قانون التجارة األردنً

المادة ()1
 ٌ1سمى هذا القانون (قانون التجارة) وٌعمل به بعد مرور ثبلثة أشهر من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .– ٌ2تضمن هذا القانون من جهة القواعد المختصة باألعمال التجارٌة التً ٌقوم بها أي شخص مهما كانت صفته القانونٌة
وٌتضمن من جهة أخرى األحكام التً تطبق على األشخاص الذٌن اتخذوا التجارة مهنة .
المادة
– 1إذا انتفى النص فً هذا القانون فتطبق على المواد التجارٌة أحكام القانون المدنً.

– 2على أن تطبٌق هذه األحكام ال ٌكون إال على نسبة اتفاقها مع المبادئ المختصة فً القانون التجاري.

المادة () :3

إذا لم ٌوجد نص قانونً ٌمكن تطبٌقه فللقاضً أن ٌسترشد بالسوابق القضابٌة واجتهاد الفقهاء وبمقتضٌات األنصاؾ والعرؾ
التجاري.

المادة () :4

– 1على القاضً عند تحدٌد آثار العمل التجاري ،أن ٌطبق العرؾ السابد إال إذا ظهر أن المتعاقدٌن قصدوا مخالفة أحكام
العرؾ أو كان العرؾ متعارضا ً مع النصوص القانونٌة اإللزامٌة.

– 2وٌعد العرؾ الخاص والعرؾ المحلً مرجحٌن على العرؾ العام.

المادة () :5

إن البورصات التجارٌة والمعارض واألسواق والمخازن العامة والمستودعات وسابر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر
الحاجة لقوانٌن وأنظمة خاصة.

الباب الثانً

األعمال التجارٌة

المادة () :6

1 -تعد األعمال التالٌة بحكم ماهٌتها الذاتٌة أعمال تجارٌة برٌة:

أ  .شراء البضابع وؼٌرها من المنقوالت المادٌة ألجل بٌعها بربح ما سواء بٌعت على حالتها أم بعد شؽلها أو تحوٌلها.

ب  .شراء تلك األشٌاء المنقولة نفسها ألجل تؤجٌرها أو استبجارها ألجل تؤجٌرها ثانٌة.

ج  .البٌع أو االستبجار أو التؤجٌر ثانٌة لؤلشٌاء المشتراة أو المستؤجرة على الوجه المبٌن فٌما تقدم.

د  .أعمال الصرافة والمبادلة المالٌة ومعامبلت المصارؾ العامة والخاصة.

هـ  .تورٌد الموارد.

و  .أعمال الصناعة وأن تكن مقترنة باستثمار زراعً إال إذا كان تحوٌل المواد ٌتم بعمل ٌدوي بسٌط.

ز  .النقل براً أو جواً أو على سطح الماء.

ح  .العمالة والسمسرة.

ط  .التؤمٌن بؤنواعه.

ي  .المشاهد والمعارض العامة.

ك  .التزام الطبع.

ل  .التخزٌن العام.

م  .المناجم والبترول.

ن  .األعمال العقارٌة.

س .شراء العقارات لبٌعها بربح.

ع .وكالة األشؽال.

– 2وتعد كذلك من األعمال التجارٌة البرٌة بحكم ماهٌتها الذاتٌة العمال التً ٌمكن اعتبارها مماثلة لؤلعمال المتقدمة لتشابه
صفاتها وؼاٌاتها.

المادة ():7

تعد أعماالً تجارٌة بحرٌة:

أ  .كل مشروع إلنشاء أو شراء بواخر معدة للمبلحة الداخلٌة أو الخارجٌة بقصد استثمارها تجارٌا ً أو بٌعها وكل بٌع
للبواخر المشتراة على هذا الوجه.

ب  .جمٌع اإلرسالٌات البحرٌة وكل عملٌة تتعلق بها كشراء أو بٌع لوازمها من حبال وأشرعة ومإن.

ج  .إجارة السفن أو التزام النقل علٌها واإلقراض أو اإلستقراض البحري.

د  .وسابر العقود المختصة بالتجارة البحرٌة كاالتفاقات والمقاوالت على أجور البحارة وبدل خدماتهم أو استخدامهم للعمل
على بواخر تجارٌة.

المادة () :8

– 1جمٌع األعمال التً ٌقوم بها التاجر لؽاٌات تجارٌة تعد تجارٌة أٌضا ً فً نظر القانون.

– 2وعند قٌام الشك تعد أعمال التاجر الصادرة منه لهذه الؽاٌة إال إذا ثبت العكس.

الباب الثالث

التجار

الفصل األول

التجار  :على وجه عام واألهلٌة المطلوبة لبلتجار

المادة () :9

1 -التجار هم:

أ  .األشخاص الذٌن تكون مهنتهم القٌام بؤعمال تجارٌة.

ب  .الشركات التً ٌكون موضوعها تجارٌا ً.

– 2أما الشركات التً ٌكون موضوعها مدنٌا ً ولكنها اتخذت صفة الشركات المساهمة المحدودة والعادٌة فتخضع لجمٌع
التزامات التجار المعٌنة فً الفصلٌن الثانً والثالث من هذا الباب.

المادة () :11

إن األفراد الذٌن ٌتعاطون تجارة صؽٌرة أو حرفة بسٌطة ذات نفقات عامة زهٌدة بحٌث ٌعتمدون فً الؽالب على مساعٌهم
البدنٌة للحصول على أرباح قلٌلة وتؤمٌن معٌشتهم أكثر من استنادهم إلى رأس مالهم النقدي كالبابع الطواؾ أو البابع بالمٌاومة
أو الذٌن ٌقومون بنقلٌات بسٌطة على البر أو سطح الماء ال ٌخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارٌة وال لقواعد الشهر
وال ألحكام اإلفبلس والصلح الواقً المنصوص علٌها فً هذا القانون.

المادة () :11

كل من أعلن فً الصحؾ أو النشرات أو أي واسطة أخرى عن المحل الذي أسسه وفتحه لبلشتؽال باألعمال التجارٌة ٌعد
تاجراً وإن لم ٌتخذ التجارة مهنة مؤلوفة له.

المادة () :11

ال ٌعد تاجراً من قام بمعاملة تجارٌة عرضا ً إال أن المعاملة المذكورة تكون خاضعة ألحكام قانون التجارة.

المادة () :13

ال تعد الدولة ودوابرها وال البلدٌات واللجان والنوادي والجمعٌات ذات الشخصٌة االعتبارٌة من التجار وإن قامت بمعامبلت
تجارٌة إال أن معامبلتها المذكورة تكون خاضعة ألحكام قانون التجارة.

المادة () :14

إذا اشتؽل الموظفون والقضاة والممنوعون من االتجار قانونا ً بالمعامبلت التجارٌة فتشملهم األحكام القانونٌة المتعلقة بالصلح
الواقً واإلفبلس.

المادة () :15

تخضع األهلٌة التجارٌة ألحكام القانون المدنً.

الفصل الثانً

دفاتر التجارة

المادة () :16

ٌجب على كل تاجر أن ٌنظم على األقل الدفاتر الثبلثة اآلتٌة:

أ  .دفتر الٌومٌة وٌجب أن ٌقٌد فٌه ٌوما ً بٌوم جمٌع األعمال التً تعود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن ٌقٌد بالجملة
شهراً فشهراً النفقات التً أنفقها على نفسه وأسرته.

ب  .دفتر صور الرسابل وٌجب أن تنسخ فٌه الرسابل والبرقٌات التً ٌرسلها كما ٌحفظ به وٌرتب الرسابل أو البرقٌات التً
ٌتلقاها.

ج  .دفتر الجرد والمٌزانٌة اللذان ٌجب تنظٌمهما مرة على األقل فً كل سنة.

المادة () :17

ٌجب أن تنظم الدفاتر التجارٌة اإلجبارٌة بحسب التارٌخ وببل بٌاض وال فراغ وال نقل إلى الهامش وال محو وال تحشٌة بٌن
السطور.

المادة () :18

ٌجب ترقٌم الدفاتر المذكورة والتؤشٌر علٌها وتوقٌعها من مراقب السجل التجاري.

المادة () :19

ٌجب على التاجر أن ٌحفظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عشر سنوات.

المادة () :11

تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء فً أحوال اإلرث وقسمة األموال المشتركة والشركة والصلح الواقً واإلفبلس
وفً األحوال المنصوص علٌها فً قانون أصول المحاكمات الحقوقٌة.

المادة () :11

– 1فٌما عدا األحوال المذكورة فً المادة السابقة ٌمكن على الدوام عرض الدفاتر التجارٌة أو المطالبة بإبرازها الستخبلص ما
ٌتعلق منها بالنزاع.

– 2وللقاضً أن ٌؤمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر المذكورة للؽاٌة ذاتها.

الفصل الثالث

سجل التجارة

المادة () :11

– 1سجل التجارة ٌمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافٌة عن كل التجار والمإسسات التجارٌة فً المملكة.

– 2وهو أٌضا ً أداة للشهر ٌقصد بها جعل محتوٌاته نافذة فً حق الؽٌر عند وجود نص قانونً صرٌح بهذا المعنً.

– ٌ3منح التجار والمإسسات التجارٌة مٌعاداً للقٌام بمعامبلت التسجٌل فً سجل التجارة وفق أحكام هذا القانون واألنظمة التً
توضع بمقتضاه.

المادة () :13

ٌجري تنظٌم السجل التجاري وطرٌقة التسجٌل فٌه وفق الشروط التً تحددها األنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

المادة () :14

كل تاجر أو مإسسة تجارٌة له أو لها مركز ربٌسً خارج المملكة ،وفرع أو وكالة فً المملكة ٌجب تسجٌل اسمه أو اسمها
خبلل الشهر الذي ٌلً فتح الوكالة أو الفرع فً سجل التجارة شرٌطة أن ٌكون الوكٌل أو المدٌر المسإول فً المملكة عن
الفرع أو الوكالة أردنً الجنسٌة مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشؤن تسجٌل الشركات األجنبٌة.

المادة () :15

تخضع الشركات ألحكام القانون الخاص بتسجٌلها.

أحكام عامة

المادة () :16

 1إذا توفى تاجر أو انقطع عن تعاطً تجارته ولم ٌكن قد تفرغ ألحد عن محله التجاري وجب شطب التسجٌل المختص بهفً سجل التجارة.

– 2وٌجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار ٌصدره مراقب سجل التجارة.

المادة () :17

– 1كل قٌد فً سجل التجارة لم ٌحدد له مٌعاد فً المواد السابقة ٌجب طلب إجرابه فً خبلل شهر ٌبتدأ من تارٌخ الوثٌقة أو
العمل الذي ٌراد قٌده.

– 2أما الحكام والقرارات فٌبتدئ مٌعادها من ٌوم إصدارها.

المادة () :18

إن جمٌع التسجٌبلت والقٌود فً سجل التجارة تجري بعد تصرٌح ٌقدم وفاقا ً للصٌػ المنصوص علٌها فً األنظمة المرعٌة.

المادة () :19

ال ٌجوز لمراقب سجل التجارة أن ٌفرض إجراء القٌود المطلوبة إال إذا كانت التصرٌحات المقدمة ال تشتمل على كل البٌانات
المنصوص علٌها.

المادة () :31

– ٌ1جوز لكل شخص أن ٌطلب إعطاءه نسخة عن القٌود المدرجة فً السجل مقابل رسم ٌحدد فً األنظمة المرعٌة.

– 2لمراقب السجل عند االقتضاء أن ٌعطً شهادة بعدم وجود قٌود.

– 3وٌصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ لؤلصل.

المادة () :31

ال ٌجوز أن ٌذكر فً النسخ التً ٌسلمها مراقب السجل:

أ  .األحكام المعلنة لئلفبلس إذا كان المفلس قد استرد اعتباره.

ب  .األحكام القاضٌة بالحجر أو بإقامة مساعد قضابً إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة.

المادة () :31

كل تاجر وكل شركة ملزمٌن بالتسجٌل ٌجب علٌهما أن ٌذكرا المكان الذي سجبل فٌه ورقم هذا التسجٌل فً مراسبلتهما
وفواتٌرهما ومذكرات اإلٌصال والتعرٌفات والمنشورات وسابر المطبوعات الصادرة عنهما.

المادة () :33

– 1كل تاجر أو وكٌل شركة أو مدٌرها ال ٌطلب فً المواعٌد المنصوص علٌها إجراء القٌود اإلجبارٌة أو ال ٌذكر ما ٌجب
ذكره على المراسبلت أو الفواتٌر وؼٌرها من المطبوعات الصادرة عن محله ٌعاقب بؽرامة ال تتجاوز عشرٌن دٌناراً.

– 2تحكم بهذه الؽرامة المحكمة الصلحٌة بنا ًء على طلب مراقب سجل التجارة بحسب األصول.

ٌجر المحكوم علٌه القٌد فً أثناء هذا المٌعاد فٌحكم
– 3وتؤمر المحكمة بإجراء القٌد فً خبلل خمسة عشر ٌوما ً وإذا لم ِ
بتؽرٌمه دٌناراً عن كل ٌوم تستمر فٌه المخالفة بعد الحكم األول.

المادة () :34

– 1كل بٌان ؼٌر صحٌح ٌقدم عن سوء نٌة للتسجٌل أو القٌد فً سجل التجارة ٌعاقب مقدمه من المحكمة المختصة بؽرامة من
عشرة دنانٌر إلى مابة دٌنار وبالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر أو بإحدى هاتٌن العقوبتٌن.

– 2وال ٌحول ذلك دون العقوبات التً ٌمكن الحكم بها وفاقا ً للقوانٌن ولقانون العقوبات من أجل الجرابم الناشبة عن البٌان ؼٌر
الصحٌح.

3 -وللمحكمة الجزابٌة التً تصدر الحكم أن تؤمر بتصحٌح البٌان المشار إلٌه على الوجه الذي تعٌنه.

المادة () :35

– 1البٌانات المسجلة سوا ًء أكانت اختٌارٌة أم إجبارٌة تعتبر نافذة فً حق الؽٌر اعتباراً من تارٌخ تسجٌلها.

– 2وال ٌحول تطبٌق العقوبات المتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.

المادة () :36

ٌتمتع كل شخص طبٌعً أو اعتباري عند التقاضً فً المحاكم أو المراجعة بحقوق تجارٌة لدى أٌة دابرة أو مإسسة عامة
باألهلٌة التً ٌحوزها بموجب القانون المدنً أو قانون الشركات الساري المفعول.

المادة () :37

تفصل محكمة البداٌة المختصة فً كل خبلؾ ٌقع بٌن مراقب السجل وأصحاب العبلقة بشؤن التسجٌل والقٌد فً سجل التجارة
بنا ًء على استدعاء بإشعار ٌقدم لها وتصدر قرارها  -بعد سماع أقوال الطرفٌن  -وٌكون هذا القرار قاببلً للطعن فٌه بالطرق
القانونٌة.

الباب الرابع

المتجر والعنوان التجاري

الفصل األول

المتجر

المادة () :38

– ٌ1تكون المتجر قانونا ً من محل التاجر ومن الحقوق المتصلة به.

– ٌ2شتمل المتجر على مجموعة عناصر مادٌة وؼٌر مادٌة تختلؾ بحسب األحوال وهً خصوصا ً  -الزبابن واالسم والشعار
وحق اإلٌجار والعبلمات الفارقة والبراءات واإلجازات والرسوم والنماذج والعدد الصناعٌة واألثاث التجاري والبضابع.

المادة () :39

إن حقوق مستثمر المتجر فٌما ٌختص بالعناصر المختلفة المبٌنة فً المادة السابقة تعٌن بمقتضى القوانٌن الخاصة المتعلقة بها
أو بمقتضى المبادئ العامة فً الحقوق.

الفصل الثانً

العنوان التجاري

المادة () :41

– 1على كل تاجر أن ٌجري معامبلته وٌوقع أوراقه المتعلقة بالتجارة باسم معٌن ٌطلق علٌه العنوان التجاري.

– 2وعلٌه أن ٌكتب عنوانه فً مدخل متجره.

المادة () :41

– ٌ1تؤلؾ العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه.

– ٌ2جب أن ٌختلؾ العنوان بوضوح عن العناوٌن المسجلة قببلً.

– 3للتاجر أن ٌضٌؾ ما ٌشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن ال تحمل هذه اإلضافة الؽٌر على فهم خاطا فٌما ٌتعلق بهوٌته أو
بؤهمٌة تجارٌة وسمعتها أو بوضعه المالً أو بوجود شركة أو بنوعها.

المادة () :41

إذا أراد تاجر فتح فرع فً ؼٌر المركز الذي سجل فٌه عنوانه التجاري وكان هناك تاجر آخر قد سجل العنوان التجاري نفسه
فعلى ذلك التاجر إضافة ما ٌمٌز عنوانه عن عنوان التاجر اآلخر المسجل فً ذلك المركز.

المادة () :43

– 1ال ٌجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقبلً عن المتجر.

– 2التفرغ عن المتجر ال ٌشمل العنوان التجاري ما لم ٌنص على ذلك صراحة أو ضمنا ً.

المادة () :44

– ٌ1كون الشخص الذي تملك عنوانا ً تجارٌا ً تبعا ً لمتجر مسإوالً عن التزامات المتفرغ المترتبة علٌه بالعنوان المذكور ،وٌكون
مالكا ً لحقوقه الناشبة من تجارته.

– 2وإذا تضمنت العقود ما ٌخالؾ ذلك فبل ٌسري على الؽٌر إال إذا سجل فً سجل التجارة أو أخبر ذوو العبلقة به رسمٌا ً.

– 3وتسقط المسإولٌة المبحوث عنها فً هذه المادة بعد مضً خمس سنوات اعتباراً من تارٌخ التفرغ.

المادة () :45

ال ٌكون الشخص المفرغ له عن متجر دون العنوان التجاري مسإوالً عن التزامات التفرغ ما لم ٌكن هناك اتفاق ٌخالؾ سجل
فً سجل التجارة.

المادة () :46

– 1على الشخص الذي تملك عنوانا ً تجارٌا ً أن ٌضٌؾ إلٌه ما ٌدل على استخبلفه.

– 2من وافق على استعمال عنوانه التجاري من قبل الشخص المتفرغ له خبلفا ً لما ذكر ٌكون مسإوالً عن االلتزامات التً
عقدها الخلؾ بالعنوان المذكور.

– 3وٌشترط فً ذلك أن ال ٌتمكن الدابنون من تحصٌل حقوقهم من الحلؾ عند تنفٌذ الحكم الصادر بحقه.

المادة () :47

 1كل من وضع قصداً عنوان ؼٌره التجاري على منشورات أو ؼبلفات أو رسابل وأوراق تجارٌة أو على رزم وربطات أوعلى بضابع وأشٌاء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبٌع أمواالً موضوعا ً علٌها بالصورة المذكورة عنوان تجاري
لؽٌره ٌعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثبلثة أشهر وال تتجاوز السـنة أو بؽرامة ال تقل عن خمسٌن دٌناراً وال تتجاوز مابتً دٌنار
.

2 -تتوقؾ إقامة دعوى الحق العام فً الجرابم المنصوص علٌها فً هذه المادة على إقامة الدعوى بالحقوق الشخصٌة.

3 -وٌجوز أن ٌترك المدعً الشخصً دعواه بعد إقامتها وفً هذه الحالة تسقط الدعوى العامة.

 4 -وفً جمٌع األحوال ٌجوز للنٌابة العامة أن تحرك دعوى الحق العام إذا وجدت أن المصلحة العامة تقتضً ذلك.

المادة () :48

كل من ٌخالؾ أحكام المادتٌن ( 41و ٌ )41عاقب بؽرامة ال تتجاوز عشرة دنانٌر.

المادة () :49

 1إذا استعمل عنوان تجاري بؤي صورة كانت خبلفا ً لؤلحكام المدرجة فً هذا الفصل فلذوي الشؤن أن ٌطلبوا منع استعمالذلك العنوان التجاري أو شطبه إذا كان مسجبلً.

– 2ولؤلشخاص المتضررٌن أن ٌطلبوا التعوٌض عما لحق بهم من ضرر سوا ًء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن
تقصٌر.

المادة () :51

ٌ1 -كون عنوان الشركات التجارٌة وفق األحكام القانونٌة الخاصة بكل نوع منها.

– 2وتطبق بشؤنها أحكام هذا الفصل التً ال تتعارض مع الشركات الساري المفعول.

الكتاب الثانً

العقود التجارٌة

الباب األول

أحكام عامة

المادة () :51

ال ٌخضع إثبات العقود التجارٌة مبدبٌا ً للقواعد الحصرٌة الموضوعة للعقود المدنٌة ،فٌجوز إثبات العقود المشار إلٌها بجمٌع
طرق اإلثبات مع االحتفاظ باالستثناءات الواردة فً األحكام القانونٌة الخاصة.

المادة () :51

– 1فً المواد التجارٌة ٌجوز إثبات تارٌخ السند العادي بالنسبة إلى الؽٌر بجمٌع طرق اإلثبات.

2 -إن تارٌخ االسناد القابلة للتداول وتارٌخ تظهٌرها ٌعدان صحٌحٌن إلى أن ٌثبت العكس.

المادة () :53

1 -إن المدنٌٌن معا ً فً التزام تجاري ٌعدون متضامنٌن فً هذا االلتزام.

2 -وتطبق هذه القرٌنة على كفبلء الدٌن التجاري.

المادة () :54

ٌعتمد فً إثبات العدل والثمن الدارج على أسعار البورصة والتسعٌرات إن وجدت ما لم ٌوجد اتفاق محالؾ.

المادة () :55

كل التزام تجاري ٌقصد به القٌام بعمل أو بخدمة /ال ٌعد معقوداً على وجه مجانً /وإذا لم ٌعٌن الفرٌقان أجرة أو عمولة أو
سمسرة فٌستحق الدابن األجر المعروؾ فً المهنة.

المادة () :56

– 1ال ٌحق للمحكمة فً المواد التجارٌة أن تمنح مهبلً للوفاء إال فً ظروؾ استثنابٌة.

– 2ال ٌحق للفرٌق الذي طلب من المحكمة فسخ العقد أن ٌطلب التنفٌذ بعد ذلك ،أما الذي قدم طلب التنفٌذ فٌحق له أن ٌبدله
بطلب الفسخ.

– 3ال ٌقبل إنفاذ االلتزام بعد إقامة دعوى الفسخ.

المادة () :57

إن عدم تنفٌذ أحد االلتزامات فً العقود ذات االلتزامات المتتابعة ٌخول الفرٌق الذي قام بما ٌجب علٌه أن ٌطلب فسخ العقد فٌما
ٌختص بجمٌع االلتزامات التً لم تنفذ .وال ٌحول ذلك دون حقه فً المطالبة بالتعوٌض.

المادة () :58

– 1فً المواد التجارٌة ٌسقط بالتقادم حق االدعاء بمرور عشر سنوات إن لم ٌعٌن أجل أقصر.

2 -وٌسقط بالتقادم حق االستفادة من األحكام المكتسبة قوة القضٌة المقضٌة بمرور خمسة عشرة عاما ً.

المادة () :59

– 1إن عقود البٌع والقرض والتؤمٌن وجمٌع العقود التً لم تحدد قواعدها فً هذا القانون تخضع للقانون المدنً وللعرؾ.

– 2إن عملٌات البورصة سوا ًء أكانت على أوراق مالٌة أم على بضابع تخضع للقواعد المختصة بؤنواع العقود المختلفة التً
تتخذ شكلها أو تتصؾ بها /ولؤلنظمة الخاصة بالبورصات التجارٌة.

– 3أما العقود المختصة بالتجارة البحرٌة فتخضع لقانون التجارة البحرٌة.

الباب الثانً

الرهن التجاري

المادة () :61

الرهن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فٌما ٌلً ٌإمن بموجبه الدٌن التجاري.

المادة () :61

– 1فٌما خبل القٌود التالٌة ٌثبت الرهن بجمٌع طرق اإلثبات.

ٌ2-جري رهن السند االسمً بمعاملة انتقال على سبٌل التؤمٌن تسجل فً سجبلت المحل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.

– 3أما السند ألمر فٌجري الرهن علٌه بتظهٌر تدرج فٌه عبارة (القٌمة وضعت تؤمٌناً) أو عبارة أخرى بالمعنى نفسه.

– 4وأما الدٌون العادٌة المترتبة لشخص معٌن فٌجرى الرهن علٌها فً كل األحوال بسند مكتوب ذي تارٌخ ثابت ٌبلػ للمدٌن
الذي أقٌم الرهن على دٌنه.

المادة () :61

– 1ال ٌنتج عقد الرهن أثراً بصفته رهنا ً إذا بقً المرهون فً حٌازة المدٌن بحٌث ٌظهر فً اعتبار الؽٌر كؤنه ال ٌزال جزءاً
من ثروته الحرة ٌنال بواسطته ثقة جدٌدة لبلستدانة بل ٌجب أن ٌسلم المرهون إلى الدابن وأن ٌبقى فً حٌازته أو فً حٌازة
الؽٌر ٌبقٌه لحسابه.

 2وٌكفً لٌعد التسلٌم حاصبلً أن تسلم مفاتٌح المحل المشتمل على البضابع واألشٌاء المرهونة مقفبلً بشرط أن ٌكون هذاالمحل ؼٌر حامل للوحة باسم المدٌن أو أن ٌسلم سند مقابل تلك األشـٌاء منطبق على العرؾ التجاري.

المادة () :63

ٌجب على الدابن المرتهن أن ٌسلم إلى المدٌن عند الطلب سند إٌصال ٌبٌن فٌه ماهٌة األشٌاء المسلمة رهنا ً ونوعها ومقدارها
ووزنها وجمٌع عبلماتها الممٌزة.

المادة () :64

– 1إذا كان الرهن قابما ً على أشٌاء أو إسناد مثلٌة فعقد الرهن ٌظل قابما ً وإن بدلت هذه األشٌاء أو االسناد بؤشٌاء أو إسناد من
النوع نفسه.

– 2وإذا كانت هذه األشٌاء أو االسناد ؼٌر مثلٌة فٌحق أٌضا ً للمدٌن أن ٌسترجعها وٌبدلها برضى الدابن على شرط أن ٌكون
عقد الرهن األصلً قد نص على هذا الحق.

المادة () :65

– ٌ1جب على الدابن أن ٌستعمل لحساب المدٌن جمٌع الحقوق المبلزمة لؤلشٌاء أو االسناد المسلمة إلٌه على سبٌل الرهن.

– 2وإذا كان من تسلمه إسناد اعتماد مالً تخول حق الخٌار وجب على المدٌن الذي ٌرٌد استعمال حقه فً الخٌار أن ٌإدي
إلى الدابن األموال البلزمة قبل حلول األجل المعٌن للخٌار بٌومٌن على األقل.

المادة () :66

إذا كان الشًء الموضوع تؤمٌنا ً إسناداً لم ٌدفع ثمنها بكامله فعلى المدٌن إذا دعً للدفع أن ٌإدي المال إلى لدابن قبل االستحقاق
بٌومٌن على األقل وإال جاز للدابن المرتهن أن ٌعمد إلى بٌع االسناد.

المادة () :67

– 1عند عدم الدفع فً االستحقاق ٌحق للدابن مراجعة المحكمة المختصة وبعد صدور الحكم وتنفٌذه ٌستوفً الدابن دٌنه من
ثمن المرهون بطرٌق االمتٌاز.

– 2وٌعد باطبلً كل نص فً عقد الرهن ٌجٌز الدابن أن ٌتملك المرهون أو أن ٌتصرؾ به بدون اإلجراءات المبٌنة آنفا ً.

الباب الثالث

عقد النقل

المادة () :68

ٌقصد بالنقل العقد المتبادل الذي ٌكون الؽرض األساسً منه تؤمٌن انتقال شخص أو شًء من موضع إلى آخر.

المادة () :69

لٌس النقل إال نوع من إجارة العمل أو من التزام المشارٌع وله بحكم الضرورة صفة العقود بعوض .والشخص الذي ٌتعاطاه
ٌسمى ناقبلً وٌقال له باألخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادٌة.

المادة () :71

ٌتم عقد النقل حٌنما ٌتفق الفرٌقان على عناصره وشروطه حتى قبل تسلٌم الشٌك إلى الناقل من قبل المرسل إال إذا اتفق
ً
صراحة ضمنا ً على تؤخٌر إبرام العقد إلى ما بعد التسلٌم.
الفرٌقان

المادة () :71

 1إذا كان المنقول أشٌاءً ،وجب على المرسل أن ٌعٌن بوضوح للناقل عنوان الشخص المرسل إلٌه ومكان التسلٌم وعددالطرود ووزنها ومحتوٌاتها ومهلة التسلٌم والطرٌق التً ٌلزم اتباعها.

2 -وإذا وجد فً الطرود أشٌا ًء ثمٌنة وجب علٌه أن ٌُعلم الناقل بوجودها وبقٌمتها.

المادة () :71

– ٌ1كون الناقل مسإوالً عن هبلك األشٌاء وعن تعٌبها أو نقصانها فٌما خبل األحوال الناشبة عن القوة القاهرة أو عن عٌب
قدٌم فً المنقول أو عن خطؤ المرسل.

– 2إن إقامة البٌنة على هذه األحوال المبربة من التبعة تطلب من الناقل إال إذا تحفظ عند االستبلم من جراء عٌب فً حزم
البضاعة وهذا التحفظ ٌولد لمصلحة الناقل قرٌنة ٌحق للمرسل أو المرسل إلٌه أن ٌطعنا فٌها عند االقتضاء.

المادة () :73

للمرسل إلٌه حق فً إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل العقد الذي عقده الناقل مع المرسل وبهذه الدعوى ٌتسنى له أن
ٌطالبه بالتسلٌم أو بؤداء بدل التعوٌض عند االقتضاء لعدم اتمام العمل كله أو بعضه.

المادة () :74

على الناقل أن ٌعلم المرسل إلٌه حاالً بعد وصول البضاعة.

المادة () :75

للناقل امتٌاز على األشٌاء المنقولة الستٌفاء بدل النقل وتفرعاته وله أٌضا ً الحق فً حبسها.

المادة () :76

إن الحق فً إقامة الدعوى على الناقل ٌسقط بالتقادم بعد سنة تبتدئ من ٌوم التسلٌم فً حالة وجود العٌب ،ومن الٌوم الذي كان
ٌجب فٌه التسلٌم فً حالة هبلك الشًء أو التؤخر عن تسلٌمه.

المادة () :77

– 1إن التعاقد على نقل األشخاص كالتعاقد على نقل األشٌاء ٌتم بمجرد حصول الرضا.

– 2وهو ٌوجب على الناقل إٌصال المسافر سالما ً إلى المحل المعٌن وفً المدة المتفق علٌها .وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة
الناشبة عن العقد تنتفً عن الناقل بإقامته البٌنة على وجود قوة قاهرة أو خطؤ من قبل المتضرر.

المادة () :78

إن األمتعة التً جرى قٌدها تكون موضوعا ً لعقد نقل ٌضاؾ إلى عقد نقل المسافر .أما األمتعة الٌدوٌة فبل تدخل فً العقد وال
ٌكون الناقل مسإوالً عنها إال إذا قام المتضرر البٌنة على ارتكابه خطؤ ً معٌنا ً.

المادة () :79

– ٌ1طبق أٌضا ً على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشارٌع النقل العمومٌة.

– ٌ2خضع النقل الجوي إلى القواعد الواردة فً هذا الباب وفً القانون المدنً مع مراعاة أٌة أحكام مؽاٌرة وردت فً هذا
الخصوص فً قانون الطٌران المدنً المعمول به وفً أٌّة معاهدات دولٌة حول المبلحة الجوٌة نافذة قانونا ً فً المملكة.

الباب الرابع

الوكالة التجارٌة والوساطة والسمسرة

الفصل األول

الوكالة التجارٌة

المادة () :81

– 1تكون الوكالة تجارٌة عندما تختص بمعامبلت تجارٌة.

