمة
قبل شهره
المادة ;81
اذا كان المفلس مستؤجرا للعقار الذى ٌزاول فٌه التجارة ،لم ٌنته عقد االٌجار وال تحل االجرة عن المدة الباقٌة النقضابه بصدور
الحكم بشهر االفبلس ،وٌكون باطبل كل شرط ٌقضى بخبلؾ ذلك.
المادة 801
ٌجوز لمدٌر التفلٌسة ،خبلل ستٌن ٌوما من تارٌخ الحكم بشهر االفبلس ،ان ٌقرر انهاء العقار الذى ٌزاول فٌه المفلس تجارته،
وذلك بعد الحصول على اذن من قاضى التفلٌسة ،وعلى المدٌر فً هذه الحالة اخطار مإجر العقار بهذا القرار خبلل المدة المذكورة.
المادة 800
 - 0اذا قرر مدٌر التفلٌسة االستمرار فً االجارة ،وجب ان ٌدفع األجرة المتؤخرة ،وان ٌقدم ضمانا كافٌا باألجرة المستقبلة ،وٌجوز
للمإجر ان ٌطلب من المحكمة انهاء االجارة اذا كان الضمان ؼٌر كاؾ -9 .ولمدٌر التفلٌسة ،بعد الحصول على اذن من قاضٌها،
تؤجٌر العقار من الباطن او النزول عن االٌجار ،ولو كان المفلس ممنوعا من ذلك بموجب عقد االٌجار ،بشرط اال ٌترتب على ذلك
ضرر للمإجر.
المادة 809
 - 0اذا افلس رب العمل وكان عقد العمل محدد المدة ،لم ٌجز انهاإه اال اذا تقرر عدم االستمرار فً استثمار المتجر .وٌجوز للعامل
فً حالة انهاء العقد مطالبة التفلٌسة بالتعوٌض -9 .واذا كان عقد العمل ؼٌر محدد المدة ،جاز لكل من مدٌر التفلٌسة والعامل انهاء
العقد مع مراعاة األحكام المنصوص علٌها فً قوانٌن العمل.
المادة 809
تنقضى الوكالة بافبلس الوكٌل او افبلس الموكل ،ومع ذلك ال تنقضى بافبلس الموكل اذا كان للوكٌل او للؽٌر مصلحة فٌها.
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المادة 804
 - 0العقود الملزمة للجانبٌن التى ٌكون المفلس طرفا فٌها ال تنفسخ بالحكم بشهر االفبلس ،اال اذا كانت قابمة على اعتبارات
شخصٌة -9 .واذا لم ٌنفذ مدٌر التفلٌسة العقد ،جاز للطرؾ اآلخر ان ٌطلب الفسخ ،وٌشترك فً التفلٌسة بالتعوٌض المترتب على
الفسخ -9 .وكل قرار ٌتخذه مدٌر التفلٌسة بشؤن العقد ٌعرض على قاضٌها لٌؤذن به ،وٌجوز للطرؾ االخر ان ٌعٌن لمدٌر التفلٌسة
مهلة الٌضاح موقفه من العقد.

الفرع الرابع  -االسترداد
المادة 802
ٌ - 0جوز استرداد البضابع الموجودة فً حٌازة المفلس على سبٌل الودٌعة او ألجل بٌعها لحساب مالكها او ألجل تسلٌمها الٌه
بشرط ان توجد فً التفلٌسة عٌنا -9 .واذا كان المفلس قد اودع البضابع لدى الؽٌر ،جاز استردادها من هذا الؽٌر -9 .واذا اقترض
المفلس ورهن البضابع تؤمٌنا لهذا القرض ،وكان المقرض الٌعلم عند الرهن بعدم ملكٌة المفلس لها ،لم ٌجز استردادها اال بعد وفاء
الدٌن المضمون بالرهن.
المادة 808
ٌجوز استرداد ثمن البضابع التى باعها المفلس لحساب مالكها اذا لم ٌكن قد تم الوفاء به نقدا او بورقة تجارٌة او بمقاصة فً
حساب جار بٌن المفلس والمشترى.
المادة 809
على المسترد ،فً االحوال المنصوص علٌها فً المادتٌن السابقتٌن ان ٌدفع لمدٌر التفلٌسة الحقوق المستحقة للمفلس.
المادة 80:
 - 0اذا فسخ عقد البٌع بحكم او بموجب شرط فً العقد قبل صدور الحكم بشهر افبلس المشترى جاز للبابع استرداد البضابع من
التفلٌسة اذا وجدت عٌنا - 9 .وٌجوز االسترداد ولو قوع الفسخ بعد صدور الحكم بشهر االفبلس ،بشرط ان تكون دعوى االسترداد
او الفسخ قد رفعت قبل صدور الحكم المذكور.
المادة ;80
 - 0اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وكانت البضابع ال تزال عند البابع ،او كانت لم تدخل بعد فً مخازن المشترى او مخازن
وكٌله المؤمور ببٌعها ،جاز للبابع حبس البضابع او استرداد حٌازتها -9 .ومع ذلك ال ٌجوز االسترداد اذا فقدت البضابع ذاتٌتها او
تصرؾ فٌها المفلس قبل وصولها بؽٌر تدلٌس بموجب قابمة الملكٌة او وثٌقة النقل -9 .وفً جمٌع األحوال ٌجوز لمدٌر التفلٌسة،
بعد استبذان قاضٌها ان ٌطلب تسلٌم البضابع بشرط ان ٌدفع للبابع الثمن المتفق علٌه .فاذا لم ٌطلب مدٌر التفلٌسة ذلك ،جاز للبابع
ان ٌت مسك بحقه فً الفسخ وطلب التعوٌض واالشتراك به فً التفلٌسة.
المادة 891
 - 0اذا افلس المشترى قبل دفع الثمن وبعد دخول البضابع مخازنه او مخازن وكٌله المؤمور ببٌعها ،لم ٌجز للبابع ان ٌطلب فسخ
البٌع او استرداد الباضبع ،كما ٌسقط حقه فً االمتٌاز -9 .وكل شرط ٌكون من شؤنه تمكٌن البابع من استرداد البضابع او االحتفاظ
بامتٌازه علٌها ال ٌحتج به على جماعة الدابنٌن.
المادة 890
ٌ - 0جوز استرداد االوراق التجارٌة وؼٌرها من االوراق ذات القٌمة المسلمة الى المفلس لتحصٌل قٌمتها او لتخصٌصٌها لوفاء
معٌن ،اذا وجدت عٌنا فً التفلٌسة و لم تكن قٌمتها قد دفعت عند شهر االفبلس -9 .ومع ذلك ال ٌجوز االسترداد اذا وجدت االوراق
المذكورة فً حساب جار بٌن طالب االسترداد والمفلس.
المادة 899
ال ٌجوز استرداد اوراق النقد المودعة عند المفلس ،اال اذا أثبت المسترد ذاتٌتها.
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المادة 899
لكل شخص ان ٌسترد من التفلٌسة ما تثبت ملكٌته له من اشٌاء ،فاذا رفض مدٌر التفلٌسة الرد وجب عرض النزاع على المحكمة.
وال ٌجوز لمدٌر التفلٌسة ان ٌسلم المسترد ما ٌطالب به اال بعد الحصول على اذن من قاضى التفلٌسة.
المادة 894
 - 0ال ٌجوز الى من الزوجٌن ان ٌطالب تفلٌسة الزوج اآلخر بالتبرعات التى ٌقررها له زوجه اثناء الزواج بتصرؾ بٌن األحٌاء او
مضاؾ الى ما بعد الموت -9 .كما الٌجوز لجماعة الدابنٌن ان تطالب اٌا من الزوجٌن بالتبرعات التى ٌقررها لزوجه اثناء الزواج.
المادة 892
ٌجوز لكل من الزوجٌن  -اٌا كان النظام المالى المتبع فً الزواج  -ان ٌسترد من تفلٌسة اآلخر أمواله المنقولة والعقارٌة اذا اثبت
ملكٌته لها .وتبقى هذه األموال محملة بالحقوق التى كسبها علٌها الؽٌر بوجه شرعً.
المادة 898
 - 0األموال التً ٌشترٌها زوج المفلس او التى تشترى لحساب هذا الزوج او لحساب القصر المشمولٌن بوالٌة المفلس من تارٌخ
احترافه التجارة تعتبر قد اشترٌت بنقود المفلس ،فتدخل فً أصول تفلٌسته ،ما لم ٌثبت ؼٌر ذلك -9 .وكل ما ٌوفٌه احد الزوجٌن
من دٌون على زوجه الذى افلس ٌعتبر حاصبل بنقود الزوج المفلس ،ما لم ٌثبت ؼٌر ذلك.

الباب الثانى
ادارة التفلٌسة
الفصل االول -
االشخاص الذٌن ٌدٌرون التفلٌسة
المادة 899
 - 0تعٌن المحكمة مدٌر التفلٌسة ،وفقا للمادة  ،288فً حكم شهر االفبلس ،وتختاره وفقا للنظام الخاص بمهنة مدٌرى التفلٌسات.
ولها ان تعٌن مدٌرا او اكثر ،بشرط اال ٌزٌد العدد على ثبلثة -9 .وال ٌجوز ان ٌعٌن مدٌرا للتفلٌسة من كان زوجا للمفلس ،او قرٌبا
او صهرا الى الدرجة الرابعة ،او من كان شرٌكا له او مستخدما عنده او محاسبا لدٌه او وكٌبل عنه خبلل السنوات الثبلث السابقة
على شهر االفبلس.
المادة 89:
ٌجوز لقاضى التفلٌسة ان ٌطلب من المحكمة  -من تلقاء ذاته او بناء على طلب المفلس او طلب المراقب المعٌن من بٌن الدابنٌن -
عزل مدٌر التفلٌسة وتعٌٌن ؼٌره ،او انقاص عدد المدٌرٌن.
المادة ;89
 - 0تقدٌر أتعاب مدٌر التفلٌسة ومصروفاته بقرار من قاضٌها ،بعد ان ٌقدم تقرٌرا عن ادارته - 9 .وٌجوز لقاضى التفلٌسة ان ٌؤمر
بصرؾ مبالػ لمدٌرها قبل تقدٌم التقرٌر المذكور فً الفقرة السابقة خصما من أتعابه -9 .وٌجوز لكل ذى شؤن الطعن فً قرار
قاضى التفلٌسة بتقدٌر اتعاب المدٌر ومصروفاته.
المادة 891
ٌقوم مدٌر التفلٌسة بادارة اموالها والمحافظة علٌها ،وٌنوب عن المفلس فى جمٌع األعمال التً تقتضٌها االدارة المذكورة
المادة 890
 - 0اذا تعدد المدٌرون ،وجب ان ٌعملوا مجتمعٌن ،وٌكونون مسإولٌن بالتضامن عن ادارتهم -9 .وٌجوز للمدٌرٌن ان ٌنٌب بعضهم
بعضا ،وال تجوز لهم انابة الؽٌر اال بؤذن من قاضى التفلٌسة ،وٌكون مدٌر التفلٌسة وناببه مسإولٌن بالتضامن -9 .وٌجوز لقاضى
التفلسة ان ٌقسم العمل بٌن المدٌرٌن ،او ٌعهد الى احدهم بعمل معٌن ،وفً هذه الحالة ال ٌكون مدٌر التفلٌسة مسإوال اال عن
األعمال التى كلؾ بها.
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المادة 899
ٌ - 0دون مدٌر التفلٌسة ٌوما بٌوم جمٌع األعمال المتعلقة بادارة التفلٌسة فً دفتر خاص ،وترقم صفحات هذا الدفتر ،وٌضع علٌها
قاضى التفلٌسة توقٌعه او ختمه ،وٌإشر فً نهاٌة الدفتر بما ٌفٌد انتهاءه -9 .وٌجوز لقاضى التفلٌسة وللمراقب المعٌن من بٌن
الدابنٌن االطبلع على هذا الدفتر فً كل وقت وللمفلس ،باذن خاص من قاضى التفلٌسة ،االطبلع على الدفتر.
المادة 899
ٌ - 0جوز للمفلس وللمراقب المعٌن من بٌن الدابنٌن االعتراض لدى قاضى التفلٌسة على أعمال مدٌرها قبل اتمامها ،وٌترتب على
االعتراض وقؾ اجراء العمل -9 .وٌجب على قاضى التفلٌسة ان ٌفصل فً االعتراض خبلل خمسة اٌام من تارٌخ تقدٌمه.
المادة 894
ٌ - 0عٌن قاضى التفلٌسة مراقبا او اكثر من بٌن الدابنٌن الذٌن ٌرشحون أنفسهم لذلك - 9 .وال ٌجوز ان ٌكون المراقب ،او النابب
عن الشخص االعتباري المعٌن مراقبا ،زوجا للمفلس او قرٌبا او صهرا الى الدرجة الرابعة.
المادة 892
ٌ - 0قوم المراقبون ،باالضافة الى السلطات المقررة لهم بنصوص خاصة ،بفحص المٌزانٌة والتقرٌر المقدمٌن من المدٌن ،ومعاونة
قاضى التفلٌسة فً الرقابة على أعمال مدٌرها -9 .وللمراقب ان ٌطلب من مدٌر التفلٌسة اٌضاحات عن سٌر اجراءاتها ووارداتها
ومصروفاتها وحالة الدعاوى المتعلقة بها.
المادة 898
 - 0ال ٌتقاضى المراقب اجرا نظٌر عمله -9 .وٌجوز عزل المراقب بقرار من قاضى التفلٌسة -9 .وال ٌسؤل المراقب اال عن خطبه
الجسٌم.
المادة 899
ٌ - 0تولى قاضى التفلٌسة ،باالضافة الى السلطات المقررة له بنصوص خاصة ،مراقبة ادارة التفلٌسة ومبلحظة سرعة سٌر
اجراءاتها واتخاذ التدابٌر البلزمة للمحافظة على أموالها -9 .وٌدعو الدابنٌن الى االجتم اع فً االحوال المبٌنة فً القانون ،وٌتولى
رٌاسة االجتماعات -9 .وله فً كل وقت استدعاء المفلس او ورثته او عمبلبه او مستخدمٌه او أي شخص آخر لسماع اقوالهم فً
شإون التفلٌسة.
المادة 89:
تودع القرارات التً ٌصدرها قاضى التفلٌسة قلم كتاب المحكمة فً الٌوم التالى لصدورها وتبلػ لذوى الشؤن بكتاب مسجل مصحوب
بعلم وصول.
المادة ;89
 - 0ال ٌجوز الطعن فً القرارات التى ٌصدرها قاضى التفلٌسة اال اذا نص القانون على جواز ذلك ،او كان القرار مما ٌجاوز
اختصاص قاضى التفلٌسة -9 .وٌكون الطعن فً حالة جوازه امام محكمة االستبناؾ العلٌا خبلل عشرة اٌم من تارٌخ تبلٌػ القرار.
 - 9وٌجوز المحكمة المرفوع الٌها الطعن ان تؤمر بوقؾ تنفٌذ القرار المطعون فٌه مإقتا حتى ٌفصل فً الطعن.
الفصل الثانً
ادارة موجودات التفلٌسة وتحقٌق الدٌون
وافعال التفلٌسة لعدم كفاٌة االموال .
الفرع االول  -ادارة موجودات التفلٌسة
المادة 841
 - 0توضع االختام على محال المفلس ومكاتبه ومخازنه ودفاتره واوراقه ومنقوالته ،وٌندب قاضى التفلٌسة احد اعضاء النٌابة
العامة او احد موظفً لوضع األختام .وٌحرر محضر بوضع األختام ،وٌسلم فورا لقاضى التفلٌسة -9 .واذا تبٌن لقاضى التفلٌسة
امكان جرد موجودات المفلس فً ٌوم واحد ،جاز له الشروع فً الجرد فورا دون حاجة الى وضع االختام.
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المادة 840
 - 0ال توضع االختام علىالمبلبس والمنقوالت واالشٌاء الضرورٌة للمفلس ولمن ٌعولهم ،وتسلم الٌه بقابمة ٌوقعها هو وقاضى
التفلٌسة - 9 .وٌجوز لقاضى التفلٌسة ان ٌؤمر ،من تلقاء ذاته او بناء على طلب مدٌر التفلٌسة ،بعدم وضع االختام او برفعها من
الدفاتر التجارٌة واالوراق التجارٌة وؼٌرها من االوراق التً تستحق الوفاء فً مٌعاد قرٌب او التى تحتاج الى اجراءات للمحافظة
على الحقوق الثابتة فٌها والنقود البلزمة للصرؾ على الشبون العاجلة للتفلٌسة واالشٌاء القابلة لتلؾ سرٌع او لنقص عاجل فً
القٌمة او التى تقتضى صٌانتها نفقات باهظة واالشٌاء البلزمة لتشؽٌل المتجر اذا تقرر االستمرار فً تشؽٌله -9 .وتجرد األشٌاء
المذكورة فً الفقرة السابقة بحضور قاضى التفلٌسة او من ٌندبه لذلك ،وتسلم لمدٌر التفلٌسة -4 .وال تسلم الدفاتر التجارٌة اال بعد
ان ٌقوم قاضى التفلٌسة باقفالها بحضور المفلس.
المادة 849
ٌ - 0ؤمر قاضى التفلٌسة ،بناء على طلب مدٌرها ،برفع األختام لجرد أموال المفلس - 9 .وٌجب ان ٌبدأ رفع االختام والجرد خبلل
خمسة اٌام من تارٌخ صدور الحكم بشهر االفبلس.
المادة 849
ٌ - 0حصل الجرد بحضور قاضى التفلٌسة او من ٌندبه لذلك ومدٌر التفلٌسة وكاتب المحكمة وٌخطر المفلس بٌوم الجرد ،وٌجوز له
الحضور -9 .وتحرر قابمة جرد من نسختٌن ٌوقعهما قاضى التفلٌسة او ناببه ومدٌر التفلٌسة وكاتب المحكمة ،وتودع احداهما
ادارة كتاب ا لمحكمة وتبقى االخرى لدى مدٌر التفلٌسة -9 .وتذكر فً القابمة االموال التً لم توضع علٌها االختام او التى رفعت
عنها - 4 .وتجوز االستعانة بخبٌر مثمن فً اجراء الجرد وتقوٌم األموال.
المادة 844
للنٌابة العامة الحق فً حضور الجرد ،ولها ان تطلب فى كل وقت االطبلع على االوراق والدفاتر المتعلقة بالتفلٌسة ،وطلب
اٌضاحات عن حالتها وسٌر اجراءاتها وكٌفٌة ادارتها.
المادة 842
 - 0اذا شهر االفبلس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قابمة جرد بمناسبة الوفاة ،او اذا توفى التاجر بعد شهر افبلسه وقبل الشروع فً
تحرٌر قابمة الجرد او قبل اتمامها ،وجب تحرٌر القابمة فورا او االستمرار فً تحرٌرها بالكٌفٌة المبٌنة فً المادة  849وذلك
بحضور ورثة المفلس او بعد اخطارهم بالحضور -9 .وفً حالة وفاة المفلس بعد شهر افبلسه واتمام قابمة الجرد ،تقوم ورثته
مقامه فً اجراءات االفبلس ولهم ان ٌنٌبوا عنهم من ٌمثلهم فً ذلك ،واال اختار قاضى التفلٌسة من ٌنوب عنهم.
المادة 848
ٌتسلم مدٌر التفلٌسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ،وٌوقع فً نهاٌة قابمة الجرد بما ٌفٌد ذلك.
المادة 849
اذا لم ٌكن المفلس قد قدم المٌزانٌة ،وجب على مدٌر التفلٌسة ان ٌقوم بعملها فورا وان ٌودعها ادارة كتاب المحكمة.

المادة 84:
ٌتسلم مدٌر التفلٌسة الرسابل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بؤشؽاله .ولمدٌر التفلٌسة فضها واالحتفاظ بها ،وللمفلس االطبلع
علٌها.
المادة ;84
ٌ - 0قوم مدٌر التفلٌسة بجمٌع األعمال البلزمة للمحافظة على حقوق المفلس - 9 .وٌجوز له ،باذن من قاضى التفلٌسة ٌصدره بعد
أخذ رأى المراقب وسماع أقوال المفلس او اخطاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ،الصلح او قبول التحكٌم فً كل نزاع ٌتعلق
بالتفلٌسة ،والنزول عن حق للمفلس ،واالقرار بحق الؽٌر.
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المادة 821
 - 0لقاضى التفلٌسة ،بناء على طلب مدٌرها او طلب المفلس وبعد أخذ رأى المراقب ،ان ٌؤذن فً االستمرار فى تشؽٌل المتجر اذا
اقتضت المصلحة العامة او مصلحة المدٌن او مصلحة الدابنٌن ذلك -9 .وٌعٌن قاضى التفلٌسة ،بناء على طلب مدٌرها ،من ٌتولى
ادارة المتجر وأجره ،وٌجوز تعٌٌن المفلس نفسه لبلدارة وٌعتبر األجر الذى ٌحصل علٌه ضمن النفقة -9 .وٌشرؾ مدٌر التفلٌسة
على من ٌعٌن لبلدارة ،وعلٌه ان ٌقدم تقرٌرا شهرٌا الى قاضى التفلٌسة عن حالة التجارة.
المادة 820
 - 0ال ٌجوز بٌع أموال التفلٌسة خبلل فترة االجراءات التمهٌدٌة .ومع ذلك ٌجوز لقاضى التفلٌسة ،بناء على طلب مدٌرها ،ان ٌؤذن
فً بٌع األشٌاء القابلة للتلؾ او التى تقتضى صٌانتها مصروفات باهظة ،كما ٌجوز االذن فً بٌع أموال التفلٌسة للحصول على نقود
للصرؾ فً شإونها -9 .وٌتم بٌع المنقول بالكٌفٌة التى ٌعٌنها قاضى التفلٌسة ،أما بٌع العقار فٌتم طبقا لبلجراءات المقررة لذلك.
المادة 829
 - 0تودع المبالػ التى ٌحصلها مدٌر التفلٌسة لحسابها خزانة المحكمة او بنكا ٌعٌنه قاضى التفلٌسة ،وذلك بعد خصم المالػ التى
ٌخصصها القاضى للمصروفات -9 .وعلى مدٌر التفلٌسة ان ٌقدم الى قاضٌها حسابا بالمبالػ المذكورة خبلل خمسة اٌام من تارٌخ
االٌداع -9 .وال ٌجوز سحب تلك المبالػ او ؼٌرها مما ٌودعه الؽٌر لحساب التفلٌسة اال بؤمر من قاضٌها.
المادة 829
ٌجوز عند الضرورة لقاضى التفلٌسة ،بعد أخذ رأى المراقب ان ٌؤمر باجراء توزٌع على الدابنٌن الذٌن حققت دٌونهم .وٌكون
التوزٌع بموجب قابمة ٌعدها مدٌر التفلٌسة ،وٌإشر علٌها قاضٌها باجراء التوزٌع.
المادة 824
 - 0على مدٌر التفلٌسة ان ٌقدم الى قاضٌها خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ تعٌٌنه تقرٌرا عن أسباب االفبلس وحالة التفلٌسة الظاهرة
وظروفها .وٌجوز لقاضى التفلٌسة تعٌٌن مٌعاد آخر لتقدٌم التقرٌر المذكور .وٌحٌل القاضى التقرٌر مع مبلحظاته الى النٌابة العامة،
مع اببلغ المفلس بصورة من التقرٌر - 9 .وعلى مدٌر التفلٌسة ان ٌقدم تقاٌر عن حالة التفلٌسة فً مواعٌد دورٌة ٌحددها قاضى
التفلٌسة.

الفرع الثانً  -تحقٌق الدٌون
المادة 822
 - 0عقب صدور الحكم بشهر االفبلس ٌسلم الدابنون ،ولو كانت دٌونهم مضمونة بتؤمٌنات خاصة ،مدٌر التفلٌسة مستندات دٌونهم
مع بٌان بالدٌون وتؤمٌناتها وٌحرر مدٌر التفلٌسة اٌصاال بتسلٌم البٌان ومستندات الدٌن -9 .وٌعٌد مدٌر التفلٌسة المستندات الى
الدابنٌن بعد اقفال التفلٌسة ،وٌكون مسإوال عنها لمدة سنة من تارٌخ انتهاء التفلٌسة.
المادة 828
ٌ - 0دعو مدٌر التفلٌسة ،بطرٌق النشر فً الجرٌدة الرسمٌة ،الدابنٌن المقٌدة أسماإهم فً المٌزانٌة لتقدٌم مستنداتهم ،وتنشر هذه
الدعوة فً صحٌفة السجل التجارى ،وترسل الى الدابنٌن المعروؾ عناوٌنهم بكتب مسجلة مصحوبة بعمل وصول -9 .وعلى هإالء
الدابنٌن تقدٌم مستندات دٌونهم مصحوبة ببٌان عن هذه الدٌون خبلل عشرة اٌم من تارٌخ النشر فً الجرٌدة الرسمٌة ،وٌزاد هذا
المٌعاد الى شهر بالنسبة الى الدابنٌن المقٌمٌن خارج الكوٌت.
المادة 829
ٌ - 0حقق مدٌر التفلٌسة الدٌون بمعاونة المراقب وبحضور المفلس او بعد اخطاره بالحضور -9 .واذا نازع مدٌر التفلٌسة او
المراقب او المفلس فً دٌن ،أخطر مدٌر التفلٌسة الدابن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ،وللدابن تقدٌم اٌضاحات كتابٌة او
شفوٌة خبلل عشرة أٌام من تارٌخ تسلم ااألخطار.
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المادة 82:
 - 0بعد االنتهاء من تحقٌق الدٌون ٌودع مدٌر التفلٌسة ادار ة كتاب المحكمة قابمة بها تشتمل على بٌان بمستنداتها وأسباب
المنازعة فٌها وما ٌراه بشؤن قبولها او رفضها ،كما ٌودع كشفا بؤسماء الدابنٌن الذٌن ٌتمسكون بتؤمٌنات خاصة على اموال
المفلس مبٌنا به مقدار دٌونهم ونوع تؤمٌناتهم -9 .وٌجب ان ٌتم هذا االٌداع خبلل سنتٌن ٌوما على االكثر من تارٌخ الحكم بشهر
االفبلس ،وٌجوز عند االقتضاء اطالة المٌعاد بقرار من قاضً التفلٌسة.
المادة ;82
ٌ - 0رسل مدٌر التفلٌسة الى المفلس والى الدابنٌن ،خبلل خمسة اٌام من تارٌخ االٌداع المذكور فً المادة السبقة ،نسخة من القابمة
والكشؾ المذكورٌن مع ب ٌان المبالػ التً ٌرى قبولها من دٌن كل دابن على حدة -9 .وتقوم ادارة الكتاب بنشر القابمة والكشؾ فً
اول عدد من الجرٌدة الرسمٌة ٌصدر بعد انقضاء مٌعاد خمسة األٌام ،كما ترسل نسخة منهما الى قاضى التفلٌسة.
المادة 881
 - 0للمفلس ولكل دابن ورد اسمه بقابمة الدٌون ان ٌنازع ،خبلل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ نشر القابمة فً الجرٌدة الرسمٌة ،فً
الدٌون المدرجة فً القابمة -9 .وتسلم المنازعة الى ارداة الكتاب ،وٌجوز ارسالها الٌها بكتاب مسجل بعلم وصول او ببرقٌة.
المادة 880
ٌ - 0ضع قاضى التفلٌسة ،بعد انقضاء مٌعاد الخمسة عشر ٌوما المنصوص علٌه فً المادة السابقة ،قابمة نهابٌة بالدٌون ؼٌر
المتنازع علٌها ،وٌإشر مدٌر التفلٌسة على البٌان الذى ٌصحب مستندات هذه الدٌون بما ٌفٌد قبولها ومقدار ماقبل من الدٌن-9 .
وٌجوز لقاضً التفلٌسة اعتبار الدٌن متنازعا علٌه ولو لم تقدم بشؤنه منازعة.
المادة 889
ٌ - 0فصل قاضى التفلٌسة فً الدٌون المنازع علٌها خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ انقضاء مٌعاد المنازعة -9 .وتخطر ادارة الكتاب
ذوى الشؤن بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول بمٌعاد الجلسة قبل انعقادها بثبلثة اٌام على االقل ،كما تخطرهم بالقرار الصادر فً
المنازعة فور صدوره.
المادة 889
ٌ - 0جوز الطعن فً القرار الصادر من قاضً التفلٌسة بقبول الدٌن او رفضه اذا كانت قٌمته تزٌد على النصاب النهابً للمحكمة
الكلٌة -9 .وٌجوز للمحكمة المرفوع الٌها الطعن قبل الفصل فٌه ،ان تؤمر بقبول الدٌن مإقتا بمبلػ تقدره - 9 .وال ٌجوز قبول الدٌن
مإقتا اذا رفعت بشؤنه دعوى جنابٌة -4 .واذا كانت المنازعة متعلقة بتؤمٌنات الدٌن ،وجب قبوله مإقتا بوصفه دٌنا عادٌا -2 .وال
ٌشترك الدابن الذى لم ٌقبل دٌنه نهابٌا او مإقتا فً اجراءات التفلٌسة.
المادة 884
 - 0ال ٌشترك الدابنون الذٌن لم ٌقدموا طلباتهم فً المواعٌد المقررة فً التوزٌعات الجارٌة ،وانما ٌجوز لهم االعتراض امام قاضى
التفلٌسة الى ان ٌنتهً توزٌع النقود -9 .وال ٌترتب على االعتراض وقؾ تنفٌذ التوزٌعات التً امر بها قاضً التفلٌسة ،ومع ذلك
ٌجوز للدابنٌن المذكورٌن باالشتراك فً التوزٌعات الجدٌدة بالمبالػ التً تقدرها المحكمة تقدٌرا مإقتا ،وتحفظ لهم حصتهم الى حٌن
الحكم فً االعتراض -9 .واذا ثبتت دٌونهم بعد ذلك ،لم تجز لهم المطالبة بحصة فً التوزٌعات التً امر بها قاضً التفلٌسة وانما
ٌجوز لهم ان ٌؤخذوا من المبالػ الباقٌة دون توزٌع انصبة دٌونهم التً كانت تإول الٌهم لو انهم اشتركوا فً التوزٌعات السابقة.

الفرع الثالث
اقفال التفلٌسة لعدم كفاٌة االموال
المادة 882
اذا وقفت اعمال التفلٌسة لعدم كفاٌة االموال قبل التصدٌق على اصلح او قٌام حالة االتحاد ،جاز لقاضً التفلٌسة ان ٌقضى باقفالها.
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المادة 888
ٌ - 0ترتب على الحكم باقفال التفلٌسة لعدم كفاٌة أموالها ان ٌعود الى كل دابن الحق فً اتخاذ االجراءات ومباشرة الدعاوى الفردٌة.
 - 9واذا كان دٌن الدابن قد حقق وقبل نهابٌا فً التفلٌسة جاز له التنفٌذ على اموال المفلس بموجب آمر اداء ،وٌجب ان ٌذكر فً
هذا االمر قبول الدٌن نهابٌا والحكم باقفا ل التفلٌسة لعدم كفاٌة االموال -9 .وٌكون مدٌر التفلٌسة مسإوال لمدة سنة من تارٌخ الحكم
باقفال التفلٌسة عن المستندات التً سلمها له الدابنون.
المادة 889
ٌ - 0جوز للمفلس ولكل ذى مصلحة ان ٌطلب من قاضى التفلٌسة الؽاء الحكم باقفالها ،اذا اثبت وجود مال كاؾ لمواجهة مصروفات
اعمال التفلٌسة ،او اذا سلم لمدٌر التفلٌسة مبلؽا كافٌا لذلك -9 .وفً جمٌع االحوال ٌجب ان تدفع باالولوٌة مصروفات االجراءات
التى تمت عمبل باحكام المادة .882

الفصل الثالث  -انواع خاصة من التفلٌسة
الفرع االول  -التفالٌس الصؽٌرة
المادة 88:
اذا تب ٌن بعد جرد اموال المفلس ان قٌمتها ال تزٌد على خمسة آالؾ دٌنار ،جاز للمحكمة ،من تلقاء ذاتها او بناء على طلب مدٌر
التفلٌسة او احد الدابنٌن ن ان تؤمر باجراء التفلٌسة وفقا لبلحكام المبٌنة فً المادة التالٌة.
المادة ;88
فً التفالٌس الصؽٌرة المشار الٌها فً المادة السابقة ،تخفض الى النص مواعٌد االجراءات ،فاذا كان المٌعاد خمسة عشر ٌوما
فٌخفض الى ثمانٌة اٌام وال ٌعٌن مراقب للتفلٌسة ،وال تمنح نفقة للمفلس او لمن ٌعولهم ،وال ٌتؽٌر مدٌر التفلٌسة عند قٌام حالة
االتحاد ،وال ٌجرى اال توزٌع واحد للنقود.

