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بدعم من االتحاد األوروبي
مت طباع � � ��ة هذا الكتيب بدعم من االحت � � ��اد األوروبي ،إن محتويات هذا الكتيب هي من
مس � � ��ؤولية نقابة احملامني النظاميني الفلس � � ��طينيني وحده � � ��ا وال تعكس بالضرورة آراء
االحتاد األوروبي.
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الزميالت والزمالء األعزاء
تحية الحق والعروبة وبعد،

ق���د تك���ون الفكرة ثاقبة ،غير أنها إذا ظلت مخبوءة يف ذهن صاحبها
فلن يلمس لها أثر ،ولكنهاتصبح نيرة إذا شع سناها على اآلخرين.
ونحن يف نقابتكم نقابة احملامني نخطو خطوات حثيثة يف مس���يرتنا،
منطلقني من إمياننا الراس���خ بأهمية تطوير مؤسس���تنا وعملنا .وماضني
يف أداء رسالتنا السامية التي تستند إلى القيم الرفيعة املتمثلة يف احترام
إنسانية اإلنسان بكل ما لهذه العبارة من أبعاد.
إن اخلط���وة األول���ى يف أي عمل تكون ناجح���ة إذا تلتها خطوات ،وقد
متضي تارة وتعثر تارة أخرى ،غير أن النجاح يقاس مبدى اإلجناز.
نقيب احملامني
احملامي حسني شبانة
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نحن احلسني األول ملك اململكة األردنية الهاشمية مبقتضى
املادة ( )31من الدستور وبناء على ما قرره مجلسا األعيان والنواب
نصادق عن القانون اآلت��ي ونأمر بإصداره وإضافته إلى قوانني
الدولة
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الكتاب األول
التجارة على وجه عام والتجار واملؤسسات التجارية
الباب األول
أحكام عامة
املادة 1
التسمية والنفاذ

 .1يس���مى هذا القانون (قانون التج���ارة) ويعمل به بعد مرور ثالثة
أشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة الرسمية.
 .2يتضم���ن ه���ذا القانون م���ن جهة القواع���د املختص���ة باألعمال
التجارية التي يقوم بها أي ش���خص مهما كانت صفته القانونية
ويتضم���ن من جه���ة أخرى األحكام التي تطبق على األش���خاص
الذين اتخذوا التجارة مهنة.
املادة 2
تطبيق أحكام القانون املدني

إذا انتف���ى الن���ص يف هذا القان���ون فتطبق على امل���واد التجارية
أحكام القانون املدني.
عل���ى أن تطبي���ق هذه األحكام ال يكون إال على نس���بة اتفاقها مع
املبادئ املختصة بالقانون التجاري.
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املادة 3
املصادر االسترشادية

إذا لم يوجد نص قانوني ميكن تطبيقه فللقاضي أن يسترشد بالسوابق
القضائية واجتهاد الفقهاء ومبقتضيات اإلنصاف والعرف التجاري.
املادة 4
تطبيق العرف

 .1على القاضي عند حتديد آثار العمل التجاري ،أن يطبق العرف
السائد إال إذا ظهر أن املتعاقدين قصدوا مخالفة أحكام العرف
أو كان العرف متعارضاً مع النصوص القانونية اإللزامية.
 .2ويعد العرف اخلاص والعرف احمللي مرجحني على العرف العام.
املادة 5
تطبيق قوانني خاصة

إن البورص���ات التجاري���ة واملعارض واألس���واق واملخ���ازن العامة
واملس���تودعات وس���ائر املنش���آت املع���دة للتج���ارة تخض���ع على قدر
احلاجة لقوانني وأنظمة خاصة.
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الباب الثاني
األعمال التجارية
املادة 6
االعمال التجارية البرية

تعد األعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية أعماالً جتارية برية:
أ -ش���راء البضائع وغيرها من املنقوالت املادية ألجل بيعها بربح
ما سواء بيعت على حالتها أم بعد شغلها أو حتويلها.
ب -ش���راء تل���ك األش���ياء املنقول���ة نفس���ها ألج���ل تأجيره���ا أو
استئجارها ألجل تأجيرها ثانية.
ج -البي���ع أو االس���تئجار أو التأجير ثانية لألش���ياء املش���تراة أو
املستأجرة على الوجه املبني فيما تقدم.
د -أعمال الصرافة واملبادل���ة املالية ومعامالت املصارف العامة
واخلاصة.
هـ -توريد املواد.
و -أعمال الصناعة وإن تكن مقترنة باستثمار زراعي إال إذا كان
حتويل املواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز -النقل براً أو جواً أو على سطح املاء.
ح -العمالة والسمسرة.
ط -التأمني بأنواعه.
ي -املشاهد واملعارض العامة.
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ك -التزام الطبع.
ل -التخزين العام.
م -املناجم والبترول.
ن -األعمال العقارية.
س -شراء العقارات لبيعها بربح.
ع -وكالة األشغال.

 .2وتع���د كذلك من األعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية
األعم���ال التي ميكن اعتبارها مماثلة لألعمال املتقدمة لتش���ابه
صفاتها وغاياتها.
املادة 7
االعمال التجارية البحرية

تعد أعماالً جتارية بحرية:
أ -كل مش���روع إلنش���اء أو ش���راء بواخر معدة للمالحة الداخلية
أو اخلارجي���ة بقص���د اس���تثمارها جتارياً أو بيعه���ا وكل بيع
للبواخر املشتراة على هذا الوجه.
ب -جميع اإلرس���اليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كش���راء أو
بيع لوازمها من حبال وأشرعة ومؤن.
ج -إجازة السفن أو التزام النقل عليها واإلقراض أو االستقراض البحري.
د -وس���ائر العق���ود املختص���ة بالتج���ارة البحري���ة كاالتفاق���ات
واملقاوالت على أجور البحارة وبدل خدمتهم أو استخدامهم
للعمل على بواخر جتارية.
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املادة 8
اعتبار االعمال جتارية

 .1جميع األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات جتارية تعد جتارية
أيضاً يف نظر القانون.

 .2وعند قيام الش���ك تعد أعمال التاجر صادرة منه لهذه الغاية إال
إذا ثبت العكس.
الباب الثالث
التجار
الفصل األول
للتجار على وجه عام واألهلية املطلوبة لالجتار
املادة 9 -
التجار

التجار هم:
أ 		.األشخاص الذين تكون مهنتهم القيام بأعمال جتارية.
ب 		.الشركات التي يكون موضوعها جتارياً.
 .2أما الش���ركات التي يكون موضوعها مدنياً ولكنها اتخذت صفة

الشركات املساهمة احملدودة والعادية فتخضع جلميع التزامات
التجار املعينة يف الفصلني الثاني والثالث من هذا الباب.
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املادة 10
االستثناء من االحكام املتعلقة بالتجار

إن األف���راد الذين يتعاط���ون جتارة صغيرة أو حرفة بس���يطة
ذات نفق���ات عام���ة زهي���دة بحي���ث يعتم���دون يف الغال���ب عل���ى
مس���اعيهم البدني���ة للحصول على أرباح قليلة لتأمني معيش���تهم
أكثر من اس���تنادهم إلى رأس مالهم النق���دي كالبائع الطواف أو
البائ���ع باملياوم���ة أو الذين يقومون بنقليات صغي���رة على البر أو
سطح املاء ال يخضعون للواجبات املختصة بالدفاتر التجارية وال
لقواعد الش���هر وال ألحكام اإلفالس والصل���ح الواقي املنصوص
عليها يف هذا القانون.
املادة 11
أثر اإلعالن عن االشتغال باألعمال التجارية

كل من أعلن يف الصحف أو النش���رات أو أية واس���طة أخرى عن
احملل الذي أسس���ه وفتحه لالش���تغال باألعمال التجارية يعد تاجراً
وإن لم يتخذ التجارة مهنة مألوفة له.
املادة 12
األعمال التجارية العرضية

ال يع���د تاج���راً من ق���ام مبعاملة جتاري���ة عرض���اً إال أن املعاملة
املذكورة تكون خاضعة ألحكام قانون التجارة.
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املادة 13
أعمال األشخاص االعتباريني

ال تعد الدولة ودوائرها وال البلديات واللجان والنوادي واجلمعيات
ذات الش���خصية االعتبارية من التجار وإن قامت مبعامالت جتارية
إال أن معامالتها املذكورة خاضعة ألحكام قانون التجارة.
املادة 14
معامالت املوظفني والقضاة املمنوعني من االجتار

إذا اش���تغل املوظف���ون والقض���اة املمنوع���ون من االجت���ار قانوناً

باملعام�ل�ات التجارية فتش���ملهم األحكام القانوني���ة املتعلقة بالصلح
الواقي واإلفالس.
املادة 15
األهلية التجارية

تخضع األهلية التجارية ألحكام القانون املدني.
الفصل الثاني
دفاتر التجارة
املادة 16
الدفاتر التجارية اإلجبارية

يجب على كل تاجر أن ينظم على األقل الدفاتر الثالثة اآلتية:
أ  -دفتر اليومية ويجب أن يقيد يوماً فيوماً جميع األعمال التي
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تع���ود بوجه من الوجوه إلى عمله التجاري وأن يقيد باجلملة
شهراً فشهراً النفقات التي أنفقها على نفسه وأسرته.
ب -دفتر صور الرسائل ويجب أن تنسخ فيه الرسائل والبرقيات
التي يرسلها كما يحفظ به ويرتب الرسائل أو البرقيات التي
يتلقاها.
ج-دفت���ر اجلرد وامليزانية اللذان يجب تنظيمهما مرة على األقل
يف كل سنة.
املادة 18
تنظيم الدفاتر التجارية

يج���ب أن تنظم الدفاتر التجارية اإلجبارية بحس���ب التاريخ وبال
بي���اض وال ف���راغ وال نق���ل إل���ى الهام���ش وال محو وال حتش���ية بني
السطور.
املادة 18
الترقيم والتأشير والتوقيع

يجب ترقيم الدفاتر املذكورة والتأشير عليها وتوقيعها من مراقب
السجل التجاري.
املادة 19
مدة حفظ الدفاتر

يج���ب على التاجر أن يحف���ظ الدفاتر بعد اختتامها مدة عش���ر
سنوات.
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املادة 20
حاالت تسليم الدفاتر إلى القضاء

تسلم الدفاتر بكاملها أو نسخ عنها إلى القضاء يف أحوال اإلرث
وقس���مة األموال املشتركة والش���ركة والصلح الواقي واإلفالس ويف
األحوال املنصوص عليها يف قانون أصول احملاكمات احلقوقية.
املادة 21
عرض الدفاتر أو إبرازها

 .1فيما عدا األحوال املذكورة يف املادة الس���ابقة ميكن على الدوام
ع���رض الدفاتر التجاري���ة أو املطالبة بإبرازها الس���تخالص ما
يتعلق منها بالنزاع.
 .2وللقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإبراز الدفاتر املذكورة للغاية
ذاتها.
الفصل الثالث
سجل التجارة
املادة 22
سجل التجارة

 .1س���جل التج���ارة ميك���ن اجلمهور م���ن احلصول عل���ى املعلومات
الوافية عن كل التجار واملؤسسات التجارية يف اململكة.
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 .2وهو أيضاً أداة للش���هر يقصد به���ا جعل محتوياته نافذة يف حق
الغير عند وجود نص قانون بهذا املعنى.
 .3مين���ح التجار واملؤسس���ات التجاري���ة ميعاداً للقي���ام مبعامالت
التس���جيل يف س���جل التجارة وفق أحكام هذا القانون واألنظمة
التي توضع مبقتضاه.
املادة 23
تنظيم السجل التجاري

يج���ري تنظي���م الس���جل التج���اري وطريق���ة التس���جيل فيه وفق
الشروط التي حتددها األنظمة الصادرة مبقتضى هذا القانون.
املادة 24
التسجيل يف السجل التجاري

كل تاجر أو مؤسسة جتارية له أو لها مركز رئيسي خارج اململكة
وفرع أو وكالة يف اململكة يجب تسجيل اسمه أو اسمها خالل الشهر
الذي يلي فتح الوكالة أو الفرع يف س���جل التجارة ش���ريطة أن يكون
الوكي���ل أو املدي���ر املس���ؤول يف اململكة ع���ن الف���رع أو الوكالة أردني
اجلنسية مع مراعاة أحكام قانون الشركات بشأن تسجيل الشركات
األجنبية.
املادة 25
خضوع الشركات لقانون تسجيلها

تخضع الشركات ألحكام القانون اخلاص بتسجيلها.
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املادة 26
شطب التسجيل

 .1إذا تويف تاجر أو انقطع عن تعاطي جتارته ولم يكن قد تفرغ ألحد عن
محله التجاري وجب شطب التسجيل املختص به يف سجل التجارة.
 .2ويجري هذا الش���طب مباش���رة مبقتضى قرار يص���دره مراقب
سجل التجارة.
املادة 27
املواعيد غير احملددة

 .1كل قيد يف س���جل التجارة لم يحدد له ميعاد يف املواد الس���ابقة
يج���ب طلب إجرائه يف خالل ش���هر يبتدئ م���ن تاريخ الوثيقة أو
العمل الذي يراد قيده.
 .2أما األحكام والقرارات فيبتدئ ميعادها من يوم إصدارها.
املادة 28
صيغ التسجيالت والقيود

إن جمي���ع التس���جيالت والقي���ود يف س���جل التج���ارة جتري بعد
تصريح يقدم وفاقاً للصيغ املنصوص عليها يف األنظمة املرعية.
املادة 29
رفض إجراء القيود

ال يجوز ملراقب س���جل التجارة أن يرفض إجراء القيود املطلوبة
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إال إذا كان���ت التصريح���ات املقدم���ة ال تش���تمل عل���ى كل البيان���ات
املنصوص عليها.
املادة 30
نسخ القيود

 .1يجوز لكل ش���خص أن يطلب إعطاءه نس���خة عن القيود املدرجة
يف السجل مقابل رسم يحدد يف األنظمة املرعية:

 .2ملراقب السجل عند االقتضاء أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود.
 .3ويصدق مراقب السجل على مطابقة النسخ لألصل.
املادة 31
منع ذكر بيانات التسجيل يف معامالت التاجر

ال يجوز أن يذكر يف النسخ التي يسلمها مراقب السجل
أ 		-األحكام املعلنة لإلفالس إذا كان املفلس قد استرد اعتباره.
ب -األحكام القاضية باحلجر أو بإقامة مساعد قضائي إذا كان
قد صدر القرار برفع احلجر أو املساعدة.
املادة 32
ذكر بيانات التسجيل يف معامالت التاجر

كل تاجر وكل ش���ركة ملزمني بالتس���جيل يجب عليهما أن يذكرا
املكان الذي سجال فيه ورقم هذا التسجيل يف مراسالتهما وفواتير
ومذك���رات اإليص���ال والتعريف���ات واملنش���ورات وس���ائر املطبوعات
الصادرة عنهما.
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املادة 33
عقوبات

 .1كل تاج���ر أو وكي���ل ش���ركة أو مديره���ا ال يطل���ب يف املواعي���د
املنصوص عليها إجراء القيود اإلجبارية أو ال يذكر ما يجب ذكره
على املراسالت أو الفواتير وغيرها من املطبوعات الصادرة عن
محله يعاقب بغرامة ال تتجاوز عشرين ديناراً.
 .2حتك���م به���ذه الغرامة احملكمة الصلحية بن���اء على طلب مراقب
سجل التجارة بحسب األصول.
 .3وتأمر احملكمة بإجراء القيد يف خالل خمس���ة عش���ر يوماً وإذا
لم يجر احملكوم عليه القيد يف أثناء هذا امليعاد فيحكم بتغرميه
ديناراً عن كل يوم تستمر فيه املخالفة بعد احلكم األول.
املادة 34
تقدمي بيانات غير صحيحة

 .1كل بيان غير صحيح يقدم عن س���وء نية للتس���جيل أو للقيد يف
س���جل التجارة يعاقب مقدمه م���ن احملكمة املختصة بغرامة من
عش���رة دنانير إلى مائة دينار وباحلبس من شهر واحد إلى ستة
أشهر أو بإحدى هاتني العقوبتني.

 .2وال يح���ول ذل���ك دون العقوب���ات الت���ي ميك���ن احلكم به���ا وفاقاً
للقوان�ي�ن اخلاصة ولقانون العقوبات من أجل اجلرائم الناش���ئة
عن البيان غير الصحيح.
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 .3وللمحكمة اجلزائية التي تصدر احلكم أن تأمر بتصحيح البيان
املشار إليه على الوجه الذي تعينه.
املادة 35
نفاذ البيانات املسجلة يف حق الغير

 .1البيانات املس���جلة سواء أكانت اختيارية أم إجبارية تعتبر نافذة
يف حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها.
 .2وال يحول تطبيق العقوبات املتقدمة دون نفاذ هذه القاعدة.
املادة 36
أهلية التقاضي

يتمتع كل ش���خص طبيعي أو اعتب���اري عند التقاضي يف احملاكم
أو املراجعة بحقوق جتارية لدى أية دائرة أو مؤسسة عامة باألهلية
الت���ي يحوزها مبوجب القانون املدني أو قانون الش���ركات الس���اري
املفعول.
املادة 37
احملكمة املختصة

تفص���ل محكم���ة البداية املختصة يف كل خ�ل�اف يقع بني مراقب
الس���جل وأصحاب العالقة بشأن التسجيل والقيد يف سجل التجارة
بناء على اس���تدعاء بإش���عار يقدم لها ،وتصدر قرارها -بعد س���ماع
ً
قاب�ل�ا للطعن في���ه بالطرق
أق���وال الطرف�ي�ن -ويك���ون ه���ذا القرار
القانونية.
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الباب الرابع
املتجر والعنوان التجاري
الفصل األول
املتجر
املادة 38
املتجر

 .1يتكون املتجر قانوناً من محل التاجر ومن احلقوق املتصلة به.
 .2يش���تمل املتجر عل���ى مجموعة عناصر مادي���ة وغير مادية
تختلف بحس���ب األحوال وهي خصوصاً -الزبائن واالس���م
والش���عار وح���ق اإليج���ار والعالم���ات الفارق���ة والب���راءات
واإلج���ازات والرس���وم والنماذج والع���دد الصناعية واألثاث
التجاري والبضائع.
املادة 39
حقوق مستثمر املتجر

إن حقوق مس���تثمر املتجر فيما يختص بالعناصر املختلفة املبينة
يف امل���ادة الس���ابقة تعني مبقتضى القوانني اخلاص���ة املتعلقة بها أو
مبقتضى املبادئ العامة يف احلقوق.
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الفصل الثاني
العنوان التجاري
املادة 40
العنوان التجاري

 .1على كل تاجر أن يجري معامالته ويوقع أوراقه املتعلقة بالتجارة
باسم معني يطلق عليه العنوان التجاري.
 .2وعليه أن يكتب عنوانه يف مدخل متجره.
املادة 41
مواصفات العنوان التجاري

 .1يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه.
 .2يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين املسجلة قب ً
ال.
 .3للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن ال حتمل
ه���ذه اإلضافة الغير على فه���م خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهمية
جتارية وسمعتها أو بوضعه املالي أو بوجود شركة أو بنوعها.
املادة 42
العنوان التجاري للفرع

 1إذا أراد تاجر فتح فرع يف غير املركز الذي سجل فيه عنوانهالتجاري وكان هنالك تاجر آخر قد س���جل العنوان التجاري نفس���ه
فعل���ى ذلك التاجر إضافة ما ميي���ز عنوانه عن عنوان التاجر اآلخر
املسجل يف ذلك املركز.
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املادة 43
التفرغ عن العنوان التجاري

 .1ال يجوز فصل العنوان التجاري عن املتجر والتفرغ عنه مستق ً
ال
عن املتجر.
 .2التف���رغ عن املتجر ال يش���مل العنوان التج���اري ما لم ينص على
ذلك صراحة أو ضمناً.
املادة 44
أثر التفرغ على االلتزامات والقيود

 .1يكون الشخص الذي متلَّك عنواناً جتارياً تبعاً ملتجر مسؤوالً عن
التزام���ات املتفرغ املترتب���ة عليه بالعنوان املذك���ور ،ويكون مالكاً
حلقوقه الناشئة من جتارته.

 .2وإذا تضمن���ت العقود ما يخالف ذلك فال يس���ري على الغير إال
إذا سجل التجارة أو أخبر ذوو العالقة به رسمياً.
 .3وتسقط املسؤولية املبحوث عنها يف هذه املادة بعد مضي خمس
سنوات اعتباراً من تاريخ التفرغ.
املادة 45
التفرغ عن املتجر دون العنوان

ال يك���ون الش���خص املف���رغ له عن متج���ر دون العن���وان التجاري
مسؤوالً عن التزامات املتفرغ ما لم يكن هنالك اتفاق مخالف سجل
يف سجل التجارة.
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املادة 46
إضافة ما يفيد االستخالف

 .1على الشخص الذي متلَّك عنواناً جتارياً أن يضيف إليه ما يدل
على استخالفه.
 .2م���ن واف���ق على اس���تعمال عنوان���ه التجاري من قبل الش���خص
املتف���رغ له خالف���اً ملا ذكر يكون مس���ؤوالً ع���ن االلتزامات التي
عقدها اخللف بالعنوان املذكور.
 .3ويشترط يف ذلك أن ال يتمكن الدائنون من حتصيل حقوقهم من
اخللف عند تنفيذ احلكم الصادر بحقه.
املادة 47
عقوبات

 .1كل م���ن وض���ع قصداً عنوان غي���ره التجاري على منش���ورات أو
غالف���ات أو يف رس���ائل وأوراق جتارية أو عل���ى رزم وربطات أو
على بضائع وأشياء أخرى بدون حق وكل من باع أو عرض للبيع
أم���واالً موضوعاً عليه���ا بالصورة املذكورة عن���وان جتاري لغيره
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تتجاوز السنة أو
بغرامة ال تقل عن خمسني ديناراً وال تتجاوز مائتي دينار.

 .2تتوقف إقامة دعوى احلق العام يف اجلرائم املنصوص عليها يف
هذه املادة على إقامة الدعوى باحلقوق الشخصية.
 .3ويجوز أن يترك املدعي الش���خصي دعواه بعد إقامتها ويف هذه
احلالة تسقط الدعوى العامة.
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 .4ويف جمي���ع األحوال يجوز للنياب���ة العامة أن حترك دعوى احلق
العام إذا وجدت أن املصلحة العامة تقتضي بذلك.
املادة 48
عقوبات

كل م���ن خالف أحكام املادتني ( )41 ،40يعاقب بغرامة ال تتجاوز
عشرة دنانير.
املادة 49
منع استعمال العنوان التجاري أو شطبه

 .1إذا اس���تعمل عن���وان جتاري بأي���ة صورة كانت خالف���اً لألحكام
املدرجة يف هذا الفصل فلذوي الشأن أن يطالبوا منع استعمال
ذلك العنوان التجاري أو شطبه إن كان مسج ً
ال.
 .2ولألش���خاص املتضررين أن يطالبوا التعويض عما حلق بهم من
ضرر سواء أكان استعمال العنوان عن قصد أو عن تقصير.
املادة 50
عناوين الشركات التجارية

 .1يكون عنوان الش���ركات التجارية وفق األحكام القانونية اخلاصة
بكل نوع منها.
 .2وتطبق بش���أنها أح���كام هذا الفصل الت���ي ال تتعارض مع قانون
الشركات الساري املفعول.
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الكتاب الثاني
العقود التجارية
الباب األول
أحكام عامة
املادة 51
إثبات العقود التجارية

ال يخض���ع إثب���ات العق���ود التجاري���ة مبدئياً للقواع���د احلصرية
املوضوع���ة للعقود املدنية ،فيجوز إثبات العقود املش���ار إليها بجميع
ط���رق اإلثبات  /م���ع االحتفاظ باالس���تثناءات ال���واردة يف األحكام
القانونية اخلاصة.
املادة 52
إثبات تاريخ األسناد التجارية

 .1يف املواد التجارية يجوز إثبات تاريخ السند العادي بالنسبة إلى
الغير بجميع طرق اإلثبات.
 .2إن تاري���خ اإلس���ناد القابل���ة للت���داول وتاري���خ تظهيره���ا يعدان
صحيحني إلى أن يثبت العكس.
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املادة 53
تضامن املدينني يف االلتزام التجاري

 .1إن املدينني معاً يف التزام جتاري يعدون متضامنني يف هذا االلتزام.
 .2وتطبق هذه القرينة على كفالء الدين التجاري.
املادة 54
إثبات العدل أو الثمن الدارج

يعتم���د يف إثب���ات الع���دل والثمن ال���دارج على أس���عار البورصة
والتسعيرات إن وجدت ما لم يوجد اتفاق مخالف.
املادة 55
اعتبار األعمال التجارية مأجورة

كل الت���زام جت���اري يقص���د به القي���ام بعمل أو بخدم���ة  /ال يعد
معقوداً على وجه مجاني  /وإذا لم يعني الفريقان أجرة أو عمولة أو
سمسرة فيستحق الدائن األجر املعروف يف املهنة.
املادة 56
مهل الوفاء وطلب فسخ العقد

 .1ال يح���ق للمحكمة يف املواد التجارية أن متنح مه ً
ال للوفاء إال يف
ظروف استثنائية.

 .2ال يح���ق للفري���ق الذي طلب من احملكمة فس���خ العقد أن يطلب
التنفي���ذ بع���د ذلك  /أم���ا الذي قدم طلب التنفي���ذ فيحق له أن
يبدله بطلب الفسخ.
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 .3ال يقبل إنفاذ االلتزام بعد إقامة دعوى الفسخ.
املادة 57
االلتزامات املتتابعة

إن عدم تنفيذ أحد االلتزامات يف العقود ذات االلتزامات املتتابعة
يخ���ول الفريق الذي قام مبا يجب عليه أن يطلب فس���خ العقد فيما
يختص بجميع االلتزامات التي لم تنفذ .وال يحق ذلك دون حقه يف
املطالبة بالتعويض.
املادة 58
التقادم

 .1يف امل���واد التجارية يس���قط بالتق���ادم حق االدعاء مبرور عش���ر
سنوات إن لم يعني أجل القصر.
 .2ويس���قط بالتق���ادم حق االس���تفادة م���ن األحكام املكتس���بة قوة
القضية املقضية مبرور خمس عشرة سنة.
املادة 59
تطبيق تشريعات أخرى

 .1إن عق���ود البيع والق���رض والتأمني وجميع العقود التي لم حتدد
قواعدها يف هذا القانون تخضع للقانون املدني وللعرف.
 .2إن عمليات البورصة سواء أكانت على أوراق مالية أم على بضائع
تخضع للقواعد املختصة بأنواع العقود املختلفة التي تتخذ شكلها
أو تتصف بها  /ولألنظمة اخلاصة بالبورصات التجارية.
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 .3أم���ا العقود املختصة بالتج���ارة البحرية فتخضع لقانون التجارة
البحرية.
الباب الثاني
الرهن التجاري
املادة 60
الرهن التجاري

الرهن التجاري اخلاضع للقواعد احملددة فيما يلي يؤمن مبوجبه
الدين التجاري.
املادة 61
إثبات الرهن وإجراؤه

 .1فيما خال القيود التالية يثبت الرهن بجميع طرق اإلثبات.
 .2يج����ري رهن الس����ند االس����مي مبعاملة انتق����ال على س����بيل التأمني
تسجل يف سجالت احملل الذي أصدر السند وعلى السند نفسه.
 .3أما الس���ند ألمر فيج���ري الرهن عليه بتظهير ت���درج فيه عبارة
(القيمة وضعت تأميناً) أو عبارة أخرى باملعنى نفسه.
 .4وأما الديون العادية املترتبة لشخص معني فيجري الرهن عليها
يف كل األحوال بس���ند مكتوب ذي تاريخ ثابت يبلغ للمدين الذي
أقيم الرهن على دينه.
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املادة 62
تسليم املرهون

 .1ال ينتج عقد الرهن أثراً بصفته رهناً إذا بقي املرهون يف حيازة
يظه���ر يف اعتبار الغي���ر كأنه ال يزال جزءاً من ثروته احلرة ينال
بواس���طته ثقة جديدة لالستدانة بل يجب أن يسلم املرهون إلى
الدائن وإن يبقى يف حيازته أو يف حيازة الغير يبقيه حلسابه.
 .2ويكفي ليعد التس���ليم حاص ً
ال أن تس���لم مفاتيح احملل املش���تمل
عل���ى البضائع واألش���ياء املرهونة مقف ً
ال بش���رط أن يكون هذه
احملل غير حامل للوحة باسم املدين أو أن يسلم سند مقابل تلك
األشياء منطبق على العرف التجاري.
املادة 63
سندات اإليصال

يجب على الدائن املرتهن أن يس���لم إلى املدين عند الطلب س���ند
إيص���ال يبني فيه ماهية األش���ياء املس���لمة رهناً ونوعه���ا ومقدارها
ووزنها وجميع عالماته املميزة.
املادة 64
بقاء الرهن مع تبديل األشياء أو األسناد

 .1إذا كان الره���ن قائماً على أش���ياء أو إس���ناد مثليه فعقد الرهن
يظل قائماً وإن بدلت هذه األش���ياء أو اإلس���ناد بأشياء أو إسناد
من النوع نفسه.
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 .2وإذا كانت هذه األشياء أو اإلسناد غير مثلية فيحق أيضاً للمدين
أن يس���ترجعها ويبدلها برضى الدائن على شرط أن يكون عقد
الرهن األصلي نص على هذا احلق.
املادة 65
استعمال الدائن حلقوق األسناد املسلمة إليه

 .1يج���ب على الدائن أن يس���تعمل حلس���اب املدي���ن جميع احلقوق
الالزمة لألشياء أو اإلسناد املسلمة إليه على سبيل الرهن.