– 2وبوجه أخص ٌسمى هذا العقد وكالة بالعمولة وٌكون خاضعا ً ألحكام الفصل اآلتً عندما ٌجب على الوكٌل أن ٌعمل باسمه
الخاص أو تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.

– 3وعندما ٌجب على الوكٌل أن ٌعمل باسم موكله تكون حقوقه والتزاماته خاضعة لؤلحكام الواردة بهذا الشؤن فً القانون
المدنً.

المادة () :81

– 1فً المواد التجارٌة ٌستحق الوكٌل األجر فً جمٌع األحوال ما لم ٌكن هناك نص مخالؾ.

– 2وإذا لم ٌحدد هذا األجر فً االتفاق فٌعٌن بحسب تعرٌفة المهنة أو بحسب العرؾ أو الظروؾ.

المادة () :81

الوكالة التجارٌة وإن احتوت على توكٌل مطلق ال تجٌز األعمال ؼٌر التجارٌة إال بنص صرٌح.

المادة () :83

الوكٌل الذي لم ٌتلق تعلٌمات إال فً شؤن جزء من العمل ٌعد مطلق الٌد فً الجزء الباطل.

المادة () :84

ٌجب على الوكٌل أن ٌدفع الفابدة عن األموال العابدة للموكل اعتباراً من الٌوم الذي كان ٌلزمه فٌه تسلٌمها أو إٌداعها وفاقا ً
ألمر الموكل.

المادة () :85

عندما ٌكون العقد مشتمبلً فً الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر األساسٌة لعقد االستخدام كما ٌحدث فً العقود
التً تنشؤ بٌن التاجر ووكبلإه المختلفٌن كالمندوب المحلً والمندوب الجواب والمعتمد ومدٌر الفرع أو الوكالة ،تسري قواعد
عقد العمل فٌما ٌختص بعبلقات التاجر مع وكٌله وتسري قواعد الوكالة فٌما ٌختص بالؽٌر.

المادة () :86

 1إن الممثلٌن التجارٌٌن ٌعدون تار ًة كمستخدمٌن وتار ًة بمثابة وكبلء عادٌٌن بحسب ما ٌدل علٌه العقد من ارتباطهم أواستقبللهم فً العمل.

– 2ولكن ٌحق لهم فً كل حال عند فسخ العقد ولو كان هذا الفسخ لسبب ؼٌر تعسفً أن ٌستفٌدوا من مهلة اإلنذار المسبق
المقررة قانونا ً أو عرفا ً شرط أن ٌكون التمثٌل التجاري مهنتهم الوحٌدة.

– 3وإذا كان الممثل التجاري وكٌبلً لبٌوت تجارٌة متعددة وله مكاتب وهٌبة ومستخدمٌن وإدارة ونفقات عامة ٌجوز معها
اعتباره صاحب مشروع حقٌقً للتمثٌل التجاري فٌصبح هو نفسه تاجراً.

الفصل الثانً

الوكالة بالعمولة

المادة () :87

– 1الوكٌل بالعمولة هو الذي ٌؤخذ على نفسه أن ٌعقد باسمه الخاص ولكن لحساب موكله بٌعا ً وشراء وؼٌرهما من العملٌات
التجارٌة مقابل عمولة.

– 2تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة األحكام المبٌنة فً هذا الفصل.

المادة () :88

– 1الوكٌل بالعمولة الذي ٌتعاقد باسمه الخاص وٌكتسب الحقوق الناتجة عن العقد وٌكون ملزما ً مباشرة نحو األشخاص الذٌن
تعاقدوا معهم كما لو كان العمل ٌختص به شخصٌا ً وٌحق لهإالء األشخاص أن ٌحتجوا فً مواجهته بجمٌع أسباب الدفع الناتجة
عن عبلقتهم الشخصٌة به وال ٌحق لهم أن ٌخاصموا الموكل مباشرة.

– 2أما عبلقات الموكل بالوكٌل بالعمولة أو بدابنٌه فتسري علٌها قواعد الوكالة.

المادة () :89

 ٌ1جب على الوكٌل بالعمولة أن ٌقوم بذاته بتنفٌذ األوامر الصادرة إلٌه إال إذا كان مجازاً له بحسب االتفاق أو بحسب العرؾأن ٌنٌب عنه شخص آخر أو كانت هناك ظروؾ تضطره لهذه اإلنابة.

– 2وفً هذه األحوال ٌحق للموكل أن ٌخاصم مباشرة الشخص الذي أنابه الوكٌل بالعمولة عن نفسه.

المادة () :91

ال ٌحق للوكٌل بالعمولة أن ٌتعاقد مع نفسه باسم موكله إال برضاه.

المادة () :91

إذا أدان الوكٌل بالعمولة أو أسلؾ الؽٌر بدون رضى الموكل فٌتحمل هو مخاطر عمله.

المادة () :91

– 1فٌما خبل الحالة المذكورة فً المادة السابقة ال ٌكون الوكٌل بالعمولة مسإوالً عن عدم الوفاء أو عن عدم تنفٌذ سابر
االلتزامات المترتبة على الذٌن تعاقد معهم إال إذا كفلهم أو كان العرؾ التجاري فً المحل الذي ٌقٌم فٌه ٌقضً بذلك.

ٌ2 -حق للوكٌل بالعمولة الذي ٌكفل من ٌتعاقد معه أن ٌتناول عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان) .

3 -وتحدد هذه العمولة عند عدم االتفاق علٌها بحسب عرؾ المحل الذي تم فٌه العاقد.

المادة () :93

– 1مع االحتفاظ بؤحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد العملٌة وإن لم ٌقم المتعاقد اآلخر بااللتزامات التً أخذها
على عاتقه ،إال إذا كان عدم القٌام بها ناتجا ً عن خطؤ ارتكبه الوكٌل بالعمولة.

– 2وتستحق العمولة أٌضا ً إذا حال دون إتمام العملٌة سبب ٌعزى إلى الموكل.

  3أما فً العملٌات التً حالت دون إتمامها أسباب أخرى فبل ٌحق للوكٌل بالعمولة مقابل سعٌه سوى المطالبة بالتعوٌض الذيٌفرضه عرؾ المحل.

المادة () :94

تحسب العمولة على قٌمة العملٌة ؼٌر الصافٌة بما فٌه النفقات اإلضافٌة ما لم ٌكن اتفاق محالؾ.

المادة () :95

– ٌ1حق للوكٌل بالعمولة أن ٌسترد جمٌع النفقات والسلؾ والمصارٌؾ التً قام بها لمصلحة الموكل مع فوابدها.

– 2وٌحق له أٌضا ً أن ٌدخل فً الحساب تعوٌضا ً مقابل نفقات الحزن والنقل ولكنه ال ٌستطٌع أن ٌطلب أجراً لمستخدمٌه.

المادة () :96

 1للوكٌل بالعمولة امتٌاز على قٌمة البضابع المرسلة إلٌه أو المحزونة أو المودعة ألجل استٌفاء جمٌع القروض والسلؾوالمدفوعات التً قام بها سوا ًء كان قبل تسلمه البضابع أم فً مدة وجودها فً حٌازته.

2 -وٌنشؤ هذا االمتٌاز بمجرد إرسال البضابع أو خزنها أو إٌداعها.

3 -ال ٌنشؤ هذا االمتٌاز إال إذا تحقق الشرط المنصوص علٌه فً المادة ( )71من هذا القانون.

4 -وٌدخل فً االمتٌاز مبلػ الدٌن األصلً مع الفوابد والعموالت والنفقات.

 5إذا كانت البضابع قد بٌعت وسلمت لحساب الموكل فٌحق للوكٌل بالعمولة أن ٌستوفً من ثمنها قٌمة دٌنه قبل دابنً الموكل.

المادة () :97

إن الموكل الذي ٌلؽً الوكالة وكذلك الوكٌل بالعمولة الذي ٌنكل عن وكالته ٌُلزم بالتعوٌض إذا وقع اإللؽاء أو النكول بدون
سبب مشروع.

المادة () :98

إن من ٌلتزم بإرسال البضابع أو إعادتها لحساب موكله مقابل أجر وباسمه الخاص ٌعد بمثابة وكٌل بالعمولة ولكنه ٌخضع فٌما
ٌختص بنقل البضاعة للنصوص التً ٌخضع لها ملتزم النقل.

الفصل الثالث

السـمسـرة

المادة () :99

– 1السمسرة هً عقد ٌلتزم به فرٌق ٌدعى السمسار ألن ٌرشد الفرٌق اآلخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن ٌكون وسٌطا ً له
فً مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر.

– 2تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.

المادة () :111

– 1إذا لم ٌكن أجر السمسار معٌنا ً باالتفاق أو بمجرد تعرٌفة رسمٌة فٌحدد وفقا ً للعرؾ أو تقدر المحكمة قٌمته بحسب
الظروؾ.

– 2وإذا ظهر أن األجر المتفق علٌه ال ٌتناسب مع ماهٌة العملٌة والجهود التً تستلزمها فٌحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار
األجر العادل للخدمة المإداة.

المادة () :111

ٌ1 -ستحق السمسار األجر بمجرد أن تإدي المعلومات التً أعطاها أو المفاوضة التً أجراها إلى عقد االتفاق.

– 2وإذا انعقد االتفاق معلقا ً على شرط وافق فبل ٌستحق األجر إال بعد تحقٌق الشرط.

3-وإذا اشترط إرجاع النفقات التً صرفها السمسار فترجع له وإن لم ٌتم االتفاق.

المادة () :111

ٌفقد السمسار كل حق فً األجر وفً استرجاع النفقات التً صرفها إذا عمل لمصلحة المتعاقد اآلخر بما ٌخالؾ التزاماته أو إذا
حمل هذا المتعاقد اآلخر على وعده بؤجر ما فً ظروؾ تمنع فٌها قواعد حسن النٌة من أخذ هذا الوعد.

المادة () :113

ال ٌحق للسمسار أن ٌتوسط ألشخاص اشتهروا بعدم مبلءتهم أو ٌعلم بعدم أهلٌتهم.

المادة () :114

 ٌ1جب على السمسار أن ٌسجل جمٌع المعامبلت التً عقدت بواسطته مع نصوصها وشروطها الخاصة وأن ٌحفظ الوثابقالمختصة بها وٌعطً عن كل ذلك صورة طبق األصل لكل من ٌطلبها من المتعاقدٌن.

2 -وفً البٌوع بالعٌنة ٌجب علٌه أن ٌحتفظ بالعٌنة إلى أن تتم العملٌة.

المادة () :115

إن عملٌات التوسط والسمسرة فً بورصات األوراق المالٌة وفً بورصات البضابع تخضع على قدر الحاجة لتشرٌع خاص.

الباب الخامس

الحساب الجاري

المادة () :116

ٌراد بعقد الحساب الجاري االتفاق الحاصل بٌن شخصٌن على أن ما ٌسلمه كل منهما لآلخر بدفعات مختلفة من نقود وأموال
وإسناد تجارٌة قابلة للتملٌك ٌسجل فً حساب واحد لمصلحة الدافع ودٌنا ً على القابض دون أن ٌكون ألي منهما حق مطالبة
اآلخر بما سلمه له بكل دفعة على حدة بحٌث ٌصبح الرصٌد النهابً وحده عند إقفال هذا الحساب دٌنا ً مستحقا ً ومهٌؤ ً لؤلداء.

المادة () :117

ٌ1 -توقؾ مدى الحساب الجاري على إرادة المتعاقدٌن فلهما أن ٌجعبله شامبلً لجمٌع معامبلتهما أو لنوع معٌن منها فقط.

 ٌ2جوز أن ٌكون الحساب الجاري مكشوفا ً لجهة الفرٌقٌن أو لجهة فرٌق واحد ،وفً هذه الحالة األخٌرة ال ٌلزم أحد الفرٌقٌنؾ  .وال ٌجوز فً حال من األحوال أن ٌستقر هذا الحساب على
بإسبلؾ المال لآلخر إال إذا كان لدى األول مقابل وفاء كا ِ
رصٌد إٌجابً لمصلحته.

المادة () :118

إن وجود الحساب الجاري ال ٌمنع أحد المتعاقدٌن من مطالبة اآلخر بالعمولة التً استحقها عن عمل قام به بالعمولة وباسترداد
نفقات العملٌات المختصة بالحساب الجاري ،وهً تقٌد فً الحساب ما لم ٌكن هناك اتفاق مخالؾ.

المادة () :119

1 -إن الدفع بواسطة سند تجاري ال ٌعد حاصبلً إال بشرط قبض قٌمته ما لم ٌكن اتفاق مخالؾ.

 2وإذا لم تسدد قٌمة السند فً موعد استحقاقه فٌحق لمستلمه مع االحتفاظ به على سبٌل التؤمٌن ومع استعمال الحقوقالمنوطة به أن ٌقٌد قٌمته على حساب مسلمه.

 3وفً حالة إفبلس مسلم السند ال ٌحق للمستلم بالرؼم من كل اتفاق مخالؾ أن ٌقٌده فً الحساب إال بعد أن ٌحل أجلاالستحقاق وٌثبت عدم الوفاء.

 4وإذا قٌدت اسناد على هذه الصورة وجب على مستلمها أن ٌخفض مبلػ طلباته فً التفلٌسة بنسبة الدفعات التً أداهاموقعو تلك االسناد.

المادة () :111

إن الدفعات تنتج حتما ً لمصلحة المسلم على المتسلم فابدة تحسب على المعدل القانونً إذا لم تكن معٌة بمقتضى العقد أو العرؾ.

المادة () :111

 1إن الدٌون المترتبة ألحد الفرٌقٌن إذا أدخلت فً الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكٌانها الذاتً فبل تكون بعد ذلكقابلة على حدة للوفاء وال للمقاصة وال للمداعاة وال إلحدى طرق التنفٌذ وال للسقوط منفردة بالتقادم.

 2وتزول التؤمٌنات الشخصٌة أو العٌنٌة المتصلة بالدٌون التً أدخلت فً الحساب الجاري ما لم ٌكن اتفاق مخالؾ بٌنالفرٌقٌن.

المادة () :111

1 -ال ٌعد أحد الفرٌقٌن دابنا ً أو مدٌنا ً للفرٌق اآلخر قبل ختام الحساب الجاري.

 2إن إٌقاؾ هذا الحساب هو وحده الذي ٌحدد حالة العبلقات القانونٌة بٌن الطرفٌن وهو الذي تنشؤ عنه حتما ً المقاصةاإلجماعٌة لجمٌع بنود الحساب من تسلٌؾ واستبلؾ وهو الذي ٌعٌن الدابن والمدٌن.

المادة () :113

– ٌ1وقؾ الحساب وٌصفى فً آجال االستحقاق المعٌنة بمقتضى العقد أو بحسب العرؾ المحلً وإال ففً نهاٌة كل ستة
أشهر.

 ٌ2إلؾ الرصٌد الباقً دٌنا ً صافٌا ً مستحق األداء ٌنتج ابتدا ًء من ٌوم التصفٌة فابدة بالمعدل المعٌن فً الحساب الجاري إذانقل هذا الرصٌد إلى حساب جدٌد وإال فبالمعدل القانونً.

– 3إن الدواعً المختصة بتصحٌح الحساب من جراء خطؤ أو إؼفال أو تكرار أو ؼٌر ذلك من التصحٌحات ٌجب أن تقام فً
مهلة ستة أشهر.

المادة () :114

ٌنتهً العقد فً الوقت المعٌن بمقتضى االتفاق وإن لم ٌتفق على األجل ٌنتهً العقد بحسب إرادة إحدى الفرٌقٌن وٌنتهً أٌضا ً
بوفاة أحدهم أو بفقدانه األهلٌة أو بإفبلسه.

المادة () :115

 1إن المصرؾ الذي ٌتلقى على سبٌل الودٌعة مبلؽا ً من النقود ٌصبح مالكا ً له وٌجب علٌه أن ٌرده بقٌمة تعادله دفعة واحدةأو عدة دفعات عند أول طلب من المودع أو بحسب شروط المواعٌد أو اإلخبار المسبق المعٌنة فً العقد.

– ٌ2جب أن ٌقام الدلٌل بوثابق خطٌة على جمٌع العملٌات المختصة على الودٌعة أو بإرجاعها.

– 3وتجب الفابدة عند االقتضاء ابتدا ًء من الٌوم الذي ٌلً كل إٌداع إن لم ٌكن ٌوم عطلة ولؽاٌة النهار الذي ٌسبق إعادة كل
مبلػ ما لم ٌكن هناك اتفاق مخالؾ.

المادة () :116

– 1إذا كان مما أودع فً المصرؾ أوراقا ً مالٌة فملكٌة هذه األوراق تبقى للمودع ما لم ٌثبت أن القصد خبلؾ ذلك.

– 2وٌقدر وجود هذا القصد إذا كان المودع قد منح المصرؾ خطٌا ً بدون قٌد حق التصرؾ فً تلك األوراق واعتراؾ له
بحق إرجاع أوراق من نوعها.

– 3تطبق قواعد الوكالة على الودابع المصرفٌة إذا أخذ المصرؾ على نفسه إدارة األوراق المالٌة المودعة مقابل عمولة.

المادة () :117

1 -تسري قواعد إجارة األشٌاء على الودابع التً تودع فً الصنادٌق الحدٌدٌة أو فً خانات منها.

2 -وٌكون المصرؾ مسإوالً عن سبلمة الصنادٌق المؤجورة.

المادة () :118

 1فً عقود فتح االعتماد المادي ٌلتزم فاتح االعتماد أن ٌضع بعض األموال تحت تصرؾ المعتمد له فٌحق له أن ٌتناولهادفعة واحدة أو دفعات متوالٌة بحسب احتٌاجه خبلل مٌعاد.

 2إن ما ٌوفٌه أو ٌرجعه المعتمد له فً مدة العقد ٌضاؾ إلى المتبقً من المبلػ الموضوع تحت تصرفه ما لم ٌكن هناكاتفاق مخالؾ.

المادة () :119

 ٌ1جوز لفاتح االعتماد أن ٌنقض العقد إذا أصبح المعتمد له ؼٌر ملا أو كان عدٌم (المبلءة) وقت التعاقد على ؼٌر علم منفاتح االعتماد.

 2وإذا وقع نقص هام فً الضمانات العٌنٌة أو الشخصٌة التً قدمها المعتمد له حق لفاتح االعتماد أن ٌطلب ضمانة إضافٌةأو تخفٌض مبلػ االعتماد أو إؼبلقه حسب مقتضى الحال.

المادة () :111

إذا كانت الضمانة المقدمة رهنا ً أو تؤمٌنا ً عقارٌا ً فإن قٌد الرهن أو التؤمٌن المتخذ عند العقد ٌإمن ابتدا ًء من تارٌخ جمٌع السلؾ
التً تحصل فٌما بعد بنا ًء على عقد فتح االعتماد.

المادة () :111

 1إذا خصص االعتماد المصرفً وفا ًء لمصلحة الؽٌر وأٌد المصرؾ هذا االعتماد لمستحقه فبل ٌجوز بعد ذلك الرجوع عنهأو تعدٌله بدون رضاء ذلك الؽٌر وٌصبح المصرؾ ملزما ً إزاءه مباشر ًة ونهابٌا ً بقبول األوراق واالٌفاءات المقصودة.

 2وٌحق للمصرؾ أن ٌسترد المبالػ التً دفعها أو المصارٌؾ التً أنفقها النفاذ ما وكل به مع الفابدة المتفق علٌها أو الفابدةالقانونٌة إن لم ٌكن اتفاق ،ابتدا ًء من ٌوم الدفع.

3 -وٌحق له أٌضا استٌفاء عمولة.

المادة () :111

إن العملٌات المصرفٌة ؼٌر المذكورة فً هذا الباب تخضع ألحكام القانون المدنً المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن
العملٌات المذكورة أو العقود التً تتصؾ بها هذه العملٌات).

الكتاب الثالث

األوراق

المادة () :113

األوراق التجارٌة هً اسناد قابلة للتداول بمقتضى أحكام هذا القانون وتشتمل على ما ٌلً :

أ  .سند السحب وٌسمى أٌضا البولٌصة أو السفتجة وهو محرر مكتوب وفق شرابط مذكورة فً القانون ٌتضمن أمرا
صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص آخر هو المسحوب علٌه بؤن ٌدفع ألمر شخص ثالث هو المستفٌد أو حامل السند
مبلؽا ً معٌنا ً بمجرد االطبلع أو فً مٌعاد معٌن أو قابل للتعٌٌن.

ب  .سند األمر وٌسمى أٌضا ً السند اإلذنً ومعروؾ باسم الكمبٌالة وهو محرر مكتوب وفق شرابط مذكورة فً القانون
وٌتضمن تعهد محرره بدفع مبلػ معٌن بمجرد االطبلع أو فً مٌعاد معٌن أو قابل للتعٌٌن ألمر شخص هو المستفٌد أو حامل
السند.

ج  .الشٌك وهو محرر مكتوب وفق شرابط مذكورة فً القانون وٌتضمن أمراً صادراً من شخص هو الساحب إلى شخص
آخر ٌكون معروفا ً وهو المسحوب علٌه بؤن ٌدفع لشخص ثالث أو ألمره أو لحامل الشـٌك – وهو المستفٌد – مبلؽا ً معٌنا ً
بمجرد االطبلع على الشٌك.

د  .السند لحامله أو القابل لبلنتقال بالتظهٌر وقد تناول ذلك الباب الرابع والباب الخامس من هذا الكتاب.

الباب األول

سند السحب

الفصل األول

إنشاء سند السحب وصٌؽته

المادة () :114

ٌشتمل سند السحب على البٌانات التالٌة:

أ – كلمة (بولٌصة أو سفتجة أو سند سحب) مكتوبة فً متن السند وباللؽة التً كتب بها.

ب – أمر ؼٌر معلق على شرط بؤداء قدر معٌن من النقود.

ج – اسم من ٌلزمه األداء ( المسحوب علٌه) .

د – تارٌخ االستحقاق.

هـ – مكان األداء.

و  -اسم من ٌجب األداء له أو ألمره (الحامل) .

ز – تارٌخ إنشاء سند السحب ومكان إنشابه.

ح – توقٌع من أنشؤ السند (الساحب) .

المادة () :115

السند الخالً من أحد البٌانات المذكورة فً المادة السابقة ال ٌعتبر سند سحب إال فً الحاالت المبٌنة فً الفقرات اآلتٌة:

أ – سند السحب الخالً من ذكر تارٌخ االستحقاق ٌكون مستحق األداء لدى االطبلع علٌه.

ب – إذا لم ٌذكر فً السند السحب مكان األداء فالمكان الذي ٌذكر بجانب اسم المسحوب علٌه ٌعد مكانا ً للدفع وموطنا ً
للمسحوب علٌه فً الوقت نفسه.

ج ـ إذا لم ٌذكر مكان األداء بجانب اسم المسحوب علٌه أو فً أي موضع آخر من سند السحب فٌعتبر مكان عمل المسحوب
علٌه أو محل إقامته مكانا ً لؤلداء.

د – سند السحب الخالً من ذكر مكان إنشاإه ٌعتبر منشإه فً المكان المعٌن بجانب اسم ساحبه وإذا لم ٌذكر مكان ساحبه
ً
صراحة فً سند السحب فٌعتبر مكان إنشابه فً المحل الذي وقع فٌه الساحب السند فعبلً.

هـ إذا كان سند السحب خالٌا ً من ذكر تارٌخ إنشاإه فٌعتبر التارٌخ الحقٌقً الذي تم فٌه تسلٌم السند للمستفٌد أو الحامل هو تارٌخ
إنشابه.

و – إذا خبل متن سند السحب من ذكر كلمة (سند سحب أو بولٌصة أو سفتجة ) وكان المعنى المستخلص من المتن ٌدل على
أنه سند سحب فٌعتبر كذلك.

المادة () :116

– ٌ1جوز سحب سند السحب ألمر الساحب نفسه.

2 -كما ٌجوز سحبه علٌه.

– 3وكذلك ٌجوز سحبه لحساب شخص آخر.

المادة () :117

ٌجوز أن ٌشترط أداء سند السحب فً موطن شخص آخر سوا ًء أكان ذلك فً الموطن الذي ٌقٌم فٌه المسحوب علٌه أم موطن
آخر.

المادة () :118

– ٌ1جوز لساحب سند السحب المستحق األداء لدى االطبلع علٌه أو بعد مدة من االطبلع أن ٌشترط فابدة عن المبلػ المذكور
فٌه.

2 -وٌعتبر هذا الشرط باطبلً فً اسناد السحب األخرى.

–3وٌجب بٌان سعر الفابدة فً سند السحب فإن خبل منه أعتبر الشرط كله كؤن لم ٌكن.

–4وتسري الفابدة من تارٌخ سند السحب إذا لم ٌعٌن فٌه تارٌخ آخر.

المادة () :119

1 -إذا كتب مبلػ سند السحب باألحرؾ وباألرقام معا ً فالعبرة عند االختبلؾ للمكتوب باألحرؾ.

2 -وإذا كتب عدة مرات باألحرؾ أو باألرقام فالعبرة ألقلها مبلؽا ً.

المادة () :131

– 1إذا حمل سند السحب تواقٌع أشخاص ال تتوافر فٌهم أهلٌة االلتزام به أو تواقٌع مزورة أو تواقٌع أشخاص وهمٌٌن أو
تواقٌع ال تلزم ألي سبب آخر األشخاص الذٌن وقعوا السند أو الذٌن وقع باسمهم ،فذلك ال ٌحول دون صحة التزام موقعً
اآلخرٌن.

 ٌ2رجع فً تحدٌد أهلٌة الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب إلى قانون بلده ،ومع ذلك إذا التزم شخص بمقتضى سندسحب وتوافرت فٌه أهلٌة االلتزام به وفقا ً لقانون البلد الذي صدر فٌه هذا االلتزام ،كان التزامه صحٌحا ً ولو كانت ال تتوافر فٌه
هذه األهلٌة وفقا ً لقانون بلده.

المادة () :131

ً
نٌابة عن آخر دون أن ٌكون له صفة فً ذلك ٌصبح بتوقٌعه ملزما ً شخصٌا ً.
– 1من وقع سند سحب

– 2فإذا أوفى بالتزامه آلت إلٌه الحقوق التً كانت تإول إلى من زعم النٌابة عنه.

– 3وٌسري هذا الحكم على من جاوز حدود نٌابته.

المادة () :131

– 1الساحب ضامن قبول سند السحب ووفابه ،وله أن ٌشترط اإلعفاء من ضمان القبول.

2 -أما ضمان الوفاء فكل شرط لئلعفاء منه ٌعتبر كؤن لم ٌكن.

الفصل الثانً

مقابل الوفاء

المادة () :133

– 1على الساحب أو الشخص الذي ٌسحب سند السحب لحسابه أن ٌوجد لدى المسحوب علٌه مقابل وفابه.

– 2ولكن ذلك ال ٌعفً الساحب ؼٌره من مسبولٌته شخصٌا ً تجاه مظهر السند وحامله.

المادة () :134

ٌكون مقابل الوفاء إذا كان المسحوب علٌه مدٌنا ً للساحب أو لآلمر بالسحب فً تارٌخ استحقاق سند السحب بمبلػ معٌن من
ومساو على األقل لمبلػ السند.
النقود مستحق األداء
ٍ

المادة () :135

تنتقل ملكٌة مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب المتعاقبٌن.

المادة () :136

– 1على الساحب ولو قدم االحتجاج بعد المٌعاد أن ٌسلم حامل سند السحب المستندات البلزمة لحصوله على مقابل الوفاء فإذا
أفلس الساحب لزم ذلك وكبلء تفلٌسته.

– 2وتكون نفقات ذلك على الحامل فً جمٌع األحوال.

المادة () :137

إذا أفلس الساحب ولو قبل مٌعاد استحقاق سند السحب فلحامله دون ؼٌره من دابنً الساحب استٌفاء حقه على مقابل الوفاء
الموجود لدى المسحوب علٌه وجوداً ال اعتراض علٌه.

المادة () :138

– 1إذا أفلس المسحوب علٌه وكان مقابل الوفاء دٌنا ً فً ذمته دخل هذا الدٌن فً موجودات التفلٌسة.

– 2فإذا كان ما لدى المسحوب علٌه ألداء مقابل الوفاء هو عٌن جابز استردادها طبقا ً ألحكام اإلفبلس كبضابع أو أوراق
تجارٌة أو أوراق مالٌة أو نقود فلحامل سند السحب األولوٌة فً استٌفاء حقه من قٌمة المقابل المتقدم.

المادة () :139

إذا سحب عدة اسناد سحب على مقابل وفاء ال تكفً قٌمته لوفابها كلها فتتبع القواعد اآلتٌة:

أ  .إذا سحبت إسناد السحب فً تارٌخ واحد قدم السند لحامل لقبول المسحوب علٌه.

ب  .وإذا لم ٌحمل أي سند قبول المسحوب علٌه قدم السند الذي خصص لوفابه مقابل الوفاء.

ج  .وٌراعى بالنسبة لئلسناد األخرى فٌما ٌتعلق بحقوق كل من حاملٌها فً استٌفاء مطلوبهم توارٌخ سحبها وٌكون حامل السند
األسبق تارٌخا ً مقدما ً على ؼٌره .أما األسناد المشتملة على شرط عدم القبول فتؤتً فً المرتبة األخٌرة.

المادة () :141

– 1قبول المسحوب علٌه للسند دلٌل على وجود المقابل لدٌن إال إذا ثبت العكس.

– 2وهذا القبول حجة على ثبوت المقابل بالنسبة للمظهرٌن.

– 3وعلى الساحب دون ؼٌره أن ٌثبت فً حالة اإلنكار سوا ًء حصل القبول أم لم ٌحصل ،أن المسحوب علٌه كان لدٌه مقابل
الوفاء فً مٌعاد االستحقاق.

– 4فإن لم ٌثبت ذلك كان ضامنا ً للوفاء ولو قدم االحتجاج بعد المواعٌد المحددة.

– 5أما إذا أثبت فً الحالة األخٌرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى المٌعاد الذي كان ٌجب فٌه تقدٌم االحتجاج بربت ذمته
بقدر هذا المقابل ما لم ٌكن قد استعمل فً مصلحته.

الفصل الثالث

تداول سند السحب

المادة () :141

ً
صراحة كلمة (ألمر) .
– 1سند السحب قابل التداول بطرٌق التظهٌر ولو لم ٌذكر فٌه

–  2وسند السحب الذي ٌدون فٌه صاحبه عبارة (لٌس ألمر) أو أٌة عبارة أخرى مماثلة ٌخضع تداوله ألحكام حوالة الحق
المقرر فً القانون المدنً دون ؼٌرها.

– 3وٌصح التظهٌر ولو للمسحوب علٌه سوا ًء أكان قاببلً لسند السحب أم ال ،كما ٌصح تظهٌره للساحب وألي شخص آخر
ٌكون ملزما ً له وٌكون لهإالء جمٌعا ً الحق فً تظهٌره.

المادة () :141

 ٌ1جب عدم اإلخبلل بحكم المادة (ٌ )154جب أن ٌكون التظهٌر خالٌا ً من كل شرط .وكل شرط معلق علٌه التظهٌر ٌعتبركؤن لم ٌكن.

– 2والتظهٌر الجزبً باطل.

– 3وتظهٌر السند لحامله ٌعد تظهٌراً على بٌاض.

المادة () :143

– ٌ1كتب التظهٌر على سند السحب ذاته أو على ورقة أخرى متصلة به.

– 2وٌجب أن ٌوقع علٌه المظهر.

– 3وٌجوز أن ال ٌعٌن فً التظهٌر الشخص المظهر له وأن ٌقتصر على توقٌع المظهر (على بٌاض) وفً الحالة األخٌرة ال
ٌكون التظهٌر صحٌحا ً إال إذا كتب على ظهر السند أو على ظهر الورقة المتصلة به.

المادة () :144

– ٌ1نقل التظهٌر جمٌع الحقوق الناشبة عن السند.