الفرع الثانى  -افبلس الشركات
المادة 891
تسرى على افبلس الشركات نصوص االفبلس بوجه عام ،وتسرى بوجه خاص النصوص االتٌة -:
المادة 890
 - 0فٌما عدا شركات المحاصةٌ ،جوز شهر افبلس أٌة شركة اذا اضطربت اعمالها المالٌة فوقفت عن دفع دٌونها  -9وٌجوز شهر
افبلس الشركة ولو لم تقؾ عن دفع دٌونها التجارٌة اال وهى فى دور التصفٌة .وبعد انتهاء التصفٌة ٌجوز لكل دابن لم ٌستوؾ دٌنه
ان ٌطلب شهر افبلس الشركة خبلل السنتٌن التالٌتٌن لشطبها من السجل التجارى.
المادة 899
ٌجوز شهر افبلس الشركة الواقعٌة.
المادة 899
ٌجوز لدابن الشركة طلب شهر افبلسها ولو كان شرٌكا فٌها ،اما الشركاء ؼٌر الدابنٌن فبل ٌجوز لهم طلب شهر افبلس الشركة.
المادة 894
 - 0ال ٌجوز لمدٌر الشركة او للمصفى ان ٌطلب شهر افبلس الشركة اال بعد الحصول علىاذن بذلك من اؼلبٌة الشركاء فً شركات
التضامن وشركات التوصٌة البسٌطة ،ومن الجمعٌة العا مة العادٌة فً الشركات االخرى -9 .وٌجب ان ٌشمل تقرٌر شهر االفبلس
المنصوص علٌه فً المادة  281على أسماء الشركات المتضامنٌن الحالٌٌن والذٌن خرجوا من الشركة بعد وقوفها عن الدفع ،مع
بٌان موطن كل شرٌك متضامن وجنسٌته وتارٌخ شهر خروجه من الشركة فً السجل التجارى.
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المادة 892
ٌجوز للمحكمة ،من تلقاء ذاتها او بناء على طلب الشركة او طلب النٌابة العامة ،ان تإجل شهر افبلس الشركة اذا كان من المحتمل
دعم مركزها المالى .وفً هذه الحالة تؤمر المحكمة باتخاذ ما تراه من تدابٌر للمحافظة على موجودات الشركة.
المادة 898
ٌقوم النابب عن الشركة التً شهر افبلسها مقامها فً كل أمر ٌستلزم فٌه القانون أخذ رأى المفلس او حضوره.
المادة 899
ٌجوز لمدٌر التفلٌسة ،بعد استبذان قاضٌها ،ان ٌطالب الشركاء بدفع الباقى من حصصهم ولو لم ٌحل مٌعاد االستحقاق .ولقاضً
التفلٌسة ان ٌؤمر بقصر هذه المطالبة على القدر البلزم لوفاء دٌون الشركة.
المادة 89:
ال تخضع سندات القرض التً اصدرتها الشركة الجراءات تحقٌق الدٌون ،وتقبل هذه السندات فً التفلٌسة بقٌمتها االسمٌة بعد
استنزال ما دفعته الشركة من هذه القٌمة.
المادة ;89
اذا شهر افبلس الشركة ،وجب شهر افبلس جمٌع الشركاء المتضامنٌن فٌها .وٌشمل االفبلس الشرٌك المتضامن الذى خرج من
الشركة بعد وقوفها عن الدفع اذا طلب شهر افبلس الشركة قبل انقضاء سنتٌن من تارٌخ شهر خروج الشرٌك فً السجل التجارى.
المادة 8:1
 - 0تقضى المحكمة بحكم واحد بشهر افبلس الشركة والشركاء المتضامنٌن فٌها ،و ٌكون قاضى تفلٌسة الشركة هو نفس قاضى
تفلٌسات الشركاء المتضامنٌن .ومذ ذلك تكون كل تفلٌسة مستقلة عن ؼٌرها من التفلٌسات من حٌث ادارتها وتحقٌق دٌونها وكٌفٌة
انتهابها -9 .وتتؤلؾ اصول تفلٌسة الشركة من موجوداتها بما فٌها حصص الشركاء وال تشمل خصومها اال حقوق دابنٌها .أما
تفلٌسة الشرٌك المتضامن فتتؤلؾ اصولها من أمواله الخاصة ،وتشمل خصومها حقوق دابنٌه ودابنً الشركة.
المادة 8:0
 - 0اذا انتهت تفلٌسة الشركة باالتحاد ،وتم الصلح مع واحد او اكثر من الشركاء المتضامنٌن ،لم ٌجز تخصٌص أموال الشركة
للوفاء بشروط هذا الصلح او لضمان تنفٌذها .وٌبرأ الشرٌك الذى حصل على الصلح من التضامن - 9 .واذا تم الصلح مع الشركة
وانتهت تفلٌسات الشركاء المتضامنٌن باالتحاد ،لم ٌسر الصلح على تفلٌسات الشركاء اال اذا كان موضوعه التخلى عن اموال
الشركة -9 .واذا انتهت تفلٌسة الشركة وتفلٌسات الشركاء بالصلح ،اعتبر كل صلح مستقبل عن ؼٌره ،وال تسرى شروطه اال على
دابنى التفلٌسة الخاصة به.
المادة 8:9
 - 0ال ٌجوز ان تنتهً تفلٌسة الشركة بالصلح اذا كانت فً دور التصفٌة -9 .واذا طلبت الشركة التً لٌست فً دور التصفٌة
الصلح ،وضعت مقترحاته بموافقة اؼلبٌة الشركاء فً شركات التضامن وشركات التوصٌة البسٌطة ،وبموافقة الجمعٌة العامة
العادٌة فً الشركات االخرى .وٌتولى النابب عن الشركة تقدٌم مقترحات الصلح فً جمعٌة الدابنٌن.
المادة 8:9
 - 0اذا طلب شهر افبلس الشركة ،جاز للمحكمة ان تقضى بشهر افبلس كل شهر قام تحت ستار هذه الشركة بؤعمال تجارٌة لحسابه
الخاص وتصرؾ فً اموال الشركة كما او كانت امواله الخاصة - 9 .وٌجوز للمحكمة ،من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النٌابة
العامة او مدٌر التفلٌسة او احد الدابنٌن ،ان تقضً بسقوط الحقوق السٌاسٌة عن اعضاء مجلس ادارة الشركة او مدٌرٌها الذٌن
ارتكبوا اخطاء جسٌمة ادت الى اضطراب اعمال الشركة ووقوفها عن الدفع.
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المادة 8:4
اذا تبٌن بعد افبلس الشركة ان موجوداتها التكفً لوفاء  %91على االقل من دٌونها ،جاز للمحكمة ،بناء على طلب مدٌر التفلٌسة
ان تقضً بالزام جمٌع اعضاء مجلس االدارة او االمدٌرٌن او بعضهم ،بالتضامن او بدون تضامن ،بدفع دٌون الشركة كلها او
بعضها ،اال اذا اثبتوا انهم بذلوا فً تدبٌر شإون الشركة العناٌة الواجبة.

الباب الثالث
انتهاء التفلٌسة
الفصل االول  -انتهاء التفلٌسة
لزوال مصلحة جماعة الدابنٌن
المادة 8:2
ٌجوز للمحكمة ،بعد وضع القابمة النهابٌة ل لدٌون المنصوص علٌها فً المادة  ،880ان تحكم فً كل وقت ،بناء على طلب المفلس،
بانهاء التفلٌسة ،اذا ثبت انه وفً كل الدابنٌن الذٌن قدموا فً التفلٌسة ،او انه اودع عند مدٌر التفلٌسة المبالػ البلزمة لوفاء
الدٌون المذكورة من اصل وفوابد ومصروفات.
المادة 8:8
 - 0ال ٌجوز للمحكمة ان تقضً بانهاء التفلٌسة لزوال مصلحة جماعة الدابنٌن اال بعد االطبلع على تقرٌر من مدٌر التفلٌسة ٌبٌن
فٌه تحقق أحد الشرطٌن المنصوص علٌهما فً المادة السبقة -9 .وتنتهً التفلٌسة بمجرد صدور الحكم ،وٌستعٌد المفلس جمٌع
حقوقه.

الفصل الثانى  -الصلح القضابى
الفرع االول  -ابرام الصلح القضابى وآثاره
المادة 8:9
ال ٌجوز عقد الصلح مع مفلس حكم علٌه بعقوبة االفبلس بالتدلٌس .واذا بدأ التحقٌق مع المفلس فً جرٌمة االفبلس بالتدلٌس،
وجب تؤجٌل المداولة فً الصلح.
المادة 8::
 - 0ال ٌحول الحكم على المفلس بعقوبة اال فبلس بالتقصٌر دون الصلح معه -9 .واذا بدأ التحقٌق مع المفلس فً جرٌمة االفبلس
بالتقصٌر ،جاز للدابنٌن المداولة فً الصلح او تؤجٌل المداولة.
المادة ;8:
 - 0على قاضى التفلٌسة ان ٌؤمر ادارة الكتاب بدعوة الدابنٌن الذٌن قبلت دٌونهم نهابٌا او مإقتا بكتب مسجلة مصحوبة بعلم
وصول ،لحضور المداولة فً الصلح-9 .وتوجه هذه الدعوة ،فً حالة عدم حصول اٌة منازعة فً الدٌون ،خبلل السبعة االٌام
التالٌة لوضع القابمة النهابٌة بالدٌون المنصوص علٌها فً المادة  ، 880وتوجه الدعوة ،فً حالة حصول المنازعة ،خبلل الخمسة
عشر ٌوما التالٌة النتها ء مٌعاد الطعن فً آخر قرار لقاضى التفلٌسة بشؤن قبول الدٌون او رفضها -9 .وعلى مدٌر التفلٌسة ،خبلل
المٌعاد المنصوص علٌه فً الفقرة السابقة ،ان ٌقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة فً الصلح فً الجرٌدة الرسمٌة.

المادة 8;1
 - 0تنعقد جمعٌة الصلح برٌاسة قاضً التفلٌسة ،فً المكان والزمان اللذٌن ٌعٌنهما - 9 .وٌحضر الدابنون الجمعٌة بؤنفسهم او
بوكبلء مفوضٌن فً ذلك كتابة -9 .وٌدعً المفلس الى حضور الجمعٌة بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول ،وال ٌجوز ان ٌنٌب
عنه ؼٌره اال السباب جدٌة ٌقبلها قاضً التفلٌسة.
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المادة 8;0
 - 0ال ٌجوز لزوج ا لمفلس او القاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة االشتراك فً مداوالت الصلح او التصوٌت على شروطه- 9 .
واذا نزل احد الدابنٌن المذكورٌن فً الفقرة السبقة عن دٌنه الى الؽٌر بعد صدور الحكم بشهر االفبلس ،لم ٌجز للمتنازل الٌه
االشتراك فً مداوالت الصلح او التصوٌت علٌه.
المادة 8;9
ال ٌجوز للدابنٌن أصحاب التؤمٌنات العٌنة االشتراك فً التصوٌت على الصلح بدٌونهم المضمونة بالتؤمٌنات المذكورة ،اال اذا نزلوا
عن هذه التؤمٌنات مقدما ،وٌجوز ان ٌكون النزول مقصورا على جزء من التؤمٌن شرط اال ٌقل عما ٌقابل نصؾ الدٌن ،وٌذكر
النزول فً محضر الجلسة.
المادة 8;9
 - 0اذا اشترك احد الدابنٌن المذكورٌن فً المادة السابقة فً التصوٌت على الصلح دون ان ٌصرح بالنزول عن تؤمٌنه كله او
بعضه ،اعتبر نزوال عن التؤمٌن باجمعه -9 .وفً جمٌع االحوال ال ٌكون النزول عن التؤمٌن نهابٌا اال اذا تقرر الصلح وصادقت
علٌه المحكمة -9 .واذا ابطل الصلح ،عاد التؤمٌن الذى شمله النزول.
المادة 8;4
ٌقدم مدٌر التفلٌسة الى جمعٌة الصلح تقرٌرا مشتمبل على حالة التفلٌسة ،وما تم بشؤنها من اجراءات ،ومقترحات المفلس للصلح،
ورأى مدٌر التفلٌسة فً هذه المقترحات ،وتسمع اقوال المفلس .وٌحرر القاضً محضرا بما تم فً الجمعٌة.
المادة 8;2
ال ٌقع الصلح اال بموافقة اؼلبٌة الدابنٌن الذٌن قبلت دٌونهم نهابٌا او مإقتا ،بشرط ان ٌكونوا حابزٌن لثلثً هذه الدٌون .وتستنزل
عند حساب االؼلبٌتٌن المذكورتٌن دٌون الدابنٌن الذٌن لم ٌشتركوا فً التصوٌت.
المادة 8;8
 - 0اذا لم تتوافر احدى االؼلبٌتٌن المنصوص علٌهما فً المادة السابقة ،تؤجلت المدوالة الى عشرة اٌام ال مهلة بعدها - 9 .وٌجوز
للدابنٌن الذٌن حضروا االجتماع االول او كانوا ممثلٌن فٌه تمثٌبل صحٌحا ووقعوا محضر الجلسة اال ٌحضروا االجتماع الثانى ،وفً
هذه الحالة تبقى الق رارات التى اتخذوها والموافقات التى صدرت منهم فً االجتماع االول قابمة ونافذة فً االجتماع الثانى ،اال اذا
حضروا هذا االجتماع وعدلوها ،او عدل المدٌن مقترحاته بشؤن الصلح فً الفترة بٌن االجتماعٌن.
المادة 8;9
ٌوقع محضر الصلح فً الجلسة التى تم فٌها التصوٌت على الصلح ،واال كان باطبل.
المادة 8;:
ٌجوز ان ٌتضمن الصلح منح المدٌن آجاال لوفاء الدٌون ،كما ٌجوز ان ٌتضمن ابراء المدٌن من جزء من الدٌن ،وٌبقى المدٌن
ملتزما بالجزء الذى ابرىء منه بوصفه دٌنا طبٌعٌا.
المادة ;;8
ٌ - 0جوز ان ٌعقد الصلح بشرط الوفاء اذا أٌسر المد ٌن خبلل مدة ٌعٌنها عقد الصلح ،على اال تجاوز خمس سنوات من تارٌخ
التصدٌق على الصلح -9 .وال ٌعتبر المدٌن قد أٌسر اال اذا صارت قٌمة موجوداته تزٌد على الدٌون المترتبة علٌه بما ٌعادل %92
على االقل.
المادة 911
لدابنٌن ان ٌطلبوا كفٌل او أكثر لضمان تنفٌذ شروط الصلح.
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المادة 910
ٌقدم الصلح الى المحكمة التً شهرت االفبلس للتصدٌق علٌه ،وٌجوز لكل من كان طرفا فً الصلح ان ٌطلب التصدٌق علٌه.
المادة 919
ٌجب رفض التصدٌق اذا لم تتبع االحكام المنصوص علٌها فً المواد السابقة ،او اذا ظهرت اسباب تتصل بالمصلحة العامة او
بمصلحة الدابنٌن تبرر رفض الصلح.
المادة 919
تعٌن المحكمة عند التصدٌق على الصلح مراقبا او اكثر لمبلحظة تنفٌذ شروطه.
المادة 914
التصدٌق على الصلح ٌجعله نافذا فً حق الدابنٌن الذٌن تتؤلؾ منهم جماعة الدابنٌن ،ولو لم تكن دٌونهم قد حققت.
المادة 912
ٌ - 0شهر الحكم ا لصادر بالتصدٌق على الصلح وفقا لبلحكام المنصوص علٌها فً المادة ; -9 .28وٌترتب على قٌد الملخص فً
السجل العقاري انشاء رهن على عقارات المفلس لضمان حقوق الدابنٌن الذٌن ٌسرى علٌهم الصلح مالم ٌنص فً عقد الصلح على
خبلؾ ذلك ،وٌقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفٌذ شروط الصلح -9 .وٌترتب على القٌد فً السجل التجارى انشاء رهن على متجر
المفلس لضمان حقوق الدابنٌن الذٌن ٌسرى علٌهم الصلح ،مالم ٌنص فً عقد الصلح على خبلؾ ذلك ،وٌقوم المراقب بشطب
الرهن بعد تنفٌذ شروط الصلح.
المادة 918
 - 0فٌما عدا سقوط الحقوق السٌاسٌة عن المفلس ،تز ول جمٌع اثار االفبلس بصدور حكم التصدٌق على الصلح -9 .وعلى مدٌر
التفلٌسة ان ٌقدم الى المفلس حسابا ختامٌا وتحصل مناقشة هذا الحساب بحضور قاضى التفلٌسة -9 .وٌحرر قاضى التفلٌسة
محضرا بجمٌع ما تقدم .واذا قام نزاع احاله قاضى التفلٌسة الى المحكمة المفصل فٌه.

الفرع الثانى  -ابطال الصلح القضابى وفسخه
المادة 919
ٌ - 0بطل الصلح اذا صدر بعد التصدٌق علٌه حكم بادانة المفلس فً احدى جرابم االفبلس بالتدلٌس -9 .وكذلك ٌبطل الصلح اذا ظهر
بعد التصدٌق علٌه تدلٌس ناشىء عن اخفاء موجودات المفلس او المبالؽة فً دٌونه ،وفً هذه ال حالة ٌجب طلب ابطال الصلح خبلل
ثبلث سنوات من الٌوم الذى ٌظهر فٌه التدلٌس - 9 .وٌترتب على ابطال الصلح براءة ذمة الكفٌل الذى ٌضمن تنفٌذ شروط الصلح.
المادة 91:
اذا بدأ التحقٌق مع المفلس فً جرٌمة االفبلس بالتدلٌس بعد التصدٌق على الصلح ،او رفعت علٌه الدعوى الجنابٌة فى هذه
الجرٌمة بعد هذا التصدٌق ،جاز للمحكمة التى صدقت على الصلح ،بناء على طلب النٌابة العامة او أى ذى شؤن ،ان تؤمر باتخاذ ما
تراه من تدابٌر للمحافظة على أموال المدٌن .وتلؽى هذه التدابٌر بحكم القانون اذا تقرر ان الوجه القامة الدعوى الجنابٌة او حكم
ببراءة المفلس.
المادة ;91
 - 0اذا لم ٌقم المفلس بتنفٌذ شروط الصلح ،جاز طلب فسخه من المحكمة المختصة بالتصدٌق علٌه -9 .وال ٌترتب على فسخ
الصلح براءة ذمة الكفٌل الذى ٌضمن تنفٌذ شروطه ،وٌجب تكلٌؾ هذا الكفٌل بحضور الجلسة التى ٌنظر فٌها طلب فسخ الصلح.
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المادة 901
 - 0تعٌن المحكمة فً الحكم الصادر ببطبلن الصلح او فسخه مدٌر التفلٌسة ،ولها ان تؤمر بوضع االختام على اموال المفلس- 9 .
وعلى مدٌر التفلٌسة ،خبلل سبعة اٌام من تارٌخ صدور الحكم ببطبلن الصلح او فسخه ان ٌنشر ملخص هذا الحكم فً الجرٌدة
الرسمٌة -9 .وٌقوم مدٌر التفلٌسة ،بحضور قاضى التفلٌسة او من ٌنٌبه لذلك ،بعمل جرد تكمٌلً الموال المفلس وبوضع مٌزانٌة
اضافٌة.
المادة 900
ٌ - 0دعو مدٌر التفلٌسة الدابنٌن الجدد لتقدٌم مستندات دٌونهم وفقا الجراءات تحقٌق الدٌون -9 .وتحقق فورا الدٌون الجدٌدة دون
ان ٌعاد تحقٌق الدٌون التى سبق قبولها .ومع ذلك ترفض هذه الدٌون االخٌرة او تخفض ،اذا كانت قد دفعت كلها او بعضها.
المادة 909
التصرفات الحاصلة من المدٌن بعد صدور الحكم بالتصدٌق على الصلح وقبل ابطاله او فسخه تكون نافذة فً حق الدابنٌن ،وال
ٌجوز لهم طلب عدم نفاذها فً حقهم اال طبقا الحكام دعوى عدم نفاذ تصرفات المدٌن ،وتسقط هذه الدعوى بمضى سنة من تارٌخ
ابطال الصلح او فسخه.
المادة 909
 - 0تعود الى الدابنٌن بعد ابطال الصلح او فسخه دٌونهم كاملة ،وذلك بالنسبة الى المفلس فقط -9 .وٌشترك هإالء الدابنون فً
جماعة الدابنٌن بدٌونهم االصٌلة كامة اذا لم ٌكونوا قد قبضوا شٌبا من القدر الذى تقرر لهم فً الصلح ،واال وجب تخفٌض دٌونهم
بمقدار ما قبضوا -9 .وتسرى االحكام المذكورة فً الفقرتٌن السابقتٌن فً حالة شهر افبلس المدٌن قبل اتمام تنفٌذ شروط الصلح.

الفصل الثالث  -الصلح مع التخلى عن االموال
المادة 904
ٌ - 0جوز ان ٌعقد الصلح على ان ٌتخلى المدٌن عن امواله كلها او بعضها - 9 .وتتبع فٌما ٌتعلق بشروط هذا الصلح وآثاره وابطاله
وفسخه االحكام الخاصة بالصلح القضابً -9 .وتباع االموال التى ٌتخلى عنها المدٌن بالكٌفٌة المبٌنة فً المادة .994
المادة 902
اذا كان الثمن الناتج عن بٌع االموال التى تخلى عنها المدٌن ٌجاوز الدٌون المطلوبة منه ،وجب رد القدر الزابد الٌه.

الفصل الرابع  -اتحاد الدابنٌن
الفرع االول  -قٌام حالة اتحاد الدابنٌن
المادة 908
ٌعتبر الدابنون فً حالة اتحاد بحكم القانون فً االحوال االتٌة  - 0 :اذا لم ٌطلب المدٌن الصلح -9 .اذا طلب المدٌن الصلح ورفضه
الدابنون -9 .اذا حصل المدٌن على الصلح ثم ابطل او فسخ.
المادة 909
على اثر قٌام حالة االتحاد ٌدعو قاضى التفلٌسة الدابنٌن للمداولة فً شإون التفلٌسة والنظر فً ابقاء مدٌرها او تؽٌٌره .وللدابنٌن
أصحاب التؤمٌنات العٌنٌة االشتراك فً هذه المداوالت والتصوٌت دون ان ٌترتب على ذلك سقوط تؤمٌناتهم.
المادة 90:
 - 0اذا قررت أؼلبٌة الدابنٌن الحاضرٌن تؽٌٌر المدٌر ،وجب على المحكمة تعٌٌن ؼٌره فورا - 9 .وعلى المدٌر السابق ان ٌقدم الى
مدٌر اتحاد الدابنٌن فً المٌعاد الذى ٌعٌنه قاضى التفلٌسة وبحضوره ،حسابا عن ادارته ،وٌخطر المدٌن بكتاب مسجل مصحوب
بعلم وصول بمٌعاد تقدٌم الحساب.
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المادة ;90
ٌبت الدابنون الحاضرون فً االجتماع المنصوص علٌه فً المادة السابقة باالؼلبٌة فً أمر تقرٌر النفقه التى قررت او التى تقرر
للمدٌن ولمن ٌعولهم ،وفً مقدار هذه النفقة.
المادة 991
 - 0ال ٌجوز لمدٌر االتحاد االستمرار فً تجارة المدٌن ولو كان مؤذونا فً ذلك من قبل ،اال بعد الحصول على تفوٌض خاص ٌصدر
من اؼلبٌة تمثل ثبلثة ارباع الدابنٌن عددا ومبلؽا ،وبعد تصدٌق قاضى التفلٌسة - 9 .وٌجب ان تعٌن فً التفوٌض مدته ،وسلطة
المدٌر ،والمبالػ التى ٌجوز له استبقاإها تحت ٌده لتشؽٌل التجارة.
المادة 990
اذا نشؤت عن االستمرار فً التجارة التزامات تزٌد على اموال االتحاد ،كان الدابنون الذٌن وافقوا على االستمرار فى التجارة
مسإولٌن فً اموالهم الخاصة ودون تضامن بٌنهم عن الزٌادة ،بشرط ان تكون ناشبة عن اعمال تدخل ضمن حدود التفوٌض
الصادر منهم وتكون مسإولٌة كل دابن بنسبة دٌنه.

الفرع الثانً
بٌع اموال المدٌن وتوزٌع الناتج على الدابنٌن
المادة 999
 - 0مع عدم االخبلل بؤحكام المادة ٌ 994جوز لمدٌر االتحاد بٌع منقوالت المفلس وعقاراته ومتجره واستٌفاء ماله من حقوق ،دون
حاجة الى أخذ رأٌه او استبذان قاضى التفلٌسة - 9 .وٌجوز للمدٌر الصلح وقبول التحكٌم فً جمٌع حقوق المفلس ،بعد استبذان
قاضى التفلٌسة.
المادة 999
اذا لم ٌكن قد بدىء فً التنفٌذ على اموال المدٌن قبل قٌام حالة االتحاد ،كان لمدٌر االتحاد دون ؼٌره حق التنفٌذ علٌها .وٌجب علٌه
البدء فً ذلك خبلل االٌام العشرة التالٌة لقٌام حالة االتحاد ،مالم ٌؤمر قاضى التفلٌسة بتؤجٌل التنفٌذ.
المادة 994
ٌ - 0جرى بٌع منقوالت المفلس بالكٌفٌة التى ٌعٌنها قاضى التفلٌسة -9 .وأما بٌع العاقرات فٌجرى طبقا لبلجراءات المقررة فً بٌع
عقارات المدٌن بقانون المرافعات المدنٌة والتجارٌة .ومع ذلك ٌجوز لقاضى التفلٌسة ،بعد أخذ رأى المراقب ،ان ٌؤذن مدٌر االتحاد
فً بٌع العاقارات بالممارسة ،وفً هذه الحالة ٌترتب على تسجٌل البٌع اثار تسجٌل حكم مرسى المزاد -9 .وال ٌجوز لمدٌر االتحاد
بٌع موجودات التفلٌسة دفعة واحدة مقابل مبلػ اجمالى ،اال بعد اذن قاضى التفلٌسة ،وال ٌعطى القاضى االذن اال بعد اخذ رأى
المراقب.
المادة 992
ٌ - 0ودع مدٌر االتحاد المبالػ الناتجة عن بٌع اموال المفلس خزانة المحكمة او بنكا ٌعٌنه قاضى التفلٌسة ،وذلك فً الٌوم التالى
للتحصٌل - 9 .وٌقدم المدٌر الى قاضى التفلٌسة بٌانا شهرٌا عن حالة التصفٌة ومقدار المبالػ المودعة .وال ٌجوز سحب المبالػ
المودعة اال بؤمر من قاضى التفلٌسة او بشٌك ٌوقعه القاضى ومدٌر االتحاد.
المادة 998
 - 0تستنزل من المبالػ الناتجة عن بٌع اموال المفلس الرسوم ومصروفات ادارة التفلٌسة والنفقة المقررة للمفلس ولمن ٌعولهم
والمبالػ المستحقة للدابنٌن الممتازٌن .وٌوزع الباقى بٌن الدابنٌن بنسبة دٌونهم المحققة - 9 .وتجنب حصة الدٌون المتنازع علٌها،
وتحفظ حتى ٌصدر حكم نهابً بقبولها.
المادة 999
ٌؤمر قاضى التفلٌسة باجراء التوزٌعات بٌن الدابنٌن ،وٌعٌن مقدار المبلػ الذى ٌوزع .وعلى مدٌر االتحاد اخطار الدابنٌن بذلك بكتب
مسجلة مصحوبة بعلم وصول.
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المادة 99:
 - 0ال ٌجوز لمدٌر االتحاد الوفاء بحصة الدابن فً التوزٌعات اال اذا قدم سند الدٌن مإشرا علٌه بتحقٌقه وقبوله ،وٌإشر على سند
الدٌن بالمبالػ المدفوعة -9 .واذا تعذرعلى الدابن تقدٌم سند الدٌن ،جاز لقاضى التفلٌسة أن ٌؤذن فً دفع دٌنه بعد التحقق من
قبوله - 9 .وفً جمٌع االحوال ٌجب ان ٌعطى الدابن مخالصة على قابمة التوزٌع.
المادة ;99
اذا انقضت ستة شهور من تارٌخ قٌام االتحاد دون انجاز التصفٌه ،وجب على مدٌر االتحاد ان ٌقدم الى قاضى التفلٌسه تقرٌراً عن
حالة التصفٌة واسباب التؤخٌر فً انجازها ،وٌرسل القاضى هذا التقرٌر الى الدابنٌن مع دعوتهم لبلجتماع لمناقشته وٌكون االجراء
كذلك كلما انقضت ستة شهور دون ان ٌنجز مدٌر االتحاد اعمال التصفٌة.
المادة 991
ٌقدم مدٌر االتحاد بعد االنتهاء من اعمال التصفٌة حسابا ختامٌا الى قاضى التفلٌسة .وٌرسل القاضى هذا الحساب فورا الى الدابنٌن
مع دعوتهم لبلجتماع لمناقشته .وٌدعى المفلس لحضور هذا االجتماع بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة 990
ٌ - 0نحل االتحاد وتعتبر التفلٌسة منتهٌة بحكم القانون بعد انفضاض االجتماع المذكور فً المادة السابقة -9 .وٌكون مدٌر التفلٌسة
مسإوال لمدة ثبلث سنوات من تارٌخ انتهاء التفلٌسة عن الدفاتر والمستندات واالوراق المسلمة الٌه من المدٌر او الخاصة به.
المادة 999
 ٌعود الى كل دابن بعد انتهاء التفلٌس ة الحق فً اتخاذ االجراءات الفردٌة للحصول على الباقً من دٌنه - .واذا كان الدٌن قد حققوقبل نهابٌا فً التفلٌسة ،جاز للدابن الحصول بموجبه على أمر اداء للتنفٌذ به على اموال المدٌن ،وٌذكر فً هذا االمر قبول الدٌن
نهابٌا فً التفلٌسة وانتهاء حالة االتحاد.

الفصل الخامس  -رد اعتبار المفلس
المادة 999
ال ٌجوز رد االعتبار الى المفلس الذى صدر علٌه حكم فً احدى جرابم االفبلس بالتدلٌس اال بعد انقضاء عشر سنوات من تارٌخ
تنفٌذ العقوبة او العفو عنها او سقوطها بمضى المدة.
المادة 994
ال ٌجوز رد االعتبار الى المفلس الذى ص در علٌه حكم فً احدى جرابم االفبلس بالتقصٌر اال بعد استٌفاء العقوبة المحكوم بها او
انقضاء مدتها اذا حكم بوقؾ تنفٌذها.
المادة 992
ٌ - 0قدم طلب رد االعتبار مرفقا به المستندات المإٌدة له الى المحكمة التى اصدرت حكم شهر االفبلس -9 .وترسل ادارة كتاب
المحكمة فورا صورة من الطلب الى النٌابة العامة والى ادارة السجل التجارى لتقوم بنشرها فً اول عدد ٌصدر من صحٌفة السجل
المذكور .وكذلك تقوم ادارة كتاب المحكمة باخطار الدابنٌن الذٌن قبلت دٌونهم فً التفلٌسة بطلب رد االعتبار -9 .وٌنشر ملخص
الطلب فً الجرٌدة الرسمٌة على نفقة المفلس .وٌجب ان ٌشتمل الملخص المذكور على اسم المفلس وتارٌخ صدور حكم شهر
االفبلس وكٌفٌة انتهاء التفلٌسة والتنبٌه على الدابنٌن بتقدٌم معارضتهم ان كان لها مقتض.
المادة 998
تقدم النٌابة العامة الى المحكمة ،خبلل شهر من تارٌخ تسلمها صورة طلب رد االعتبار ،تقرٌرا ٌشتمل على بٌانات عن نوع االفبلس
واالحكام التى صدرت على المفلس فً جرابم االفبلس او المحاكمات او التحقٌقات الجارٌة معه فً هذا الشؤن ورأى النٌابة فً قبول
طلب رد االعتبار او رفضه.
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المادة 999
لكل دابن لم ٌستوؾ حقه ان ٌقدم اعتراضا على طلب رد االعتبار خبلل شهر من تارٌخ نشر ملخص الطلب فً الجرٌدة الرسمٌة،
وٌكون االعتراض بتقرٌر كتابى ٌقدم فً ادارة كتاب المحكمة مرفقا به المستندات المإٌدة له.
المادة 99:
تقوم ادارة كتاب المحكمة ،بعد انقضاء المٌعاد المنصوص علٌه فً المادة السابقة ،باخطار الدابنٌن الذٌن قدموا معارضات فً طلب
رد االعتبار بتارٌخ الجلسة المحددة لنظر الطلب ،وٌكون االخطار بكتاب مسجل مصحوب بعلم وصول.
المادة ;99
 - 0تفصل المحكمة فً طلب رد االعتبار بحكم نهابً -9 .واذا قضت المحكمة برفض الطلب ،لم ٌجز تقدٌمه من جدٌد لنفس السبب
اال بعد انقضاء سنة من تارٌخ صدور الحكم.
المادة 941
اذا اجرٌت قبل الفصل فً طلب رد االعتبار تحقٌقات مع المفلس بشؤن احدى جرابم االفبلس ،او أقٌمت علٌه الدعوى الجنابٌة بذلك،
وجب على النٌابة العامة اخطار المحكمة فورا .وٌجب ان توقؾ المحكمة الفصل فً طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحقٌقات او
صدور الحكم النهابى فً الدعوى الجنابٌة.
المادة 940
اذا صدر على المدٌن حكم باالدانة فً احدى جرابم االفبلس بعد الحكم برد اعتباره ،اعتبر هذا الحكم كؤن لم ٌكن ،وال ٌجوز للمدٌن
الحصول علٌه اال بالشروط المنصوص علٌها فً المادتٌن 999و.994
المادة 949
فٌما عدا حالة االفبل س بالتدلٌس ،تعود جمٌع الحقوق السٌاسة التى سقطت عن المفلس بعد انقضاء خمس سنوات من تارٌخ انتهاء
التفلٌسة.