 .2وإذا كان ما تس���لمه إسناد اعتماد مالي تخول حق اخليار وجب على
املدي���ن ال���ذي يريد اس���تعمال حق���ه يف اخليار أن يؤدي إل���ى الدائن
األموال الالزمة قبل حلول األجل املعني للخيار بيومني على األقل.
املادة 66
األسناد املوضوعة تأمينا

إذا كان الشيء املوضوع تأميناً اسنادا لم يدفع ثمنها بكامله فعلى
املدي���ن إذا دع���ي للدفع أن ي���ؤدي املال إلى الدائن قبل االس���تحقاق
بيومني على األقل وإال جاز للدائن املرتهن أن يعمد إلى بيع اإلسناد.
املادة 67
استيفاء الدين من ثمن املرهون بطريق االمتياز

 .1عن���د عدم الدفع يف االس���تحقاق يحق للدائ���ن مراجعة احملكمة
املختصة ،وبعد صدور احلكم وتنفيذه يس���تويف الدائن دينه من
ثمن املرهون بطريق االمتياز.
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ً
باط�ل�ا كل نص يف عقد الره���ن يجيز الدائ���ن أن يتملك
 .2ويع���د
املرهون أو أن يتصرف به بدون اإلجراءات املبينة آنفاً.
الباب الثالث
عقد النقل
املادة 68
عقد النقل

يقص���د بالنقل العقد املتبادل الذي يكون الغرض األساس���ي منه
تأمني انتقال شخص أو شيء من موضع إلى آخر.
املادة 69
النقل والناقل

ليس النقل إال نوع من إجازة العمل أو من التزم املشاريع وله بحكم
الض����رورة صفة العقود بعوض والش����خص الذي يتعاطاه يس����مى ناق ً
ال
ويقال له باألخص ملتزم النقل إذا جعل هذا العمل مهنته العادية.
املادة70
إمتام عقد النقل

يتم عقد النقل حينما يتفق الفريقان على عناصره وشروطه حتى
قبل تس���ليم الشيء إلى الناقل من قبل املرسل إال إذا اتفق الفريقان
صراحة أو ضمناً على تأخير إبرام العقد إلى ما بعد التسليم.
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املادة 71
أحكام بشأن األشياء املنقولة

 .1إذا كان املنقول أشياء ،وجب على املرسل أن يعني بوضوح للناقل
عن���وان الش���خص املرس���ل إليه ومكان التس���ليم وع���دد الطرود
ووزنها ومحتوياتها ومهلة التسليم والطريق التي يلزم اتباعها.
 .2وإذا وج���د يف الط���رود أش���ياء ثمينة وجب علي���ه أن يعلم الناقل
بوجودها وبقيمتها.
املادة 72
مسؤولية الناقل

 .1يكون الناقل مسؤوالً عن هالك األشياء وعن تعيبها أو نقصانها
فيما خال األحوال الناشئة عن القوة القاهرة أو عن عيب قدمي
يف املنقول أو عن خطأ املرسل.
 .2إن إقام���ة البينة على هذه األح���وال املبرئة من التبعة تطلب من
الناق���ل إال إذا حتف���ظ عن���د االس���تالم من ج���راء عيب يف حزم
البضاع���ة ،وه���ذا التحف���ظ يول���د ملصلح���ة الناق���ل قرينة يحق
للمرسل أو املرسل إليه أن يطعنا فيها عند االقتضاء.
املادة 73
إقامة املرسل إليه للدعوى على الناقل

للمرسل إليه حق يف إقامة الدعوى مباشرة على الناقل من أجل
العقد الذي عقده الناقل مع املرس���ل ،وبهذه الدعوى يتس���نى له أن
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يطالبه بالتس���ليم أو بأداء بدل التعويض عند االقتضاء لعدم العمل
كله أو بعضه.
املادة 74
اإلعالم بوصول البضاعة

على الناقل أن يعلم املرسل إليه حاالً بعد وصول البضاعة.
املادة 75
امتياز الناقل على املنقوالت

للناقل امتياز على األشياء املنقولة الستيفاء بدل النقل وتفرعاته
وله أيضاً احلق يف حبسها.
املادة 76
تقادم احلق يف إقامة الدعوى على الناقل

إن احلق يف إقامة الدعوى على الناقل يسقط بالتقادم بعد سنة
تبتدئ من يوم التس���ليم يف حال���ة وجود العيب ،ومن اليوم الذي كان
يجب فيه التسليم يف حالة هالك الشيء أو التأخر عن تسليمه.
املادة 77
نقل األشخاص

 .1إن التعاقد على نقل األش���خاص كالتعاقد على نقل األشياء يتم
مبجرد حصول الرضى.
 .2وهو يوجب على الناقل إيصال املس���افر س���املاً إلى احملل املعني
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ويف املدة املتفق عليها وإذا وقع طارئ ما فإن التبعة الناشئة عن
العق���د تنتفي عن الناقل بإقامته البينة على وجود قوة قاهرة أو
خطأ من قبل املتضرر.
املادة 78
األمتعة

إن األمتع���ة الت���ي جرى قيدها تكون موضوع���اً لعقد نقل يضاف
إلى عقد نقل املس���افر أما األمتع���ة اليدوية فال تدخل يف العقد وال
يكون الناقل مس���ؤوالً عنها إال إذا أق���ام املتضرر البينة على ارتكابه
خطأ معيناً.
املادة 79
القواعد املطبقة على عقد النقل اجلوي

 .1تطبق أيضاً على عقد النقل القواعد اخلاصة املتعلقة مبش���اريع
النقل العمومية.
 .2يخض���ع النقل اجلوي إل���ى القواعد ال���واردة يف هذا الباب
ويف القان���ون املدن���ي مع مراع���اة أية أح���كام مغايرة وردت
به���ذا اخلصوص يف قانون الطي���ران املدني املعمول به ويف
أي���ة معاهدات دولية حول املالحة اجلوي���ة نافذة قانوناً يف
اململكة.
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الباب الرابع
للوكالة التجارية والوساطة والسمسرة
الفصل األول
الوكالة التجارية
املادة 80
الوكالة التجارية

 .1تكون الوكالة جتارية عندما تختص مبعامالت جتارية.

 .2وبوجه أخص يس���مى هذا العقد وكال���ة بالعمولة ويكون خاضعاً
ألحكام الفصل اآلتي عندما يجب على الوكيل أن يعمل باس���مه
اخلاص أو حتت عنوان جتاري حلساب من وكله.
 .3وعندم���ا يج���ب عل���ى الوكي���ل أن يعم���ل باس���م موكله تك���ون حقوقه
والتزاماته خاضعة لألحكام الواردة بهذا الشأن يف القانون املدني.
املادة 81
أجر الوكيل

 .1يف املواد التجارية يستحق الوكيل األجر يف جميع األحوال ما لم
يكن هناك نص مخالف.
 .2وإذا لم يحدد هذا األجر يف االتفاق فيعني بحسب تعريفه املهنة
أو بحسب العرف أو الظرف.
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املادة 82
نطاق الوكالة التجارية

الوكال���ة التجارية وإن احتوت على توكيل مطلق ال جتيز األعمال
غير التجارية إال بنص صريح.
املادة 83
صالحيات الوكيل

الوكي���ل الذي لم يتلق تعليمات إال يف ش���أن ج���زء من العمل يعد
مطلق اليد يف اجلزء الباقي.
املادة 84
دفع الفائدة

يجب على الوكيل أن يدفع الفائدة عن األموال العائدة للموكل اعتباراً
من اليوم الذي كان يلزمه فيه تسليمها أو إبداعها وفاقاً ألمر املوكل.
املادة 85
توافر صفات الوكالة وعناصر عقد االستخدام

عندما يكون العقد مش���تم ً
ال يف الوقت على صفات الوكالة وعلى
العناص���ر األساس���ية لعقد االس���تخدام كما يح���دث يف العقود التي
تنش���أ ب�ي�ن التاجر ووكالئ���ه املختلف�ي�ن كاملندوب احملل���ي واملندوب
اجلواب واملعتمد ومدير الفرع أو الوكالة ،تسري قواعد عقد العمل
فيما يختص بعالقات التاجر مع وكيله وتس���ري قواعد الوكالة فيما
يختص بالغير.
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املادة 86
املمثلني التجاريني

 .1إن املمثل�ي�ن التجاري�ي�ن يعدون تارة كمس���تخدمني وت���ارة مبثابة
وكالء عادي�ي�ن بحس���ب ما ي���دل علي���ه العقد م���ن ارتباطهم أو
استقاللهم يف العمل.
 .2ولك����ن يح����ق لهم يف كل حال عند فس����خ العقد ولو كان هذا الفس����خ
لس����بب غير تعس����في أن يس����تفيدوا من مهلة اإلنذار املسبق املقررة
قانوناً أو عرفاً بشرط أن يكون التمثيل التجاري مهنتهم الوحيدة.
 .3وإذا كان املمث���ل التج���اري وكي ً
ال لبيوت جتاري���ة متعددة وله مكاتب
وهيئة ومستخدمني وإدارة ونفقات عامة يجوز معها اعتباره صاحب
مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح هو نفسه تاجراً.
الفصل الثاني
الوكالة بالعمولة
املادة 87
الوكالة بالعمولة

 .1الوكي���ل بالعمول���ة هو الذي يأخذ على نفس���ه أن يعقد باس���مه
اخلاص ولكن حلساب موكله بيعاً وشراء وغيرهما من العمليات
التجارية مقابل عمولة.
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 .2تس���ري قواع���د الوكالة على عق���د الوكالة بالعمول���ة مع مراعاة
األحكام املبينة يف هذا الفصل.
املادة 88
الوكيل بالعمولة

 .1الوكي����ل بالعمول����ة ال����ذي يتعاقد باس����مه اخلاص ويكتس����ب احلقوق
الناجتة عن العقد ويكون ملزماً مباشرة نحو األشخاص الذين تعاقد
معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياً ويحق لهؤالء األشخاص
أن يحتجوا يف مواجهته بجميع أس����باب الدفع الناجتة عن عالقتهم
الشخصية به وال يحق لهم أن يخاصموا املوكل مباشرة.
 .2أما عالق���ات املوكل بالوكيل بالعمولة أو بدائنيه فتس���ري عليها
قواعد الوكالة.
املادة 89
اعتبار الوكالة شخصية

 .1يجب على الوكيل بالعمولة أن يقوم بذاته بتنفيذ األوامر الصادرة
إليه إال إذا كان مجازاً له بحس���ب االتفاق أو بحس���ب العرف أن
يني���ب عنه ش���خصاً آخ���ر أو كانت هناك ظ���روف تضطره لهذه
اإلنابة.
 .2ويف ه���ذه األحوال يحق للموكل أن يخاصم مباش���رة الش���خص
الذي أنابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.
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املادة 90
تعاقد الوكيل مع نفسه

ال يحق للوكيل بالعمولة أن يتعاقد مع نفسه باسم موكله إال برضاه.
املادة 91
إسالف الغير دون رضا املوكل

إذا أدان الوكي���ل بالعمول���ة أو أس���لف الغي���ر ب���دون رضى املوكل
فيتحمل هو مخاطر عمله.
املادة 92
املسؤولية عن التزامات الغير وعمولة الضمان

 .1فيم���ا خال احلال���ة املذكورة يف املادة الس���ابقة ال يك���ون الوكيل
بالعمول���ة مس���ؤوالً عن ع���دم الوف���اء أو عن عدم تنفيذ س���ائر
االلتزامات املترتبة على الذين تعاقد معهم إال إذا كفلهم أو كان
العرف التجاري يف احملل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.

 .2يح���ق للوكي���ل بالعمول���ة الذي يكفل م���ن يتعاقد مع���ه أن يتناول
عمولة خاصة باسم (عمولة الضمان).
 .3وحتدد هذه العمولة عند عدم االتفاق عليه بحسب عرف احملل
الذي مت فيه التعاقد.
املادة 93
استحقاق العمولة

 .1م���ع االحتفاظ بأحكام املادة الس���ابقة تس���تحق العمولة مبجرد
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انعق���اد العملي���ة وإن ل���م يقم املتعاق���د اآلخ���ر بااللتزامات التي
أخذه���ا عل���ى عاتقه ،إال إذا كان عدم القيام بها ناجتاً عن خطأ
ارتكبه الوكيل بالعمولة.
 .2وتس���تحق العمولة أيضاً إذا حال دون إمتام العملية س���بب يعزى
إلى املوكل.
 .3أم���ا يف العملي���ات التي حال���ت دون إمتامها أس���باب أخرى فال
يحق للوكيل بالعمولة مقابل سعيه سوى املطالبة بالتعويض الذي
يفرضه عرف احملل.
املادة 94
حساب العمولة

حتسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية مبا فيه النفقات
اإلضافية ما لم يكن اتفاق مخالف.
املادة 95
النفقات واملصاريف

 .1يح���ق للوكي���ل بالعمول���ة أن يس���ترد جمي���ع النفق���ات والس���لف
واملصاريف التي قام بها ملصلحة املوكل مع فوائدها.
 .2ويح���ق ل���ه أيض���اً أن يدخل يف احلس���اب تعويض���اً مقابل
نفق���ات اخلزن والنق���ل ولكنه ال يس���تطيع أن يطلب أجراً
ملستخدميه.
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املادة 96
االمتياز على قيمة البضائع

 .1للوكي���ل بالعمول���ة امتي���از على قيم���ة البضائع املرس���لة إليه أو
املخزون���ة أو املودع���ة ألجل اس���تيفاء جميع القروض والس���لف
واملدفوعات التي قام بها س���واء أكان قبل تسلمه البضائع أم يف
مدة وجودها يف حيازته.
 .2وينشأ هذا االمتياز مبجرد إرسال البضائع أو خزنها أو إيداعها.
 .3ال ينش���أ هذا االمتياز إال إذا حتقق الش���رط املنصوص عليه يف
املادة ( )71من هذا القانون.
 .4ويدخ���ل يف االمتياز مبلغ الدين األصل���ي مع الفوائد والعموالت
والنفقات.
 .5إذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت حلساب املوكل فيحق للوكيل
بالعمولة أن يستويف من ثمنها قيمة دينه قبل دائني املوكل.
املادة 97
التعويض عن إلغاء الوكالة أو النكول عنها

إن املوكل الذي يلغي الوكالة وكذلك الوكيل بالعمولة الذي ينكل
ع���ن وكالته يلزم بالتعويض إذا وقع اإللغاء أو النكول بدون س���بب
مشروع.

-41-

املادة 98
االلتزام بنقل البضائع حلساب املوكل

إن من يلتزم بإرس���ال البضائع أو إعادتها حلس���اب موكله مقابل
أجر وباس���مه اخلاص يعد مبثابة وكيل بالعمولة ولكنه يخضع فيما
يختص بنقل البضاعة للنصوص التي يخضع لها ملتزم النقل.
الفصل الثالث
السمسرة
املادة 99
السمسرة

 .1السمس���رة هي عقد يلتزم به فريق يدعي السمس���ار ألن يرشد
الفريق اآلخر إلى فرصة لعقد اتفاق ما أو أن يكون وس���يطاً له
يف مفاوضات التعاقد ،وذلك مقابل أجر.
 .2تسري قواعد الوكالة بوجه عام على السمسرة.
املادة 100
أجر السمسار

 .1إذا ل���م يكن أجر السمس���ار معين���اً باالتف���اق أو مبوجب تعريفة
رس���مية فيح���دد وفقاً للع���رف أو تقدر احملكمة قيمته بحس���ب
الظروف.
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 .2وإذا ظه���ر أن األجر املتفق عليه ال يتناس���ب م���ع ماهية العملية
واجلهود التي تس���تلزمها فيحق للمحكمة أن تخفضه إلى مقدار
األجر العادل للخدمة املؤداة.
املادة 101
استحقاق األجرة

 .1يستحق السمسار األجر مبجرد أن تؤدى املعلومات التي أعطاها
أو املفاوضة التي أجراها إلى عقد االتفاق.
 .2وإذا انعقد االتفاق معلقاً على ش���رط واقف فال يس���تحق األجر
بعد حتقيق الشرط.
 .3وإذا اش���ترط إرجاع النفقات التي صرفها السمسار فترجع له،
وإن لم يتم االتفاق.
املادة 102
فقدان احلق يف األجر

يفقد السمس���ار كل ح���ق يف األجر ويف اس���ترجاع النفقات التي
صرفها إذا عمل ملصلحة املتعاقد اآلخر مبا يخالف التزاماته أو إذا
حم���ل هذا املتعاقد اآلخ���ر على وعده بأجر ما يف ظروف متنع فيها
قواعد حسن النية من أخذ هذا الوعد.
املادة 103
حظر التوسط لبعض األشخاص

ال يحق للسمس���ار أن يتوسط ألش���خاص اشتهروا بعدم مالدتهم
أو يعلم بعدم أهليتهم.
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املادة 104
وجوب تسجيل املعامالت

 .1بجب على السمس���ار أن يس���جل جميع املعام�ل�ات التي عقدت
بواس���طته مع نصوصها وش���روطها اخلاصة وأن يحفظ الوثائق
املختص���ة به���ا ويعطي عن كل ذلك صورة طب���ق األصل لكل من
يطلبها من املتعاقدين.
 .2ويف البي���وع بالعين���ة يجب علي���ه أن يحتفظ بالعين���ة إلى أن تتم
العملية.
املادة 105
عمليات السمسرة والتوسط يف البورصات

إن عمليات التوس���ط والسمسرة يف بورصات األوراق املالية ويف
بورصات البضائع تخضع على قدر احلاجة لتشريع خاص.
الباب اخلامس
احلساب اجلاري
املادة 106
احلساب اجلاري

يراد بعقد احلس���اب اجلاري االتفاق احلاصل بني شخصني على
أن م���ا يس���لمه كل منهما لآلخ���ر بدفعات مختلفة م���ن نقود وأموال
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وإسناد جتارية قابلة للتمليك يسجل يف حساب واحد ملصلحة الدافع
ودين���اً عل���ى القابض دون أن يكون ألي منهما حق مطالبة اآلخر مبا
س���لمه له بكل دفعة على حدة بحي���ث يصبح الرصيد النهائي وحده
عند إقفال هذا احلساب ديناً مستحقاً ومهيأ لألداء.
املادة 107
أنواع احلساب اجلاري

 .1يتوقف مدى احلس���اب اجلاري عل���ى إرادة املتعاقدين فلهما أن
يجعاله شام ً
ال جلميع معامالتهما أو لنوع معني منها فقط.
 .2يج���وز أن يك���ون احلس���اب اجل���اري مكش���وفاً جله���ة الفريقني
أو جله���ة فري���ق واح���د ،ويف ه���ذه احلالة األخي���رة ال يلزم أحد
الفريقني بأسالف املال لآلخر إال إذا كان لدى األول مقابل وفاء
كاف .وال يجوز يف حال من األحوال أن يس���تقر هذا احلس���اب
على رصيد إيجابي ملصلحته.
املادة 108
عدم تأثير احلساب اجلاري على العمولة أو النفقات

إن وجود احلس���اب اجلاري ال مينع أح���د املتعاقدين من مطالبة
اآلخر بالعمولة التي اس���تحقها عن علم قام به بالعمولة وباس���ترداد
نفقات العمليات املختصة باحلساب اجلاري ،وهي تقيد يف احلساب
ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
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املادة 109
الدفع بسند جتاري

 .1إن الدفع بواس���طة سند جتاري ال يعد حاص ً
ال إال بشرط قبض
قيمته ما لم يكن اتفاق مخالف.

 .2وإذا لم تس���دد قيمة الس���ند يف موعد استحقاقه فيحق ملستلمه
م���ع االحتف���اظ به على س���بيل التأم�ي�ن ومع اس���تعمال احلقوق
املنوطة به ،أن يقيد قيمته على حساب مسلمه.
 .3ويف حال���ة إف�ل�اس مس���لم الس���ند ال يحق للمس���تلم بالرغم من
كل اتف���اق مخال���ف أن يقيده يف احلس���اب إال بعد أن يحل أجل
االستحقاق ويثبت عدم الوفاء.

 .4وإذا قي���دت إس���ناد على ه���ذه الصورة وجب على متس���لمها أن
يخفض مبلغ طلباته يف التفليس���ة بنس���بة الدفع���ات التي أداها
موقعو تلك اإلسناد.
املادة 110
فوائد الدفعات

إن الدفعات تنتج حتماً ملصلحة املسلم على املتسلم فائدة حتسب
على (املعدل) القانوني إذا لم تكن معينة مبقتضى العقد أو العرف.
املادة 111
الديون املدخلة يف احلساب اجلاري

 .1إن الديون املترتبة ألحد الفريقني إذا أدخلت يف احلساب اجلاري
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فقدت صفاتها اخلاصة وكيانها الذاتي فال تكون بعد ذلك قابلة
عل���ى حدة للوف���اء وال للمقاصة وال للمداع���اة وال إلحدى طرق
التنفيذ وال للسقوط منفردة بالتقادم.
 .2وت���زول التأمينات الش���خصية أو العينية املتصل���ة بالديون التي
أدخل���ت يف احلس���اب اجل���اري م���ا لم يك���ن اتف���اق مخالف بني
الفريقني.
املادة 112
إيقاف احلساب اجلاري

 .1ال يع���د أح���د الفريقني دائن���اً أو مديناً للفري���ق اآلخر قبل ختام
احلساب اجلاري.
 .2إن إيقاف هذا احلس���اب هو وحده ال���ذي يحدد حالة العالقات
القانوني���ة ب�ي�ن الطرف�ي�ن وهو الذي تنش���أ عنه حتم���ا املقاصة
االجتماعية جلميع بنود احلس���اب من تس���ليف واس���تالف وهو
الذي يعني الدائن واملدين.
املادة 113
تصفية احلساب اجلاري

 .1يوقف احلس���اب ويصفى يف آجال االس���تحقاق املعينة مبقتضى
العقد أو بحسب العرف احمللي وإال ففي نهاية كل ستة أشهر.
 .2ويؤل���ف الرصيد الباقي ديناً صافياً مس���تحق األداء ينتج ابتداء
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م���ن يوم التصفية فائدة باملعدل املعني يف احلس���اب اجلاري إذا
نقل هذا الرصيد إلى حساب جديد وإال فاملعدل القانوني.
 .3إن الدعاوى املختصة بتصحيح احلس���اب من جراء خطأ أو إغفال أو
تكرار أو غير ذلك من التصحيحات يجب أن تقام يف مهلة ستة أشهر.
املادة 114
انتهاء العقد

ينتهي العقد يف الوقت املعني مبقتضى االتفاق وإن لم يتفق على
األجل ينتهي العقد بحس���ب إرادة أحد الفريقني وينتهي أيضاً بوفاة
أحدهم أو بفقدانه األهلية أو بإفالسه.
املادة 115
الودائع املصرفية

 .1إن املص���رف ال���ذي يتلقى على س���بيل الوديعة مبلغ���اً من النقود
يصبح مالكاً له ويجب عليه أن يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة أو
عدة دفعات عند أول طلب من املودع أو بحسب شروط املواعيد
أو األخبار املسبق املعينة يف العقد.

 .2يجب أن يقام الدليل بوثائق خطية على جميع العمليات املختصة
بالوديعة أو بإرجاعها.
 .3وجتب الفائدة عند االقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل إيداع
إن لم يكن يوم عطلة ولغاية النهار الذي يسبق إعادة كل مبلغ ما
لم يكن هناك اتفاق مخالف.
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املادة 116
إيداع األوراق املالية

 .1إذا كان م���ا أودع يف املص���رف أوراقاً فملكي���ة هذه األوراق تبقى
للمودع ما لم يثبت أن القصد خالف ذلك.

 .2ويقدر وجود هذا القصد إذا كان املودع قد منح املصرف خطياً
بدون قيد حق التصرف يف تلك األوراق واعترف له بحق إرجاع
أوراق من نوعها.
 .3وتطبق قواعد الوكال���ة على الودائع املصرفية إذا أخذ املصرف
على نفسه إدارة األوراق املالية املودعة مقابل عمولة.
املادة 117
القواعد املطبقة على الودائع

 .1تسري قواعد إجارة األشياء على الودائع التي تودع يف الصناديق
احلديدية أو يف خانات منها.
 .2ويكون املصرف مسؤو ًال عن سالمة الصناديق املأجورة.
املادة 118
االعتمادات املالية

 .1يف عقود فتح االعتماد املالي يلتزم فاحت االعتماد أن يضع بعض
األم���وال حتت تص���رف املعتمد له فيح���ق ل���ه أن يتناولها دفعة
واحدة أو دفعات متوالية بحسب احتياجه خالل ميعاد.
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 .2إن ما يوفيه أو يرجعه املعتمد له يف مدة العقد يضاف إلى املتبقي
من املبلغ املوضوع حتت تصرفه ما لم يكن هناك اتفاق مخالف.
املادة 119
نقض عقود االعتمادات أو تخفيض مبالغها

 .1يجوز لفاحت االعتماد أن ينقص العقد إذا أصبح املعتمد له غير مليء
أو كان عدمي (املالءة) وقت التعاقد على غير علم من فاحت االعتماد.