– 2وإذا كان التظهٌر على بٌاض جاز لحامله:

أ  .أن ٌمؤل البٌاض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.

ب  .أن ٌظهر السند من جدٌد على بٌاض أو إلى شخص آخر.

ج  .أن ٌسلمه كما هو ألي شخص آخر بؽٌر أن ٌمؤل البٌاض وبؽٌر أن ٌظهره.

المادة () :145

– 1المظهر ضامن قبول السند ووفاإه ما لم ٌشترط خبلؾ ذلك.

– 2وله أن ٌمنع تظهٌره .وحٌنب ٍذ ال ٌكون ملزما ً بالضمان تجاه من ٌإول إلٌهم السند بتظهٌر الحق.

المادة () :146

 ٌ1عتبر من بٌده السند أنه حامله الشرعً متى أثبت أنه صاحب الحق فٌه بتظهٌرات متصلة بعضها ببعض ولو كان آخرهاتظهٌراً على بٌاض.

2 -والتظهٌرات المشطوبة تعتبر فً هذا الشؤن كؤن لم تكن.

–  3وإذا أعقب التظهٌر على بٌاض تظهٌر آخر ،اعتبر الموقع على التظهٌر األخٌر أنه هو الذي آل إلٌه الحق فً السند بذلك
التظهٌر على بٌاض.

– 4وإذا زالت ٌد شخص عن السند بحادث ما فحامله متى أثبت أنه هو صاحب الحق فٌه وفقا ً للفقرة السابقة ال ٌلزم برده إال
إذا كان قد حصل علٌه بنٌة سٌبة أو خطؤ جسٌم.

المادة () :147

لٌس لمن أقٌمت علٌه الدعوى بسند سحب أن ٌحتج على حامله بالدفوع المبٌنة على عبلقاتهم الشخصٌة بساحب السند أو
بحملته السابقٌن ما لم ٌكن حامل السند قد حصل علٌه بقصد اإلضرار بالمدٌن.

المادة () :148

  1إذا اشتمل التظهٌر على عبارة (القٌمة للتحصٌل) أو (القٌمة للقبض) أو ( للتوكٌل) أو أي بٌان آخر ٌفٌد التوكٌل ،فللحاملمباشرة جمٌع الحقوق المترتبة على سند السحب إنما ال ٌجوز له تظهٌره إال على سبٌل التوكٌل.

– 2ولٌس للمسإولٌن فً هذه الحالة االحتجاج على الحامل إال بالدفوع التً ٌجوز االحتجاج بها على المظهر.

3 -وال ٌنتهً حكم الوكالة التً ٌتضمنها التظهٌر التوكٌلً بوفاة الموكل أو بحدوث ما ٌخل بؤهلٌته.

المادة () :149

– 1إذا اشتمل التظهٌر على عبارة (القٌمة ضمان) أو (القٌمة رهن) أو أي بٌان آخر ٌفٌد التؤمٌن جاز لحامل سند السحب
مباشرة جمٌع الحقوق المترتبة علٌه.

2 -فإن ظهره أُعتبر التظهٌر حاصبلً على سبٌل التوكٌل.

– 3ولٌس للمسإولٌن عن السند أن ٌحتجوا على الحامل بالدفوع المبٌنة على عبلقاتهم الشخصٌة بالمظهر ما لم ٌكن الحامل قد
حصل على السند بقصد اإلضرار بالمدٌن.

المادة () :151

– 1للتظهٌر البلحق لزمان االستحقاق أحكام التظهٌر السابق له.

– 2أما التظهٌر البلحق لتقدٌم االحتجاج بسبب عدم الوفاء أو الحاصل بعد انقضاء األجل المحدد لتقدٌم هذا االحتجاج فبل ٌنتج
سوى آثار األحكام المتعلقة بحوالة الحق المقرر بالقانون المدنً.

– 3وٌعد التظهٌر الخالً من التارٌخ أنه تم قٌل انقضاء المٌعاد المحدد لتقدٌم االحتجاج إال إذا ثبت العكس.

المادة () :151

ال ٌجوز تقدٌم توارٌخ التظهٌر ،وإن حصل ٌعد تزوٌر.

المادة () :151

ٌجوز لحامل سند السحب أو ألي حابز له حتى مٌعاد استحقاقه أن ٌقدمه إلى المسحوب علٌه فً موطنه لقبوله.

المادة () :153

– 1لساحب سند السحب أن ٌشترط فٌه وجوب تقدٌمه للقبول فً مٌعاد معٌن أو بؽٌر مٌعاد.

–  2وله أن ٌنص على منع تقدٌمه للقبول ما لم ٌكن مستحق األداء عند ؼٌر المسحوب علٌه أو فً جهة أحرى ؼٌر موطن
المسحوب علٌه أو مستحق األداء بعد مدة معٌنة من االطبلع علٌه.

أجل معٌن.
– 3وله أٌضا ً أن ٌشترط منع تقدٌم السند للقبول قبل ٍ

– 4وللمظهر أن ٌشترط وجوب تقدٌم سند للقبول فً مٌعاد معٌن أو بؽٌر مٌعاد ما لم ٌكن الساحب قد اشترط عدم تقدٌمه
للقبول.

المادة () :154

– 1اسناد السحب المستحقة األداء بعد مضً مدة معٌنة من االطبلع ٌجب تقدٌمها للقبول فً خبلل سنة من تارٌخها.

– 2وللساحب أن ٌشترط تقصٌر هذه المدة أو مدها.

– 3وللمظهرٌن أن ٌشترطوا تقصٌر هذه المدد.

المادة () :155

– ٌ1جوز للمسحوب علٌه أن ٌطلب تقدٌم السند للقبول مرة ثانٌة فً الٌوم التالً لتقدٌم األول.

– 2وال ٌقبل من ذوي الشؤن االدعاء بؤن هذا الطلب قد رفض إال إذا كان هذا الطلب قد أثبت فً ورقة االحتجاج.

– 3وال ٌلزم حامل السند المقدم للقبول بتسلٌمه للمسحوب علٌه.

المادة () :156

– ٌ1كتب القبول على السند ذاته وٌعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بؤي عبارة أخرى مماثلة وٌذٌل بتوقٌع المسحوب علٌه.

– 2وٌعد قبوالً مجرد وضع المسحوب علٌه توقٌعه على صدر السند.

– 3وإذا كان السند مستحق األداء بعد مضً مدة االطبلع أو كان واجب التقدٌم للقبول فً مدة معلومة بنا ًء على شرط خاص،
وجب ذكر تارٌخ القبول فً الٌوم الذي وقع فٌه إال إذا أوجب الحامل تارٌخه فً ٌوم تقدٌم السند.

– 4فإن خبل السند من التارٌخ جاز للحامل حفظا ً لحقوقه فً الرجوع على المظهرٌن أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة
ت ٌكون تقدٌمه فٌه مجدٌا ً.
احتجاج ٌقدم فً وق ٍ

المادة () :157

– 1ال ٌجوز أن ٌعلق القبول على شرط.

– 2ولكن ٌجوز للمسحوب علٌه أن ٌقصر القبول على جزء من مبلػ الكمبٌالة.

– 3وإذا انطوت صٌؽة القبول على تعدٌل آخر فً بٌان من بٌانات السند ٌعد هذا التعدٌل رفضا ً لها.

– 4ومع ذلك ٌظل القابل ملزما ً بما تضمنته صٌؽة القبول.

المادة () :158

– 1إذا عٌن الساحب فً السند مكانا ً للوفاء ؼٌر موطن المسحوب علٌه دون أن ٌعٌن اسم الشخص اآلخر الذي ٌجب الوفاء
لدٌه جاز للمسحوب علٌه تعٌٌن هذا الشخص عند القبول فإن لم ٌعٌنه ٌعد ملزما ً بالدفع فً مكان الوفاء.

– 2وإذا كان السند مستحق األداء جاز له أن ٌعٌن فً صٌؽة القبول عنوانا ً فً الجهة التً ٌجب أن ٌقع الوفاء فٌها.

المادة () :159

– ٌ1صبح المسحوب علٌه بقبوله السند ملزما ً بوفاء عند استحقاقه.

 2فإن لم ٌقم بالوفاء كان للحامل ولو كان هو الساحب نفسه مطالبته القابل بدعوى مباشرة بكل ما ٌنشؤ عن السند وفقا ً للمادتٌن( )196 ،195من هذا القانون.

المادة () :161

1 -إذا شطب المسحوب علٌه قبوله المدون على السند قبل رده عُد ذلك رفضا ً للقبول.

– 2وٌعتبر الشطب واقعا ً قبل إعادة السند ما لم ٌقم الدلٌل على العكس.

ً
كتابة أصبح ملتزما ً تجاههم بما تضمنته صٌؽة
– 3على أنه إذا كان المسحوب علٌه قد أبلػ الحامل أو أي موقع آخر قبوله
قبوله.

الفصل الرابع

الضمان االحتٌاطً

المادة () :161

– ٌ1جوز الضمان وفاء مبلػ السند كله أو بعضه من ضمان احتٌاطً.

– 2وٌكون هذا الضمان من أي شخص آخر ولو كان ممن وقعوا على السند.

المادة () :161

– ٌ1كتب الضمان االحتٌاطً إما على السند ذاته وإما على الورقة المتصلة به.

– 2وٌكون هذا الضمان بصٌؽة مقبول كضمان احتٌاطً أو بؤي عبارة أخرى مماثلة ٌذٌلها الضامن بتوقٌعه.

– 3وٌذكر فً صٌؽة الضمان اسم المضمون وإال عُد حاصبلً للساحب.

– 4وٌعتبر الضمان (قابماً) إذا وضع مقدم الضمان توقٌعه على صدر السند إال أن ٌكون ساحبا ً أو مسحوبا ً علٌه.

– 5وٌجوز إعطاء الضمان االحتٌاطً على صكٍ مستقل ٌبٌن فٌه المكان الذي تم فٌه.

– 6والضامن االحتٌاطً بصك مستقل ال ٌلزم إال تجاه من ضمنه.

المادة () :163

– ٌ1لتزم الضامن بما ٌلتزم به الشخص المضمون.

– 2وٌكون التزام الضامن صحٌحا ً لو كان االلتزام الذي ضمنه باطبلً ألي سبب كان ما لم ٌكن مرده إلى عٌب فً الشكل.

– 3وإذا أوفى الضامن االحتٌاطً قٌمة السند آلت إلٌه الحقوق الناشبة عنه تجاه مضمونه والملتزمٌن تجاهه بمقتضى السند.

الفصل الخامس

االستحقاق

المادة () :164

ٌ1 -جوز أن ٌسحب سند السحب مستحق األداء على الوجه اآلتً:

أ – لدى االطبلع.

ب – بعد مضً مدة معٌنة من االطبلع.

ج – بعد مضً مدة معٌنة من تارٌخ السند.

د – بٌوم معٌن.

وٌكون السند باطبلً إذا اشتمل على مٌعاد استحقاق آخر أو على مواعٌد متعاقبة.

المادة () :165

– 1السند المستحق األداء عند االطبلع ٌكون واجب الدفع عند تقدٌمه.

– 2وٌجب أن ٌقدم للوفاء فً خبلل سنة من تارٌخه.

– 3وللساحب أن ٌشترط تقصٌر هذه المدة أو مدها.

– 4وللمظهرٌن أن ٌشترطوا تقصٌر هذه المدة.

– 5وللساحب أن ٌشترط عدم تقدٌم السند المستحق األداء لدى االطبلع قبل مضً أجل معٌن وفً هذه الحالة تحسب مدة
التقدٌم ابتدا ًء من هذا األجل.

المادة () :166

–  1تسري المدة التً ٌستحق الوفاء بانتهابها فً السند المسحوب بعد مضً مدة من االطبلع عن تارٌخ قبوله أو تارٌخ ورقة
االحتجاج.

– 2فإذا لم ٌقدم االحتجاج ٌعد القبول الخالً من التارٌخ حاصبلً بالنسبة للقابل فً الٌوم األخٌر من المدة المعٌنة للتقدٌم بالقبول
.

– 3كل ذلك مع مراعاة حكم المادة ( )154من هذا القانون.

المادة () :167

– 1السند المسحوب لشهر أو أكثر من تارٌخه أو من تارٌخ اإلطبلع علٌه ٌقع استحقاقه فً التارٌخ الذي ٌقابله من الشهر الذي
ٌجب فٌه الوفاء.

– 2وعند عدم وجود مقابل لذلك التارٌخ فً الشهر الذي ٌجب فٌه الوفاء وقع االستحقاق فً الٌوم األخٌر من هذا الشهر.

 3وإذا سحب السند لشهر ونصؾ أو لشهور ونصؾ شهر من تارٌخه أو من تارٌخ االطبلع علٌه وجب بدء الحساببالشهور الكاملة.

 4وإذا جعل االستحقاق فً أوابل الشهر أو فً منتصفه أو فً نهاٌة الشهر ،كان المقصود الٌوم األول من الشهر ،أو الخامسعشر أو األخٌر منه.

– 5والعبارات ثمانٌة أٌام أو خمسة عشر ٌوما ً ال تعنً أسبوعا ً أو أسبوعٌن بل ثمانٌة أٌام أو خمسة عشر ٌوما ً بالفعل.

– 6وعبارة نصؾ شهر تعنً خمسة عشر ٌوما ً.

المادة () :168

– 1إذا كان سند السحب مستحق األداء فً ٌوم معٌن وفً بلد ٌختلؾ فٌه التقوٌم عن تقوٌم بلد إصداره أعتبر أن تارٌخ
االستحقاق قد حدد وفقا ً لتقوٌم بلد الوفاء.

– 2وإذا سحب السند بٌن بلدٌن مختلفً التقوٌم وكان مستحق األداء بعد مدة من تارٌخه ،أُرجع تارٌخ إصداره إلى الٌوم المقابل
فً تقوٌم بلد الوفاء وٌحدد مٌعاد االستحقاق وفقا ً لذلك.

– 3وٌحسب مٌعاد تقدٌم السند وفقا ً لؤلحكام المقررة فً الفقرة السابقة.

 4وال تسري هذه األحكام إذا نص فً السند أو استخلص من البٌانات الواردة فٌه أن النٌة قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.

المادة () :169

– 1على حامل السند المستحق الوفاء فً ٌوم معٌن أو بعد مدة معٌنة من تارٌخه أو من تارٌخ االطبلع علٌه أن ٌقدمه للدفع
فً ٌوم استحقاقه .

– 2وٌعتبر تقدٌم السند إلى إحدى ؼرؾ المقاصة بمثابة تقدٌم الوفاء.

المادة () :171

– 1للمسحوب علٌه عند إٌفابه قٌمة السند أن ٌطلب إلى الحامل تسلٌمه إلٌه موقعا ً علٌه بما ٌفٌد الوفاء.

2 -ولٌس للحامل أن ٌرفض وفا ًء جزبٌا ً .

– 3وإذا كان الوفاء جزبٌا ً جاز للمسحوب علٌه أن ٌطلب إثبات هذا الوفاء فً السند وأن ٌطلب مخالصة بذلك.

– 4وكل ما ٌدفع من أصل قٌمة السند تبرأ منه ذمة ساحبه مظهرٌه وضامنٌه االحتٌاطٌٌن وعلى الحامل أن ٌقدم االحتجاج عما
ٌقً منه.

المادة () :171

1 -ال ٌجبر حامل السند على استبلم قٌمته قبل االستحقاق.

2 -فإذا أوفى المسحوب علٌه قبل االستحقاق تحمل تبعة ذلك.

3 -ومن أوفى فً مٌعاد االستحقاق بربت ذمته ما لم ٌكن ذلك عن ؼش أو خطؤ جسٌم.

4 -وعلٌه أن ٌستوثق من صحة تسلسل التظهٌرات.

5 -ولكنه ؼٌر ملزم بالتثبت من صحة تواقٌع المظهرٌن.

المادة () :171

  1إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة ؼٌر متداولة فً المملكة األردنٌة جاز وفاء قٌمتها بعملة أردنٌة حسب سعرها فً ٌوماالستحقاق.

  2وإذا تراخى المدٌن فً الوفاء فللحامل الخٌار بٌن المطالبة بقٌمة الكمبٌالة محسوبة بسعر العملة األردنٌة فً ٌوم االستحقاقأو فً ٌوم الوفاء.

 3والعرؾ التجاري فً محل الوفاء هو المعتبر فً تعٌٌن سعر العملة األجنبٌة وإنما للساحب أن ٌشترط حساب المبلػالواجب وفاإه حسب السعر المبٌن فً السند.

4 -وال تسري األحكام المقدمة عندما ٌشترط الساحب أن ٌكون الوفاء بعملة أجنبٌة معٌنة.

 5وإذا تعٌن مبلػ السند بعملة تحمل اسما ً مشتركا ً تختلؾ فً بلد إصدارها عن قٌمتها فً بلد وفابها فٌفترض أن األداء ٌكونبعملة بلد الوفاء.

المادة () :173

– 1إذا لم ٌقدم السند للوفاء فً ٌوم االستحقاق جاز لكل مدٌن به إٌداع قٌمته خزانة المحكمة التابع لها بلد الوفاء أو فً أي
مصرؾ مرخص بذلك البلد.

– 2وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق الحامل وعلى كاتب المحكمة المختص أو المصرؾ أن ٌحرر وثٌقة مشتملة على تارٌخ
السند وتارٌخ استحقاقه واسم من حررت فً األصل لمصلحته زٌادة على البٌانات األخرى الواجب إثباتها فً محاضر اإلٌداع
وٌسلم هذه الوثٌقة للمودع.

– 3فإذا طالب الحامل المدٌن بالدفع فلٌس على األخٌر إال تسلٌم وثٌقة اإلٌداع مقابل تسلم السند.

– 4وللحامل بموجب هذه الوثٌقة أن ٌقبض المبلػ المودع.

– 5فإذا لم ٌسلم المدٌن المودع وثٌقة اإلٌداع إلى حامل السند وجب علٌه وفاء قٌمته له.

المادة () :174

ال تقبل المعارضة فً وفاء السند إال إذا ضاع أو أفلس حامله.

المادة () :175

إذا ضاع سند ؼٌر مقبول جاز لمستحق قٌمته أن ٌطالب بوفابه بموجب إحدى نسخه األخرى.

المادة () :176

إذا كان السند الضابع مقترنا ً بالقبول فبل ٌجوز المطالبة بوفابه بموجب إحدى نسخه األخرى إال بؤمر المحكمة وبشرط تقدٌم
كفٌل.

المادة () :177

من ضاع منه سنداً سواء أكان مقترنا ً بالقبول أم ال ،ولم ٌستطٌع تقدٌم إحدى نسخة األخرى جاز له أن ٌستصدر من المحكمة
أمراً بوفابه بعد أن ٌثبت ملكٌته له ولو بشرط تقدٌم كفٌل.

المادة () :178

فً حالة االمتناع عن وفاء السند الضابع بعد المطالبة به وفقا ً ألحكام المادتٌن السابقتٌن ٌجب على مالكه محافظة على جمٌع
حقوقه أن ٌثبت ذلك باحتجاج ٌقدمه فً الٌوم التالً الستحقاق ذلك السند وٌبلػ للساحب والمظهرٌن فً المواعٌد وباألوضاع
المبٌنة فً المادة ( )183من هذا القانون.

المادة () :179

ً
نسخة منه أن ٌرجع إلى من ظهر له السند.
– ٌ1جب على صاحب السند الضابع لكً ٌحصل على

– 2وٌلتزم هذا المظهر بمعاونته واإلذن له باستعمال اسمه فً مطالبة المظهر السابق وهكذا ٌرجع على باقً المظهرٌن واحد
تلو اآلخر حتى ٌصل إلى ساحب السند.

– 3وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضابع.

ً
كتابة علٌها.
4 -وٌلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانٌة من الساحب أن ٌثبت تظهٌره

– 5وال تصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانٌة إال بؤمر المحكمة وبشرط تقدٌم كفٌل ،وذلك وفقا ً ألحكام المادة ().177

المادة () :181

ٌنقضً التزام الكفٌل المبٌن فً المواد ( )179 ،177 ،176بمضً ثبلث سنوات إذا لم تحصل فً أثنابها مطالبة وال دعوى
أمام المحاكم.

الفصل السادس

المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء

– 1رجوع الحامل

المادة () :181

– 1لحامل السند عند عدم وفابه له فً تارٌخ االستحقاق الرجوع على مظهرٌه وساحبه وؼٌرهم من الملتزمٌن به.

– 2وله حق الرجوع على هإالء قبل االستحقاق فً األحوال اآلتٌة:

أ

 .فً حالة االمتناع عن القبول كلٌا ً أو جزبٌا ً.

ب  .فً حالة إفبلس المسحوب علٌه سواء كان قبل السند أو لم ٌكن قد قبله .وفً حالة توقفه عن دفع ما علٌه ،ولو لم ٌثبت
توقفه بحكم ،وفً حالة الحجز على أمواله حجزاً ؼٌر مجد.

ج  .فً حالة إفبلس ساحب السند المشروط عدم تقدٌمه للقبول.

 3إنما ٌجوز للضامنٌن عند الرجوع علٌهم فً الحالتٌن المبٌنتٌن فً الفقرتٌن (ب ،ج) أن ٌطلبوا إلى ربٌس المحكمة البدابٌةالمدنٌة فً موطنهم وفً خبلل ثبلثة أٌام من تارٌخ الرجوع علٌهم منحهم مٌعاداً للوفاء .فإذا وجد الربٌس مبرراً للطلب عٌن فً
حكمه الوقت الذي ٌجب فٌه أن ٌحصل وفاء االسناد بشرط أن ال ٌتجاوز المٌعاد الممنوح التارٌخ المعٌن لبلستحقاق.

– 4وال ٌقبل الطعن فً هذا القرار بؤي طرٌق من طرق الطعن.

– 2االحتجاج

شروطه ومواعٌده

المادة () :181

– ٌ1جب أن ٌثبت االمتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثٌقة رسمٌة تسمى " االحتجاج لعدم القبول " أو لعدم الوفاء.

– 2وٌجب أن ٌقدم االحتجاج لعدم القبول فً المٌعاد المعٌن لعرض السند للقبول.

– 3فإذا وقع عرضه األول للقبول فً الحالة المبٌنة فً الفقرة األولى من المادة ( )164من هذا القانون فً الٌوم األخٌر من
المٌعاد المحدد لهذا العرض جاز أٌضا ً تقدٌم االحتجاج فً الٌوم التالً.

– 4وٌجب تقدٌم االحتجاج لعدم الوفاء عن السند المستحق األداء فً ٌوم معٌن أو بعد مضً مدة معٌنة من تارٌخه أو من
تارٌخ االطبلع علٌه فً أحد ٌومً العمل التالٌٌن لٌوم استحقاقه.

– 5وإذا كان السند مستحق األداء لدى االطبلع وجب تقدٌم االحتجاج بعدم الوفاء وفقا ً للشروط المبٌنة فً الفقرات السابقة
والمتعلقة باالحتجاج لعدم القبول.

– 6وٌعنً االحتجاج لعدم القبول عن تقدٌم السند لؤلداء وعن االحتجاج بعدم الوفاء.

– 7وفً حالة توقؾ المسحوب علٌه عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند أم لم ٌكن قبله ،وفً حالة حجز أمواله حجزاً ؼٌر
مجد ال ٌجوز لحامل السند الرجوع على ضامنٌه إال بعد تقدٌم السند للمسحوب علٌه لوفابه وبعد تقدٌم االحتجاج بعدم الوفاء.

–  8وفً حالة إفبلس المسحوب علٌه سواء أكان قبل السند أم لم ٌكن قبله وكذلك فً حالة إفبلس ساحب السند المشروط عند
تقدٌمه للقبول ،وٌكون تقدٌم حكم شهر اإلفبلس كافٌا ً بذاته لتمكٌن الحامل من استعمال حقوقه فً الرجوع على الضامنٌن.

المادة () :183

– ٌ1جب على حامل السند أن ٌرسل للمظهر له وللساحب إشعاراً بعدم القبول أو بعدم الوفاء فً خبلل أربعة أٌام العمل التالٌة
لٌوم االحتجاج ،أو لٌوم تقدٌمه (للقبول) أو للوفاء فٌما لو اشتمل على شرط الرجوع ببل مصارٌؾ.

– 2وٌجب على كل مظهر فً خبلل ٌومً العمل التالٌٌن لٌوم تسلمه اإلشعار أن ٌحٌط مظهره علما ً باإلشعار الذي تلقاه مبٌنا ً
له أسماء وعناوٌن من قاموا باإلشعارات السابقة وهكذا من مظهر إلى آخر حتى تبلػ ساحب السند.

– 3وتبدأ المواعٌد المتقدمة من تارٌخ تسلم اإلشعار السابق.

– 4وٌبدأ المٌعاد بالنسبة لكل مظهر من الٌوم الذي تلقى فٌه اإلشعار من مظهره السابق .

– 5ومتى أشعر أحد موقعً السند وفقا ً ألحكام الفقرات السابقة وجب كذلك إشعار ضامنه االحتٌاطً فً نفس المٌعاد.

– 6وإذا لم ٌبٌن أحد المظهرٌن عنوانه أو بٌنه بصورة ال ٌتٌسر قراءتها اكتفً بإشعار المظهر السابق له.

– 7وٌجوز لمن ٌوجب علٌه اإلشعار أن ٌقوم به على أٌة صورة ولو برد السند ذاته.

– 8وعلٌه أن ٌثبت إرساله لئلشعار فً المٌعاد المضروب له.

– 9وٌعتبر المٌعاد مرعٌا ً إذا أرسل اإلشعار فً خبلله بكتاب عن طرٌق البرٌد المسجل مع إشعار باإلٌصال.

 10وال ٌترتب على التخلؾ عن إرسال اإلشعار المذكور أو عن عدم تقدٌم السند للقبول أو الوفاء أو عن إرسال االحتجاج،خبلل مواعٌدها المعٌنة ،سقوط أي حق من حقوق من وجب القٌام بها ،ولكنه ٌكون مسإوالً عن تعوٌض الضرر الذي ترتب
على إهماله أو تحلفه ،بشرط أن ال ٌتجاوز التعوٌض قٌمة سند السحب.

المادة () :184

– ٌ1جوز للساحب وألي مظهر أو ضامن احتٌاطً أن ٌعفً حامل السند عند المطالبة على وجه الرجوع من تقدٌم احتجاج
عدم القبول أو لعدم الوفاء متى كتب على السند (المطالبة ببل مصارٌؾ) أو (بدون احتجاج) أو أٌة عبارة مماثلة مذٌلة بتوقٌع
من اشترط ذلك.

– 2وال ٌعفً هذا الشرط الحامل من تقدٌم السند فً المواعٌد المقررة وال من إرسال اإلشعارات البلزمة.

3 -وعلى من ٌتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعٌد إثبات ذلك.

– 4وإذا كتب الساحب هذا الشرط سرى على كل الموقعٌن.

– 5أما إذا كتبه أحد المظهرٌن أو أحد الضامنٌن االحتٌاطٌٌن فبل ٌسري إال علٌه وحده.

– 6وإذا قدم حامل السند االحتجاج على الرؼم من الشرط تحمل وحده مصارٌفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.

– 7أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو ضامن احتٌاطً جاز الرجوع على جمٌع الموقعٌن بمصارٌؾ االحتجاج.

المادة () :185

–  1ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه االحتٌاطً مسإولون جمٌعا ً تجاه حامله على وجه التضامن.

– 2ولحامله مطالبتهم منفردٌن أو مجتمعٌن دون أن ٌلزم بمراعاة ترتٌب التزام كل منهم.

– 3وٌثبت هذا الحق لكل موقع على سند أوفى بقٌمته.

– 4والدعوى المقامة على أحد الملتزمٌن ال تحول دون مطالبة الباقٌن ولو كان التزامهم الحقا ً لمن أقٌمت علٌهم الدعوى أوالً
.

المادة () :186

– 1لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع علٌه بما ٌؤتً:

أ  .قٌمة السند ؼٌر المقبوضة أو ؼٌر المدفوعة مع الفوابد إن كانت مشروطة.

ب  .الفوابد محسوبة بسعرها القانونً اعتباراً من تارٌخ االستحقاق فٌما ٌتعلق بالسند المسحوب والمستحق الدفع فً أراضً
المملكة األردنٌة ومحسوب بسعر ( )%6لئلسناد األخرى.

ج  .مصارٌؾ االحتجاج واإلشعارات وؼٌرها من المصارٌؾ.

 2وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قٌمته ما ٌوازي سعر الخصم الرسمً فً المملكة األردنٌة فًتارٌخ الرجوع وبالجهة التً ٌقع فٌها موطن الحامل.

المادة () :187

ٌجوز لمن أوفى سند سحب مطالبة ضامنٌه بما ٌؤتً:

أ  .جمٌع ما أوفاه.

ب  .فوابد المبلػ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانونً ابتدا ًء من ٌوم الوفاء بالنسبة لؤلسناد المسحوبة والمستحقة األداء فً
المملكة األردنٌة ومحسوبة بسعر ( )%6لئلسناد األخرى.

ج  .المصارٌؾ التً تحملها.

المادة () :188

– 1لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفا ً لذلك أن ٌطلب فً حالة وفابه للسند تسلمه مع ورقة االحتجاج
ومخالصة بما أداه.

– 2ولكل مظهر أوفى السند أن ٌشطب تظهٌره وتظهٌرات المظهرٌن البلحقٌن له.

المادة () :189

– 1فً حالة الرجوع على أحد الملتزمٌن بالقدر ؼٌر المقبول من قٌمة السند ٌجوز لمن أوفى هذا القدر أن ٌطلب من حامله
إثبات هذا الوفاء بالسند وإعطاء مخالصة به.

– 2وٌجب على الحامل فوق ذلك أن ٌسلمه صورة من السند مصدقا ً علٌها منه بما ٌفٌد أنها طبق األصل وأن ٌسلمه ورقة
االحتجاج تمكٌنا ً له من الرجوع على ؼٌره بما أداه.

المادة () :191

مع مراعاة الفقرة ( )11من المادة ( )183من هذا القانون:

– ٌ1سقط ما لحامل السند من حقوق تجاه مظهرٌه وساحبه وؼٌرهم من الملتزمٌن ما عدا قابله بمضً المواعٌد المعٌنة
بإجراء ما ٌؤتً:

أ  .تقدٌم االسناد المستحقة الدفع لدى االطبلع أو بعد مضً مٌعاد معٌن منه.

ب  .تقدٌم االحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء.

ج  .تقدٌم السند للوفاء فً حالة اشتماله على شرط الرجوع ببل مصارٌؾ.

–  2وإنما ال ٌقع السقوط تجاه الساحب إال إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فً تارٌخ االستحقاق ،وحٌنب ٍذ ال ٌكون للحامل إال
الدعوى تجاه المسحوب علٌه.

– 3وإذا لم ٌعرض السند للقبول فً المٌعاد الذي اشترطه الساحب سقطت حقوق حامله فً الرجوع بسبب عدم القبول وعدم
الوفاء إال إذا تبٌن من عبارة الشرط أن الساحب لم ٌقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.

– 4وإذا كان المظهر هو الذي اشترط فً تظهٌره مٌعاداً لتقدٌم السند للقبول فله وحده االستفادة مما شرط.

المادة () :191

– 1إذا حال دون عرض السند أو دون تقدٌم االحتجاج فً المواعٌد المعٌنة بحابل ال ٌمكن التؽلب علٌه فتمتد هذه المواعٌد.

– 2وعلى حامل السند أن ٌشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري وأن ٌثبت هذا اإلشعار مإرخا ً وموقعا ً علٌه منه فً
السند أو فً الورقة المتصلة به.

3 -وعلى من أرسل له اإلشعار إببلغ من ظهر له السند ،وتسلسل ذلك وفقا ً للمادة ( )183من هذا القانون.

4 -وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض السند للقبول أو للوفاء دون إبطاء ،وعلٌه تقدٌم احتجاج عند االقتضاء.