الباب الرابع
الصلح الواقى من االفبلس
الفصل االول  -الحكم بافتتاح اجراءات الصلح
الفرع االول  -طلب الصلح
المادة 949
ٌجوز للتاجر الذى اضطربت اعماله اضطرابا ٌإدى الى وقوفه عن الدفع ان ٌطلب الصلح الواقى من االفبلس ،بشرط اال ٌكون قد
ارتكب ؼشا او خطؤ جسٌما ،وان ٌكون قد زاول التجارة بصفة مستمرة خبلل السنتٌن السابقتٌن على تقدٌم الطلب.
المادة 944
 - 0لمن آل الٌهم المتجر بطرٌق االرث او الوصٌة ان ٌطلبوا الصلح اذا قرروا االستمرار فً التجارة ،وكان التاجر قبل وفاته ممن
ٌجوز لهم الحصول على الصلح -9 .وٌجب على الورثة والموصى لهم ان ٌطلبوا الصلح خبلل ثبلثة اشهر من تارٌخ وفاة التاجر.
فاذا لم ٌتفقوا باالجماع على طلب الصلح ،وجب على المحكمة ان تسمع اقوال من عارض منهم ،وان تفصل فً الطلب وفقا
لمصلحة ذوى الشؤن.
المادة 942
 - 0فٌما عدا شركات المحاصةٌ ،جوز منح الصلح الواقى من االفبلس لكل شركة توافرت فٌها الشروط المنصوص علٌها فً المادة
 949ومع ذلك ال ٌجوز منح الصلح للشركة وهى فً دور التصفٌة - 9 .وال ٌجوز لمدٌر الشركة طلب الصلح اال بعد الحصول على
اذن بذلك من اؼلبٌة الشركاء فً شركات التضامن وشركات التوصٌة البسٌطة ،ومن الجمعٌة العامة العادٌة فً باقى الشركات
االخرى.
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المادة 948
ٌجوز منح الصلح الواقى من االفبلس للشركة الواقعٌة.
المادة 949
ال ٌجوز للمدٌن اثناء تنفٌذ الصلح ان ٌطلب منحه صلحا آخر.
المادة 94:
ٌقدم طلب الصلح بعرٌضة الى ربٌس المحكمة الكلٌة المختصة بشهر االفبلسٌ ،بٌن فٌها الطالب اسباب اضطراب أعماله ومقترحات
الصلح.
المادة ;94
ترفق عرٌضة الصلح بما ٌؤتً  -0 - :الوثابق المإٌدة للبٌانات المذكورة فٌها -9 .شهادة من ادارة ا لسجل التجارى تثبت قٌام الطالب
بما تفرضه علٌه االحكام الخاصة بهذا السجل خبلل السنتٌن السابقتٌن على طلب الصلح -9 .شهادة من الؽرفة التجارٌة تفٌد مزاولة
التجارة بصفة مستمرة خبلل السنتٌن السابقتٌن على طلب الصلح - 4 .الدفاتر التجارٌة الربٌسٌة -2 .صورة من آخر مٌزانٌة
وحساب األرباح والخسابر -8 .بٌان اجمالى بالمصروفات الشخصٌة عن السنتٌن السابقتٌن على طلب الصلح -9 .بٌان تفصٌلى
بؤموال الطالب المنقولة والعقارٌة وقٌمتها التقرٌبٌة عند طلب الصلح -: .بٌان بؤسماء الدابنٌن والمدٌنٌن وعناوٌنهم ومقدار
حقوقهم ودٌونهم والتؤمٌنات الضامنة لها -; .اقرار من المدٌن بؤنه لم ٌسبق الحكم علٌه فً احدى الجرابم المنصوص علٌها فً
الفقرة الثانٌة من المادة  ، 922وبؤنه لم ٌحصل من قبل على صلح واق ٌجرى تنفٌذه.
المادة 921
اذا كان الطلب خاصا بشركة ،وجب ان ٌرفق به ،فوق الوثابق المذكورة فً المادة السابقة ،صورة من عقد تؤسٌس الشركة وصورة
من نظامها االساسى مصدقا علٌها ،والوثابق المثبتة لصفة مقدم الطلب ،وصورة من قرار الشركاء او الجمعٌة العامة بطلب الصلح،
وبٌان بؤسماء الشركاء المتضامنٌن وعناوٌنهم وجنسٌاتهم.
المادة 920
ٌ - 0جب ان تكون الوثابق المذكورة فً الم ادتٌن السابقتٌن مإرخة وموقعة من طالب الصلح ،واذا تعذر تقدٌم بعضها او استٌفاء
بٌاناتها وجب ان تتضمن العرٌضة أسباب ذلك -9 .وتحرر ادارة الكتاب محضرا بتسلم هذه الوثابق.
المادة 929
ٌجب على طالب الصلح ان ٌودع خزانة المحكمة امانة ٌقدرها ربٌس المحكمة لمواجهة مصروفات االجراءات ،وذلك فً المٌعاد
الذى ٌحدده الربٌس ،واال اعتبر طلب الصلح كؤن لم ٌكن.

الفرع الثانى  -تحقٌق طلب الصلح
المادة 929
تنظر المحكمة طلب الصلح فً ؼرفة الشورى ،بعد اٌداع االمانة المنصوص علٌها فً المادة السابقة .وٌجوز لها ان تؤمر باتخاذ
التدابٌر البلزمة للمحافظة على اموال المدٌن الى حٌن الفصل فً الطلب.
المادة 924
ٌجوز للمحكمة ان تندب احد اعضاء النٌابة العامة الجراء تحرٌات عن حالة المدٌن المالٌة وأسباب اضطرابها وتقدٌم تقرٌر بذلك.
 - 9وتفصل المحكمة فً طلب الصلح على وجه االستعجال بحكم نهابً.
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المادة 922
تقضى المحكمة برفض طلب الصلح فً األحوال اآلتٌة - 0 -:اذا لم ٌقدم طالب الصلح الوثابق والبٌانات المنصوص علٌها فً
المادتٌن ;94و 921او قدمها ناقصة دون مسوغ مشروع ،او كانت ؼٌر صحٌحة - 9 .اذا سبق الحكم على التاجر باالدانة فً
احدى جرابم االفبلس بالتدلٌس او التزوٌر او السرقة او النصب او خٌانة األمانة او اختبلس االموال العامة او اصدار شٌك ال ٌقابله
رصٌد كاؾ للوفاء بقٌمته -9 .اذا اعتزل التجارة او اؼلق متجره او لجؤ الى الفرار .وللمحكمة من تلقاء ذاتها ان تقضً بشهر
افبلس التاجر اذا توافرت الشروط البلزمة لذلك.
المادة 928
 - 0اذا رأت المحكمة قبول الطلب ،قضت بافتتاح اجراءات الصلح وٌجب ان ٌتضمن الحكم المذكور  :أ -تعٌٌن ربٌس الدابرة التى
تنظر الطلب قاضٌا للصلح الواقً لبلشراؾ على اجراءاته .ب -تعٌٌن رقٌب او اكثر لمباشرة االجراءات ،وٌعٌن من بٌن األشخاص
المرخص لهم فً مزاولة مهنة مدٌرى التفلٌسات ،وال ٌجوز ان ٌكون زوجا للمدٌن او قرٌبا او صهرا الى الدرجة الرابعة ،او شرٌكا
او مستخدما عنده او محاسبا لدٌه او وكٌبل عنه خبلل السنوات الثبلث السابقة على طلب الصلح .جـ -تعٌٌن تارٌخ الجتماع الدابنٌن
لتحقٌق الدٌون ومناقشة مقترحات الصلح ،وٌجب ان ٌتم هذا االجتماع خبلل الثبلثٌن ٌوما التالٌة لصدور الحكم بافتتاح االجراءات.
 - 9وال ٌجوز الطعن فً القرارات التى ٌصدرها القاضى المشرؾ على الصلح اال اذا نص القانون على جواز ذلك او كان القرار مما
ٌجاوز اختصاصه ،وتسرى على الطعن األحكام المنصوص علٌها فً ا لفقرتٌن الثانٌة والثالثة من المادة ;.89

الفصل الثانى  -الحكم بالتصدٌق على الصلح
الفرع االول  -اجراءات الصلح
المادة 929
ٌشرع قاضى الصلح الواقى ،خبلل اربع وعشرٌن ساعة من وقت صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ،فً اقفال دفاتر المدٌن،
وٌضع علٌها توقٌعه.
المادة 92:
 - 0تخطر ادارة الكتاب الرقٌب بالحكم الصادر بتعٌٌنه فً الٌوم التالى لصدوره -9 .وٌباشر الرقٌب ،خبلل اربع وعشرٌن ساعة من
االخطار بالتعٌٌن ،اجراء الجرد بحضور المدٌن وكاتب المحكمة.
المادة ;92
ٌ - 0قوم الرقٌب ،خبلل خمسة اٌام من تارٌخ االخطار بالتعٌٌن ،بقٌد الحكم بافتتاح اجراءات الصلح فً السجل التجارى ،ونشر
ملخصه مصحوبا بدعوة الدابنٌن الى االجتماع فً الجرٌدة الرسمٌة -9 .وعلى الرقٌب ان ٌرسل فً المٌعاد المذكور فً الفقرة
السابقة الدعوة الى االجتماع ،مرفقا بها مقترحات الصلح ،الى الدابنٌن المعلومة عناوٌنهم وذلك بكتب مسجلة مصحوبة بعلم
وصول.
المادة 981
ٌ - 0ودع الرقٌب ادارة كتاب المحكمة ،وقبل المٌعاد المعٌن الجتماع الدابنٌن بخمسة اٌام على االقل ،تقرٌرا عن حالة المدٌن المالٌة
واسباب اضطرابها ورأٌه فً مقترحات الصلح -9 .وٌجوز لكل ذى مصلحة ان ٌطلب من قاضى الصلح الواقى االذن له فً االطبلع
على تقرٌر الرقٌب.
المادة 980
اذا اخفى المدٌن بعد تقدٌم طلب الصلح جزءا من امواله او أتلفه او أجرى تصرفات مخالفة لبلحكام المنصوص علٌها فً المادة
 ، 98:جاز للمحكمة من تلقاء ذاتها او بناء على طلب النٌابة العامة او طلب الرقٌب ،ان تشهر افبلسه.
المادة 989
ٌ - 0جتمع الدابنون برٌاسة قاضى الصلح الواقى فى الٌوم المعٌن لذلك ،ولكل دابن ان ٌنٌب عنه وٌكبل لحضور االجتماع ،وٌجوز ان
تكون الوكالة بكتابة على الدعوة الى االجتماع او ببرقٌة -9 .وٌجب على المدٌن ان ٌحضر االجتماع بنفسه ،وال ٌجوز له ان ٌنٌب
ؼٌره اال لسباب جدٌة ٌقبلها قاضى الصلح الواقى.
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المادة 989
ٌ - 0تلى فً االجتماع المشار الٌه فً المادة السابقة تقرٌر الرقٌب ومقترحات المدٌن النهابٌة فً شؤن الصلح -9 .وٌحرر كل دابن
مقدار دٌنه وصفته كتابة مإٌدا بالمستندات ،وللمدٌن ولكل دابن المنازعة فً هذه الدٌون .وٌحدد قاضى الصلح الواقى بعد سماع
أقوال ذوى الشؤن واالطبلع على ما ٌقدم من مستندات كل دٌن وصفته تحدٌدا مإقتا على ان ٌكون لذوى الشؤن الحق فً رفع
المنازعة الى المحكمة المختصة ،وال ٌترتب على الحكم فٌها أثر فً االؼلبٌة التى تم الصلح على مقتضاها -9 .وبعد االنتهاء من
تحقٌق الدٌون تبدأ المناقشة فً مقترحات الصلح ،ثم التصوٌت علٌه -4 .واذا لم تتم هذه االجراءات فً ٌوم واحد ،اعتبرت الجلسة
مستمرة الى ان تتم.
المادة 984
لكل دابن عادى حق التصوٌت على الصلح بكامل دٌنه المحدد ،ولو قبض بعد ذلك جزءا من دٌنه من أحد الملتزمٌن مع لمدٌن او
كفبلبه.
المادة 982
 - 0ال ٌجوز للدابنٌن اصحاب التؤمٌنات العٌنٌة االشتراك فً التصوٌت على الصلح بدٌونهم المضمونة بالتؤمٌنات المذكورة اال اذا
نزلوا عن هذه التؤمٌنات مقدما .وٌجوز ان ٌكون النزول مقصورا على جزء من التؤمٌن بشرط اال ٌقل عما ٌقابل نصؾ الدٌن ،وٌذكر
النزول فً محضر الجلسة واذا لم ٌصرح الدابن بالنزول عن تؤمٌنه كله او بعضه واشترك فً التصوٌت على الصلح ،اعتبر نازال
عن التؤمٌن بؤجمعه -9 .وفً جمٌع األحوال ال ٌكون النزول عن التؤمٌن نهابٌا اال اذا تقرر الصلح وصدقت علٌه المحكمة .واذا ابطل
الص لح عاد التؤمٌن الذى شمله النزول.
المادة 988
ال ٌجوز لزوج المفلس او القاربه واصهاره الى الدرجة الرابعة االشتراك فً مداوالت الصلح او التصوٌت على شروطه .واذا نزل
احد الدابنٌن المتقدم ذكرهم عن دٌنه الى الؽٌر بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح ،لم ٌجز للمتنازل الٌه االشتراك فً
مداوالت الصلح او التصوٌت علٌه.
المادة 989
 - 0ال ٌنعقد الصلح اال بموافقة اؼلبٌة الدابنٌن الحاضرٌن او الممثلٌن فً االجتماع ،بشرط ان تكون هذه االؼلبٌة حابزة لثلثى
الدٌون المحددة وفقا للمادة  989بعد استنزال دٌون الدابنٌن الذٌن لم ٌشتركوا فً التصوٌت .واذا لم ٌحصل على احدى هاتٌن
االؼلبٌتٌن ،اجل القاضى االجتماع عشرة اٌام ال مهلة بعدها -9 .وٌجوز للدابنٌن الذٌن حضروا االجتماع االول او كانوا ممثلٌن فٌه
ووقعوا محضر الجلسة اال ٌحضروا االجتماع الثانً ،وفً هذه الحالة تبقى القرارات التً اتخذوها والموافقات التً صدرت عنهم
فً االجتماع االول قابمة ونافذة فً االجتماع الثانى ،اال اذا حضروا هذا االجتماع وعدلوها او عدل المدٌن مقترحاته بشؤن الصلح
فً الفترة بٌن االجتماعٌن.
المادة 98:
ٌ - 0بقى المدٌن بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح قابما بادارة أمواله باشراؾ الرقٌب ،وله ان ٌقوم بجمٌع التصرفات
العادٌة التً ٌقتضٌها نشاطه التجارى - 9 .ومع ذلك ال ٌجوز االحتجاج على الدابنٌن بالتبرعات التً ٌجرٌها المدٌن بعد صدور الحكم
بافتتاح اجراءات الصلح ،كما ال ٌجوز للمدٌن بعد صدور هذا الحكم ان ٌعقد صلحا او رهنا او تصرفا ناقبل للملكٌة ال تستلزمه أعماله
التجارٌة العادٌة اال بعد الحصول على اذن قاضً الصلح الواقى ،وكل تصرؾ ٌتم على خبلؾ ذلك ال ٌحتج به على الدابنٌن.
المادة ;98
ال ٌترتب على صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح الواقى حلول آجال الدٌون التً على المدٌن ،وال وقؾ سرٌان فوابدها.
المادة 991
 - 0توقؾ الدعاوى وجمٌع اجراءات التنفٌذ الموجهة الى المدٌن بمجرد صدور احكم بافتتاح اجراءات الصلح .وال ٌفٌد من هذا
الحكم المدٌنون المتضامنون مع المدٌن وال كفبلإه فً الدٌن أما الدعاوى المرفوعة من المدٌن واجراءات التنفٌذ فتبقى سارٌة،
وٌجب ادخال الرقٌب فٌها - 9 .وال ٌجوز بعد صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح التمسك قبل الدابنٌن بقٌد الرهن وحقوق االمتٌاز
المقررة على اموال المدٌن.
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الفرع الثانى  -توقٌع الصلح والتصدٌق علٌه
المادة 990
ٌوقع محضر الصلح فً الجلسة التى تم فٌها التصوٌت على الصلح ،واال كان باطبل.
المادة 999
ٌجوز ان ٌتضمن الصلح منح المدٌن آجاال لوفاء الدٌون ،كما ٌجوز ان ٌتضمن ابراء المدٌن من جزء من الدٌن وٌبقى المدٌن
ملتزما بالجزء الذى شمله االبراء بوصفه دٌنا طبٌعٌا.
المادة 999
ٌ - 0جوز ان ٌعقد الصلح بشرط الوفاء اذا اٌسر المدٌن خبلل مدة ٌعٌنها عقد الصلح ،على اال تتجاوز خمس سنوات من تارٌخ
التصدٌق علٌه -9 .وال ٌعتبر المدٌن قد اٌسر اال اذا زادت قٌمة موجوداته على دٌونه بما ٌعادل  %92على االقل.
المادة 994
للدابنٌن ان ٌطلبوا كفٌبل او اكثر لضمان تنفٌذ شروط الصلح.
المادة 992
ٌ - 0حرر محضر بما تم فً جلسة الصلح ٌوقعه القاضى والرقٌب والمدٌن والدابنون الحاضرون -9 .وٌجب قبل التوقٌع على
المحضر ان ٌصدر قرار ٌدرج فً المحضر بتعٌٌن جلسة امام المحكمة للنظر فً التصدٌق على الصلح ،على ان ٌكون تارٌخ الجلسة
فً مٌعاد ال ٌجاوز عشرٌن ٌوما من تارٌخ التوقٌع على المحضر.
المادة 998
لكل دابن لم ٌوافق على الصلح حق الحضور فً جلسة التصدٌق على الصلح واثبات اعتراضه علٌه .وتقضى المحكمة بعد سماع
اقوال المدٌن والدابنٌن الحاضرٌن بالتصدٌق على الصلح او برفض التصدٌق علٌه.
المادة 999
 - 0اذا صدقت المحكمة على الصلح ،وجب ان تعٌ ن من بٌن الدابنٌن مراقبا او اكثر لمبلحظة تنفٌذ شروط الصلح واببلغ المحكمة
بما ٌقع من مخالفات لهذه الشروط - 9 .وال ٌتقاضى هذا المراقب اجرا نظٌر عمله.
المادة 99:
 - 0تقضى المحكمة برفض التصدٌق على الصلح اذا لم تتبع االجراءات المنصوص علٌها فً المواد السابقة ،او اذا ظهرت اسباب
تتصل بالمصلحة العامة او بمصلحة الدابنٌن تبرر رفض التصدٌق على الصلح -9 .وال ٌجوز للمحكمة ان تفصل فً أى طلب خاص
بشهر افبلس المدٌن اال بعد ان تقضى برفض الصلح.
المادة ;99
ٌ - 0شهر الحكم الصادر بالتصدٌق على الصلح وفقا لبلحكام المنصوص علٌها فً المادة ; -9 .28وٌترتب على قٌد الملخص فً
مكتب السجل العقارى انشاء رهن على عقارات المدٌن لضمان حقوق الدابنٌن الذٌن ٌسرى علٌهم الصلح ،ما لم ٌنص فً عقد
الصلح على خبلؾ ذلك ،وٌقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفٌذ شروط الصلح .وٌترتب على القٌد فً السجل التجارى انشاء رهن
على متجر المدٌن لضمان حقوق الدابنٌن الذٌن ٌسرى علٌهم الصلح ،ما لم ٌنص فً عقد الصلح على خبلؾ ذلك ،وٌقوم المراقب
بشطب الرهن بعد تنفٌذ شروط الصلح.
المادة 9:1
 - 0ال ٌجوز الطعن فً االحكام الصادرة بالتصدٌق على الصلح -9 .وٌجوز للمدٌن ان ٌستؤنؾ الحكم الصادر برفض التصدٌق على
الصلح خبلل عشرة اٌام من تارٌخ صدور الحكم او تبلٌؽه الٌه بحسب االحوال.
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المادة 9:0
التصدٌق على الصلح ٌجعله نافذا فً حق جمٌع الدابنٌن العادٌٌن ولو لم ٌوافقوا علٌه او لم ٌشتركوا فً عمله.
المادة 9:9
 - 0ال ٌفٌد من الصلح المدٌنون المتضامنون مع المدٌن وال كفبلإه فً الدٌن .ومع ذلك اذا وقع الصلح مع شركة ،افاد من شروطه
الشركاء المسإولون فً جمٌع اموالهم عن دٌون الشركة -9 .وال ٌسرى الصلح على دٌون النفقة وال على الدٌون التً نشؤت بعد
صدور الحكم بافتتاح اجراءات الصلح.
المادة 9:9
ٌجوز للمحكمة التً صدقت على الصلح ان تمنح المدٌن ،بناء على طلبه وبعد سماع اقوال الدابنٌن ،آجاال للوفاء بالدٌون التً ال
ٌسرى علٌها الصلح وتكون قد نشؤت قبل صدور الحكم بافتتاح االجراءات ،بشرط اال تجاوز اآلجال التً تمنحها المحكمة االجل
المقرر فً عقد الصلح .وال ٌسرى هذا الحكم على دٌون النفقة.
المادة 9:4
ال ٌترتب على التصدٌق على الصلح حرمان المدٌن من اآلجال التً تكون أبعد مدى من االجل المقرر فً عقد الصلح.
المادة 9:2
ٌ - 0بطل الصلح اذا صدر بعد التصدٌق علٌه حكم بادانة المدٌن فً احدى الجرابم المنصوص علٌها فً المادة  9;:وكذلك ٌبطل اذا
ظه ر بعد التصدٌق علٌه تدلٌس ناشًء عن اخفاء موجودات المدٌن او المبالؽة فً تقدٌر دٌونه ،وفً هذه الحالة ٌجب طلب الصلح
خبلل ثبلث سنوات من التارٌخ الذى ٌظهر فٌه التدلٌس -9 .وٌترتب على بطبلن الصلح براءة ذمة الكفٌل الذى ضمن تنفٌذ شروط
الصلح.
المادة 9:8
 - 0اذا لم ٌقم المدٌن بتنفٌذ شروط الصلح ،جاز طلب فسخه .وكذلك ٌجوز طلب فسخ الصلح اذا توفً المدٌن وتبٌن انه ال ٌنتظر
تنفٌذ شروط الصلح - 9 .وال ٌترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفٌل الذى ٌضمن تنفٌذ شروطه ،وٌجب تكلٌؾ الكفٌل بحضور
الجلسة التً ٌنظر فٌها طلب الفسخ.
المادة 9:9
ٌ - 0طلب مراقب الصلح ،خبلل ثبلثٌن ٌوما من تارٌخ االنتهاء من تنفٌذ شروط الصلح ،من المحكمة التً صدقت علٌه الحكم باقفال
االجراءات ،وٌشهر هذا الطلب بالطرٌقة المنصوص علٌها فً المادة ; -9 .92وٌصدر الحكم باقفال االجراءات خبلل ثبلثٌن ٌوما
من تارٌخ النشر المذكور فً الفقرة السابقة ،وٌفٌد هذا الحكم فً السجل التجارى وفقا الحكام هذا السجل.

الباب الخامس
جرابم االفبلس والصلح الواقى منه
المادة 9::
ٌعتبر مفلسا بالتدلٌس ،وٌعاقب بالسجن مدة ال تزٌد على خمس سنوات ،كل تاجر شهر افبلسه بحكم نهابً ،وثبت انه ارتكب بعد
وقوفه عن الدفع أحد االعمال اآلتٌة  -0 - :اخفى دفاتره او أتلفها او ؼٌرها -9 .اختلس جزءا من ماله او اخفاه - 9 .اقر بدٌون ؼٌر
واجبة علٌه وهو ٌعلم ذلك ،سواء وقع االقرار كتابة او شفاها او فً المٌزانٌة او باالمتناع عن تقدٌم اوراق او اٌضاحات -4 .حصل
على الصلح بطرٌق التدلٌس.
المادة ;9:
فً حالة صدور حكم نهابً بشهر افبلس شركةٌ ،عاقب اعضاء مجلس ادارتها او مدٌرها او القابمون بتصفٌتها بالسجن مدة ال تزٌد
على خمس سنوات ،اذا ثبت انهم ارتكبوا بعد وقوؾ الشركة عن الدفع احد االعمال اآلتٌة  -0 -:أخفوا دفاتر الشركة او اتلفوها او
ؼٌروها -9 .اختلسوا جزءا من اموال الشركة او أخفوه -9 .أقروا بدٌون ؼٌر واجبة على الشركة وهم ٌعلمون ذلك ،سواء وقع
االقرار كتابة او شفاها او فً المٌزانٌة او باالمتناع عن تقدٌم اوراق او اٌضاحات -4 .حصلوا على صلح خاص بالشركة بطرٌق
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التدلٌس - 2 .اعلنوا ما ٌخالؾ الحقٌقة عن رأس المال المكتتب به او المدفوع ،او وزعوا ارباحا صورٌة ،او استولوا على مكافآت
تزٌد على القدر المنصوص علٌه فً القانون او فً عقد تؤسٌس الشركة او فً نظامها االساسً.
المادة 9;1
ٌعد مفلسا بالتقصٌر ،وٌعاقب بالحبس كل تاجر شهر افبلسه بحكم نهابً ،وثبت انه ارتكب احد االعمال اآلتٌة  -0 :أتفق مبالػ
باهظة على مصروفاته الشخصٌة او مصروفات منزله - 9 .لم ٌمسك دفاتر تجارٌة تكفً للوقوؾ على حقٌقة مركزه المالى- 9 .
امتنع عن تقدٌم البٌانات التً ٌطلبها منه قاضً التفلٌسة او مدٌرها ،او تعمد تقدٌم بٌانات ؼٌر صحٌحة - 4 .تصرؾ فً امواله بعد
وقوفه عن الدفع بقصد اقصاء هذه االموال عن الدابنٌن -2 .وفً بعد وقوفه عن الدفع دٌن احد الدابنٌن اضرارا بالباقٌن او قرر
تؤمٌنات او مزاٌا خاصة الحد الدابنٌن تفصٌبل له على الباقٌن ،ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح -8 .تصرؾ فً بضابعه
بؤقل من سعرها العا دى بقصد تؤخٌر وقوفه عن الدفع او شهر افبلسه او فسخ الصلح ،او التجؤ تحقٌقا لهذا الؽرض الى وسابل ؼٌر
مشروعة للحصول على نقود -9 .أتفق مبالػ جسٌمة فً اعمال المقامرة او المضاربة فً ؼٌر ما تستلزمه اعماله التجارٌة.
المادة 9;0
فً حالة صدور حكم نهابً بشهر افبلس شركةٌ ،عاقب اعضاء ادارتها او مدٌرها او القابمون بتصفٌتها بالحبس ،اذا ثبت انهم
ارتكبوا احد االعمال اآلتٌة  -0 -:لم ٌمسكوا دفاتر تجارٌة تكفً للوقوؾ على حقٌقة مركز الشركة المالى - 9 .امتنعوا عن تقدٌم
البٌانات التً ٌطلبها منهم قاضى التفلٌسة او مدٌرها ،او تعمدوا تقدٌم بٌانات ؼٌر صحٌحة -9 .تصرفوا فً اموال الشركة بعد
وقوفها عن الدفع بقصد اقصاء هذه االموال عن الدابنٌن -4 .وفوا بعد وقوؾ الشركة عن الدفع دٌن أحد الدابنٌن اضرارا بالباقٌن،
او قرروا تؤمٌنات او مزاٌا خاصة الحد الدابنٌن تفضٌبل له على الباقٌن ،ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلح -2 .تصرفوا فً
بضابع الشركة بؤقل من سعرها العادى بقصد تؤخٌر وقوؾ الشركة عن الدفع او شهر افبلسها او فسخ الصلح ،او التجؤوا تحقٌقا
لهذه االؼراض الى وسابل ؼٌر مشروعة للحصول على نقود - 8 .انفقوا مبالػ جسٌمة فً اعمال المقامرة او المضاربة فً ؼٌر ما
تستلزمه اعمال الشركة - 9 .اشتركوا فً اعمال تخالؾ القانون او عقد تؤسٌس الشركة او نظامها االساسً ،او صادقوا على هذه
االعمال.
المادة 9;9
اذا اقٌمت على المفلس او عضو مجلس ادارة الشركة المفلسة او مدٌرها او القابم بتصفٌتها الدعوى الجنابٌة باالفبلس بالتدلٌس او
بالتقصٌر او صدر علٌه حكم بذلك وفقا الحكام المواد االربع السابقة ،بقٌت الدعاوى المدنٌة او التجارٌة محتفظة باستقبللها عن
الدعوى الجنابٌة ،كما تبقى االجراءات المتعلقة بؤعمال التفلٌسة كما نظمها القانون دون ان تحال على المحكمة الجنابٌة ،او ان
ٌكون من حق هذه المحكمة التصدى لها ،ما لم ٌنص القانون على ؼٌر ذلك.
المادة 9;9
ٌ - 0عاقب مدٌر التفلٌسة بالسجن مدة ال تزٌد على خمس سنوات اذا اختلس ماال للتفلٌسة اثناء قٌامه على ادارتها -9 .وٌعاقب
بالحبس اذا تعمد اعطاء بٌانات ؼٌر صحٌحة تتعلق بالتفلٌسة.
المادة 9;4
ٌعاقب بالس جن مدة ال تزٌد على خمس سنوات كل شخص سرق او اخفى ماال للتفلٌسة ،ولو كان الشخص زوجا للمفلس او من
اصوله او فروعه .وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها برد االموال ،ولو صدر الحكم فً الجرٌمة بالبراءة .وللمحكمة ان تقضً بناء
على طلب ذوى الشؤن بالتعوٌض عند االقتضاء.
المادة 9;2
ٌعاقب بالحبس كل دابن للمفلس ارتكب احد االعمال اآلتٌة  -0 :زاد من دٌونه على المفلس بطرٌق الؽش - 9 .اشترط لنفسه مع
المفلس او مع ؼٌره مزاٌا خاصة مقابل التصوٌت لصالح المفلس فً مداوالت التفلٌسة او فً الصلح -9 .عقد مع المفلس بعد
وقوفه عن الدفع اتفاقا سرٌا ٌكسبه مزاٌا خاصة اضرارا بباقى الدابنٌن مع علمه بذلك .وتقضى المحكمة من تلقاء ذاتها ببطبلن
االتفاقات المذكورة بالنسبة الى المفلس والى أى شخص آخر ،وبالزام الدابن بؤن ٌرد ما استولى علٌه بموجب االتفاق الباطل ،ولو
صدر الحكم بالبراءة .وللمحكمة ان تقضى بناء على طلب ذوى الشؤن ،بالتعوٌض عند االقتضاء.
المادة 9;8
ٌعاقب بالحبس كل من قدم فً التفلٌسة بطرٌق الؽش دٌونا صورٌة باسمه او باسم ؼٌره.
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المادة 9;9
 - 0على مدٌر التفلٌسة ان ٌقدم للنٌابة العامة كل ما تطلب من وثابق ومستندات ومعلومات واٌضاحات -9 .وتبقى الوثابق
والمس تندات اثناء ألتحقٌق او المحاكمة محفوظة بادارة كتاب المحكمة ،وٌحصل االطبلع علٌها فٌها ما لم تؤمر المحكمة بؽٌر ذلك.
 - 9وترد الوثابق والمستندات بعد انتهاء التحقٌق او المحاكمة الى مدٌر التفلٌسة مقابل اٌصال.
المادة 9;:
ٌعاقب المدٌن بالسجن مدة ال تجاوز خمس سنوات  -0 :اذا اخفى عمدا كل امواله او بعضها او ؼالى فً تقدٌرها ،وذلك بقصد
الحصول على الصلح الواقى ز  - 9اذا مكن عمدا دابنا وهمٌا او ممنوعا من االشتراك فً الصلح او مؽالً فً دٌنه من االشتراك فً
المداوالت والتصوٌت ،او تركه عمدا ٌشترك فً ذلك -9 .اذا اؼفل عمدا ذكر دابن فً قابمة الدابنٌن.
المادة ;;9
ٌعاقب الدابن بالحبس  - 0 :اذا تعمد المؽاالة فً تقدٌر دٌونه -9 .اذا اشترك فً مداوالت الصلح او التصوٌت وهو ٌعلم انه ممنوع
قانونا من ذلك -9 .اذا عقد مع المدٌن اتفاقا سرٌا ٌكسبه مزاٌا خاصة اضرارا بباقى الدابنٌن مع علمه بذلك.
المادة :11
ٌعاقب بالحبس  -0 :كل من لم ٌكن دابنا واشترك وهو ٌعلم ذلك فً مداوالت الصلح او التصوٌت -9 .كل رقٌب تعمد اعطاء بٌانات
ؼٌر صحٌحة عن حالة المدٌن او أٌد هذه البٌانات.