 .2وإذا وق���ع نقص ه���ام يف الضمانات العينية أو الش���خصية التي
قدمه���ا املعتمد له حق لفاحت االعتماد أن يطلب ضمانة إضافية
أو تخفيض مبلغ االعتماد حسب مقتضى احلال.
املادة 120
الضمانات املقدمة

إذا كان���ت الضمان���ة رهن���اً أو تأمين���اً عقارياً فإن قي���د الرهن أو
التأمني املتخذ عند العقد يؤمن ابتداء من تاريخ جميع السلف التي
حتصل فيما بعد بناء على عقد فتح االعتماد.
املادة 121
تخفيض االعتماد املصريف وفاء ملصلحة الغير

 .1إذا خصص االعتماد املصريف وفاء ملصلحة الغير وأيد املصرف
ه���ذا االعتم���اد ملس���تحقه فال يجوز بع���د ذلك الرج���وع عنه أو
تعديل���ه بدون رض���اء ذلك الغي���ر ويصبح املص���رف ملزماً إزاءه
مباشرة ونهائياً بقبول األوراق واإليفاءات املقصودة.
-50-

 .2ويحق للمصرف أن يس���ترد املبالغ التي دفعها أو املصاريف التي
أنفقه���ا إلنف���اذ م���ا وكل به مع الفائ���دة املتفق عليه���ا أو الفائدة
القانونية إن لم يكن اتفاق ،ابتداء من يوم الدفع.
 .3ويحق له أيضاً استيفاء عمولة.
املادة 122
تطبيق القانون املدني

إن العمليات املصرفية غير املذكورة يف هذا الباب تخضع ألحكام
القان���ون املدني املختص���ة بالعقود املختلفة (الناجم���ة عن العمليات
املذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
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الكتاب الرابع
األوراق
املادة 123
أنواع األوراق التجارية

األوراق التجارية هي اس���ناد قابلة للتداول مبقتضى أحكام هذا
القانون وتشتمل على ما يلي:
أ 		-س���ند الس���حب ويس���مى أيضاً البوليصة أو الس���فتجة وهو
مح���رر مكت���وب وفق ش���رائط مذكورة يف القان���ون ويتضمن
أمراً صادراً من ش���خص هو الس���احب إلى شخص آخر هو
املس���حوب عليه بأن يدفع ألمر شخص ثالث هو املستفيد أو
حامل الس���ند مبلغاً معيناً مبجرد االطالع أو يف ميعاد معني
أو قابل للتعيني.
ب -س���ند األمر ويس���مى أيض���اً الس���ند األذنى ومعروف باس���م
الكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة يف القانون
ويتضم���ن تعهد محرره بدفع مبلغ مع�ي�ن مبجرد االطالع أو
يف ميعاد أو قابل للتعيني ألمر ش���خص آخر هو املس���تفيد أو
حامل السند.
ج 		-الش���يك وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة يف القانون
ويتضمن أمراً صادراً من ش���خص هو الس���احب إلى شخص
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آخ���ر يك���ون معرفاً وهو املس���حوب عليه بأن يدفع لش���خص
ثالث أو ألمره أو حلامل الشيك -وهو املستفيد -مبلغاً معيناً
مبجرد االطالع على الشيك.
د 		-الس���ند حلامله أو القابل لالنتقال بالتظهير وقد تناول ذلك
الباب الرابع والباب اخلامس من هذا الكتاب.
الباب األول
سند السحب
الفصل األول
إنشاء سند السحب وصيغته
املادة 124
بيانات سند السحب

يشتمل سند السحب على البيانات اآلتية:
أ 		-كلمة (بوليصة أو س���فتجة أو س���ند س���حب) مكتوبة يف منت
السند وباللغة التي كتب بها.
ب -أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معني من النقود.
ج 		-اسم من يلزمه األداء (املسحوب عليه).
د 		-تاريخ االستحقاق.
هـ -مكان األداء.
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و 		-اسم من يجب األداء له أو ألمره (احلامل).
ز 		-تاريخ إنشاء سند السحب ومكان إنشائه.
ح 		-توقيع من أنشأ سند السحب (الساحب).
املادة 125
خلو السند من بعض بياناته

الس���ند اخلالي من أح���د البيانات املذكورة يف املادة الس���ابقة ال
يعتبر سند سحب إال يف احلاالت املبينة يف الفقرات اآلتية:
أ 		-س���ند الس���حب اخلال���ي من ذك���ر تاري���خ االس���تحقاق يكون
مستحق األداء لدى االطالع عليه.
ب -إذا ل���م يذكر يف س���ند الس���حب م���كان األداء فامل���كان الذي
يذكر بجانب اس���م املس���حوب عليه يعد مكاناً للدفع وموطناً
للمسحوب عليه يف الوقت نفسه.
ج 		-إذا لم يذكر مكان األداء بجانب اسم املسحوب عليه أو يف أي
موضع آخر من س���ند الس���حب فيعتبر مكان عمل املسحوب
عليه أو محل إقامته مكاناً لألداء.
د 		-س���ند السحب اخلالي من ذكر مكان إنشائه يعتبر منشأه يف
املكان املعني بجانب اسم ساحبه .وإذا لم يذكر مكان ساحبه
صراحة يف سند السحب فيعتبر مكان إنشائه يف احملل الذي
وقع فيه الساحب السند فع ً
ال.
هـ -إذا كان س���ند الس���حب خالياً من ذكر تاريخ إنش���ائه فيعتبر
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التاريخ احلقيقي الذي مت فيه تس���ليم الس���ند للمس���تفيد أو
احلامل هو تاريخ إنشائه.
و-إذا خ�ل�ا منت س���ند الس���حب من ذكر كلمة (س���ند س���حب أو
بوليص���ة أو س���فتجة) وكان املعنى املس���تخلص من املنت يدل
على أنه سند سحب فيعتبر كذلك.
املادة 126
املسحوب عليه يف سندات السحب

 .1يجوز سحب سند السحب ألمر الساحب نفسه.
 .2كما يجوز سحبه عليه.
 .3وكذلك يجوز سحبه حلساب شخص آخر.
املادة 127
مكان أداء سند السحب

يجوز أن يش���ترط أداء س���ند الس���حب يف موطن شخص آخر
س���واء أكان ذلك يف املوطن الذي يقيم فيه املس���حوب عليه أم يف
موطن آخر.
املادة 128
الفائدة يف سند السحب

 .1يجوز لساحب السحب املستحق األداء لدى االطالع عليه أو بعد
مدة من االطالع أن يشترط فائدة عن املبلغ املذكور فيه.
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 .2ويعتبر هذا الشرط باط ً
ال يف إسناد السحب األخرى.
 .3ويجب بيان س���عر الفائدة يف س���ند السحب فإن خال منه اعتبر
الشرط كله كأن لم يكن.
 .4وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب إذا لم يعني فيه تاريخ آخر.
املادة 129
بيان املبلغ يف سند السحب

 .1إذا كتب مبلغ سند السحب باألحرف وباألرقام معاً فالعبرة عند
االختالف للمكتوب باألحرف.
 .2وإذا كتب عدة مرات باألحرف أو باألرقام فالعبرة ألقلها مبلغاً.
املادة 130
أهلية موقعي سندات السحب

 .1إذا حمل س���ند الس���حب تواقيع أش���خاص ال تتوافر فيهم أهلية
االلت���زام ب���ه أو تواقي���ع م���زورة أو تواقيع أش���خاص وهميني أو
تواقيع ال تلزم ألي س���بب آخر األش���خاص الذين وقعوا الس���ند
أو الذين وقع باسمهم ،فذلك ال يحول دون صحة التزام موقعي
اآلخرين.
 .2يرجع يف حتديد أهلية الش���خص امللتزم مبقتضى سند السحب
إلى قانون بلده ،ومع ذلك إذا التزم شخص مبقتضى سند سحب
وتواف���رت فيه أهلية االلتزام به وفق���اً لقانون البدل الذي صدر
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في���ه هذا االلتزام ،كان التزامه صحيحاً ولو كانت ال تتوافر فيه
هذه األهلية وفقاً لقانون بلده.
املادة 131
توقيع سندات السحب من غير ذي صفة

 .1من وقع سند سحب نيابة عن آخر دون أن تكون له صفة يف ذلك
يصبح بتوقيعه ملزماً شخصياً.
 .2ف���إذا أوف���ى بالتزامه آلت إليه احلقوق الت���ي كانت تؤول إلى من
زعم النيابة عنه.
 .3ويسري هذا احلكم على من جاوز حدود نيابته.
املادة 132
ضمان القبول والوفاء

 .1الس���احب ضامن قبول س���ند الس���حب ووفاءه ،وله أن يش���ترط
اإلعفاء من ضمان القبول.
 .2أما ضمان الوفاء فكل شرط لإلعفاء منه يعتبر كأن لم يكن.
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الفصل الثاني
مقابل الوفاء
املادة 133
إيجاد مقابل وفاء

 .1على الساحب أو الشخص الذي يسحب سند حلسابه أن يوجد
لدى املسحوب عليه مقابل وفائه.
 .2ولكن ذلك ال يعفي الس���احب غيره من مسؤوليته شخصياً جتاه
مظهر السند وحامله.
املادة 134
استحقاق مقابل الوفاء

يك���ون مقاب���ل الوفاء إذا كان املس���حوب عليه مديناً للس���احب أو
لآلمر بالس���حب يف تاريخ اس���تحقاق سند الس���حب مببلغ معني من
النقود مستحق األداء ومساو على األقل ملبلغ السند.
املادة 135
انتقال ملكية مقابل الوفاء

تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة سند السحب
املتعاقبني.
املادة 136
تسليم املستندات الالزمة للحصول على مقابل وفاء

 .1على الساحب ولو قدم االحتجاج بعد امليعاد أن يسلم حامل سند
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الس���حب املس���تندات الالزمة حلصوله على مقاب���ل الوفاء فإذا
أفلس الساحب لزم ذلك وكالء تفليسته.
 .2وتكون نفقات ذلك على احلامل يف جميع األحوال.
املادة 137
إفالس الساحب

إذا أفل���س الس���احب ول���و قبل ميعاد اس���تحقاق س���ند الس���حب
فلحامل���ه دون غيره من دائني الس���احب اس���تيفاء حق���ه على مقابل
الوفاء املوجود لدى املسحوب عليه وجوداً ال اعتراض عليه.
املادة 138
إفالس املسجوب عليه

 .1إذا أفلس املس���حوب عليه وكان مقابل الوفاء ديناً يف ذمته دخل
هذا الدين يف موجودات التفليسة.

 .2فإذا كان ما لدى املسحوب عليه ألداء مقابل الوفاء هو عني جائز
اس���تردادها طبقاً ألحكام اإلفالس كبضائع أو أوراق جتارية أو
أوراق مالية أو نقود فلحامل س���ند السحب األولوية يف استيفاء
حقه من قيم املقابل املتقدم.
املادة 139
عدم كفاية مقابل الوفاء

إذا س���حبت عدة إس���ناد س���حب على مقابل وفاء ال تكفي قيمته
لوفائها كله فتتبع القواعد اآلتية:
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أ 		-إذا سحبت إسناد السحب يف تاريخ واحد قدم السند حلامل
لقبول املسحوب عليه.
ب -وإذا لم يحمل أي سند قبول املسحوب عليه قدم السند الذي
خصص لوفائه مقابل الوفاء.
ج 		-ويراعى بالنسبة لإلسناد فيما يتعلق بحقوق كل من حامليها
يف اس���تيفاء مطلوبه���م تواريخ س���حبها ويكون حامل الس���ند
األس���بق تاريخاً مقدماً على غيره أما اإلس���ناد املشتملة على
شرط عدم القبول فتأتي يف املرتبة األخيرة.
املادة 140
قبول السند دليل على وجود املقابل

 .1قبول املسحوب عليه للسند دليل على وجود املقابل لدين إال إذا
ثبت العكس.
 .2وهذا القبول حجة على ثبوت املقابل بالنسبة للمظهرين.
 .3وعلى الس���احب دون غيره أن يثبت يف حالة اإلنكار سواء حصل
القبول أو لم يحصل ،إن املس���حوب عليه كان لديه مقابل الوفاء
يف ميعاد االستحقاق.
 .4ف���إن ل���م يثبت ذلك كان ضامن���اً للوفاء ولو ق���دم االحتجاج بعد
املواعيد احملددة.
 .5أما إذا أثبت يف احلالة األخيرة وجود املقابل واس���تمرار وجوده
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حت���ى امليعاد ال���ذي كان يجب فيه تقدمي االحتج���اج برئت ذمته
بقدر هذا املقابل ما لم يكن قد استعمل يف مصلحته.
الفصل الثالث
تداول سند السحب
املادة 141
تداول سندات السحب

 .1س���ند الس���حب قابل للتداول بطريق التظهير ول���و لم يذكر فيه
صراحة كلمة (ألمر).
 .2وسند السحب الذي يدون فيه صاحبه عبارة (ليس ألمر) أو أية
عب���ارة أخرى مماثلة يخضع تداوله ألح���كام حوالة احلق املقرر
يف القانون املدني دون غيرها.
 .3ويص���ح التظهير ولو للمس���حوب عليه س���واء أكان قاب ً
ال لس���ند
السحب أم ال.
كما يصح تظهيره للس���احب وألي ش���خص آخر يكون ملزماً له.
ويكون لهؤالء جميعاً احلق يف تظهيره.
املادة 142
تظهير سندات السحب

 .1مع عدم اإلخالل بحكم املادة  154يجب أن يكون التظهير خالياً
من كل شرط.
-61-

وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
 .2والتظهير اجلزئي باطل.

 .3وتظهير السند حلامله يعد تظهيراً على بياض.
املادة 143
كيفية التظهير

 .1يكت���ب التظهير على س���ند الس���حب ذات���ه أو عل���ى ورقة أخرى
متصلة به.
 .2ويجب أن يوقع عليه املظهر.
 .3ويجوز أن ال يعني يف التظهير الشخص املظهر له أو يقتصر على
توقيع املظهر (على بياض) ويف احلالة األخيرة ال يكون التظهير
صحيحاً إال إذا كتب على ظهر السند أو على الورقة املتصلة به.
املادة 144
آثار التظهير

 .1ينقل التظهير جميع احلقوق الناشئة عن السند.
وإذا كان التظهير على بياض جاز حلامله:
أ 		-أن ميأل البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر.
ب -أن يظهر السند من جديد على بياض أو إلى شخص آخر.
ج-أن يس���لمه كم���ا هو ألي ش���خص آخر بغير أن مي�ل�أ البياض
وبغير أن يظهره.
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املادة 145
ضمان قبول السند ووفاؤه

 .1املظهر ضامن قبول السند ووفاءه ما لم يشترط خالف ذلك.
 .2ول���ه أن مينع تظهيره ،وحينئذ ال يكون ملزماً بالضمان جتاه من
يؤول إليهم السند بتظهير الحق.
املادة 146
اعتبار من بيده السند حامله الشرعي

 .1يعتبر من بيده السند أنه حامله الشرعي متى أثبت أنه صاحب
احل���ق فيه بتظهي���رات متصلة بعضه���ا ببعض ول���و كان آخرها
تظهيراً على بياض.

 .2والتظهيرات املشطوبة تعتبر يف هذا الشأن كأن لم تكن.

 .3وإذا أعق���ب التظهير عل���ى بياض تظهير آخر ،اعتبر املوقع على
التظهي���ر األخي���ر أنه هو ال���ذي آل إليه احلق يف الس���ند بذلك
التظهير على بياض.

 .4وإذا زالت يد ش���خص عن الس���ند بحادث ما فحامله متى أثبت
أنه هو صاحب احلق فيه وفقاً للفقرة الس���ابقة ال يلزم برده إال
إذا كان قد حصل عليه بنية سيئة أو خطأ جسيم.
املادة 147
الدفوع املبنية على العالقات الشخصية

لي���س ملن أقيمت عليهم الدعوى بس���ند س���حب أن يحتجوا على
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حامله بالدفوع املبينة على عالقاتهم الش���خصية بساحب السند أو
بحملته الس���ابقني ما لم يكن حامل الس���ند ق���د حصل عليه بقصد
األضرار باملدين.
املادة 148
التظهير التوكيلي

 .1إذا اش���تمل التظهير على عبارة «القيم���ة للتحصيل» أو «القيمة
للقب���ض» أو «للتوكي���ل» أو أي بيان آخر يفي���د التوكيل ،فللحامل
مباش���رة جميع احلقوق املترتبة على سند السحب إمنا ال يجوز
له تظهيره إال على سبيل التوكيل.
 .2ولي���س للمس���ؤولني يف ه���ذه احلالة االحتجاج عل���ى احلامل إال
بالدفوع التي يجوز االجتماع بها على املظهر.
 .3وال ينته���ي حك���م الوكالة التي يتضمنها التظهي���ر التوكيلي بوفاة
املوكل أو بحدوث ما يخل بأهليته.
املادة 149
التظهير التأميني

 .1إذا اشتمل التظهير على عبارة «القيمة ضمان» أو «القيمة رهن»
أو أي بيان آخر يفيد التأمني جاز حلامل سند السحب مباشرة
جميع احلقوق املترتبة عليه.
 .2فإن ظهره اعتبر التظهير حاص ً
ال على سبيل التوكيل.
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 3وليس للمسؤولني عن السند أن يحتجوا على احلمل بالدفوعاملبين���ة عل���ى عالقاتهم الش���خصية باملظهر ما لم يك���ن احلامل قد
حصل على السند بقصد اإلضرار باملدين.
املادة 150
تاريخ التظهير

 .1للتظهير الالحق لزمان االستحقاق أحكام التظهير السابق له.
 .2أما التظهير الالحق لتقدمي االحتجاج بس���بب عدم الوفاء أو
احلاص���ل بعد انقضاء األجل احمل���دد لتقدمي هذا االحتجاج
ف�ل�ا ينتج س���وى آثار األح���كام املتعلقة بحوال���ة احلق املقررة
بالقانون املدني.
 .3وبع���د التظهي���ر احلالي م���ن التاريخ أنه مت قب���ل انقضاء امليعاد
احملدد لتقدمي االحتجاج إال إذا ثبت العكس.
املادة 151
تقدمي التواريخ

ال يجوز تقدمي تواريخ التظهير ،وإن حصل يعد تزويراً.
املادة 152
موعد تقدمي سندات السحب للقبول

يجوز حلامل سند السحب أو ألي حائز له حتى ميعاد استحقاقه
أن يقدمه إلى املسحوب عليه يف موطنه لقبوله.
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املادة 153
الشروط اخلاصة يف سند السحب

 .1لساحب سند السحب أن يشترط فيه وجوب تقدميه للقبول يف
ميعاد معني أو يغير ميعاد.

 .2وله أن ينص على منح تقدميه للقبول ما لم يكن مس���تحق األداء
عند غير املسحوب عليه أو يف جهة أخرى غير موطن املسحوب
عليه أو مستحق األداء بعد مضي مدة معينة من االطالع عليه.
 .3وله أيضاً أن يشترط منع تقدمي السند للقبول قبل أجل معني.

 .4وللمظهر أن يش����ترط وجوب تقدمي سند للقبول يف ميعاد معني أو
بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقدميه للقبول.
املادة 154
أسناد السحب املستحقة األداء بعد مدة من االطالع

 .1إس���ناد الس���حب املس���تحقة األداء بع���د مض���ي م���دة معينة من
االطالع يجب تقدميها للقبول يف خالل سنة من تاريخها.
 .2وللساحب أن يشترط تقصير هذه املدة أو مدها.
 .3وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه املدة.
املادة 155
تقدمي السندات للقبول مرة ثانية

 .1يجوز للمس���حوب عليه أن يطلب تقدمي السند للقبول مرة ثانية
يف اليوم التالي للتقدمي األول.
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 .2وال يقبل من ذوي الش���أن االدعاء بأن هذا الطلب قد رفض إال
إذا كان هذه الطلب قد أثبت يف ورقة االحتجاج.
 .3وال يلزم حامل السند املقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.
املادة 156
التعبير عن القبول

 .1يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة «مقبول» أو بأية
عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع املسحوب عليه.
 .2ويعد قبوالً مجرد وضع املسحوب عليه توقيعه على صدر السند.

 .3وإذا كان الس���ند مس���تحق األداء بع���د مض���ي م���دة من االطالع
أو كان واج���ب التق���دمي للقبول يف مدة معلومة بناء على ش���رط
خاص ،وبذكر تاريخ القبول يف اليوم الذي وقع فيه إال إذا أوجب
احلمل تاريخه يف يوم تقدمي السند.
 .4ف���إن خال الس���ند م���ن التاريخ ج���از للحامل حفظ���اً حلقوقه يف
الرج���وع عل���ى املظهري���ن أو عل���ى الس���احب إثبات ه���ذا اخللو
بواسطة احتجاج يقدم يف وقت يكون تقدميه فيه مجدياً.
املادة 157
صيغة القبول

 .1ال يجوز أن يعلق القبول على شرط.
 .2ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ
الكمبيالة.
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 .3وإذا انط���وت صيغة القبول عل���ى تعديل آخر يف بيان من بيانات
السند يعد هذا التعديل رفضاً لها.
 .4ومع ذلك يظل القابل ملزماً مبا تضمنته صيغة القبول.
املادة 158
مكان الوفاء

 .1إذا عني الس���احب يف الس���ند مكاناً للوفاء غير موطن املسحوب
عليه دون أن يعني اس���م الشخص اآلخر الذي يجب الوفاء لديه
جاز للمس���حوب عليه تعيني هذا الش���خص عند القبول فإن لم
يعينه عد ملزماً بالدفع يف مكان الوفاء
 .2وإذا كان السند مستحق األداء جاز له أن يعني يف صيغة القبول
عنواناً يف اجلهة التي يجب أن يقع الوفاء فيها.
املادة 159
التزامات املسحوب عليه القابل

 .1يصب���ح املس���حوب علي���ه بقبول���ه الس���ند ملزم���اً بوفائ���ه عن���د
استحقاقه.
 .2ف���إن ل���م يقم بالوفاء كان للحامل ،ولو كان هو الس���احب نفس���ه
مطالبة القابل بدعوى مباش���رة بكل ما ينش���أ عن الس���ند وفقاً
للمادتني  195و  196من هذا القانون.
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املادة 160
شطب املسحوب عليه قبوله

 .1إذا ش���طب املسحوب عليه قبوله املدون على السند قبل رده عد
ذلك رفضاً للقبول.
 .2ويعتبر الشطب واقعاً قبل إعادة السند ما لم يقم الدليل على العكس.
 .3على أنه إذا كان املسحوب عليه قد أبلغ احلامل أو أي موقع آخر
قبوله كتابة ،أصبح ملتزماً جتاههم مبا تضمنه صيغة قبوله.
الفصل الرابع
الضمان االحتياطي
املادة161
الضمان االحتياطي

 .1يجوز الضمان وفاء مبلغ السند كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
 .2ويك���ون هذا الضمان من أي ش���خص آخر ول���و كان ممن وقعوا
على السند.
املادة162
كتابة الضمان االحتياطي وبياناته

 .1يكتب الضمان االحتياطي إما على السند ذاته وإما على الورقة
املتصلة به.
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 .2ويك���ون هذا الضم���ان بصيغة مقبول كضم���ان احتياطي أو بأية
عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.
 .3ويذك���ر يف صيغ���ة الضم���ان اس���م املضم���ون وإال ع���د حاص ً
ال
للساحب.
 .4ويعتب���ر الضم���ان (قائماً) إذا وضع مقدم الضم���ان توقيعه على
صدر السند ،إال أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.
 .5ويج���وز إعطاء الضمان االحتياطي على صك مس���تقل يبني فيه
املكان الذي مت فيه.
 .6والضامن االحتياطي بصك مستقر ال يلزم إال اجتاه من ضمنه.
املادة 163
التزامات الضامن وحقوقه

يلتزم الضامن مبا يلزم به الشخص املضمون.
ويكون التزام الضامن صحيحاً لو كان االلتزام الذي ضمه باط ً
ال
ألي سبب كان ،ما لم يكن مرده إلى عيب يف الشكل.
 3وإذا أوفى الضامن االحتياطي قيمة السند آلت إليه احلقوقالناشئة عنه جتاه مضمونه وامللتزمني جتاهه مبقتضى السند.
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الفصل اخلامس
االستحقاق
املادة 164
مواعيد استحقاق سند السحب

يجوز أن يسحب سند السحب مستحق األداء على الوجه اآلتي:
لدى االطالع.
ب -بعد مضي مدة معينة من االطالع.
ج 		-بعد مضي مدة معينة من تاريخ السند.
د 		-بيوم معني.
ويكون السند باط ً
ال إذا اشتمل على ميعاد استحقاق آخر أو على
مواعيد متعاقبة.
املادة 165
االستحقاق لدى االطالع

 .1السند املستحق األداء لدى االطالع يكون واجب الدفع عند تقدميه.

 .2ويجب أن يقدم للوفاء يف خالل سنة من تاريخه.

 .3وللساحب أن يشترط تقصير هذه املدة أو مدها.

 .4وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه املدة.

 .5وللس���احب أن يش���ترط عدم تقدمي السند املس���تحق األداء لدى
االط�ل�اع قب���ل مضي أجل مع�ي�ن ويف هذه احلالة حتس���ب مدة
التقدمي ابتداء من هذا األجل.
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املادة 166
سريان مدة االستحقاق

 .1تس����ري املدة التي يستحق الوفاء بانتهائها يف السند املسحوب بعد
مضي مدة من االطالع عن تاريخ قبوله أو تاريخ ورقة االحتجاج.
 .2ف���إذا لم يقدم االحتجاج يعد القبول اخلالي من التاريخ حاص ً
ال
بالنسبة للقابل يف اليوم األخير من املدة املعينة للتقدمي للقبول.
 .3كل ذلك مع مراعاة حكم املادة ( )154من هذا القانون.
املادة 167
تعيني تاريخ االستحقاق

 .1السند املسحوب لشهر أو أكثر من تاريخه أو من تاريخ االطالع
علي���ه يقع اس���تحقاقه يف التاريخ الذي يقابله من الش���هر الذي
يجب فيه الوفاء.
 .2وعند عدم وجود مقابل لذلك التاريخ يف الشهر الذي يجب فيه
الوفاء وقع االستحقاق يف اليوم األخير من هذا الشهر.
 .3وإذا س���حب السند لش���هر ونصف شهر من تاريخه أو من تاريخ
االطالع عليه وجب بدء احلساب بالشهور الكاملة.
 .4وإذا جعل االستحقاق يف أوائل الشهر أو يف منتصفه أو يف نهاية
الش���هر ،كان املقصود اليوم األول من الش���هر ،أو اخلامس عشر
أو األخير منه.
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 .5والعبارات ثمانية أيام أو خمس���ة عش���ر يوماً ال تعني أسبوعاً أو
أسبوعني بل ثمانية أيام أو خمسة عشر يوماً بالفعل.
 .6وعبارة نصف شهر تعني خمسة عشر يوماً.
املادة 168
اختالف التقوميات

 .1إذا كان س���ند الس���حب مس���تحق األداء يف ي���وم مع�ي�ن ويف بلد
يختلف فيه التقومي عن بلد إصداره ،اعتبر أن تاريخ االستحقاق
قد حدد وفقاً لتقومي بلد الوفاء.
 .2وإذا س���حب الس���ند بني بلدين مختلفي التقومي وكان مس���تحق
األداء بعد مدة من تاريخه ،أرجع تاريخ إصداره إلى اليوم املقابل
يف تقومي بلد الوفاء ويحدد ميعاد االستحقاق وفقاً لذلك.
 .3ويحسب ميعاد تقدمي السند وفقاً لألحكام املقررة يف الفقرة السابقة.
 .4وال تسري هذه األحكام إذا نص يف السند أو استخلص من البيانات
الواردة فيه أن النية قد انصرفت إلى اتباع أحكام أخرى.
املادة 169
تقدمي السند يف يوم استحقاقه

 .1على حامل السند املستحق الوفاء يف يوم معني أو بعد مدة معينة
م���ن تاريخه أو من تاريخ االطالع علي���ه أن يقدمه للدفع يف يوم
استحقاقه.
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 .2ويعتبر تقدمي الس���ند إل���ى إحدى غرف املقاص���ة مبثابة تقدمي
الوفاء.
املادة 170
بيان إثبات الوفاء

 .1للمس���حوب عليه عند إيفائه قيمة الس���ند أن يطلب إلى احلامل
تسليمه إليه موقعاً عليه مبا يفيد الوفاء.
 .2وليس للحامل أن يرفض وفاء جزئياً.
 .3وإذا كان الوفاء جزئياً جاز املس���حوب عليه أن يطلب إثبات هذا
الوفاء يف السند وأن يطلب مخالصة بذلك.

 .4وكل ما يدفع من أصل قيمة الس���ند تب���رأ منه ذمة صاحبه ومظهر به
وضامنيه االحتياطيني وعلى احلامل أن يقدم االحتجاج عما بقي منه.
املادة 171
الوفاء قبل االستحقاق

 .1ال يجبر حامل السند على استالم قيمته قبل االستحقاق.

 .2فإذا أوفى املسحوب عليه قبل االستحقاق حتمل تبعة ذلك.

 .3ومن أوفى يف ميعاد االس���تحقاق برئت ذمته ما لم يكن ذلك عن
غش أو خطأ جسيم.
 .4وعليه أن يستوثق من صحة تسلسل التظهيرات.

 .5ولكنه غير ملزم بالتثبت من صحة تواقيع املظهرين.
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املادة 172
عملة الوفاء

 .1إذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غير متداولة يف اململكة األردنية
جاز وفاء قيمتها بعملة أردنية حسب سعرها يف يوم االستحقاق.

 .2وإذا تراخى املدين يف الوفاء فللحامل اخليار بني املطالبة بقيمة
الكمبيالة محس���وبة بسعر العملة األردنية يف يوم االستحقاق أو
يف يوم الوفاء.
 .3والعرف اجلاري يف محل الوفاء هو املعتبر يف تعيني سعر العملة
األجنبية ،وإمنا للساحب أن يشترط حساب املبلغ الواجب وفاؤه
حسب السعر املبني يف السند.

 .4وال تس���ري األحكام املتقدمة عندما يش���ترط الساحب أن يكون
الوفاء بعملة أجنبية معينة.
 .5وإذا تعني مبلغ السند بعملة حتمل اسماً مشتركاً تختلف يف بلد
إصداره���ا ع���ن قيمتها يف بلد وفائها ،فيفت���رض أن األداء يكون
بعملة بلد الوفاء.
املادة 173
التخلف عن تقدمي السند للوفاء

 .1إذا لم يقدم الس���ند للوفاء يف يوم االستحقاق جاز لكل مدين به
إي���داع قيمته خزانة احملكمة التابع لها بلد الوفاء أو يف مصرف
مرخص بذلك البلد.
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 .2وتكون نفقة ذلك وتبعته على عاتق احلامل وعلى كاتب احملكمة
املختص أو املصرف أن يحرر وثيقة مش���تملة على تاريخ الس���ند
وتاريخ اس���تحقاقه واس���م من حررت يف األص���ل ملصلحته زيادة
عل���ى البيان���ات األخ���رى الواج���ب إثباتها يف محاض���ر اإليداع،
ويسلم هذه الوثيقة للمودع.
 .3فإذا طالب احلامل املدين بالدفع فليس على األخير إال تس���ليم
وثيقة اإليداع مقابل تسلم السند.