 5وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من ثبلثٌن ٌوما ً محسوبة من ٌوم االستحقاق جاز الرجوع على الملتزمٌن من ؼٌر حاجةإلى عرض السند أو تقدٌم االحتجاج.

– 6فإذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد االطبلع علٌه أو بعد مضً مدة معٌنة من االطبلع سرى مٌعاد الثبلثٌن ٌوما ً من
التارٌخ الذي أشعر فٌه الحامل من ظهر له السند بوقوع الحادث ولو وقع هذا التارٌخ قبل انقضاء المٌعاد المعٌن للعرض.

– 7وإذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضً مدة من االطبلع فٌضاؾ إلى مٌعاد الثبلثٌن ٌوما ً المدة المعٌنة للدفع بعد االطبلع.

8 -وال ٌعتبر من قبٌل الحوادث القاهرة األمور المتعلقة بشخص الحامل أو بمن كلفه عرضها أو تقدٌم االحتجاج بشؤنها.

المادة () :191

– ٌ1كون تقدٌم االحتجاج لعدم القبول و االحتجاج لعدم الوفاء وفقا ً لؤلوضاع المقررة فً قانون أصول المحاكمات الحقوقٌة
بواسطة الكاتب العدل.

 2وٌجب أن ٌوجه االحتجاج إلى موطن الملتزم بوفاء السند أو إلى آخر موطن معروؾ له ،وإلى موطن األشخاص المعٌنٌنفً السند لوفابه عند االقتضاء وإلى موطن من قبله بطرٌق التدخل.

3 -وٌكون ذلك كله فً ورقة واحدة.

المادة () :193

تشتمل ورقة االحتجاج على صورة حرفٌة للسند ولما أثبت فٌه من عبارات القبول والتظهٌر مع ذكر الشخص الذي حصلت
التوصٌة بقبوله السند أو وفابه عند االقتضاء ،كما ٌجب أن تشتمل على اإلنذار بوفابه قٌمته ،وٌذكر فٌها حضور أو ؼٌاب
الملتزم بالقبول أو الوفاء وأسباب االمتناع عن القبول أو الوفاء ،والعجز عن وضع اإلمضاء أو االمتناع عنه وتنبٌه الكاتب
العدل بالوفاء.

المادة () :194

ال ٌقوم أي إجراء مقام االحتجاج إال فً حالة ضٌاع السند وعندب ٍذ تسري أحكام المواد من  175إلى .181

المادة () :195

ٌجب على كاتب العدل المكلؾ بإجراء االحتجاج أن ٌترك صورة صحٌحة لمن وجه إلٌه هذا االحتجاج وأن ٌقٌد أوراق
االحتجاج بتمامها ٌوما ً فٌوما ً مع مراعاة ترتٌب التوارٌخ فً سجل خاص مرقم الصفحات ومإشر علٌه حسب األصول.

المادة () :196

– 1لكل من له حق الرجوع على ؼٌره من الضامنٌن بمقتضى سند سحب أن ٌستوفً قٌمته بسحبه سنداً جدٌداً مستحق األداء
لدى االطبلع فً موطن الضامن ما لم ٌشترط خبلؾ ذلك.

 2وتشتمل قٌمة سند الرجوع على المبالػ الوارد بٌانها فً المادتٌن ( )186و ( )187من هذا القانون مضافا ً إلٌها ما دفع منعمولة ورسم طوابع.

–  3إذا كان ساحب سند الرجوع هو الحامل فتجدد قٌمته على األساس الذي تحدد بمقتضاه قٌمة سند مسحوب لدى االطبلع من
الجهة التً كان السند األصلً مستحق الدفع فٌها على الجهة التً فٌها موطن الضامن.

– 4فإذا كان ساحبه هو أحد المظهرٌن حددت قٌمته على األساس الذي تحدد بمقتضاه قٌمة سند مسحوب لدى االطبلع من
الجهة التً بها موطن ساحب سند الرجوع على الجهة التً فٌها موطن الضامن.

المادة () :197

إذا تعددت سندات الرجوع فبل ٌجوز مطالبة صاحب السند األصلً وكل مظهر له إال بنفقات سند رجوع واحد.

المادة () :198

لحامل السند المقدم عنه احتجاج لعدم الوفاء إلى جانب ما له من حق الرجوع بعد اتباع اإلجراءات المقررة لذلك أن ٌحجز بإذن
من المحكمة المختصة منقوالت كل من التزم بموجب السند حجزاً احتٌاطٌا ً تتبع فٌه اإلجراءات المقررة لذلك فً قانون أصول
المحاكمات الحقوقٌة.

الفصل السابع

التدخل

أحكام عامة

المادة () :199

– 1لساحب سند السحب ومظهره وضامنه االحتٌاطً أن ٌعٌن من ٌقبله أو ٌدفعه عند االقتضاء وٌسمى هذا الشخص المفوض
.

– 2وٌجوز وفقا ً للشروط اآلتً بٌانها قبول السند أو وفاإه من أي شخص متدخل لمصلحة أي مدٌن ٌكون مستهدفا ً للمطالبة به
.

– 3وٌجوز أن ٌكون المتدخل من الؽٌر كما ٌجوز أن ٌكون هو المسحوب علٌه أو شخص ملتزم بمقتضى السند وإنما ال ٌجوز
تدخل القابل.

– 4وٌجب على المتدخل أن ٌشعر بتدخله من وقع التدخل لمصلحته خبلل ٌومً العمل التالٌٌن وإال كان ملزما ً عند االقتضاء
بتعوٌض الضرر الذي نشؤ عن إهماله بشرط أن ال ٌجاوز هذا التعوٌض مبلػ السند.

2 -القبول بطرٌقة التدخل

المادة () :111

– ٌ1قع القبول بطرٌق التدخل فً جمٌع األحوال التً ٌكون فٌها لحامل سند واجبا ً العوض للقبول حق الرجوع قبل مٌعاد
استحقاقه.

–  2وإذا عٌن فً السند من ٌقبله أو ٌإدي قٌمته عند االقتضاء فً مكان وفاإه فلٌس للحامل أن ٌرجع قبل مٌعاد استحقاقه على
من صدر عنه هذا التعٌٌن وال على الموقعٌن البلحقٌن له إال إذا عرض السند على من عٌن لقبوله أو لوفابه عند االقتضاء
فامتنع عن قبوله وأثبت هذا االمتناع بورقة احتجاج.

– 3وللحامل فً األحوال األخرى رفض القبول الحاصل بطرٌق التدخل.

– 4أما إذا أقره فإنه ٌفقد حقه فً الرجوع قبل االستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحته وعلى الموقعٌن البلحقٌن.

المادة () :111

– ٌ1دون قبول السند بطرٌق التدخل على السند ذاته وٌوقع علٌه المتدخل.

– 2وٌذكر فً صٌؽة القبول اسم من حصل التدخل لمصلحته وإال عُد التدخل حاصبلً لمصلحة الساحب.

المادة () :111

– ٌ1لتزم القابل بطرٌق التدخل تجاه الحامل والمظهرٌن البلحقٌن لمن حصل التدخل لمصلحته لما ٌلتزم به هذا األخٌر.

– 2وٌجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنٌه على الرؼم من حصول القبول بطرٌق التدخل أن ٌتسلموا من الحامل السند
وورقة االحتجاج والمخالصة إن كانت ثم مخالصة وذلك إذا قاموا بوفاء المبلػ المبٌن فً المادة ( )187من هذا القانون.

المادة () :113

– ٌ1جوز وفاء السند بطرٌق التدخل فً جمٌع األحوال التً ٌكون فٌها لحامله عند االستحقاق أو قبله حق الرجوع على
الملتزمٌن.

– 2وٌكون هذا الوفاء بؤداء كل المبلػ الذي كان ٌجب على من حصل التدخل لمصلحته أداإه إبرا ًء لذمته.

3 -وٌجب أن ٌقع الوفاء على األكثر فً الٌوم األخٌر من المٌعاد الذي ٌصح فٌه تقدٌم االحتجاج لعدم الوفاء.

المادة () :114

– 1إذا كان للقابلٌن للسند بطرٌق التدخل أو للمعٌنٌن لوفابه عند االقتضاء موطن فً مكان الوفاء وجب على حامله عرضه
علٌهم جمٌعا ً وتقدٌم احتجاج لعدم الوفاء إذا كان له موجب وذلك على األكثر فً الٌوم التالً للٌوم األخٌر من المٌعاد المحدد
لتقدٌم هذا االحتجاج.

– 2فإن لم ٌقدم هذا االحتجاج فً هذا المٌعاد كان الشخص الذي قام بتعٌٌن الموفً أو الشخص الذي وقع القبول لمصلحته
والمظهرون البلحقون جمٌعا ً فً حل التزاماتهم وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة ( )11من المادة  183من هذا القانون.

المادة () :115

إذا رفض حامل السند الوفاء من المتدخل سقط حقه فً الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.

المادة () :116

– ٌ1جب إثبات الوفاء بطرٌق التدخل بعبارة تفٌد وصول القٌمة تكتب على السند وٌذكر فٌها من حصل الوفاء لمصلحته وإال
عُد الوفاء حاصبلً لمصلحة الساحب.

– 2وٌجب أن ٌسلم السند إلى الموفً كما ٌجب أن تسلم له ورقة احتجاج إن كان ثم احتجاج.

المادة () :117

– ٌ1كتسب الموفً بطرٌق التدخل جمٌع الحقوق الناشبة عن السند تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه من التزموا نحو هذا
األخٌر بمقتضى السند إنما ال ٌجوز لهذا الموفً تظهٌره.

– 2وتبرأ ذمم البلحقٌن لمن حصل الوفاء لمصلحتهم.

– 3وإذا تقدم عدة أشخاص للوفاء بطرٌق التدخل كانت األفضلٌة لمن ٌترتب على إٌفاإه براءة ذمم أكثر عدد من الملتزمٌن.

– 4ومن تدخل للوفاء وهو عالم بؤن فً تدخله مخالفة للحكم المتقدم سقط حقه فً الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لوال هذا
التدخل.

الفصل الثامن

1 -تعدد النسخ والصور

المادة () :118

ٌ1 -جوز سحب سند السحب نسخا ً متعددة ٌطابق بعضها بعضا.

2 -وٌجب أن ٌوضع فً متن كل نسخة منه رقمها وإال اعتبرت كل نسخة سنداً مستقبلً.

3 -ولكل حامل سند لم ٌذكر فٌه أنه على نسخة واحدة أن ٌطلب نسح منها على نفقته.

 4وٌجب علٌه تحقٌقا ً لذلك أن ٌرجع إلى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا أن ٌعاونه فً الرجوع على المظهر السابقوٌسلسل ذلك حتى ٌنتهً إلى الساحب.

5 -على كل مظهر أن ٌدون تظهٌره على النسخ الجدٌدة.

المادة () :119

– 1وفاء السند بمقتضى إحدى نسخه مبرئ للذمة ولو لم ٌكن مشروطا ً فٌه أن هذا الوفاء ٌبطل حكم النسخ األخرى.

– 2ؼٌر أن المسحوب علٌه ٌبقى ملتزما ً بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منه لم ٌستردها.

 3والمظهر الذي ظهر نسخ السند ألشخاص مختلفٌن ومظهروه البلحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ التً تحمل تواقٌعهم ولمٌحصل استردادها.

المادة () :111

– 1على من ٌرسل إحدى نسخ السند للقبول أن ٌبٌن بالنسخ األحرى اسم من تكون تلك النسخة فً ٌده.

– 2وعلى هذا األخٌر أن ٌسلمها للحامل الشرعً ألي نسخة أخرى فإن رفض تسلٌمها فبل ٌكون للحامل حق الرجوع إال إذا
أثبت بورقة احتجاج:

أ  .أن النسخة المرسلة للقبول لم تسلم له حٌن طلبه إٌاها.

ب  .أن القبول أو الوفاء لم ٌحصل بمقتضى نسخة أخرى.

– 2الصور

المادة () :111

1 -لحامل السند أن ٌحرر منه صوراً.

 2وٌجب أن تكون الصور مطابقة ألصل السند تماما ً بما تحمل من تظهٌرات وبٌانات أخرى تكون مدونة فٌه وأن ٌكتب علبهاأن النسخ عن األصل قد انتهى عند هذا الحد.

3 -وٌجوز تظهٌر الصورة وضمانها احتٌاطا ً على الوجه الذي ٌجري علٌه األصل.

4 -وٌكون لهذه الصورة ما لؤلصل من أحكام.

المادة () :111

– ٌ1جب أن ٌبٌن فً صورة السند اسم من ٌكون بٌده أصله.

– 2وعلى هذا األخٌر أن ٌسلم هذا األصل لحامل الصورة الشرعً فإن امتنع عن ذلك فبل ٌكون لحامل الصورة حق الرجوع
على مظهرٌها أو ضامنٌها االحتٌاطٌٌن ما لم ٌثبت باحتجاج أن األصل لم ٌسلم إلٌه بنا ًء على طلبه.

– 3وإذا كتب على األصل بعد آخر تظهٌر حصل قبل عمل الصورة عبارة (منذ اآلن ال ٌصح التظهٌر إال على الصورة) أو
أي عبارة أخرى مماثلة فكل تظهٌر ٌكتب على األصل بعد ذلك ٌكون باطبلً.

الفصل التاسع

التحرٌؾ

المادة () :113

إذ 1وقع تحرٌؾ فً متن السند التزم الذٌن وقعوه فٌما بعد بمقتضى متنه المحرؾ أما الموقعون السابقون فملزمون بمقتضى
متنه األصلً.

الفصل العاشر

التقادم

المادة () :114

– 1تسقط بالتقادم كل دعوى ناشبة عن سند السحب تجاه قابله بمضً خمس سنوات من تارٌخ االستحقاق.

– 2أما دعاوى الحامل تجاه الساحب أو المظهرٌن فتسقط بمضً سنتٌن من تارٌخ االحتجاج المقدم فً الوقت المجدي أو من
تارٌخ االستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع ببل مصارٌؾ.

–  3وتسقط بالتقادم دعاوى المظهرٌن بعضهم قبل البعض أو قبل الساحب بمضً سنة من الٌوم الذي ٌكون فٌه المظهر قد
أوفى السند أو من الٌوم الذي أقٌمت علٌه الدعوى فٌه.

المادة () :115

– 1ال تسري مواعٌد التقادم فً حالة إقامة الدعوى إال من ٌوم آخر إجراء فٌها.

– 2وال ٌسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدٌن أو حصل إقرار به بموجب وثٌقة مستقلة أو بتسدٌد الملتزم جزءاً منه.

المادة () :116

ال ٌكون النقطاع التقادم من أثر إال بالنسبة لمن اتخذ تجاهه اإلجراء القاطع فً سرٌانه.

المادة () :117

بالرؼم من انقضاء مٌعاد التقادم على سند السحب وسابر األوراق التجارٌة ٌجوز للدابن إقامة الدعوى ضمن مدة التقادم العادي
المدنً بطلب الحق الذي من أجله أعطٌت الورقة التجارٌة وتقبل الورقة فً معرض البٌنة إلثبات هذه الدعوى.

المادة () :118

– 1إذا وافق استحقاق السند ٌوم عطلة رسمٌة فبل ٌجوز المطالبة بوفابه إال فً ٌوم العمل التالً.

– 2وكذلك ال ٌجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالسند وعلى وج ٍه خاص بعرضه للقبول أو تقدٌم احتجاج إال فً ٌوم عمل.

– 3وإذا وجب اتخاذ أي إجراء من هذه اإلجراءات فً مٌعاد معٌن ٌوافق آخر ٌوم منه ٌوم عطلة رسمٌة فٌمتد هذا المٌعاد إلى
ٌوم العمل التالً.

– 4أما أٌام العطلة الرسمٌة التً تتخلل المٌعاد فتحسب منه.

المادة () :119

ال ٌدخل فً حساب المٌعاد القانونً أو االتفاقً الٌوم األول منه.

المادة () :111

ال ٌجوز منح أي مٌعاد قضابً أو قانونً إال فً الحاالت المنصوص علٌها فً المادتٌن ( )191و ( )111من هذا القانون.

المادة () :111

ٌ1 -طلق لفظ التوقٌع فً هذا المٌعاد على اإلمضاء والختم وبصمة اإلصبع.

2 -وٌجب أن ٌشهد شاهدان على صاحب الختم أو البصمة بؤنه وقع أمامهما عالما ً بما وقع علٌه.

الباب الثانً

السـند ألمر

المادة () :111

ٌشتمل السند ألمر على البٌانات اآلتٌة:

أ

 .شرط األمر أو عبارة سند ألمر أو كمبٌالة مكتوبة فً متن السند وباللؽة التً كتب بها.

ب  .تعهد ؼٌر معلق على شرط بؤداء قدر معٌن من النقود.

ج  .تارٌخ االستحقاق.

د

 .مكان األداء.

هـ  .اسم من ٌجب األداء له أو ألمره.

و  .تارٌخ إنشاء السند ومكان إنشاإه.

ز  .توقٌع من أنشؤ السند (المحرر) .

المادة () :113

السند (الخالً) من أحد البٌانات المذكورة فً المادة السابقة ال ٌعتبر سند ألمر إال فً الحاالت المبٌنة فً الفقرات اآلتٌة:

أ  .السند الخالً من ذكر تارٌخ االستحقاق ٌكون مستحق األداء لدى االطبلع علٌه.

ب  .إذا لم ٌذكر فً سند ألمر مكان األداء فالمكان الذي ٌذكر بجانب اسم المحرر ٌعد مكانا ً للدفع وموطنا ً للمحرر فً الوقت
نفسه.

ج  .وإذا لم ٌذكر مكان األداء بجانب اسم المحرر أو فً أي موضع آخر من السند ألمر فٌعتبر مكان عمل المحرر أو مكان
إقامته مكانا ً لؤلداء.

د  .السند ألمر الخالً من ذكر مكان إنشاإه ٌعتبر منشؤه فً المكان المبٌن بجانب اسم محرره  .وإذا لم ٌذكر مكان محرره
ً
صراحة فً السند فٌعتبر مكان إنشاإه فً المحل الذي وقع فٌه المحرر السند فعبلً.

هـ  .إذا كان السند ألمر خالٌا ً من ذكر تارٌخ إنشاإه فٌعتبر التارٌخ الحقٌقً الذي تم فٌه تسلٌم السند للمستفٌد أو للحامل هو
تارٌخ إنشاإه.

و  .إذا خبل متن السند ألمر من ذكر كلمة (سند ألمر أو كمبٌالة) وكان المعنى المستخلص من المتن ٌدل على أنه سند ألمر
فٌعتبر كذلك.

المادة () :114

األحكام المتعلقة بسند السحب فٌما ٌختص بتظهٌره واستحقاقه ووفابه والرجوع بسبب عدم الوفاء واالحتجاج والوفاء بالواسطة
والصور والتحرٌؾ والتقادم وأٌام العطل الرسمٌة وحساب المهل والمواعٌد وحظر منح المواعٌد القضابٌة والقانونٌة والحجز
االحتٌاطً تتبع جمٌعا ً فً السند ألمر ذلك كله بالقدر الذي ال تتعارض مع ماهٌته.

المادة () :115

تسري على السند ألمر األحكام المتعلقة بسند السحب المستحق األداء فً موطن أحد األؼٌار أو فً جهة أخرى ؼٌر الجهة التً
بها موطن المسحوب علٌه واشتراط الفابدة واالختبلؾ فً البٌانات الخاصة بالمبلػ الواجب دفعه والنتابج المترتبة على التوقٌع
وعلى توقٌع الشخص ال صفة له أو شخص جاوز حدود نٌابته.

المادة () :116

تسري أٌضا ً على السند ألمر أحكام سند السحب المتعلقة بالضمان االحتٌاطً فإذا لم ٌذكر فً صٌؽة الضمان االحتٌاطً اسم
المضمون فإنه ٌعد حاصبلً لمصلحة محرر السند ألمر.

المادة () :117

– ٌ1لتزم محرر سند األمر بمثل ما ٌلتزم به قابل سند السحب.

– 2أما اسناد األمر الواجبة األداء بعد مٌعاد من االطبلع فٌجب أن تعرض على محررها من المٌعاد المبٌن فً المادة ()154
لٌضع علٌها تؤشٌراً باالطبلع مإرخا ً وموقعا ً منه.

– 3وٌبدأ هذا المٌعاد من تارٌخ التؤشٌر المذكور.

4 -فإذا امتنع المحرر عن وضع التؤشٌر المتقدم وجب إثبات هذا االمتناع باحتجاج ٌكون تارٌخه مبدأ لسرٌان مدة االطبلع.

الباب الثالث

الشــٌك

الفصل األول

إنشاإه وصٌؽته

المادة () :118

ٌشتمل الشٌك على البٌانات اآلتٌة:

أ

 .كلمة شٌك مكتوبة فً متن السند وباللؽة التً كتب بها.

ب  .أمر ؼٌر معلق على شرط بؤداء قدر معٌن من النقود.

ج  .اسم من ٌلزمه األداء (المسحوب علٌه) .

د  .مكان األداء.

هـ  .تارٌخ إنشاء الشٌك ومكان إنشاإه.

و  .توقٌع من أنشؤ الشٌك (الساحب) .

المادة () :119

السند الخالً من أحد البٌانات المذكورة ال ٌعتبر شٌكا ً إال فً الحاالت المبٌنة فً الفقرات اآلتٌة:

أ  .إذا لم ٌذكر مكان األداء ،فالمكان الذي ٌذكر بجانب اسم المسحوب علٌه ٌعد مكانا ً للدفع ،فإذا ذكرت عدة أمكنة بجانب
اسم المسحوب علٌهٌ ،كون الشٌك مستحق األداء فً أول محل مبٌن فٌه.

ب  .إذا خبل الشٌك من هذه البٌانات أو من أي بٌان آخر كان واجب األداء فً المكان الذي ٌقع فٌه المحل الربٌسً للمسحوب
علٌه.

ج  .إذا خبل من بٌان محل اإلنشاء ٌعد منشبا ً فً المكان المبٌن بجانب اسم الساحب وإذا لم ٌذكر مكان اإلنشاء فٌعتبر مكان
تسلٌمه للمستفٌد هو مكان اإلنشاء.

د  .إذا خبل من كلمة شٌك وكان مظهره متعارؾ علٌه ٌدل على أنه شٌك.

المادة () :131

– 1ال ٌجوز سحب الشٌكات إال على المصارؾ.

– 2والصكوك الصادرة فً المملكة األردنٌة المستحقة الوفاء فٌها والمسحوبة على ؼٌر المصارؾ فً صورة شٌكات ال تعتبر
كشٌكات صحٌحة.

المادة () :131

–  1ال ٌجوز إصدار شٌك ما لم ٌكن للساحب لدى المسحوب علٌه فً وقت إنشاإه نقود ٌستطٌع التصرؾ فٌها بموجب شٌك
طبقا ً التفاق صرٌح أو ضمنً بٌنهما.

– 2وعلى ساحب الشٌك أو ألمر ؼٌره بسحبه لذمته أداء مقابل وفابه.

– 3ومع هذا ٌظل الساحب لحساب ؼٌره مسإوالً بصفته الشخصٌة تجاه المظهرٌن أو الحامل دون ؼٌرهم.

  4وعلى الساحب دون ؼٌره أن ٌثبت فً حالة اإلنكار أن من سحب علٌه الشٌك كان لدٌه مقابل وفابه فً وقت إنشابه والٌكون ضامنا ً وفاإه ولو قدم االحتجاج بعد المواعٌد المحددة.

المادة () :131

1 -ال قبول فً الشٌك وإذا كتبت على الشٌك عبارة القبول عُدت كؤن لم تكن.

2 -على أنه ٌجوز للمسحوب علٌه أن ٌإشر على الشٌك ،وهذه اإلشارة تفٌد وجود مقابل الوفاء فً تارٌخ التؤشٌر.

المادة () :133

ٌ1 -جوز اشتراط أداء الشٌك:

ً
صراحة على ( شرط األمر ) أو بدونه.
أ  .إلى شخص مسمى مع النص فٌه

ب  .إلى شخص مسمى مع ذكر شرط ( لٌس ألمر ) أو أٌة عبارة أخرى تفٌد هذا الشرط.

ج  .إلى حامل الشٌك.

 2والشٌك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فٌه على عبارة ( أو لحامله ) أو أٌة عبارة أخرى تفٌد هذا المعنىٌعتبر شٌكا ً لحامله.

3 -والشٌكات المشتملة على شرط (عدم القابلٌة للتداول) ال تدفع إال لحملتها الذٌن تسلموها مقترنة بهذا الشرط.

المادة () :134

– ٌ1جوز سحب الشٌك ألمر الساحب نفسه.

– 2وٌجوز سحبه لحساب شخص آخر.

– 3وال ٌجوز سحبه على الساحب نفسه إال عندما ٌكون مسحوبا ً من مإسسة على مإسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه
وبشرط أن ال ٌكون مستحق الوفاء لحامله.

المادة () :135

كل اشتراط فابدة فً الشٌك ٌعتبر كؤن لم ٌكن.

المادة () :136

ٌجوز اشتراط وفاء الشٌك فً موطن أحد األؼٌار سواء أكان فً الجهة التً فٌها موطن المسحوب علٌه أم فً أي جهة أخرى
ٌشرط أن ٌكون هذا الؽٌر مصرفا ً.

المادة () :137

تسري على الشٌك أحكام المواد ( )138و ( )139المتعلقة بسند السحب.

المادة () :138

ٌضمن الساحب الوفاء ،وكل شرط ٌعفً به الساحب نفسه من هذا الضمان ٌعتبر كؤن لم ٌكن.

الفصل الثانً

تداول الشٌك

المادة () :139

ً
صراحة كلمة (ألمر).
1 -الشٌك المشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطرٌق التظهٌر ولم ٌذكر فٌه

  2والشٌك المشروط دفعه إلى شخص مسمى والمدونة فٌه عبارة ( لٌس ألمر ) أو أٌة عبارة أخرى مماثلة ٌخضع تداولهألحكام حوالة الحق المقررة فً القانون المدنً دون ؼٌرها.

3 -وٌصبح التظهٌر ولو للساحب نفسه أو ألي ملتزم آخر ،وٌكون لهإالء جمٌعا ً الحق فً تظهٌره.

المادة () :141

ٌ1 -جب أن ٌكون التظهٌر خالٌا ً من كل شرط ،وكل شرط علق علٌه التظهٌر ٌعتبر كؤن لم ٌكن.

2 -والتظهٌر الجزبً باطل ،وكذلك التظهٌر الصادر من المسحوب علٌه.

3 -والتظهٌر ( لحامله ) ٌعد تظهٌراً على بٌاض.

 4والتظهٌر (إلى المسحوب علٌه) ال ٌعتبر إال مخالفة ( إٌصال ) ما لم ٌكن للمسحوب علٌه عدة مإسسات وحصل التظهٌرلمصلحة مإسسة ؼٌر التً سحب علٌها الشٌك.

المادة () :141

تسري على الشٌك أحكام المواد ( 143و  144و  145و  146و  147و  )148من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

المادة () :141

التظهٌر المكتوب على الشٌك لحامله ٌجعل المظهر مسإوالً وفقا ً لؤلحكام المختصة بالرجوع ،ؼٌر أن التظهٌر ال ٌجعل من
الصك شٌكا ً ألمر.

المادة () :143

 1التظهٌر البلحق لبلحتجاج أو الحاصل بعد انقضاء المٌعاد المحدد لتقدٌم الشٌك ال ٌنتج سوى آثار األحكام المتعلقة بحوالةالحق المقررة فً القانون المدنً.

 2وٌعد التظهٌر الخالً من التارٌخ أنه تم قبل تقدٌم االحتجاج أو أنه تم قبل انقضاء المٌعاد المنوه عنه فً الفقرة السابقة إالإذا أثبت العكس.

3 -وال ٌجوز تقدٌم توارٌخ التظهٌر وإن حصل ٌُعد تزوٌراً.

الفصل الثالث

الضمان االحتٌاطً

المادة () :144

تسري على الشٌك أحكام المواد ( 161و  161و  )163المتعلقة بسند السحب فٌما عدا ما هو منصوص علٌه فً المادة ()161
بالنسبة إلى جواز الضمان من المسحوب علٌه.

الفصل الرابع

تقدٌم الشبك ووفاإه

المادة () :145

– ٌ1كون الشٌك واجب الوفاء لدى االطبلع علٌه وكل بٌان مخالؾ لذلك ٌعتبر كؤن لم ٌكن.

– 2والشٌك المقدم للوفاء قبل الٌوم المبٌن فٌه كتارٌخ إلصداره واجب الوفاء فً ٌوم تقدٌمه.

المادة () :146

– 1الشٌك المسحوب فً المملكة األردنٌة والواجب الوفاء فٌها ٌجب تقدٌمه للوفاء خبلل ثبلثٌن ٌوما ً.

– 2فإن كان مسحوبا ً فً خارج المملكة األردنٌة وواجب الوفاء فً داخلها وجب تقدٌمه فً خبلل ستٌن ٌوما ً إذا كانت جهة
إصداره واقعة فً أوروبا أو فً أي بلد آخر واقع على شاطا البحر األبٌض المتوسط وفً خبلل تسعٌن ٌوما ً إذا كانت جهة
إصداره واقعة فً ؼٌر الببلد المتقدمة.

– 3وٌبدأ المٌعاد السالؾ الذكر من الٌوم المبٌن فً الشٌك أنه تارٌخ إصداره.

المادة () :147

إذا سحب شٌك بٌن بلدٌن مختلفً التقوٌم أرجع تارٌخ إصداره إلى الٌوم المقابل فً تقوٌم بلد الوفاء.

المادة () :148

ٌعتبر تقدٌم الشٌك إلى إحدى ؼرؾ المقاصة بمثابة تقدٌم للوفاء.

المادة () :149

– 1للمسحوب علٌه أن ٌوفً قٌمة الشٌك ولو بعد المٌعاد المحدد لتقدٌمه.

– 2وال تقبل معارضة الساحب على وفابه إال فً حالة ضٌاعه أو تفلٌس حامله.

– 3فإذا عارض الساحب على الرؼم من هذا الحظر ألسباب أخرى وجب على المحكمة بنا ًء على طلب الحامل أن تؤمر برفع
المعارضة ولو فً حالة قٌام دعوى أصلٌة.

المادة () :151

إذا ت وفً الساحب أو فقد أهلٌته أو أفلس بعد إنشاء الشٌك فلٌس لذلك أثر على األحكام المترتبة على الشٌك.

المادة () :151

1 -إذا أوفى المسحوب علٌه قٌمة الشٌك جاز له أن ٌطلب تسلمه من الحامل موقعا ً علٌه منه بالتخالص.

 2وال ٌجوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء الجزبً وإذا كان مقابل الوفاء أقل من مبلػ الشٌك جاز للحامل أن ٌطلب األداءبقدر ما هناك من مقابل الوفاء.

– 3وإذا كان الوفاء جزبٌا ً جاز للمسحوب علٌه أن ٌطلب إثبات هذا الوفاء فً الشٌك وأن ٌطلب مخالصة بذلك.

– 4وك ل ما ٌدفع من أصل قٌمة الشٌك تبرأ منه ذمة ساحبه ومظهرٌه و ضامنٌه االحتٌاطٌٌن وعلى حامل الشٌك أن ٌقدم
االحتجاج عما بقً من قٌمته.

المادة () :151

– 1إذا قدمت عدة شٌكات فً آن واحد وكان ما لدى المسحوب علٌه من نقود ؼٌر كاؾ لوفابها جمٌعاً ،وجب مراعاة ترتٌب
توارٌخ إصدارها.

2 -فإذا كانت الشٌكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تارٌخ إصدار واحد فُضل الشٌك األسبق رقما ً.