مذكرة اٌضاحٌة
لمشروع قانون التجارة
ملحق
فً مطلع عام  0;80صدر قانون التجار ة الكوٌتً لٌكون اول قانون حدٌث ٌنظم المعامبلت التجارٌة فً شتى نواحٌها  -ولقد مضى
على تطبٌق هذا القانون اكثر من ثمانٌة عشر عاما قطعت التجارة خبللها شوطا بعٌد المدى فً سبٌل التقدم واالزدهار ،وتطورت
الحركة التجارٌة تطورا ملحوظا ،وظهرت ألوان جدٌدة من النشاط الت جاري لم تكن مؤلوفة من قبل ،ونشطت حركة التصنٌع نشاطا
واضحا ،واتسعت اعمال البنوك اتساعا ضخما ،وتعددت جوانب نشاطه ،وتنوعت خدماتها فً مجالً االبتمان واالستثمار .االمر
الذي اصبحت معه احكام التشرٌع القابم  -على حداثة العهد به  -قاصرة فً بعض جوانبها عن مبلحقة خطى هذا التطور ،ومواجهة
ما جد من اسالٌب التجارة وما صحبها من مشاكل التطبٌقٌ .ضاؾ الى ذلك ان الظروؾ التً وضع فٌها هذا التشرٌع فرضت على
واضعٌه ان ٌضمنوه االحكام العامة لنظرٌة االلتزامات فً حٌن ان موطنها االصٌل هو القانون المدنً ،وهو وضع ٌنبؽً تعدٌله
برفع هذه اال حكام لتحتل مكانها الطبٌعً فً القانون المدنً الجدٌد.
ومن اجل ذلك جمٌعه اعد مشروع القانون المرافق لتطوٌر قانون التجارة بما ٌساٌر اوضاع المجتمع المتطورة ،وٌعالج ما ٌشوب
التشرٌع القابم من اوجه النقص والقصور.
ولقد روعى فً اعداد المشروع الجدٌد جملة اعتبارات جوهرٌة اهمها :
أوال  :المحافظة على جوهر التشرٌع القابم وخطوطه الربٌسٌة ذلك انه تبٌن ان هذا التشرٌع سلٌم فً جوهره ،سدٌد فً الكثٌر من
اسسه ،مساٌر فً اؼلب جوانبه للتشرٌعات التجارٌة الحدٌثة .ولٌس من سداد الرأي تعرٌضه لهزات جذرٌة مفاجبة .فالتؽٌٌر
الجذري المفاجا فً التشرٌعات المنظمة للمعامبلت التجارٌة من شؤنه ان ٌهز استقرار هذه المعامبلت ،وٌوهن الثقة فٌها ،وٌشٌع
االضطراب فً النشاط التجاري،
وهو نشاط شدٌد الحساسٌة بطبٌعته ،ولٌس اضر به من ان تهٌمن علٌه قواعد قلقة بعٌدة عن الثبات واالستقرارٌ .ضاؾ الى ذلك
ان هذا التشرٌع صدر فٌه قضاء ؼزٌر ،ودراسات فقهٌة قٌمة اعانت على حسن تفهمه ،وسبلمة تطبٌقه .وهً ثروة علمٌة ٌنبؽً
الحفاظ علٌها وعدم التفرٌط فٌها اال اقتضاء لمصلحة بٌنة.
ثانٌا  :رد هذا التشرٌع الى حٌزه الطبٌعً بقصره على االحكام الخاصة التً تقتضٌها طبٌعة المعامبلت التجارٌة .اما االحكام العامة
المنظمة لبللتزامات بوجه عام فٌنبؽً نقلها الى موطنها الطبٌعً فً القانون المدنً .فالقانون المدنً هو الشرٌعة العامة فً تنظٌم
المعامبلت بٌن االفراد .وما القانون التجاري اال قانون خاص ٌنزل من القانون المدنً منزلة الفرع من االصل ،وٌقتصر على معالجة
بعض االحكام التً تستلزمها طبٌعة المعامبلت التجارٌة وما تقتضٌه من السرعة والثقة واالبتمان والخضوع العراؾ درج علٌها
التعامل التجاري واستقرت فً الحٌاة التجارٌة من قدٌم الزمان .وفٌما عدا هذه االحكام التً أملتها طبٌعة التجارة ،فان النظرٌة
العامة لبللتزامات ا لمدنٌة هً المرجع االساسً الذي ٌستمد منه القانون التجاري اصوله العامة ،وٌعتبرها متممة له فٌما لم ٌرد فٌه
حكم خاص.
ثالثا  :وبقدر اهتمام المشروع بالمحافظة على جوهر التشرٌع القابم ،وقصره على االحكام المنظمة للتجارة ،كان اهتمامه بالؽا
بتطوٌره وتجدٌده واستكمال م ا ٌشوبه من اوجه النقص والقصور وهً كثٌرة متعددة .ومن ابرزها خلو هذا التشرٌع خلوا تاما من
معالجة بعض المسابل الهامة كالبٌوع بالتقسٌط رؼم ذٌوعها فً السوق التجارٌة ،وتنظٌم مسبولٌة الناقل الجوي رؼم اهمٌة هذا
اللون من النقل بالنسبة للكوٌت .فضبل عن قصوره البٌن فً معالجة مسابل اخرى كالبٌوع البحرٌة ،وكالوكاالت التجارٌة بوجه عام،
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ووكالة العقود بوجه خاص برؼم ما لها من اهمٌة بالؽة فً الحٌاة التجارٌة فً الببلد ،وما اثارته وتثٌره من مشاكل قانونٌة متعددة.
وكذلك عملٌات البنوك التً لم تحظ من التشرٌع القابم اال ببضع نصوص قاصرة عالج فٌها بعض قواعد الودابع والحساب الجاري،
مؽفبل كثٌرا من العملٌات المصرفٌة الهامة كاالعتمادات المستندٌة ،وهً عماد التجارة الخارجٌة ،وكذلك النقل المصرفً وخصم
االوراق التجارٌة وخطابات الضمان وؼٌرها من العملٌات المصرفٌة الهامة التً درجت على تنظٌمها معظم التشرٌعات الحدٌثة لما
لها من عمٌق االثر فً الحٌاة التجارٌة ،ولكثرة ما تثٌره من منازعات ومشاكل قانونٌة ال سٌما بالنسبة لتجارة االستٌراد.
وفٌما عدا ما استحدثه المشروع من احكام تعالج اوجه النقص والقصور فً التشرٌع القابم ،وما اقتضاه ذلك من تعدٌل بعض
النصوص لتحقٌق االتساق بٌن االحكام المستحدثة واالحكام المتسبقاة ،فقد حافظ المشروع على كثٌر من نصوص التشرٌع القابم
ومبادبه االساسٌة ،فلم ٌدخل تعدٌبل ذا بال على الكتابٌن الرابع والخامس الخاصٌن باالوراق التجارٌة واالفبلس .حٌث تتفق نصوص
اولهما اتفاقا تاما مع اتفاقٌات جنٌ ؾ لبلوراق التجارٌة التً اصبحت نصوصها دستورا تجري علٌه جمٌع التشرٌعات الحدٌثة .كما
ان احكام االفبلس ،فضبل عن سبلمتها ووفابها بالؽرض الموضوعة من اجله ،فانها ال تكاد تجد مجاال للتطبٌق العملً فً مجتمع
التجارة الكوٌتً الذي ٌسوده الرخاء والتعاون وامانة المعاملة.
كما استبقى المشروع كذلك ما تبناه التشرٌع القابم  -فً الكتاب االول  -من اتخاذ المضارٌة معٌارا عاما للتفرقة بٌن االعمال المدنٌة
واالعمال التجارٌة  -وهو معٌار استقر فً العمل وطبقه القضاء فً سهولة وٌسر.
كذلك اقر المشروع ما اتجه الٌه التشرٌع القابم من الؽابه ل لتفرقة بٌن التعامل فً المنقول والتعامل فً العقار واعتباره التعامل فً
اي منهما بقصد الربح عمبل تجارٌا ،ومن اعتماده لنظرٌة االعمال التجارٌة التبعٌة سواء كانت التبعٌة موضوعٌة او شخصٌة وهً
اتجاهات سادت فً الفقه والقضاء وقننتها معظم التشرٌعات المعاصرة .كما حافظ المشروع على ما اخذ به التشرٌع القابم من
اخضاع العقد لقواعد القانون التجاري متى كان تجارٌا بالنسبة الحد طرفٌه وذلك تفادٌا من سرٌان نوعٌن من القواعد على العمل
القانونً الواحد .وهو ذات الحل الذي اخذت به كثٌر من التشرٌعات كالتشرٌع البلجٌكً واالسبانً والعراقً الجدٌد ومشروع قانون
التجارة المصري.
رابعا  :حرص المشروع على ان تكون احكامه معبرة عن اهم االتجاهات العلمٌة الحدٌثة ،ومساٌرة  -بقدر االستطاعة  -الحدث
التشرٌعات العربٌة التً استمد منها التشرٌع الحالً العدٌد من احكامه .وقد استهدى المشروع بوجه خاص بالتشرٌع التجاري
اللبنانً الصادر سنة  ،0;49والتشرٌع اللٌبً الصادر سنة  ،0;29والتشرٌع التونسً الصادر سنة ; ،0;2والتشرٌع العراقً
الصادر سنة  ،0;91والتشرٌع الجزابري الصادر سنة  ، 0;92والمشروع المصري الموحد لقانون التجارة .ولم ٌؽفل المشروع
فً ذات الوقت االسترشاد بالتشرٌعات الحدٌثة فً بعض الدول الؽربٌة ،وفً مقدمتها التشرٌع االٌطالً الصادر سنة 0;49
والتشرٌعان االلمانً والفرنسً الصادران سنة  0;29وسنة  0;2:فً شؤن الوكاالت التجارٌة .وكذلك احدث التشرٌعات التجارٌة
الصادرة فً بعض دول امرٌكا البلتٌنٌة فً اواخر الستٌنات ومطالع السبعٌن ات بشؤن وكاالت العقود .ومن ابرزها تشرٌع جمهورٌة
بنما الصادر سنة ; ،0;8وتشرٌع كولومبٌا الصادر سنة  . 0;90وكان رابــــد المشروع فً ذلك جمٌعه استقصاء الحلول
واالتجاهات التً انتهت الٌها هذه التشرٌعات ،ثم تخٌر الحل الذي قدر انه اوفً بالمصلحة ،واكثر مساٌرة لواقع الحٌاة التجارٌة فً
الببلد.
كما افاد المشروع فابدة كبرى من الفقه والقضاء بوصفهما المرآة الصادقة التً تنعكس علٌها مشاكل التطبٌق والتفسٌر ،وتتجلى
فٌها مواضع الؽموض او القصور فً النصوص القابمة ،وتساعد على اختبار الحلول التشرٌعٌة الوضاع الببلد واعرافها.
كما وجه المشروع عناٌة خاصة لبلتفاقات والمشروعات الدولٌة حتى ال تتخلؾ الكوٌت عن ركب التشرٌع العالمً.
فنقل الى نصوصه االحكام الخاصة بمسبولٌة الناقل الجوي التً تضمنتها معاهدة -وارسو  -المنعقدة سنة ; 0;9والتً انضمت
الٌها الكوٌت بالقانون رقم  91لسنة  0;92حتى تتوحد قواعد المسبولٌة فً كل من المعاهدة والقانون الوطنً ،وال ٌكون هناك
مجال لتنازع التشرٌعات .كما استنار المشروع كذلك بكثٌر من المشروعات التً اعدتها بعض الهٌبات العلمٌة الدولٌة لتوحٌد بعض
قواعد القانون التجاري .ومن ابرزها مجموعة القواعد التً وضعتها الؽرفة التجارٌة الدولٌة فً شؤن البٌوع البحرٌة سنة .0;29
ومجموعة االصول واالعراؾ الموحدة بشؤن االعتمادات المستندٌة التً وضعتها الؽرفة سنة  0;99وتم تعدٌلها سنة .0;94
والمشروعان اللذان اعدهما المعهد الدولً للقانون الخاص بروما لتوحٌد بعض احكام وكاالت العقود سنة  0;80وسنة .0;98
ومشروع الؽرفة التجارٌة الدولٌة سنة  0;81فٌما ٌتصل بشروط عقود الوكاالت التجارٌة.
خامسا  :عنى المشروع بؤن تكون نصوصه مرنة طٌعة حتى تستجٌب لمقتضٌات التطور التجاري ،وتتٌح للقاء سلطة أرحب فً
التقدٌر والتفسٌر .كما حرص المشروع فً كثٌر من المواضع على االحالة الى قواعد العرؾ التجاري دون تقنٌن لهذه القواعد حتى
ال تتجمد هذه القواعد بتجمد النصوص ،وال تكون بحاجة دابمة الى تدخل تشرٌعً كلما تطور العرؾ بتطور الزمان والمكان.
وفٌما ٌلً بٌان الهم ما استحدثه المشروع من احكام :
أوال  :االلتزامات التجارٌة
اقتضى نقل االحكام العا مة لبللتزامات الى القانون المدنً استبقاء بعض القواعد التً تنفرد بها االلتزامات التجارٌة.
وهً فً مجموعها احكام خلقها العرؾ التجاري ،واملتها طبٌعة التجارة وما تقتضٌه من توفٌر السرعة فً التعامل ،وتدعٌم الثقة
واالبتمان وهذه االحكام  -وان كانت تعد استثناء من اال صول العامة فً االلتزامات المدنٌة  -اال انها تعتبر فً نطاق القانون التجاري
احكاما عامة للمعامبلت والعقود التجارٌة .ومن اجل ذلك آثر المشروع جمعها فً باب واحد ٌتصدر الكتاب الثانً الخاص
بااللتزامات والعقود التجارٌة.
وؼنً عن البٌان انه فٌما عدا ما نص علٌه فً هذه االحكام الخاصة التً تحكم االلتزامات التجارٌة ،فان االحكام العامة لبللتزامات
فً القانون المدنً هً االصل العام الذي ٌرجع الٌه فٌما لم ٌرد فٌه نص خاص .وهو ما حرص المشروع على تؤكٌده فً المادة
( ) ;8التً استهل بها الكتاب الثانً ،والتً تقضً بؤنه فٌما عدا ما نص علٌه فً هذا الكتاب تسري على االلتزامات والعقود
التجارٌة االحكام المنصوص علٌها فً القانون المدنً.
وقد بدأ المشروع احكام االلتزامات التجارٌة بمبدأ هام درج علٌه العرؾ التجاري منذ القدم وقننته تشرٌعات كثٌر من الدول  -وهو
افتراض التضامن بٌن الملتزمٌن بدٌن تجاري (مادة  .);9وذلك تقوٌة لبلبتمان وهو عصب الحٌاة التجارٌة  -خبلفا لما علٌه الحال
فً المسابل المدنٌة اذ التضامن فٌها ال ٌفترض وانما ٌكون بناء على اتفاق او نص فً القانون.
واعتبرت المادة ( ) ;:كفالة الدٌن التجاري بذاتها عمبل تجارٌا .وهو الحل الذي اخذت به الفقرة االولى من المادة  219من القانون
التجاري القابم رؼم ان االصل فً الكفالة ان ٌكون الكفٌل متبرعا ال مضاربا .وقد آثر المشروع استبقاء هذا الحل بتقدٌر ان التزام
الكفٌل التزام تبعً فمن الواجب ان ٌكون التزامه تجارٌا كالتزام المكفول بقطع النظر عن صفة الكفٌل او نٌته.
وؼنً عن البٌان ان الكفالة تعتبر اٌضا عمبل تجارٌا بالتبعٌة بالنسبة للكفٌل اذا كان تاجرا وقام بها لعمل مرتبط لحاجات تجارته.
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كؤن ٌكفل التاجر عمٌبل هاما من عمبلبه فً دٌن مدنً حتى ال ٌتعرض لفقده ان لم ٌكفله .فالكفالة هنا عمل تجاري تابع لنشاطه
التجاري.
واخضعت المادة (;;) الكفالة التجارٌة بالنسبة للكفٌل الحكام التضامن  -وهو حكم تملٌه الثقة فً المعامبلت التجارٌة ،وقد اخذ به
القانون التجاري السوري واللبنانً والمشروع المصري وجرت به المادة  219من القانون التجاري القابم.
ونفت المادة ( )011المجانٌة عن االعمال والخدمات التً ٌإدٌها التاجر للؽٌر ما لم ٌثبت العكس .ذلك ان التبرع ؼٌر مؤلوؾ فً
مجال التجارة الذي ٌقوم على االخذ والعطاء وتبادل المنافع.
وتناولت المادة ( ) 010القرض فاعتبرته تجارٌا اذا كان القصد منه صرؾ المبالػ المقترضة فً اعمال تجارٌة .والعبرة فً هذا
الصدد بقصد المقترض الظاهر وقت التعاقد ال بالمصٌر الذي ٌنتهً الٌه استعمال المبلػ المقترض.
والمقصود باالعمال التجارٌة االعمال التجارٌة االصلٌة منها او التبعٌة .كما اذا ما أبرم القرض لشراء مبنى ٌتخذ مقرا لممارسة
النشاط التجاري ،او بقصد ادخال تحسٌنات او توسعات على المحل التجاري.
وعرض المشروع لشرط الفابدة فً القرض .وهو الشرط الذي ٌرد فً عقد القرض وٌلزم المقترض بدفع فابدة مقابل انتفاعه بمبلػ
القرض قبل حلول مٌعاد رده  -وهً الفابدة التً درج الفقه على تسمٌتها بالفابدة التعوٌضٌة اي التً تدفع تعوٌضا عن االنتفاع
بمبلػ من النقود خبلف ا للفابدة التؤخٌرٌة التً تدفع تعوٌضا عن التؤخٌر فً الوفاء به .فنص فً المادة ( )019على حق الدابن فً
اقتضاء هذه الفابدة التعوٌضٌة  -فً القرض التجاري ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك  -وهو ما ٌتسق وروح التجارة .فاذا لم ٌعٌن سعر
الفابدة فً العقد ،كانت الفابدة المستحقة هً الفابدة القانونٌة ( .)% 9اما اذا تضمن العقد اتفاقا على سعر الفابدة ،وتؤخر المدٌن فً
الوفاء ،احتسبت الفابدة التؤخٌرٌة على اساس السعر المتفق علٌه.
وضبطت المادة ( ) 019مواعٌد استحقاق الفوابد لتضع حدا للخبلؾ علٌها ،فنصت على ان تإدي الفابدة فً نهاٌة السنة اذا كانت
مدة القرض سنة او اكثر وفً ٌوم استحقاق الدٌن اذا كانت المدة اقل من سنة وذلك ما لم ٌتفق الطرفان على خبلؾ ذلك.
ووضعت المادتان ( )014و ( ) 012احكاما خاصة باالجل تتسق وطبٌعة االعمال التجارٌة وقد روعى فٌها كفالة حقوق الدابن
وتعوٌضه من جهة ،وتمكٌن المدٌن من ال تخلص من الدٌن قبل حلول اجله وحثه على تنفٌذ التزاماته خبلل االجل من جهة اخرى،
فقضت المادة ( ) 014بؤنه اذا كانت مدة القرض معٌنة اعتبر االجل فً مصلحة الدابن فبل ٌجبر على قبول استٌفاء الدٌن قبل حلول
االجل ما لم ٌدفع المدٌن الفابدة المترتبة على المدة الباقٌة  -فً حٌن ان االصل فً القرض بفابدة ان االجل مضروب لمصلحة
الطرفٌن معا ،ومن ثم فبل ٌجوز النزول عنه قبل حلوله اال باتفاقهما .ومع ذلك ٌجوز استثناء للمقترض اذا كانت مدة القرض اطول
من سنة ان ٌرد المثل قبل حلول االجل بشروط معٌنة منها ان ٌدفع المقترض فابدة سنة كاملة.
أما المادة ( ) 012فقد نصت على انه اذا عٌن لتنفٌذ العقد اجل معٌن وانقضى دون ان ٌقوم المدٌن بالتنفٌذ فبل ٌجوز بعد ذلك اجبار
الدابن على قبوله.