 .4وللحامل مبوجب هذه الوثيقة أن يقبض املبلغ املودع.

 .5فإذا لم يسلم املدين املودع وثيقة اإليداع إلى حامل السند وجب
عليه وفاء قيمته له.
املادة 174
املعارضة يف الوفاء

ال تقبل املعارضة يف وفاء السند إال إذا ضاع أو أفلس حامله.
املادة 175
ضياع السندات غير املقبولة

إذا ضاع س���ند غير مقبول جاز ملس���تحق قيمته أن يطالب بوفائه
مبوجب إحدى نسخه األخرى.
املادة 176
ضياع السندات املقبولة

إذا كان الس���ند الضائع مقترناً بالقبول فال يجوز املطالبة بوفائه
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مبوجب إحدى نسخه األخرى إال بأمر احملكمة وبشرط تقدمي كفيل.
املادة 177
ضياع السندات

من ضاع منه سندا سواء أكان مقترناً بالقبول أم ال ،ولم يستطيع
تقدمي إحدى نس���خه األخرى جاز له أن يستصدر من احملكمة أمراً
بوفائه بعد أن يثبت ملكيته له وبشرط تقدمي كفيل.
املادة 178
االمتناع عن وفاء السندات الضائعة

يف حال���ة االمتناع عن وفاء الس���د الضائع بع���د املطالبة به وفقاً

ألح���كام املادتني الس���ابقتني يجب على مالك���ه محافظة على جميع
حقوق���ه أن يثبت ذل���ك باحتجاج يقدمه يف اليوم التالي الس���تحقاق
ذلك السند ويبلغ للساحب واملظهرين يف املواعيد وباألوضاع املبينة
يف املادة  183من هذا القانون.
املادة 179
استحصال نسخة عن السندات الضائعة

 .1يجب على صاحب الس���ند الضائع لكي يحصل على نس���خة منه
أن يرجع إلى من ظهر له السند.
 .2ويلت���زم ه���ذا املظه���ر مبعاونته واإلذن له باس���تعمال اس���مه يف
مطالبة املظهر الس���ابق وهكذا يرجع على باقي املظهرين واحد
تلو اآلخر حتى يصل إلى ساحب السند.
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 .3وتكون نفقات ذلك كله على عاتق مالك السند الضائع.

 .4ويلتزم كل مظهر بعد تسلم النسخة الثانية من الساحب أن يثبت
تظهيره كتابة عليها.
 .5وال تص���ح املطالب���ة بالوف���اء مبوجب النس���خة الثاني���ة إال بأمر
احملكمة وبشرط تقدمي كفيل ،وذلك وفقاً ألحكام املادة .177
املادة 180
انقضاء التزام الكفيل

ينقضي التزام الكفيل املبني يف املواد  179 ،177 ،176مبضي ثالث
سنوات إذا لم حتصل يف أثنائها مطالبة وال دعوى أمام احملاكم.
الفصل السادس
املطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء
املادة 181
رجوع احلامل

 .1حلامل الس���ند عند عدم وفائه له يف تاريخ االس���تحقاق الرجوع
على مظهريه وساحبه وغيرهم من امللتزمني به.

 .2وله حق الرجوع على هؤالء قبل االستحقاق يف األحوال التالية:
أ 		-يف حالة االمتناع عن القبول كلياً أو جزئياً.
ب -يف حالة إفالس املس���حوب عليه س���واء كان قبل السند أو لم
يكن قد قبله.
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		 ويف حالة توقفه عن دفع ما عليه ،ولو لم يثبت توقفه بحكم،
ويف حالة احلجز على أمواله حجزاً غير مجد.
ج 		-يف حالة إفالس ساحب السند املشروط عدم تقدميه للقبول.
 .3إمن���ا يجوز للضامنني عند الرج���وع عليهم يف احلالتني املبينتني
يف الفقرت�ي�ن (ب وج) أن يطلب���وا إل���ى رئيس احملكم���ة البدائية
املدنية يف موطنهم ويف خالل ثالثة أيام من تاريخ الرجوع عليهم
منحه���م ميعاداً للوف���اء .فإذا وجد الرئيس مبرراً للطلب عني يف
حكمه الوقت الذي يجب فيه أن يحصل وفاء اإلسناد بشرط أن
ال يتجاوز امليعاد املمنوح التاريخ املعني لالستحقاق.
 .4وال يقبل الطعن يف هذا القرار بأي طريق من طرق الطعن.
املادة 182
االحتجاج لعدم القبول

 .1يجب أن يثبت االمتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثيقة رس���مية
تسمى «االحتجاج لعدم القبول» أو لعدم الوفاء.
 .2ويج���ب أن يقدم االحتج���اج لعدم القبول يف امليعاد املعني لعرض
السند للقبول.
 .3فإذا وقع عرضه األول للقبول يف احلالة املبينة يف الفقرة األولى
من املادة  164من هذا القانون يف اليوم األخير من امليعاد احملدد
لهذا العرض جاز أيضاً تقدمي االحتجاج يف اليوم التالي.
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 .4ويجب تقدمي االحتجاج لعدم الوفاء عن الس���ند املستحق األداء
يف ي���وم معني أو بعد مضي مدة معين���ة من تاريخه أو من تاريخ
االطالع عليه يف أحد يومي العمل التاليني ليوم استحقاقه.
 .5وإذا كان الس���ند مس���تحق األداء ل���دى االط�ل�اع وج���ب تق���دمي
االحتجاج بعدم الوفاء وفقاً للشروط املبينة يف الفقرات السابقة
واملتعلقة باالحتجاج لعدم القبول.

 .6ويعن���ي االحتج���اج لعدم القب���ول عن تقدمي الس���ند لألداء وعن
االحتجاج بعدم الوفاء.

 .7ويف حالة توقف املس���حوب عليه عن الوفاء س���واء أكان قد قبل
السند أم لم يكن قبله ،ويف حالة حجز أمواله حجزاً غير مجد ال
يجوز حلامل الس���ند الرجوع على ضامنيه إال بعد تقدمي السند
للمسحوب عليه لوفائه وبعد تقدمي االحتجاج بعدم الوفاء.

 .8ويف حالة إفالس املس���حوب عليه س���واء أكان قبل الس���ند أم لم
يكن قبله وكذلك يف حالة إفالس س���احب السند املشروط عند
تقدمي���ه للقبول ،يكون تقدمي حكم ش���هر اإلف�ل�اس كافياً بذاته
لتمكني احلامل من استعمال حقوقه يف الرجوع على الضامنني.
املادة 183
اإلشعار بعدم القبول أو الوفاء

 .1يجب على حامل الس���ند أن يرسل للمظهر له وللساحب إشعاراً
بع���دم القبول أو بعدم الوفاء يف خالل أربع���ة أيام العمل التالية
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لي���وم االحتج���اج ،أو لي���وم تقدميه (للقب���ول) أو للوف���اء فيما لو
اشتمل على شرط الرجوع بال مصاريف.

 .2ويجب على كل مظهر يف خالل يومي العمل التاليني ليوم تسلمه
اإلش���عار أن يحيط مظهره علماً باإلش���عار ال���ذي تلقاه مبيناً له
أسماء وعناوين من قاموا باإلشعارات السابقة وهكذا من مظهر
إلى آخر حتى تبلغ ساحب السند.

 .3وتبدأ املواعيد املتقدمة من تاريخ تسلم اإلشعار السابق.

 .4ويب���دأ امليع���اد بالنس���بة ل���كل مظهر م���ن اليوم ال���ذي تلقى فيه
اإلشعار من مظهره السابق.
 .5ومتى أش���عر أحد موقعي السند وفقاً ألحكام الفقرات السابقة
وجب كذلك إشعار ضامنه االحتياطي يف نفس امليعاد.

 .6وإذا ل���م يب�ي�ن أحد املظهري���ن عنوانه أو بينه بصورة ال يتيس���ر
قراءتها اكتفى بإشعار املظهر السابق له.
 .7ويجوز ملن يوجب عليه اإلش���عار أن يق���وم به على أية صورة ولو
برد السند ذاته.

 .8وعليه أن يثبت إرساله لإلشعار يف امليعاد املضروب له.
 .9ويعتب���ر امليعاد مرعياً إذا أرس���ل اإلش���عار يف خالله بكتاب عن
طريق البريد املسجل مع إشعار باإليصال.

 .10وال يترت����ب على التخلف عن إرس����ال اإلش����عار املذكور أو عن عدم
تق����دمي الس����ند للقبول أو للوف����اء أو عن إرس����ال االحتجاج ،خالل
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مواعيدها املعينة ،س����قوط أي حق من حقوق من وجب القيام بها.
ولكنه يكون مسؤوالً عن تعويض الضرر الذي ترتب على إهماله أو
تخلفه ،بشرط أن ال يتجاوز التعويض قيمة سند السحب.
املادة 184
اإلعفاء من تقدمي احتجاج

 .1يجوز للس���احب وألي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي حامل
الس���ند عند املطالبة على وجه الرج���وع من تقدمي احتجاج لعد
القب���ول أو لع���دم الوف���اء مت���ى كتب عل���ى الس���ند «املطالبة بال
مصاريف» أو «بدون احتجاج» أو أية عبارة مماثلة مذيلة بتوقيع
من اشترط ذلك.

 .2وال يعف���ي هذا الش���رط احلام���ل من تقدمي الس���ند يف املواعيد
املقررة وال من إرسال اإلشعارات الالزمة.

 .3وعلى من يتمسك جتاه احلامل بعدم مراعاة هذه املواعيد إثبات ذلك.

 .4وإذا كتب الساحب هذا الشرط سري على كل املوقعني.

 .5أم���ا إذا كتبه أحد املظهرين أو أحد الضامنني االحتياطيني فال
يسري إال عليه وحده.

 .6وإذا قدم حامل الس���ند االحتجاج على الرغم من الشرط حتمل
هو وحده مصاريفه إذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط.
 .7أما إذا كان الش���رط صادراً من مظهر أو ضامن احتياطي جاز
الرجوع على جميع املوقعني مبصاريف االحتجاج.
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املادة 185
املسؤولون جتاه احلامل

 .1س���احب الس���ند وقابله ومظهره وضامنه االحتياطي مس���ؤولون
جميعاً جتاه حامله على وجه التضامن.

 .2وحلامله مطالبته���م منفردين أو مجتمعني دون أن يلزم مبراعاة
ترتيب التزام كل منهم.
 .3ويثبت هذا احلق لكل موقع على سند أوفى بقيمته.

 .4والدع���وى املقام���ة عل���ى أحد امللتزم�ي�ن ال حت���ول دون مطالبة
الباقني ولو كان التزامهم الحقاً ملن أقيمت عليهم الدعوى أوالً.
املادة 186
حقوق احلامل

 .1حلامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه مبا يأتي:
أ 		-قيمة الس���ند غي���ر املقبولة أو غير املدفوعة م���ع الفوائد إن
كانت مشروطة.
ب -الفوائد محسوبة بسعرها القانوني اعتباراً من تاريخ االستحقاق
فيما يتعلق بالسند املسحوب واملستحق الدفع يف أراضي اململكة
األردنية ومحسوب بسعر  6%لألسناد األخرى.
ج 		-مصاريف االحتجاج واإلشعارات وغيرها من املصاريف.
 .2وإذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند خصم من قيمته
ما يوازي س���عر اخلصم الرس���مي يف اململك���ة األردنية يف تاريخ
الرجوع وباجلهة التي يقع فيها موطن احلامل.
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املادة 187
حقوق مويف سند السحب جتاه الضامنني

يجوز ملن أوفى سند سحب مطالبة ضامنيه مبا يأتي:
أ 		-جميع ما أوفاه.
ب -فوائد املبلغ الذي أوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من
يوم الوفاء بالنس���بة لإلسناد املس���حوبة واملستحقة األداء يف
اململكة األردنية ومحسوبة بسعر  6%لإلسناد األخرى.
ج -املصاريف التي حتملها.
املادة 188
طلب استالم ورقة االحتجاج واملخالصة

 .1لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع أو كان مستهدفاً لذلك أن
يطلب يف حالة وفائه للسند تسلمه مع ورقة االحتجاج ومخالصة
مبا أداه.
 .2ولكل مظهر أوفى السند أن يشطب تظهيره وتظهيرات املظهرين
الالحقني له.
املادة 189
الرجوع بالقدر غير املقبول

 .1يف حال���ة الرج���وع على أح���د امللتزمني بالقدر غي���ر املقبول من
قيمة الس���ند يج���وز ملن أوفى ه���ذا القدر أن يطل���ب من حامله
إثبات هذا الوفاء بالسند وإعطاء مخالصة به.
-84-

 .2ويج���ب عل���ى احلام���ل فوق ذل���ك أن يس���لمه صورة من الس���ند
مصدقاً عليها منه مبا يفيد أنها طبق األصل وأن يس���لمه ورقة
االحتجاج متكيناً له من الرجوع على غيره مبا أداه.
املادة 190
سقوط حقوق احلامل

مع مراعاة الفقرة  10من املادة  183من هذا القانون:
 .1يس����قط ما حلامل السند من حقوق جتاه مظهريه وساحبه وغيرهم
من امللتزمني ما عدا قابله مبضي املواعيد املعينة إلجراء ما يأتي:
أ 		-تقدم األس���ناد املس���تحقة الدفع لدى االطالع أو بعد مضي
ميعاد معني منه.
ب -تقدمي االحتجاج بعدم القبول أو بعدم الوفاء.
ج 		-تقدمي السند للوفاء يف حالة اشتماله على شرط الرجوع بال
مصاريف.
 .2وإمن���ا ال يق���ع الس���قوط جتاه الس���احب إال إذا أثب���ت أنه أوجد
مقابل الوفاء يف تاريخ االس���تحقاق ،وحينئذ ال يكون للحامل إال
الدعوى جتاه املسحوب عليه.
 .3وإذا لم يعرض الس���ند للقبول يف امليعاد الذي اشترطه الساحب
س���قطت حق���وق حامل���ه يف الرجوع بس���بب عدم القب���ول وعدم
الوفاء إال إذا تبني من عبارة الشرط أن الساحب لم يقصد منه
سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول.
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 .4وإذا كان املظه���ر ه���و الذي اش���ترط يف تظهيره ميع���اداً لتقدمي
السند للقبول فله وحده االستفادة مما شرط.
املادة 191
امتداد املواعيد

 .1إذا حال دون عرض السند أو دون تقدمي االحتجاج يف املواعيد
املعينة بحائل ال ميكن التغلب عليه فتمتد هذه املواعيد.
 .2وعلى حامل الس���ند أن يش���عر دون إبطاء من ظهره له باحلادث
القه���ري وأن يثب���ت هذا اإلش���عار مؤرخاً وموقع���اً عليه منه يف
السند أو يف الورقة املتصلة به.
 .3وعلى من أرس���ل له اإلش���عار إبالغ من ظهر له السند ،وتسلسل
ذلك وفقاً للمادة  183من هذا القانون.
 .4وعلى احلامل بعد زوال احلادث القهري عرض السند للقبول أو
للوفاء دون إبطاء ،وعليه تقدمي احتجاج عند االقتضاء.
 .5وإذا اس���تمرت القوة القاهرة أكثر من ثالثني يوماً محس���وبة من
يوم االس���تحقاق جاز الرج���وع على امللتزمني من غير حاجة إلى
عرض السند أو تقدمي االحتجاج.
 .6فإذا كان الس���ند مس���تحق الوفاء مبجرد االط�ل�اع عليه أو بعد
مض���ي م���دة معينة من االطالع س���رى ميعاد الثالث�ي�ن يوماً من
التاري���خ ال���ذي أش���عر في���ه احلامل من ظه���ر له الس���ند بوقوع
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احلادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء امليعاد املعني للعرض.
 .7وإذا كان الس���ند مس���تحق الوف���اء بعد مضي م���دة من االطالع
فيضاف إلى ميعاد الثالثني يوماً املدة املعينة للدفع بعد االطالع.
 .8وال يعتب���ر من قبي���ل احلوادث القاهرة األمور املتعلقة بش���خص
احلامل أو مبن كلفه عرضها أو تقدمي االحتجاج بشأنها.
املادة 192
إجراءات االحتجاج

 .1يكون تقدمي االحتجاج لعدم القبول واالحتجاج لعدم الوفاء وفقاً
لألوضاع املقررة يف قانون أصول احملاكمات احلقوقية بواسطة
الكاتب العدل.
 .2ويج���ب أن يوج���ه االحتجاج إل���ى موطن امللتزم بوفاء الس���ند أو
إل���ى آخ���ر موطن معروف ل���ه ،وإلى موطن األش���خاص املعينني
يف الس���ند لوفائه عن���د االقتضاء وإلى موطن م���ن قبله بطريق
الدخل.
 .3ويكون ذلك كله يف ورقة واحدة.
املادة 193
مشتمالت ورقة االحتجاج

تشتمل ورقة االحتجاج على صورة حرفية للسند وملا أثبت فيه من
عب���ارات القبول والتظهير مع ذكر الش���خص الذي حصلت التوصية
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بقبوله الس���ند أو وفائ���ه عند االقتضاء .كما يجب أن تش���تمل على
اإلن���ذار بوفائه قيمته .ويذكر فيها حض���ور أو غياب امللتزم بالقبول
أو الوفاء وأس���باب االمتناع عن القبول أو الوفاء ،والعجز عن وضع
اإلمضاء أو االمتناع عنه وتنبه الكاتب العدل بالوفاء.
املادة 194
اتخاذ إجراءات مقام االحتجاج

ال يق���وم أي إج���راء مقام االحتج���اج إال يف حالة ضياع الس���ند،
وعندئذ تسري أحكام املواد من  175إلى .180
املادة 195
واجبات الكاتب العدل عند االحتجاج

يجب على الكاتب العدل املكلف بإجراء االحتجاج أن يترك صورة
صحيحة ملن وجه إليه هذا االحتجاج بتمامها يوماً فيوماً مع مراعاة
ترتي���ب التواري���خ يف س���جل خاص مرق���م الصفحات ومؤش���ر عليه
حسب األصول.
املادة 196
سندات الرجوع

 .1لكل من له حق الرجوع على غيره من الضامنني مبقتضى س���ند
س���حب أن يس���تويف قيمته بسحبه س���نداً جديداً مستحق األداء
لدى االطالع يف موطن الضامن ما لم يشترط خالف ذلك.
 .2وتش���تمل قيمة سند الرجوع على املبالغ الوارد بيانها يف املادتني
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 186و 187م���ن ه���ذا القانون مضاف���اً إليها ما دف���ع من عمولة
ورسم طوابع.

 .3إذا كان س���احب س���ند الرج���وع هو احلامل فتح���دد قيمته على
األساس الذي حتدد مبقتضاه قيمة سند مسحوب لدى االطالع
م���ن اجلهة التي كان الس���ند األصلي مس���تحق الدفع فيها على
اجلهة التي فيها موطن الضامن.

 .4فإذا كان س���احبه هو أحد املظهرين حددت قيمته على األساس
ال���ذي حتدد مبقتضاه قيمة س���ند مس���حوب ل���دى االطالع من
اجلهة التي بها موطن س���احب س���ند الرجوع عل���ى اجلهة التي
فيها موطن الضامن.
املادة 197
تعدد سندات الرجوع

إذا تع���ددت س���ندات الرجوع فال يجوز مطالبة س���احب الس���ند
األصلي وكل مظهر له إال بنفقات سند رجوع واحد.
املادة 198
احلجز االحتياطي

حلام���ل الس���ند املقدم عنه احتجاج لعدم الوف���اء إلى جانب ماله
م���ن حق الرجوع بعد اتباع اإلج���راءات املقررة لذلك أن يحجز بإذن
احملكم���ة املختص���ة منق���والت كل من الت���زم مبوجب الس���ند حجزاً
احتياطي���اً تتب���ع في���ه اإلج���راءات املق���ررة لذل���ك يف قان���ون أصول
احملاكمات احلقوقية.
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الفصل السابع
التدخل
املادة 199
التدخل

 .1لساحب سند السحب ومظهره وضامنه االحتياطي أن يعني من
يقبله أو يدفعه عند االقتضاء ويسمى هذا الشخص املفوض.
 .2ويجوز وفقاً للش���روط اآلتي بيانها قبول السند أو وفاؤه من أي
شخص متدخل ملصلحة أي مدين يكون مستهدفاً للمطالبة به.
 .3ويج���وز أن يك���ون املتدخ���ل م���ن الغير كم���ا يج���وز أن يكون هو
املس���حوب عليه أو شخص ملتزم مبقتضى السند وإمنا ال يجوز
تدخل القابل.
 .4ويجب على املتدخل أن يش���عر بتدخله من وقع التدخل ملصلحته
خ�ل�ال يوم���ي العم���ل التالي�ي�ن وإال كان ملزم���اً عن���د االقتضاء
بتعويض الضرر الذي نش���أ عن إهماله بشرط أن ال يجاوز هذا
التعويض مبلغ السند.
املادة 200
القبول بطريق التدخل

 .1يقع القبول بطريق التدخل يف جميع األحوال التي يكون فيها حلامل
سند واجباً العرض للقبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقه.
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 .2وذا عني يف السند من يقبله أو يؤدي قيمته عند االنقضاء
يف م���كان وفائ���ه فلي���س للحام���ل أن يرج���ع قب���ل ميع���اد
اس���تحقاقه عل���ى م���ن ص���در عنه ه���ذا التعي�ي�ن وال على
املوقع�ي�ن الالحقني له إال إذا عرض الس���ند على من عني
لقبول���ه أو لوفائه عند االقتض���اء فامتنع عن قبوله وأثبت
هذا االمتناع بورقة احتجاج.
 .3وللحامل يف األحوال األخرى رفض القبول احلاصل بطريق التدخل.
 .4أم���ا إذا أق���ره فإنه يفقد حقه يف الرجوع قبل االس���تحقاق على
الشخص الذي وقع القبول ملصلحته وعلى املوقعني الالحقني.
املادة 201
تدوين القبول بطريق التدخل وصيغته

 .1بدون قبول الس���ند بطريق التدخل على السند ذاته ويوقع عليه
املتدخل.
 .2ويذكر يف صيغة القبول اس���م من حصل التدخل ملصلحته ،وإال
عند التدخل حاص ً
ال ملصلحة الساحب.
املادة 202
التزامات القابل بطريق التدخل

 .1يلتزم القابل بطري���ق التدخل جتاه احلامل واملظهرين الالحقني
ملن حصل التدخل ملصلحته مبا يلتزم به هذا األخير.
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 .2ويج���وز ملن حص���ل التدخل ملصلحته ولضامني���ه على الرغم من
حصول القبول بطريق التدخل أن يتس���لموا من احلامل الس���ند
وورق���ة االحتج���اج واملخالصة إن كانت ثم���ة مخالصة وذلك إذا
قاموا بوفاء املبلغ املبني يف املادة  187من هذا القانون.
املادة 203
وفاء السندات بطريق التدخل

 .1يجوز وفاء الس���ند بطريق التدخل يف جميع األحوال التي يكون
فيها حلامله عند االستحقاق أو قبله حق الرجوع على امللتزمني.
 .2ويكون هذا الوفاء بأداء كل املبلغ الذي كان يجب على من حصل
التدخل ملصلحته أداؤه إبراء لذمته.
 .3ويج���ب أن يق���ع الوفاء عل���ى األكثر يف اليوم األخي���ر من امليعاد
الذي يصح فيه تقدمي االحتجاج لعدم الوفاء.
املادة 204
االحتجاج لعدم الوفاء

 .1إذا كان للقابلني للس���ند بطريق التدخل أو للمعينني لوفائه عند
االقتضاء موطن يف مكان الوفاء وجب على حامله عرضه عليهم
جميعاً وتقدمي احتجاج لعدم الوفاء إذا كان له موجب وذلك على
األكث���ر يف الي���وم التالي لليوم األخير م���ن امليعاد احملدد لتقدمي
هذا االحتجاج.
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 .2فإن لم يقدم هذا االحتجاج يف هذا امليعاد كان الش���خص الذي
ق���ام بتعيني امل���ويف أو الش���خص الذي وق���ع القب���ول ملصلحته،
واملظه���رون الالحق���ون جميعاً يف حل م���ن التزاماتهم وذلك مع
مراعاة أحكام الفقرة ( )10من املادة  183من هذا القانون.
املادة 205
رفض احلامل الوفاء من املتدخل

إذا رفض حامل السند الوفاء من املتدخل ،سقط حقه يف الرجوع
على من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء.
املادة 206
إثبات الوفاء بطريق التدخل

 .1يج���ب إثب���ات الوفاء بطريق التدخل بعب���ارة تفيد وصول القيمة
تكت���ب على الس���ند ويذكر فيها من حصل الوف���اء ملصلحته وإال
عد الوفاء حاص ً
ال ملصلحة الساحب.

 .2ويجب أن يس���لم الس���ند إلى املويف كما يجب أن تس���لم له ورقة
االحتجاج إن كان ثمة احتجاج.
املادة 207
حقوق املويف بطريق التدخل

 .1يكتسب املويف بطريق التدخل جميع احلقوق الناشئة عن السند
جت���اه من حص���ل الوفاء ملصلحت���ه وجتاه من التزم���وا نحو هذا
األخير مبقتضى السند إمنا ال يجوز لهذا املويف تظهيره.
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 .2وتبرأ ذمم املظهرين الالحقني ملن حصل الوفاء ملصلحتهم.
 .3وإذا تقدم عدة أش���خاص للوفاء بطريق التدخل كانت األفضلية
ملن يترتب على إبقائه براءة ذمم أكثر عدد من امللتزمني.
 .4وم����ن تدخل للوفاء وهو عالم بأن يف تدخله مخالفة للحكم املتقدم
سقط حقه يف الرجوع على من كانت تبرأ ذمته لوال هذا التدخل.
الفصل الثامن
تعدد النسخ والصور
املادة 208
تعدد نسخ سند السحب

 .1يجوز سحب سند السحب نسخاً متعددة يطابق بعضها بعضاً.

 .2ويجب أن يوضع يف منت كل نس���خة منه رقمها وإال اعتبرت كل
نسخة منها سنداً مستق ً
ال.

 .3ولكل حامل س���ند لم يذكر فيه أنه على نسخة واحدة أن يطالب
نسخاً منها على نفقته.
 .4ويجب عليه حتقيقاً لذلك أن يرجع إلى الشخص الذي ظهره له
وعلى هذا أن يعاونه يف الرجوع على املظهر الس���ابق ويتسلس���ل
ذلك حتى ينتهي إلى الساحب.
 .5وعلى كل مظهر أن يدون تظهيره على النسخ اجلديدة.
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املادة 209
وفاء السند بإحدى نسخه

 .1وف���اء الس���ند مبقتضى إحدى نس���خه مب���رئ للذمة ولو
لم يكن مش���روطاً فيه أن هذا الوفاء يبطل حكم النس���خ
األخرى.
 .2غير أن املسحوب عليه يبقى ملتزماً بالوفاء مبقتضى كل نسخة
مقبولة منه لم يستردها.
 .3واملظهر الذي ظهر نس���خ السند ألش���خاص مختلفني ومظهروه
الالحقون ملزمون مبقتضى كل النسخ التي حتمل تواقيعهم ولم
يحصل استردادها.
املادة 210
إرسال إحدى النسخ للقبول

 .1على من يرس���ل إحدى نس���خ الس���ند للقب���ول أن يبني بالنس���خ
األخرى اسم من تكون تلك النسخة يف يده.
 .2وعلى هذا األخير أن يسلمها للحامل الشرعي ألي نسخة أخرى
فإن رفض تس���ليمها فال يكون للحامل حق الرجوع إال إذا أثبت
بورقة احتجاج:
أ -إن النسخة املرسلة للقبول لم تسلم له حني طلبه إياها.
ب -إن القبول أو الوفاء لم يحصل مبقتضى نسخة أخرى.
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املادة 211
صور سند السحب

 .1حلامل السند أن يحرر منه صوراً.