المادة () :153

– 1من ٌوفً قٌمة الشٌك بؽٌر معارضة من أحد ٌعد وفاإه صحٌحا ً وذلك مع عدم اإلخبلل بحكم المادة ().171

– 2وإذا أوفى المسحوب علٌه قٌمة شٌك قابل للتظهٌر لزمه التحقق من انتظام تسلسل التظهٌرات ،ولٌس ملزما ً أن ٌتحقق من
صحة تواقٌع المظهرٌن.

المادة () :154

–  1إذا اشترط وفاء الشٌك بعملة ؼٌر متداولة فً المملكة األردنٌة جاز وفاء قٌمته فً المٌعاد المحدد لتقدٌمه بالعملة األردنٌة
حسب سعرها فً ٌوم الوفاء.

–  2فإذا لم ٌقع الوفاء فً ٌوم التقدٌم فللحامل الخٌار بٌن المطالبة بقٌمة الشٌك محسوبة بسعر العملة األردنٌة فً ٌوم التقدٌم أو
ٌوم الوفاء.

– 3وإذا قدم الشٌك للمرة األولى بعد انقضاء المٌعاد المحدد لتقدٌمه كانت العبرة لسعر الٌوم الذي انتهى فٌه مٌعاد التقدٌم.

–  4والعرؾ الجاري فً المملكة األردنٌة لتقوٌم النقد األجنبً هو المعتبر ،إنما ٌجوز للساحب أن ٌعٌن فً الشٌك السعر الذي
تحسب على أساسه القٌمة الواجبة الوفاء.

– 5وال تسري األحكام المتقدمة عندما ٌشترط الساحب أن ٌكون الوفاء بعملة أجنبٌة معٌنة.

– 6وإذا تعٌن مبلػ الشٌك بعملة تحمل اسما ً مشتركا ً تختلؾ قٌمتها فً بلد إصداره عن قٌمتها فً بلد وفابه فٌفترض أن األداء
ٌكون بعملة بلد الوفاء.

المادة () :155

تسري على الشٌك أحكام المواد ( 175و  177و  178و  179و  )181المتعلقة بسند السحب.

الفصل الخامس

الشٌك المسطر والشٌك المقٌد فً حساب

المادة () :156

– 1لساحب الشٌك أو لحامله أن ٌسطره.

– 2وٌكون لهذا التسطٌر اآلثار المبٌنة فً المادة التالٌة.

– 3وٌجري التسطٌر بوضع خطٌن متوازٌٌن فً صدر الشٌك.

– 4وٌكون التسطٌر عاما ً أو خاصا ً.

– 5فإذا خبل ما بٌن الخطٌن من أي بٌان أو كتب بٌن الخطٌن لفظ مصرؾ أو أي لفظ آخر بهذا المعنى كان التسطٌر عاما ً.

– 6أما إذا كتب اسم مصرؾ معٌن بٌن الخطٌن كان التسطٌر خاصا ً.

– 7وٌجوز أن ٌستحٌل التسطٌر العام إلى تسطٌر خاص ،أما التسطٌر الخاص فبل ٌستحٌل إلى تسطٌر عام.

– 8وٌعد كؤن لم ٌكن كل شطب للتسطٌر أو السم المصرؾ المعٌن.

المادة ():157

– 1ال ٌجوز للمسحوب علٌه أن ٌوفً شٌكا ً مسطراً تسطٌراً عاما ً إال أحد عمبلبه أو إلى مصرؾ.

 2وال ٌجوز للمسحوب علٌه أن ٌوفً شٌكا ً مسطراً تسطٌراً خاصا ً إال إلى المصرؾ المعٌن ،أو إلى عمٌله إن كان هذاالمصرؾ هو المسحوب علٌه.

– 3ومع ذلك ٌجوز للمصرؾ المعٌن أن ٌلجؤ إلى مصرؾ آخر لقبض قٌمة الشٌك.

– 4وال ٌجوز لمصرؾ أن ٌحصل على شٌكا ً مسطراً إال من أحد عمبلبه أو من مصرؾ آخر ،وال أن ٌقبض قٌمته لحساب
أشخاص آخرٌن ؼٌر من ذكروا.

– 5وإذا حمل الشٌك عدة تسطٌرات خاصة فبل ٌجوز للمسحوب علٌه وفاإه إال إذا كان ٌحمل تسطٌرٌن وكان أحدهما
لتحصٌل قٌمته بواسطة ؼرفة المقاصة.

ٌراع المسحوب علٌه أو المصرؾ األحكام السابقة فإنه ٌكون ملتزما ً بتعوٌض الضرر بقدر قٌمة الشٌك.
– 6وإذا لم
ِ

المادة () :158

– ٌ1جوز لساحب الشٌك ولحامله أن ٌمنعا وفاإه نقداً بوضع العبارة اآلتٌة " لقٌده فً الحساب " على ظهر الشٌك أو أٌة
عبارة أخرى مماثلة وفً هذه الحالة ال ٌمكن أن ٌجري تسدٌد الشٌك من قبل المسحوب علٌه إال بطرٌق القٌد فً السجبلت "
اعتماداً فً الحساب أو نقل أو مقاصة " والقٌد فً السجبلت ٌقوم مقام الوفاء.

– 2وٌعتبر لؽواً كل شطب لعبارة " القٌد فً الحساب" .

– 3وٌترتب على عدم مراعاة المسحوب علٌه األحكام المتقدمة أن ٌصبح مسإوالً عن تعوٌض الضرر بما ال ٌجاوز قٌمة
الشٌك.

المادة () :159

تسري أحكام المادة السابقة على الشٌكات المشتملة على شرط القٌد فً الحساب الصادرة من خارج المملكة األردنٌة الهاشمٌة.

الفصل السادس

الرجوع بسبب عدم الوفاء

المادة () :161

– 1لحامل الشٌك الرجوع على المظهرٌن والساحب وؼٌرهم من الملتزمٌن به إذا قدمه فً الوقت المحدد ولم تدفع قٌمته
وأثبت االمتناع عن الوفاء بإحدى الطرق اآلتٌة:

أ  .بورقة احتجاج رسمٌة.

ب  .بٌان صادر من المسحوب علٌه مإرخ مكتوب على ذات الشٌك مع ذكر ٌوم تقدٌمه.

ج  .ببٌان مإرخ صادر من ؼرفة المقاصة ٌذكر فٌه أن الشٌك قدم فً الوقت المحدد ولم تدفع قٌمته.

– 2وٌطلق لفظ احتجاج أٌضا ً فً هذا القانون على البٌانٌن المذكورٌن فً الحالتٌن الواردتٌن فً الفقرتٌن (ب و ج) من هذه
المادة إال إذا نص على خبلؾ ذلك.

الفصل السابع

االحتجاج

المادة () :161

ٌ1 -جب إثبات االمتناع عن الدفع بالوسابل المبٌنة فً المادة السابقة قبل انقضاء المٌعاد المحدد للتقدٌم.

2 -فإذا وقع التقدٌم فً آخر ٌوم من هذا المٌعاد جاز إثبات االمتناع فً ٌوم العمل التالً له.

المادة () :161

تسري على الشٌك أحكام المواد ( 183و  184و  )185من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

المادة () :163

لحامل الشٌك مطالبة من له حق الرجوع علٌه بما ٌؤتً:

أ

 .مبلػ الشٌك ؼٌر المدفوع.

ب  .الفوابد ابتدا ًء من ٌوم التقدٌم محسوبة بسعرها القانونً بالنسبة للشٌكات المسحوبة فً المملكة األردنٌة والمستحقة الوفاء
فٌها وبسعر ( )%6بالنسبة للشٌكات األخرى.

ج  .مصارٌؾ االحتجاج واإلشعارات وؼٌرها من المصارٌؾ.

المادة () :164

لمن أوفى شٌكا ً أن ٌطالب ضامنٌه بما ٌؤتً:

أ  .جمٌع ما أوفاه.

ب  .فوابد المبلػ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانونً ابتدا ًء من ٌوم الوفاء بالنسبة للشٌكات المسحوبة والمستحقة الوفاء فً
المملكة األردنٌة ومحسوبة بسعر ( )%6بالنسبة للشٌكات األخرى.

ج  .المصارٌؾ التً تحملها.

المادة () :165

تسري على الشٌك أحكام المواد ( 188و  191و  )193من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

المادة () :166

– 1إذا حال دون عرض الشٌك أو دون تقدٌم االحتجاج أو ما ٌقوم مقام االحتجاج فً المواعٌد المعٌنة حابل ال ٌمكن التؽلب
علٌه فتمتد هذه المواعٌد.

– 2وعلى حامل الشٌك أن ٌشعر دون إبطاء من ظهره له بالحادث القهري ،وأن ٌثبت هذا اإلشعار مإرخا ً وموقعا ً علٌه فً
الشٌك أو الورقة المتصلة به.

– 3وعلى من أرسل له اإلشعار إببلغ من ظهر له الشٌك  .وٌتسلسل ذلك وفقا ً للمادة ( )183من هذا القانون.

–  4وعلى الحامل بعد زوال الحادث القهري عرض الشٌك للوفاء دون إبطاء وعلٌه عند االقتضاء تقدٌم االحتجاج أو اتخاذ ما
ٌقوم مقامه.

– 5وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر ٌوما ً محسوبة من تارٌخ الٌوم الذي قام فٌه الحامل بإشعار مظهره بوقوع
الحادث القهري ،ولو وقع هذا التارٌخ قبل انقضاء مٌعاد تقدٌم الشٌك ،جاز الرجوع على الملتزمٌن من ؼٌر حاجة إلى تقدٌم
الشٌك أو تقدٌم االحتجاج أو ما ٌقوم مقام االحتجاج.

– 6ال ٌعتبر من قبٌل الحوادث القهرٌة األمور الشخصٌة البحتة المتعلقة بحامل الشٌك أو بمن كلفه تقدٌمه أو تقدٌم االحتجاج
أو ما ٌقوم مقام االحتجاج.

الفصل الثامن

تعدد النسخ

المادة () :167

– 1فٌما عدا الشٌك الذي لحامله ٌجوز سحب الشٌك نسخا ً متعددة ٌطابق بعضها بعضا ً إن كان مسحوبا ً من قطر ومستحق
الوفاء فً قطر آخر أو فً جزء من القطر واقع عبر البحار أو العكس أو كان مسحوبا ً ومستحق الوفاء فً جزء أو أجزاء
مختلفة من القطر تقع عبر البحار.

– 2وإذا سحب شٌك بؤكثر من نسخة وجب أن ٌوضع فً متن كل نسخة منه رقمها وإال اعتبرت كل نسخة منها شٌكا ً
مستقبلً.

المادة () :168

تسري على الشٌك أحكام المادة ( )119من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

الفصل التاسع

التحرٌؾ

المادة () :169

تسري على الشٌك أحكام المادة ( )113المتعلقة بسند السحب.

المادة () :171

 ٌ1تحمل المسحوب علٌه وحده الضرر المترتب على شٌك مزور أو محرؾ إذا لم ٌكن نسبة أي خطؤ إلى الساحب المبٌناسمه فً الصك.

2 -وبوجه خاص ٌعتبر الساحب مخطبا ً إذا لم ٌحافظ على دفتر الشٌكات المسلم إلٌه بما ٌنبؽً من عناٌة.

الفصل العاشر

التقــادم

المادة () :171

– 1تسقط بالتقادم دعوى حامل الشٌك تجاه المسحوب علٌه بمضً خمس سنوات محسوبة من تارٌخ انقضاء المٌعاد المحدد
لتقدٌم الشٌك للوفاء.

– 2وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرٌن والساحب والملتزمٌن اآلخرٌن بمضً ستة شهور محسوبة من
تارٌخ انقضاء مٌعاد التقدٌم.

 3وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلؾ الملتزمٌن بوفاء الشٌك بعضهم تجاه البعض بمضً ستة شهور محسوبة من الٌومالذي أوفى فٌه الملتزم أو من الٌوم الذي خوصم فٌه بدعوى الرجوع.

 4و ال تسقط بمضً المواعٌد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم ٌقدم مقابل الوفاء أو قدمه  .ثم سحبه كبلً أو بعضاً،والدعاوى على سابر الملتزمٌن الذٌن حصلوا على كسب ؼٌر عادل.

المادة () :171

تسري على الشٌك أحكام المواد ( 115و  116و  117و  )111من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

الفصل الحادي عشر

أحكام عامة

المادة () :173

ال ٌتجدد الدٌن بقبول الدابن تسلم شٌك الستٌفاء لدٌنه ،فٌبقى الدٌن قابما ً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قٌمة هذا الشٌك.

المادة () :174

ٌسري على الشٌك حكم المادة ( )198من هذا القانون المتعلقة بسند السحب.

المادة () :175

– ٌ1عاقب بؽرامة ال تتجاوز خمسٌن دٌناراً كل من أثبت فً الشٌك تارٌخا ً ؼٌر صحٌح ،وكل من سحب شٌكا ً على ؼٌر
مصرؾ.

– 2وٌحكم بالؽرامة نفسها على المظهر األول للشٌك أو حامله إذا كتب فً الشٌك تارٌخا ً الحقا ً لتارٌخ تظهٌره أو تقدٌمه.

– 3ولٌس ألحد منهما حق الرجوع بهذه الؽرامة على ؼٌره.

– 4وٌحكم بهذه الؽرامة أٌضا ً على كل من أصدر شٌكا ً لٌس له مقابل وفاء كامل وسابق إلصداره.

– ٌ5حكم بذلك باإلضافة إلى تطبٌق أحكام قانون العقوبات عند االقتضاء.

– ٌ6عاقب بؽرامة ال تتجاوز خمسة دنانٌر كل من أصدر شٌكا ً لم ٌدون فٌه مكان إنشاإه وكل من أصدر شٌكا ً بدون تارٌخ
وتسري هذه العقوبة نفسها على المظهر األول للشٌك أو حامله إذا خبل الشٌك من بٌان مكان إنشابه أو تارٌخه وعلى كل من
أوفى مثل هذا الشٌك أو تسلمه على سبٌل المقاصة.

– 7وال ٌعتبر الشٌك خالٌا ً من ذكر مكان اإلنشاء إذا توفر فٌه ما هو مبٌن فً المادة ( )119من هذا القانون.

المادة () :176

– 1على كل مصرؾ لدٌه مقابل وفاء ،وسلم إلى دابنه دفتر شٌكات بٌضاء للدفع بموجبها من خزانته أن ٌكتب على كل
صحٌفة منه اسم الشخص الذي تسلم إلٌه.

– 2وكل مخالفة لحكم هذه المادة ٌعاقب فاعلها بؽرامة ال تتجاوز خمسة دنانٌر.

المادة () :177

ٌعاقب بؽرامة ال تقل عن خمسة دنانٌر وال تزٌد عن خمسٌن دٌناراً كل مسحوب علٌه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل
مما لدٌه.

المادة () :178

– 1إذا أقٌمت على الساحب دعوى جزابٌة وفقا ً للمادة ( )175من هذا القانون جاز للمدعً الشخصً أن ٌطلب من المحكمة
مساو لقٌمة الشٌك دون أن ٌخل ذلك بحقه عند االقتضاء فً التضمٌنات كافة.
الجزابٌة ذات االختصاص الحكم له بمبلػ
ٍ

– 2ولصاحب الحق المطالبة بحقوقه أمام المحاكم العادٌة إذا أختار ذلك.

المادة () :179

كل مصرؾ رفض بسوء نٌة وفاء شٌك له مقابل وفاء ومسحوب سحبا ً صحٌحا ً على خزانته ولم ٌقدم أي اعتراض على صرفه
ٌكون مسإوالً تجاه الساحب عما أصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء ،وعما لحق اعتباره المالً من أذى.

المادة () :181

ٌطلق لفظ مصرؾ فً هذا القانون على كل األشخاص والمإسسات المرخص لها بؤعمال المصارؾ.

المادة () :181

ال تنطبق النصوص الواردة فً باب الشٌك والتً تشٌر إلى أحكام أخرى فً باب سند السحب إال بالقدر الذي ال تتعارض فٌه
مع ماهٌة الشٌك.

الباب الرابع

سابر األسناد القابلة لبلنتقال بطرٌقة التظهٌر

المادة () :181

– 1كل سند ٌلتزم به موقعه تسلٌم مبلػ من المال أو كمٌة من المثلٌات فً محل وفً وقت معٌنٌن ،وٌجوز انتقاله بطرٌقة
التظهٌر إذا كان منشؤ على وجه صرٌح وبعبارة األمر.

– 2وٌكون التظهٌر خاضعا ً ألحكام المادة ( )141وما ٌلٌها المختصة بتظهٌر الكمبٌالة ما لم ٌكن فً القانون أو فً السند نفسه
أحكام مخالفة.

 3ولٌس للمدٌن أن ٌحتج بؤسباب للدفع ؼٌر األسباب الناشبة عن السند نفسه واألسباب التً ٌملكها مباشرة ضد المدعً ،إالإذا كان المدعً سٌا النٌة.

 4 -و ال ٌجبر على الوفاء إال مقابل تسلٌم سند األمر مشتمبلً على ذكر اإلٌصال.

المادة () :183

إذا سلم على سبٌل إٌفاء الدٌن سند سحب أو سند ألمر أو ؼٌرهما من األسناد القابلة للتظهٌر فبل ٌعد ذلك تجدٌداً للتعاقد ما لم
تكن إرادة الطرفٌن تفٌد العكس.

الباب الخامس

القٌم المنقولة

المادة () :184

إن األسهم واسناد القرض واسناد الدخل وؼٌر ذلك من األسناد القابلة للتداول التً تصدر بالجملة وتحول الحق بقٌم متساوٌة من
المال وٌمكن تسعٌرها فً إحدى األسواق المالٌةٌ ،جوز أن تكون اسمٌة أو لحاملها أو لؤلمر مع مراعاة األحكام الواردة فً
قانون الشركات.

المادة () :185

– 1إذا كان السند منشؤ لحامله فانتقاله ٌتم بمجرد التسلٌم.

 2وٌعتبر كل حابز لهذا السند ذا صفة الستعمال الحقوق المختصة به ،ومادام المدٌن لم ٌتلق اعتراضا ً قانونٌا ً ٌكون دفعهلحامل السند مبربا لذمته.

3 -ولٌس للمدٌن أن ٌحتج تجاه حامل السند إال بؤسباب الدفع المستندة إلى بطبلن السند أو الناشبة عن نص السند نفسه.

المادة () :186

– 1إذا كان السند اسمٌا ً فحق مالكه ٌثبت بإجراء تسجٌل اسمه فً سجبلت المإسسة التً أصدرت السند.

– 2وتنشؤ ملكٌة هذا السند من هذا التسجٌل.

المادة () :187

ٌ1 -تم التفرغ من السند االسمً بتصرٌح ٌفٌد االنتقال ٌدون فً السجبلت وٌوقع علٌه المتفرغ أو وكٌله.

2 -وٌحق للمإسسة المدٌنة قبل تسجٌل التفرغ أن تطلب من صاحب التصرٌح إثبات هوٌته وأهلٌته.

 3وٌخول هذا التفرغ المالك الجدٌد الذي سجل اسمه حقا ً شخصٌا ً ومباشراً  .ولٌس للمإسسة المدٌنة أن تحتج تجاهه بؤيسبب من أسباب الدفع ٌختص بمالكً السند السابقٌن.

المادة () :188

ٌجوز أن تكون األسناد االسمٌة مشتملة على فصابل قابلة االقتطاع تخول حاملها حق استٌفاء االستحقاقات والتوزٌعات والفوابد
(وتسمى إسناداً مختلطة) .

المادة () :189

– 1إن اسناد القٌم المنقولة المنشؤة ألمر تنتقل بطرٌقة التظهٌر.

– 2وٌخضع تظهٌرها للقواعد التً ٌخضع لها تظهٌر سند السحب ما لم ٌكن هناك أحكام مخالفة ناشبة عن القوانٌن واألنظمة
أو عن ماهٌة السند نفسه.

الكتاب الرابع

الصلح الواقً واإلفبلس

الباب األول

الصلح الواقً

المادة () :191

ٌحق لكل تاجر قبل توقفه عن الوفاء أو فً خبلل األٌام العشرة التً تلً هذا التوقؾ أن ٌتقدم إلى المحكمة البدابٌة فً المنطقة
التً ٌكون فٌها مركزه الربٌسً وٌطلب إلٌها أن تدعوا دابنٌه لٌعرض علٌهم صلحا ً واقٌا ً من اإلفبلس.

المادة () :191

– 1على التاجر أن ٌقدم تؤٌٌداً لهذا الطلب دفاتره التجارٌة اإلجبارٌة المنظمة وفقا ً لؤلصول منذ ثبلث سنوات على األقل أو من
بدء مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثبلث سنوات وأن ٌقدم أٌضا ً وثٌقة تثبت قٌده فً سجل التجارة وبٌانا ً مفصبلً وتقدٌراً
ألعماله وبٌانا ً بؤسماء جمٌع دابنٌه مع اإلشارة إلى مبلػ دٌن كل منهم ومحل إقامته.

– 2وعلى التاجر أن ٌوضح األسباب التً حملته على طلب الصلح ،وأن ٌبٌن معدل التوزٌع الذي ٌنوي عرضه على دابنٌه أو
األسباب التً تحول دون اإلفصاح فً الحال عن مقترحاته ،وأن ٌعٌن أٌضا ً الضمانات العٌنٌة أو الشخصٌة التً ٌقدمها لدابنٌه.

  3وعلى كل حال ال ٌجوز أن ٌكون المعدل المقترح أقل من ثبلثٌن بالمابة من أصل دٌونه العادٌة إذا كانت مهلة الوفاء سنةواحدة وال أن ٌكون أقل من خمسٌن بالمابة إذا كانت المهلة ثمانٌة عشر شهراً وال أقل من خمسة وسبعٌن بالمابة إذا كانت
المهلة ثبلثة سنوات.

المادة () :191

– 1على المحكمة بعد استماع النٌابة العامة أن تقرر فً ؼرفة المذاكرة رد الطلب:

أ  .إذا كان الطالب لم ٌودع الدفاتر والمستندات المبٌنة فً المادة السابقة.

ب  .إذا كان قد حكم علٌه سابقا ً باإلفبلس االحتٌالً أو بالتزوٌر أو بالسرقة أو بإساءة األمانة أو باالحتٌال أو باالختبلس فً
ؾ دٌون جمٌع دابنٌه تماما ً أو
إدارة األموال العامة أو لم ٌقم بما التزمه بصلح واقً سابق  .أو إذا كان شهر إفبلسه سابقا ً ولم ٌو ِ
لم ٌقم بالتزامات الصلح بتمامها.

ج  .إذا لم ٌقدم ضمانات كافٌة للقٌام بتوزٌع المعدل المقترح.

د  .إذا فر بعد إؼبلق جمٌع محبلته أو إذا اختلس أو أنقص بطرٌقة االحتٌال قسما ً من ثروته.

– 2وفً جمٌع هذه األحوال إذا كان التاجر قد توقؾ عن وفاء دٌونه التجارٌة ،تقرر المحكمة من تلقاء نفسها شهر إفبلسه.

المادة () :193

– 1إذا اعتبرت المحكمة أن الطلب قانونً وحري بالقبول فتؤمر بمقتضى قرار ال ٌقبل أي طرٌق من طرق الطعن بدعوة
قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة باقتراح الصلح الواقً.
الدابنٌن للحضور أمام ِ

قاض فرد ،فٌقوم بنفسه بوظابؾ القاضً المنتدب.
– 2إذا كانت المحكمة مإلفة من ِ

– 3وٌحق للقاضً الفرد أن ٌعهد بالوظابؾ المذكورة كبلً أو بعضا ً إلى أحد قضاة الصلح فً منطقته.

– ٌ4عٌن القاضً المنتدب محل االجتماع وتارٌخه وساعته فً خبلل ثبلثٌن ٌوما ً على األكثر ابتدا ًء من تارٌخ قرار المحكمة
كما ٌعٌن المٌعاد الذي ٌجب فٌه شهر هذا القرار وإببلؼه إلى الدابنٌن.

– 5وٌعٌن أٌضا ً مفوضا ً من ؼٌر الدابنٌن تكون مهمته فً هذه األثناء مراقبة إدارة المشروع التجاري والتثبت مما له وما علٌه
من دٌون وإجراء التحقٌق عن طرٌقة تصرؾ المدٌن ثم ٌقدم تقرٌراً لكتلة الدابنٌن فً هذا الشؤن.

– 6وعلٌه أن ٌعٌن للطالب مٌعاداً ال ٌتجاوز خمسة أٌام إلكمال البٌان المشتمل على أسماء دابنٌه عندما ٌثبت التاجر فً طلبه
عدم تمكنه من تقدٌم هذا البٌان كامبلً فً الحال.

– 7وبنا ًء على طلب القاضً المنتدب ٌشار إلى قرار المحكمة بشرح ٌوقعه القاضً أو الكاتب وٌسطر فً آخر القٌود المدونة
فً دفاتر التاجر ثم تعاد إلٌه دفاتره.

المادة () :194

– ٌ1قوم كاتب المحكمة بشهر القرار بواسطة إعبلنات تلصق على باب المحكمة ونشر خبلصته فً إحدى الصحؾ الٌومٌة
وٌطلب تسجٌله فً سجل التجارة ،كل ذلك فً مٌعاد ٌعٌن فً القرار نفسه.

 2وإذا كان بٌان أسماء الدابنٌن ؼٌر كامل أو وجد من الضرورة التوسع فً الشهر فٌحق للمحكمة أن تقرر النشر فًالصحؾ اإلضافٌة.

3 -وٌجوز للمحكمة أن تقرر نشر الخبلصة فً الصحؾ األجنبٌة أٌضا ً إذا اقتضى األمر ذلك.

 4وعلى الكاتب أن ٌبلػ كبلً من الدابنٌن إشعاراً ٌبٌن فٌه اسم المدٌن واسم القاضً المنتدب واسم المفوض وتارٌخ القرارالمختص بدعوة الدابنٌن ومحل االجتماع وتارٌخه مع بٌان موجز القتراحات المدٌن  .وٌجري التبلٌػ بواسطة المحضر أو
بالبرٌد المضمون أو ببرقٌة حسب المسافة.

5 -وٌجب أن تضم إلى الملؾ األوراق المثبتة لحصول الشهر والتبلٌػ إلى الدابنٌن.

المادة () :195

 1منذ تارٌخ إٌداع الطلب إلى أن ٌكتسب الحكم المتضمن تصدٌق الصلح قوة القضٌة المقضٌة ال ٌحق ألي دابن بٌده سندسابق لتارٌخ الحكم أن ٌباشر أو ٌتابع معاملة تنفٌذٌة أو أن ٌكتسب أي حق امتٌاز على أموال المدٌن أو أن ٌسجل رهنا ً أو تؤمٌنا ً
عقارٌاً ،وكل ذلك تحت طابلة البطبلن.

 2تبقى موقوفة المواعٌد المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التً كانت قد انقطعت بسبب اإلجراءات المبٌتة فٌماتقدم.

3 -إن الدٌون العادٌة التً لٌس لها أي امتٌاز تعد مستحقة األداء وتنقطع فابدتها تجاه الدابنٌن فقط.

4 -أما المبالػ المترتبة بصفة ضرابب وإن تكن ممتازة فبل نخضع لآلثار القانونٌة المنصوص علٌها فً هذه المادة.

المادة () :196

 1فً أثناء إجراءات الصلح الواقً ٌبقى المدٌن قابما ً بإدارة أمواله وٌثابر على القٌام بجمٌع األعمال العادٌة المختصةبتجارته تحت إشراؾ المفوض وإدارة القاضً المنتدب.

2 -وٌحق لهما أن ٌطلعا على الدفاتر التجارٌة فً كل آن.

المادة () :197

 1ال تسري بالنسبة للدابنٌن الهبات وؼٌرها من التصرفات المجانٌة والكفالة التً ٌعقدها المدٌن فً أثناء إجراءات الصلحالواقً.

 2وتطبق القاعدة نفسها إذا قام المدٌن باقتراض المال ولو كان االقتراض فً شكل كمبٌاالت أو عقد المدٌن صلحا ً أو تحكٌما ًأو أجرى بٌوعا ً ال دخل لها فً ممارسة تجارٌة أو أقام رهنا ً أو تؤمٌنا ً عقارٌا ً بدون ترخٌص من القاضً المنتدب ،وال ٌحق
للقاضً أن ٌرخص بذلك إال إذا كانت فابدته جلٌة واضحة.

المادة () :198

 1إذا خالؾ المدٌن أحكام المادتٌن السابقتٌن أو ثبت أنه أخفى قسما ً من موجوداته أو أهمل عن حٌلة ذكر بعض الدابنٌن أو إذاارتكب بوجه عام حٌلة ما ،فالقاضً المنتدب ٌرفع األمر إلى المحكمة وهذه تقرر شهر اإلفبلس.

2 -وال ٌحول ذلك دون العقوبات الجزابٌة التً استهدؾ لها التاجر.

المادة () :199

 1بعد اطبلع المفوض على دفاتر المدٌن واسناده وباالستناد إلى المعلومات التً تمكن من جمعهاٌ ،تحقق المفوض صحةبٌان الدابنٌن والمدٌنٌن وٌدخل علٌه التعدٌبلت البلزمة وٌبٌن المبالػ المترتبة للمدٌن أو علٌه.

2 -وٌحق له عند االقتضاء أن ٌطلب من أصحاب العبلقة اإلٌضاحات البلزمة.

 3ثم ٌضع المفوض ببل إبطاء تقرٌراً مفصبلً عن حالة المدٌن التجارٌة وعن تصرفاته وٌودع هذا التقرٌر قلم المحكمة قبلموعد االجتماع المعٌن للصلح بثبلثة أٌام على األقل.

المادة () :311

ٌ1 -رأس القاضً المنتدب اجتماع الدابنٌن.

 2وٌحق لكل دابن أن ٌقٌم عته وكببلً خاصا ً ٌحمل وكالة خطٌة وٌجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أي معاملة على كتابالدعوة أو البرقٌة.

 3وعلى المدٌن أو من ٌمثله شرعا ً أن ٌحضر بنفسه ،وال ٌقبل التمثٌل بواسطة وكٌل خاص إال إذا تعذر حضور المدٌن بوجهمطلق وتحقق ذلك القاضً المنتدب.

4 -وبعد تبلوة تقرٌر المفوض ٌقدم المدٌن مقترحاته النهابٌة.

 5وإذا لم ٌمكن إنجاز جمٌع المعامبلت فً الٌوم المعٌن تعتبر متابعتها مإجلة حكما ً إلى أقرب ٌوم عمل ،بدون حاجة إلىإعبلم الدابنٌن مجدداً حتى الؽاببٌن منهم ،وٌجري األمر على هذا المنوال إلى أن تتم المعامبلت.

المادة () :311

 1لكل من الدابنٌن أن ٌعرض األسباب التً من أجلها ٌعتقد أن هذا أو ذاك من الدٌون مشكوك فٌه أو أن المدٌن لٌس أهبلًللتساهل الذي ٌلتمسه أو أن مقترحاته ؼٌر جدٌرة بالقبول.

2 -وللمدٌن أن ٌإدي جوابه ،وعلٌه أن ٌعطً جمٌع اإلٌضاحات التً تطلب منه.

3 -ثم ٌذكر ملخص جمٌع هذه األمور فً المحضر وتضم إلٌه جمٌع المستندات.

المادة () :311

 ٌ1جب أن توافق على الصلح الواقً أؼلبٌة الدابنٌن الذٌن اشتركوا فً التصوٌت وأن تمثل هذه األؼلبٌة على األقل ثبلثةأرباع الدٌون ؼٌر الممتازة وؼبر المإمنة برهن أو تؤمٌن منقول أو ؼٌر منقول.

 2على أن ٌجوز للدابنٌن أصحاب االمتٌاز والرهون والتؤمٌنات العقارٌة أو ؼٌر العقارٌة أن ٌشتركوا فً تؤلٌؾ هذه األكثرٌةبشرط أن ٌتنازلوا عن حقهم فً استعمال التؤمٌن المعطى لهم.