تابع الملحق
وتناولت المادة ( ) 018احدى صور الفسخ التً تثٌر منازعات كثٌرة فً العمل وهً الحالة التً ٌحتفظ فٌها احد المتعاقدٌن بحق
الفسخ متى شاء مقابل دفع مبلػ معٌن .ولما كان وجود هذا الحق مسلطا على المتعاقد االخر مما ٌدعو الى االحجام عن التنفٌذ فقد
أراد النص الحد منه فؤسقطه متى قام من تقرر لمصلحته بتنفٌذ ما ٌفرضه علٌه العقد من التزامات او قبل قٌام المتعاقد االخر بتنفٌذ
التزاماته  -الن كبل االمرٌن ٌكشؾ عن الرؼبة فً النزول عن حق الفسخ.
وضمانا النتظام الوفاء بااللتزامات التجارٌة وضع المشروع احكاما تتعلق بالتنفٌذ تتمشى مع ما تتمٌز به االعمال التجارٌة من
سرعة وابتمان ،استهلتها المادة ( )019بتحرٌم المطالبة بالوفاء فً ؼٌر ساعات العمل التً ٌجري علٌها العرؾ لتحول دون
التربص بالمدٌن والتحاٌل على االٌقاع به.
وٌسرت المادة ( ) 01:اعذار المدٌن فؤجازته بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بل وببرقٌة فً حاالت االستعجال وهو ما ٌتسق
والسرعة التً هً طابع المعامبلت التجارٌة .فً حٌن ان االصل ان االعذار فً المعامبلت المدنٌة ٌتم بورقة رسمٌة تعلن للمدٌن.
وحظرت المادة (; ) 01منح المدٌن بالتزام تجاري مهلة قضابٌة للوفاء به او تقسٌطه اال فً االحوال المنصوص علٌها فً هذا
القانون او اذا اقتضت ذلك ضرورة قصوى تقدرها المحكمة وتقتنع بجدٌتها .اما فً المسابل المدنٌة فٌجوز للمحكمة عند الضرورة
اذا لم ٌمنعها نص فً القانون ان تنظر المدٌن الى اجل مناسب اذا استدعت حالته ذلك ولم ٌلحق الدابن من هذا التؤجٌل ضرر جسٌم.
وعالجت المواد من  002 - 001شروط استحقاق الفوابد وسعرها ،بما ٌتسق ونصوص التشرٌع القابم والتعدٌل الذي ادخل علٌه
بالمرسوم بقانون رقم  019لسنة .0;98
ولما كان الحد االقصى لسعر الفابدة االتفاقٌة قد عدل الى  %01بمقتضى قرار البنك المركزي رقم ( )0لسنة  ،0;99فقد عدل
المشروع سعر الفابدة القانونٌة الى  % 9لٌتسق مع الحد االقصى الجدٌد لسعر الفابدة االتفاقٌة.
واجرت المادة ( )009فوابد التؤخٌر بمجرد استحقاق الدٌن ،ذلك ان التؤخٌر فً الوفاء بالدٌن التجاري فً مٌعاد استحقاقه موجب
للضرر بمجرد حصوله.
كما اجازت المادة  004المطالبة بتعوٌض تكمٌلً دون حاجة الى اثبات الؽش او الخطؤ الجسٌم من جانب المدٌن .وذلك على خبلؾ
ما درجت علٌه التشرٌعات المدنٌة من سرٌان فوابد التؤخٌر من تارٌخ المطالبة القضابٌة بها ما لم ٌنص القانون او االتفاق على
ؼٌر ذلك ،وان للدابن ان ٌطالب بتعوٌض تكمٌلً ٌضاؾ الى الفوابد اذا اثبت ان الضرر الذي ٌجاوز الفوابد قد تسبب فٌه المدٌن
بؽش منه او بخطؤ جسٌم.
وهذا التعوٌض التكمٌلً تجري فً شؤنه قواعد التقدٌر القضابً للتعوٌض وٌقاس بمقدار ما لحق الدابن من خسارة وما فاته من
ربح.
وحثا -للمدٌن على الوفاء بالسرعة التً ٌتطلبها التعامل التجاري ،مع اتخاذ االحتٌاطات المعقولة التً ٌقتضٌها حسن التبصر
وٌملٌها حرص المدٌن على االطمبنان الى صحة الوفاء الصادر منه ،نصت المادة  008على ان ٌكون اهبل لتلقً الوفاء من ٌحمل
مخالصة متى كان الموفى ٌجهل االسباب التً تحول دون الوفاء الى الحامل .وبذلك اقام النص قرٌنة على صحة الوفاء بالدٌن
التجاري اذا حصل بحسن نٌة لمن ٌحمل مخالصة .وهً قرٌنة بسٌطة ٌمكن اثبات عكسها .وهو ما ٌخرج على االحكام المتعلقة
بصحة الوفاء فً المسابل المدنٌة والتً تقتضً حرصا شدٌدا من جانب المدٌن وتضع على عاتقه واجب البحث والتحري للتؤكد من
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اهلٌة الدابن الستٌفاء الدٌن ،ومن ان الشخص الذي ٌتلقى الوفاء هو الدابن الحقٌقً وصاحب الحق الشرعً فً اقتضاء الدٌن
بحٌث ا ذا أهمل المدٌن فً اجراء هذا البحث فوفى لؽٌر الدابن الحقٌقً او لناببه وقع وفاإه خاطبا وؼٌر مبرىء للمدٌن ،فٌلزم
بالوفاء مرة ثانٌة للدابن الحقٌقً  -اال اذا أقر الدابن هذا الوفاء ،او عادت علٌه منفعة منه وبقدر هذه المنفعة ،او تم الوفاء بحسن
نٌة لشخص كان الدٌن فً حٌازته  -وهً احكام ال تتمشى وطبٌعة التعامل التجاري وما ٌقتضٌه من سرعة وثقة.
وجعلت المادة ( ) 009من وجود سند الدٌن فً ٌد المدٌن قرٌنة قانونٌة على براءة ذمته الى ان ٌقٌم الدابن الدلٌل العكسً .فً حٌن
او وجود سند الدٌن فً حٌازة المدٌن .فً المسابل المدنٌة  -ال ٌعدو ان ٌكون مجرد قرٌنة قضابٌة.
كما جعلت المادة ( )00:مدة تقادم االلتزامات التجارٌة عشر سنوات  -بدال من خمس عشرة سنة المقررة للتقادم المدنً  -وقد
روعى فً تخفٌض مدة التقادم ان التجار ٌنشطون عادة الى المطالبة بحقوقهم وٌواصلون السعً فً تحصٌلها لحاجتهم الدابمة الى
المال  -وهو ما اتجهت الٌه كثٌر من التشرٌعات كالقانون السوري واللبنانً والعراقً.
ثانٌا  : -البٌوع بالتقسٌط والبٌوع البحرٌة
أ  -البٌوع بالتقسٌط
عالج المشروع البٌوع بالتقسٌط وهً من البٌوع الهامة فً مجال التجارة ،فاستكمل بذلك نقصا فً التقنٌن التجاري القابم الذي خبل
من تنظٌمها رؼم انها من البٌوع الذابعة فً العمل.
وقد راعى المشروع فً تنظٌمه لها التوفٌق بٌن مصلحة المشتري ومصلحة البابع .فكفل حماٌة المشتري مما قد ٌفرضه علٌه
البابع من شروط مرهقة قد ٌرضى بها تحت ضؽط الحاجة الى السلعة .وأمن البابع ضد خطر تصرؾ المشتري فً المبٌع قبل اتمام
الوفاء باالقساط بؤكملها.
فؤهدرت المادة ( ) 098شرط الفسخ عند تخلؾ المشتري عن دفع احد االقساط اذا تبٌن انه قام بدفع الجز االكبر منها.
ونظمت المادة ( ) 099شرط احتفاظ البابع بملكٌة المنقول المبٌع حتى تمام السداد .فملكت المشتري المبٌع بمجرد االنتهاء من دفع
االقساط ،وخلصت البابع من تبعة هبلك المبٌع بمجرد تسلٌمه الى المشتري .كما استلزم المشروع لنفاذ  -شرط االحتفاظ بالملكٌة -
فً حق الؽٌر تدوٌنه فً ورقة ذات تارٌخ ثابت وسابق على حق الؽٌر او على اجراءات التنفٌذ التً ٌتخذها الدابن على المبٌع،
مرا عٌا مع ذلك عدم االخبلل باالحكام المنصوص علٌها فً باب االفبلس والتً تقضً فً الفقرة الثانٌة من المادة  891منها بعدم
جواز االحتجاج على جماعة الدابنٌن بهذا الشرط .ومن ثم اذا افلس المشتري قبل دفع االقساط فبل سبٌل للبابع  -على الرؼم من
وجود الشرط  -اال الدخول فً التفلٌسة بوصفه دابنا عادٌا بالثمن ال مالكا مستردا.
وحظـرت المادة ( ) 09:على المشتري التصرؾ فً المبٌع قبل اداء االقساط بؤكملها اال اذا وافق البابع على ذلك كتابة .وحرمت
االحتجاج بالتصرؾ على البابع اذا تمكن من اثبات علم المتصرؾ الٌه وقت التصرؾ بتقسٌط الثمن.
و ؼنى عن الذكر ان النص لم ٌشترط ان تكون موافقة البابع سابقة على التصرؾ ،ومن ثم تجوز موافقته البلحقة علٌه ،او قبوله
للضمانات التً قدمها له المشتري للوفاء بالثمن ،وٌعتبر ذلك موافقة منه على التصرؾ فٌسري فً حقه.
وجعلت المادة (; )09جزاء تصرؾ المشتري فً المبٌع قبل الوفاء بثمنه وبؽٌر موافقة البابع حلول االقساط الباقٌة فورا.
وعرضت المادة ( ) 041للحالة التً ٌعمد فٌها البابع الى اخفاء البٌع بالتقسٌط تحت ستار عقد االٌجار فٌسمى البٌع اٌجارا ،وٌصؾ
اقساط الثمن بؤنها أجــرة مقسطة ،ثم ٌتفق مع المشتري على انه اذا وفى بهذه االقساط انقلب االٌجار بٌعا ،وانتقلت ملكٌة المبٌع
باتة الى المشتري .وٌهدؾ البابع بذلك الى تحصٌن نفسه وضمان حقه ،اذ هو ٌستوفً االقساط اجرة ال ثمنا ،واذا تصرؾ المشتري
فً المبٌع عد هذا منه تبدٌدا  -ولهذا رأى المشروع ان ٌقر االمور فً نصابها ،وٌعتد بحقٌقة قصد المتعا قدٌن وقت التعاقد ،فنص
على ان احكام البٌع بالتقسٌط تسري على العقد  -ولو سمى المتعاقدان البٌع اٌجارا  - -وهو الحل الذي اخذت به الفقرة االخٌرة من
المادة  9;8من القانون القابم وحسمت به خبلفا ثار فً هذه المسؤلة.
وؼنى عن االشارة انه فٌما عدا هذه االحكام الخاصة التً املتها طبٌعة هذا النوع من البٌوع التجارٌة ،ورأى المشروع ان ٌخصها
بالذكر ،فان االحكام العامة فً البٌوع المدنٌة تكون هً المرجع واالساس ،وتعتبر متممة لها فٌما لم ٌرد فٌه حكم خاص.
ب  -البٌوع البحرٌة
ونظرا الهمٌة البٌوع البحرٌة فً تجارة االستٌراد والتصدٌر ،وما تثٌره من مشكبلت بسبب تداخل تنفٌذ عقد البٌع مع تنفٌذ عقد
النقل البحري .ولما كانت هذه البٌوع ذات طابع دولً ،فقد عنى المشروع باعادة تنظٌمها بما ٌتفق والقواعد الدولٌة التً وضعتها
الؽرفة التجارٌة الدولٌة ببارٌس سنة  ،0;29وقننتها بعض التشرٌعات الحدٌثة ،ودرج علٌها العمل فً معظم الدول.
والبٌوع البحرٌة قسمان  :بٌوع القٌام وبٌوع الوصول.
وقد اهتم المشروع بوجه خاص بعبلج بٌوع القٌام عبلجا مفصبل نظرا الهمٌتها وذٌوعها فً التجارة الدولٌة .اما بٌوع الوصول فقد
اكتفى المشروع باٌراد العناصر الممٌزة لها تاركا امر تنظٌمها التفاقات الطرفٌن نظرا لندرتها فً العمل.
ولبٌوع القٌام صورتان اساسٌتان  :البٌع سٌؾ والبٌع فوب.
وقد آثر المشروع ان ٌقتصر على معالجة هذٌن البٌعٌن اذ فضبل عن ذٌوعهما فً العمل ،فانهما االصل الذي ٌتفرع عنه عدٌد من
البٌوع االخرى .كالبٌع مع الزام البابع بؤداء المصرو فات وابرام عقد النقل دون عقد التؤمٌن (البٌع  ).C.Fوهو من صور البٌع
سٌؾ ،والبٌع مع التسلٌم على رصٌؾ مٌناء الشحن (البٌع  ) F.A.Sوهو من صور البٌع فوب.
البٌع سٌؾ
وقد عنى المشروع فً المادة  040بتعرٌؾ البٌع سٌؾ تعرٌفا ٌبرز سبب تسمٌته المستمدة من العناصر المكونة للثمن وهو مبلػ
اجمالً ٌضم ثمن البضاعة ( )costوتكلفة التؤمٌن علٌها ( ،)Insuranceواجرة نقلها بحرا الى مكان المشتري ( .) Freight
وقد اشتهر هذا البٌع بالحروؾ االولى من هذه الكلمات الثبلث ،وانتشرت التسمٌة حتى فً الببلد التً ال تتكلم االنجلٌزٌة .ولم ٌر
المشروع ب ؤسا من تبنً هذه التسمٌة المستقرة فً التجارة الدولٌة والتً أخذ بها التشرٌع القابم.
كما حرص المشروع فً تعرٌؾ هذا البٌع على بٌان ان الثمن بالرؼم من شموله للعناصر الثبلثة السالفة ،فانه بدل مقطوع اي مقدر
جزافا بحٌث ال ٌقبل اي عنصر من عناصره اي تعدٌل بعد ابرامه .فلو تمكن البابع من شحن البضاعة بؤجرة تقل عما توقعه طرفا
العقد ،او لو ارتفعت اجور النقل فً الفترة ما بٌن ابرام البٌع وشحن البضاعة ،او لو طرأ اي تؽٌٌر فً اسعار التؤمٌن ،فبل ٌقبل من
اي من طرفً العقد تعدٌل الثمن المتفق علٌه بسبب التعدٌل الذي حدث فً احد عناصره.
ثم عرض المشروع بعد ذلك اللتزامات البابع ،واولها التزامه بابرام عقد نقل البضاعة المبٌعة  -على نفقته  -الى مٌناء الوصول
بطرٌق الرحلة المعتاد (م  ) 049/0اي الطرٌق المتبع عادة بٌن مٌناء الشحن ومٌناء الوصول .فاذا كان هناك طرٌق مباشر فانه
ٌجب اتباعه ،واال ٌإذن للناقل فً تؽٌٌر السفٌنة الناقلة فً الطرٌق ما لم ٌكن ذلك مما تجري به العادة فً الظروؾ المماثلة.
ولم ٌعرض النص اال للنقل البحري وهو الصورة الؽالبة .ولكن اذا كان البٌع منصبا على بضاعة من مصنعها او من مكان انتاجها،
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كان على البابع ان ٌتحمل نقلها من هذا المكان الى مٌناء الشحن.
واشارت الفقرة الثانٌة من المادة  049الى التزام البابع بدفع اجرة النقل ونفقات التفرٌػ .وهو امر طبٌعً النها تدخل فً تقدٌر ثمن
البضاعة .وال ٌلتزم البابع من نفقات التفرٌػ اال بالقدر الذي ٌحدد عند شحن البضاعة فً مٌناء الشحن ،وٌتقاضاه الناقل عادة مع
اجرة النقل .فاذا زادت النفقات الفعلٌة للتفرٌػ عن هذا القدر تحملها المشتري.
وعرضت المادة  049اللتزام البابع بشحن البضاعة فقضت  -فً فقرتها االولى  -بؤن على البابع ان ٌشحن البضاعة على نفقته
على السفٌنة فً مٌناء الشحن فً التارٌخ المتفق علٌه فً عقد البٌع .ا و فً وقت معقول اذا لم ٌحدد الطرفان وقتا للشحن.
ولموعد الشحن اهمٌة بالؽة فً البٌع البحري ،اذ ٌستطٌع المشتري على اساسه ان ٌقدر موعد وصول البضاعة ،وٌرتب معامبلته
بشؤنها على اساس هذا الموعد المرتقب.
والؽالب ان ٌتفق الطرفان فً عقد البٌع على موعد ٌتم فٌه الشحن ،او على مدة ٌتم خبللها .فاذا اتفق الطرفان على موعد او مهلة
للشحن التزم بها البابع .واذا لم ٌكن ثمة اتفاق على ذلك وجب تنفٌذ الشحن خبلل وقت معقول ،وهو ما ٌحدده القضاء بالنظر الى
ظروؾ البٌع وظروؾ المٌناء.
والمقصود بالشحن الذي ٌنبؽً ان ٌتم فً المٌعاد المقرر هو الشحن على السفٌنة ذاتها ،فبل ٌكفً ان تشحن البضاعة فً المٌعاد
على -صنادل  -او عابمات بقصد توصٌلها للسفٌنة الراسٌة فً عرض البحر ولو كانت هذه -الصنادل -او العابمات تابعة للسفٌنة ،بل
ٌلزم الشحن الفعلً على السفٌنة ذاتها فً الموعد او المدة المقررة.
اما مٌناء الشحن الذي ٌجب ان تشحن البضاعة منه ،فٌتحدد عادة باتفاق الطرفٌن فاذا لم ٌتحدد كان للبابع ان ٌشحن البضاعة من
اقرب مٌناء الى موطنه.
وكما ٌلتزم البابع بنفقات شحن البضاعة ،فانه ٌلتزم كذلك بنفقات اعدادها للتصدٌر وتهٌبتها للشحن ،والقٌام بجمٌع االجراءات
البلزمة لذلك ،فٌقع على عاتقه استخراج التراخٌص الخاصة بتصدٌر البضاعة ،كما ٌتحمل نفقات الحزم ومصروفات قٌاس البضاعة
او وزنها او عدها او التؤكد من نوعٌتها متى كانت هذه العملٌات الزمة للشحن .كما ٌلتزم بالضرابب والرسوم المستحقة على
البضاعة بسبب تصدٌرها وشحنها (م .)049/9
ونظرا الهمٌة تارٌخ الشحن لتقدٌر موعد وصول البضاعة اوجبت الفقرة الثالثة من المادة  049على البابع ان ٌخطر المشتري دون
تؤخٌر بتارٌخ الشحن واسم السفٌنة .ولم ٌجد المشروع حاجة لتقرٌر جزاء على اخبلل البابع بهذا االلتزام ،اكتفاء بالقواعد العامة
فً هذا الشؤن.
وواجهت المادة  044مسؤلة هامة هً تبعة ما قد ٌلحق البضاعة من ضرر اثناء تنفٌذ النقل البحري ،فقضت بؤن ٌتحمل البابع هذه
التبعة حتى ٌتم شحن البضاعة ،ثم تنتقل هذه التبعة بعد ذلك الى المشتري .وحسم النص كل خبلؾ حول تحدٌد الوقت الذي ٌتم فٌه
الشحن وتنتقل فٌه التبعة الى المشتري  ،فجعل الفٌصل فً ذلك هو اجتٌاز البضاعة اثناء شحنها حاجز السفٌنة .فمنذ تلك اللحظة
تقع على كاهل المشتري تبعة ما قد ٌصٌب البضاعة من ضرر .وهو الحل الذي استقر فً العرؾ الدولً ،واخذت به قواعد ؼرفة
التجارة الدولٌة سنة .0;29
وتشمل االضرار التً ٌتحمل المشتري تبعتها بعد الشحن كل هبلك او نقص او تلؾ ٌصٌب البضاعة اثناء نقلها بسبب الحوادث
البحرٌة كالؽرق او الحرٌق او بسبب اخطاء الناقل او تابعٌه.
واحتٌاطا من هذه المخاطر البلحقة للشحن والتً ٌتحمل المشتري تبعتها ،فان البٌع سٌؾ ٌلقى على عاتق البابع االلتزام بالتؤمٌن
على البضاعة من جمٌع مخاطر الرحلة ،وهو التزام ٌتلقى البابع مقاببل له اذ ان اقساط التؤمٌن تدخل عنصرا فً تحدٌد الثمن على
ما سلؾ البٌان.
وقد نصت على هذا االلتزام الهام المادة  042من المشروع التً تقضى فً فقرتها االولى بؤن ٌبرم البابع  -على نفقته  -مع مإمن
حسن السمعة عقد تؤمٌن بحري على البضاعة ٌؽطى مخاطر الرحلة فاذا شحن المبٌع على دفعات وجب التؤمٌن على كل دفعة على
حدة .والعلة فً تعدد التؤمٌن بتعدد الدفعات هو ان المشتري قد ٌبٌع بعض دفعات من البضاعة اثناء الرحلة الى مشترٌن مختلفٌن
وٌتطلب تسلٌم كل دفعة الى مشترٌها تقدٌم وثٌق ة التؤمٌن الخاصة بها ،وهو حل متعذر فً حالة ما اذا كانت الدفعات كلها تؽطٌها
وثٌقة تؤمٌن واحدة.
ولكً ٌكون التؤمٌن ضمانا حقٌقٌا للمشتري اوجب المشروع اال ٌقٌم البابع نفسه مإمنا تجاه المشتري .اذ الؽرض فً التؤمٌن ان
ٌقدم للمشتري ضمانا اضافٌا الى جانب الضمانات الناشبة عن عقد البٌع.
ولما كان المشتري فً البٌع سٌؾ كثٌرا ما ٌتصرؾ فً البضاعة اثناء نقلها ،اما ببٌعها واما برهنها الى البنك الذي ٌتعامل معه،
فضبل عن انه قد ٌحتاج الى توكٌل ؼٌره فً استبلمها عند وصولها او الى احبلل شركة التؤمٌن محله فً حقوقه قبل الناقل اذا
تقا ضى منها مبلػ التؤمٌن فً حالة اصابة البضاعة باي ضرر ،وحتى ٌتسنى للمشتري فً امثال هذه الصور تحوٌل وثٌقة التؤمٌن
الى الؽٌر نص المشروع على ان ٌكون التؤمٌن الذي ٌعقده البابع بوثٌقة قابلة للتداول.
كما نص على اال ٌقل مبلػ التؤمٌن عن الثمن المذكور فً عقد البٌع مضا فا الٌه عشرة فً المابة (م  .)042/9وهً نسبة قدرها
المشروع لما ٌطرأ من زٌادة على قٌمة البضاعة فً مٌناء الوصول باضافة الربح المتوقع.
وعرضت الفقرة الثالثة من المادة  042لبلخطار التً ٌؽطٌها التؤمٌن .فقضت بؤن البابع ال ٌلتزم اال بالتؤمٌن ضد اخطار النقل
العادٌة .اما االخطار االضافٌة او االستثنابٌة كاالخطار الخاصة بتجارة معٌنة او االخطار الناشبة عن الحرب فبل ٌلتزم البابع بالتؤمٌن
علٌها اال اذا اتفق الطرفان على ؼٌر ذلك.
ولما كان البٌع سٌؾ ٌتم بٌن طرفٌن فً جهتٌن مختلفتٌن ،وكانت البضاعة تنتقل منذ شحنها الى ٌد الناقل ،فان تسلٌم هذه البضاعة
ٌكون بتسلٌم المستندات التً تمثل حٌازتها ،وٌقوم سند الشحن بهذا الدور .ومن اجل ذلك نصت المادة  048/0على ان ٌرسل
البابع الى المشتري دون تؤخٌر سند شحن نظٌفا وقاببل للتداول وخاصا بالبضاعة المبٌعة .وٌجب ان ٌكون هذا السند مشتمبل على ما
ٌثبت ان البضاعة شحنت على السفٌنة فً التارٌخ او خبلل المهلة المحددة للشحن ،وان ٌخول المشتري او من ٌمثله الحق فً
استبلم البضاعة بتظهٌره الٌه او نقل هذا الحق الٌه بالطرٌق القانونً المناسب .فاذا كان السند برسم الشحن ( وهو السند الذي
تصدره شركات المبلحة فً بعض االحٌ ان قبل شحن البضاعة) وجب ان ٌكون مإشرا علٌه من الشركة الناقلة فً تارٌخ الشحن بما
ٌفٌد اتمام الشحن على السفٌنة.
وحسما -لما أثٌر من جدل حول المقصود بسند الشحن النظٌؾ ،عنى المشروع فً الفقرة الثانٌة من المادة  048بتحدٌد مدلوله بما
ٌتفق وما اوردته القواعد الدولٌ ة التً وضعتها الؽرفة التجارٌة الدولٌة سنة  0;29فنص على ان ٌعتبر السند نظٌفا اذا لم ٌشتمل
على شروط اضافٌة صرٌحة تإكد وجود عٌوب فً المبٌع او فً كٌفٌة حزمه .وال ٌدخل فً هذه الشروط االشارة فً سند الشحن
الى سبق استخدام االوعٌة او االؼلقة او الى عدم المسبولٌة عم ا ٌحدث من ضرر بسبب طبٌعة المبٌع او جهل الناقل بمحتوٌات
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الطرود او وزنها.
ولما كان البابع ملزما بؤن ٌسلم مع البضاعة الحق الناشىء من التؤمٌن علٌها بحٌث ٌتمكن المشتري من الحصول على مبلػ التؤمٌن
عند هبلك البضاعة او تلفها ،فقد اوجبت الفقرة الثالثة من المادة  048ان ٌرفق البابع بسند الشحن عند ارساله للمشتري وثٌقة
التؤمٌن او شهادة تقوم مقامها وتشتمل على شروطها االساسٌة ـ وتخول لحاملها ذات الحقوق الثابتة بالوثٌقة .كما اوجبت علٌه
كذلك ان ٌرفق بالسند قابمة بالبضاعة والوثابق التً قد ٌطلبها المشتري الثبات مطابقة البضاعة لما ٌنص علٌه العقد.
وتمكٌنا للمشتري من االحاطة بشروط النقل ،والتعرؾ على حقوقه فً مواجهة الناقل البحري المسبول عن تسلٌم البضاعة الٌه فً
مٌناء الوصول قضى المشروع بوجوب ارفاق عقد اٌجار السفٌنة اذا كان سند الشحن ٌحٌل الى ما تضمنه من شروط.
ولما كان تسلٌم المبٌع فً البٌع سٌؾ ٌتم بطرٌق نقل المستندات من البابع الى المشتري فقد خولت المادة  049للمشتري الحق فً
عدم قبول تلك المستندات اذا كانت ناقصة او ؼٌر مطابقة للشروط المنصوص علٌها فً العقد كما لو كان سند الشحن ال ٌؽطً كامل
الرحلة الى مٌناء الوصول ،او كان التؤمٌن معقو دا بمبلػ ٌقل عن قٌمة البضاعة ،او كانت االوراق تكشؾ بذاتها عن تخلؾ البابع
عن تنفٌذ بعض التزاماته االخرى.
وحتى ال ٌتراخى المشتري فً اعبلن عدم قبوله لتلك المستندات او اعتراضه علٌها لمدة طوٌلة مما قد ٌضر بصالح البابع قضى
المشروع باعتبار المشتري قاببل لتلك المستندات اذا لم ٌعترض علٌها خبلل سبعة اٌام من تارٌخ تسلمها .وٌتم االعتراض باخطار
البابع بارسال مستندات مطابقة للشروط خبلل فترة مناسبة .وللمشتري بعد انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البٌع مع التعوٌض ان كان
له مقتض.
واذا رد المشتري المستندات السباب معٌنة او قبلها بقٌو د فلٌس له بعد ذلك ان ٌبدي اي اعتراض ؼٌر االسباب والقٌود التً سبق
اٌرادها ،وذلك حتى ال ٌلجؤ المشتري الى المماطلة فً قبول المستندات بالتعلل باسباب جدٌدة وهو ما قد ٌلجؤ الٌه المشتري فً
بعض االحٌان للتخلص من الصفقة اذا انخفضت اسعار البضاعة قبل وصولها الٌه.
ومت ى قدرت المحكمة ان رد المشتري للمستندات لم ٌكن له ما ٌبرره ،كان مسبوال عن تعوٌض البابع عما ٌنجم عن ذلك من ضرر.
ولما كان لوصول المستندات الى المشتري قبل وصول السفٌنة اهمٌة بالؽة اذ هً التً تمكنه من استبلم البضاعة عند وصولها،
وتجنبه نفقات ومخاطر اٌداعها احد ا لمخازن او افراؼها على رصٌؾ المٌناء ،فانه ٌنبؽً على البابع ارسال تلك المستندات الى
المشتري دون تؤخٌر حتى تصل الٌه قبل وصول السفٌنة .فاذا وصلت السفٌنة قبل وصول المستندات وجب على البابع فور اخطاره
بذلك القٌام بكل ما ٌلزم لتمكٌن المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التً لم تصل او استكمال المستندات الناقصة
(م ) 04:ومن الطبٌعً ان ٌتحمل البابع المصروفات البلزمة لذلك مع تعوٌض ما قد ٌصٌب المشتري من ضرر بسبب ذلك.
وعرضت المادة ; 04لبلستبلم الفعلً للبضاعة .فؤلزمت المشتري الذي قبل المستندات التً قدمها البابع باستبلم البضاعة عند
وصولها على السفٌنة الناقلة بعد فحصها والتحقق من مطابقتها لما جاء باالوراق .فاذا لم تكن البضاعة موافقة لما ورد بالمستندات
فان للمشتري رفضها رؼم سبق قبول المستندات ،ذلك الن المستندات ال تكشؾ اال عن الحالة الظاهرة للبضاعة ،وقد ٌكشؾ
االستبلم الفعلً والتحقق من البضاعة على الطبٌعة ان بها ما ٌخالؾ بٌانات المستندات.
كما تضمنت المادة ; 04حكما مستمدا من طبٌعة البٌع سٌؾ وهو تحمل المشتري المصروفات التً تستحق على البضاعة اثناء
الرحلة البحرٌة حتى وصولها الى مٌناء الوصول ما لم ٌكن متفقا على دخول هذه المصروفات فً اجرة النقل فعندبذ ٌتحملها البابع
النها تدخل فً تقدٌر الثمن الذي ٌدفعه المشتري .كما ٌتحمل المشتري ما قد ٌستحق على المبٌع من رسوم استٌراد او رسوم
جمركٌة.
وبالرؼم من حق المشتري فً فحص البضاعة ورفضها اذا كانت مخالفة لما ورد فً االوراق ،فقد قدر المشروع ان من ؼٌر المبلبم
فسخ البٌع بعد وصول البضاعة متى كانت المخالفة ال تجاوز القدر المسموح به عرفا فؤلزم المشتري بقبول البضاعة مع تنزٌل فً
الثمن ٌقدره الخبراء وفقا للعرؾ المعمول به فً مٌناء الوصول (م .) 021
البٌع فوب :
وبعد ان فرغ المشروع من عبلج البٌع سٌؾ ،تناول البٌع -فوب .-وهو الصورة الثانٌة من بٌوع القٌام .وٌختلؾ عن البٌع -سٌؾ-
فً ان البابع ال ٌلتزم فٌه بابرام عقد النقل او عقد التؤمٌن ،لذلك فان ثمن المبٌع اال ٌتضمن نفقات النقل او عقد التؤمٌن ،لذلك فؤن
ثمن المبٌع ال ٌتضمن نفقات النقل والتؤمٌن وانما ٌقوم المشتري بؤ دابها مباشرة الى الناقل والمإمن اللذٌن ٌتعاقد معهما .كما ٌختلؾ
عنه كذلك فً ان المستندات لٌس لها دور فٌه كما فً البٌع -سٌؾ -الن النقل والتؤمٌن ٌعقدهما المشترى مباشرة مع النقال
والمإمن وٌتسلم منهما سندى الشحن والتؤمٌن دون تدخل من البابع.
وٌتمٌز البٌع فوب بؤ نه ٌنفذ كله فً مٌناء الشحن الذي ٌتفق علٌه فً العقد .وما على البابع اال احضار البضاعة الى مبناء الشحن
وتسلٌمها الى الناقل البحري الذي تعاقد معه المشتري .وابرازا لهذه الخصٌصة الجوهرٌة عرفت المادة  020البٌع -فوب -بؤنه
البٌع الذي ٌتم فٌه تسلٌم البضاعة فً مٌناء الشحن على ظهر السفٌنة التً ٌعنٌها المشترى لنقلها.
وعرضت المادة  029اللتزام المشتري بنقل البضاعة اذ هو الوسٌلة لتمكٌن البابع من تنفٌذ التزامه بتسلٌمها الٌه على ظهر
السفٌنة .فقضت بؤن على المشترى ابرام عقد نقل البضاعة واداء اجرته ،واخطار البابع فً وقت مناسب باسم السفٌنة التً اختارها
للنقل ومكان الشحن وتارٌخه او المهلة المعٌنة للقٌام به.
ومتى اخطر المشتري البابع البٌانات السالفة ،التزم البابع بشحن البضاعة على السفٌنة التً عٌنها المشتري فً التارٌخ او خبلل
المدة المعٌنة للشحن .وٌتحمل نفقات عملٌة الشحن وكذلك الن فقات البلزمة العداد البضاعة للشحن كنفقات حزمها او فحصها او
قٌاسها او عدها.
وعلى البابع ان ٌخطر المشتري دون ابطاء بشحن البضاعة ،وان ٌرسل الٌه االوراق المالٌة على ذلك ،على ان ٌتحمل المشتري
مصروفات االخطار وارسال االوراق (م.)029
ولما كان التسلٌم ال ٌتم اال با عطاء البضاعة للناقل البحري على ظهر السفٌنةن فان البابع ٌتحمل نفقات استخراج اذن تصدٌر
البضاعة وجمٌع االجراءات الخاصة بالشحن (م.)024
واذ طلب المشترى تقدٌم شهادة دالة على مصدر البضاعة التزم البابع بالحصول علٌها وتقدٌمها له (م )022النها مما ٌدخل فً
ادلة االثبا ت التً ٌلزمه تقدٌمها للداللة على تنفٌذ التزامه الخاص بالبضاعة المسلمة.
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ولما كان البابع هو الذي ٌقوم بشحن البضاعة وتسلٌمها للناقل ،فان الناقل كثٌرا ما ٌصدر سند الشحن وٌسلمه للبابع ،بل قد ٌشترط
علٌه البابع ذلك قبل تسلٌمه البضاعة لذلك اوجبت المادة  028على ال بابع تقدٌم كل معاونة لتمكٌن المشتري من الحصول على سند
الشحن وؼٌره من المستندات الصادرة فً بلد الشحن والتً قد ٌطلبها المشتري لٌتمكن من استٌراد البضاعة الى بلد الوصول ،او
مرورها عبر دولة اخرى عند االتقضاء .وٌتحمل النفقات البلزمة للحصول على هذه االوراق اذ ان مسإولٌة البابع تقؾ عند اتمام
عملٌة الشحن.
وٌشبه البٌع -فوب  -البٌع -سٌؾ  -فً ان البابع فً كل منهما ٌتحمل تبعة ما ٌلحق البضاعة حتى تمام شحنها اي حتى اللحظة التً
تجتاز فٌها حاجز السفٌنة التً تتولى النقل .ثم تنتقل التبعة بعد ذلك الى المشتري .وهو ما نصت علٌه المادة  029بالنسبة للبٌع -
فوب.-