 .2ويج���ب أن تكون الصور مطابقة ألصل الس���ند متاماً مبا حتمل
م���ن تظهيرات وبيانات أخرى تك���ون مدونة فيه وأن يتكب عليها
ان النسخ عن األصل قد انتهى عند هذا احلد.
املادة 212
حامل السند األصلي

 .1يجب ان يبني يف صورة اسم من يكون بيده أصله.
 .2وعلى هذا األخير ان يسلم هذا األصل حلامل الصورة الشرعي
ف���إن امتنع عن ذلك فال يك���ون حلامل الصورة حق الرجوع على
مظهريه���ا أو ضامنيه���ا االحتياطيني ،ما لم يثب���ت باحتجاج أن
األصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.
 .3وغ���ذا كت���ب على األص���ل بعد آخ���ر تظهير حص���ل قبل عمل
الص���ورة عبارة «منذ اآلن ال يصل���ح التظهير إال علة الصورة»
أو أي عب���ارة أخرى مماثلة فكل تظهير يكتب على األصل بعد
ذلك يكون باط ً
ال.
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الفصل التاسع
التحريف
املادة213
التحريف يف السندات

إذا وقع حتريف يف منت السند التزم الذين وقعوه فيما بعد مبقتضى
متنه احملرف إما املوقعون السابقون فملزمون مبقتضى متنه األصلي
الفصل العاشر
التقادم
املادة214
التقادم

 .1تس���قط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن س���ند السحب جتاه قابلة
مبضي خمس سنوات من تاريخ االستحقاق.
 .2اما دعاوى احلامل جتاه الس���احب أو املظهرين فتسقط مبضي
سنتني من تاريخ االحتجاج املقدم يف الوقت املجدي أو من تاريخ
االستحقاق إن اشتمل السند على شرط الرجوع بال مصاريف.
 .3وتس���قط بالتقادم دعاوى املظهري���ن بعضهم قبل البعض أو قبل
الساحب مبضي سنة من اليوم الذي يكون فيه املظهر قد أوفى
السند أو من اليوم الذي أقيمت عليه الدعوى فيه.
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املادة 215
سريان مواعيد التقادم

 .1ال تسري مواعيد التقادم يف حالة إقامة الدعوى إال من يوم آخر
إجراء فيها.

 .2وال يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به
مبوجب وثيقة مستقلة أو بتسديد امللتزم جزءاً منه.
املادة 216
انقطاع التقادم

ال يك���ون النقط���اع التقادم من أثر إال بالنس���بة مل���ن اتخذ جتاهه
اإلجراء القاطع يف سريانه.
املادة 217
أثر انقضاء ميعاد التقادم

بالرغ���م من انقضاء ميعاد التقادم على س���ند الس���حب وس���ائر
األوراق التجاري���ة يج���وز للدائ���ن إقامة الدعوى ضم���ن مدة التقادم
الع���ادي املدني بطلب احلق الذي من أجله أعطيت الورقة التجارية،
وتقبل الورقة يف معرض البينة إلثبات هذه الدعوى.
املادة 218
امتداد املواعيد

 .1إذا وافق اس���تحقاق السند يوم عطلة رسمية فال يجوز املطالبة
بوفائه إال يف يوم العمل التالي.
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 .2وكذلك ال يجوز اتخاذ أي إجراء آخر متعلق بالس���ند وعلى وجه
خاص يعرضه للقبول أو تقدمي احتجاج إال يف يوم عمل.
 .3وإذا وج���ب اتخاذ أي إج���راء من هذه اإلجراءات يف ميعاد معني
يوافق آخر يوم منه يوم عطلة رسمية فيمتد هذا امليعاد إلى يوم
العمل التالي.
 .4أما أيام العطلة الرسمية التي تتخلل امليعاد فتحسب منه.
املادة 219
خروج اليوم األول من حساب امليعاد

ال يدخل يف حساب امليعاد القانوني أو االتفاقي اليوم األول منه.
املادة 220
تقييد منح املواعيد القضائية أو القانونية

ال يج���وز من���ح أي ميع���اد قضائ���ي أو قانون���ي إال يف احل���االت
املنصوص عليها يف املادتني  190و 200من هذا القانون.
املادة 221
التوقيع

 .1يطلق لفظ التوقيع يف هذا الكتاب على اإلمضاء واخلتم وبصمة
اإلصبع.
 .2ويجب أن يش���هد ش���اهد أن على صاحب اخلتم أو البصمة بأنه
وقع أمامهما عاملاً مبا وقع عليه.
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الباب الثاني
السند ألمر
املادة 222
بيانات السند ألمر

يشتمل السند ألمر على البيانات اآلتية:
أ 		-ش���رط األمر أو عبارة (س���ند ألمر) أو (كمبيالة) مكتوبة يف
منت السند وباللغة التي كتب بها.
ب -تعهد غير معلق على شرط بأداء قدر معني من النقود.
ج 		-تاريخ االستحقاق.
د 		-مكان األداء.
هـ -اسم من يجب األداء له أو ألمره.
و 		-تاريخ إنشاء السند ومكان إنشائه.
ز 		-توقيه من أنشأ السند (احملرر).
املادة 223
خلو السند من بعض بياناته

الس���ند (اخلالي) من أحد البيانات املذكورة يف املادة الس���ابقة ال
يعتبر سنداً ألمر إال يف احلاالت املبينة يف الفقرات اآلتية:
أ 		-الس���ند اخلالي م���ن ذكر تاريخ االس���تحقاق يكون مس���تحق
األداء لدى االطالع عليه.
ب -إذا ل���م يذكر يف س���ند ألمر مكان األداء فامل���كان الذي يذكر
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بجانب اس���م احمل���رر يعد مكان���اً للدفع وموطن���اً للمحرر يف
الوقت نفسه.
ج 		-وإذا ل���م يذك���ر م���كان األداء بجانب اس���م احمل���رر أو يف أي
موض���ع آخر من الس���ند ألم���ر فيعتبر مكان عم���ل احملرر أو
مكان إقامته ،مكاناً لألداء.
د 		-الس���ند ألمر اخلالي من ذكر مكان إنش���ائه يعتبر منش���أه يف
املكان املبني بجانب اس���م محرره .وإذا لم يذكر مكان محرره
صراحة يف الس���ند فيعتبر مكان إنش���ائه يف احملل الذي وقع
فيه احملرر السند فع ً
ال.
هـ -إذا كان الس���ند ألم���ر خالي���اً من ذك���ر تاريخ إنش���ائه فيعتبر
التاريخ احلقيقي الذي مت فيه تس���ليم الس���ند للمس���تفيد أو
للحامل هو تاريخ إنشائه.
و 		 إذا خ�ل�ا م�ت�ن الس���ند ألم���ر م���ن ذكر كلم���ة (س���ند ألمر أو
كمبيالة) وكان املعنى املس���تخلص من املنت يدل عل أنه سند
ألمر فيعتبر كذلك.
املادة 224
سريان أحكام سندات السحب على السندات ألمر

األحكام املتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه
ووفائ���ه والرجوع بس���بب عدم الوفاء واالحتجاج والوفاء بالواس���طة
والص���ور والتحريف والتقادم وأيام العطل الرس���مية وحس���اب املهل
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واملواعي���د وحظ���ر من���ح املواعي���د القضائي���ة والقانوني���ة واحلجز
االحتياط���ي تتب���ع جميعاً يف الس���ند ألمر ذلك كله بالق���در الذي ال
تتعارض مع ماهيته.
املادة 225
سريان بعض االحكام على السندات ألمر

تس���ري على الس���ند ألمر األحكام املتعلقة بس���ند الس���حب املستحق
األداء يف موطن أحد األغيار أو يف جهة أخرى غير اجلهة التي بها موطن
املسحوب عليه واشتراط الفائدة واالختالف يف البيانات اخلاصة باملبلغ
الواجب دفعه والنتائج املترتبة على توقيع شخص جاوز حدود نيابته.
املادة 226
سريان أحكام الضمان االحتياطي على السندات ألمر

تس���ري أيض���اً على الس���ند ألمر أحكام س���ند الس���حب املتعلقة
بالضم���ان االحتياط���ي فإذا لم يذكر يف صيغ���ة الضمان االحتياطي
اسم املضمون فإنه يعد حاص ً
ال ملصلحة محرر السند ألمر.
املادة 227
التزامات محرري السندات ألمر

 .1يلتزم محرر سند األمر مبثل ما يلتزم به قابل سند السحب.
 .2أم���ا أس���ناد األمر الواجبة األداء بعد ميع���اد من االطالع فيجب
أن تع���رض على محررها يف امليعاد املبني يف املادة ( )154ليضع
عليها تأشيراً مؤرخاً وموقعاً منه.
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 .3ويبدأ هذا امليعاد من تاريخ التأشير املذكور.
 .4ف���إذا امتنع احملرر عن وضع التأش���ير املتق���دم وجب إثبات هذا
االمتناع باحتجاج يكون تاريخه مبدأ لسريان مدة االطالع.
الباب الثالث
الشيك
الفصل األول
إنشاؤه وصيغته
املادة 228
بيانات الشيك

يشتمل الشيك على البيانات اآلتية:
أ 		-كلمة (شيك) مكتوبة يف منت السند وباللغة التي كتب بها.
ب -أمر غير معلق على شرط بأداء قدر معني من النقود.
ج 		-اسم من يلزمه األداء (املسحوب عليه).
د 		-مكان األداء.
هـ -تاريخ إنشاء الشيك ومكان إنشائه.
ح 		-توقيع من أنشأ الشيك (الساحب).
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املادة 229
خلو الشيك من بعض بياناته

الس���ند اخلالي من أحد البيانات املذكورة ال يعتبر ش���يكاً إال يف
احلاالت املبينة يف الفقرات اآلتية:
أ 		-إذا ل���م يذكر م���كان األداء ،فاملكان الذي يذكر بجانب اس���م
املس���حوب عليه يع���د مكاناً للدف���ع .فإن ذكرت ع���دة أمكنة
بجانب اس���م املسحوب عليه ،يكون الشيك مستحق األداء يف
أول محل مبني فيه.
ب -إذا خ�ل�ا الش���يك م���ن ه���ذه البيان���ات أو من أي بي���ان آخر
وكان واج���ب األداء يف املكان الذي يقع فيه احملل الرئيس���ي
للمسحوب عليه.
ج 		-إذا خال من بيان محل اإلنش���اء يعد منش���ئاً يف املكان املبني
بجانب اس���م الس���احب وإذا لم يذكر مكان اإلنش���اء فيعتبر
مكان تسليمه للمستفيد هو مكان اإلنشاء.
د 		-إذا خ�ل�ا من كلمة (ش���يك) وكان مظه���ره املتعارف عليه يدل
على أنه شيك.
املادة 230
سحب الشيكات

 .1ال يجوز سحب الشيكات إال على مصارف.
 .2والصك���وك الص���ادرة يف اململكة األردنية املس���تحقة الوفاء فيها
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واملس���حوبة عل���ى غي���ر املص���ارف يف ص���ورة ش���يكات ال تعتبر
كشيكات صحيحة.
املادة 231
التزامات الساحب

 .1ال يجوز إصدار ش���يك ما لم يكن للس���احب لدى املسحوب عليه
يف وقت بتاريخ الوفاء املبني فيه نقود يستطيع التصرف فيها
مبوجب شيك طبقاً إلنفاق صريح أو ضمني بينهما.
 .2وعلى ساحب الشيك أو ألمر غيره بسحبه لذمته أداء مقابل وفائه.
 .3ومع هذا يظل الساحب حلساب غيره مسؤوالً بصفته الشخصية
جتاه املظهرين أو احلامل دون غيرهم.
 .4وعلى الساحب دون غيره أن يثبت يف حالة اإلنكار أن من سحب
عليه الش���يك كان لديه مقابل وفائه بتاريخ الوفاء املبني فيه وال
يكون ضامناً وفائه ،ولو قدم االحتجاج بعد املواعيد احملددة.
املادة 232
القبول يف الشيكات

 .1ال قبول يف الش���يك وإذا كتبت على الش���يك عبارة القبول عدت
كأن لم تكن.
 .2عل���ى أنه يجوز للمس���حوب عليه أن يؤش���ر على الش���يك ،وهذه
اإلشارة تفيد وجود مقابل الوفاء يف تاريخ التأشير.
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املادة 233
أداء الشيكات

 .1يجوز اشتراط أداء الشيك:
أ 		-إلى ش���خص مس���مى م���ع النص في���ه صراحة على (ش���رط
األمر) أو بدونه.
ب -إلى ش���خص مسمى مع ذكر شرط (ليس ألمر) أو أية عبارة
أخرى تفيد هذا الشرط.
ج 		-إلى حامل الشيك.
 		.2والش���يك املسحوب ملصلحة ش���خص مسمى واملنصوص فيه
عل���ى عبارة (أو حلامله) أو أية عبارة أخرى تفيد هذا املعنى
يعتبر شيكاً حلامله.
 .3والش���يكات املشتملة على شرط (عدم القابلية للتداول) ال تدفع
إال حلملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط.
املادة 234
االشخاص اجلائز سحب الشيكات ملصلحتهم

 .1يجوز سحب الشيك ألمر الساحب نفسه.
 .2ويجوز سحبه حلساب شخص آخر.

 .3وال يجوز س���حبه على الس���احب نفسه إال عندما يكون مسحوباً
من مؤسسة على مؤسسة أخرى كلتاهما للساحب نفسه وبشرط
أن ال يكون مستحق الوفاء حلامله.
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املادة 235
الفائدة يف الشيك

كل اشتراط فائدة يف الشيك يعتبر كأن لم يكن.
املادة 236
مكان وفاء الشيكات

يجوز اشتراط وفاء الشيك يف موطن أحد األغيار سواء أكان يف
اجلهة التي فيها موطن املسحوب عليه أم يف أي جهة أخرى بشرط
أن يكون هذا الغير مصرفاً.
املادة 237
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

تسري على الشيك أحكام املواد  138و 139املتعلقة بسند السحب.
املادة 238
ضمان الساحب للوفاء

يضمن الس���احب الوفاء ،وكل شرط يعفي به الساحب نفسه من
هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
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الفصل الثاني
تداول الشيك
املادة 239
تداول الشيكات

 .1الش���يك املشروط دفعه إلى شخص مسمى قابل للتداول بطريق
التظهير ولو لم يذكر فيه صراحة كلمة (ألمر).
 .2والشيك املش���روط دفعه إلى شخص مسمى واملدونة فيه عبارة
(لي���س ألمر) أو أية عبارة أخرى مماثل���ة يخضع تداوله ألحكام
حوالة احلق املقررة يف القانون املدني دون غيرها.
 .3ويصح التظهير ولو للس���احب نفس���ه أو ألي ملتزم آخر ،ويكون
لهؤالء جميعاً احلق يف تظهيره.
املادة 240
تظهير الشيكات

 .1يج���ب أن يك���ون التظهير خالياً من كل ش���رط .وكل ش���رط علق
عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
 .2والتظهير اجلزئي باطل .وكذلك التظهير الصادر من املس���حوب
عليه.
 .3والتظهير (حلامله) يعد تظهيراً على بياض.
 .4والتظهير (إلى املسحوب عليه) ال يعتبر إال مخالفة (إيصال) ما
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لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات وحصل التظهير ملصلحة
مؤسسة غير التي سحب عليها الشك.
املادة 241
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

تس���ري على الش���يك أحكام املواد  143و 144و 145و 146و147
و 148من هذا القانون املتعلقة بسند السحب.
املادة 242
تظهير الشيك حلامله

التظهير املكتوب على ش���يك حلامله يجعل املظهر مس���ؤوالً وفقاً

لألح���كام املختص���ة بالرجوع .غير أن التظهي���ر ال يجعل من الصك
شيكاً ألمر.
املادة 243
تواريخ التظهير

 .1التظهي���ر الالح���ق لالحتج���اج أو احلاصل بعد انقض���اء امليعاد
احملدد لتقدمي الشيك ال ينتج سوى آثار األحكام املتعلقة بحوالة
احلق املقررة يف القانون املدني.

 .2وبعد التظهير اخلالي من التاريخ أنه مت قبل تقدمي االحتجاج أو
أنه مت قبل انقضاء امليعاد املنوه عنه يف الفقرة الس���ابقة إال إذا
أثبت العكس.
 .3وال يجوز تقدمي تواريخ التظهير وإن حصل يعد تزويراً.
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الفصل الثالث
الضمان االحتياطي
املادة 244
الضمان االحتياطي يف الشيكات

تس���ري على الش���يك أحكام املواد  161و 162و 163املتعلقة بسند
الس���حب فيما عدا ما هو منصوص عليه يف املادة  162بالنسبة إلى
جواز الضمان من املسحوب عليه.
الفصل الرابع
تقدمي الشيك ووفاؤه
املادة 245
وفاء الشيك لدى االطالع
هذه املادة ملغاة
املادة 246
مواعيد تقدمي الشيك للوفاء

 .1الشيك املسحوب يف اململكة األردنية والواجب الوفاء فيها يجب
تقدميه للوفاء يف خالل ثالثني يوماً.
 .2ف���إن كان مس���حوباً يف خارج اململكة األردني���ة وواجب الوفاء يف
داخلها وجب تقدميه يف خالل ستني يوماً إذا كانت جهة إصداره
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واقع���ة يف أورب���ة أو يف أي بل���د آخ���ر واقع على ش���اطئ البحر
األبيض املتوسط ويف خالل تسعني يوماً إذا كانت جهة إصداره
واقعة يف غير البالد املتقدمة.

 .3ويبدأ امليعاد السالف الذكر من اليوم املبني يف الشيك أنه تاريخ
إصداره.
املادة 247
اختالف التقوميات

إذا س���حب شيك بني بلدين مختلفي التقومي أرجع تاريخ إصداره
إلى اليوم املقابل يف تقومي بلد الوفاء.
املادة 248
تقدمي الشيك للمقاصة

يعتبر تقدمي الشيك إلى إحدى غرف املقاصة مبثابة تقدمي للوفاء.
املادة 249
الوفاء بعد امليعاد احملدد ومعارضة الساحب

 .1املسحوب عليه أن يويف قيمة الشيك ولو بعد امليعاد احملدد لتقدميه.

 .2وال تقبل معارضة الس���احب على وفائ���ه إال يف حالة ضياعه أو
تفليس حامله.
 .3ف���إذا ع���ارض الس���احب على الرغ���م من هذا اخلطر ألس���باب
أخ���رى وجب على احملكمة بناء على طلب احلامل أن تأمر برفع
املعارضة ولو يف حالة قيام دعوى أصلية.
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املادة 250
فقدان أهلية الساحب أو وفاته

إذا ت���ويف الس���احب أو فقد أهليته أو أفلس بعد إنش���اء الش���يك
فليس لذلك أثر على األحكام املترتبة على الشك.
املادة 251
الوفاء

 .1إذا أويف املس���حوب عليه قيمة الش���يك جاز له أن يطلب تسلمه
من احلامل موقعاً عليه منه بالتخلص.

 .2وال يج���وز للحام���ل االمتناع ع���ن قبول الوفاء اجلزئ���ي وإذا كان
مقابل الوفاء أقل من مبلغ الش���يك جاز للحامل أن يطلب األداء
بقدر ما هنالك من مقابل الوفاء.
 .3وإذا كان الوفاء جزئياً جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا
الوفاء يف الشيك وأن يطلب مخالصة بذلك.

 .4وكل م���ا يدف���ع م���ن أصل قيمة الش���يك تب���رأ منه ذمة س���احبه
ومظهري���ه وضامني���ه االحتياطيني وعلى حامل الش���ك أن يقدم
االحتجاج عما بقي من قيمته.
املادة 252
تقدمي شيكات عديدة وعدم كفاية النقود للوفاء

 .1إذا قدمت عدة ش���يكات يف آن واحد وكان ما لدى املس���حوب عليه من
نقود غير كاف لوفائها جميعاً ،وجب مراعاة ترتيب تواريخ إصدارها.
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 .2ف���إذا كانت الش���يكات املقدمة مفصولة م���ن دفتر واحد وحتمل
تاريخ إصدار واحد فضل الشيك األسبق رقماً.
املادة 253
الوفاء بغير معارضة

 .1من يويف قيمة ش���يك بغير معارضة من أحد يعد وفاؤه صحيحاً
وذلك مع عدم اإلخالل بحكم املادة .270
 .2وإذا أوف���ى املس���حوب علي���ه قيم���ة ش���يك قابل للتظهي���ر لزمه
التحقق من انتظام تسلس���ل التظهيرات ،وليس ملزماً أن يتحقق
من صحة تواقيع املظهرين.
املادة 254
عملة الوفاء

 .1إذا اش���ترط وفاء الشيك بعملة غير متداولة يف اململكة األردنية
ج���از وفاء قيمت���ه يف امليعاد احمل���دد لتقدميه بالعمل���ة األردنية
حسب سعرها يف يوم الوفاء.
 .2ف���إذا لم يقع الوفاء يف يوم التقدمي فللحامل اخليار بني املطالبة
بقيمة الشيك محسوبة بسعر العملة األردنية يف يوم التقدمي أو
يف يوم الوفاء.
 .3وإذا قدم الشيك للمرة األولى بعد انقضاء امليعاد احملدد لتقدميه
كانت العبرة لسعر اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقدمي.
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 .4والع���رف اجلاري يف اململكة األردنية لتق���ومي النقد األجنبي هو
املعتبر .إمنا يجوز للس���احب أن يعني يف الش���يك الس���عر الذي
حتسب على أساسه القيمة الواجبة الوفاء.
 .5وال تس���ري األحكام املتقدمة عندما يش���ترط الساحب أن يكون
الوفاء بعملة أجنبية معينة.
 .6وإذا تعني مبلغ الشيك بعملة حتمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها
يف بل���د إص���داره عن قيمته���ا يف بلد وفائه فيفت���رض أن األداء
بعملة بلد الوفاء.
املادة 255
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

تس���ري على الش���يك أحكام امل���واد  175و 177و 178و 179و180
املتعلقة بسند السحب.
الفصل اخلامس
الشيك املسطر والشيك املقيد يف احلساب
املادة 256
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

 .1لساحب الشيك أو حلامله أن يسطره.
 .2ويكون لهذا التسطير اآلثار املبينة يف املادة التالية.
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 .3ويجري التسطير بوضع خطني متوازيني يف صدر الشيك.
 .4ويكون التسطير عاماً أو خاصاً.
 .5فإذا خال ما بني اخلطني من أي بيان أو كتب بني اخلطني لفظ
مصرف أو أي لفظ آخر بهذا املعنى كان التسطير عاماً.
 .6أما إذا كتب اسم مصرف معني بني اخلطني كان التسطير خاصاً.
 .7ويج���وز أن يس���تحيل التس���طير العام إلى تس���طير خ���اص .أما
التسطير اخلاص فال يستحيل إلى تسطير عام.
 .8ويعد كأن لم يكن كل شطب للتسطير أو السم املصرف املعني.
املادة 257
آثار التسطير

 .1ال يجوز للمس���حوب عليه أن يويف ش���يكاً مسطراً تسطيراً عاماً
إال إلى أحد عمالئه أو إلى مصرف.
 .2وال يجوز للمسحوب عليه أن يويف شيكاً مسطراً خاصاً إال إلى املصرف
املعني ،أو إلى عميله إن كان هذا املصرف هو املسحوب عليه.

 .3ومع ذلك يجوز للمصرف املعني أن يلجأ إلى مصرف آخر لقبض
قيمة الشيك.
 .4وال يج���وز ملصرف أن يحصل على ش���يك مس���طراً إال من أحد
عمالئ���ه أو م���ن مص���رف آخ���ر ،وال أن يقبض قيمته حلس���اب
أشخاص آخرين غير من ذكروا.
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 .5وإذا حمل الش���يك عدة تس���طيرات خاصة فال يجوز للمسحوب
عليه وفاؤه إال إذا كان يحمل تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل
قيمته بواسطة غرفة املقاصة.
 .6وإذا لم يراع املس���حوب عليه أو املصرف األحكام الس���ابقة فإنه
يكون ملتزماً بتعويض الضرر بقدر قيمة الشيك.
املادة 258
الشيكات املقيدة يف احلساب

 .1يج���وز لس���احب الش���يك وحلامله أن مينع���ا وفاءه نق���داً بوضع
العب���ارة اآلتي���ة «لقي���ده يف احلس���اب» على ظهر الش���يك أو أية
عبارة أخرى مماثلة ويف هذه احلالة ال ميكن أن يجري تس���ديد
الش���يك من قبل املس���حوب عليه إال بطريق القيد يف السجالت
«اعتماداً يف احلس���اب أو نقل أو مقاصة» والقيد يف الس���جالت
يقوم مقام الوفاء.
 .2ويعتبر لغواً كل شطب لعبارة «القيد يف احلساب».

 .3ويترتب على عدم مراعاة املس���حوب علي���ه األحكام املتقدمة أن
يصبح مسؤوالً عن تعويض الضرر مبا ال يجاوز قيمة الشيك.
املادة 259
الشيكات املقيدة يف احلساب الصادرة يف اخلارج

تس���ري أحكام املادة السابقة على الشيكات املشتملة على شرط
القيد يف احلساب الصادرة من خارج اململكة األردنية.
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الفصل السادس
الرجوع بعدم سبب الوفاء
املادة 260
الرجوع لعدم الوفاء

 .1حلامل الش���يك الرج���وع على املظهرين والس���احب وغيرهم من
امللتزم�ي�ن ب���ه إذا قدمه يف الوقت احملدد ولم تدفع قيمته وأثبت
االمتناع عن الوفاء بإحدى الطرق اآلتية:
أ 		-بورقة احتجاج رسمية.
ب -بيان صادر من املسحوب عليه مؤرخ مكتوب على ذات الشيك
مع ذكر يوم تقدميه.
ج 		-ببي���ان م���ؤرخ صادر من غرفة املقاصة يذكر فيه أن الش���يك
قدم يف الوقت احملدد ولم تدفع قيمته.
 .2ويطل���ق لف���ظ احتج���اج أيضاً يف ه���ذا القان���ون عل���ى البيانني
املذكوري���ن يف احلالت�ي�ن الواردتني يف الفقرتني (ب وج) من هذه
املادة إال إذا نص على خالف ذلك.
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الفصل السابع
االحتجاج
املادة 261
إثبات االمتناع عن الدفع

 .1يجب إثبات االمتناع عن الدفع بالوسائل املبينة يف املادة السابقة
قبل انقضاء امليعاد احملدد للتقدمي.

 .2فإذا وقع التقدمي يف آخر يوم من هذا امليعاد جاز إثبات االمتناع
يف يوم العمل التالي له.
املادة 262
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

تسري على الشيك أحكام املواد  183و 184و 185من هذا القانون
املتعلقة بسند السحب.
املادة 263
حقوق احلامل

حلامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه مبا يأتي:
أ 		-مبلغ الشيك غير املدفوع.
ب -الفوائد ابتداء من يوم التقدمي محس���وبة بس���عرها القانوني
بالنس���بة للشيكات املس���حوبة يف اململكة األردنية واملستحقة
الوفاء فيها وبسعر  6%بالنسبة للشيكات األخرى.
ج 		-مصاريف االحتجاج واإلشعارات وغيرها من املصاريف.
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املادة 264
حقوق املويف

ملن أوفى شيكاً أن يطالب ضامنيه مبا يأتي:
أ 		-جميع ما أوفاه.
ب-فوائد املبلغ الذي أوفاه محس����وبة بالسعر القانوني ابتداء من يوم
الوفاء بالنس����بة للشيكات املسحوبة واملستحقة الوفاء يف اململكة
األردنية ومحسوبة بسعر  6%بالنسبة للشيكات األخرى.
ج 		-املصاريف التي حتملها.
املادة 265
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

تسري على الشيك أحكام املواد  188و 192و 193من هذا القانون
املتعلقة بسند السحب.
املادة 266
امتداد املواعيد

 .1إذا حال دون عرض الشيك أو دون تقدمي االحتجاج أو ما يقوم
مق���ام االحتجاج يف املواعيد املعينة حائ���ل ال ميكن التغلب عليه
فتمتد هذه املواعيد.
 .2وعلى حامل الش���يك أن يشعر دون إبطاء من ظهره له باحلادث
القهري ،وأن يثبت هذا اإلش���عار مؤرخاً وموقعاً عليه يف الشيك
أو الورقة املتصلة به.
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 .3وعلى من أرسل له اإلشعار إبالغ من ظهر له الشيك ،ويتسلسل
ذلك وفقا ُ للمادة  183من هذا القانون.