 3وٌجوز أن ٌقتصر هذا التنازل على قسم من تؤمٌن الدٌن وملحقاته ٌشرط أن ٌكون القسم المتنازل عنه معٌنا ً وأن ال ٌقل عنثلث مجموع الدٌن.

 4على أن االشتراك فً التصوٌت من ؼٌر تصرٌح بالتنازل الجزبً والقبول بعدبذ بالصلح الذي سٌبحث فٌما ٌلً ٌفٌد حتما ًالتنازل عن تؤمٌن الدٌن بكامله.

 5وتجري المحكمة فً قرار التثبٌت حساب الزٌادة التً ٌمكن حصولها فً موجودات المدٌن على أثر هذا التصوٌت وهذاالقبول.

 6تسقط حتما ً آثار التنازل عن امتٌاز أو عن رهن أو تؤمٌن عقاري أو ؼٌر عقاري وإن كان هذا التنازل جزبٌا ً إذا لم ٌتمالصلح أو تقرر إبطاله.

المادة () :313

1 -ال تدخل فً حساب األؼلبٌة المبٌنة فً المادة السابقة دٌون زوج المدٌن وال دٌون أقاربه ومصاهرٌه لؽابة الدرجة الرابعة.

 2وبحرم أٌضا ً من التصوٌت األشخاص الذٌن أحرزوا هذه الدٌون بطرٌقة التفرغ أو المزاٌدة فً خبلل السنة التً سبقتطلب الصلح.

3 -إن التفرغ عن الدٌون إذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدابنٌن ال ٌمنح حق التصوٌت فً عقد الصلح.

المادة () :314

1 -على القاضً المنتدب أن ٌذكر فً محضر الدابنٌن الذٌن قبلوا الصلح وعلى هإالء أن ٌوقعوا جمٌعهم على المحضر.

 2وٌدخل فً حساب األؼلبٌة الذٌن أعربوا عن قبولهم بكتاب أو برقٌة إلى الكاتب المنتدب أو إلى الكاتب فً األٌام الخمسةالتً تلً ختام محضر االجتماع.

3 -وٌقٌد الكاتب هذا القبول على هامش المحضر وٌضمه إلٌه.

المادة () :315

قبل توقٌع اإلمضاءات ٌتخذ القاضً المنتدب قراراً ٌدرجه فً المحضر ٌدعو به أصحاب العبلقة إلى حضور جلسة معٌنة أمام
المحكمة ألجل تصدٌق الصلح فً مٌعاد ال ٌتجاوز عشرٌن ٌوما ً.

المادة () :316

– 1على المفوض أن ٌودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعٌنة للتصدٌق بثبلثة أٌام تقرٌره المعلل فً إمكان قبول الصلح .

– 2وٌقدم القاضً المنتدب تقرٌره فً الجلسة.

– 3وٌحق للمدٌن والدابن أن ٌتدخلوا فً المناقشة.

– 4وللمحكمة أن تدعو المفوض إلى ؼرفة المذاكرة ألخذ إٌضاحات منه بعد أن ترسل علما ً للمدٌن وللدابنٌن المتدخلٌن.

المادة () :317

تقدر المحكمة فً حكم التصدٌق بصورة مإقتة واستناداً إلى القرابن أهمٌة الدٌون المصرح بها ومبالؽها لتحقق وجود األؼلبٌة
المقتضاة مع االحتفاظ بما ٌمكن صدوره فٌما بعد من األحكام المكتسبة قوة القضٌة المقضٌة.

المادة () :318

 1إذا اعتبرت المحكمة أن المدٌن ٌستحق االستفادة من الصلح وأن االعتراضات المبٌنة فً المواد السابقة ال تزٌل األؼلبٌةالمطلوبة وأن مقترحات الصلح ال تقل عن الحد األدنى القانونً وأنها مشروعة وتنفٌذها مضمون ،فتقرر تصدٌق الصلح.

– 2وتقضً المحكمة فً الحكم نفسه بوجوب إٌداع حصص التوزٌع التً تعود للدٌون المصرح بها.

– 3أما إذا رفضت المحكمة تصدٌق الصلح فعلٌها أن تعلن اإلفبلس من تلقاء نفسها.

المادة () :319

– 1ال ٌحق للمدٌن قبل أن ٌنفذ جمٌع ما التزم به فً عقد الصلح أن ٌبٌع وٌرهن عقاراته أو أن ٌنشا حقوق تؤمٌن وبوجه عام
أن ٌتخلى عن قسم من موجوداته بطرٌقة ؼٌر التً تستلزمها ماهٌة تجارته أو صناعته ما لم ٌوجد اتفاق مخالؾ فً عقد الصلح
أو فً قرار آخر صدر وفق الشروط المبٌنة سابقا ً وصدقته المحكمة.

– 2وكل عمل ٌقوم به المدٌن خبلفا ً لهذا المنع ٌكون عدٌم األثر تجاه أصحاب الدٌون السابقة لتصدٌق الصلح.

المادة () :311

– ٌ1جب شهر األحكام القاضٌة برفض أو تصدٌق الصلح.

– 2وٌكون هذا الشهر وفاقا ً للقواعد التً ستحدد فٌما ٌلً لحكم شهر اإلفبلس.

المادة () :311

– ٌ1حق للدابنٌن المخالفٌن أن ٌعترضوا على تصدٌق الصلح فً خبلل خمسة أٌام من تارٌخ اختتام المحضر النهابً.

– 2وٌجب أن ٌحتوي هذا االعتراض على األسباب وأن ٌبلػ إلى المدٌن وإلى المفوض.

– 3وال ٌقبل االستبناؾ إال من المدٌن نفسه أو من الدابنٌن المعترضٌن.

– 4أما مٌعاد االستبناؾ فهو خمسة عشر ٌوما ً.

– 5وعندما ٌكتسب الحكم بتصدٌق الصلح قوة القضٌة المقضٌة تنقطع حتما ً مهمة المفوض إال إذا كان فً عقد الصلح نص
صرٌح ٌكلفه مراقبة تنفٌذه.

– 6أن النفقات والمبالػ التً تجب للمراقبة ٌحددها القاضً المنتدب ،وكل اتفاق مخالؾ ٌكون باطبلً.

المادة () :311

1 -لتصدٌق الصلح الواقً أثر ملزم لجمٌع الدابنٌن.

– 2أن الدابنٌن بما فٌهم من رضً بعقد الصلح ٌحتفظون بجمٌع حقوقهم على شركاء المدٌن فً الدٌن وكفبلبه والذٌن تفرغ
لهم المدٌن  .ؼٌر أنه ٌحق لهإالء أن ٌتدخلوا فً المناقشة لتقدٌم مبلحظاتهم فً شؤن الصلح.

المادة () :313

 ٌ1حق للمحكمة بنا ًء على طلب أي دابن ٌقدم فً خبلل ثبلث سنوات ابتدا ًء من تارٌخ شهر حكم التصدٌق أن تبطل الصلحوأن تشهر إفبلس المدٌن إذا ثبت أنه بالػ بالحٌلة فً تحدٌد الدٌون المترتبة علٌه أو أخفى قسما ً ال ٌستهان به من موجوداته.

– 2وال تقبل أٌة دعوى أخرى إلبطال الصلح بعد تصدٌقه.

– 3وإذا حكم بإبطال الصلح بربت ذمة الكفبلء الذٌن لم ٌشتركوا فً الحٌلة من االلتزامات التً ترتبت علٌهم فً عقد الصلح
وسقطت حكما ً الرهون العقارٌة وؼٌرها من التؤمٌنات المنشؤة فً الصك نفسه .

المادة () :314

إذا لم ٌقم المدٌن بتنفٌذ جمٌع االلتزامات النصوص علٌها فً عقد الصلح فٌحق لكل دابن بعد مبلحقة الكفبلء واالحتجاج
بالحقوق الممنوحة على سبٌل التؤمٌن أن ٌطلب فسخ الصلح وشهر إفبلس المدٌن.

المادة () :315

– ٌ1جوز أن ٌشترط فً عقد الصلح أن ال تبرأ ذمة التاجر نهابٌا ً من القسم المسقط من دٌنه بمقتضى هذا العقد إال إذا بقً
معسراً.

– 2على أن مدة تطبٌق هذا الشرط ٌجب أن تحدد بخمس سنوات كما ٌشترط أن تزٌد قٌمة موجودات المدٌن على الدٌون
المترتبة علٌه بمعدل خمسة وعشرٌن فً المابة على األقل.

الباب الثانً

اإلفبلس

الفصل األول

شهر اإلفبلس

المادة () :316

مع االحتفاظ بتطبٌق أحكام الباب السابق ٌعتبر فً حالة اإلفبلس كل تاجر ٌتوقؾ عن دفع دٌونه التجارٌة وكل تاجر ال ٌدعم
الثقة المالٌة به إال بوسابل ٌظهر بجبلء أنها ؼٌر مشروعة.

المادة () :317

– ٌ1شهر اإلفبلس بحكم من محكمة البداٌة التً ٌوجد فً منطقتها المركز الربٌسً للمإسسة التجارٌة.

– 2وٌكون هذا الحكم معجل التنفٌذ.

– 3وإذا قضت عدة محاكم فً آن واحد بشهر إفبلس التاجر نفسه ٌصار إلى تعٌٌن المرجع.

– 4المحكمة التً شهرت اإلفبلس تكون ذات اختصاص لرإٌة جمٌع الدعاوى التً ٌكون منشؤها القواعد المختصة باإلفبلس.

المادة () :318

– ٌ1جوز أن ترفع القضٌة إلى المحكمة من التاجر نفسه.

– 2وٌجب علٌه أن ٌقدمها حبلل عشرٌن ٌوما ً من تارٌخ توقفه عن الدفع تحت طابلة إدانته بجنحة اإلفبلس التقصٌري.

– 3وعلٌه أن ٌودع فً الوقت نفسه مٌزانٌة مفصلة ٌصدق على مطابقتها لحالة موجوداته والدٌون المطلوبة منه.

المادة () :319

– ٌ1جوز أٌضا ً أن ترفع القضٌة إلى المحكمة ببلبحة ٌقدمها دابن أو عدة دابنٌن.

– ٌ2جب أن ال ٌجاوز مٌعاد الجلسة ثبلثة أٌام من تارٌخ تقدٌم البلبحة.

– 3وفً األحوال المستعجلة كما لو أؼلق التاجر مخزنه وهرب أو أخفى قسما ً هاما ً من موجوداتهٌ ،حق للدابنٌن مراجعة
المحكمة فً ؼرفة المذاكرة وعندب ٍذ تفصل المحكمة القضٌة فً ؼرفة المذاكرة بدون دعوة الخصوم.

المادة () :311

– 1للمحكمة أن تؤمر باتخاذ التدابٌر االحتٌاطٌة البلزمة لصٌانة حقوق الدابنٌن بنا ًء على طلب النٌابة العامة أو من تلقاء نفسها.

– 2وللمحكمة عند االقتضاء أن تشهر اإلفبلس من تلقاء نفسها أٌضا ً.

المادة () :311

– ٌ1جوز شهر إفبلس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفى فً مٌعاد سنة تبدأ من تارٌخ اعتزاله التجارة أو من تارٌخ وفاته
إذا كان توقفه عن الدفع سابقا ً لبلعتزال أو الوفاة.

– 2ؼٌر أنه ال ٌجوز لورثة التاجر المتوفى أن ٌطلبوا شهر إفبلسه.

المادة () :311

– ٌ1جب أن ٌتضمن الحكم بشهر اإلفبلس تعٌٌن وقت التوقؾ عن الدفع.

2وٌجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقؾ عن الدفع إلى تارٌخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبدٌل التارٌخ المذكور تصدرهابنا ًء على تقرٌر القاضً المنتدب أو من تلقاء نفسها أو بنا ًء على طلب كل ذي مصلحة ال سٌما طلب الدابنٌن ،وٌحق لكل من
الدابنٌن أن ٌقوم بالمراجعة على حدة.

 3وال ٌجوز قبول هذا الطلب بعد انقضاء المٌعاد المنصوص علٌه فً المادة ( )377وبعد انقضاء هذا المٌعاد ٌصبح التارٌخالذي عٌن للتوقؾ عن الدفع محدداً على وجه ال ٌقبل المراجعة من جهة الدابنٌن.

4 -وفً جمٌع األحوال ال ٌمكن إرجاع تارٌخ التوقؾ عن الدفع إلى أكثر من ثمانٌة عشر شهراً قبل الحكم بشهر اإلفبلس.

المادة () :313

 ٌ1جب أن ٌلصق الحكم بشهر اإلفبلس واألحكام القاضٌة بتبدٌل تارٌخ التوقؾ عن الدفع فً خبلل خمسة أٌام من صدورهابواسطة وكبلء التفلٌسة فً ردهة المحكمة التً أصدرتها وفً أقرب مركز للبورصة إن وجدت وعلى باب مإسسة المفلس
التجارٌة.

2 -وٌجب أٌضا ً أن تنشر خبلصتها فً خبلل المٌعاد نفسه فً إحدى الصحؾ الٌومٌة.

3 -وٌجب أن ٌتم هذا النشر فً المكان الذي شهر فٌه اإلفبلس وفً سابر األماكن التً ٌكون للمفلس فٌها مإسسات تجارٌة.

4 -وٌجب فً الوقت نفسه أن تسجل هذه األحكام فً سجل التجارة وأن تبلػ إلى النٌابة العامة.

المادة () :314

1 -تقبل هذه األحكام جمٌع طرق الطعن ما لم ٌكن فً هذا القانون نص مخالؾ.

2 -وتقبل الطرق المذكورة جمٌع األحكام التً تصدر فً المواد اإلفبلسٌة.

 3تبدأ المواعٌد القانونٌة لطرق الطعن من الٌوم الذي ٌلً صدور الحكم ،أما المواعٌد المختصة باألحكام الخاضعة لمعامبلتاإللصاق ونشر الخبلصة فً الجرابد فتبدأ من الٌوم الذي ٌلً اتمام هذه المعامبلت.

4 -وال ٌكون فً حال من األحوال لطرق الطعن التً ٌمارسها المفلس أي أثر موقؾ.

الفصل الثانً

اآلثار المباشرة للحكم بشهر اإلفبلس

المادة () :315

 1تدرج أسماء التجار الذٌن شهر إفبلسهم ولم ٌستعٌدوا اعتبارهم فً جدول ٌلصق على باب كل محكمة وفً الردهة العامةلجمٌع البورصات إن وجدت.

2 -وال ٌدرج اسم التاجر فً الجدول إذا كان متوفٌا ً وقت شهر إفبلسه.

3 -أما فً سابر األحوال فٌشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة أشهر.

المادة () :316

تسقط حقوق المفلس السٌاسٌة بشهر إفبلسه وال ٌجوز له أن ٌكون ناخبا ً أو منتخبا ً فً المجالس السٌاسٌة البلدٌة أو المختصة
بالمهن وال أن ٌقوم بوظٌفة أو بمهمة عامة.

المادة () :317

– ٌ1ترتب حتما ً على الحكم بشهر اإلفبلس ومن تارٌخ صدوره تخلً المفلس لوكبلء التفلٌسة عن إدارة جمٌع أمواله بما فٌها
األموال التً ٌمكن أن ٌحوزها فً مدة اإلفبلس.

– 2وال ٌجوز للمفلس على الخصوص أن ٌبٌع شًء من أمواله وال ٌحق له القٌام بؤي وفاء أو قبض إال إذا كان الوفاء عن
حسن نٌة لسند تجاري.

– 3وال ٌمكنه أن ٌتعاقد وال أن ٌخاصم أمام القضاء إال بصفة متدخل فً الدعاوى التً ٌخاصم فٌها وكبلء التفلٌسة.

– 4على أنه ٌستطٌع القٌام بجمٌع األعمال االحتٌاطٌة لصٌانة حقوقه.

المادة () :318

 1ال ٌشمل هذا التخلً الحقوق التً ال تختص إال بشخص المفلس أو بصفته رب أسرة ،أو الحقوق التً تتناول مصلحة أدبٌةمحضة.

2 -على أنه ٌقبل تدخل وكبلء التفلٌسة فً القضٌة إذا كانت تإول إلى الحكم بمبلػ من النقود.

 3وكذلك ال ٌشمل التخلً األموال التً نص القانون على عدم قابلٌتها للحجز وال األرباح التً ٌمكن أن ٌحوزها المفلسبنشاطه أو صناعته وذلك على قدر ما ٌعتبره القاضً المنتدب متناسبا ً مع حاجة المفلس إعالة نفسه وأسرته.

المادة () :319

– ٌ1ترتب الحكم بشهر اإلفبلس إٌقاؾ خصومة الدابنٌن العادٌٌن أو الحابزٌن المتٌاز عام فً المداعاة الفردٌة.

– 2تنحصر الخصومة بعد صدور هذا الحكم فً وكبلء التفلٌسة من ؼٌر تفرٌق بٌن الدٌون التجارٌة والدٌون المدنٌة.

المادة () :331

 ٌ1وقؾ الحكم بشهر اإلفبلس بالنسبة إلى كتلة الدابنٌن فقط سرٌان فوابد الدٌون ؼٌر المإمنة بامتٌاز أو برهن عقاري أوؼٌر عقاري.

– 2أما فوابد الدٌون المإمنة فبل تمكن المطالبة بها إال من أصل األموال الناتجة عن بٌع األمبلك الموضوعة تؤمٌنا ً.

المادة () :331

– ٌ1سقط الحكم بشهر اإلفبلس آجال الدٌون المترتبة فً ذمة المفلس.

– 2وال ٌشمل هذا السقوط شركاإه فً االلتزام.

– 3وٌستفٌد من سقوط األجل دابنوه الحابزون على تؤمٌن.

– 4ولحاملً اسناد القرض ذات المكافؤة عند الوفاء أن ٌبرزوها حاالً فً التفلٌسة كما جاء فً باب الصلح الواقً.

المادة () :331

– 1إذا كان المفلس مالكا ً لعقارات أو لحقوق عٌنٌة عقارٌة فٌكون الحكم بشهر اإلفبلس خاضعا ً لقواعد الشهر المختصة
بالرهون والتؤمٌنات العقارٌة.

– ٌ2سجل الحكم بشهر اإلفبلس فً السجل العقاري بواسطة وكبلء التفلٌسة.

– 3وٌنشؤ عن هذا التسجٌل من تارٌخ وقوعه تؤمٌن جبري لمصلحة كتلة الدابنٌن.

المادة () :333

– 1تكون التصرفات اآلتٌة باطلة حتما ً بالنسبة إلى كتلة الدابنٌن إذا قام بها المدٌن بعد تارٌخ توقفه عن الدفع كما عٌنته
المحكمة أو فً خبلل العشرٌن ٌوما ً السابقة لهذا التارٌخ:

أ  .التصرفات والتفرؼات المجانٌة باستثناء الهداٌا الصؽٌرة المعتادة.

ب  .وفاء الدٌون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.

ج  .وفاء دٌون نقدٌة مستحقة بؽٌر نقود أو اسناد سحب أو أسناد (ألمر) أو حواالت وبوجه عام كل وفاء بمقابل.

د.
سابق.

إنشاء تؤمٌن عقاري أو رهن عقاري على أموال المدٌن أو إنشاء رهن على منقول من تلك األموال كل ذلك لتؤمٌن دٌن

–  2إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فبل ٌكون لبطبلنه أثر إال تجاه الدابن الذي تعاقد مع المفلس وال ٌمس
البطبلن حقوق من تلقوا الملك عن هذا الدابن مقابل بدل بشرط أن ٌكونوا حسنً النٌة.

المادة () :334

كل وفاء آخر لدٌون مستحقة ٌقوم به المدٌن وكل تصرؾ ٌجري ببدل بعد توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر اإلفبلس ٌجوز
إبطالهما إذا كان األشخاص الذٌن قبضوا من المدٌن أو تعاقدوا معه عالمٌن بتوقفه عن الدفع.

المادة () :335

– 1إن إبطال األعمال المتقدم ذكرها ٌجٌز عند االقتضاء إقامة دعوى االسترداد.

– 2وإذا كان محل الوفاء سند سحب أو شٌكا ً فبل ٌجوز أن تقام الدعوى المذكورة إال على الشخص الذي أعطً السند أو
الشٌك لحسابه.

– 3أما إذا كان محل الوفاء (سنداً ألمر) فبل ٌجوز أن تقام الدعوى إال على المظهر األول.

– 4وفً كبل الحالٌن ٌجب أن ٌقام الدلٌل إلى أن الشخص الذي ٌطلب منه الرد كان عالما ً وقت إصدار السند بتوقؾ المدٌن
عن الدفع.

المادة () :336

– 1قٌد الرهن أو التؤمٌن بعد تسجٌل الحكم بشهر اإلفبلس باطل تجاه كتلة الدابنٌن.

– 2وتكون قابلة لئلبطال القٌود المتخذة بعد التوقؾ عن الدفع أو فً خبلل العشرٌن ٌوما ً الذي سبقته إذا مضى أكثر من خمسة
عشر ٌوما ً من تارٌخ إنشاء الرهن أو التؤمٌن وتارٌخ القٌد وإذا كان التؤخٌر قد أضر بالدابنٌن.

المادة () :337

تسقط بالتقادم دعاوى اإلبطال المنصوص علٌها فً المواد ( 333و  334و  )335بمرور ثمانٌة عشر شهراً من ٌوم شهر
اإلفبلس.

الفصل الثالث

إجراءات اإلفبلس

1 -هٌبة التفلٌسة

المادة () :338

– 1تسلم إدارة أموال المفلس إلى وكٌل مؤجور ٌدعى وكٌل التفلٌسة تعٌنه المحكمة.

– ٌ2تضمن الحكم بشهر اإلفبلس تعٌٌن وكٌل أو عدة وكبلء للتفلٌسة.

3 -وٌمكن فً كل وقت أن ٌزاد عدد الوكبلء إلى ثبلث.

– 4وتحدد نفقاتهم ومرتباتهم بقرار من القاضً المنتدب وفاقا ً لتعرفتهم الخاصة.

– 5وٌحق للمدٌن وللدابن أن ٌعترضوا على قرار النفقات فً مٌعاد ثمانٌة أٌام وتفصل المحكمة االعتراض فً ؼرفة المذاكرة
.

المادة () :339

ٌجوز أن ٌعٌن فً كل وقت بقرار من القاضً المنتدب مراقب أو مراقبان من الدابنٌن ٌرشحون أنفسهم لهذه المهمة.

المادة () :341

ال ٌجوز أن ٌعٌن وكٌبلً للتفلٌسة قرٌب أو مصاهر للمفلس لؽاٌة الدرجة الرابعة.

المادة () :341

إذا اقتضت الحال أن ٌضاؾ أو ٌبدل وكٌل أو عدة وكبلء التفلٌسة فٌراجع القاضً المنتدب المحكمة وهً تتولى أمر التعٌٌن.

المادة () :341

1 -إذا عٌن عدة وكبلء للتفلٌسة فبل ٌجوز لهم أن ٌعملوا إال متحدٌن.

 2على أنه ٌحق للقاضً المنتدب أن ٌعطً وكٌبلً منهم أو عدة وكبلء إذنا ً خاصا ً فً القٌام على انفراد ببعض األعمالاإلدارٌة ،وفً هذه الحالة ٌكون الوكبلء المؤذون لهم مسإولٌن وحدهم.

المادة () :343

1 -إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكبلء فٌفصله القاضً المنتدب فً مٌعاد ثبلثة أٌام.

2 -وٌكون قرار القاضً المنتدب معجل التنفٌذ.

المادة () :344

– ٌ1حق للقاضً المنتدب بنا ًء على الشكاوى المقدمة إلٌه من المفلس أو من الدابنٌن أو من تلقاء نفسه أن ٌقترح عزل وكٌل أو
عدة وكبلء.

– 2وإذا لم ٌنظر القاضً المنتدب فً تلك الشكاوى فً مٌعاد ثمانٌة أٌام فٌمكن رفعها إلى المحكمة.

3 -تسمع عندب ٍذ المحكمة فً ؼرفة المذاكرة تقرٌر القاضً المنتدب وإٌضاحات الوكبلء وتبت فً أمر العزل فً جلسة علنٌة.

المادة () :345

إن القرارات المختصة بتعٌٌن وكبلء التفلٌسة أو بعزلهم ال تقبل أي طرٌق من طرق الطعن.

المادة () :346

تعٌن المحكمة فً حكمها بشهر اإلفبلس أحد أعضابها لٌكون قاضٌا ً منتدبا ً.

المادة () :347

ٌكلؾ القاضً المنتدب على وجه خاص أن ٌعجل وٌراقب أعمال التفلٌسة وإدارتها  .وعلٌه أن ٌرفع إلى المحكمة تقرٌراً عن
جمٌع المنازعات التً تنشؤ عن التفلٌسة وتكون داخلة فً اختصاص المحكمة.

المادة () :348

1 -توضع قرارات القاضً المنتدب قلم المحكمة حال صدورها.

2 -وتكون على كل حال قابلة العتراض كل ذي مصلحة أمام المحكمة.

3 -وٌجوز للمحكمة أٌضا ً أن تنظر فٌها من تلقاء نفسها.

 ٌ4قدم االعتراض فً شكل استدعاء إلى قلم المحكمة فً مٌعاد خمسة أٌام من تارٌخ القرار وعلى المحكمة أن تفصله فًمٌعاد ثمانٌة أٌام بقرار ال ٌقبل الطعن.

المادة () :349

للمحكمة فً كل وقت أن تبدل القاضً المنتدب للتفلٌسة بؽٌره من أعضابها وال ٌكون هذا القرار وقرار تعٌٌن القاضً قابلٌن
لطرق الطعن.

المادة () :351

– 1إذا كانت المحكمة مإلفة من قاضً فرد فٌقوم بنفسه بوظابؾ القاضً المنتدب.

2 -وٌحق له أن ٌعهد بالوظابؾ المذكورة كبلً أو بعضا ً إلى أحد قضاة الصلح فً منطقته.

)(2إدارة موجودات المفلس

المادة () :351

1 -على المحكمة أن تؤمر فً حكمها بشهر اإلفبلس بوضع األختام.

2 -وٌحق لها فً كل وقت أن تؤمر بإجبار المفلس على الحضور وبتوقٌفه.

3 -وعلى كل حال ال ٌجوز للمفلس أن ٌبتعد عن موطنه بدون إذن القاضً المنتدب.

 4إذا رأى القاضً المنتدب أنه ٌمكن جرد موجودات المفلس فً ٌوم واحد فبل توضع األختام بل ٌشرع حاالً فً تنظٌم الجرد.

ٌ5 -قوم القاضً المنتدب بوضع األختام وله أن ٌنٌب فً ذلك قاضً الصلح فً المنطقة التً ٌجري فٌها هذا التدبٌر.

المادة () :351

توضع األختام على المخازن والمكاتب والصنادٌق واالضبارات والدفاتر واألوراق ومنقوالت المفلس وأشٌاءه.

المادة () :353

إذا لم ٌجر وضع األختام قبل تعٌٌن وكبلء التفلٌسة فعلى هإالء أن ٌطلبوا وضعها.

المادة () :354

 1على القاضً المنتدب أن ٌؤمر بنا ًء على طلب وكبلء التفلٌسة بعدم وضع األختام على األشٌاء اآلتٌة أو أن ٌمنح الترخٌصباستخراجها  -الثٌاب والملبوسات واألثاث واألمتعة الضرورٌة للمفلس وأسرته.

2 -وٌجري تسلٌم ما سمح به القاضً المنتدب وفاقا ً للبٌان الذي رفعه إلٌه وكبلء التفلٌسة.

3 -وٌحق له أن ٌجٌز أٌضا ً عدم وضع األختام:

أ  .على األشٌاء القابلة لهبلك قرٌب أو لنقص عاجل فً قٌمتها.

ب  .على األشٌاء الصالحة الستثمار المتجر إذا كان ال ٌمكن توقٌؾ هذا االستثمار ببل ضرر ٌلحق بالدابنٌن.

 4تدون األشٌاء المشار إلٌها فً الفقرات السابقة حاالً مع بٌان قٌمتها فً قابمة جرد ٌضعها وكبلء التفلٌسة بحضور القاضًالمنتدب وٌنظم فً ذلك محضر.

المادة () :355

 ٌ1رخص القاضً المنتدب ببٌع األشٌاء القابلة للهبلك أو لنقص فً قٌمتها أو التً تستلزم صٌانتها نفقة طابلة وٌتم ذلكبواسطة الوكبلء.

 2ال ٌجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بواسطة وكبلء التفلٌسة إال ٌنا ًء على تقرٌر القاضً المنتدب إذا كانتالمصلحة العامة أو مصلحة الدابنٌن تستوجبه بحكم الضرورة.

المادة () :356

– ٌ1ستخرج القاضً المنتدب الدفاتر التجارٌة من بٌن األشٌاء المختومة وٌسلمها إلى وكبلء التفلٌسة بعد أن ٌإشر على آخر
قٌودها ثم ٌثبت فً محضر باختصار الحالة التً كانت علٌها تلك الدفاتر.

– ٌ2ستخرج أٌضا ً القاضً المنتدب من بٌن األشٌاء المختومة إضبارة األسناد ذات االستحقاق القرٌب أو المعدة للقبول أو التً
تستلزم معامبلت احتٌاطٌة وٌسلمها بعد ذكر أوصافها إلى وكبلء التفلٌسة لتحصٌل قٌمتها.

– 3أما الدٌون األخرى فٌستوفٌها وكبلء التفلٌسة مقابل سند إٌصال منهم.

4 -وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتسلم إلى الوكبلء فٌفوضونها وٌحق للمفلس إذا كان حاضراً أو ٌقؾ على فضها.

المادة () :357

ٌجوز للمفلس وألسرته أن ٌؤخذوا من موجودات التفلٌسة معونة ؼذابٌة ٌحددها القاضً المنتدب.

المادة () :358

ٌ1 -دعو الوكبلء المفلس إلؼبلق الدفاتر وإٌقاؾ حساباتها بحضوره.

ثمان وأربعٌن ساعة على األكثر.
ب الدعوة ٌرسل إلٌه إنذار بموجب الحضور فً خبلل
 2وإذا لم ٌل ِِ

 3وٌمكنه أن ٌنٌب عنه وكٌبلً بكتاب خاص بشرط أن ٌبدي أسباب تمنعه عن الحضور ٌراها القاضً المنتدب جدٌرة بالقبول.

المادة () :359

إذا لم ٌقدم المفلس المٌزانٌة فعلى الوكبلء أن ٌنظموا ببل إبطاء مستندٌن إلى دفاتر المفلس وأوراقه والمعلومات التً ٌحصلون
علٌها ثم ٌودعون المٌزانٌة قلم المحكمة.

المادة () :361

ٌجوز للقاضً المنتدب أن ٌسمع أقوال المفلس وكتابه ومستخدمٌه وكل شخص آخر سوا ًء كان فٌما ٌختص بتنظٌم المٌزانٌة أو
بؤسباب التفلٌسة وظروفها.

المادة () :361

إذا شهر إفبلس تاجر بعد وفاته أو توفً التاجر بعد شهر إفبلسه فٌحق ألرملته وأوالده وورثته أن ٌحضروا بؤنفسهم أو ٌنٌبوا
عنهم من ٌمثلهم للقٌام مقام المفلس بتنظٌم المٌزانٌة وبسابر إجراءات اإلفبلس.

المادة () :361

ٌطلب الوكبلء رفع األختام للشروع فً جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوته حسب األصول وذلك فً مٌعاد ثبلثة أٌام
من تارٌخ وضع األختام أو من تارٌخ صدور الحكم بشهر اإلفبلس إذا كان هذا التدبٌر قد جرى قبل صدوره.

المادة () :363

– ٌ1نظم الوكبلء قابمة الجرد بحضور القاضً المنتدب فً نسختٌن أصلٌتٌن وٌوقع القاضً علٌهم وتودع إحدى هاتٌن
النسختٌن قلم المحكمة فً خبلل أربع وعشرٌن ساعة وتبقى النسخة األخرى فً أٌدي الوكبلء.