وواجهت المادة  02:حالة ما اذا لم ٌخطر المشتري البابع باسم السفٌنة الناقلة فً المٌعاد المناسب ،او كان قد احتفظ بحق تعٌٌن
مدة لتسلمه البضاعة او لتحدٌد مٌناء الشحن ولم تصدر عنه تعلٌمات محددة خبلل تلك المدة .فالزمته بالمصروفات االضافٌة التً
تنجم عن ذلك ،كما حملته تبعة ما قد ٌلحق البضاعة من ضرر من تارٌخ انقضاء المدة المتفق علٌها للتسلٌم بشرط ان تكون
البضاعة قد تعٌنت بذاتها بعقد البٌع او بؤي وسٌلة اخرى ،النه وان كان االصل فً البٌع -فوب -ان المشترى ال ٌتحمل تبعة ما قد
ٌلحق البضاعة من ضرر اال من تارٌخ تسلمها وانتقال ملكٌتها الٌه بشحنها على السفٌنة ،اال انه متى تسبب بخطبه فً عدم تمكٌن
البابع من تسلٌمها ،فان من الطبٌعً ان ٌتحمل تبعة ما ٌصٌبها من ضرر ،فضبل عن المصروفات الناجمة عن تقصٌره.
واجرت المادة ; 02ذات الحكم على حالة ما اذا تؤخرت السفٌنة الى ما بعد انتهاء المدة المعٌنة للشحن او اذا لم تستطع شحن
البضاعة خبلل تلك المدة ،فحملت المشترى ما ٌنجم عن ذلك من مصروفات اضافٌة او ضرر البضاعة النه لٌس من العدالة تحمٌل
البابع تعة امور ال ٌد له فٌها .والمشتري وشؤنه فً الرجوع على الناقل الذي تعاقد معه اذا كان التؤخٌر راجعا الى تقصٌره.
بٌوع الوصول :
وعالجت المادة  081بٌوع الوصول .ولما كان هذا النوع من البٌوع اصبح نادرا فً العمل فقد اكتفى المشروع باٌراد الخصابص
التً تمٌزها عن البٌع -فوب -والبٌع -سٌؾ .-واعتبرها بٌوعا بشرط التسلٌم فتخضع الحكام هذه البٌوع.
ثالثا  -النقل الجوي
اختتم المشروع احكام عقد النقل بمعالجة النقل الجوي فاستدرك بذلك نقصا فً القانون التجاري القابم الذي اؼفل تنظٌمه اؼفاال تاما
رؼم اهمٌته البالؽة وانفراده ببعض احكام خاصة تتفق وطبٌعته وتؽٌر تلك التً تحكم عقد النقل البري ،فضبل عن وجود اتفاقٌة
دولٌة تنظم بعض لواحٌه  -هً اتفاقٌة وارسو المبرمة فً  09من اكتوبر سنة ; 0;9والمعدلة ببروتوكول الهاي بتارٌخ  9:من
سبتمبر سنة  0;22والمعاهدة المكملة لها الموقعة فً -جوادا الجارا -بالمكسٌك بتارٌخ  0:من سبتمبر سنة  - 0;80والتً
انضمت الٌها الكوٌت القانون رقم  91لسنة .0;92
واذا كان تطبٌق اتفاقٌة وارسو الخاصة بتوحٌد بعض قواعد النقل الجوي مقصورا على النقل الدولً  -حسبما عرفته المادة االولى
منها  -فقد رأى المشروع االستعانة بؤحكامها لتنظٌم ما عساه ان ٌكون من نقل جوي داخلً فً الكوٌت ،والنقل الذي تقع فٌه نقطة
ال قٌام او نقطة الوصول فً اقلٌم دولة ؼٌر طرؾ فً االتفاقٌة وتطبق فً شؤنه احكام القانون الكوٌتً وفقا لقواعد االسناد -
وكبلهما نقل ال ٌخضع الحكام االتفاقٌة ،وذلك توحٌدا الحكام النقل الجوي وتفادٌا من ازدواج القواعد واالحكام بٌن القانون الوطنً
واالتفاقٌة  -وهو ما سارت علٌه ؼالبٌة الدول التً انضمت الٌها.
وبالرؼم من ان اتفاقٌة وارسو قد عدلت بمقتضً بروتوكول -جواتٌماالت سٌتً -بالمكسٌك الموقع بتارٌخ  :من مارس سنة
 0;90اال ان المشروع لم ٌشؤن ان ٌتعجل وٌتبنى ما جاء به من تعدٌبلت ،وذلك نظرا الن هذا البروتوكول لم ٌدخل بعد حٌز التنفٌذ
والن الكوٌت لم تنضم الٌه حتى االن.
وقد استهل المشروع احكامه باٌضاح مدلول بعض العبارات وااللفاظ التً اوردها تحدٌدا لمعناها ورفعا لكل لبس وقد ٌثور بشؤنها.
فبٌن فً المادة  912ان المقصود بعبارة (النقل الجوي) هو نقل االشخاص او االمتعة او البضابع بالطابرات فً مقابل اجر.
والمقابل قد ٌكون نقدا او عٌنا او التزاما بؤداء عمل .ولكن ال ٌكفً لتحقق معنى المقابل بمجرد االسهام الرمزي من جانب المسافر
او مرسل البضاعة فً تكالٌؾ الرحلة ،بل ٌجب ان ٌكون المقابل حقٌقٌا بؽٌة الحصول على ربح .وتوافر المقابل وقصد الربح مسؤلة
واقع تخضع لتقدٌر قاضً الموضوع.
كما عرؾ النص المراد بلفط (االمتعة) وهً االشٌاء التً ٌجوز للراكب حملها معه فً الطابرة وتسلم للناقل لتكون فً حراسته اثناء
النقل ،مستبعدا من هذا التعرٌؾ االشٌاء الصؽٌرة الشخصٌة التً تبقى فً حراسة الراكب اثناء السفر وال ٌتخلى للناقل عنها  -وهو
ما ٌتسق واحكام االتفاقٌة.
وؼنى عن البٌان ان اصطبلح _(الناقل الجوي) ٌنصرؾ الى -الناقل المتعاقد -والى -الناقل الفعلً -وفقا لحكم المادة االولى من
اتفاقٌة جوادا الجارا سنة  . 0;80كما ان النقل الذي ٌتواله عدد من الناقلٌن بطرٌق الجو على التتابع ٌعتبر عملٌة نقل واحدة ما
دامت نٌة االطراؾ قد اتجهت الى اعتباره كذلك (م  9/0من اتفاقٌة وارسو).
ونظرا الهمٌة مسإولٌة الناقل الجوي وتفردها بؤحكام خاصة وما تثٌره فً العمل من مصاعب قانونٌة ،فقد عنى المشروع بتنظٌمها
تنظٌما مفصبل وفقا الحكام االتفاقٌة ،على ان تسر ي على عقد النقل الجوي فٌما عداها االحكام العامة لعقد النقل بشؤن نقل االشٌاء
ونقل االشخاص (م.)918
اما االحكام المتعلقة بوثابق السفر وبٌاناتها التً تناولتها االتفاقٌة الى جانب مسإولٌة الناقل الجوي ،فقد آثر المشروع ان ٌؽفلها
اكتفاء بما درج علٌه العمل من اتباع النماذج التً وضعها االتحاد الدولً للنقل الجوي (االٌاتا)  -ومع ذلك فقد حرص المشروع
على ذكر الحكم الخاص بضرورة االشارة فً الوثٌقة الى ان النقل ٌقع وفقا الحكام المسإولٌة المحدودة المنصوص علٌها فً المادة
( )904واال امتنع على الناقل التمسك بهذه االحكام (م )919وذلك نظرا الهمٌة هذا الحكم والنه ٌتضمن جزاء ٌستلزم حتما وجود
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نص ٌقرره.
وقد بدأ المشروع تنظٌمه الحكام مسإولٌة النقال الجوي بالكبلم فً شروط انعقادها سواء اكانت عن االضرار التً تصٌب الراكب،
ام البضاعة ،ام االضرار التً تنجم عن التؤخٌر.
فنص فً المادة  91:على ان ٌسؤل الناقل الجوي عن الضرر الذي ٌحدث فً حالة وفاة الراكب او اصابته بجروج او بؤي ضرر
بدنى اخرى اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر على متن الطابرة او فً اثناء اٌة عملٌة من عملٌات صعود الركاب ونزولهم.
وٌشترط فً الحادي الذي ٌسؤل عنه الناقل ان ٌقع نتٌجة للنقل فبل ٌكفى ان ٌحدث اثناء النقل كؤن ٌتعدى راكب على آخر لضؽٌنة
بٌنهما اذ ال صلة البتة بٌن هذا الحادث وعقد النقل.
وتعنى عبارة -او اصابة الراكب بؤي ضرر بدنى آخر -الواردة بالنص ان النقال الجوي ٌكون مسإوال عن اي اذى جسمانً آخر ولو
لم ٌترك اثرا مادٌا على جسد الراكب كاصابته بصدمة عصبٌة او حالة اكتباب نفسً .كما ان المقصود بلفظ -الحادث -الواقعة
بمعناها الشامل.
اما الفترة الزمنٌة التً تبدأ فٌها مسإولٌة الناقل عن االشخاص ونتنتهً  -والتً اشار الٌها النص  -فقط استهدى المشروع فً
تحدٌدها بؤحكام االتفاقٌة .وهو فً هذا التحدٌد قد راعى معٌارٌن هما مخاطر الطٌران ورعاٌة النقال للمسافرٌن  -بمعنى ان التزام
الناقل ٌبدأ فً المكان والزمان الذي ٌتواجد فٌه المسافر فً مجال مخاطر الطٌران وٌنتهً باختفاء تلك المخاطر .كما ان التزامه
ٌرتبط اٌضا بالزمان والمكان الذي ٌتولى فٌه الناقل رعاٌة المساف ر تمهٌدا لعملٌة النقل .ومن ثم تسري مسإولٌة النقال الجوي منذ
ان ٌؽادر الراكب قاعة االنتظار بالمطار وٌدخل ارض المطار قاصدا الى الطابرة ،ثم ٌصعد الٌها وٌستقر بها ،والى ان ٌنزل منها
متجها الى مبانً المطار وٌدخل هذه المبانً بالفعل.
وتقوم هذه المسإولٌة سواء كانت الطابرة ال تزال رابضة فً ارض المطار ،او كانت تحلق فً الجو ،او فً اثناء اقبلعها او
هبوطها .وساء هبطت فً مطار الوصول او فً أي مكان اخر اثناء الطرٌق .وسواء كان هبوط الطابرة عادٌا او اضطرارٌا فً ؼٌر
االماكن المخصصة لهبوط الطابرات.
اما النقل من مكتب شركة الطٌ ران الى المطار او من المطار الى مكتب الشركة فبل ٌدخل فً نطاق النقل الجوي وال ٌعدو ان ٌكون
مجرد نقل عادي من نوع ما ٌقوم به الناقل البري.
وعرضت المادة ; 91لمسإولٌة الناقل الجوي عن نقل االمتعة والبضابع ومداها الزمانً والمكانً مستهدٌة فً ذلك بفكرة الحراسة
وحده ا .فنصت فً فقرتها االولى على ان ٌسؤل الناقل الجوي عن الضرر الذي ٌحدث فً حالة هبلك او ضٌاع االمتعة او البضابع او
تلفها اذا وقع الحادث الذي ادى الى الضرر اثناء النقل الجوي .وحددت فً فقرتها الثانٌة مرحلة النقل الجوي بؤنها الفترة التً تكون
فٌها االمتعة او البض ابع فً حراسة الناقل سواء كان ذلك فً مطار كمطار القٌام او الوصول او محطة اثناء الطرٌق ،او اثناء
الطٌران او فً اي جهة فً حالة هبوط الطابرة هبوطا اضطرارٌا خارج المطار .ومن ثم ٌشمل النقل الجوي الفترة التً تمتد منذ
استبلم الناقل البضاعة فً مطار القٌام الى حٌن ت لسٌمها الى المرسل الٌه فً مطار الوصول .وال تشمل مرحلة النقل الجوي اي نقل
بري او بحري او نهري (فً بعض الببلد) ٌقع خارج المطار .وهو ما اشارت الٌه الفقرة الثالثة من النص .ومع ذلك اذا تم هذا النقل
بمناسبة تنفٌذ عقد النقل الجوي بقصد شحن البضاعة ،او تسلٌمها ،او نقلها من طابرة الى اخرى ،فان كل ضرر ٌحدث للبضاعة
ٌفترض انه قد نجم عن واقعة حدثت خبلل النقل الجوي ما لم ٌقم الدلٌل على العكس .ومثال النقل الذي ٌتم بقصد الشحن او التسلٌم
النقل من مقر شركة الطٌران بالمدٌنة الى المطار وبالعكس.
وتحدثت المادة  901عن مسإولٌة الناقل الجوي عن اضرار التؤخٌر فً وصول الراكب او البضابع واالمتعة فاشترطت النعقاد
مسإولٌته شرطٌن اساسٌٌن هما التؤخٌر والضرر .ذلك ان عقد النقل الجوي ٌرتب التزامات معٌنة على عاتق الناقل الجوي اهمها
التزامه بضمان تنفٌذ النقل فً المٌعاد .فاذا اتفق الطرفان على مٌعا د معٌن للنقل التزم الناقل باحترامه سواء ذكر المٌعاد فً العقد
على عدة او كان واردا فً جدول المواعٌد اما اذا لم ٌتفق على مٌعاد او رفض الناقل ضمان المواعٌد المذكورة فً الجدول فٌسري
المٌعاد المعقول اي المٌعاد المعتاد لنفس الرحلة فً مثل الظروؾ الجوٌة المحٌطة .وهو امر متروك تقدٌره لقاضً الموضوع.
وال ٌسؤل الناقل الجوي عن مجرد التؤخٌر فً الوصول وانما ٌلزم ان ٌترتب على هذا التؤخٌر اضرارا تلحق بالمسافر او بمرسل
البضاعة .كان ٌحرؾ المسافر مثبل من االشتراك فً محفل علمً دعى الٌه بصفته لتقدٌم خدماته او ان ٌضار المرٌض بسبب تؤخره
عو الوصول الجراء جراحة عاجلة او ٌترتب على تؤخٌر وصول البضاعة هبلكها او تلفها او بوارها او خفض قٌمتها.
وتناول المشروع بعد ذلك طبٌعة مسإولٌة الناقل الجوي ووسابل دفعها .فنص فً المادة  900على ان ٌعفى الناقل الجوي من
المسإولٌة اذا اثبت انه وتابعٌه قد ا تخذوا كل التدابٌر البلزمة لتفادي الضرر او كان من المستحٌل علٌهم اتخاذها .وبذلك اعتبر
المشروع مسإولٌة النقال الجوي مسإولٌة تعاقدٌة تضع على كاهل الناقل التزاما بوسٌلة موضوعه بذلك العناٌة الضرورٌة لسبلمة
المسافر او البضاعة فرٌنة على خطبه .وهً قرٌنة ٌستطٌع النقال تفوٌضها باثبات احد امرٌن :
اوال  -انه وتابعٌه قد اتخذوا كل التدابٌر البلزمة لتفادي وقوع الضرر.
ثانٌا  -او انه كان من المستحٌل علٌهم القٌام بتلك التدابٌر لمنع وقوع الضرر.
وهو الحل الذي اخذت به االتفاقٌة اقامة للتوازن بٌن مصالح الناقلٌن ومصالح المسافرٌن وارباب البضاعة ،وتوفٌقا لوجهات النظر
المتضاربة فً تشرٌعات الدول المشتركة فً المإتمر.
وٌقصد بالتدابٌر البلزمة التً ٌتحتم على الناقل الجوي اتخاذها لدفع مسإولٌة كافة االحتٌاطات المعقولة التً ٌقوم بها عادة النقال
الجوي الحرٌص وتابعوه وذلك بصرؾ النظر عما اعتاده النقال المدعى علٌه فً رعاٌة شإونه .فالمعٌار موضوعً ال شخصً.
وقضت المادة  909باعفاء النقال الجوي من المسإولٌة اذا اثبت ان خطؤ المضرور هو السبب الوحٌد لما لحق به من ضرر،
وبتخفٌض مسإولٌته اذا كان الخطؤ مشاعا بٌن النقال والمضرور .وتوزع المسإولٌة بٌنهما فً هذه الحالة بسبة اسهما فعل كل
منهما فً احداث الضرر .وتلك مسؤلة تقدرها محكمة الموضوع.
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وٌتشرط فً فعل المضرور لكً ٌإدي الى اعفاء النقال من المسإولٌة كلٌة او التخفٌؾ منها ان ٌتوافر فٌه العنصران المكونان لكل
سبب اجنبً اي عدم امكان التوقع وعدم امكان التبلفً.
واذ كانت اتفاقٌة وارسو لم تتعرض لطبٌعة مسإولٌة النقال عن االشٌاء الصؽٌرة الشخصٌة التً ٌحتفظ بها الراكب فً حراسته،
وال لشروط انعقادها واكتفت باٌراد حدود التعوٌض المستحق عنها ،فقد اتجه المشروع فً المادة  904الى اعتبار مسإولٌة الناقل
بصددها مسإولٌة تقصٌرٌة ال تق وم اال اذا اثبت الراكب خطؤ النقال او تابعٌه .ذلك ان نقل هذه االشٌاء ال ٌعتبر عقدا الن الناقل لم
ٌتعهد بنقلها وقد ال ٌعلم شٌبا عن وجودها ،والن المسافر قد ىثر ان تكون فً حراسته لو ٌتخل عنها للناقل .ومن ثم ال ٌعدو االمر
ان ٌكون مجرد مكنة للراكب بحملها معه فحسب ،وتكون مسإولٌة الناقل عن تلفها او هبلكها مسإولٌة تقصٌرٌة  -وهو ما اتجه
الٌه القانون الفرنسً واالمرٌكً.
وؼنى عن البٌان ان امتعة المسافر التً ٌسلمها الى الناقل مقابل اٌصال وٌستلمها منه فً مكان الوصول ،وهو النظام المعروؾ
بنقل االمتعة المسجلة ال ٌختلؾ فً ال حكم عن نقل البضابع فتكون مسإولٌة الناقل فٌه عقدٌة.
وحرصا من المشروع على اقامة التوازن بٌن مختلؾ المصالح المتعارضة لتعمل متضافرة على تحقٌق النفع العام ،سار فً تنظٌمه
لمسإولٌة الناقل الجوي على نهج وسط من شؤنه رعاٌة مصالح النقال والمسافر والشاحن على حد سواء فلم ٌجز للناقل التحصن
وراء شروط االعفاء من المسإولٌة ،ولم ٌلزمه بالتعوٌض الكامل وانما حدد مسإولٌته بمبالػ معٌنة ٌراعى فٌها ترضٌة المضرور
بجبر جزء معقول من الضرر وارضاء الناقل بتخفٌؾ اعباء مسإولٌته حتى ال ترهقه فٌعجز عن مواصلة االستؽبلل .وهو الحل الذي
اخذت به االتفاقٌة وتبناء المشروع.
فتناولت المادة  904تعٌٌن الحد االقصى للتعوٌض الذي ٌستحق على الناقل سواء فً حالة نقل االشخاص او االمتعة والبضابع.
ونصت فً فقرتها االولى على تحدٌد مسإولٌته بمبلػ ستة آالؾ دٌنار بالنسبة الى كل راكب فً حالة نقل االشخاص ما لم ٌتفق
صراحة على تجاوز هذا المقدار .وقضت فً فقرتها الثانٌة بتحدٌد مسإولٌته بمبلػ  8دٌنار عن كل كٌلو جرام فً حالة نقل البضابع
او االمتعة .على انه اذا قدم المرسل عند تلسٌمها الى الناقل اقرار خاصا بما ٌعلقه من اهمٌة على تسلٌمها فً مكان الوصول ودفع
ما قد ٌطلبه النقال من اجرة اضافٌة نظٌر ذلك  -كما فً حالة نقل السبابك والمجوهرات والتحؾ النادرة وما الٌها  -فان الناقل ٌتلزم
فً هذه الحالة بتعوٌض الضرر فً حدود المبلػ الذي ذكره المسرل  -اال اذا اثبت الناقل ان هذا المبلػ ٌتجاوز القٌمة الحقٌقٌة
للضرر الذي وقع .اما الفقرة الثال ثة فقد عالجت طرٌقة حساب االحد االقصى للتعوٌض فً حالة الفقد او التلؾ الجزبً للبضاعة او
االمتعة المشحونة فقضت باالعتداد بالوزن االجمالً للطرد كله فً حالة فقد او تلؾ بعض محتوٌاته .على انه اذا تعلق االمر برسالة
تشتمل على عدة طرود وكان فقد او تلؾ حدها ٌإثر على قٌمة طرود اخرى فٌراعى اٌضا وزن هذه الطرود فً حساب الحد االقصى
للتعوٌض .كؤن تحتوي الرسالة على مجموعة من القطع الفنٌة او االثرٌة ٌكمل بعضها بعضا ،او على اجزاء من -ماكٌنة -واحدة
مسحونة فً عدة طرود ،ففً هذه الحالة ٌدخل فً حساب لتعوٌض اٌضا وزن الطرود التً لم تمس بسوء .اما الفقرة الرابعة فقد
حددت مسإولٌة الناقل بمبلػ  091دٌنار لكل راكب بالنسبة الى االشٌاء الصؽٌرة الشخصٌة التً تبقى فً حراسة الراكب اثناء
السفر.
هذا وقد استهدى المشروع بؤحكام االتفاقٌة فً شؤن المبالػ التً حدد بها الحد االقصى للتعوٌض  -والتً اوردتها بالفرنك الذهب
بونكارٌه  -بعد ان اجرى تحوٌلها الى العملة الوطنٌة.
وجدٌر بالذكر ان هذه المبالػ تعتبر حدودا قصوى للتعوٌض ال مبالػ جزافٌة .فبل ٌستحق المضرور تعوٌضا سوى عن الضرر الذي
لحقه بالعفل.
ورؼم ان التحدٌد القانونً لمسإولٌة النقال الجوي مٌزة تقررت لمصلحته حتى ال ٌنوء كاهلة بالمسإولٌة المطلقة ،فان المشروع
رأى ان المصلحة تقتضً ان ال ٌتمتع الناقل بهذه المٌزة بؽٌر حدود ال ٌكون ذلك سببا فً اهماله وتراخٌه فً اداء واجبه وعدم
مراعاته الحٌطة والتبصر فً القٌام بعمله .ومن ثم اتجه المشروع الى حرمانه منها وحجب تحدٌد المسإولٌة عنه اذا اخطؤ ،بؤن
كان الضرر قد نشؤ من فعل او امتناع من جانبه او تابعٌه وذلك اما بقصد احداث ضرر ،واما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا قد
ٌترتب على ذلك (م - )902وهو ما ٌتسق واحكام االتفاقٌة فً صٌاؼتها المعدلة بمقتضً بروتوكول الهاي سنة .0;22
والخطؤ الذي قصدته المادة  902من نوعٌن :
االول  -ان ٌكون الخطؤ عبارة عن فعل او امتناع بقصد احداث ضرر .وهو الخطؤ الذي ٌتوافر فٌه معنى العمد .فلم ٌتطلب النص
توافر الؽش وانما اكتفى بتعمد وقوع الفعل او االمتناع بالرؼم من انه ٌرتب حتما نتٌجة ضارة.
والثانً  -ان ٌكون الخطؤ عبارة عن عدم اكتراث مع العلم او الوعً بؤن ضررا ما من المحتمل ان ٌحدث .فالضرر لٌس حتمٌا ولكن
احتمالع لم ٌمنع الشخص من اتٌان الفعل ؼٌر مكترث بنتابجه المحتملة.
ومكن المشروع فً المادة  908تابعً الناقل من االفادة من تحدٌد المسإولٌة اذا حدث واقٌمت دعوى المسإولٌة علٌهم .واشترط
لذلك اثبات وقوع العقل اثناء تؤدٌة وظافبهم .وحرص على النص على انه اذا اقٌمت دعوى المسإولٌة على الناقل والتابع معا فبل
ٌجوز ان ٌزٌد مكجموع التعوٌض الذي ٌحكم به علٌهما عن الحدود القصوى المقررة فً المادة  .904كما عنى باالشارة الى عدم
افادة التا بع بعفل او امتناع من جانبه اما بقصد احداث ضرر وما برعونة مقرونة بادراك ان ضررا ما من المحتمل ان ٌحدث -
وبذلك سوى المشروع  -فً تبٌانه لنوع الخطؤ الذي ٌحجب المسإولٌة المحدودة  -بٌن الناقل والتابع.
وقدر المشروع ان تحدٌد المسإولٌة بالمبالػ التً عٌنها تكفل للناقل قدرا كافٌا فً الحماٌة والرعاٌة ،فؤبطل شروط االعفاء من
السإولٌة او تحدٌدها بؤقل من المبالػ المبٌنة فٌه (م )909/0اما االتفاق على تشدٌد المسإولٌة فبل ٌكون باطبل النه ٌهدؾ الى
تقرٌر المزٌد من الحماٌة للمسافر او الشاحن وهً الحماٌة التً حرص المشروع على عدم النزول بها عن حد معٌن.
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ومع ذلك فبل ٌشمل البطبلن الشرط الذي ٌقضً باعفاء النقال من المسإولٌة او بتحدٌدها فً حالة هبلك او تلؾ البضاعة بسبب
طبٌعتها او عٌوبها الذاتٌة (م )) 909/9فٌستطٌع الناقل بمقتضى شروط اتفاقٌة ٌضمنها عقد النقل ان ٌتحلل من مسإولٌته عن
االضرار الناجمة عن تلؾ البضاعة او هبلكها متى كانت طبٌعتها هً السبب فً ذلك ،كنقل السوابل التً ٌتبخر جزء منها بعفل
الحرارة او تعرضها للجوء ،او كان بها عٌب ذاتً تسبب فً التلؾ او الهبلك كمرض الحٌوانات المنقولة .وعلى الناقل ٌقع عبء
اثبات ان االضرار التً لحقت بالبضاعة ك ان سببها هو العٌب الذاتً او طبٌعتها وانه تابعٌه لم ٌرتكبوا خطؤ بهذا الصدد.
وحسما لبلنزعة التً قد تثار بشؤن نقل البضابع جوا  -بطرٌقة ال تهدر حقوق ارباب البضاعة والمسافرٌن من ناحٌة ،وال ترهق
الناقل الجوي من ناحٌة اخرى  -اقام المشروع قً المادة  90:قرٌنة على ان استبلم االمتعة او البضابع قد تسلمها فً حالة جٌدة
ووفقا لمستندات النقل  -اال اذا اثبت المرسل الٌه انه رؼم عدم اعتراضه فان البضاعة وصلت هالكة او تالفه.
اما اذا وصلت البضاعة او االمتعة تالفة او متؤخرة فقد اوجب المشروع على المرسل الٌه ان ٌسارع باالحتجاج لدى الناقل فً
المواعٌد التً حددتها المادة ; 90واال تعرض للدفع بعدم قبول دعوى المسإولٌة من جانب الناقل.
وتختلؾ مواعٌد االحتجاج باختبلؾ اسباب الضرر فً دعوى المسإولٌة .ففً حالة التلؾ ٌتعٌن على المرسل الٌه ان ٌوجه
االحتجاج الى الناقل بمجرد اكتشافه له على ان ٌكون ذلك خبلل سبعة اٌام على االكثر اذا تعلق االمر باالمتعة ،واربعة عشر ٌوما اذا
تعلق االمر بتلؾ البضاعة وذلك من تارٌخ تسلمه اٌاها .اما فً حالة التؤخٌر فٌجب توجٌه االحتجاج الى الناقل خبلل واحد وعشرٌن
ٌوما على االكثر من تارٌخ وضع البضاعة تحت تصرؾ المرسل الٌه.
و ٌترتب على عدم توجٌه االحتجاج اى الناقل فً المواعٌد السابقة الحكم بعدم قبول دعوى المسإولٌة اال اذا اثبت المدعى ان الناقل
او تابعٌه ارتكبوا تدلٌسا لتفوٌت مواعٌد االحتجاج على المرسل الٌه او الخفاء حقٌقة الضرر (م - )90;/9وهو ما نحا الٌه المشرع
الفرنسً فً قانون  9مارس .0;29
وؼنى عن البٌان انه اذا لم ٌحصل تسلٌم للبضاعة على االطبلق كما اذا هلكت هبلكا كلٌا فبل ٌسري الدفع بعدم قبول دعوى
المسإولٌة.
والعبرة بالتسلٌم الحقٌقً للبضاعة ولٌس بالتسلٌم الحكمى لها .ذلك ان مناط تقرٌر الدفع بعدم القبول هو التحقق من حالة البضاعة
مما ٌستوجب تمكن المرسل الٌه من حفصها ومعرفة احوالها .اما التسلٌم الحكمى الذي ٌقتصر على مجرد تسلٌم مستندات الشحن
فبل ٌعتد به فً هذا الصدد.
وعمبل على سرعة تصفٌة المنازعات الناشبة عن عقد الناقل الجوي حتى تستقر المراكز القانونٌة الطرافه ،وال تتراخى المطالبة
ب الحقوق الناشبة عنه الجال طوٌلة ٌظل فٌها الناقل مهددا بدعاوى قد ٌتعذر علٌه استجماع ادلتها اوجب المشروع رفع دعوى
المسإولٌة خبلل سنتٌن اعتبارا من تارٌخ بلوغ الطابرة جهة الوصول او من الٌوم الذي كان ٌتعٌن وصول الطابرة فٌه او من تارٌخ
وقؾ النقل واال سقط الحق فً رفعها (المادة .)991
وعالجت المادة  990المسإولٌة الناشبة عن النقل المجانً فلم تجر علٌها احكام المسإولٌة العقدٌة وانما اخضعتها الحكام
المسإولٌة التقصٌرٌة ،ذلك ان هذا النوع من النقل ال ٌتم تنفٌذا لعقد نقل  -ومع ذلك فقد قٌدتها بالتحدٌد المنصوص علٌه فً المادة
 904رعاٌة للناقل وحتى ال تكون حقوق الراكب بالمجان اكثر من حقوق الراكب بمقابل.
واشترط المشروع العتبار النقل مجانا انتفاء امرٌن المقال واالحتراؾ .فاذا كان النقل دون مقابل ولكن الناقل محترؾ سرت احكام
المسإولٌة العقدٌة وما ٌتبعها من افتراض الخطؤ (م )990/9ذلك ان الناقل المحترؾ فً مثل هذه الصورة وان كان ال ٌتقاضى
مقاببل نقدٌا او عٌنٌا عن النقل اال انه ٌفٌد من ورابه .ومن امثلة ذلك التذاكر المجانٌة التً تمنحها شركات الطٌران للمجدٌن من
موظفٌها وال تتقاضى منهم اجرا ولكن تفٌد من ورابها تشجٌع سابر الموظفٌن وحثهم على الع مل .وكذلك التذاكر التً تتطوع بعض
شركات الطٌران بتقدٌمها مجانا لكبار الفنانٌن ونجوم السٌنما وتفٌد من واربها الدعاٌة لنشاطها .فهذا النوع من النقل ٌعتبر من
قبٌل النقل المؤجور لما ٌفٌده الناقل من واربه .اما النقل ببل قبٌل النقل المؤجور لما ٌفٌده الناقل من وارب ه .اما النقل ببل مقابل الذي
ٌقوم به الناقل ؼٌر المحترؾ فبل ٌبؽى من ورابه فابدة وانما ٌتم على اساس من المودة البحتة لصبلت القربى او الصداقة او
المجاملة المجردة.
وٌقصد بالناقل المحترؾ كل شخص طبٌعً او معنوي ٌتخذ من النقل الجوي حرفة له.
وامعانا فً االٌضاح اشارت المادة  999الى ضرورة مراعاة الحدود القصوى للتعوٌض المبٌنة فً المادة  904اٌا كانت صفة
الخصوم واٌا كان عددهم او مقدار التعوٌض المستحق .فاذا اقام الورثة الدعوى وكان عددهم خمسة مثبل فان اقصى تعوٌض
ٌستحقونه هو المبلػ المنصوص علٌه فً المادة .904
رابعا  :وكالة العقود وعقد التوزٌع.
وجه المشروع عناٌة خاصة لتنظٌم وكالة العقود التً اصبحت تحتل مكانا ملحوظا فً مجال التجارة الحدٌثة السٌما بعد ان اتسع
نطاق الصناعة العالمٌة ،واصبحت المصانع الكبرى تتخذ العدٌد من الوكبلء لتروٌج وتسوٌق منتجاتها فً مختلؾ بقاع العالم.
ولوكا لة العقود اهمٌة خاصة بالنسبة للحٌاة التجارٌة فً الكوٌت ،اذ انها تمثل الجانب الؽالب من اسالٌب التعامل التجاري فً الببلد.
ومن اجل ذلك اهتم المشروع باعادة تنظٌمها على نحو ٌكفل تحقٌق التوازن بٌن طرفً العقد ،وٌوفر لطابفة الوكبلء الضمانات
البلزمة لحماٌة حقوقهم م سترشدا فً ذلك بؤحدث االتجاهات التشرٌعٌة والقضابٌة.
وقد بدأ المشروع فً المادة  990بتعرٌؾ عقد وكالة العقود مبرزا ان العمل موضوع الوكالة قد ٌقتصر على مجرد الحض
والتفاوض على ابرام الصفقات لمصلحة الموكل .وقد ٌمتد لٌشمل ابرام هذه الصفقات وتوقٌع العقود وتنفٌذها باسم الموكل
ولحسابه ،وهً الصورة الؽالٌة فً العمل .وفً ذلك تختلؾ وكالة العقود عن الوكالة بالعمولة التً ٌعمل فٌها الوكٌل باسمه الخاص
ال باسم موكله.
واشارت المادة  999الى خصٌصة من اهم الخصابص الممٌزة لوكالة العقود وهً استقبلل الوكٌل فً ممارسة نشاطه عن المنشؤة
التً ٌمثلها .فله الحرٌة الكاملة فً تنظٌم هذا النشاط وادارته على الوجه الذي ٌراه دون رقابة او اشراؾ من جانب الموكل .وتقع
على عاتقه وحده جمٌع االعباء والمصروفات البلزمة لمباشرة نشاطه كاقامة المعارض والمخازن ونفقات الدعاٌة وأجور العمال
وؼٌرها من النفقات .وهذا االستقبلل الذي ٌتمتع به وكٌل العقود هو الذي ٌضفً علٌه صفة التاجر .وٌمٌزه عن سابر الوسطاء
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التجارٌٌن التابعٌن.
وهذا والعبرة فً تكٌٌؾ العقد بالتسمٌة التً تطلق علٌه  -والتسمٌات فً العمل كثٌرة وقد تبعت على الخلط  -وانما العبرة بتوافر
العناصر االساسٌة الممٌز لو كالة العقود ،وهو امر تتواله محكمة الموضوع وتخضع فٌه لرقابة محكمة التمٌٌز.
وعمبل على محاربة االحتكار اجازت المادة  999للموكل ان ٌستعٌن باكثر من وكٌل عقود واحد فً ذات المنطقة ولذات الفرع من
النشاط ،ولكنها حظرت على الوكٌل ان ٌمثل فً ذات المنطقة اكثر من منشؤة تتنافس فً ذات النشاط اال وفقا لبلوضاع والشروط
التً ٌقررها وزٌر التجارة باالتفاق مع الجهات المعنٌة االخرى.
وأوجبت المادة  994ان ٌثبت عقد وكالة العقود بالكتابة نظرا الهمٌة االثار المترتبة علٌه وحتى تتحدد التزامات الطرفٌه فٌه تحدٌدا
واضحا .كما عددت المادة اهم البٌانات التً ٌنبؽً ان ٌشتمل علٌها العقد ،ولم تبٌن ما ٌترتب على عدم ذكرها من آثار تاركة ذلك