 .4وعل���ى احلامل بعد زوال احلادث القهري عرض الش���يك للوفاء
دون إبط���اء وعليه عند االقتضاء تق���دمي االحتجاج أو اتخاذ ما
يقوم مقامه.
 .5وإذا استمرت القوة القاهرة أكثر من خمسة عشر يوماً محسوبة
م���ن تاري���خ اليوم الذي قام في���ه احلامل بإش���عار مظهره بوقوع
احلادث القهري ،ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقدمي
الش���يك ،جاز الرجوع على امللتزمني م���ن غير حاجة إلى تقدمي
الشيك أو تقدمي االحتجاج أو ما يقوم مقام االحتجاج.
 .6وال يعتب���ر من قبيل احلوادث القهرية األمور الش���خصية البحتة
املتعلقة بحامل الش���يك أو مبن كلفه تقدميه أو تقدمي االحتجاج
أو ما يقوم مقام االحتجاج.
الفصل الثامن
تعدد النسخ
املادة 267
تعدد نسخ الشيكات

 .1فيم���ا عدا الش���يك الذي حلامله يجوز س���حب الش���يك نس���خاً
متعددة يطابق بعضها بعضاً إن كان مسحوباً يف قطر ومستحق
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الوف���اء يف قط���ر آخر أو يف ج���زء من القطر واق���ع عبر البحار
أو العكس أو كان مس���حوباً ومس���تحق الوف���اء يف جزء أو أجزاء
مختلفة من القطر تقع عبر البحار.
 .2وإذا س���حب ش���يك بأكثر من نس���خة وجب أن يوضع يف منت كل
نسخة منه رقمها وإال اعتبرت كل نسخة منها شيكاً مستق ً
ال.
املادة 268
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

تس���ري على الش���يك أحكام املادة  209من هذا القانون املتعلقة
بسند السحب.
الفصل التاسع
التحريف
املادة 269
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

تسري على الشيك أحكام املادة  213املتعلقة بسند السحب.
املادة 270
املسؤولية عن تزوير الشيكات

 .1يتحم���ل املس���حوب عليه وح���ده الضرر املترتب على ش���يك م���زوراً أو
محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب املبني اسمه يف الصك.
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 .2وبوجه خاص يعتبر الس���احب مخطئ���اً إذا لم يحافظ على دفتر
الشيكات املسلم إليه مبا ينبغي من عناية.
الفصل العاشر
التقادم
املادة 271
التقادم

 .1تس���قط بالتق���ادم دع���وى حامل الش���يك جتاه املس���حوب عليها
مبضي خمس سنوات محسوبة من تاريخ انقضاء امليعاد احملدد
لتقدمي الشيك للوفاء.
 .2وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع احلامل على املظهرين والساحب
وامللتزم�ي�ن اآلخرين مبضي س���تة ش���هور محس���وبة م���ن تاريخ
انقضاء ميعاد التقدمي.
 .3وتس���قط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف امللتزمني بوفاء الش���يك
بعضهم جتاه البعض ميضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي
أوفى فيه امللتزم أو من اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
 .4وال تسقط مبضي املواعيد املتقدمة الدعوى على الساحب الذي
لم يقدم مقابل أو قدمه ،ثم سحبه ك ً
ال أو بعضاً ،والدعاوى على
سائر امللتزمني الذين حصلوا على كسب غير عادل.
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املادة 272
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

تسري على الشيك أحكام املواد  215و 216و 217و 220من هذا
القانون املتعلقة بسند السحب.
الفصل احلادي عشر
أحكام عامة
املادة 273
تسلم شيك استيفاء لدين أصلي

ال يتجدد الدين بقبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه ،فيبقى الدين
األصلي قائماً بكل ما له من ضمانات إلى أن توفى قيمة هذا الشيك.
املادة 274
سريان بعض أحكام سندات السحب على الشيكات

يس���ري على الش���يك حكم امل���ادة  198من هذا القان���ون املتعلقة
بسند السحب.
املادة 275
عقوبات

 .1يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمس�ي�ن ديناراً كل من أثبت يف الشيك
تاريخاً غير صحيح ،وكل من سحب شيكاً على غير مصرف.
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 .2ويحكم بالغرامة نفس���ها على املظهر األول للشيك أو حامله إذا
كتب يف الشيك تاريخاً الحقاً لتاريخ تظهيره أو تقدميه.
 .3وليس ألحد منهما حق الرجوع بهذه الغرامة على غيره.
 .4ويحك���م به���ذه الغرامة أيض���اً على كل من أصدر ش���يكاً ليس له
مقابل وفاء كامل وسابق إلصداره.
 .5يحك���م بذلك باإلضافة إلى تطبيق أح���كام قانون العقوبات عند
االقتضاء.
 .6يعاقب بغرامة ال تتجاوز خمس���ة دنانير كل من أصدر ش���يكاً لم
يدون فيه مكان إنشائه وكل من أصدر شيكاً بدون تاريخ وتسري

هذه العقوبة نفسها على املظهر األول للشيك أو حامله إذا خال
الشيك من بيان مكان إنشائه أو تاريخه وعلى كل من أوفى مثل
هذا الشيك أو تسلمه على سبيل املقاصة.
 .7وال يعتبر الش���يك خالياً من ذكر مكان اإلنش���اء إذا توفر فيه ما
هو مبني يف املادة  229من هذا القانون.
املادة 276
واجبات املصارف

 .1على كل مصرف لديه مقابل وفاء ،وسلم إلى دائنه دفتر شيكات
بيضاء للدفع مبوجبها من خزانته أن يكتب على كل صحيفة منه
اسم الشخص الذي تسلم إليه.
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 .2وكل مخالف���ة حلكم هذه املادة يعاق���ب فاعلها بغرامة ال تتجاوز
خمسة دنانير.
املادة 277
عقوبات

يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة دنانير وال تزيد عن خمسني ديناراً

كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقابل وفاء أقل مما لديه.
املادة 278
إقامة الدعوى اجلزائية

 .1إذا أقيم���ت على الس���احب دعوى جزائية وفق���اً للمادة  275من
ه���ذا القان���ون جاز للمدعي الش���خصي أن يطل���ب من احملكمة
اجلزائية ذات االختصاص احلكم له مببلغ مس���او لقيمة الش���ك
دون أن يخل ذلك بحقه عند االقتضاء يف التضمينات كافة.
 .2ولصاحب احلق املطالبة بحقوقه أمام احملاكم العادية إذا اختار ذلك.
املادة 279
مسؤولية املصرف جتاه الساحب

كل مصرف رفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء ومسحوب
سحباً صحيحاً على خزانته ولم يقدم أي اعتراض على صرفه يكون
مس���ؤوالً جتاه الس���احب عما أصابه من ضرر بس���بب عدم الوفاء،
وعما حلق اعتباره املالي من أذى.
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املادة 280
تعريف لفظ «مصرف»

يطل���ق لف���ظ مص���رف يف ه���ذا القان���ون عل���ى كل األش���خاص
واملؤسسات املرخص لها بأعمال املصارف.
املادة 281
تقييد تطبيق

ال تنطب���ق النص���وص ال���واردة يف باب الش���يك والتي تش���ير إلى
أحكام أخرى يف باب س���ند السحب إال بالقدر الذي ال تتعارض فيه
مع ماهية الشيك.
الباب الرابع
سائر اإلسناد القابلة لالنتقال بطريقة التظهير
املادة 282
األسناد القابلة لالنتقال بطريقة التظهير

 .1كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من املال أو كمية من املثليات
يف مح���ل ويف وقت معينني ،ويج���وز انتقاله بطريقة التظهير إذا
كان منشأ على وجه صريح بعبارة األمر.
 .2ويكون التظهير خاضعاً ألحكام املادة  141وما يليها املختصة بتظهير
الكمبيالة مالم يكن يف القانون أو يف السند نفسه أحكام مخالفة.
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 .3وليس للمدين أن يحتج بأسباب للدفع غير األسباب الناشئة عن
السند نفسه واألسباب التي ميلكها مباشرة ضد املدعي ،إال إذا
كان املدعي سيء النية.
 .4وال يجير على الوقاء إال مقابل تس���ليم سند األمر مشتم ً
ال على
ذكر اإليصال.
املادة 283
تسليم سند للتظهير إيفاء لدين

إذا س���لم على س���بيل إيفاء الدين سند س���حب أو سند لألمر أو
غيرهما من األس���ناد القابلة للتظهير فال يعد ذلك جتديداً للتعاقد
مالم تكن إرادة الطرفني تفيد العكس.
الباب اخلامس
القيم املنقولة
املادة 284
أنواع األسناد القابلة للتداول

إن األس����هم وأسناد القرض وأس����ناد الدخل وغير ذلك من األسناد
القابل����ة للت����داول التي تصدر باجلملة وتخول احلق بقيم متس����اوية من
املال وميكن تس����عيرها يف إحدى األسواق املالية ،يجوز أن تكون اسمية
أو حلاملها أو لألمر مع مراعاة األحكام الواردة يف قانون الشركات.
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املادة 285
انتقال السند حلامله

 .1إذا كان السند منشأ حلامله فانتقاله يتم مبجرد التسليم.
 .2ويعتبر كل حائز لهذا السند ذا صفة الستعمال احلقوق املختصة
ب���ه ،وما دام املدين لم يتل���ق اعتراضاً قانونياً يكون دفعه حلامل
السند مبرئاً لذمته.
 .3ولي���س للمدين أن يحتج جتاه حامل الس���ند إال ألس���باب الدفع
املستندة إلى بطالن السند أو الناشئة عن نص السند نفسه.
املادة 286
إثبات حق حاملي السندات اإلسمية

 .1إذا كان الس���ند اس���مياً فحق مالكه يثبت بإجراء تسجيل باسمه
يف سجالت املؤسسة التي أصدرت السند.
 .2وتنشأ ملكية هذا السند من هذا التسجيل.
املادة 287
التفرغ عن السندات الرسمية

 .1يتم التفرغ من الس���ند اإلس���مي بتصريح يفيد االنتقال يدون يف
السجالت ويوقع عليه املتفرغ أو وكيله.
 .2ويحق للمؤسس���ة املدينه قبل تسجيل التفرغ أن تطلبمن صاحب
التصريخ إثبات هويته وأهليته.
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 .3ويخ���ول ه���ذا التف���رغ املال���ك اجلديد الذي س���جل اس���مه حقاً
شخصياً ومباشراً .وليس للمؤسسة املدينة أن حتتج جتاهه بأي
من أسباب الدفع يختص مبالكي السند السابقني.
املادة 288
األسناد املختلطة

يجوظ ان تكون األس���ناد االس���مية مش���تملة على فصائب قابلة
االقتط���اع تخول حامله���ا حق اس���تيفاء االس���تحقاقات والتوزيعات
والفوائد (وتسمى اسنادا مختلطة).
املادة 289
انتقال أسناد القيم املنقولة املنشأة ألمر

 .1إن أسناد القيم املنقولة املنشأة ألمر تنتقل بطريقة التطهير.
 .2ةيخضع تظهيرها للفوائد التي يخضع لها تطهير س���ند السحب
مالم يكن هناك أحكام مخالفة ناشئة عن القوانني واألنظمة أو
عن ماهية السند نفسه.
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الكتاب اخلامس
الصلح الواقي واإلفالس
الباب األول
الصلح الواقي
املادة 290
طلب الصلح الواقي

يح���ق ل���كل تاجر قبل توقفه أو يف خالل األيام العش���رة التي تلي
ه���ذا التوقف أن يتقدم إلى احملكم���ة البدائية يف املنطقة التي يكون
فيه���ا مركزه الرئيس���ي ويطلب إليها ان تدع���و دائنيه ليعرض عليهم
واقياً من اإلفالس.
املادة 291
البيانات املقدمة

 .1عل���ى التاج���ر أن يقدم تأيي���داً له���ذا الطلب دفات���ره اإلجبارية
املنظمة وفاقاً لألصول منذ ثالث سنوات على األقل أو من بدء
مدة احترافه التجارة إذا كانت تقل عن ثالث س���نوات وأن يقدم
ال وتقديراً
أيضاً وثيقة تثبت قيده يف سجل التجارة وبياناً مفص ً
ألعماله وبياناً بأس���ماء جميع دائنيه مع ا ِإلارة إلى مبلغ دين كل
منهم ومحل إقامته.
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 .2وعلى التاجر أن يوضح األس���باب التي حملته على طلب الصلح،
وأن يب�ي�ن مع���دل التوزي���ع ال���ذي ينوي عرض���ه عل���ى دائنيه أو
األسباب التي حتول دون اإلفصاح يف احلال عن مقترحاته ،وأن
يعني أيضاً الضمانات العينية أو الشخصية التي يقدمها لدائنه.
 .3وعل���ى كل حال ال يجوز أن يكون املع���دل املقترح أقل من ثالثني
باملائة من أصل ديونه العادية إذا كانت مهلة الوفاء س���نة واحدة
وال أن يكون أقل من خمس�ي�ن باملئة إذا كانت املهلة ثمانية عشر
ش���هراً وال أقل من خمسة وس���بعني باملائة إذا كانت املهلة ثالث
سنوات.
املادة 292
رد طلب الصلح الواقي

 .1عل���ى احملكم���ة بعد اس���تماع النياب���ة العامة أن تق���رر يف غرفة
املذاكرة رد الطلب:
أ-إذا كان الطال���ب لم يودع الدفاتر واملس���تندات املبينة يف املادة
السابقة.
ب -إذا كان قد حكم عليه سابقاً باإلفالس االحتيالي أو بالتزوير
أو بالس���رقة أو بإس���اءة األمانة أو باالحتي���ال أو باالختالس
يف إدارة األم���وال العامة أو لم يق���م مبا التزمه يف صلح واق
س���ابق .أو كان قد شهر إفالسه سابقاً ولم يوف ديون جميع
دائنيه متاماً أو لم يقم بالتزامات الصلح بتمامها.
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ج 		-إذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع املعدل املقترح:
د 		-إذا ف���ر بعد إغ�ل�اق جميع محالت���ه أو إذا اختلس أو أنقص
بطريقة االحتيال قسماً من ثروته.
 .2ويف جميع هذه األحوال إذا كان التاجر قد توقف عن وفاء ديونه
التجارية ،تقرر احملكمة من تلقاء نفسها شهر إفالسه.
املادة 293
قبول الطلب القانوني

 .1إذا اعتب���رت احملكم���ة أن الطلب قانوني وح���ري بالقبول فتأمر
مبقتض���ى ق���رار ال يقب���ل أي طري���ق من ط���رق الطع���ن بدعوة
الدائن�ي�ن للحض���ور أمام ق���اض منتدب للمناقش���ة واملذاكرة يف
اقتراح الصلح الواقي.
 .2إذا كانت احملكمة مؤلفة من قاض فرد ،فيقوم بنفس���ه بوظائف
القاضي املنتدب.
ال أو بعضاً
 .3ويح���ق للقاضي الف���رد أن يعهد بالوظائف املذكورة ك ً
إلى أحد قضاة الصلح يف منطقته.
 .4يعني القاضي املنتدب محل االجتماع وتاريخ وس���اعته يف خالل
ثالثني يوماً على األكثر ابتداء من تاريخ قرار احملكمة كما يعني
امليعاد الذي يجب فيه شهر هذا القرار وإبالغه إلى الدائنني.
 .5ويع�ي�ن أيض���اً مفوض���اً من غي���ر الدائنني تكون مهمت���ه يف هذه
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األثناء مراقبة إدارة املش���روع التجاري والتثبت مما له وما عليه
م���ن الديون وإجراء التحقيق عن طريقة تصرف املدين ثم يقدم
تقريراً لكتلة الدائنني يف هذا الشأن.
 .6وعلي���ه أن يع�ي�ن للطالب ميع���اداً ال يتجاوز خمس���ة أيام إلكمال
البيان املش���تمل على أسماء دائنيه عندما يثبت التاجر يف طلبه
عدم متكنه من تقدمي هذا البيان كام ً
ال يف احلال.
 .7وبناء على طلب القاضي املنتدب يشار إلى قرار احملكمة بشرح
يوقع���ه القاض���ي أو الكاتب ويس���طر يف آخر القي���ود املدونة يف
دفاتر التاجر ثم تعاد إليه دفاتره.
املادة 294
شهر القرار

 .1يقوم كاتب احملكمة بش����هر واحد بواس����طة إعالنات تلصق على باب
احملكمة ونشر خالصته يف إحدى الصحف اليومية ويطلب تسجيله
يف سجل التجارة ،كل ذلك يف ميعاد يعني يف القرار نفسه.
 .2وإذا كان بيان أس���ماء الدائنني غي���ر كامل أو وجد من الضرورة
التوس���ع يف الش���هر فيحق للمحكمة أن تقرر النش���ر يف صحف
إضافية.
 .3ويجوز للمحكمة أن تقرر نش���ر اخلالصة يف الصحف األجنبية
أيضاً إذا اقتضى األمر ذلك.
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 .4وعل���ى الكات���ب أن يبلغ ك ً
ال من الدائنني إش���عاراً يبني فيه اس���م
املدي���ن واس���م القاض���ي املنتدب واس���م املفوض وتاري���خ القرار
املختص بدعوة الدائنني ومحل االجتماع وتاريخه مع بيان موجز
القتراح���ات املدين ويجري التبليغ بواس���طة احملضر أو بالبريد
املضمون أو ببرقية حسب املسافة.
 .5ويجب أن تضم إلى امللف األوراق املثبتة حلصول الشهر والتبليغ
إلى الدائنني.
املادة 295
آثار طلب الصلح الواقي

 .1منذ تاريخ إيداع الطلب إلى أن يكتسب احلكم املتضمن تصديق
الصلح قوة القضية املقتضية ال يحق ألي دائن بيده س���ند سابق
لتاريخ احلكم أن يباش���ر أو يتابع معاملة تنفيذية أو أن يكتس���ب
أي ح���ق امتياز عل���ى أموال املدين أو أن يس���جل رهناً أو تأميناً
عقارياً ،وكل ذلك حتت طائلة البطالن.

 .2تبقى موقوفة املواعيد املختصة بالتقادم وبس���قوط الدعاوى واحلقوق
التي كانت قد انقطعت بسبب اإلجراءات املبينة فيما تقدم.
 .3إن الديون التي ليس لها أي امتياز تعد مس���تحقة األداء وتنقطع
فائدتها جتاه الدائنني فقط.

 .4أم���ا املبالغ املترتبة بصفة ضرائ���ب وإن تكن ممتازة فال تخضع
لآلثار القانونية املنصوص عليها يف هذه املادة.
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املادة 296
إدارة أموال املدين

 .1يف أثن���اء اإلج���راءات الصلح الواق���ي يبقى املدين قائم���اً بإدارة
أموال���ه ويثاب���ر عل���ى القيام بجمي���ع األعمال العادي���ة املختصة
بتجارته حتت إشراف املفوض وإدارة القاضي املنتدب.
 .2ويحق لهما أن يطلعا على الدفاتر التجارية يف كل آن:
املادة 297
التصرفات املعقودة أثناء إجراءات الصلح الواقي

 .1ال تسري بالنسبة للدائنني الهبات وغيرها من التصرفات املجانية
والكفالة التي يعقدها املدين يف أثناء إجراءات الصلح الواقي.
 .2وتطب���ق القاعدة نفس���ها إذا قام املدين باقت���راض املال ولو كان
االقتراض يف ش���كل كمبي���االت أو عقد املدين صلحاً أو حتكيماً
أو أج���رى بيوع���اً ال دخل لها يف ممارس���ة جتاري���ة أو أقام رهناً
أو تأمين���اً عقاري���اً بدون ترخيص من القاضي املنتدب .وال يحق
للقاضي أن يرخص بذلك إال إذا كانت فائدته جلية واضحة.
املادة 298
عقوبات

 .1إذا خال���ف املدين أح���كام املادتني الس���ابقتني أو ثبت أنه أخفى
قس���ماً من موجوداته أو أهمل عن حيل���ة ذكر بعض الدائنني أو
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إذا ارتكب بوجه عام حملة ما .فالقاضي املنتدب يرفع األمر إلى
احملكمة وهذه تقرر شهر اإلفالس.
 .2وال يح���ول ذل���ك دون العقوب���ات اجلزائي���ة الت���ي اس���تهدف لها
التاجر.
املادة 299
مهام املفوض وصالحياته

 .1بعد إطالع املفوض على دفاتر املدين وأس���ناده وباالس���تناد إلى
املعلوم���ات التي متكن م���ن جمعها ،يتحقق املف���وض صحة بيان
الدائن�ي�ن واملدينني ويدخل عليه التعديالت الالزمة ويبني املبالغ
املترتبة للمدين أو عليه.
 .2ويح���ق ل���ه عن���د االقتض���اء أن يطل���ب م���ن أصح���اب العالق���ة
اإليضاحات الالزمة.
 .3ث���م يض���ع املفوض 1بال إبط���اء تقريراً مفص ً
ال ع���ن حالة املدين
التجاري���ة وع���ن تصرفاته ويودع هذا التقري���ر قلم احملكمة قبل
موعد االجتماع املعني للصلح بثالثة أيام على األقل.
املادة 300
اجتماع الدائنني

 .1يرأس القاضي املنتدب اجتماع الدائنني.
 .2ويحق لكل دائن أن يقيم عنه وكي ً
ال خاصاً س���حمل وكالة خطية
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ويجوز أن تكتب هذه الوكالة بدون أية معاملة على كتاب الدعوة
أو البرقية.
 .3وعل���ى املدي���ن أو م���ن ميثله ش���رعاً أن يحضر نفس���ه ،وال يقبل
التمثيل بواس���طة وكيل خاص إال إذا تع���ذر حضور املدين بوجه
مطلق وحتقق ذلك القاضي املنتدب.
 .4وبعد تالوة تقرير املفوض يقدم املدين مقترحاته النهائية.
 .5وإذا ل���م ميك���ن إجناز جمي���ع املعام�ل�ات يف اليوم املع�ي�ن تعتبر
متابعته���ا مؤجل���ة حكماً إل���ى أقرب يوم عمل ،ب���دون حاجة إلى
إعالم الدائنني مج���دداً حتى الغائبني منهم .ويجري األمر على
هذا املنوال إلى أن تتم املعامالت.
املادة 301
عرض االسباب من قبل الدائنني والرد عليها

 .1ل���كل من الدائنني أن يعرض األس���باب التي من أجلها يعتقد أن
ه���ذا أو ذلك من الديون مش���كوك في���ه أو أن املدين ليس أه ً
ال
للتساهل الذي يلتمسه أو أن مقترحاته غير جديرة بالقبول.
 .2وللمدي���ن أن ي���ؤدي جوابه ،وعليه أن يعط���ي جميع اإليضاحات
التي تطلب منه.
 .3ثم يذكر ملخص جميع هذه األمور يف احملضر وتضم إليه جميع
املستندات.
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املادة 302
التصويت على الصلح الواقي

 .1يج���ب أن توافق عل���ى الصلح الواقي أغلبية الذين اش���تركوا يف
التصوي���ت وأن متثل هذه األغلبية على األقل ثالثة أرباع الديون
غير املمتازة وغير املؤمنة برهن أو تأمني منقول أو غير منقول.
 .2على أن يج���وز للدائنني أصحاب االمتي���از والرهون والتأمينات
العقارية أن يش���تركوا يف تأليف هذه األكثرية بشرط أن يتنازلوا
عن حقهم يف استعمال التأمني املعطى لهم.
 .3ويج���وز أن يقتص���ر ه���ذا التن���ازل على قس���م من تأم�ي�ن الدين
وملحقاته بش���رط أن يكون القسم املتنازل عنه معيناً وأن ال يقل
عن ثلث مجموع الدين.
 .4عل���ى أن االش���تراط يف التصوي���ت م���ن غي���ر تصري���ح بالتنازل
اجلزئ���ي والقبول بعدئذ بالصلح الذي س���يبحث فيما يلي يفيد
حتماً التنازل عن تأمني الدين بكامله.
 .5وجت���ري احملكم���ة يف قرار التثبيت حس���اب الزي���ادة التي ميكن
حصوله���ا يف موج���ودات املدين عل���ى أثر ه���ذا التصويت وهذا
القبول.
 .6تسقط حتماً آثار التنازل عن امتياز أو عن رهن أو تأمني عقاري
أو غير عقاري وإن كان هذا التنازل جزئياً إذا لم يتم الصلح أو
تقرر إبطاله.
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املادة 303
حساب األغلبية

 .1ال تدخل يف حس���اب األغلبية املبينة يف املادة السابقة ديون زوج
املدين وال ديون أقاربه ومصاهريه لغاية الدرجة الرابعة.
 .2ويح���رم أيضاً من التصويت األش���خاص الذين أح���رزوا هذه الديون
بطريقة التفرغ أو املزايدة يف خالل السنة التي سبقت طلب الصلح.
 .3إن التف���رغ ع���ن الدي���ون إذا حدث بع���د الق���رار املختص بدعوة
الدائنني ال مينح حق التصويت يف عقد الصلح.
املادة 304
تقييد الدائنني القابلني للصلح

 .1على القاضي املنتدب أن يذكر يف احملضر الدائنني الذين قبلوا
الصلح وعلى هؤالء أو يوقعوا جميعهم على احملضر.
 .2ويدخل يف حس���اب األغلبية الذين أعربوا عن قبولهم بكتاب أو
برقي���ة إلى القاض���ي املنتدب أو إلى الكاتب يف األيام اخلمس���ة
التي تلي ختام محضر االجتماع.
 .3ويقيد الكاتب هذا القبول على هامش احملضر ويضمه إليه.
املادة 305
الدعوة جللسة تصديق الصلح

قب���ل توقيع اإلمضاءات يتخ���ذ القاضي قراراً يدرجه يف احملضر
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يدعو به أصحاب العالقة حضور جلس���ة معينة أمام احملكمة ألجل
تصديق الصلح يف ميعاد ال يتجاوز عشرين يوماً.
املادة 306
جلسة التصديق

 .1على املفوض أن يودع قلم احملكمة قبل اجللسة املعينة للتصديق
بثالثة أيام تقريره املعلل يف إمكان قبول الصلح.
 .2ويقدم القاضي املنتدب تقريره يف اجللسة.
 .3ويحق للمدين وللدائن أن يتدخلوا يف املناقشة.
 .4وللمحكمة أن تدعوا املفوض إلى غرفة املذاكرة ألخذ إيضاحات
منه بعد أن ترسل علماً للمدين وللدائنني املتدخلني.
املادة 307
تقدير أهمية الديون املصرح بها ومبالغها

تقدر احملكمة يف حكم التصديق بصورة مؤقتة واستناداً إلى القرائن
أهمي����ة الديون املصرح بها ومبالغها لتتحقق وجود األغلبية املقتضاة مبا
ميكن صدوره فيما بعد من األحكام املكتسبة قوة القضية املقضية.
املادة 308
قرار احملكمة

 .1إذا اعتبرت احملكمة أن املدين يستحق االستفادة من الصلح وأن
االعتراضات املبينة يف املواد الس���ابقة ال تزيل األغلبية املطلوبة
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وأن مقترح���ات الصل���ح ال تقل عن احلد األدن���ى القانوني وأنها
مشروعة وتنفيذها مضمون ،فتقرر تصديق الصلح.

 .2وتقضي احملكمة يف احلكم نفسه بوجوب إيداع حصص التوزيع
التي تعود للديون املصرح بها.
 .3أما إذا رفضت احملكمة تصديق الصلح فعليها أن تعلن اإلفالس
من تلقاء نفسها.
املادة 309
تقييد تصرفات املدين

 .1ال يح����ق للمدي����ن قبل أن ينفذ جميع ما التزم به يف عقد الصلح أن
يبيع ويرهن عقاراته أو أن ينشأ حقوق تأمني وبوجه عام أن يتخلى
عن قسم من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمها ماهية جتارته
أو صناعت����ه م����ا لم يوجد اتفاق مخالف يف عقد الصلح أو يف قرار
آخر صدر وفق الشروط املبينة سابقاً وصدقته احملكمة.
 .2وكل عمل يقوم به املدين خالفاً لهذا املنع يكون عدمي األثر جتاه
أصحاب الديون السابقة لتصديق الصلح.
املادة 310
شهر االحكام

 .1يجب شهر األحكام القاضية برفض أو تصديق الصلح.
 .2ويكون هذا الش���هر وفاقاً للقواعد التي ستجدد فيما يلي حلكم
شهر اإلفالس.
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املادة 311
اعتراض الدائنني املخالفني

 .1يح���ق للدائنني املخالف�ي�ن أن يعترضوا عل���ى تصديق الصلح يف
خالل خمسة أيام من تاريخ اختتام احملضر النهائي.

 .2ويج���ب أن يحتوي ه���ذا االعتراض على األس���باب وأن يبلغ إلى
املدين وإلى املفوض.