– 2وللوكبلء أن ٌستعٌنوا بمن ٌشاءون فً تنظٌم قابمة الجرد وفً تقدٌر قٌمة األشٌاء.

– 3وتجري مقابلة لؤلشٌاء التً أعفٌت من وضع األختام أو التً استخرجت من بٌن األشٌاء المختومة ووضعت لها قابمة
جرد وقدرت قٌمتها كما تقدم بٌانه.

المادة () :364

– 1إذا شهر اإلفبلس بعد وفاة مفلس ولم تكن قابمة الجرد قد نظمت قبل شهر فٌشرع حاالً بتنظٌمها على الصورة المبٌنة فً
المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب األصول.

– 2وٌجري األمر على هذه الصورة إذا توفً المفلس قبل افتتاح قابمة الجرد.

المادة () :365

 ٌ1جب على الوكبلء فً كل تفلٌسة أن ٌرفعوا إلى القاضً المنتدب فً خبلل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ استبلمهم مهاموظٌفتهم تقرٌراً أو حسابا ً إجمالٌا ً عن حالة اإلفبلس الظاهرة عن ظروفها وأسبابها األساسٌة واألوصاؾ التً ٌظهر أنها تتصؾ
بها.

2 -وعلى القاضً المنتدب أن ٌحٌل ببل إبطاء ذلك التقرٌر إلى النٌابة العامة مع مبلحظاته.

– 3وإذا لم ٌرفع إلٌه التقرٌر فً المٌعاد المذكور فعلٌه أن ٌعلم النٌابة العامة بؤسباب التؤخٌر.

المادة () :366

ٌحق لقضاة النٌابة العامة أن ٌنتقلوا إلى موطن المفلس للوقوؾ على تنظٌم قابمة الجرد ولهم فً كل وقت أن ٌطلبوا إبداعهم
جمٌع المعامبلت والدفاتر واألوراق المختصة بالتفلٌسة.

المادة () :367

بعد االنتهاء من قابمة الجرد تسلم البضابع والنقود وأسناد الدٌن المطلوبة للمفلس والدفاتر واألوراق وأثاث المدٌن وأمتعته إلى
وكبلء التفلٌسة فٌوقعون على استبلمهم إٌاها فً ذلك قابمة الجرد.

المادة () :368

ٌ1 -جب على الوكبلء فً حٌن استبلمهم مقام وظٌفتهم أن ٌقوموا بجمٌع األعمال البلزمة لصٌانة حقوق المفلس تجاه مدٌنٌه.

 2علٌهم أٌضا ً أن ٌطلبوا قٌد الرهون والتؤمٌنات على عقارات مدٌنً المفلس إذا لم ٌكن المفلس قد طلبه وٌجري الوكبلء القٌدباسم كتلة الدابنٌن وٌضمون إلى طلبهم شهادة تثبت تعٌٌنهم.

– 3وٌجب علٌهم أن ٌطلبوا إجراء قٌد التؤمٌن الجبري المختص بكتلة الدابنٌن.

المادة () :369

ٌواصل الوكبلء تحت إشراؾ القاضً المنتدب تحصٌل الدٌون المترتبة للمفلس.

المادة () :371

– ٌ1حق للقاضً المنتدب بعد سماع أقوال المفلس أو بعد دعوته حسب األصول أن ٌؤذن للوكبلء فً بٌع األشٌاء المنقولة
والبضابع.

2 -وٌقرر إجراء هذا البٌع إما بالتراضً وإما بالمزاد العلنً بواسطة دابرة اإلجراء.

– 3وٌحق للقاضً المنتدب بعد استماع المفلس واستطبلع رأي المراقبٌن إذا وجدوا أن ٌؤذن للوكبلء على وجه استثنابً فً
بٌع العقارات ال سٌما العقارات التً ال تلزم الستثمار المتجر وفاقا ً لئلجراءات المعٌنة فٌما ٌلً للبٌوع العقارٌة بعد تقرٌر اتحاد
الدابنٌن.

المادة () :371

– 1تسلم حاالً النقود الناتجة عن البٌوع وعن التحصٌبلت إلى المصرؾ المجاز له قبول ودابع الدولة بعد حسم المبالػ
التً ٌقررها القاضً المنتدب للنفقات والمصارٌؾ.

– 2وٌجب أن ٌثبت القاضً المنتدب حصول هذا اإلٌداع فً مٌعاد ثبلثة أٌام من تارٌخ القبض.

3 -وإذا تؤخر الوكبلء (وجبت) علٌهم فابدة المبالػ التً لم ٌودعوها .

– 4ال ٌمكن استرجاع المبالػ التً أودعها الوكبلء وال المبالػ التً أودعها أشخاصا ً آخرون لحساب التفلٌسة إال بقرار من
القاضً المنتدب  .وإذا كان هناك اعتراض فعلى الوكبلء أن ٌحصلوا مقدما ً على قرار برفعه.

– 5وٌجوز للقاضً المنتدب أن ٌؤمر بإجراء الدفع من المصرؾ مباشرة لٌد دابنً التفلٌسة وفاقا ً لجدول توزٌع ٌنظمه الوكبلء
وٌؤمر القاضً المنتدب بتنفٌذه.

المادة () :371

– ٌ1حق للوكبلء بعد استبذان القاضً المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب األصول أن ٌصالحه فً كل نزاع ٌتعلق بكتلة
الدابنٌن بما فٌه الحقوق والدعاوى العقارٌة.

– 2وإذا كان موضوع المصالحة ؼٌر معٌن القٌمة أو كانت قٌمته تزٌد على خمسٌن دٌناراً فتخضع المصالحة لتصدٌق
المحكمة.

– 3وٌدعى المفلس لحضور معاملة التصدٌق وٌكون له فً كل حال حق االعتراض علٌها وٌكفً اعتراضه لمنع عقد
المصالحة إذا كان موضوعها أمواالً عقارٌة.

– 4وال ٌحق للوكبلء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إال بالطرٌقة نفسها.

)(3تثبٌت الدٌون المترتبة على المفلس

المادة () :373

– ٌ1ستطٌع الدابنون لمجرد صدور الحكم بشهر اإلفبلس أن ٌسلموا وكبلء التفلٌسة إسنادهم مع جدول بها وبالمبالػ المطلوبة.
وٌوقع الدابن أو وكٌله على هذا الجدول وٌضم إلٌه تفوٌض الوكٌل.

2 -وٌعطى الوكبلء سند إٌصال بملؾ األوراق المبرزة.

– 3وٌمكن إرسال هذا الملؾ إلى وكبلء التفلٌسة بكتاب مضمون مع علم بالوصول.

– 4وبعد انعقاد هٌبة المصالحة ٌرجع الوكبلء األوراق التً سلمت إلٌهم وال ٌكونون مسإولٌن عن األسناد إال مدة سنة من
تارٌخ انعقاد هذه الهٌبة.

المادة () :374

– 1إذا لم ٌبرز الدابنون الذٌن قٌدت أسماإهم فً المٌزانٌة أسناد دٌونهم فً الثمانٌة أٌام التً تلً الحكم بشهر اإلفبلس ٌبلؽون
فً نهاٌة هذا المٌعاد بواسطة النشر فً الجرابد أو بكتاب من الوكبلء أنه ٌجب علٌهم تسلٌم إسنادهم مع الجدول التفصٌلً إلى
وكبلء التفلٌسة فً مٌعاد خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ النشر.

– 2وٌمدد هذا المٌعاد للدابنٌن المقٌمٌن خارج األراضً األردنٌة وفاقا ً للقواعد المقررة فً قانون أصول المحاكمات الحقوقٌة
على أن ال ٌجاوز التمدٌد ستٌن ٌوما ً.

المادة () :375

 ٌ1جري تحقٌق الدٌون بواسطة وكبلء التفلٌسة وبمعاونة المراقبٌن إذا وجدوا مع االحتفاظ بموافقة القاضً المنتدبوبحضور المفلس أو بعد دعوته حسب األصول.

2 -وإذا عارض وكبلء التفلٌسة فً صحة الدٌن كله أو بعضه فٌبلؽون األمر إلى الدابن بكتاب مضمون.

3 -وٌعطى الدابن ثبلثٌن ٌوما ً لتقدٌم إٌضاحاته الخطٌة أو الشفهٌة.

المادة () :376

– 1على أثر الفراغ من تحقٌق الدٌون وفً خبلل ثبلثة أشهر على األكثر من تارٌخ الحكم بشهر اإلفبلس ٌودع الوكبلء قلم
المحكمة بٌانا ً بالدٌون التً قاموا بتحقٌقها مع ذكر القرار الذي اتخذه القاضً المنتدب بنا ًء على اقتراحهم فٌما ٌختص بكل منهم
.

 2وعلى الكاتب أن ٌعلم الدابنٌن على الفور بإٌداع هذا البٌان به بواسطة النشر فً الصحؾ وٌرسل إلٌه عبلوة على ذلككتابا ً ٌبٌن فٌه لكل منهم المبلػ المقٌد له فً البٌان.

– 3وفً أحوال استثنابٌة جداً ٌمكن تجاوز المٌعاد المحدد فً الفقرة األولى بمقتضى قرار من القاضً المنتدب.

المادة () :377

– 1لكل دابن أثبت دٌنه أو أدرج اسمه فً المٌزانٌة أن ٌبدي خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ النشرات المشار إلٌها فً المادة
السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البٌان ٌضعه بنفسه أو بواسطة وكٌل وٌودعه قلم المحكمة.

2 -وٌعطى المفلس الحق نفسه.

– 3بعد انقضاء هذا المٌعاد وبنا ًء على اقتراحات الوكبلء ومع االحتفاظ بالمطالب واالعتراضات المعروضة على المحكمة
ٌحدد القاضً المنتدب نهابٌا ً بٌان الدٌون وٌنفذ الوكبلء قراره بتوقٌعهم التصرٌح اآلتً على جدول الدٌون المثبتة:

بنا ًء على إثبات السٌد  ........................أو الشركة ...............
بمبلػ....................
أو مرتهن) فً التفلٌسة

قبل

(أو قبلت) بصفة دابن (عادي أو ممتاز

المادة () :378

– 1تحال الدٌون المعترض علٌها بواسطة الكاتب إلى محكمة البداٌة لتنظر فٌها بجلسة تعقد فً خبلل ثبلثٌن ٌوما ً من تارٌخ
النشر المذكورة فً المادة  376وتفصل فٌها بنا ًء على تقرٌر القاضً المنتدب.

– 2وٌبلػ موعد الجلسة إلى الفرٌقٌن بواسطة كتاب مضمون ٌرسله الكاتب قبل الجلسة بثبلثة أٌام على األقل.

المادة () :379

ٌ1 -حق للمحكمة أن تقرر مإقتا ً وجوب قبول الدابن فً المناقشات من أجل مبلػ ٌعٌنه القرار نفسه.

2 -وال ٌكون هذا القرار قاببلً ألي طرٌق من طرق الطعن.

المادة () :381

الدابن الذي ال ٌتناول االعتراض إال حقه فً االمتٌاز أو الرهن العقاري ٌقبل فً مناقشات التفلٌسة كدابن عادي.

المادة () :381

– 1الدابنون الذٌن تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد دٌونهم فً المواعٌد المعٌنة لهم سواء أكانوا معلومٌن أم مجهولٌن
ال ٌشتركون فً توزٌع موجودات التفلٌسة .على أن باب االعتراض ٌظل مفتوحا ً أمامهم لؽاٌة االنتهاء من توزٌع النقود .أما
نفقات االعتراض فتبقى على عاتقهم.

– 2ال ٌوقؾ هذا االعتراض تنفٌذ التوزٌعات التً أمر بها القاضً المنتدب  .ولكن إذا شرع فً توزٌعات جدٌدة قبل الفصل
فً اعتراضهم فٌشتركون فٌها بالمبلػ الذي تعٌنه المحكمة بصورة مإقتة وٌحتفظ بهذا المبلػ إلى ما بعد الفصل فً اعتراضهم.

– 3وإذا اعترؾ لهم فٌما بعد بصفة الدابنٌن فبل ٌحق لهم المطالبة بشًء من التوزٌعات التً كان قد أمر بها القاضً المنتدب
ولكن ٌحق لهم أن ٌقتطعوا من الموجود الذي لم ٌوزع الحصص التً تعود لدٌونهم من التوزٌعات األولى.

المادة () :381

إن األسناد التً أصدرتها شركة تجارٌة على وجه قانونً ال تخضع لمعاملة تحقٌق الدٌون.

الفصل الرابع

حلول قضاٌا التفلٌسة

)(1الصلح البسٌط

المادة () :383

– 1على القاضً المنتدب فً خبلل ثبلثة أٌام التً تلً إؼبلق جدول الدٌون أو فً خبلل الثبلثة أٌام التً (تلً) قرار المحكمة
الصادر عمبلً بؤحكام المادة ( )379إذا كان هناك نزاع أن ٌدعو الدابنٌن الذٌن أثبتت دٌونهم للمفاوضة فً عقد صلح.

– 2وٌجب أن تتضمن منشورات الصحؾ وكتب الدعوى الؽرض الذي من أجله ٌعقد االجتماع.

– 3أما الدابنون الذٌن قبلت دٌونهم مإقتا ً فٌدعى كل واحد منهم بكتاب مضمون فً خبلل ثبلثة أٌام التً تلً قرار المحكمة فً
شؤنهم.

المادة () :384

– 1تنعقد هٌبة المصالحة برباسة القاضً المنتدب فً المكان والٌوم والساعة التً عٌنها.

– 2وٌشترك فٌها الدابنون الذٌن أثبتت دٌونهم نهابٌا ً أو قبلت مإقتا ً إما بؤنفسهم وإما بواسطة وكبلء ٌحملون تفوٌضا ً بكتب
عادٌة.

– 3وٌدعى المفلس إلى هذا االجتماع وٌجب علٌه أن ٌحضر بنفسه وال ٌجوز له أن ٌرسل من ٌمثله إال ألسباب مقبولة وافق
علٌها القاضً المنتدب.

المادة () :385

– ٌ1قدم وكبلء التفلٌسة تقرٌراً عن حالتها وعن المعلومات والعملٌات التً أجرٌت.

– 2وٌجب أن تسمع أقوال المفلس.

 3وٌسلم تقرٌر وكبلء التفلٌسة المشتمل على تواقٌعهم إلى القاضً المنتدب فٌنظم هذا القاضً محضراً بما جرى فًاالجتماع وبالقرارات التً أصدرتها الهٌبة.

المادة () :386

– 1ال ٌجوز للدابنٌن الحاضرٌن فً اجتماع الهٌبة أن ٌقبلوا عقد الصلح بعد التفلٌسة ما لم تتوفر الشروط اآلتٌة تحت طابلة
البطبلن:

أ ٌ .جب أن ٌتم العقد بتصوٌت عدد من الدابنٌن ٌإلفون األكثرٌة وٌملكون ثلثً الدٌون المثبتة على وجه نهابً أو مإقت.

ب ٌ .جب أن ال ٌشترك فً التصوٌت زوج المفلس وأقرباإه ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة وال األشخاص الذٌن تفرغ لهم
المفلس وفاقا ً للشروط المبٌنة فً باب الصلح الواقً .

المادة () :387

ال ٌحق للدابنٌن الحاصلٌن على رهن أو تؤمٌن عقاري أو على امتٌاز رهن منقول أن ٌشتركوا فً التصوٌت إال إذا تنازلوا عن
تؤمٌناتهم وفاقا ً للشروط المبٌنة فً باب الصلح الواقً.

المادة () :388

ٌ1 -جب أن ٌوقع عقد الصلح فً نفس الجلسة وإال كان باطبلً.

2 -وإذا لم تتوفر إال إحدى األؼلبٌتٌن المبحوث عنهما فً المادة ( )386فتإجل المذاكرة ثمانٌة أٌام ال تقبل التمدٌد.

 3وال ٌلزم الدابنٌن الذٌن حضروا االجتماع األول لهٌبة المصالحة أو كانوا ممثلٌن فٌه على وجه قانونً ووقعوا إمضاءهمعلى محضر الجلسة لحضور االجتماع الثانً للهٌبة وتبقى القرارات التً اتخذوها والموافقات النً أٌدوها صالحة ونافذة إال
إذا حضروا وعدلوها فً االجتماع األخٌر.

ٌ4 -جوز االستعاضة عن توقٌع الدابنٌن فً (اجتماعات) هٌبة المصالحة بتوقٌع منهم على بطاقة تصوٌت تلحق بالمحضر.

المادة () :389

1 -ال ٌجوز عقد الصلح لمفلس حكم علٌه باإلفبلس االحتٌالً.

 2وإذا كان التحقٌق جارٌا ً فً شؤن إفبلس احتٌالً فٌدعى الدابنون لٌقرروا ما إذا كانوا ٌحتفظون بحق المذاكرة فً أمرالصلح عند التبربة وبالتالً تؤجٌل الفصل فً هذا الشؤن إلى ما بعد انتهاء اإلجراءات الجزابٌة.

3 -على انه ال ٌمكن تقرٌر هذا التؤجٌل آال إذا توفرت أؼلبٌة العدد وأؼلبٌة المبلػ المعٌنتان فٌما تقدم.

 4وإذا اقتضت الحال إجراء المذاكرة فً أمر الصلح بعد انتهاء مدة التؤجٌل فتطبق على المذاكرة الجدٌدة القواعد المعٌنة فًالمادة السابقة.

المادة () :391

1 -إذا حكم على المفلس بإفبلس تقصٌري كان عقد الصلح ممكنا ً.

 2وٌجوز للدابنٌن فً حالة البدء باإلجراءات الجزابٌة أن ٌإجلوا المذاكرة فً الصلح إلى ما بعد انتهابها وفاقا ً ألحكام المادةالسابقة.

المادة () :391

 1لجمٌع الدابنٌن الذٌن كان لهم حق االشتراك فً عقد الصلح وللدابنٌن الذٌن ثبتت حقوقهم فٌما بعد ولممثلً هٌبة أصحاباسناد القرض أن ٌعترضوا على الصلح المقرر.

 2وٌجب أن ٌكون االعتراض معلبلً وأن ٌبلػ إلى وكٌل التفلٌسة وإلى المفلس فً مٌعاد الثمانٌة األٌام التً تلً عقد الصلح أوعقد هٌبة أصحاب اسناد القروض وإال كان باطبلً ،وأن تبلػ معه مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها المحكمة.

 3وإذا لم ٌكن للتفلٌسة إال وكٌل واحد وكان معارضا ً فً عقد الصلح وجب علٌه أن ٌطلب تعٌٌن وكٌل جدٌد وٌلزمه بالنظرإلى هذا الوكٌل أن ٌطبق اإلجراءات المنصوص علٌها فً هذه المادة.

المادة () :391

 ٌ1قدم طلب تصدٌق الصلح إلى المحكمة باستدعاء من الفرٌق األكثر عجلة وال ٌجوز للمحكمة أن تفصل فً هذا الطلب قبلانقضاء مٌعاد األٌام الثمانٌة المنصوص علٌها فً المادة السابقة.

2 -وإذا قدمت اعتراضات فً خبلل المٌعاد المذكور فتفصل المحكمة فً االعتراضات وفً طلب التصدٌق بحكم واحد.

3 -وإذا قبل االعتراض موضوعا ً شمل الحكم ببطبلن الصلح جمٌع ذوي العبلقة.

المادة () :393

فً جمٌع األحوال ٌضع القاضً المنتدب قبل الحكم فً مسؤلة الصدٌق تقرٌراً عن أوصاؾ اإلفبلس وعن إمكان قبول الصلح.

المادة () :394

 1إذا لم تراع القواعد المنصوص علٌها فٌما تقدم أو ظهر أن أسبابا ً تختص بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدابنٌن تحول دونتصدٌق الصلح وجب على المحكمة عندبذ أن ترفض التصدٌق.

 2وٌمكنها أٌضا ً أن ترفض تصدٌق عقد الصلح إذا كان ٌتضمن نصا ً ٌجٌز لربٌس المحكمة أن ٌعٌن مفوضا ً أو عدة مفوضٌنٌكلفون بمراقبة تنفٌذ وفك الرهن العقاري المختص بكتلة الدابنٌن إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة تحوٌل الموجودات إلى نقود.

المادة () :395

 ٌ1صبح عقد الصلح بمجرد تصدٌقه ملزما ً لجمٌع الدابنٌن سوا ًء كانوا مذكورٌن فً المٌزانٌة أم ال وسواء كانت دٌونهم مثبتةأو ؼٌر مثبتة ،وهو نافذ حتى فً حق الدابنٌن المقٌمٌن خارج األراضً األردنٌة وفً حق الذٌن قبل دخولهم مإقتا ً فً المذاكرة
أٌا ً كان المبلػ الذي سٌخصص فٌما بعد بمقتضى الحكم النهابً.

 2على أن الصلح ال ٌسري فً حق الدابنٌن أصحاب االمتٌازات والرهون إذا كانوا لم ٌتنازلوا عنها وال فً حق الدابنٌنالعادٌٌن إذا نشؤ دٌنهم فً أثناء مدة التفلٌسة.

المادة () :396

 1بمجرد اكتساب حكم التصدٌق قوة القضٌة المقضٌة تنقطع آثار اإلفبلس مع االحتفاظ بسقوط الحقوق السٌاسة علٌها فًالمادة ().316

 ٌ2قدم وكبلء التفلٌسة الذٌن تنتهً وظٌفتهم حسابهم إلى المفلس بحضور القاضً المنتدب فتجري فٌه المناقشة وٌقرها ،ثمٌسلم الوكبلء إلى المفلس مجموع أمواله دفاتره وأوراقه وأشٌابه فٌعطٌهم سند إٌصال مقابل تسلٌمها.

3 -وٌنظم القاضً المنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهً وظٌفته.

4 -وإذا قام نزاع تفصل فٌه المحكمة.

المادة () :397

ٌ1 -جوز أن ٌتضمن عقد الصلح مواعٌد لوفاء الدٌون أقساطا ً ألجال متتابعة.

2 -كما ٌجوز أن ٌتضمن إبراء المدٌن من جزء كبٌر أو صؽٌر من دٌنه بٌد أن هذا اإلبراء ٌترك على عاتقه التزاما ً طبٌعٌا ً.

3 -وٌجوز أن ٌعقد الصلح ٌشرط الوفاء إذا أٌسر المدٌن وفاقا ً للشروط المعٌنة فً باب الصلح الواقً.

المادة () :398

ٌبقى التؤمٌن العقاري المترتب لكتلة الدابنٌن ضمانا ً لوفاء مبلػ الدٌن المنصوص علٌه فً عقد الصلح.

المادة () :399

ٌحق للدابنٌن فٌما عدا ذلك أن ٌطلبوا كفٌبلً أو عدة كفبلء لضمان تنفٌذ عقد الصلح.

المادة () :411

مادام المبلػ المنصوص علٌه فً عقد الصلح لم ٌدفع بكامله ال ٌجوز للمدٌن أن ٌقوم بؤي تصرؾ ؼٌر عادي ال ٌتطلبه سٌر
التجارة نفسها ،ما لم ٌكن هناك اتفاق على العكس عقد وفاقا ً للقواعد الواردة فً هذا الشؤن فً باب الصلح الواقً.

المادة () :411

– 1ال تقبل أي دعوى إلبطال الصلح بعد التصدٌق إال إذا كانت مبنٌة على تدلٌس أكتشؾ بعد هذا التصدٌق وكان ناشبا ً إما
عن إخفاء مال المفلس أو عن المبالؽة فً الدٌون المطلوبة منه.

– 2وٌجوز لكل دابن أن ٌقٌم هذه الدعوى على أن تقام فً خبلل خمس سنوات بعد اكتشاؾ التدلٌس.

– 3وٌبطل عقد الصلح أٌضا ً إذا حكم على المفلس الرتكابه إفبلسا ً احتٌالٌا ً.

– 4وٌكون إبطال عقد الصلح مبربا ً لذمة الكفبلء الذٌن لم ٌشتركوا فً التدلٌس.

المادة () :411

– 1إذا أقٌمت دعوى الحق العام بحق المفلس بعد تصدٌق عقد الصلح من أجل اإلفبلس االحتٌالً وصدرت بحقه مذكرة
توقٌؾ مإقت أو ؼٌر مإقت جاز للمحكمة أن تؤمر بما ٌحق لها اتخاذه من التدابٌر االحتٌاطٌة.

– 2وتلؽى هذه التدابٌر حكما ً بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبربة أو باإلعفاء.

المادة () :413

– 1إذا لم ٌنفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام علٌه دعوى لدى المحكمة لفسخ هذا العقد.

– 2وإذا كان هناك كفبلء فٌحضرون فً الدعوى أو ٌدعون إلٌها حسب األصول.

المادة () :414

قاض منتدب ووكٌل أو عدة وكبلء للتفلٌسة،
– 1عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضً باإلفبلس االحتٌالً تعمد إلى تعٌٌن ٍ
وتعمد أٌضا ً إلى التعٌٌن فً القرار الذي تقضً فٌه بإبطال عقد الصلح أو بفسخه.

– 2وٌجوز لهإالء الوكبلء أن ٌقوموا بوضع األختام.

– 3وعلٌهم أن ٌشرعوا بالحال تحت إشراؾ القاضً المنتدب وباالستناد إلى قابمة الجرد القدٌمة ،وفً مراجعة األسناد المالٌة
واألوراق ،وأن ٌقوموا عند االقتضاء بجرد تكمٌلً.

– 4وعلٌهم ٌجوز أٌضا ً أن ٌضعوا مٌزانٌة إضافٌة.

 5وٌجب علٌهم ببل إبطاء دعوة الدابنٌن  -إذا وجدوا  -ومطالبتهم بإبراز أسناد دٌونهم فً خبلل خمسة عشر ٌوما ً إلجراءتحقٌق ،وعلٌهم لصق هذه الدعوة مع خبلصة الحكم القاضً بتعٌٌنهم ونشر ذلك فً الصحؾ المحلٌة.

– 6وٌتم التحقٌق من الدٌون بالطرٌقة المبٌنة فً هذا القانون.

المادة () :415

– ٌ1شرع ببل تؤخر فً تحقٌق أسناد الدٌون المبرزة عمبلً بؤحكام المادة السابقة.

– 2وال ٌجري تحقٌق جدٌد فً شؤن الدٌون التً سبق تدقٌقها وتثبٌتها وذلك مع االحتفاظ بحق رفض تلك الدٌون أو تنقٌصها
إذا كانت قد أوفٌت كلها أو جزءاً منها .

المادة () :416

بعد االنتهاء من األعمال المتقدم ذكرها ٌدعى الدابنون إلبداء رأٌهم فً إبقاء الوكبلء أو إبدالهم إذا لم ٌعقد صلح جدٌد.

المادة () :417

ال تبطل التصرفات التً قام بها المفلس بعد تصدٌق عقد الصلح وقبل إبطاله أو فسخه إال إذا وقعت بقصد اإلضرار بحقوق
الدابنٌن.

المادة () :418

– 1تعاد إلى الدابنٌن السابقٌن لعقد الصلح جمٌع حقوقهم تجاه المفلس وحده  .أما بالنسبة إلى كتلة الدابنٌن فبل ٌمكتهم الدخول
فٌها إال ضمن الحدود اآلتٌة:

أ  .إذا لم ٌقبضوا شٌبا ً من المعدل المبوي عند التوزٌع فٌدخلون فٌها بكامل دٌنهم.

ب  .إذا استوفوا جز ًء من ذلك المعدل فٌدخلون بجزء من دٌونهم األصلٌة ٌناسب الجزء الذي كانوا موعودٌن به من المعدل
المبوي ولم ٌقبضوه.

ثان لم ٌسبقه إبطال عقد الصلح أو فسخه.
– 2وتطبق أحكام هذه المادة فً حالة وقوع إفبلس ٍ

)(2اتحاد الدابنٌن

المادة () :419

– 1إذا لم ٌقع صلح ٌقع الدابنون حتما ً فً حالة االتحاد.

– 2وٌستشٌرهم القاضً المنتدب حاالً فٌما ٌتعلق بؤعمال اإلدارة وفً شؤن إبقاء وكبلء التفلٌسة أو استبدالهم وٌقبل فً
المناقشة الدابنون الممتازون أو الحابزون لرهن أو تؤمٌن على عقار أو منقول.

– ٌ3نظم محضر بؤقوال الدابنٌن ومبلحظاتهم.

– 4وبعد االطبلع على هذا المحضر تعٌن المحكمة وكبلء االتحاد.

– 5وٌجب على وكبلء التفلٌسة الذٌن خرجوا من وظابفهم أن ٌقدموا حسابا ً للوكبلء الجدد بحضور القاضً المنتدب بعد دعوة
المفلس حسب األصول.

المادة () :411

– ٌ1ستشار الدابنون فٌما إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفلٌسة.

– 2فإذا رضٌت أؼلبٌة الدابنٌن الحاضرٌن جاز إعطاإه مبلؽا ً على سبٌل اإلعانة من مال التفلٌسة فٌقترح الوكبلء مقدار
اإلعانة وٌحدده القاضً المنتدب بقرار.

– 3ال ٌجوز لؽٌر الوكبلء أن ٌعترضوا على هذا القرار أمام المحكمة.

المادة () :411

ٌ1 -مثل وكبلء التفلٌسة كتلة الدابنٌن وٌقومون بؤعمال التفلٌسة.

2 -على أنه ٌجوز للدابنٌن أن ٌوكلوهم بمواصلة استثمار األموال الموجودة.

 3وٌعٌن الدابنون فً قرارهم مدة هذا االستثمار ومدى اتساعه كما ٌعٌنون المبالػ التً ٌجوز إبقاإها بٌن أٌدي الوكبلء لتؤمٌنالنفقات والمصارٌؾ.

 4وال ٌجوز اتخاذ هذا القرار إال بحضور القاضً المنتدب وأؼلبٌة تمثل ثبلثة أرباع الدابنٌن عدداً وثبلثة أرباع الدٌون التًلهم.

5 -وٌقبل االعتراض على هذا القرار من المفلس ومن الدابنٌن المعارضٌن.

6 -على أن هذا االعتراض ال ٌوجب وقؾ التنفٌذ.

المادة () :411

– 1إذا أدت تصرفات الوكبلء إلى التزامات تجاوز قٌمتها مال االتحاد كان الدابنون الذٌن أجازوا تلك التصرفات مسإولٌن
وحدهم شخصٌا ً عما ٌجاوز حصتهم فً المال المذكور.

– 2ولكن مسبولٌتهم ال تتعدى حدود الوكالة التً أعطوها وٌشتركون فٌها على نسبة ما لهم من
.
الدٌون

المادة () :413

– ٌ1شرع الوكبلء فً استٌفاء ما لم ٌوؾ من الدٌون.

– 2وٌمكنهم أن ٌقبلوا المصالحة بنفس الشروط التً كانت متبعة قببلً بالرؼم من كل اعتراض ٌبدٌه المفلس.

– 3أما التفرغ عن جمٌع موجودات التفلٌسة لقاء مبلػ مقطوع فٌجب أن ٌعرض على هٌبة الدابنٌن فً اجتماع ٌدعوهم إلٌه
القاضً المنتدب بنا ًء على طلب الوكبلء أو أي دابن من الدابنٌن وٌجب على الوكبلء أن ٌحصلوا على ترخٌص من المحكمة
بذلك.

المادة () :414

ٌج ب على الوكبلء أن ٌشرعوا فً بٌع األموال المنقولة على اختبلؾ أنواعها ومن جملتها المتجر ،تحت إشراؾ القاضً
المنتدب وبدون حاجة إلى دعوة المفلس ،وفاقا ً لئلجراءات المنصوص علٌها لبٌع المنقوالت فً أثناء المدة اإلعدادٌة.

المادة () :415

إذا لم تكن هناك معاملة بٌع جبري بدئ بها قبل االتحاد فٌفوض الوكبلء بإجراء البٌع دون سواهم وٌلزمهم أن ٌشرعوا فٌه
خبلل ثمانٌة أٌام بترخٌص من القاضً المنتدب وبواسطة دابرة التنفٌذ الموجودة فً موقع العقارات .