للقواعد العامة ،ولكن العقد ال ٌستطٌع على اٌة حال ان ٌقوم بدوره فً االثبات اال فً نطاق البٌانات التً ٌتضمنها.
ولما كان الموكل قد ٌشترط فً بعض االحٌان ان ٌقٌم الوكٌل مبانً للعرض او مخازن للسلع ،او منشؤت للصٌانة او االصبلح مما
بتكلؾ نفقات كبٌرة قد ال ٌتسنى للوكٌل تعوٌضها اذا كان العقد قصٌر المدة ،فقد اوجبت المادة  992اال تقل مدة العقد فً هذه
الحاالت عن خمس سنوات.
وحظرت المادة  998على وكٌل العقود ان ٌقبض حقوق الموكل او ٌمنح تخفٌضا او اجبل للوفاء اال اذا كان مفوضا فً ذلك من
الموكل .وعلة ذلك ان وكٌل العقود ال ٌبرم العقد باسمه حتى تكون له صفة فً قبض ما ٌنشؤ عنه من حقوق ،او التصرؾ فً الحق
بتخفٌض قٌمته او تؤجٌل مٌعاد الوفاء به ،وانما ٌثبت ذلك لصاحب الحق وهو الموكل ،ان شاء استخدم الحق بنفسه ،وان شاء
فوض الوكٌل فً استخدامه.
وعمبل على التٌسٌر على اصحاب الشؤن فً العقود التً ٌبرمها الوكٌل فً منطقة نشاطه ،وعدم تحمٌلهم مشقة اللجوء الى
الموكلٌن الببلؼهم الطلبات والشكاوي الخاضعة بتنفٌذ هذه العقود .او اتخاذ اجراءات التقاضى قبلهم فً مواطنهم بالخارج فً حالة
قٌام النزاع ،اجازت الفقرة الثانٌة من المادة  998توجٌه هذه الطلبات والشكاوى الى وكٌل العقود .كما اعتبرته ممثبل لموكله فً
الدعاوي التً تقام منه او علٌه فً منطقة التوكٌل.
واشارت المادة  999الى اهم التزامات الموكل ،وهو التزامه بدفع االجر ا لمتفق علٌه للوكٌل .واجازت ان ٌكون هذا االجر نسبة
مبوٌة من قٌمة الصفقة ،وهو الوضع الؽالب فً العمل .وفً حالة عدم اتفاق الطرفٌن على تحدٌد القٌمة التً تحتسب على اساسها
هذه النسبة ،فانها تحتسب على اساس سعر البٌع للعمبلء .وهو حكم استقاه المشروع عن القانون االلمانً حسما للمنازعات التً
اكثرا ما تثور فً هذا الشؤن.
وٌستحق وكٌل العقود االجر عن جمٌع الصفقات التً تتم او التً ٌرجع عدم اتمامها ؼالى فعل الموكل .كما ٌستحق االجر كذلك عن
الصفقات التً ٌعقدها الموكل بنفسه او بوساطة ؼٌره فً منطقة نشاط الوكٌل .وذلك ما لم ٌتفق الطرفان صراحة على عدم
استحقاق الوكٌل لبلجر فً هذه الحالة (المادة .)99:
واذ كانت وكالة العقود ضربا من الوكالة التجارٌة فانه ٌسري علٌها فٌما ٌتصل بتؤمٌن حقوق الوكٌل قبل الموكل الضمانات المقررة
للوكٌل التجاري وفقا لبلحكام العاملة للوكالة التجارٌة.
وتتعلق المادة  9:1بالتزام الوكٌل بالمحافظة على حقوق الموكل وتزوٌده بالبٌانات الخاصة بحالة السوق فً منطقته ،وعدم اذاة ما
ٌصل الى عمله من اسرار الموكل بمناسبة تنفٌذ الوكالة ولو بعد انتهاء العبلقة العقدٌة.
ولما كانت وكالة العقود تنعقد فً الؽالب بٌن طرفٌن ال ٌتكافآن فً القو ة االقتصادٌة حٌث تنعقد بٌن الوكبلء بٌن طابفة من المنشآت
الصناعٌة الكبرى التً تتمتع بمراكز اقتصادٌة راسخة وكثٌرا ما تلجؤ هذه المنشآت الى فرض عقود محددة المدة ،حتى اذا شقت
منتجاتها طرٌقها الى العمبلء ورسخت المدة ،حتى اذا شقت منتجاتها طرٌقها الى العمبلء ورسخت قدمها فً االسواق نتٌجة نشاط
الوكٌل وجهوده ،عمدت الى عزله او استبدلت به ؼٌره ممن هو ادنى اجرا ،او امتنعت عن تجدٌد عقده حتى تنفرد وحدها بثمرة
جهوده ،متعللة فً ذلك جمٌعه بؤعذار ال تتصل فً أؼلب االحٌان بتقصٌر الوكٌل او خطبه كتخفٌض االنتاج او تؽٌٌر نوعه او
اند ماج المنشؤة فً ؼٌرها ،االمر الذي ٌنزل ابلػ الضرر بالوكبلء نظر لما ٌتكدونه من نفقات كبٌرة فً ادارة نشاطهم ،فضبل عن
نفقات الدعاٌة واالعبلن والتروٌج ولما كانت القواعد العامة فً الوكالة ال تكفً لحماٌة الوكبلء فً امثال هذه الحاالت وتعوٌضهم
عما ٌصٌبهم من اضرار ،فقد اتجهت كثٌر من التشرٌعات الى اسباغ لون من الحماٌة القانونٌة على وكبلء العقود لتؤمٌنهم فً حالة
العزل دون خطؤ من جانبهم ،او فً حالة عدم تجدٌد عقودهم برؼم نجاحهم الظاهر فً تروٌج السلعة وزٌادة العمبلء .وفً مقدمة
هذه التشرٌعات التشرٌع االلمانً الصادر سنة  0;29بتعدٌل الجزء السابع من الكتاب االول من القانون التجاري .والقانون اللبنانً
الصادر فً ٌ 2ولٌه سنة  .0;89والقانون الصادر فً جمهورٌة بنما فً  90اكتوبر سنة ; 0;8فً شؤن الوكبلء والموزعٌن
التجارٌٌن .وقانون جمهورٌة دومٌنٌكا الصادر فً  90دٌسمبر سنة  ،0;90والقانون االردنً الصادر سنة .0;99
واذا كانت حماٌة وكبلء العقود واحاطتهم ببعض الضمانات قد اصبحت ضرورة الزمة فً كثٌر من التشرٌعات  -سواء فً الببلد
المتقدمة او الببلد النامٌة  -فان هذه الحماٌة تبدو اكثر ضرورة ولزوما فً بلد تعتمد اسواقه على تجارة االستٌراد التً ٌضطلع
وكبلء العقود بدور بارز فً نجاحها وازدهارها .لذلك حرص المشروع على احاطتهم بذات الضمانات المقررة فً التشرٌعات
االخرى  -وبوجه خاص فً التشرٌعٌن االلمانً واللبنانً  -فاعتبر هذه الوكالة من عقود المصلحة المشتركة ولم ٌجز للموكل عزل
الوكٌل وانهاء عقده اال اذا وقع خطؤ من جانبه واال التزم الموكل بتعوٌضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله (مادة .)9:0
وبذلك اصبح من حق الوكٌل الحصول على التعوٌض فً جمٌع االحوال التً ٌقع فٌها العزل دون خطؤ من جانبه ،وذلك على خبلؾ
التشرٌع القابم الذي ال ٌجوز للوكٌل فً ظله الحصول على التعوٌض اال اذا وقع العزل فً وقت ؼٌر مناسب وبؽٌر عذر مقبول ولو
اتصل هذا العذر بالموكل ولم ٌكن للوكٌل ٌد فٌه.
اما اعتزال الوكٌل  -وهو فرض نادر فً العمل  -فلم ٌخرج فٌه المشروع عن القواعد العامة المقررة فً الوكالة.
ولما كان عقد وكالة العقود عقدا ممتد االثر بطبٌعته ،اذ ٌظل اثره فً رواج السلعة ودٌوعها واستقرارها فً االسواق ممتدا حتى
بعد انتهابه نتٌجة جهود الوكٌل فً هذا الشؤن .وحتى ال ٌحرم الوكٌل من ثمرة جهوده لٌستؤثر بها الموكل وحده فً حالة امتناعه
عن تجدٌد العقد بعد انتهابه ،فٌثرى بذلك على حساب الوكٌل  -فقد اوجب المشروع فً المادة  9:9على الموكل ان ٌإدي للوكٌل -
فً حالة عدم تحدٌد عقده  -تعوٌضا عادال ٌقدره القاضً ،ولو وجد اتفاق ٌخالؾ ذلك .بٌد انه اشترط الستحقاق هذا التعوٌض
شرطٌن اولهما  :اال ٌكون قد وقع خطؤ او تقصٌر من الوكٌل اثناء تنفٌذ العقد .وثانٌهما  :ان ٌكون نشاطه قد ادى الى نجاح ظاهر
فً تروٌج السلعة او زٌادة عدد العمبلء .فاذا اجتمع هذان الشرطان كان للوكٌل الحق فً الحصول على تعوٌض عادل ٌراعى فً
تقدٌره ما لحقه من ضرر ،وما افاده الموكل من جهود فً تروٌج السلعة او زٌادة العمبلء.
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وحتى وال ٌظل الموكل مهددا بدعوى التعوٌض عن عدم تجدٌد العقد لمدة طوٌلة نصت المادة  9:9على سقوط هذه الدعوى بمضى
تسعٌن ٌوما من وقت انتهاء العقد .كما وضعت تقادما قصٌرا مدته ثبلث سنوات لسقوط جمٌع الدعاوى االخرى الناشبة عن عقد
وكالة العقود وذلك لسرعة حسم المنازعات التً قد تنشؤ بٌن الطرفٌن.
وقضت المادة  9:4بؤنه اذا استبدل الموكل بوكٌل العقود وكٌبل جدٌدا ،كان الوكٌل الجدٌد مسإوال بالتضامن مع الموكل عن الوفاء
بالتعوٌضات المحكوم بها للوكٌل السابق وفقا للمادتٌن  9:0و  ، 9:9وذلك متى ثبت ان عزل الوكٌل السابق كان نتٌجة توطإ بٌن
الموكل والوكٌل الجدٌد.
وتٌسٌرا على وكبل ء العقود فً المطالبة بحقوبهم ،وعدم تحمٌلهم مشقة اللجوء للقضاء خارج الببلد حٌث ٌقع فً الؽالب موطن
المنشؤت التً ٌمثلونها ،نصت المادة  9:2على اختصاص المحكمة التً ٌقع فً دابرتها محل تنفٌذ عقد وكالة العقود بنظر جمٌع
المنازعات المتعلقة بها ،وهو ما اخذت به بعض ا لقوانٌن الحدٌثة كالقانون اللبنانً.
واعتبرت المادة  9:8عقد توزٌع منتجات المنشآت الصناعٌة والتجارٌة فً حكم وكالة العقود وأجرت علٌه ذات الضمانات المقررة
لوكبلء العقود فً المواد  992و 9:0و 9:9و 9:9و9:4و.9:2
خامسا  :عملٌات البنوك
تضطلع البنوك بدور بالػ االهمٌة فً الحٌاة التجارٌة واالقتصادٌة ،فهً المصدر االول لتموٌل التجارة الداخلٌة والخارجٌة ،وهً
المحور االساسً الذي تدور علٌه عملٌات االبتمان التجاري .وتمارس البنوك نشاطها الضخم عن طرٌق العدٌد من العملٌات
المصرفٌة التً ترتبط فٌها بعمبلبها بطابفة من العقود التجارٌة اضفت علٌها العادات واالعراؾ المصرفٌة طبٌعة خاصة.
ونظرا الهمٌة هذه العقود ،واثرها فً الحٌاة التجارٌة ،فقد عنى المشروع بعبلج احكامها عبلجا مفعبل ،مفردا لهذه االحكام فصبل
مستقبل ٌشتمل على تسعة فروع :
االول  -فً ودٌعة النقود.
والثانً  -فً ودٌعة االوراق المالٌة.
والثالث  -فً اٌجار الخزابن.
والرابع  -فً النقل المصرفً.
والخامس  -فً فتح االعتماد.
والسادس  -فً االعتمادات المستندٌة.
والسابع  -فً الخصم.
والثامن  -فً خطاب الضمان.
والتاسع  -فً الحساب الجاري.
 - 0ودٌعة النقود
لودٌعة النقود أهمٌة خاصة فً مجال النشاط الم صرفً فهً التً تؽذى البنك باالموال البلزمة لتنفٌذ مشروعاته ،وهً التً توفر له
ما ٌتمتع به من ثقة وابتمان لدى العمبلء .وقد عنى المشروع فً تعرٌفها بابراز اهم خصابصها وهً حق البنك فً تملك النقود
المودعة والتصرؾ فٌها بما ٌتفق ونشاطه المهنى مع التزامه برد مثلها للمود (م; ،)99وهو ما ٌسبػ على الودٌعة النقدٌة طبٌعة
خاصة تجعلها اقرب الى القرض منها الى الودٌعة العادٌة التً ٌلتزم فٌها المودع لدٌه بالمحافظة على الشىء محل الودٌعة ورده
بذاته الى المودع.
على انه ،وان كان من حق البنك تملك المبالػ المودعة ،والترخص فً استخدامه ا والتصرؾ فٌها وفقا الؼراضه مع التزامه برد ما
ٌماثلها من حٌث المقدار ،اال انه مقٌد فً الرد بنوع العملة التً تم بها االبداع ،فاذا كان االٌداع بعملة اجنبٌة معٌنة التزم فً الرد
بقدر مماثل من ذات نوع العملة المودعة دون ان ٌكون له حق ابدالها او تحوٌلها الى نوع آخر.
ةتقنٌا لما جرى علٌه العمل مع اقتران الودابع النقدٌة بفتح حساب لتٌسٌر استرداد العمٌل لما ٌحتاجه منها ،قضت المادة  991أن
ٌفتح البنك حسابا للمود لقٌد العملٌات التً تتم بٌنهما او العملٌات التً تتم بٌن البنك والؽٌر لذمة المودع ،على اال تقٌد فً هذا
الحساب ا لعملٌات التً ٌتفق الطرفان صراحة على قضابها عنه.
وأضفت المادة  990على هذا الحساب طابعا خاصا ٌتفق وطبٌعة الودٌعة ،فحرمت السحب منه اال اذا كان رصٌد المودع دابنا.
وأوجبت على البنك اخطاره كلما جرت عملٌات ٌترتب علٌها ان ٌصبح هذا الرصٌد مدٌنا حتى ٌبدار المودع بتؽذٌته بودابع ترده
دابنا.
وتناولت المادة  999موعد رد الودٌعة ،فجعلت االصل وجوب ردها بمجرد الطلب ،وخولت المودع فً اي وقت حق التصرؾ فً
رصٌده الدابن او فً جزء منه .واجازت ان ٌتفق الطرفان على تعلٌق الرد على اخطار سابق او على حلول اجل معٌن ،وفً هذه
الحالة ال ٌجوز للمودع ان ٌطالب باسترداد الودٌعة او التصرؾ فً رصٌده الدابن قبل انقضائ مهلة االخطار او حلول االجل المتفق
علٌه الرد.
وعرضت المادة  994لصورة من صور الودابع اصبحت ذابعة فً العمل لتشجٌع صؽار المدخرٌن ،وهً صورة ودابع التوفٌر .وتتم
عن طرٌق تسلٌم العمٌل دفترا تسج ل فٌه عملٌات االٌداع والسحب .ولما كانت عملٌة التوفٌر ذات طابع شخصً اذ الهدؾ االساسً
منها هو االدخار ال االستثمار ،فقد اوجب المشروع ان ٌكون الدفتر اسمٌا ومن ثم فبل ٌجوز تحوٌله او السحب منه لؽٌر صاحبه،
وبالتالً ال ٌجوز التصرؾ فً الرصٌد عن طرٌق الشٌك.
كما حرص المشروع على ان ٌفصل فً مسؤلة هامة هً حجٌة القٌود الثابتة بالدفتر ،فجعل للبٌانات الموقعة من موظؾ البنك حجٌة
كاملة فً العبلقة بٌن البنك والعمٌل .وأبطل كل اتفاق ٌخالؾ ذلك.
وأوجبت المادة  992ان تكون عملٌات االٌداع والسحب فً الودابع النقدٌة فً ذات مقر البنك ال ذي فتح فٌه حساب الودٌعة  -سواء
اكان المركز الربٌسً للبنك ام احد فروعه  -النه الجهة التً تحتفظ بحسابات الودٌعة .وذلك ما لم ٌتفق الطرفان على خبلؾ ذلك.
وعمبل بمبدأ استقبلل الحسابات نصت المادة  998على انه اذا تعددت حسابات المودع فً البنك الواحد ،اعتبر كل حساب مستقبل
عن االخر ،ومن ثم فبل تكمل الحسابات بعضها البعض ،وال تشترك فً استخراج رصٌد واحد اال اذا اتفق الطرفان على ؼٌر ذلك.
وتناولت المادة  999صورة الحساب المشترك للودابع كالحساب المفتوح من الشرٌكٌن او الزجٌن او الورثة ،فؤوجتب ان ٌكون فتح
الحساب من قبل اصحابه جمٌعا او من قبل شخص ٌحمل توكٌبل صادرا من اصحاب الحساب مصدقا علٌه من الجهة المختصة .اما
السحب من الحساب فٌراعى فٌه ما ٌتفق علٌه اصحاب الحساب فقد ٌتفقون على ان ٌكون السحب منه بمعرفتهم جمٌعا ،وقد ٌتفقون
على توكٌل احدهم فً ادارته ،وقد ٌتفقون مع البنك على ان ٌك ون بٌنهم تضامن اٌجابً ٌسمح الي منهم بالتصرؾ الحساب كله
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منفردا كما لو كان مفتوحا باسمه وحده.
وعالجت الفقرة الثانٌة من المادة  999حالة توقٌع الحجز على رصٌد احد اصحاب الحساب المشترك ،فنصت على ان الحجز ٌسرى
على حصة المحجوز علٌه من رصٌد الحساب من ٌوم اعبلن البنك بالحجز .وأوجبت على البنك ان ٌوقؾ السحب من الحساب
المشترك بما ٌوازى الحصة المحجوزة مع اخطار الشركاء او من ٌمثلهم بالحجز خبلل خمسة اٌام.
كما حرمت الفقرة الثالثة على البنك عند اجراء المقاصة بٌن الحسابات المختلفة الخاصة بؤحد اصحاب الحساب المشترك ادخال هذه
ال حسابات فً المقاصة اال بموافقة كتابٌة من باقً الشركاء.
وأخٌرا عرضت الفقرة الرابعة لحالة وفاءة احد اصحاب الحاسب المشترك او فقده االهلٌة القانونٌة ،وهً صورة مؤلوفة فً العمل،
فؤوجبت على باقً الشركاء اخطار البنك بذلك وبرؼبتهم فً استمرار الحساب خبلل مدة ال تتجاوز عشرة اٌام من تارٌخ الوفاة او
فقد االهلٌة ،كما اوجبت على البنك اٌقاؾ السحب من الحساب المشترك حتى ٌتم تعٌٌن الخلفاء قانونا.
 - 9ودٌعة االوراق المالٌة
وعالج المشروع فً الفرع الثانً لونا اخر من الودابع المصرفٌة الذابعة فً العمل ،وهً ودٌعة االوراق المالٌة ،وفٌها ٌعهد العمٌل
الى البنك بؤوراقه المالٌة لحفظها وادارة حقوقه الناشبة عنها لحاسبه نظرا لما تتطلبه ادارة هذه القٌم المنقولة من خبرة ودراٌة قد
ال تتوافر لدى الكثٌرٌن من االفراد .وقد اهتم المشروع بوجه خاص بابراز التزامات البنك فً هذا اللون من الودابع الذي ٌلقى على
عاتقه ،الى جانب االلتزامات االساسٌة فً الودٌعة التامة ،بعض التزامات تبعٌة تحكمها قواعد الوكالة .فؤشارت المادة  99:الى
التزام البنك بموجب استخدام الحقوق المتصلة باالوراق المالٌة المودعة لمنفعة المودع اال اذا طلب منه المودع توجٌه المنفعة
لشخص اخر.
وؼنى عن الذكر انه ال ٌجوز للبنك استخدام هذه االوراق لصالحه كرهنها او اتخاذها ضمانا لدٌن علٌه.
وتناولت المادة ; 99التزام البنك بالمحافظة على االوراق المودعة ،واوجبت علٌه ان ٌبذل فً ذلك عناٌة الودٌع بؤجر ،وأبطلت كل
شرط ٌعفى البنك من بذل هذه العناٌة لما فً ذلك من اهدار للؽرض االساسً من الودٌعة .كما حرمت علٌه التخلى عن حٌازة
االوراق المودعة اال لسبب ٌستلزم ذلك كما لو استهدفت هذه االوراق المودعة اال لسبب ٌسلتزم ذلك ما لو استهدفت هذه االوراق
الخطار مفاجبة واقتضت صٌانتها ان ٌحل البنك ؼٌره محله فً حفظها.
ولما كان الؽرض من ودٌعة االوراق المالٌة ال ٌقتصر على مجرد حفظها وصٌانتها ،وانما ٌتقضً القٌام ببعض االعمال البلزمة
لخدمتها والمحافظة على الحقوق الناشبة عنها السٌما ان بعض هذه الحقوق ٌستلزم الحرض فً مراعاة المواعٌد ،فقد نصت المادة
 941على التزام البنك بقبض فوابد الورقة وأ رباحها وقٌمتها (فً حالة استهبلكاها) وكل مبلػ آخر ٌستحق بسببها مالم ٌتفق على
ؼٌر ذلك .كما القت على كاهله واجب المحافظة على الحقوق االخرى المتصلة بالورقة كتسلم الصكوك التً ٌتم منحها لها مجانا
وتقدٌمها لبلستبدال او اضافة ارباح جدٌدة الٌها ،وهً جمٌعها التزمات تبعٌة ٌقتضٌها االلتزام بالحفظ ،وٌعتبر البنك فٌها فً مركز
الوكٌل عن العمٌل.
وأوجبت المادة  940على البنك اخطار المودع بكل حق ٌتطلب استعماله موافقته كاالكتتاب فً اسهم جدٌدة لزٌادة رأس المال مع
حق االولوٌة للمساهمٌن القدامى او ؼٌر ذلك من الحقوق التً تتوقؾ على اختٌار العمل .فاذا لم تصل تعلٌمات العمٌل فً الوقت
المناسب ،وجب على البنك ان ٌتصرؾ بما ٌعود بالنفع على العمٌل كً ال ٌضع علٌه حقا ،او ٌفوت كسبا كان فً الوسع الحصول
علٌه.
وعرضت المادة  949لبللتزام بالرد فؤلزمت البنك برد الورقة المودعة للعمٌل بمجرد ان ٌطلب منه ذلك مع تاحة الوقت المعقول
للمراجعة واعداد االوراق للرد.
ولما كانت ودٌعة االوراق المالٌة من نوع الودٌعة الكاملة ،فؤنه ٌجب على البنك ان ٌرد االوراق المودعة بذاتها اال اذا اتفق الطرفان
او اجاز القانون رد المثل ،وٌكون الرد لمودع الورقة او وكٌله بوكالة خاصة او لخلفه ولو تضمنت الورقة ما ٌفٌد ملكٌة الؽٌر لها
كما اذا اودع الزوج باسمه اوراقا مملوكة لزوجته او اوالده ،فالرد واجب له بوصفه المودع الذي ٌلتزم البنك قبله بالرد (م.)949
وعالجت المادة  944حالة ما اذا اقٌمت دعوى باستحقاق االوارق المودعة ،فؤوجبت على البنك اخطار المودع واالمتناع عن رد
االوراق حتى ٌفصل القضاء فً الدعوى.
 - 9اٌجار الخزابن
وبعد ان فرغ المشروع من عبلج الودابع المصرفٌة بنوعٌها ،تناول عقد اٌجار الخزابن التً تعدها البنوك لخدمة عمبلبها بحٌث
تحقق لهم االمن والسبلمة فً حفظ اشٌابهم ومقتنٌاتهم الثمٌنة ،وتوفر لهم سرٌة حٌازتهم لها .ولم ٌشؤ المشروع ان ٌفصل فً
الجدل المحتدم فً الفقة حول طبٌعة هذا العقد .وهل ٌعتبر عقد ودٌعة ام عقد اٌجار .وهو جدل اثاره ؼٌاب التنظٌم القانونً لهذا
العقد .لذلك حرص المشروع على تنظٌمه بما ٌبلبم طبٌعته الخاصة ،وٌتفق واالعراؾ المصرفٌة السابدة فً هذا الشؤن .وعنى
بوجه خاص بعبلج بعض المشاكل التً ٌثٌرها فً العمل كمسإولٌة البنك ،وتنظٌم الحجز على الخزانة.
وقد بدأت المادة  942بتعرٌؾ العقد .وعالجت المادة  948مسإولٌة البنك عن سبلمة الخزانة وحراستها وصبلحٌتها لبلستعمال
واعتبرت التزام البنك بالحراسة وضمان االمن والسبلمة التزاما بتحقٌق نتٌجة بحٌث اذا هلكت محتوات الخزانة او تلفت كان
مسإوال عنها ،وال ٌبرأ من هذه المسإولٌة اال باثبات السبب االجنبً .وهو الحل الذي جرى علٌه القضائ ،وقننته بعض التشرٌعات
الحدٌثة كالتشرٌع االٌطالً (م; 0:9اٌطالً).
وتمكٌنا للعمٌ ل من االنتفاع وحده بالخزانة وأوجبت المادة  949على البنك ان ٌسلمه مفتاجها ،واال ٌؤذن لؽٌره بفتحها اال ان ٌكون
وكٌبل عنه .كما جازت للنك ان ٌحتفظ بنسخة من المفتاح تحوطا لحاالت الطوارىء العاجلة كما اذا تعرضت الخزانة لخطر مفاجىء
كحرٌق او انفجار ال ٌتسع معه الوقت لبلتصال بالعمٌل النقاذ محتوٌاتها.
ولما كان عقد اٌجار الخزابن ملحوظا فٌه االعتبار الشخصً اذ ٌراعى البنك عادة فً عمٌله قدرا من العناٌة والحرص على سبلمة
المكان ،فقد حرمت المادة  94:على المستؤجر ان ٌإجر الخزانة من الباطن ان ٌتنازل عن االٌجار اال اذا كان مرخصا له فً ذلك
من البنك.
كما حرمت المادة  921على المستؤجر ان ٌضع فً الخزانة اشٌاء تهدد سبلمتها او سبلمة المكان الذي توجد فٌه.
واذ كان االلتزام ٌدفع االجرة من اهم التزامات المستؤجر فقد رتبت المادة  920على عدم الوفاء بها بعد خمسة عشر ٌوما من انذار
المستؤجر بالو فاء اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء ذاته وهو ما درج علٌه العرؾ المصرفً فً عقود اٌجاد الخزابن.
وواجهت المادة  929حالة عدم حضور المستؤجر رؼم اخطاره لرد الخزانة وافراغ محتوٌاتها عند انتهاء العقد او اعتباره
مفسوخا ،فوضعت لذلك اجراءات راعت فٌها تمكٌن البنك من استر داد الخزانة لبلنتفاع بها مع الحرص على صٌانة محتوٌاتها
والمحافظة علٌها لمصلحة المستؤجر ،فؤوجبت ان ٌكون فتح الخزانة باذن من ربٌس المحكمة الكلٌة وبحضور احد مؤموري التنفٌذ
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الذي ٌحرر محضرا بجرد محتوٌاتها وتسلٌمها للبنك للمحافظة علٌها .فاذا لم ٌحضر المستؤجر لتسلمها خبلل ستة شهور كان للبنك
ان ٌطلب من ربٌس المحكمة ان ٌؤذن ببٌعها واٌداع الثمن خزانة المحكمة او ٌؤمر باتخاذ اي اجراء مناسب اخر.
وضمانا لحق البنك فً استٌفاء ماٌكون مستحقا له من اجرة او مصروفات قررت له الفقرة االخٌرة من المادة  929امتٌازا على
المبالػ المودع ة فً الخزانة المإجرة او الثمن الناتج عن بٌع محتوٌاتها.
وحسمت المادة  929ما ثار من خبلؾ حول جواز توقٌع الحجز تحت ٌد البنك على محتوٌات الخزانة ،فؤجازت توقٌع هذا الحجز
محافظة على حقوق دابنً المستؤجر ،ورست له اجراءات خاصة تتفق وطبٌعة مركز البنك .فؤوجبت تكلٌؾ البنك ببٌان ما اذا كان
ٌإجر خزانة للمحجوز علٌه .فاذا اقر بذلك وجب علٌه منع المحجوز علٌه من الدخول الى مكان الخزانة .وتترك للبنك صورة من
محضر الحجز مشتملة على بٌان السند الذي تم الحجز بمقتضاه .كما ٌعلن مستؤجر الخزانة بمحضر الحجز.
واذا كان الحجز تنفٌذٌا وجب ع لى مؤمور التنفٌذ بعد انذار المستؤجر ان ٌقوم بفتح الخزانة جبرا بعد ان ٌودع الحاجز مصارٌؾ
فتحها واعادتها الى حالتها .وتباع محتوٌات الخزانة وفقا لبلجراءات المبٌنة فً قانون المرافعات.
 - 4النقل المصرفً
وفً الفرع الرابع عالج المشروع النقل المصرفً او التحوٌل الح سابً .وهو من ابرز صور الوفاء عن طرٌق القٌود الحسابٌة دون
حاجة لنقل النفود .وٌتم عن طرٌق قٌد مبلػ معٌن فً الجانب المدٌن من حساب االمر بالنقل وفً الجانب الدابن من حاسب اخر لدى
ذات البنك او لدى بنك اخر .وقد عرفته المادة  924من المشروع مبرزة انه ٌجب ان ٌتم بؤمر كتابً من العمٌل نظرا لخطورة االثر
المترتب علٌه.
ولما كان النقل المصرفً ٌقع عادة كطرٌق للوفاء وتسوٌة الحقوق المالٌة ،فان صورته الؽالبة ان ٌقع بٌن حسابٌن لشخص واحد
كما لو كان العمٌل ٌحتفظ بحسابٌن احدهما لشإونه الشخصٌة ،واالخر لشإونه التجارٌة ،وٌرٌد ان ٌؽذى احد الحسابٌن بؤموال من
الحساب االخر.
وتمشٌا مع ما استقر علٌه العرؾ المصرفً من عدم جواز ان ٌكون امر النقل لحامله النه ٌسمح لمصدره ان ٌنقله الى الؽٌر بمجرد
المناولة دون اخطار البنك فضبل عن تعرضه لمخاطر الضٌاع او السرقة ،فقد حظرت الفقرة الثانٌة من المادة  924ان ٌكون امر
النقل لحامله ،وهو ما قننته بعض التشرٌعات الحدٌثة كالتشرٌع التونسً (م )89:والتشرٌع العراقً (م.)98:
وعمبل على تركٌز جمٌع المنازعات الخاصة بالنقل المصرفً فً جهة واحدة ،أوجبت المادة  922توجٌه كل منازعة صادرة من
الؽٌر بشؤن القٌمة محل النقل الى البن ك او فرع البنك الذي ٌوجد به حساب المستفٌد بوصفه الجهة التً تتم فٌها عملٌة النقل.
واجازت المادة  928ان ٌرد امر النقل على مبالػ مقٌدة فعبل فً حساب االمر بالنقل ،او على مبالػ ٌجري قٌدها فً هذا الحساب
خبلل مدة ٌتفق االمر بالنقل على تعٌٌنها مقدما مع البنك .وفً هذه الحالة اذا قام البنك بتنفٌذ امر النقل ،ولم ٌكن االمر بالنقل قد
اودع فً حسابه ما ٌؽطً قٌمة امر النقل ،اعتبر البنك فً مركز المقرض ،وكان له حق الرجوع على االمر بالنقل بقٌمة المبالػ
المحولة.
وفصلت المادة  92:فً مسؤلة هامة هً تحدٌد الوقت الذي ٌتملك فٌه المس تفٌد القٌمة محل النقل ،فحددته بالوقت الذي تقٌد فٌه
هذه القٌمة فً حساب المستفٌد  -وهو ما استقر علٌه الفقه ،ودرج علٌه العرؾ المصرفً  -اذا بهذا القٌد تتم عملٌة النقل المصرفً
بانتقاص القٌمة من حساب االمر واضافتها الى حساب المسفٌد .ورتب المشروع على ذلك جواز رجوع االمر فً امر النقل الى ان
ٌتم هذا القٌد .ولم ٌستثن من ذلك اال حالة ما اذا تسلم المستفٌد امر النقل بنفسه لتقدٌمه للنك ،ففً هذه الحالة ال ٌجوز لبلمر
الرجوع فٌه بعد ان تسلمه المستفٌد وتعلق حقه به .ومع ذلك ٌجوز لبلمر ان ٌوقؾ تنفٌذ االمر ولو تسلمه المستفٌد فً حالة افبلس
هذا االخٌر (م )989وذلك حتى ال تتعرض عملٌة الوفاء للبطبلن.
وحماٌة لحقوق المستفٌد من النقل قضت المادة ; 92بؤن ٌظل الدٌن الذي صدر امر النقل وفاء له قابما بضماناته وملحقاته الى ان
تقٌد القٌمة فعبل فً الجانب الدابن من حساب المستفٌد اذ بهذا القٌد ٌتم لك المستفٌد المبلػ محل النقل ،وٌنقضى الدٌن بالوفاء.
ولما كان تنفٌذ عملٌة النقل رهٌنا بودود رصٌد لبلمر بالنقل ،فقد اجازت المادة  981للبنك ان ٌرفض تنفٌذ امر النقل اذا لم ٌكن
لبلمر رصٌد كاؾ ،وكان امر النقل موجبا مباشرة الى البنك .اما اذا كان امر النقل مقدما من المستفٌد كان على البنك تنفٌذه فً
حدود الرصٌد الجزبً ما لم ٌرفض المستفٌد ذلك .وعلى البنك فً الحاٌن التؤشٌر على امر النقل بما ٌفٌد تنفٌذه جزبٌا او رفض
المستفٌد ذلك.
وواجهت المادة  980حالة ما اذا تقدم للبنك عدة مستفٌدٌن جملة واحدة ،وكانت قٌمة اوامر النقل ال تً ٌحملونها تجاوز رصٌد االمر
فجعلت من حقهم اقتسام هذا الرصٌد وتوزٌعه بنسبة حقوقهم ،على اال ٌتم هذا التوزٌع اال فً اول ٌوم عمل تال لٌوم التقدٌم حتى
ٌشمل التوزٌع جمٌع االوامر المقدمة فً ذات الٌوم حتى نهاٌة مٌعاد العمل (م.)989
وعنٌت المادة  989ببٌان اثر افبلس كل من المستفٌد واالمر على تنفٌذ امر النقل ،فقضت بؤنه اذا اشهر افبلس المستفٌد جاز لبلمر
ان ٌوقؾ تنفٌذ امر النقل ولو تسلمه المستفٌد .ومن الطبٌعً ان حق االمر فً وقت تنفٌذ النقل ال ٌكون اال قبل قٌد القٌمة فً حساب
المستفٌد ،فاذا كان قد تم قٌدها ،فان امر النقل ٌكون قد تم تنفٌذه واستقرت القٌمة فً ذمة المستفٌد مما ال سبٌل معه لوقؾ تنفٌذ
االمر.
اما اذا كان المفلس هو االمر بالنقل فبل ٌحول االفبلس دون تنفٌذ االمر اذا قدم البك قبل صدور حكم االفبلس ،وذلك ما لم تقرر
المحكمة ؼٌر ذلك كما لو وقع الوفاء فً فترة الرٌبة وتوفرت شروط البطبلن وفقا الحكام االفبلس.