 .3وال يقبل االستئناف إال من املدين نفسه أو من الدائنني املعترضني.
 .4أما ميعاد االستئناف فهو خمسة عشر يوماً.
 .5وعندما يكتس���ب احلكم بتصديق الصلح ق���وة القضية املقضية
تنقط���ع حتماً املف���وض إال إذا كان يف عق���د الصلح نص صريح
يكلفه مراقبة تنفيذه.

 .6إن النفق���ات واملبال���غ الت���ي جت���ب للمراقبة يحدده���ا القاضي
املنتدب وكل اتفاق مخالف يكون باط ً
ال.
املادة 312
أثر تصديق الصلح

 .1لتصديق الصلح الواقي أثر ملزم جلميع الدائنني.
 .2إن الدائن�ي�ن مبا فيهم م���ن رضي بعقد الصلح يحتفظون بجميع
حقوقهم على ش���ركاء املدين يف الدين وكفالئه والذين تفرغ لهم
املدي���ن ،غي���ر أنه يحق له���ؤالء أن يتدخلوا يف املناقش���ة لتقدمي
مالحظاتهم يف شأن الصلح.
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املادة 313
إبطال الصلح وشهر اإلفالس

 .1يح���ق للمحكم���ة بناء عل���ى طلب أي دائن يق���دم يف خالل ثالث
س���نوات ابتداء من تاريخ ش���هر حكم التصديق أن تبطل الصلح
وأن تش���هر (إفالس) املدين إذا ثبت أنه بالغ باحليلة يف حتديد
الديون املترتبة عليه أو أخفى قسماً ال يستهان به من موجوداته.
 .2وال تقبل أية دعوى أخرى إلبطال الصلح بعد تصديقه.
 .3وإذا حكم بإبطال الصلح برئت ذمة الكفالء الذين لم يش���تركوا
يف احليل���ة م���ن االلتزام���ات التي ترتبت عليه���م يف عقد الصلح
وس���قطت حكماً الرهون العقارية وغيرها من التأمينات املنشأة
يف الصك نفسه.
املادة 314
طلب فسخ الصلح وشهر اإلفالس

إذا لم يقم املدين بتنفيذ جميع االلتزامات املنصوص عليها يف عقد
الصل����ح لكل دائن بعد مالحقة الكف��ل�اء واالحتجاج باحلقوق املمنوحة
على سبيل التأمني أن يطلب فسخ الصلح وشهر إفالس املدين.
املادة 315
اشتراط بقاء التاجر معسرا

 .1يجوز أن يش���ترط يف عقد الصلح أن ال تبرأ ذمة التاجر نهائياً من
القسم املسقط من دينه مبقتضى هذا العقد إال إذا بقي معسراً.
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 .2على أن مدة تطبيق هذا الشرط يجب أن حتدد بخمس سنوات
كما يشترط أن تزيد قيمة موجودات املدين على الديون املترتبة
عليه مبعتدل خمسة وعشرين يف املائة على األقل.
الباب الثاني
اإلفالس
الفصل األول
شهر اإلفالس
املادة 316
اإلفالس

م���ع االحتف���اظ بتطبي���ق أح���كام الباب الس���ابق يعتب���ر يف حالة
اإلف�ل�اس كل تاج���ر يتوق���ف عن دفع ديون���ه التجاري���ة وكل تاجر ال
يدعم الثقة املالية به إال بوسائل يظهر بجالء أنها غير مشروعة.
املادة 317
شهر اإلفالس

 .1يشهر اإلفالس بحكم من محكمة البداية التي يوجد يف منطقتها
املركز الرئيسي للمؤسسة التجارية.
 .2ويكون هذا احلكم معجل التنفيذ.
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 .3وإذا قضت عدة محاكم يف آن واحد بشهر إفالس التاجر نفسه
يصار إلى تعيني املرجع:

 .4احملكمة التي شهرت اإلفالس تكون ذات اختصاص لرؤية جميع
الدعاوى التي يكون منشأها القواعد املختصة باإلفالس.
املادة 318
تقدمي القضية من التاجر نفسه

 .1يجوز أن ترفع القضية إلى احملكمة من التاجر نفسه.
 .2ويجب عليه أن يقدمها خالل عشرين يوماً من تاريخ توقفه عن
الدفع حتت طائلة إدانته بجنحة اإلفالس التقصيري.

 .3وعلي���ه أن ي���ودع يف الوقت نفس���ه ميزانية مفصل���ة يصدق على
مطابقتها حلالة موجوداته والديون املطلوبة منه.
املادة 319
تقدمي القضية من الدائنني

 .1يج���وز أيضاً أن ترفع القضية إلى احملكمة بالئحة يقدمها دائن
أو عدة دائنني.

 .2يجب أن ال يجاوز ميعاد اجللسة ثالثة أيام من تاريخ تقدمي الالئحة.
 .3ويف األح���وال املس���تعجلة كما لو أغلق التاج���ر مخزنه وهرب أو
أخفى قسماً هاماً من موجوداته ،يحق للدائنني مراجعة احملكمة
يف غرف���ة املذاك���رة وعندئ���ذ تفصل احملكم���ة القضية يف غرفة
املذاكرة بدون دعوة اخلصوم.
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املادة 320
صالحيات احملكمة

 .1للمحكمة أن تأمر باتخ���اذ التدابير االحتياطية الالزمة لصيانة
حقوق الدائنني بناء على طلب النيابة العامة أو من تلقاء نفسها.
 .2وللمحكمة عند االقتضاء أن تشهر اإلفالس من تلقاء نفسها أيضاً.
املادة 321
شهر إفالس التاجر املتويف أو املعتزل

 .1يجوز شهر إفالس التاجر الذي اعتزل التجارة أو تويف يف ميعاد
س���نه تبدأ من تاريخ اعتزاله التجارة أو من تاريخ وفاته إذا كان
توقفه عن الدفع سابقاً لالعتزال أو الوفاة.
 .2غير أنه ال يجوز لورثة التاجر املتوفى أن يطلبوا شهر إفالسه.
املادة 322
وقت التوقف عن الدفع

 .1يجب أن يتضمن احلكم بشهر اإلفالس تعيني وقت التوقف عن الدفع.
 .2ويج���وز للمحكمة أن ترج���ع وقت التوقف عن الدف���ع إلى تاريخ
أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبديل التاريخ املذكور تصدرها بناء
عل���ى تقري���ر القاضي املنت���دب أو من تلقاء نفس���ها أو بناء على
طل���ب كل ذي مصلح���ة ال س���يما طلب الدائن�ي�ن ،ويحق لكل من
الدائنني أن يقوم باملراجعة على حدة.
-146-

 .3وال يجوز قبول ه���ذا الطلب بعد انقضاء امليعاد املنصوص عليه
يف امل���ادة  . 377وبعد انقضاء هذا امليع���اد يصبح التاريخ الذي
ع�ي�ن للتوقف عن الدفع محدداً عل���ى وجه ال يقبل املراجعة من
جهة الدائنني.
 .4ويف جميع األحوال ال ميكن إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى
أكثر من ثمانية عشر شهراً قبل احلكم بشهر اإلفالس.
املادة 323
نشر األحكام وتسجيلها

 .1يجب أن يلصق احلكم بشهر اإلفالس واألحكام القاضية بتبديل
تاري���خ التوق���ف عن الدفع يف خالل خمس���ة أي���ام من صدورها
بواس���طة وكالء التفليس���ة يف ردهة احملكمة التي أصدرتها ويف
أق���رب مرك���ز للبورصة إن وج���دت وعلى باب مؤسس���ة املفلس
التجارية.
 .2ويجب أيضاً أن تنشر خالصتها يف خالل امليعاد نفسه يف إحدى
الصحف اليومية.
 .3ويجب أن يتم هذا النشر يف املكان الذي شهر فيه اإلفالس ويف
سائر األماكن التي يكون للمفلس فيها مؤسسات جتارية.
 .4ويجب يف الوقت نفسه أن تسجل هذه األحكام يف سجل التجارة
وأن يبلغ إلى النيابة العامة.
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املادة 324
الطعن باألحكام الصادرة

 .1تقبل هذه األحكام جميع طرق الطعن ما لم يكن يف هذا القانون
نص مخالف.
 .2وتقبل الطرق املذكورة جميع األحكام التي تصدر يف املواد اإلفالسية.
 .3تبدأ املواعيد القانونية لطرق الطعن من اليوم الذي يلي صدور
احلك���م ،أم���ا املواعيد املختص���ة باألحكام اخلاضع���ة ملعامالت
اإللصاق ونش���ر اخلالصة يف اجلرائد فتبدأ من اليوم الذي يلي
إمتام هذه املعامالت.
 .4وال يكون يف حال من األحوال لطرق الطعن التي ميارسها املفلس
أي أثر موقف.
الفصل الثاني
اإلثارة املباشرة للحكم بشهر اإلفالس
املادة 325
إدراج أسماء التجار يف اجلدول

 .1تدرج أسماء التجار الذين شهر إفالسهم ولم يستعيدوا اعتبارهم
يف جدول يلصق على باب كل محكمة ويف الردهة العامة جلميع
البورصات إن وجدت.
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 .2وال يدرج اسم التاجر يف اجلدول إذا كان متوفياً وقت شهر إفالسه.
 .3أما يف س���ائر األحوال فيش���طب اس���م التاجر املفلس بعد وفاته
بستة أشهر.
املادة 326
حقوق املفلس السياسية

تس���قط حقوق املفلس السياسية بش���هر إفالسه وال يجوز له أن
يك���ون ناخب���اً أو منتخباً يف املجالس السياس���ية البلدية أو املختصة
باملهن وال أن يقوم بوظيفة أو مبهمة عامة.
املادة 327
إدارة أموال املفلس

 .1يترت���ب حتم���اً على احلكم بش���هر اإلفالس وم���ن تاريخ صدوره
تخلي املفلس لوكالء التفليس���ة ع���ن إدارة جميع أمواله مبا فيها
األموال التي ميكن أن يجوزها يف مدة اإلفالس.
 .2وال يجوز للمفلس على اخلصوص أن يبيع ش���يئاً من أمواله وال
يح���ق له القيام بأي وفاء أو قبض إال إذا كان الوفاء عن حس���ن
نية لسند جتاري.
 .3وال ميكن���ه أن يتعاق���د وال أن يخاص���م أمام القض���اء إال بصفة
متدخل يف الدعاوى التي يخاصم فيها وكالء التفليسة.

 .4على أنه يس���تطيع القي���ام بجميع األعم���ال االحتياطية لصيانة
حقوقه.
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املادة 328
احلقوق الشخصية للمفلس

 .1ال يشمل هذا التخلي احلقوق التي ال تختص إال بشخص املفلس أو
بصفته رب أسرة ،أو احلقوق التي تتناول مصلحة أدبية محضة.

 .2على أنه يقبل تدخل وكالء التفليس���ة يف القضية إذا كانت تؤول
إلى احلكم مببلغ من النقود.
 .3وكذل���ك ال يش���مل التخلي األموال التي ن���ص القانون على عدم
قابليته���ا للحج���ز وال األرب���اح الت���ي ميك���ن أن يحوزه���ا املفلس
بنش���اطه أو صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي املنتدب
متناسباً مع حاجة املفلس إلعالة نفسه وأسرته.
املادة 329
توقف اخلصومة يف املداعاة الفردية

 .1يترتب احلكم بش���هر اإلفالس إيقاف خصومة الدائنني العاديني
أو احلائزين المتياز عام يف املداعاة الفردية.
 .2تنحص���ر اخلصومة بعد صدور هذا احلكم يف وكالء التفليس���ة
من غير تفريق بني الديون التجارية والديون املدنية.
املادة 330
فوائد الديون

 .1يوقف احلكم بشهر اإلفالس بالنسبة إلى كتلة الدائنني فقط سريان
فوائد الديون غير املؤمنة بامتياز أو برهن عقاري أو غير عقاري.
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 .2أم���ا فوائد الدي���ون املؤمنة فال متكن املطالب���ة بها إال من أصل
األموال الناجتة عن بيع األمالك املوضوعة تأميناً.
املادة 331
سقوط آجال الديون

 .1يس���قط احلكم بش���هر اإلفالس آج���ال الدي���ون املترتبة يف ذمة
املفلس.
 .2وال يشمل هذا السقوط شركاءه يف االلتزام.
 .3ويستفيد من سقوط األجل دائنوه احلائزون على تأمني.

 .4وحلاملي إسناد القرض ذات املكافأة عند الوفاء أن يبرزها حاالً
يف التفليسة كما جاء يف باب الصلح الوايف.
املادة 332
شهر اإلفالس يف السجل العقاري

 .1إذا كان املفل���س مال���كاً لعقارات أو حلق���وق عينية فيكون احلكم
بش���هر اإلف�ل�اس خاضع���اً لقواع���د الش���هر املختص���ة بالرهون
والتأمينات العقارية.
 .2يسجل احلكم بشهر اإلفالس يف السجل العقاري بواسطة وكالء
التفليسة.
 .3وينشأ عن هذا التسجيل من تاريخ وقوعه تأمني جبري ملصلحة
كتلة الدائنني.
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املادة 333
تصرفات املدين الباطلة

 .1تك���ون التصرفات اآلتية باطلة حتماً بالنس���بة إلى كتلة الدائنني
إذا قام بها املدين بعد تاريخ توقفه عن الدفع كما عينته احملكمة
أو يف خالل العشرين يوماً السابقة لهذا التاريخ:
أ -التصرفات والتفرغات املجانية باستثناء الهدايا الصغيرة املعتادة.
ب -وفاء الديون قبل استحقاقها مهما كان شكل وقوعه.
ج 		-وف���اء ديون نقدية مس���تحقة بغير نقود أو إس���ناد س���حب أو
إسناد «ألمر» أو حواالت وبوجه عام كل وفاء مبقابل.
د 		-إنشاء تأمني عقاري أو رهن عقاري على أموال املدين أو إنشاء
رهن على منقول من تلك األموال كل ذلك لتأمني دين سابق.

 .2إذا حص���ل الوف���اء مبقابل بش���كل التف���رغ عن عق���ار فال يكون
لبطالن���ه أثر االجت���اه الدائن الذي تعاقد م���ع املفلس وال ميس
البط�ل�ان حق���وق من تلق���وا امللك عن ه���ذا الدائ���ن مقابل بدل
بشرط أن يكونوا حسني النية.
املادة 334
تصرفات املدين القابلة لإلبطال

كل وفاء آخر مس���تحقة يقوم ب���ه املدين وكل تصرف يجري يبدل
بع���د توقفه عن الدفع وقبل احلكم بش���هر اإلفالس يجوز إبطالهما
إذا كان األش���خاص الذي قبضوا من املدي���ن أو تعاقدوا معه عاملني
بتوقفه عن الدفع.
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املادة 335
دعوى االسترداد

 .1إن أبط���ال األعمال املتق���دم ذكرها يجيز عن���د االقتضاء إقامة
دعوى االسترداد.
 .2وإذا كان محل الوفاء س���ند س���حب أو ش���يكاً فال يجوز أن تقام
الدع���وى املذك���ورة إال عل���ى الش���خص الذي أعطي الس���ند أو
الشيك حلسابه.
 .3أما إذا كان محل الوفاء سنداً «ألمر» فال يجوز أن تقام الدعوى
إال على املظهر األول.

 .4ويف كال احلالني يجب أن يقام الدليل إلى أن الش����خص الذي يطلب
منه الرد كان عاملاً وقت إصدار السند بتوقف املدين عن الدفع.
املادة 336
قيود الرهن والتأمني

 .1قيد الرهن أو التأمني بعد تسجيل احلكم بشهر اإلفالس باطل
جتاه كتلة الدائنني.
 .2وتك���ون قابلة لإلبطال القي���ود املتخذة بعد التوقف عن الدفع أو
يف خالل العش���رين يوماً التي س���بقته إذا مضى أكثر من خمسة
عش���ر يوماً بني تاريخ إنشاء الرهن أو التأمني وتاريخ القيد وإذا
كان التأخير قد أضر بالدائنني.
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املادة 337
التقادم

تس���قط بالتقادم دعاوى اإلبط���ال املنصوص عليها يف املواد 333
و 334و 335مبرور ثمانية عشر شهراً من يوم شهر اإلفالس.
الفصل الثالث
إجراءات اإلفالس
املادة 338
وكالء التفليسة

 .1تسلم إدارة أموال املفلس إلى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة،
تعينه احملكمة.
 .2ويتضم���ن احلكم بش���هر اإلف�ل�اس تعي�ي�ن وكيل أو ع���دة وكالء
التفليسة.
 .3وميكن يف كل وقت أن يزداد عدد الوكالء إلى ثالثة.

 .4وحت���دد نفقاتهم ومرتباتهم بق���رار من القاض���ي املنتدب وفاقاً
لتعرفتهم اخلاصة.
 .5ويح���ق للمدي���ن وللدائن�ي�ن أن يعترض���وا على ق���رار النفقات
يف ميع���اد ثماني���ة أيام وتفصل احملكم���ة االعتراض يف غرفة
املذاكرة.
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املادة 339
املراقبون

يج���وز أن يعني يف كل وقت بقرار من القاضي املنتدب مراقب أو
مراقبان من الدائنني يرشحون أنفسهم لهذه املهمة.
املادة 340
شروط وكالء التفليسة

ال يجوز أن يعني وكي ً
ال للتفليسة قريب أو مصاهر للتفليس لغاية
الدرجة الرابعة.
املادة 341
تبديل وكالء التفليسة

إذا اقتض���ت احل���ال أن يض���اف أو يب���دل وكي���ل أو ع���دة وكالء
التفليسة فيراجع القاضي املنتدب احملكمة وهي تتولى أمر التعيني.
املادة 342
أسلوب عمل الوكالء

 .1إذا عني عدة وكالء للتفليسة فال يجوز لهم أن يعملوا إال متحدين.
ً
وكي�ل�ا منهم أو
 .2عل���ى أنه يح���ق للقاضي املنت���دب أن يعطي
عدة وكالء إذناً خاصاً يف القيام على انفراد ببعض األعمال
اإلدارية ،ويف هذه احلالة يكون الوكالء املأذون لهم مسؤولني
وحدهم.
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املادة 343
االعتراض على أعمال الوكالء

 .1إذا وق���ع اعت���راض على بعض أعمال ال���وكالء فيفصله القاضي
املنتدب يف ميعاد ثالثة أيام.
 .2ويكون قرار القاضي املنتدب معجل التنفيذ.
املادة 344
عزل الوكالء

 .1يحق للقاضي املنتدب بناء على الشكاوى املقدمة إليه من املفلس أو
من الدائنني أو من تلقاء نفسه أن يقترح عزل وكيل أو عدة وكالء.
 .2وإذا لم ينظر القاضي املنتدب يف تلك الشكاوى يف ميعاد ثمانية
أيام فيمكن رفعها إلى احملكمة.
 .3تسمع عندئذ احملكمة يف غرفة املذاكرة تقرير القاضي املنتدب
وإيضاحات الوكالء وتبت يف أمر العزل يف جلسة علنية.
املادة 345
نهائية قرارات تعيني أو عزل الوكالء

إن القرارات املختصة بتعيني وكالء التفليس���ة أو بعزلهم ال تقبل
أي طريق من طرق الطعن.
املادة 346
تعيني القاضي املندوب

تع�ي�ن احملكمة يف حكمها بش���هر اإلفالس أح���د أعضائها ليكون
قاضياً منتدباً.
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املادة 347
مهام القاضي املنتدب

يكلف القاضي املنتدب على وجه خاص أن يعجل ويراقب أعمال
التفليس���ة وإدارته���ا .وعليه أن يرفع إلى احملكم���ة تقريراً عن جميع
املنازع���ات التي تنش���أ ع���ن التفليس���ة وتكون داخل���ة يف اختصاص
احملكمة.
املادة 348
قرارات القاضي املنتدب واالعتراض عليها

 .1تودع قرارات القاضي املنتدب قلم احملكمة حال صدورها.
 .2وتك���ون عل���ى كل حال���ة قابلة العت���راض كل ذي مصلح���ة أمام
احملكمة.
 .3ويجوز للمحكمة أيضاً أن تنظر فيها من تلقاء نفسها.
 .4يقدم االعتراض يف ش���كل اس���تدعاء إلى قلم احملكمة يف ميعاد
خمسة أيام من تاريخ القرار وعلى احملكمة أن تفصله يف ميعاد
ثمانية أيام بقرار ال يقبل الطعن.
املادة 349
استبدال القاضي املنتدب

للمحكم���ة يف كل وقت أن تبدل القاضي املنتدب للتفليس���ة بغيره
م���ن أعضائه���ا وال يكون هذا الق���رار وقرار تعي�ي�ن القاضي قابلني
لطرق الطعن.
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املادة 350
احملكمة املؤلفة من قاضي فرد

 .1إذا كان���ت احملكمة مؤلفة من قاض فرد فيقوم بنفس���ه بوظائف
القاضي املنتدب.
 .2ويح���ق ل���ه أن يعهد بالوظائ���ف املذكورة ك ً
ال أو بعض���اً إلى أحد
قضاة الصلح يف منطقته.
املادة 351
وضع االختام وتوقيف املفلس

 .1على احملكمة أن تأمر يف حكمها بشهر اإلفالس بوضع االختتام.

 .2ويحق لها يف كل وقت أن تأمر بإجبار املفلس على احلضور وبتوقيفه.
 .3وعل���ى كل حال ال يج���وز للمفلس أن يبتعد عن موطنه بدون إذن
القاضي املنتدب.

 .4إذا رأى القاض���ي املنت���دب أنه ميكن ج���رد موجودات املفلس يف
يوم واحد فال توضع األختام بل يشرع حاالً يف تنظيم اجلرد.

 .5يقوم القاضي املنتدب بوضع األختام وله أن ينيب يف ذلك قاضي
الصلح يف املنطقة التي يجري فيها هذا التدبير.
املادة 352
أماكن وضع االختام

توض���ع األختام على املخ���ازن واملكاتب والصنادي���ق واإلضبارات
والدفاتر واألوراق ومنقوالت املفلس وأشيائه.
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املادة 353
طلب وضع األختام

إذا لم يجر وضع األختام قبل تعيني وكالء التفليسة ،فعلى هؤالء
أن يطلبوا وضعها.
املادة 354
األمر بعدم وضع أختام

 .1عل���ى القاض���ي املنتدب أن يأمر بناء على طلب وكالء التفليس���ة
بع���دم وضع األختام على األش���ياء اآلتي���ة أو أن مينح الترخيص
باس���تخراجها  -الثياب وامللبوسات واألثاث واألمتعة الضرورية
للمفلس وألسرته.
 .2ويجري تس���ليم ما س���مح به القاضي املنتدب وفاقاً للبيان الذي
رفعه إليه وكالء التفليسة.
 .3ويحق له أن يجيز أيضاً عدم وضع األختام:
أ 		-على األشياء القابلة لهالك قريب أو لنقص عاجل يف قيمتها.
ب -عل���ى األش���ياء الصاحلة الس���تثمار املتج���ر إذا كان ال ميكن
توقيف هذا االستثمار بال ضرر يلحق بالدائنني.
 .4تدون األش���ياء املش���ار إليها يف الفقرات الس���ابقة حا ًال مع بيان

قيمتها يف قائمة جرد يضعها وكالء التفليس���ة بحضور القاضي
املنتدب وينظم بذلك محضر.
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املادة 355
استثمار املتجر وبيع االشياء القابلة للهالك

 .1يرخص القاضي املنتدب ببيع األش���ياء القابلة للهالك أو لنقص
يف قيمته���ا أو الت���ي تس���تلزم صيانته���ا نفق���ة طائل���ة ويتم ذلك
بواسطة الوكالء.

 .2ال يجوز للمحكمة أن تس���مح باستثمار املتجر بواسطة التفليسة
إال بناء على تقرير القاضي املنتدب إذا كانت املصلحة العامة أو
مصلحة الدائنني تستوجبه بحكم الضرورة.
املادة 356
املستخرجات من االشياء املختومة

.1
.2

.3
.4

يستخرج القاضي املنتدب الدفاتر التجارية من بني األشياء املختومة
ويسلمها إلى وكالء التفليسة بعد أن يؤشر على آخر قيودها ثم يثبت
يف محضر باختصار احلالة التي كانت عليها تلك الدفاتر.
يس���تخرج أيض���اً القاض���ي املنتدب من ب�ي�ن األش���ياء املختومة
إضبارة اإلس���ناد ذات االس���تحقاق القريب أو املع���دة للقبول أو
التي تستلزم معامالت احتياطية ويسلمها بعد ذكر أوصافها إلى
وكالء التفليسة لتحصيل قيمتها.
أم���ا الديون األخرى فيس���توفيها وكالء التفليس���ة مقابل س���ند
إيصال منهم.
وأما الكتب املرس���لة إلى املفلس فتس���لم إلى الوكالء فيفضونها
ويحق للمفلس إذا كان حاضراً أن يقف على فضها.
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املادة 357
أخذ معونة غذائية

يجوز للمفلس وألسرته أن يأخذوا من موجودات التفليسة معونة
غذائية يحددها القاضي املنتدب.
املادة 358
إغالق الدفاتر

 .1يدعو الوكالء املفلس إلغالق الدفاتر وإيقاف حساباتها بحضوره.
 .2وإذا لم يلب الدعوة يرسل إليه إنذار مبوجب احلضور يف خالل
ثمان وأربعني ساعة على األكثر.
 .3وميكنه أن ينيب عنه وكي ً
ال بكتاب خاص بشرط أن يبدي أسباب
متنعه عن احلضور يراها القاضي املنتدب جديرة بالقبول.
املادة 359
ميزانية املفلس

إذا ل���م يقدم املفل���س امليزانية فعلى الوكالء أن ينظموا بال إبطاء
مستندين إلى دفاتر املفلس وأوراقه واملعلومات التي يحصلون عليها
ثم يودعون امليزانية قلم احملكمة.
املادة 360
سماع األقوال

يجوز للقاضي املنتدب أن يسمع أقوال املفلس وكتابه ومستخدميه
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وكل شخص آخر سواء كان فيما يختص بتنظيم امليزانية أو بأسباب
التفليسة وظروفها.
املادة 361
قيام الورثة مقام املفلس
إذا ش���هر إفالس تاجر بعد وفاته أو تويف التاجر بعد ش���هر إفالس���ه
فيح���ق ألرملت���ه وأوالده وورثته أن يحضروا بأنفس���هم أو ينيبوا عنهم من
ميثلهم للقيام مقام املفلس بتنظيم امليزانية وبسائر إجراءات اإلفالس.
املادة 362
رفع األختام

يطل���ب ال���وكالء رفع األخت���ام للمش���روع يف جرد أم���وال املفلس
بحضوره أو بعد دعوته حسب األصول وذلك يف ميعاد ثالثة أيام من
تاري���خ وضع األختام أو من تاريخ صدور احلكم بش���هر اإلفالس إذا
كان هذا التدبير قد جرى قبل صدوره.
املادة 363
قائمة اجلرد

 .1ينظم الوكالء قائمة اجلرد بحضور القاضي املنتدب يف نسختني
أصليتني ويوق���ع القاضي عليها وتودع إحدى هاتني النس���ختني
قل���م احملكم���ة يف خالل أربع وعش���رين س���اعة وتبقى النس���خة
األخرى يف أيدي الوكالء.
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 .2والوكالء أن يس���تعينوا مبن يش���اؤون يف تنظيم قائمة اجلرد ويف
تقدير األشياء.
 .3وجتري مقابلة لألش���ياء التي أعفي���ت من وضع األختام أو التي
اس���تخرجت من بني األش���ياء املختومة ووضعت لها قائمة جرد
وقدرت قيمتها كما تقدم بيانه.
املادة 364
تنظيم قائمة اجلرد للمفلس املتويف

 .1إذا ش���هر اإلفالس بع���د وفاة مفلس ولم تك���ن قائمة اجلرد قد
نظمت قبل ش���هر فيش���رع حاالً يف تنظيمها على الصورة املبينة
يف املادة بحضور الورثة أو بعد دعوتهم حسب األصول.

 .2ويج���ري األم���ر على هذه الص���ورة إذا تويف املفل���س قبل افتتاح
قائمة اجلرد.
املادة 365
تقرير التفليسة

 .1يجب على الوكالء يف كل تفليس���ة أن يرفع���وا إلى القاضي املنتدب
يف خالل خمس���ة عش���ر يوماً من تاريخ اس���تالمهم مهام وظيفتهم
تقريراً أو حس���اباً إجمالياً عن حالة اإلفالس الظاهرة عن ظروفها
وأسبابها األساسية واألوصاف التي يظهر أنها تتصف بها.