المادة () :416

– ٌ1ضع الوكبلء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزاٌدة وٌجري البٌع وفاقا ً لؤلحكام المتعلقة بالبٌع الجبري.

– 2اإلحالة القطعٌة تحرر األمبلك من قٌود االمتٌازات والرهون العقارٌة.

المادة () :417

– ٌ1دعو القاضً المنتدب الدابنٌن المتحدٌن لبلجتماع مرة واحدة على األقل فً السنة األولى ،وكذلك فً السنوات التالٌة إذا
اقتضت الحال.

– 2وٌجب على الوكبلء أن ٌقدموا فً االجتماعات حسابا ً عن إدارتهم.

المادة () :418

توزع أموال التفلٌسة على جمٌع الدابنٌن على نسبة الدٌن المثبت لكل منهم بعد حسم مصارٌؾ إدارة التفلٌسة واإلعبلنات التً
منحت المفلس أو ألسرته والمبالػ التً دفعت للدابنٌن الممتازٌن.

المادة () :419

– ٌ1قدم الوكبلء بٌانا ً شهرٌا ً للقاضً المنتدب عن حالة التفلٌسة والمبالػ التً أودعت المصرؾ المعٌن لقبول ودابع الدولة.

– 2وٌؤمر القاضً المنتدب عند االقتضاء بتوزٌع المال على الدابنٌن وٌعٌن مبلؽا ً وٌهتم بإببلغ األمر إلى جمٌع الدابنٌن.

المادة () :411

 1ال ٌجوز للوكبلء أن ٌقوموا بؤي وفاء إال مقابل تقدٌم السند المثبت للدٌن وٌذكرون على السند المبلػ الذٌن دفعوه أو أمروابدفعه.

– 2وإذا كان تقدٌم السند ؼٌر ممكن فٌجوز للقاضً المنتدب أن ٌؤمر بالدفع بعد اطبلعه على محضر تحقٌق الدٌون.

– 3وفً جمٌع األحوال ٌعترؾ الدابن باإلٌصال على هامش جدول التوزٌع.

المادة () :411

– 1بعد انتهاء تصفٌة التفلٌسة ٌدعوا القاضً المنتدب الدابنٌن لبلجتماع.

– 2وفً هذا االجتماع األخٌر ٌقدم الوكبلء حسابهم وٌكون المفلس حاضراً أو مدعواً حسب األصول.

– ٌ3بدي الدابنون رأٌهم فً مسؤلة عذر المفلس وٌنظم محضر بذلك ٌدرج فٌه كل دابن أقواله ومبلحظاته.

– 4وبعد انفضاض هذا االجتماع ٌنحل االتحاد حتما ً.

المادة () :411

– 1بقدم القاضً المنتدب للمحكمة قرار الدابنٌن المختص بمعذرة المفلس وتقرٌراً عن صفات التفلٌسة وظروفها.

– 2ثم تصدر المحكمة قرارها باعتبار المفلس معذوراً أو ؼٌر معذور.

المادة () :413

ال ٌعتبر معذوراً مرتكب اإلفبلس االحتٌالً وال المحكوم علٌه لتزوٌر أو سرقة أو احتٌال أو إساءة األمانة واختبلس أموال
عامة.

)(3الصلح بتنازل المفلس عن موجوداته

المادة () :414

ٌ1 -جوز عقد الصلح بالتنازل الكلً أو الجزبً من المفلس عن موجوداته.

2 -أما شروط هذا الصلح فهً نفس الشروط المنصوص علٌها لعقد الصلح البسٌط.

– 3على أن رفع ٌد المفلس فٌما ٌختص باألموال المتنازل عنها ال ٌنتهً بعقد هذا الصلح بل تباع هذه األموال بواسطة وكبلء
ٌعٌنون كما ٌعٌن وكبلء االتحاد.

– 4وٌخضع البٌع وتوزٌع المال لنفس القواعد المرعٌة قً حال االتحاد.

5 -ثم ٌسلم إلى المدٌن من حاصل بٌع األموال المتنازل عنها ما زاد عن الدٌون المطلوبة منه.

)(4إؼبلق التفلٌسة لعدم كفاٌة الموجودات

المادة () :415

– 1إذا حدث فً أي وقت قبل تصدٌق الصلح أو تؤلٌؾ اتحاد الدابنٌن ،أن وقفت إجراءات التفلٌسة لعدم كفاٌة الموجودات،
جاز للمحكمة بنا ًء على تقرٌر القاضً المنتدب أو من تلقاء نفسها أن تحكم بإؼبلق التفلٌسة.

2 -وٌعود بهذا الحكم إلى كل دابن حق الخصومة الفردٌة.

المادة () :416

 ٌ1جوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن ٌطلب فً كل وقت من المحكمة الرجوع عن هذا الحكم إذا أثبت وجودمال كاؾ للقٌام بنفقات التفلٌسة أو سلم الوكبلء المبلػ الكافً لها.

2 -وفً جمٌع األحوال ٌجب أن توقى أوالً نفقات الدعاوى التً أقٌمت عمبلً بؤحكام المادة السابقة.

الفصل الخامس

الحقوق الخاصة التً ٌمكن االحتجاج بها بمواجهة التفلٌسة

)(1أصحاب الدٌون المترتبة على عدة مدٌنٌن

المادة () :417

إن الدابن الذي ٌحمل اسناد دٌن ممضاة أو مظهرة أو مكفولة بوجه التضامن من المفلس ومن شركاء له فً االلتزام مفلسٌن
أٌضا ً ٌشترك فً التوزٌع مع كل كتلة من كتل الدابنٌن وٌكون اشتراكه فٌها على قدر مبلػ دٌنه االسمً إلى أن ٌتم إٌفاإه.

المادة () :418

 1ال ٌحق على اإلطبلق لتفلٌسات الملتزمٌن بالتزام واحد أن ٌرجع بعضها على بعض بالحصص المدفوعة إال إذا كانمجموع تلك الحصص التً تإدٌها التفلٌسات المذكورة ٌزٌد على مجموع أصل الدٌن وتوابعه.

2 -وفً هذه الحالة تعود الزٌادة إلى الملتزمٌن الذٌن ٌكفلهم بقٌة شركابهم فً االلتزام مع مراعاة ترتٌب التزاماتهم.

المادة () :419

 1إذا كان الدابن ٌحمل اسناد منشؤة بوجه التضامن على المفلس وأشخاصا ً آخرٌن وكان قد استوفى جزءاً من دٌنه قبل وقوعاإلفبلس فبل ٌشترك مع كتلة الدابنٌن إال بالمتبقً من الدٌن بعد إسقاط الجزء المستوفى وٌحتفظ الدابن بشؤن هذا المتبقً ،بحقوقه
على الشرٌك فً االلتزام أو الكفٌل.

 2أما الشرٌك فً االلتزام أو الكفٌل الذي قام باإلٌفاء الجزبً فٌشترك مع كتلة الدابنٌن نقسها فٌما ٌختص بجمٌع ما أوفاه عنالمفلس.

المادة () :431

1 -بالرؼم من عقد الصلح ٌبقى للدابنٌن حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس فً االلتزام لمطالبتهم بجمٌع ما لهم من الدٌن.

2 -وٌحق لهإالء الشركاء التدخل فً قضٌة تصدٌق الصلح إلبداء مبلحظاتهم.

)(2االسترداد واالمتناع عن التسلٌم

المادة () :431

– 1لؤلشخاص الذٌن ٌدعون ملكٌة أموال موجودة فً حٌازة المفلس أن ٌطلبوا استردادها.

– 2ولوكبلء التفلٌسة أن ٌقبلوا طلبات االسترداد بعد موافقة القاضً المنتدب.

– 3أما إذا كان هناك نزاع فالمحكمة تفصل فٌه بعد سماع تقرٌر القاضً المنتدب.

المادة () :431

– ٌ1جوز على الخصوص المطالبة برد األسناد التجارٌة وؼٌرها من األسناد ؼٌر الموفاة التً وجدت عٌنا ً بٌد المفلس وقت
افتتاح التفلٌسة إذا كان مالكها قد سلمها إلى المفلس على سبٌل التوكٌل لتحصٌل قٌمتها وحفظها عنده تحت تصرؾ المالك أو
كان تسلٌمها إلٌه مخصصا ً بوفاء معٌن.

– 2وٌجوز أٌضا ً طلب استرداد األوراق النقدٌة المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتٌتها.

المادة () :433

– ٌ1جوز طلب استرداد البضابع كلها أو بعضها مادامت موجودة عٌنا ً إذا كانت مسلمة إلى المفلس على سبٌل الودٌعة وألجل
بٌعها لحساب مالكها.

– 2وٌجوز طلب استرداد ثمن تلك البضابع أو جزء من ثمنها إذا كان لم ٌدفع أو لم تجر المقاصة فً حساب جار بٌن المفلس
والمشتري.

المادة () :434

ٌجوز للبابع أن ٌمتنع عن تسلٌم البضابع وؼٌرها من المنقوالت التً باعها إذا كانت لم تسلم إلى المفلس أو لم ترسل إلٌه أو إلى
شخص آخر لحسابه.

المادة () :435

– ٌ1جوز للبابع أن ٌسترد البضابع المرسلة إلى المفلس للتمكن من استعمال حقه فً حبسها مادامت لم تسلم فً مخازن
المفلس أو فً مكان له فٌه مظهر التصرؾ أو فً مخازن وسٌط كلفه المفلس أن ٌبٌعها لحسابه.

شتر آخر حسن النٌة
– 2على أن طلب االسترداد ال ٌقبل إذا كانت البضابع قد بٌعت ثانٌة قبل وصولها بدون قصد اإلضرار لم ٍ
.

المادة () :436

إذا كان المشترك قد تسٌم البضابع قبل إفبلسه فبل ٌجوز للبابع أن ٌحتج بدعوى الفسخ وال بدعوى االسترداد وال بامتٌازها.

المادة () :437

فً األحوال التً ٌجوز فٌها للبابع أن ٌستعمل حقه فً حبس البضابع ٌجوز لوكبلء التفلٌسة بعد حصولهم على ترخٌص من
القاضً المنتدب أن ٌتمسكوا بتسلٌم البضابع بعد دفع الثمن المتفق علٌه للبابع.

المادة () :438

– 1إذا لم ٌتخذ الوكبلء هذا القرار فللبابع أن ٌفسخ البٌع بشرط أن ٌدفع إلى كتلة الدابنٌن المبلػ الذي قبضه على الحساب.

– 2وٌمكنه أن ٌحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البٌع وأن ٌشترك لهذه الؽاٌة مع كتلة الدابنٌن المبلػ الذي
قبضه على الحساب.

المادة () :439

تحدد حقوق االسترداد المختصة بزوجة المفلس وفاقا ً للقواعد المبٌنة فٌما بعد.

)(3أصحاب الدٌون المضمونة برهن أو امتٌاز على منقول

المادة () :441

إن دابنً المفلس الحابزٌن بوجه قانونً رهنا ً أو امتٌازاً خاصا ً على منقول ال تدرج أسماإهم فً كتلة الدابنٌن إال على سبٌل
التذكٌر.

المادة () :441

ٌجوز للوكبلء فً كل حٌن بعد الحصول على ترخٌص من القاضً المنتدب أن ٌستردوا لمصلحة التفلٌسة األشٌاء المرهونة بعد
وفاء الدٌن.

المادة () :441

– 1إذا لم ٌسترد الوكبلء المرهون وباعه الدابن بثمن ٌزٌد على الدٌن فالوكبلء ٌقبضون الزٌادة.

– 2وإذا كان الثمن أقل من الدٌن فالدابن المرتهن ٌشترك بما بقً له من دٌنه مع كتلة الدابنٌن بصفة دابن عادي.

المادة () :443

– ٌ1قدم الوكبلء إلى القاضً المنتدب بٌانا ً بؤسماء الدابنٌن الذٌن ٌدعون امتٌازاً على أموال منقولة فٌجٌز هذا القاضً عند
االقتضاء وفاء دٌونهم من أول مبلػ نقدي ٌحصل.

– 2وإذا قام نزاع على االمتٌاز فتفصل فٌه المحكمة.

)(4

أصحاب الدٌون المضمونة برهن أو تؤمٌن أو بامتٌاز على عقار

المادة () :444

إذا حصل توزٌع ثمن العقارات قبل توزٌع ثمن المنقوالت أو حصل التوزٌعان معا ً فالدابنون الحابزون امتٌازاً أو تؤمٌنا ً أو رهنا ً
عقارٌا ً الذٌن لم ٌستوفوا كل دٌنهم من ثمن العقارات ٌشتركون على نسبة الباقً لهم من الدابنٌن العادٌٌن فً توزٌع األموال
المختصة بكتلة الدابنٌن بشرط أن تكون دٌونهم محققة باإلجراءات المقررة فٌما سبق.

المادة () :445

إذا أجري توزٌع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقوالت قبل توزٌع ثمن العقارات فإن الدابنٌن الحابزٌن امتٌازاً أو
تؤمٌنا ً أو رهنا ً عقارٌا ً أو المحقق دٌونهم ٌشتركون فً التوزٌع على نسبة مجموع دٌونهم مع االحتفاظ عند االقتضاء بما ٌلزمهم
رده عمبلً بالمواد التالٌة.

المادة () :446

 1بعد بٌع العقارات أو إجراء التصفٌة النهابٌة لحساب الدابنٌن ذوي االمتٌاز أو الرهن أو التؤمٌن العقاري بحسب ترتٌبدرجاتهم ال ٌجوز لمن كان منهم مستحقا ً بحسب درجته أن ٌستوفً كل دٌنه من ثمن العقارات المرهونة وأن ٌقبض ما ٌصٌبه
من توزٌع أثمانها إال بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدابنٌن العادٌٌن.

– 2أما المبالػ التً تحسم على هذا الوجه فبل تبقى لكتلة الدابنٌن ذوي الرهون أو التؤمٌنات العقارٌة بل ترد إلى كتلة الدابنٌن
العادٌٌن الذٌن تقتطع هذه المبالػ لمصلحتهم.

المادة () :447

الدابنون الحابزون رهنا ً أو تؤمٌنا ً عقارٌا ً الذٌن ال ٌوفى لهم نصٌبهم فً توزٌع ثمن العقارات إال جزءاً من دٌنهم فتتبع فٌما
ٌختص بهم األحكام التالٌة:

أ  .تحدد نهابٌا ً حقوقهم فً المال المخصص لكتلة الدابنٌن العادٌٌن على قدر المبالػ التً تبقى واجبة لهم بعد حسم نصٌبهم
فً توزٌع ثمن العقارات.

ب  .أما ما أخذوه زٌاد ًة على هذا القدر فً التوزٌع السابق فٌحسم من نصٌبهم فً ثمن العقارات وٌرد إلى كتلة الدٌون العادٌة
.

المادة () :448

ٌعتبر الدابنون الذٌن لم ٌصٌبهم شًء من توزٌع ثمن العقارات دابنٌن عادٌٌن وٌخضعون بهذه الصفة آلثار الصلح وجمٌع
اإلجراءات المختصة بكتلة الدٌون العادٌة.

)(5حقوق زوجة المفلس

المادة () :449

– 1إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عٌنا ً العقارات والمنقوالت التً تثبت أنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك األموال التً
آلت إلٌها ببل عوض فً أثناء مدة الزواج.

– 2وٌحق لها أٌضا ً أن تسترد العقارات التً اشترتها فً أثناء مدة زواجها بنقود آلت إلٌها على الوجه المتقدم بشرط أن ٌنص
عقد الشراء بصراحة على بٌان استعمال النقود وأن ثبتت الزوجة مصدرها.

المادة () :451

فٌما خبل الحالة المنصوص علٌها فً الفقرة الثانٌة من المادة تحسب األموال التً أحرزتها الزوجة بعوض فً أثناء مدة الزواج
مشترا ًة بنقود زوجها.

وٌجب أن تضم إلى موجودات التفلٌسة إال إذا قدمت الزوجة برهانا ً على العكس.

المادة () :451

إذا أوفت الزوجة دٌونا ً لحساب زوجها قامت القرٌنة القانونٌة على أنها أوفت هذه الدٌون من مال زوجها ما لم ٌقم الدلٌل على
عكس ذلك.

المادة () :451

إذا كان الزوج تاجراً فً وقت عقد الزواج أو كان عندب ٍذ ببل حرفة أخرى معٌنة ثم صار تاجراً فً خبلل السنة نفسها فإن
العقارات التً كان ٌملكها فً وقت الزواج أو آلت إلٌه باإلرث أو بالهبة بٌن األحٌاء أو بالوصٌة تكون وحدها خاضعة للتؤمٌن
الجبري لضمان حقوق ودٌون الزوجة.

المادة () :453

– 1إن المرأة التً كان زوجها تاجراً فً وقت عقد الزواج أو كان عندب ٍذ ببل حرفة أخرى معٌنة ثم صار تاجراً خبلل السنة
التً تلً عقد الزواج ال ٌحق لها أن تقٌم أٌة دعوى على التفلٌسة من أجل المنافع المنصوص علٌها فً صك الزواج.

– 2وفً هذه الحالة ال ٌحق للدابنٌن أن ٌحتجوا من جهتهم بالمنافع التً منحتها الزوجة لزوجها فً الصك المذكور.

– 3وتبطل أٌضا ً الهبات الممنوحة بٌن الزوجٌن فً أثناء (مدة الزواج) .

الباب الثالث

إجراءات المحاكمة البسٌطة

المادة () :454

إذا تبٌن من المٌزانٌة التً ٌقدمها المفلس أو من معلومات تالٌة أن موجودات التفلٌسة ال تجاوز مابتٌن وخمسٌن دٌناراً وظهر
أن المعدل الذي ٌراد توزٌعه ال ٌمكن أن ٌجاوز عشرة فً المابة  .جاز للمحكمة إما من تلقاء نفسها وإما بنا ًء على طلب
الدابنٌن أن تؤمر بتطبٌق اإلجراءات البسٌطة على التفلٌسة.

المادة () :455

تختلؾ اإلجراءات البسٌطة عن اإلجراءات العادٌة فً األمور اآلتٌة:

أ  .تخفض إلى النصؾ المواعٌد المعٌنة إلبراز اسناد الدٌن ولبلعتراض أو االستبناؾ وؼٌرها من المواعٌد المنصوص
علٌها فً المواد ( 314و  338و  374و  391و  )414من هذا القانون وإذا كان المٌعاد خمسة عشر ٌوما ً فٌخفض إلى ثمانٌة
أٌام.

ب  .ال توضع األختام.

ج  .ال ٌعٌن مراقبون.

د ٌ .تولى القاضً المنتدب فصل المنازعات التً تقام فً شؤن الدٌون مع االحتفاظ بحق االستبناؾ عند االقتضاء لدى
محكمة االستبناؾ.

هـ ٌ .حق للقاضً المنتدب أن ٌجٌز كل المصالحات.

و  .ال ٌجري إال توزٌع واحد للنقود.

ز ٌ .قوم القاضً المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكٌل التفلٌسة ومخصصاته.

الباب الرابع

اإلفبلس التقصٌري أو االحتٌالً

المادة () :456

تنظر المحاكم الجزابٌة فً جرابم اإلفبلس التقصٌري أو االحتٌالً بنا ًء على طلب وكبلء التفلٌسة أو أي شخص من الدابنٌن أو
النٌابة العامة وتطبق فً هذا الشؤن أحكام قانون العقوبات.

المادة () :457

 1إن نفقات الدعوى التً تقٌمها النٌابة العامة من أجل إفبلس تقصٌري ال ٌجوز فً حال من األحوال أن توضع على عاتقكتلة الدابنٌن.

– 2فً حالة عقد الصلح ال ٌجوز للخزٌنة العامة أن تطالب المفلس بما أدته من النفقات إال بعد انقضاء المواعٌد الممنوحة
بمقتضى العقد المذكور.

المادة () :458

تتحمل كتلة الدابنٌن نفقات الدعاوى التً ٌقٌمها باسم الدابنٌن وكبلء التفلٌسة عند تبربة المفلس وتتحمله الخزٌنة العامة إذا حكم
علٌه وٌبقى لها حق الرجوع على المفلس وفاقا ً للمادة السابقة.

المادة () :459

ال ٌجوز للوكبلء أن ٌقٌموا دعوى من أجل إفبلس تقصٌري وال أن ٌتخذوا صفة المدعً الشخصً باسم كتلة الدابنٌن إال بعد
الترخٌص لهم بموجب قرار تتخذه أؼلبٌة العدد من الدابنٌن الحاضرٌن.

المادة () :461

تدفع الخزٌنة العامة نفقات الدعوى الجزابٌة التً ٌقٌمها أحد الدابنٌن إذا حكم على المفلس وٌدفعها المدعً الشخصً إذا برأت
ساحة المفلس.

المادة () :461

1 -ال ٌجوز فً حال من األحوال أن تلقى نفقات دعوى اإلفبلس االحتٌالً على عاتق كتلة الدابنٌن.

2 -وإذا أخذ دابن أو عدة دابنٌن صفة المدعً الشخصً فإن النفقات فً حالة البراءة تبقى على عاتقهم.

المادة () :461

فً دعاوى اإلفبلس االحتٌالً أو التقصٌري ٌفصل القضاء الجزابً حتى فً حالة التبربة باألمور اآلتٌة:

أ ٌ .قضً من تلقاء نفسه بإعادة جمٌع األموال والحقوق واألسهم المختلسة بطرٌقة احتٌالٌة إلى كتلة الدابنٌن.

ب ٌ .حكم بما ٌطلب من بدل العطل والضرر وٌعٌن مبلؽه فً الحكم الذي ٌصدره.

المادة () :463

– ٌ1عتبر باطبلً بالنسبة إلى جمٌع األشخاص بما فٌهم المفلس كل اتفاق ٌعقد بٌن أحد الدابنٌن والمفلس أو أي شخص آخر على
منافع خاصة ٌنالها الدابن مقابل تصوٌته فً هٌبات التفلٌسة أو ٌنجم عنه نفعا ً خاص ٌناله الدابن من موجودات المفلس.

– 2وٌجب على الدابن أن ٌرجع النقود والمبالػ التً حصل علٌها بمقتضى هذه االتفاقات إلى من تعود له قانونا ً.

المادة () :464

– 1ال ٌترتب على الدعوى الجزابٌة المقامة من أجل اإلفبلس التقصٌري أو االحتٌالً أي تعدٌل فً القواعد العادٌة المختصة
بإدارة التفلٌسة.

– ٌ2لزم الوكبلء فً هذه الحال أن ٌسلموا إلى النٌابة العامة جمٌع السندات والصكوك واألوراق والمعلومات التً تطلب منهم.

المادة () :465

– 1للوكبلء الحق فً أن ٌطلعوا متى شاءوا على المستندات والصكوك واألوراق التً ٌسلمونها إلى القضاء الجزابً.

– 2وٌجوز لهم أن ٌؤخذوا منها خبلصات أو أن ٌطلبوا نسخا ً رسمٌة منها فٌرسلها إلٌهم الكاتب.

– 3أما المستندات والصكوك واألوراق التً لم ٌصدر أمراً باالحتفاظ بها فتسلم بعد الحكم إلى الوكبلء مقابل سند إٌصال.

الباب الخامس

إعادة االعتبار

المادة () :466

– 1بعد مرور عشر سنوات على إعبلن اإلفبلس ٌستعٌد المفلس اعتباره حكما ً بدون أن ٌقوم بؤٌة معاملة إذا لم ٌكن مقصراً أو
محتاالً.

– 2إن استعادة االعتبار على هذا المنوال ال ٌمكن أن ٌمس وظابؾ الوكبلء إذا كانت مهمتهم لم تنت ِه وال حقوق الدابنٌن إذا
كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما ً.

المادة () :467

ٌ1 -عاد االعتبار حتما ً إلى المفلس الذي أوفى جمٌع المبالػ المترتبة علٌه من رأس مال وفابدة ونفقات.

– 2وال ٌجوز مطالبته بالفابدة عن مدة تزٌد على خمس سنوات.

– 3وٌشترط فً إعادة االعتبار لشرٌك فً شركة أشخاص وقعت فً اإلفبلس أن ٌثبت أنه أوفى وفاقا ً لما تقدم ذكره الحصة
التً تعود علٌه من دٌون الشركة وإن ٌكون قد حصل على صلح خاص.

– 4إذا اختفى أحد الدابنٌن أو عدة منهم أو ؼابوا أو رفضوا قبول الوفاء فٌودع المبلػ الواجب لهم المصرؾ المجاز له قبول
أمانات الدولة وٌعد إثبات هذا اإلٌداع بمثابة سند إٌصال.

المادة () :468

تجوز إعادة االعتبار للمفلس المعروؾ بؤمانته:

أ  .إذا كان قد أوفى تماما ً األقساط التً وعد بها فً عقد الصلح الذي حصل علٌه وٌطبق حكم هذه الفقرة على الشرٌك فً
شركة أشخاص تقرر إفبلسها وحصل على صلح خاص من الدابنٌن.

ب  .إذا أثبت المفلس أن الدابنٌن أبرءوا ذمته إبرا ًء تاما ً من دٌونه أو وافقوا باإلجماع على إعادة اعتباره.

المادة () :469

– ٌ1رفع طلب إعادة االعتبار إلى النابب العام فً منطقة المحكمة التً أصدرت الحكم باإلفبلس وتضم إلٌه أسناد اإلٌصال
واألوراق المثبتة.

– ٌ2حٌل النابب العام جمٌع األوراق إلى المحكمة التً أعلنت اإلفبلس وٌكلفها التحقٌق عن صحة الوقابع المعروضة.

المادة () :471

ٌرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما ً بطلب إعادة االعتبار ،إلى كل من الدابنٌن المثبتة دٌونهم على التفلٌسة أو المعترؾ
بهم فً قرار قضابً الحق ولم توؾ لهم دٌونهم بتمامها.

المادة () :471

– 1لكل دابن لم ٌحصل على المعدل المقرر له فً عقد الصلح أو لم ٌبرئ ذمة مدٌنه إبرا ًء تاما ً الحق فً أن ٌعترض على
إعادة االعتبار فً استدعاء بسٌط ٌقدم إلى قلم المحكمة مع األوراق المثبتة فً مٌعاد شهر من تارٌخ إرسال العلم إلٌه.

– 2وللدابن المعترض أن ٌتدخل فً المحاكمة التً تجري فً إعادة االعتبار.

المادة () :471

– 1بعد انقضاء المٌعاد تحال إلى النابب العام الذي رفع إلٌه الطلب نتٌجة التحقٌقات المنصوص علٌها فٌما سبق باالعتراضات
المقدمة من الدابنٌن.

– 2وهو ٌحٌلها مع رأٌه المعلل إلى المحكمة.

المادة () :473

– 1تدعو المحكمة عند االقتضاء طالب إعادة االعتبار والمعترضٌن وتسمع وجاهٌا ً أقوالهم فً ؼرفة المذاكرة.

بمحام.
– 2وٌجوز لكل واحد منهم أن ٌستعٌن
ِ

 3وفً حالة وفاء الدٌون بتمامها تكتفً المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرتبإعادة االعتبار.

– 4وإذا كانت إعادة اختٌارٌة تقدر المحكمة ظروؾ القضٌة.

– 5ثم ٌصدر الحكم فً جلسة علنٌة.

 ٌ6بلػ الحكم إلى المستدعً وإلى الدابنٌن المعترضٌن والنابب العام ولهإالء الحق فً استبناؾ الحكم فً مٌعاد ٌ 15وما ً منتارٌخ تبلٌؽه إلٌهم.

– 7وبعد التدقٌق تفصل محكمة االستبناؾ فً القضٌة وفاقا ً لئلجراءات المنصوص علٌها فٌما تقدم وال ٌقبل القرار الذي
تصدره أي طرٌق من طرق الطعن.

المادة () :474

– 1إذا رد الطلب فبل ٌمكن العودة إلٌه إال بعد مرور سنة.

– 2وإذا قبل الطلب أدرج الحكم الصادر من محكمة البداٌة أو االستبناؾ فً سجل محكمة التفلٌسة والمحكمة التً ٌقٌم فً
منطقتها المستدعً.

– 3وٌرسل أٌضا ً هذا الحكم إلى النابب العام الذي تلقى طلب إعادة االعتبار فٌؤمر باإلشارة إلٌه فً السجل المختص.

4 -وٌسجل أٌضا ً هذا الحكم فً سجل التجارة.

المادة () :475

ال ٌجوز إعادة االعتبار التجاري إلى المفلسٌن الذٌن حكم علٌهم باإلفبلس االحتٌالً أو بسرقة أو احتٌال أو إساءة أمانة إال إذا
كانوا قد حصلوا على إعادة االعتبار الجزابً.

المادة () :476

ٌجوز إعادة االعتبار للمفلس بعد وفاته.

المادة () :477

تخضع الشركات المرخصة أو المسجلة بمقتضى قانون الشركات الساري المفعول إلى إجراءات التصفٌة الفسخ الواردة فٌه،
كما تخضع الشركات المدنٌة األخرى إلى قواعد التصفٌة الواردة فً القانون المدنً .

المادة () :478

لمجلس الوزراء بموافقة جبللة الملك أن ٌصدر األنظمة البلزمة لتنفٌذ أحكام هذا القانون.

المادة () :479

– ٌ1لؽى اعتباراً من تارٌخ العمل بهذا القانون:

أ  .قانون التجارة العثمانً الصادر فً  8شعبان سنة  1166وذٌله المإرخ  9شوال سنة  ،1176وقانون المعامبلت
اإلفبلسٌة الصادر فً  11جمادى األخرى سنة 1313هـ .وقانون الشٌك الصادر فً  14جمادى األولى سنة  ،1331وكافة
التعدٌبلت الطاربة علٌها.

ب  .قانون البوالص والشٌكات الفلسطٌنً والتعدٌبلت الطاربة علٌه.

ج  .قانون السماسرة الفلسطٌنً.

د  .قانون اإلفبلس الفلسطٌنً.

هـ  .جمٌع األحكام األخرى المخالفة ألحكام هذا القانون.

2 -رؼم إلؽاء القوانٌن المذكورة:

أ  .تعتبر صحٌحة الدعاوى واإلجراءات التً بدء بها قبل العمل بهذا القانون والتً جرت بصورة صحٌحة وفق القوانٌن
السابقة على أن تسري بقدر اإلمكان أحكام هذا القانون على تلك الدواعً واإلجراءات من المرحلة التً وصلت إلٌها ٌوم العمل
به.

ب  .تخضع صحة العقود واألوراق والدفاتر التجارٌة التً وضعت قبل العمل بهذا القانون إلى أحكام القوانٌن التً جرت فً
ظلها.

ج  .ال تتؤثر فً هذا اإللؽاء الحقوق التً نشؤت أو االلتزامات التً تترتب بمقتضى القوانٌن الملؽاة ،وقبل العمل بالقانون
الحالً.

د  .تسري النصوص الواردة فً هذا القانون حول التقادم على كل تقادم لم ٌكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص
الملؽاة هً التً تسري على المسابل المتعلقة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك عن المدة السابقة على العمل بهذا القانون .وإذا
حدد هذا القانون مدة تقادم أقصر مما كان محدداً فً القوانٌن الملؽاة سرت المدة الجدٌدة من وقت العمل بهذا القانون ولو كانت
المدة القدٌمة قد بدأت قبل ذلك .وأما إذا كان الباقً من المدة التً نصت علٌها القوانٌن الملؽاة أقصر من المدة التً حددها هذا
القانون فإن التقادم ٌتم بانقضاء هذا الباقً.

هـ  .توفق أوضاع التجار ودفاترهم وسجلهم التجاري بمقتضى أحكام هذا القانون واألنظمة الصادرة بموجبه خبلل مد ٍة أقصاها
أربعة أشهر من تارٌخ العمل به.

المادة () :481

ربٌس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفٌذ أحكام هذا القانون.