تابع المذكرة
 - 2فتح االعتماد
وفً الفرع الخامس تناول المشروع عقد فتح االعتماد المصرفً ،وهو عقد ٌضع البنك بمقتضاه تحت تصرؾ المستفٌد وسابل للدفع
فً حدود مبلػ معٌن (م - )984واذا كان االعتماد بالقرض هو الصورة الؽالبة فً عقود فتح االعتماد ،اال انه لٌس ما ٌمنع من ان
ٌضع البنك رهن تصرؾ العمٌل وسابل اخرى للدفع او االبتمان كالخصم او الضمان  -وٌعتبر عقد فتح االعتماد من عقود المدة
فٌفتح لمدة معٌنة او ؼٌر معٌنة ،وهو ما ٌمٌزه عن القرض العادي ،فبل ٌلزم فٌه المستفٌد بقبض المبلػ بؤكمله فورا ،وانما ٌضعه
البنك تحت تصرفه خبلل مدة معٌنة لٌستفٌد منه متى شاء وبجسب حاجته ،وقد ال تدعو الحاجة الٌه فبل ٌقبضه وال ٌلتزم بفوابده.
وقد عنى المشروع فً مجال انهاء العقد بالتفرقة بٌن االعتماد ؼٌر محدد المدة واالعتماد المفتوح لمدة معٌنة ،ووضع لكل منهما
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اال حكام المناسبة له .فقضت المادة  982بؤنه اذا فتح االعتماد لمدة ؼٌر محددة ،جاز للبنك الؽاإه فً كل وقت بشرط اخطار
المستفٌد قبل االلؽاء بعشرة اٌام على االقل لٌتؤهب لبلمر ،وٌدبر اوضاعه المالٌة .وأبطلت كل اتفاق ٌجٌز االلؽاء دون اخطار او
باخطار فً مٌعاد اقل.
اما االعتماد المفتوح لمدة معٌنة فاالصل انه ال ٌجوز الؽاإه قبل انتهاء المدة المتفق علٌها ،اال انه لما كان فتح االعتماد من العقود
التً تقوم على االعتبار الشخصً وعلى ثقة البنك فً شخص العمٌل ،وجدارته بابتمانه فقد اجازت المادة  988للبنك الؽاء االعتماد
قبل انتهاء ال مدة المتفق علٌها فً حالة وفاة المستفٌد او الحجر علٌه او وقوفه عن الدفع  -ولو لم ٌصدر حكم باشهار افبلسه  -او
وقوع خطؤ جسٌم منه فً استخدام االعتماد المفتوح لصالحه .وهً جمٌعها حاالت تتصل بشخص المستفٌد ،وتهتز معها اعتبارات
الثقة التً راعاها البنك عند التعاقد.
 - 8االعتماد المستندي
وخصص المشروع الفرع السادس لصورة هامة من صور االعتمادات المصرفٌة وهو االعتماد المستندي الذي ٌقطلع بدون بالػ
االهمٌة فً التجارة الخارجٌة .وقد استهدى المشروع فً تنظٌمه (بمجموعة القواعد واالعراؾ الموحدة لبلعتمادات المستندٌة)
التً وضعتها الؽرفة التجارٌة الدولٌة فً (فٌنا) سنة  ،0;99وتم تعدٌلها اخٌرا سنة  .0;94وهً قواعد درج العرؾ الدولً على
اتباعها ،واخذت بها معظم التشرٌعات الحدٌثة ،وجرى العمل فً مصارؾ الكوٌت على االحالة الٌها فً عقود فتح االعتمادات
المستندٌة.
وقد استهل المشروع احكام هذا الف رع بتعرٌؾ االعتماد المستندي مبرزا استقبلله تماما عن العقد الذي فتح االعتماد بسببه (م
 ) 989وؼالبا ما ٌكون عقد بٌع .فالبنك الذي ٌفتح االعتماد ال ٌتقٌد اال بشروط االعتماد ذاته ،وال شؤن له بشروط عقد هذا البٌع
الذي ٌربط بٌن المشترى والبابع ،فهو اجنبً عن هذا الع قد ،وٌفترض انه ال ٌعلم بشروطه .وٌنبنً على ذلك انه ال ٌجوز للبنك ان
ٌمتنع عن الوفاء بقٌمة االعتماد استنادا الى ان البابع لم ٌقم بتنفٌذ االلتزامات التً ٌرتبها عقد البٌع .ذلك ان حق البابع قبل البنك
لٌس رهٌنا بتنفٌذ هذه االلتزامات ،وانما العبرة بقٌام البابع بت نفٌذ الشروط الورادة فً خطاب االعتماد ،فمتى نفذها البابع اصبح له
قبل البنك حق مباشر ومستقل تماما عن عقد البٌع الذي ٌربطه بالمشتري .وبهذا وحده ٌستطٌع االعتماد المستندي ان ٌإدي دوره
االساسً فً التجارة الخارجٌة بتوفٌر الثقة لدى البابع ،وتؤمٌن حقه فً الحصول على الثمن.
ولما كان للمستندات المشترطة فً عقد فتح االعتماد المستندي اهمٌة قصوى ،اذ ٌتوقؾ تنفٌذ التزام البنك قبل المستفٌد  -سواء
بالوفاء او قبل او خصم االوراق التجارٌة  -على مطابقة هذه المستندات لما ورد فً العقد من بٌانات وشروط ،فقد نصت المادة
 98:على وجوب تحد ٌد هذه المستندات بدقة فً االوراق الخاصة بطلب فتح االعتماد او تؤٌٌده .وكذلك فً اخطار المستفٌد به حتى
ٌكون على بٌنة تامة من المستندات المطلوبة فٌقوم باعدادها.
وأشارة المادة  991الى نوعً االعتمادات المستندٌة من حٌث قابلٌتها لبللؽاء ،فؤجازت ان ٌكون االعتماد باتا او قاببل للنقض.
وأوجبت ان ٌنص فً عقد االعتماد صراحة على بٌان نوعه .فاذا لم ٌنص على ذلك اعتبر االعتماد قاببل للنقض .وهو ما استقر
علٌه العرؾ المصرفً ،وتضمنته مجموعة القواعد الموحدة لبلعتمادات المستندٌة.
وتناولت المادة  990االعتماد القابل للنقض ،فلم ترتب ع لٌه التزاما على البنك قبل المستفٌد .وأجازت للبنك تعدٌله او الؽاءه فً كل
وقت من تلقاء ذاته او بناء على طلب االمر دون حاجة الى اخطار المستفٌد بشرط ان ٌقع التعدٌل او االلؽاء بحسن نٌة وفً وقت
مناسب.
اما االعتماد البات فقد رتبت علٌه المادة  999التزامه قطعٌا ومب اشرا على البنك قبل المستفٌد ،فبل ٌجوز للبنك الؽاإه او تعدٌله اال
باتفاق جمٌع ذوي الشؤن .وتعتبر عبلقة البنك بالمستفٌد  -على ما سلؾ البٌان  -مستقلة تماما عن العبلقة بٌن االمر بفتح االعتماد
والمستفٌد ،وكذلك العبلقة بٌن االمر والبنك ،وٌنبنى على ذلك انه ال ٌجوز للبنك التمسك قبل المستفٌد بالدفوع المستمدة من
العبلقات االخرى.
واشارت الفقرة الثالثة من المادة  999الى تؤٌٌد االعتماد البات من جانب بنك آخر ،وألقت على عاتق البنك الذي ٌصدر عنه هذا
التؤٌٌد بدوره التزاما قعطٌعا ٌضٌؾ ضمانا جدٌدا لحق المستفٌد .ونظرا لخطورة اال ثر المترتب على هذا التؤٌٌد ،فانه ال ٌجوز
استخبلصه من وقابع التجزم بوقوعه كمجرد قٌام البنك باخطار المستفٌد بفتح االعتماد لصالحه (م.)999/4
وعرضت المادة  999لمدة صبلحٌة االعتماد فؤوجبت ان ٌكون لكل اعتماد بات تارٌخ اقصى لصبلحٌته .فاذا صادؾ التارٌخ المعٌن
النت هاء االعتماد ٌوم عطلة للبنوك امتدت هذه الصبلحٌة الى أول ٌوم عمل تال للعطلة .اما فٌما عدا أٌام العطبلت فبل تمتد هذه
الصبلحٌة ولو صادؾ تارٌخ انتهابها انقطاع اعمال البنك بسبب ظروؾ قاهرة .كؤعمال الشؽب او الفتنة او الثورات او ؼٌر ذلك من
الظروؾ الخارجة عن ارادته مالم ٌكن هناك تفوٌض صرٌح من االمر بمد هذه الصبلحٌة.
وأوجبت المادة  994على البنك التحقق من مطابقة المستندات لتعلٌمات االمر بفتح االعتماد وهً مطابقة ٌنبؽً ان تكون كاملة
وحرفٌة بحٌث ال ٌكون للبنك بصددها ادنى سلطة فً التقدٌر او التفسٌر .فاذا تبٌن للبنك عدم مط ابقة هذه المستندات لتعلٌمات
االمر ،فعلٌه ان ٌرفضها مع اخطار االمر فورا بؤسباب الرفض.
وال ٌقع على عاتق البنك التمعن فً بحث المستندات والتعمق فً تحرى صحتها ،وانما ٌكتفً فً ذلك بالفحص العادي الذي ٌتفق
وطبٌعة العمل المصرفً ،لذلك فقد اعفته المادة  992من المسإولٌة متى كانت المستندات المقدمة مطابقة فً ظاهرها لتعلٌمات
االمر الن الفحص فٌما ٌجاوز ظاهر االشٌاء ٌستؽرق وقتا طوٌبل ،وٌحمل البنك عببا ثقٌبل ال ٌتفق وما ٌقتضٌه العمل المصرفً من
سرعة االنجاز والبت.
ولما كانت مهمة البنك مقصورة على فحص المستندات فحسب دون فحص البضاعة ذاتها النها تكون ؼالبا فً الطرٌق ،فقد اعفت
الفقرة الثانٌة من المادة  992البنك من اٌة مسإولٌة فٌما ٌتعلق بمواصفات البضاعة التً فتح بسببها االعتماد او كمٌتها او وزنها
او تؽلٌفها او تنفٌذ البابعٌن والمإمنٌن اللتزاماتهم بشؤنها.
واذا كان فتح االعتماد المستندي ملحوظا فٌه االعتبار الشخصً ،فقد حرمت المادة  998التنازل عنه او تجزبته او تحوٌله لؽٌر
المستفٌد اال اذا كان البنك مؤذونا فً ذلك صراحة من االمر بفتح االعتماد وال ٌجوز التنازل اال مرة واحدة مالم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
وهو حكم استقاه المشروع من المادة ; 9من مجموعة القواعد واالعراؾ الموحدة لبلعتمادات المستندٌة.
وواجهت المادة  999حالة ما اذا امتنع االمر عن دفع قٌمة االعتماد للبنك مقابل مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح االعتماد،
فؤجازت للبنك ،اذا ما تخلؾ االمر عن الدفع خبلل ثبلث اشهر من تارٌخ اخطاره بوصول المستندات ،ان ٌبٌع البضاعة وٌستوفً
حقه من ثمنها وذلك باتباع االحكام الخاصة بالتنفٌذ على االشٌاء المرهونة رهنا تجارٌا.
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 - 9الخصم
وعالج المشروع فً الفرع السابع عقد الخصم .وهو العقد الذي ٌعجل للبنك بمقضتاه لحامل ورقة تجارٌة لم ٌحل اجل استحقاقها
قٌمة هذه الورقة مخصوما منها مبلػ ٌسٌر ٌمثل عمولة البنك وقدر الفابدة الواجبة حتى مٌعاد االستحقاق ،وذلك مقابل ان ٌنقل له
الحامل ملكٌة الورقة لٌحصل على قٌمتها من المدٌن االصلً عند حلول اجل استحقاقها ،مع التزام الحامل برد هذه القٌمة للبنك اذا
لم ٌدفعها المدٌن االصلً.
اذا كان االصل ف ً الخصم انه ٌقع على االوراق التجارٌة اال انه لٌس ثمة ما ٌمنع من ان ٌقع على اي صك اخر قابل للتداول
كالمستندات المالٌة وان كان ذلك قلٌل الوقوع فً العمل لطول آجال استحقاقها.
وقد عنى المشروع فً المادة  99:بتعرٌؾ العقد بما ٌبرز االلتزامات المتقابلة لكل من طرفٌه .ثم بٌنت المادة ; 99اسس تقدٌر كل
من الفابدة والعمولة ،فنصت على ان تحتسب الفابدة على اساس المدة التً تنقضً من ٌوم الخصم حتى تارٌخ استحقاق الورقة
المخصومة .اما العمولة وتقابل الخدمة والمصروفات التً ٌنفقها البنك فتقدر على اساس قٌمة الورقة.
والزمت المادة  9:1المستفٌد من الخصم بؤن ٌرد للبنك القٌمة االسمٌة للورقة اذا لم تدفع فً مٌعاد االستحقاق .والمقصود بالقٌمة
االسمٌة القٌمة الثابتة فً الورقة ذاتها ،ال القٌمة التً عجلها البنك للمستفٌد ،الن المستفٌد انما ٌضمن للبنك استٌفاء كامل الحق
الثابت بالورقة عند حلول اجل االستحقاق.
وخولت المادة  9:0للبنك فً سبٌل استرداد قٌمة الورقة المخصومة  -فً حالة تخلؾ المدٌن عن اداء قٌمتها فً مٌعاد االستحقاق
 الحق فً احدى دعوٌٌن االولى  :دعوى الصرؾ التً تستند الى تظهٌر الورقة الٌه تظهٌرا ناقبل للملكٌة وبمقتضاها ٌكون لهالحق فً الرجوع ع لى المستفٌد من الخصم وؼٌره من الملتزمٌن االخرٌن بقٌمة الورقة طبقا لبلجراءات واالوضاع المقررة فً
االوراق التجارٌة .والثانٌة  :دعوى ضمان الخصم التً تستند الى عقد الخصم ذاته ،وبمقتضاه ٌكون للبنك قبل المستفٌد استٌفاء
قٌمتها فً مٌعاد االستحقاق .وللبنك الخٌار فً استخدام اي من الدعوٌٌن .وال ٌحول سقوط حقه فً دعوى الصرؾ لعدم مراعاة
االجراءات والمواعٌد الخاصة بها جون استخدام حقه فً الرجوع بالدعوى االخرى المستندة لعقد الخصم.
فاذا كانت حصٌلة الخصم مقٌدة فً الحساب الجاري ،كان للبنك  -بدال من الرجوع على المستفٌد بؤي من الدعوٌٌن السالفتٌن -
اجراء قٌد عكسً بقٌمة الورقة فً الجانب المدٌن من حساب المستفٌد وفقا لبلحكام المقررة فً الحاسب الجاري (م )419مع
اخطار المستفٌد من الخصم بهذا القٌد.
 - :خطاب الضمان
وأفرد المشروع الفرع الثامن لخطابات الضمان ،وهً صورة من صور الضمان المصرفً ذاع استخدامها فً السنٌن االخٌرة ،وكثر
االقبال على طلبها من البنوك كبدٌل للتؤمٌن النقدي الذي قد ٌترط تقدٌمه فً بعض العقود ،وبوجه خاص فً عقود التورٌد واالشؽال
العامة لضمان حسن تنفٌذها .ونظرا الهمٌة هذا اللون من الضمان ،وكثرة ما ٌثٌره من منازعات فً العمل ،فقد استصوب المشروع
تنظٌمه وتقنٌن احكامه بما ٌحسم كل خبلؾ حول طبٌعته القانونٌة ،مستنٌرا فً ذلك بؤحدث الحلول الفقهٌة والقضابٌة.
وقد عرفته المادة  9:9بؤنه تعهد ٌصدر من بك بناء على طلب عمٌل له (االمر) بدفع مبلػ معٌن او قابل للتعٌٌن لشخص اخر
(المستفٌد) دون قٌد او شرط اذا طلب منه ذلك خبلل المدة المعٌنة فً الخطاب.
وضمانا لحقوق البنك قبل عمٌله االمر باصدار الخطاب فٌما لو اضطر البنك الى تنفٌذ تعهده للمستفٌد وأداء قٌمة الخطاب الٌه،
اجازت المادة  9:9ان ٌطلب البنك من عمٌله تقدٌم تؤمٌن عند اصدار الخطاب ،وهو ما درج العرؾ على تسمٌته -بؽطاء الخطاب.-
وٌؤخذ هذا الؽطاء فً العمل صورا متعددة ،فقد ٌكون تؤمٌنا نقدٌا ،وقد ٌكون بتقرٌر رهن على اوراق مالٌة للعمٌل مودعة لدى
البنك .وقد ٌكون  -وهو الؽالب فً العمل  -بتنازل االمر للبنك فً حقه قبل المستفٌد (م )9:9/9وهو لون من حوالة الحق على
س بٌل الرهن ،ومن ثم ٌتبع فٌه االجراءات المقررة لحوالة الحق ونفاذها قبل المدٌن او الؽٌر.
ولما كان االعتبار الشخصً من االمور التً ٌضعها البنك فً تقدٌره عند اصدار الخطاب ،فقد حظرت المادة  9:4على المستفٌد
التنازل للؽٌر عن حقه الناشىء عن الخطاب اال بموافقة البنك.
وتناولت المادة  9:2السمة البارزة لخطاب الضمان ،وهً استقبلل التزام البنك قبل المستفٌد عن ؼٌره من العبلقات االخرى
كالعبلقة بٌن البنك واالمر بالخطاب او بٌن االمر والمستفٌد ،اذ ٌنشىء الخطاب بذاته فً ذمة البنك التزاما اصلٌا ومباشرا بؤداء
قٌمته للمسفتٌد متى طلب ذلك خبلل المدة المعٌنة فً الخطاب وهو ما ٌمٌزه عن الكفالة التً ٌعتبر فٌها التزام الكفٌل التزاما تابعا
اللتزام المدٌن المكفول ومرتبطا به من حٌث صحته وبطبلنه .وٌنبنً على ذلك انه ال ٌجوز للبنك ان ٌرفض الوفاء للمستفٌد لسبب
ٌرجع الى العبلقة بٌن االمر والمستفٌد او العبلقة بٌن االمر والبنك ،وال ان ٌتمسك قبل المستفٌد بؤي دفع ناشىء عن هذه العبلقات
الجانبٌة .كما انه ال حاجة للبنك الى اخطار االمر قبل الوفاء للمستفٌد.
ولما كان التزام البنك قبل المستفٌد مقٌدا بمدة معٌنة هً مدة سرٌان الخطاب ،فان ضمان البنك ٌسقط تلقابٌا وتبرأ ذمته قبل
المستفٌد اذا لم تصله مطالبة منه خبلل هذه المدة اال اذا اتفق صراحة قبل انتهابها على تجدٌدها المدة اخرى (م.)9:8
وواجهت المادة  9:9حالة وفاء البنك للمستفٌد بالمبلػ المتفق علٌه فً خطاب الضمان ،فؤحلته محل المستفٌد فً الرجوع على
االمر .وهو حلول قان ونً ٌهىء للبنك االفادة من التؤمٌنات التً عساها ان تكون مقررة لضمان حق المستفٌد لدى االمر.
;  -الحساب الجاري
وفً الفرع التاسع واالخٌر عالج المشروع احكام الحساب الجاري .وقد اثر المشروع ارجاءه الى نهاٌة هذا الفصل الن معظم
العملٌات المصرفٌة التً تتم بٌن البنك وعمٌله تفرغ فً نهاٌة االمر فً هذا الحساب لتشملها تسوٌة عامة واحدة.
وقد بدأت المادة  9::بتعرٌؾ الحساب الجاري مبرزة اهم الخصابص التً تمٌزه عن ؼٌره من الحسابات وهً تبادل وتداخل
مدفوعات كل من الطرفٌن فً الحساب .والمقصود بتبادل المدفوعات ان ٌقوم كل من طرفً الحساب بدور القابض احٌانا والدافع
احٌانا اخرى .وال ٌشترط ان ٌتحقق هذا التبادل بالفعل خبلل سٌر الحساب ،وانما ٌكفً ان ٌكون ذلك ممكنا بحسب اتفاق الطرفٌن
بحٌث تكون فرصة القبض والدفع متاحة لكل منهما ،فاذا اتفق الطرفان على ان ٌظل احدهما قابضا دابما او دافعا دابما لم ٌكن
الجساب جارٌا .اما تداخل المدفوعات او تشابكها فٌقصد به ان ٌتخلل مدفوعات احد الطرفٌن مدفوعات من الطرؾ االخر .ومن ثم
فبل تتوفر صفة الحساب الجاري فً الحساب الذي ٌشترط طرفاه اال تبدأ مدفوعات احدهما اال بعد انتهاء مدفوعات الطرؾ االخر
بحٌث ٌمكن ان تتخذ المدفوعات االخٌرة طابع الوفاء للمدفوعات االولى.
وأجازت المادة ; 9:ان ٌكون الحساب الجاري مكشوفا لجهة الطرفٌن او مكشوفا لجهة طرؾ واحد .وٌكون الحساب مكشوفا لجهة
الطرفٌن اذا كان من الممكن ان ٌسفر عن رصٌد دابن او رصٌد مدٌن ال من الطرفٌن .اما الحساب المكشوؾ لجهة طرؾ واحد فهو
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الذي ٌجب ان ٌسفر عن رصٌد مدٌن الحد الطرفٌن بالذات دون االخر وذلك كالحساب الجاري للودٌعة حٌث ٌكون البنك مدٌنا دابما
بقٌمة الودٌعة ،وال ٌجوز للمودع ان ٌسحب من الحساب ما ٌزٌد على رصٌد الودٌعة.
وأشارت المادة  9;1الى قاعدة وجوب تماثل المدفوعات فً الحس اب لٌتسنى اجراء المقاصة بٌنها .وواجهت القرض الذي تكون
فٌه المدفوعات مقومة بعمبلت مختلفة او بؤشٌاء ؼٌر متمامثلة ،فؤجازت ادخالها فً الحساب الجاري بشرط ان تجمع فً اقسام
مستقلة ٌراعً فٌها التماثل وان تكون ارصدتها قابلة للتحوٌل حتى ٌتسنى تحوٌلها الى عملة الحساب لتشترك فً استخراج رصٌد
نهابً واحد.
كما اشارت المادة  9;0الى شرط اخر من شروط المدفوعات فً الحساب وهو تسلٌمها للقابض على سبٌل التملٌك .وتبدوا اهمٌة
هذا الشرط فً الحاالت التً ٌكون فٌها المدفوع فً الحساب ورقة تجارٌة ٌسلمها العمٌل للبنك اذ ٌنبؽً ان تظهر الٌه تظهٌرا ناقبل
للملكٌة .ام االوراق التجارٌة التً تسلم للبنك على سبٌل الرهن او الوكالة فً التحصٌل فبل تصلح كمدفوعات فً الحاسب الجاري.
وتمشٌا مع ما استقر علٌه العرؾ المصرفً من جواز اجراء مٌزان مإقت اثناء سٌر الحساب للتعرؾ على مركز الطرفٌن،
والسماح لمن ٌكون الرص ٌد فً صالحه بالتصرؾ فٌه عن طرٌق الشٌك او الكمبٌالة ،فقد اجازت الفقرة الثانٌة من المادة  9;0لكل
من طرفً الحساب ان ٌتصرؾ فً اي وقت اثناء سرٌان الحساب فً رصٌده الدابن ما لم ٌتفق على ؼٌر ذلك.
وأجازت المادة  9;9قٌد االوراق التجارٌة فً الحساب الجاري ،اال ان هذا القٌد ال ٌعتبر قٌدا نهابٌا ،وانما هو قٌد مإقت بشرط
الوفاء .فاذا لم تدفع الورقة فً مٌعاد االستحقاق فبل تحتسب قٌمتها فً الحساب .وٌجوز اعادتها لصاحبها مع الؽاء قٌدها عن طرٌق
القٌد العكسً على الوجه المبٌن فً المادة .419
وأشارت المادة  9;9الى مبدأ هام هو عمومٌة الجساب الجاري ،وشموله بحكم القانون لجمٌع الدٌون الناشبة عن عبلقات االعمال
التً تتم بٌن الطرفٌن .ولم تستثن من ذلك اال الدٌون المضمونة بتؤمٌنات قانونٌة او اتفاقٌة ،الن االثر التجدٌدي للحساب من شؤنه
ان ٌزٌل هذه الدٌون بتؤمٌناتها ،لٌحل محلها دٌن جدٌد .هو دٌن الرصٌد .لذلك لم ٌجز المشروع قٌد الدٌون المضمونة بتؤمٌنات
اتفاقٌة (كالرهن) فً الحساب الجاري اال اذا اتفق جمٌع ذوي الشؤن صراحة على ذلك .وفً هذه الحالة تنتقل التؤمٌنات لضمان
رصٌد الحساب فً حدود الدٌن المضمون (م.)9;4
وعالجت المادة  9;2االثار المترتبة على دخول الدٌن فً الحساب الجاري وتقوم فً مجموعها على فكرة تجدٌد الدٌن ،ووحدة
الحساب وتماسك مفرداته .فٌفقد الدٌن بدخوله فً الحساب الجاري كٌانه الذاتً وصفاته الخاصة ،وٌندمج فً الحساب كمفرد من
مفرداته ،فبل ٌكون قاببل على استقبلل للوفاء او المقاصة ،وال ٌخضع للسقوط بالتقادم الذي كان ٌحكمه قبل دخوله الحساب ،بل
ٌخضع للتقادم المقرر لدٌن الرصٌد عند استخراجه.
على انه وان كانت القاعدة ان الحساب الجاري ٌستؽرق جمٌع الحقوق التً تدخله وٌحٌلها الى مفردات فٌه ،اال ان ذلك ال ٌقطع
صلتها تمام بمصدرها ،وال ٌسقط ما للطرفٌن من ال ٌقطع صلت ها تمام بمصدرها ،وال ٌسقط ما للطرفٌن من دعاوي بشؤن العقود
التً ترتبت علٌها هذه الحقوق ،وهو ما قررته المادة  . 9;8فاذا حكم بعد قٌد المدفوع فً الحساب الجاري ببطبلن العقد الذي نشؤ
عنه الدٌن او فسخه او خفض مقدار الدٌن وجب الؽاء قٌده او تخفٌضه وتعدٌل الجساب تبعا لذلك (م .)419وقد ساٌر المشروع فً
ذلك االتجاهات القضابٌة الحدٌثة التً تهدؾ الى التخفٌؾ من نتابج االثر التجدٌدي للحساب الجاري بابقاء شىء من الصلة بٌن
الدٌن االصلً والمفرد الذي ٌقابله فً الحساب السٌما فً الحاالت التً ٌحكم فٌها ببطبلن الدٌن االصلً او خفض مقداره وذلك حتى
ال ٌضار المدٌن بدخول الدٌن فً الحساب الجاري.
ونصت المادة  9;9على اال تنتج المدفوعات فً الحساب الجاري فوابد اال اذا اتفق على ؼٌر ذلك ،فاذا لم ٌعٌن االتفاق سعر الفابدة
احتسبت على اساس ما ٌجري به العرؾ .كما اجازت تقاضى فوابد على متجمد الفوابد فً الحسابات الجارٌة المفتوحة لدى البنوك
تمشٌا مع ما ٌجري علٌه العرؾ المصرفً فً هذا الشؤن.
وأكدت المادة  9;:مبدأ عدم تجزبة الجساب الجاري .اذ تعتبر مفرداته اثناء سٌره كبل ال ٌقبل التجزبة ،بحٌث تنعدم فٌه قبل افقاله
واستخارج رصٌده النهابً صفة الدابن والمدٌن .ومع ذ لك فقد استثنى المشروع حالة توقٌع الحجز اثناء سٌر الحساب  -وهً
مسؤلة كثر فٌها الجدل الفقهً ورأى المشروع ان ٌفصل فٌها بحل حاسم  -فؤجاز لدابنً احد طرفً الحساب توقٌع الحجز اثناء سٌر
الحساب على الرصٌد الدابن لمدٌنه وقت توقٌع الحجز وذلك بعد اجراء مٌزان مإقت لمعرفة ما اذا كان للمحجوز علٌه رصٌد دابن
وقت توقٌع الحجز ،ومقدار هذا الرصٌد .وهو حل اقره القضاء فً كثٌر من الدول  -على سبٌل االستثناء من مبدأ تجزبة الحساب
الجاري  -رعاٌة لحقوق الدابنٌن.
وواجه المشروع فً الفقرة االخٌرة من ذات المادة حالة ما اذا كان متفقا فً عقد الجساب الجاري على عدم جواز التصرؾ فً
الرصٌد الدابن اثناء سٌر الجساب .فنصت على عدم نفاذ الحجز فً هذه الجالة اال بالنسبة للرصٌد النهابً الذي ٌظهر لمصلجة
المحجوز علٌه عند اقفال الحساب.
وتناولت المادة ;; 9اسباب اقفال الجساب الجاري .وفرقت فً هذا الصدد بٌن ما ا ذا كان الحساب محدد المدة ،فٌقفل بانتهاء مدته،
مالم ٌتفق الطرفان على تعجٌل اقفاله .وبٌن ما اذا كان الحساب مفتوحا لمدة ؼٌر محددة  -وهو الؽالب فً العمل  -فٌجوز لكل من
الطرفٌن ،فً هذه الحالة طلب اقفاله بعد اخطار الطرؾ االخر فً المدة المتفق علٌها او التً ٌجري بها العرؾ .ولما كان فتح
الجساب الجاري من العقود الملحوظ فٌها االعتبار الشخصً والثقة المتبادلة بٌن الطرفٌن  -كما هو الشؤن فً اؼلب العملٌات
المصرفٌة  -فؤنه ٌقفل فً جمع االحوال بوفاة احد الطرفٌن او بفقدانه االهلٌة او افبلسه.
على انه ٌنبؽً التفرقة فً هذا المجال بٌن اقفال الحساب الذي تتم به تصفٌة مراكز الطرفٌن واستخراج الرصٌد النهابً ،وبٌن ما
تقتضٌه الضرورات العملٌة من قطعة او وقفه مإقتا الجراء مٌزان ٌكشؾ عن مركز كل من الطرفٌن فٌه ،او الضافة الفوابد الى
االصل او لؽٌر ذلك من االؼراض .وقد اجازت الفقرة االخٌرة من المادة ;; 9اجراء هذا الوقؾ المإقت اثناء جرٌان الجساب فً
المواعٌد التً ٌتفق علٌها الطرفان او ٌحددها العرؾ المحلً ،واال ففً نهاٌة كل ثبلثة شهور.
وعالجت المادتان 411و  410آثار اقفال الحساب وهً استخراج الرصٌد النهابً الذي ٌعتبر دٌنا حاالت مستحق االداء من جانب
ال طرؾ المدٌن اال اذا اتفق الطرفان على ؼٌر ذلك ،او كانت بعض العملٌات الواجب ادخالها فً الحساب لم تتم ،وكان من شؤن قٌدها
تعدٌل مقدار الرضٌد .كما لو تعلق االمر بفتح اعتماد فً الحساب الجاري او بخصم اوراق تجارٌة ولم تكن العملٌات قد تمت عند
اقفال الحساب.وٌعتبر دٌن الرصٌد عادٌا فبل تجري علٌه قواعد الحساب الجاري ،وانما تجري علٌه القواعد العامة فٌخضع للتقادم
العادي وتسري علٌه الفوابد القانونٌة من تارٌخ قفل الحساب (م ،)410وال ٌجوز للدابن به تقاضً فوابد على متجمد الفوابد كما
هو الشؤن اثناء سٌر الحساب.
وتتعلق المادة  419بالقٌد العكسً لبلوراق التجارٌة التً تقٌد حصٌلة خصمها فً الحساب الجاري ثم ال تدفع قٌمتها فً مٌعاد
االستحقاق .فؤجازت الؽاء قٌدها باجراء قٌد عكسً ولو بعد افبلس من قدمها للخصم وما ٌترتب على ذلك من اقفال الحساب .وهً
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قاعدة جرى بها العرؾ واقرها القضاء محافظة على حقوق البنك ،الن تقدم البنك فً تفلٌسه العمٌل لن ٌمكنه فً الؽالب من
الحصول اال على نصٌب من حقه ،فً حٌن ان القٌد العكسً سوؾ ٌتٌح له الحصول على حقه كامبل بانتفاصه من الرصٌد الدابن
للعمٌل.
ولما كان القٌد العكسً هو احدى وسابل الرجوع بالضمان على من قدم الورقة للخ صم ،فانه ال ٌجوز اجراإه اال اذا كان الرجوع
بالضمان جابزا اي عند عدم الوفاء بقٌمة الورقة التجارٌة فً مٌعاد االستحقاق .ومن هنا قضت الفقرة الثالثة من المادة  419بعدم
جواز اجراء هذا القٌد اال بالنسبة لبلوراق التً حل مٌعاد استحقاقها ولم تدفع قٌمتها .وأبطلت كل اتفاق ٌجٌز اجراء القٌد العكسً
قبل مٌعاد االستحقاق.
وأخٌرا قضت المادة  414بعدم قبول الدعاوي الخاصة بتصحٌح الحساب الجاري بعد انقضاء ستة شهور من تارٌخ استبلم العمٌل
لكشؾ تصفٌة الحساب وذلك منعا لبلضطراب الذي عساه ٌشٌع فً حسابات المصارؾ اذا ظلت معرضة للتصحٌح لمدد طوٌلة .كما
وضعت تقادما قصٌرا قدره خمس سنوات بالنسبة لجمٌع الدعاوي االخرى المتعلقة بالحساب الجاري حتى تستقر الحقوق الناشبة
عنه.
سادسا  :احكام متفرقة
اقتضى تطوٌر التشرٌع القابم ،والتنسٌق بٌن احكامه فً صورته الجدٌدة ،وعبلج ما كشؾ عنه التطبٌق العملً من نقص او قصور
فً بعض هذه االحكام ،ادخال تعدٌبلت متفرقة على بعض نصوصه .وفٌما ٌلً بٌان الهم هذه التعدٌبلت :
فً اكتساب صفة التاجر :
 - 0اسبؽت الفقرة االولى من المادة  09من القانون القابم صفة التاجر على الشخص الذي اتخذ مظهرا خارجٌا واضفى على نفسه
صفة التاجر حتى ولو لم ٌمارس بالفعل االعمال التجارٌة ،فاعتبرت تاجرا -كل من اعلن للجمهور بطرٌق الصحؾ او النشرات او
بؤٌة طرٌقة اخرى عن محل اسسه للتجارة ...وان لم ٌتخذ التجارة حرفة مؤلوفة له.-
واذا كان الجدل قد ثار فً شؤن القرٌنة التً اقامها المشرع بمقتضى المادة  09سالفة الذكر وهل هً قرٌنة قانونٌة بسٌطة او
قرٌنة قانونٌة ال تقبل اثبات العكس .فقد رأى المشروع حسما لهذا الجدل ان ٌعدل صٌاؼة هذه المادة وٌبرز صراحة فً المادة
 04/0منه ان هذه القرٌنة التً اقامها على ثبوت صفة التاجر لمن ٌنتحلها هً قرٌنة بسٌطة ٌجوز نقضها ،ذلك ان صفة التاجر
تقوم على شرابط قانونٌة فبل تثبت اال بتوافرها.
فً حجٌة الدفاتر التجارٌة فً االثبات
 - 9ولما كان الرأي قد اتجه الى تجمٌع قواعد االثبات الموضوعٌة وأحكامه االجرابٌة فً تقنٌن مستقل لبلثبات فً المواد المدنٌة
والتجارٌة فقد اقصى المشروع عن احكامه القواعد التً تن ظم حجٌة الدفاتر التجارٌة فً االثبات والتً عالجتها المواد من  99الى
 41من القانون القابم.
فً الوكالة التجارٌة
 - 9تقرر المادة  2:9من القانون القابم للوكٌل بالعمولة دون ؼٌره من الوكبلء التجارٌٌن حق امتٌاز ٌضمن له الحصول على اجره
وؼٌره من المبالػ المستحقة بسبب الوكالة .وقد رأى المشروع ان ٌعمم هذا الضمان على سابر الوكبلء التجارٌٌن .ولم ٌقصد بذلك
رعاٌة حقوق الوكٌل فحسب ،وانما هدؾ اٌضا الى تعزٌز االبتمان التجاري اذ متى اطمؤن الوكٌل الى استرداد المبالػ التً قد ٌدفعها
عن الموكل فانه ال ٌتوانى فً ادابها وفً هذا مص لحة محققة للموكل الذي ٌستطٌع بفضل وجود هذا الضمان الحوصل على ابتمان
وكٌله بسهولة وٌسر (المادة  988من المشروع).
فً البورصات
 - 4وبالنسبة للبورصات التجارٌة اضفى المشروع الشخصٌة االعتبارٌة علٌها لتكون قادرة على التصرؾ فً أموالها وادارتها
والتقاضى بشؤنها  -وهو ما اؼفله التشرٌع القابم (المادة  999من المشروع).
فً االوراق التجارٌة
 - 2تقضى المادة  912من القانون القابم بتقادم التزام الكفٌل الذي ٌنبؽً تقدٌمه فً حالة ضٌاع الكمبٌالة بمضى ثبلث سنوات.
وهو ما ٌتسق مع مدة التقادم المقررة لتقادم الدعاوي الناشبة عن الكمب ٌالة تجاه قابلها ،اذ تتقادم هذه الدعاوي بمضً ثبلث سنوات
من تارٌخ االستحقاق (م .)998
ولما كان القانون القابم لم ٌنظم حالة ضٌاع الشٌك لبلمر اكتفاء باالحالة العامة الى احكام الكمبٌالة ،فانه بترتب على ذلك ان التزام
الكفٌل الذي ٌقدم فً حالة ضٌاع الشٌك لبلمر ال ٌنقضً اال بمضً ثبلث سنوات ،فً حٌن ان مدة التقادم فً الدعاوي الناشبة عن
الشٌك هً ستة شهور وفقا للمادة ; 9:من القانون القابم.
لذلك رإى اضافة حكم جدٌد الى االحكام المنظمة للشٌك ٌقضً بؤن تكون مدة تقادم التزام الكفٌل الذي ٌقدم فً حالة ضٌاع الشٌك
هً ستة شهور حتى تنسق مع المدة المقررة النقضاء الدعاوي الناشبة عن الشٌك (م ; 29من المشروع).
 - 8تقضً المادة  9:0من القانون القابم بؤنه اذا انقضت ستة شهور من تارٌخ المعارضة فً الوفاء فً حالة ضٌاع الشٌك
لحامله ،جاز للمعارض ان ٌطلب من المحكمة االذن له فً قبض الشٌك.
ولم ٌحدد النص مٌعادا لتقدٌم هذا الطلب ،مع انه رتب فً الفقرة الثانٌة على عدم تقدٌمه وجوب اعادة قٌد مقابل الوفاء فً جانب
االصول من حساب الساحب.
وتداركا لهذا النقص أوجب المشروع على المعارض ان ٌقدم هذا الطلب فً خبلل الشهرٌن التالٌٌن النقضاء الشهور الستة المقررة
لتقدم ح ابز الشٌك للمطالبة بالوفاء (م 249من المشروع).
 - 9لوحظ ان الجرابم الخاصة بالشٌك قد توزعت فً التشرٌعات القابمة بٌن قانون التجارة وقانون الجزاء .لذلك اؼفل المشروع
جرابم الشٌك الورادة فً قانون التجارة القابم لتؤخذ مكانها فً قانون الجزاء مع باقً الجرابم الخاصة بالشٌك.
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فً االفبلس والصلح الواقً
 - :ولما كانت المادة  :10من القانون القابم تعقد االختصاص بنظر دعاوي االفبلس للمحكمة الكلٌة ،وكان من الجابز ان تتعدد هذه
المحاكم مع االتساع المطرد فً العمران ،فقد واجه المشروع هذا الفرض باسناد االختصاص الى المحكمة الكلٌة التً ٌقع فً
دابرتها موطن المدٌن التجاري فاذا لم ٌكن له موطن تجاري كانت المحكمة المختصة هً التً وقؾ عن الدفع فً دابرتها (م 289
من المشروع).
;  -ولما كانت المحكمة التً تقضً باالفبلس هً التً تعٌن مدٌر التفلٌسة فقد كان منطقٌا انها هً التً تتولى عزله وهو ما اتجه
الٌه المشروع خبلفا لما علٌه الحال فً المادة  :98من القانون القابم التً تخول سلطة عزل لقاضً التفلٌسة رؼم ان المحكمة هً
التً تعٌنه (م 89:من المشروع).
وتمشٌا مع هذا االتجاه عهد المشروع الى المحكمة سلطة تعٌٌن مدٌر االتحاد اذا قررت اؼلبٌة الدابنٌن تؽٌٌر المدٌن السابق (م90:
من المشروع).
 - 01ولما كان القانون القابم ،وان نظم فً المادة  :19الطعن فً االحكام الصادرة فً دعاوي االفبلس ،اال انه اؼفل تنظٌم الطعن
فً القرارات التً ٌصدرها قاضً التفلٌسة .ولهذا فقد عنى المشروع بالنص على عدم جواز الطعن فً هذه القرارات اال اذا نص
القانون على جواز ذلك او كان القرار مما ٌجاوز اختصاص قاضً التفلٌسة .وٌكون الطعن فً حالة جوازه امام محكمة االستبناؾ
العلٌا خبلل عشرة اٌام من تارٌخ تبلٌػ القرار (م; 89من المشروع) .كما نظم المشروع  -بالمثل  -الطعن فً القرارات التً
ٌصدرها القاضً المشرؾ على الصلح الواقً (م 928من المشروع).
 - 00ولما كانت المادة  ;08من القانون القابم قد وضعت تنظٌما خاصا للتفلٌسات الصؽٌرة راعت فٌه اختصار االجراءات
وتبسٌطها ومن ذلك تخفٌض مواعٌد االجراءات تاركة االمر لمطلق تقدٌر القاضً ،فقد اثر المشروع ان ٌعٌن حدود هذا التخفٌض
بالنص على ان ٌكون خفض مواعٌد االجراءات الى النصؾ على انه اذا كان المٌعاد خمسة عشر ٌوما فٌخفض الى ثمانٌة اٌام
(م; 88من المشروع).
 - 09وعمبل على التٌسٌر على المفلس الذي صدر علٌه حكم فً احدى جرابم االفبلس بالتدلٌس فً استرداد اعتباره حتى ٌشتطٌع
ان ٌبدأ حٌاة جدٌدة شرٌفة الؽى المشروع ما اشترطه القانون القابم (مادة  );:1من وجوب وفاء المفلس بكل المطلوب منه من
اصل وفوابد ومصروفات مكتفٌا بانقضاء المدة المقررة لرد االعتبار (مادة  999من المشروع).
 - 09رأى المشروع جمع جرابم االفبلس والصلح الواقً فً باب واحد اختتم به الكتاب الرابع الخاص باالفبلس والصلح الواقً.
وقد كانت هذه الجرابم مفرقة فً القانون القابم بٌن الباب االول والباب الرابع من الكتاب الخامس .كما استبدل المشروع الدٌنار
بالروٌٌة فً عقوبة الؽرامة مع رفع مقدارها بما ٌتمشى وتؽٌر سعر العملة.
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