 .2وعل���ى القاض���ي املنتدب أن يحي���ل بال إبطاء ذل���ك التقرير إلى
النيابة العامة مع مالحظاته.
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 .3وإذا لم يرفع إليه التقرير يف امليعاد املذكور فعليه أن يعلم النيابة
العامة بأسباب التأخير.
املادة 366
صالحيات قضاة النيابة

يح���ق لقضاة النيابة العامة أن ينتقلوا إلى موطن املفلس للوقوف
على تنظيم قائمة اجلرد ولهم يف كل وقت أن يطلبوا إيداعهم جميع
املعامالت والدفاتر واألوراق املختصة بالتفليسة.
املادة 367
تسليم مشتمالت قائمة اجلرد لوكالء التفليسة

بع���د االنته���اء من قائمة اجلرد تس���لم البضائع والنقود وإس���ناد
الدين املطلوبة للمفلس والدفاتر واألوراق وأثاث املدين وأمتعته إلى
وكالء التفليسة فيوقعون على استالمهم إياها يف ذلك قائمة اجلرد.
املادة 368
مهام وكالء التفليسة

 .1يجب على الوكالء من حني استالمهم مهام وظيفتهم أن يقوموا
بجميع األعمال الالزمة لصيانة حقوق املفلس جتاه مدينيه.
 .2عليه���م أيض���اً أن يطالب���وا قي���د الره���ون والتأمينات على
عقارات مديني املفلس إذا لم يكن املفلس قد طلبه ويجري
ال���وكالء القيد باس���م كتل���ة الدائنني ويضم���ون إلي طلبهم
شهادة تثبت تعيينهم.
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 .3ويج���ب عليهم أن يطالبوا إجراء قي���د التأمني اجلبري املختص
بكتلة الدائنني.
املادة 369
حتصيل ديون املفلس

يواصل الوكالء حتت إش���راف القاض���ي املنتدب حتصيل الديون
املترتبة للمفلس.
املادة 370
بيع ممتلكات املفلس

 .1يح���ق للقاضي املنتدب بعد س���ماع أقوال املفل���س أو بعد دعوته
حسب األصول أن يأذن للوكالء يف بيع األشياء املنقولة والبضائع.

 .2ويق���رر إج���راء ه���ذا البيع إم���ا بالتراض���ي وإما بامل���زاد العلني
بواسطة دائرة اإلجراء.
 .3ويح���ق للقاضي املنتدب بعد اس���تماع املفلس واس���تطالع رأي
املراقب�ي�ن إذا وجدوا أن يأذن للوكالء على وجه اس���تثنائي يف
بيع العقارات ال س���يما العقارات التي ال تلزم الستثمار املتجر
وفاق���اً لإلجراءات املعين���ة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير
احتاد الدائنني.
املادة 371
إيداع االموال املتحصلة

 .1تس���لم ح���االً النقود الناجتة ع���ن البيوع وع���ن التحصيالت إلى
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املص���رف املج���از له قبول ودائ���ع الدولة بعد حس���م املبالغ التي
يقررها القاضي املنتدب للنفقات واملصاريف.
 .2ويجب أن يثب���ت القاضي املنتدب حصول هذا اإليداع يف ميعاد
ثالثة أيام من تاريخ القبض.
 .3وإذا تأخر الوكالء (وجبت) عليهم فائدة املبالغ التي لم يودعوها.
 .4ال ميك���ن اس���ترجاع املبالغ التي أودعها ال���وكالء وال املبالغ التي
أودعه���ا أش���خاص آخ���رون حلس���اب التفليس���ة إال بق���رار من
القاض���ي املنت���دب .وإذا كان هن���اك اعتراض فعل���ى الوكالء أن
يحصلوا مقدماً على قرار برفعه.
 .5ويج���وز للقاض���ي املنت���دب أن يأمر بإجراء الدف���ع من املصرف
مباش���رة ليد دائني التفليسة وفاقاً جلدول توزيع ينظمه الوكالء
ويأمر القاضي املنتدب بتنفيذه.
املادة 372
املصاحلة

 .1يحق للوكالء بعد اس���تئذان القاضي املنتدب وبعد دعوة املفلس
حسب األصول أن يصاحلوا يف كل نزاع يتعلق بكتلة الدائنني مبا
فيه احلقوق والدعاوى العقارية.
 .2وإذا كان موض���وع املصاحل���ة غير معني القيم���ة أو كانت قيمته
تزيد على خمسني ديناراً فتخضع املصاحلة لتصديق احملكمة.
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 .3ويدع���ى املفلس حلض���ور معاملة التصديق ويكون له يف كل حال
ح���ق االعتراض عليها ويكفي اعتراض���ه ملنع عقد املصاحلة إذا
كان موضوعها أمواالً عقارية.
 .4وال يحق للوكالء إجراء أي تنازل أو عدول أو رضوخ إال بالطريقة نفسها.
املادة 373
تقدم الدائنني للتفليسة

 .1يستطيع الدائنون ملجرد صدور احلكم بشهر اإلفالس أن يسلموا
وكالء التفليسة إسنادهم مع جدول بها وباملبالغ املطلوبة .ويوقع
الدائن أو وكيله على هذا اجلدول ويضم إليه تفويض الوكيل.
 .2ويعطى الوكالء سند إيصال مبلف األوراق املبرزة.
 .3وميكن إرسال هذا امللف إلى وكالء التفليسة بكتاب مضمون مع
علم بالوصول.
 .4وبع���د انعقاد هيئة املصاحلة يرجع الوكالء األوراق التي س���لمت
إليهم وال يكونون مس���ؤولني عن اإلس���ناد إال مدة سنة من تاريخ
انعقاد هذه الهيئة.
املادة 374
إبالغ الدائنني بوجوب تسليم األسناد

 .1إذا لم يبرز الدائنون الذين قيدت أس���ماؤهم يف امليزانية إس���ناد
ديونهم يف الثمانية أيام التي تلي احلكم بش���هر اإلفالس يبلغون
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يف نهاية هذا امليعاد بواس���طة النش���ر يف اجلرائد أو بكتاب من
الوكالء أنه يجب عليهم تس���ليم إسنادهم مع اجلدول التفصيلي
إلى وكالء التفليسة يف ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر.
 .2ومي���دد هذا امليع���اد للدائنني املقيمني خ���ارج األراضي األردنية
وفاق���اً للقواعد املق���ررة يف قانون أصول احملاكم���ات احلقوقية
على أن ال يجاوز التمديد ستني يوماً.
املادة 375
حتقيق الديون

 .1يجري حتقيق الديون بواسطة وكالء التفليسة ومبعاونة املراقبني
إذا وج���دوا مع االحتف���اظ مبوافقة القاض���ي املنتدب وبحضور
املفلس أو بعد دعوته حسب األصول.
 .2وإذا ع���ارض وكالء التفليس���ة يف صح���ة الدي���ن كل���ه أو بعض���ه
فيبلغون األمر إلى الدائن بكتاب مضمون.
 .3ويعط���ى الدائ���ن ثالث�ي�ن يوم���اً لتق���دمي إيضاحات���ه اخلطية أو
الشفهية.
املادة 376
بيان الديون املتحققة

 .1عل���ى أثر الفراغ من حتقيق الديون ويف خالل ثالثة أش���هر على
األكث���ر م���ن بتاري���خ احلكم بش���هر اإلف�ل�اس يودع ال���وكالء قلم
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احملكمة بياناً بالديون التي قاموا بتحقيقها مع ذكر القرار الذي
اتخ���ذه القاض���ي املنتدب بناء على اقتراحه���م فيما يختص بكل
منها.
 .2وعل���ى الكات���ب أن يعلم الدائن�ي�ن على الفور بإي���داع هذا البيان
بواسطة النشر يف الصحف ويرسل إليهم عالوة على ذلك كتاباً
يبني عليه لكل منهم املبلغ املقيد له يف البيان.
 .3ويف أحوال استثنائية جداً ميكن جتاوز امليعاد احملدد يف الفقرة
األولى مبقتضى قرار من القاضي املنتدب.
املادة 377
البيان النهائي للديون

 .1ل���كل دائن أثبت دينه أو أدرج اس���مه يف امليزانية أن يبدي خالل
ثالثني يوماً من تاريخ النش���رات املش���ار إليها يف املادة الس���ابقة
مطلب أو اعتراضات بشرح على البيان يضعه بنفسه أو بواسطة
وكيل ويودعه قلم احملكمة.
 .2ويعطى املفلس احلق نفسه.
 .3بع���د انقض���اء هذا امليع���اد وبناء عل���ى اقتراحات ال���وكالء ومع
االحتف���اظ باملطال���ب واالعتراض���ات املعروض���ة عل���ى احملكمة
يحدد القاض���ي املنتدب نهائياً بيان الديون وينفذ الوكالء قراره
بتوقيعهم التصريح اآلتي على جدول الديون املثبتة.
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بناء على إثبات السيد  .....................................أو الشركة
 ..................................وقب���ل (أو قبلت) بصفة دائن (عادي
أو ممتاز أو مرتهن) يف التفليسة مببلغ ............................
املادة 378
الديون املعترض عليها

 .1حتال الديون املعترض عليها بواسطة الكاتب إلى محكمة البداية
لتنظر فيها بجلس���ة تعقد يف خالل ثالثني يوماً من تاريخ النشر
املذكورة يف  376وتفصل فيها بناء على بقرير القاضي املنتدب.
 .2ويبلغ موعد اجللسة إلى الفريقني بواسطة كتاب مضمون يرسله
الكاتب قبل اجللسة بثالثة أيام على األقل.
املادة 379
قبول الدائن يف املناقشات

 .1يحق للمحكمة أن تقرر موقتاً وجوب قبول الدائن يف املناقشات
من أجل مبلغ يعينه القرار نفسه.
 .2وال يكون هذا القرار قاب ً
ال ألي طريق من طرق الطعن.
املادة 380
قبول الدائن املمتاز يف املناقشات

الدائ���ن ال���ذي ال يتناول االعتراض إال حقه يف االمتياز أو الرهن
العقاري يقبل يف مناقشات التفليسة كدائن عادي.
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املادة 381
الدائنون املتخلفون

 .1الدائنون الذين تخلفوا عن احلضور أو عن إبراز إس���ناد ديونهم
يف املواعي���د املعين���ة لهم س���واء أكانوا معلوم�ي�ن أم مجهولني ال
يش���تركون يف توزيع موجودات تفليس���ة ،على أن باب االعتراض
يظل مفتوحاً أمامهم لغاية االنتهاء من توزيع النقود ،أما نفقات
االعتراض فتبقى على عاتقهم.
 .2ال يوق���ف ه���ذا االعتراض تنفي���ذ التوزيعات الت���ي أمر بها
القاض���ي املنتدب ،ولكن إذا ش���رع يف توزيع���ات جديدة قبل
الفص���ل يف اعتراضهم فيش���تركون فيها باملبل���غ الذي تعينه
احملكم���ة بص���ورة مؤقت���ة يحتفظ به���ذا املبلغ إل���ى ما بعد
الفصل يف اعتراضهم.
 .3إذا اعت���رف لهم فيما بعد صف���ة الدائنني فال يحق لهم املطالبة
بشيء من التوزيعات التي كان قد مر بها القاضي املنتدب ولكن
يح���ق له���م أن يقتطعوا من املوجود الذي لم يوزع احلصص التي
تعود لديونهم من التوزيعات األولى.
املادة 382
أسناد الشركات التجارية

إن األس���ناد الت���ي أصدرتها ش���ركة جتارية على وج���ه قانوني ال
تخضع ملعاملة حتقيق الديون.
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الفصل الرابع
حلول قضايا التفليسة
املادة 383
دعوة الدائنني للمفاوضة يف عقد الصلح

 .1عل���ى القاض���ي املنتدب يف خالل الثالثة األي���ام التي تلي إغالق
جدول الديون أو يف خالل الثالثة األيام التي (تلي) قرار احملكمة
الص���ادر عم ً
ال بأحكام امل���ادة  379إذا كان هناك نزاع أن يدعو
الدائنني الذين أثبتت ديونهم للمفاوضة يف عقد الصلح.
 .2ويج���ب أن تتضم���ن منش���ورات الصحف وكت���ب الدعوة الغرض
الذي من أجله يعقد االجتماع.
 .3أما الدائنون الذين قبلت ديونهم مؤقتاً فيدعي كل واحد منهم بكتاب
مضمون يف خالل الثالثة األيام التي تلي قرار احملكمة يف شأنهم.
املادة 384
هيئة املصاحلة

 .1تنعقد هيئة املصاحلة برئاسة القاضي املنتدب يف املكان واليوم
والساعة التي عينها.
 .2ويش���ترك فيها الدائنون الذين أثبتت ديونهم نهائياً أو قبلت مؤقتاً
إما بأنفسهم وإما بواسطة وكالء يحملون تفويضاً بكتب عادية.
 .3ويدعى املفلس إلى هذا االجتماع ويجب عليه أن يحضر بنفسه
وال يجوز له أن يرس���ل من ميثله إال ألسباب مقبولة وافق عليها
القاضي املنتدب.
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املادة 385
تقرير وكالء التفليسة

 .1يق���دم وكالء التفليس���ة تقري���راً ع���ن حالته���ا وع���ن املعلوم���ات
والعمليات التي أجريت.

 .2ويجب أن تسمع أقوال املفلس.

 .3ويسلم تقرير وكالء التفليسة املشتمل على توقيعهم إلى القاضي
املنت���دب فينظم ه���ذا القاضي محضراً مبا ج���رى يف االجتماع
وبالقرارات التي أصدرتها الهيئة.
املادة 386
شروط قبول عقد الصلح بعد التفليسة

 .1ال يجوز للدائنني احلاضرين يف اجتماع الهيئة أن يقبلوا عقد الصلح
بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط اآلتية حتت طائلة البطالن:
أ 		-يجب أن يتم العقد بتصويت عدد من الدائنني يؤلفون األكثرية
وميلكون ثلثي الديون املثبتة على وجه نهائي أو مؤقت.
ب -يج���ب أن ال يش���ترك يف التص���رف زوج املفل���س وأقرب���اؤه
ومصاهروه حتى الدرجة الرابعة وال األش���خاص الذين تفرغ
لهم املفلس وفاقاً للشروط املبينة يف باب الصلح الواقي.
املادة 387
تصويت الدائنني املمتازين

ال يح���ق للدائنني احلاصلني على ره���ن أو تأمني عقاري أو على
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امتي���از ره���ن منق���ول أن يش���تركوا يف التصوي���ت إال إذا تنازلوا عن
تأميناتهم وفاقاً للشروط املبينة يف باب الصلح الواقي.
املادة 388
توقيع عقد الصلح

.1
.2
.3
.4

يجب أن يوقع عقد الصلح يف نفس اجللسة وإال كان باط ً
ال.
وإذا ل���م تتوف���ر إال إح���دى األغلبيتني املبح���وث عنهما يف املادة
( )386فتؤجل املذاكرة ثمانية أيام ال تقبل التمديد.
وال يلزم الدائن�ي�ن الذين حضروا االجتماع الثاني للهيئة وتبقى
القرارات التي أخذوها واملوافقات التي أيدوها صاحلة ونافذة
إال إذا حضروا وعدلوها يف االجتماع األخير.
يج���وز االس���تعاضة عن توقي���ع الدائن�ي�ن يف (اجتماعات) هيئة
املصاحلة بتوقيع منهم على بطاقة تصويت تلحق باحملضر.
املادة 389
الصلح يف اإلفالس االحتيالي

 .1ال يجوز عقد الصلح ملفلس حكم عليه باإلفالس االحتيالي.
 .2وإذا كان التحقي���ق جاري���اً يف ش���أن إف�ل�اس احتيال���ي فيدع���ى
الدائن���ون ليق���رروا ما إذا كانوا يحتفظ���ون بحق املذاكرة يف أمر
الصلح عند التبرئة وبالتالي تأجيل الفصل يف هذا الش���أن إلى
ما بعد انتهاء اإلجراءات اجلزائية.
 .3على أنه ال ميكن تقرير هذا التأجيل إال إذا توفرت أغلبية العدد
وأغلبية املبلغ املعينتان فيما تقدم.
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 .4وإذا اقتض���ت احل���ال إج���راء املذاكرة يف أم���ر الصلح بع���د انتهاء مدة
التأجيل فتطبع على املذاكرة اجلديدة القواعد املعينة يف املادة السابقة.
املادة 390
الصلح يف اإلفالس التقصيري

 .1إذا حكم على املفلس إلفالس تقصيري كان عقد الصلح ممكناً.
 .2ويج���وز للدائن�ي�ن يف حالة الب���دء باإلجراءات اجلزائي���ة أن يؤجلوا
املذاكرة يف الصلح إلى ما بعد انتهائها وفاقاً ألحكام املادة السابقة.
املادة 391
االعتراض على الصلح

 .1جلمي���ع الدائنني الذين كان لهم حق االش���تراك يف عقد الصلح
وللدائن�ي�ن الذين ثبتت حقوقهم فيما بعد وملمثلي هيئة أصحاب
إسناد القرض أن يعترضوا على الصلح املقرر.
 .2ويج���ب أن يك���ون االعتراض معل ً
ال وأن يبلغ إلى وكيل التفليس���ة
وإل���ى املفلس يف ميعاد الثمانية األي���ام التي تلي عقد الصلح أو
عقد هيئة أصحاب إسناد القروض وإال كان باط ً
ال وأن تبلغ معه
مذكرة دعوة إلى أول جلسة تعقدها احملكمة.
 .3وإذا لم يكن للتفليسة إال وكيل واحد وكان معارضاً يف عقد الصلح
وج����ب عليه إن يطل����ب تعيني وكيل جديد ويلزم����ه بالنظر إلى هذا
الوكيل إن يطبق اإلجراءات املنصوص عليها يف هذه املادة.
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املادة 392
طلب تصديق الصلح واالعتراضات عليه

 .1يق���دم طلب تصديق الصلح إلى احملكمة باس���تدعاء من الفريق
األكث���ر عجلة وال يجوز للمحكم���ة أن تفصل يف هذا الطلب قبل
إنهاء ميعاد األيام الثمانية املنصوص عليه يف املادة السابقة.
 .2وإذا قدمت اعتراضات يف خالل امليعاد املذكور فتفصل احملكمة
يف االعتراضات ويف طلب التصديق بحكم واحد.
 .3وإذا قبل االعتراض موضوعاً شمل احلكم ببطالن الصلح جميع
ذوي العالقة.
املادة 393
تقرير القاضي املنتدب

يف جمي���ع األحوال يضع القاضي املنتدب قبل احلكم يف مس���ألة
التصديق تقريراً عن أوصاف اإلفالس وعن إمكان قبول الصلح.
املادة 394

رفض التصديق

 .1إذا ل���م ت���راع القواعد املنص���وص عليها فيما تق���دم أو ظهر أن
أسباباً تختص باملصلحة العامة أو مبصلحة الدائنني حتول دون
تصديق الصلح وجب على احملكمة عندئذ أن ترفض التصديق.
 .2وميكنه���ا أيض���اً أن ترف���ض تصدي���ق عقد الصل���ح إذا كان
يتضم���ن نصاً يجي���ز لرئي���س احملكمة أن يع�ي�ن مفوضاً أو
ع���دة مفوضني يكلفون مبراقب���ة تنفيذ وفك الرهن العقاري
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املختص بكتلة الدائنني إذا كانوا قد أجازوه ومراقبة حتويل
املوجودات إلى نقود.
املادة 395
آثار التصديق

 .1يصبح عقد الصلح مبجرد تصديقه ملزماً جلميع الدائنني سواء
كانوا مذكورين يف امليزانية أم ال وسواء كانت ديونهم مثبتة أو غير
مثبت���ة .وهو نافذ حتى يف حق الدائنني املقيمني خارج األراضي
األردني���ة ويف حق الذين قبل دخوله���م مؤقتاً يف املذاكرة أياً كان
املبلغ الذي سيخصص فيما بعد مبقتضى احلكم النهائي.

 .2على أن الصلح ال يس���ري يف ح���ق الدائنني أصحاب االمتيازات
والرهون إذا كانوا لم يتنازلوا عنها وال يف حق الدائنني العاديني
إذا نشأ دينهم يف أثناء مدة التفليسة.
املادة 396
اكتساب حكم التصديق قوة القضية املقضية

 .1مبج���رد اكتس���اب حك���م التصديق ق���وة القضي���ة املقضي���ة تنقطع آثار
اإلفالس مع االحتفاظ بسقوط احلقوق السياسية عليها يف املادة .326

 .2يقدم وكالء التفليسة الذين تنتهي وظيفتهم حسابهم إلى املفلس
بحضور القاضي املنتدب فتجري فيه املناقشة ويقرها .ثم يسلم
ال���وكالء إل���ى املفلس مجم���وع أمواله ودفاتره وأوراقه وأش���يائه
فيعطيهم سند إيصال مقابل تسليمها.
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 .3وينظم القاضي املنتدب محضراً بكل ذلك وتنتهي وظيفته.
 .4وإذا قام نزاع تفصل فيه احملكمة.
املادة 397
مشتمالت عقد الصلح

 .1يج���وز أن يتضمن عقد الصل���ح مواعيد لوفاء الديون أقس���اطاً
آلجال متتابعة.
 .2كم���ا يج���وز أن يتضمن إبراء املدين من ج���زء كبير أو صغير من
دينه بيد أن هذا اإلبراء يترك على عاتقة التزاماً طبيعياً.

 .3ويج���وز أن يعق���د الصلح بش���رط الوفاء إذا أيس���ر املدين وفاقاً
للشروط املعينة يف باب الصلح الواقي.
املادة 398
التأمني العقاري

يبقى التأمني العق���اري املترتب لكتلة الدائنني ضماناً لوفاء مبلغ
الدين املنصوص عليه يف عقد الصلح.
املادة 399
طلب كفالء

ً
كفي�ل�ا أو عدة كفالء
يح���ق للدائن�ي�ن فيما عدا ذل���ك أن يطلبوا
لضمان تنفيذ عقد الصلح.
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املادة 400
تقييد التصرفات غير العادية

م���ا دام املبلغ املنصوص عليه يف عق���د الصلح لم يدفع بكامله ال
يجوز للمدين أن يقوم بأي تصرف غير عادي ال يتطلبه سير التجارة
نفس���ها ،م���ا لم يكن هناك اتف���اق على العكس عق���د وفاقاً للقواعد
الواردة يف هذا الشأن يف باب الصلح الواقي.
املادة 401
دعاوى إبطال الصلح

 .1ال تقب���ل أية دعوى إلبطال الصلح بعد التصديق إال إذا كانت
مبنية على تدليس اكتشف بعد هذا التصديق وكان ناشئاً إما
عن إخفاء مال املفلس أو عن املبالغة يف الديون املطلوبة منه.

 .2ويج���وز ل���كل دائن أن يقيم هذه الدع���وى على أن تقام يف خالل
خمس سنوات بعد اكتشاف التدليس.
 .3ويبطل عقد الصلح أيضاً إذا حكم على املفلس الرتكابه إفالساً احتيالياً.
 .4ويكون إبطال عقد الصلح مبرئاً لذمة الكفالء الذين لم يشتركوا
يف التدليس.
املادة 402
التدابير االحتياطية

 .1إذا أقيم���ت دع���وى احلق الع���ام بحق املفلس بع���د تصديق عقد
الصل���ح م���ن أجل اإلف�ل�اس االحتيال���ي وصدرت بحق���ه مذكرة
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توقي���ف موق���ت جاز للمحكمة أن تأمر مبا يح���ق لها اتخاذه من
التدابير االحتياطية.
 .2وتلغ���ى هذه التدابي���ر حكماً بصدور قرار مبنع احملاكمة أو حكم
بالتبرئة أو باإلعفاء.
املادة 403
دعوى فسخ عقد الصلح

 .1إذا لم ينفذ املفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام عليه دعوى
لدى احملكمة لفسخ هذا العقد.

 .2وإذا كان هنال���ك كفالء فيحض���رون يف الدعوى أو يدعون إليها
حسب األصول.
املادة 404
الوكالء يف اإلفالس االحتيالي

 .1عندم���ا تطلع احملكمة على احلكم القاضي باإلفالس االحتيالي
تعم���د إلى تعي�ي�ن قاض منتدب ووكيل أو عدة وكالء للتفليس���ة.
وتعمد أيضاً إلى هذا التعيني يف القرار الذي تقضي فيه بإبطال
عقد الصلح أو بفسخه.

 .2ويجوز لهؤالء الوكالء أن يقوموا بوضع األختام.

 .3وباالس���تناد إل���ى قائمة اجل���رد القدمية ،ويف مراجعة اإلس���ناد
املالية واألوراق ،وأن يقوموا عند االقتضاء بجرد تكميلي.
 .4وعليهم أيضاً أن يضعوا ميزانية إضافية.
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 .5ويج���ب عليه���م بال إبط���اء دع���وة الدائن�ي�ن اجل���دد إذا وجدوا
ومطالبته���م بإبراز إس���ناد ديونهم يف خالل خمس���ة عش���ر يوماً
إلج���راء حتقي���ق ،وعليهم لصق هذه الدع���وة مع خالصة احلكم
القاضي بتعيينهم ونشر ذلك يف الصحف احمللية.
 .6ويتم التحقيق من الديون بالطريقة املبينة يف هذا القانون.
املادة 405
حتقيق أسناد الديون املبرزة

 .1يش���رع بال تأخير يف حتقيق إسناد الديون املبرزة عم ً
ال بأحكام
املادة السابقة.

 .2وال يج���ري حتقي���ق جديد يف ش���أن الديون التي س���بق تدقيقها
وتثبيتها ،وذلك مع االحتفاظ بحق رفض تلك الديون أو تنقيصها
إذا كانت قد أوفيت كلها أو جزء منها.
املادة 406
دعوة الدائنني

بعد االنته���اء من األعمال املتقدم ذكرها يدع���ي الدائنون إلبداء
رأيهم يف إبقاء الوكالء أو إبدالهم إذا لم يعقد صلح جديد.
املادة 407
تصرفات املفلس بعد التصديق وقبل الفسخ

ال تبط����ل التصرفات التي قام به����ا املفلس بعد تصديق عقد الصلح
وقبل إبطاله أو فسخه إال إذا وقعت بقصد اإلضرار بحقوق الدائنني.
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املادة 408
دخول كتلة الدائنني يف حقوق الدائنني السابقني

 .1تعاد إلى الدائنني الس���ابقني لعقد الصل���ح جميع حقوقهم جتاه
املفلس وحده .أما بالنسبة إلى كتلة الدائنني فال ميكنهم الدخول
فيها إال ضمن احلدود آالتية:
أ  		-إذا لم يقبضوا شيئاً من املعدل املئوي عند التوزيع فيدخلون
فيها بكامل دينهم.
ب -إذا استوفوا جزءاً من ذلك املعدل فيدخلون بجزء من ديونهم
األصلية يناس���ب اجلزء الذي كان���وا موعودين به من املعدل
املئوي ولم يقبضوه.
 .2وتطب���ق أح���كام هذه املادة يف حالة وقوع إفالس ثان لم يس���بقه
إبطال عقد الصلح أو فسخه.
املادة 409
احتاد الدائنني

 .1إذا لم يقع صلح يقع الدائنون حتماً يف حالة االحتاد.
 .2ويستش���يرهم القاضي املنتدب حاالً فيم���ا يتعلق بأعمال اإلدارة ويف
شأن إبقاء وكالء التفليسة أو استبدالهم ويقبل يف املناقشة الدائنون
املمتازون أو احلائزون لرهن أو تأمني على عقار أو منقول.
 .3ينظم محضر بأقوال الدائنني ومالحظاتهم.

 .4وبعد االطالع على هذا احملضر تعني احملكمة وكالء االحتاد.

 .5ويج���ب عل���ى وكالء التفليس���ة الذي���ن خرجوا م���ن وظائفهم أن
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يقدموا حس���اباً للوكالء اجل���دد بحضور القاض���ي املنتدب بعد
دعوة املفلس حسب األصول
املادة 410
إعانة املفلس من مال التفليسة

 .2يستش���ار الدائن���ون فيما إذا كان من املس���تطاع إعط���اء املفلس
إعانة من مال التفليسة.
 .2فإذا رضيت أغلبية الدائنني احلاضرين جاز إعطاؤه مبلغاً على
س���بيل اإلعانة من مال التفليس���ة فيقترح الوكالء مقدار اإلعانة
ويحدده القاضي املنتدب بقرار.
 .3ال يجوز لغير الوكالء أن يعترضوا على هذا القرار أمام احملكمة.
املادة 411
متثيل كتلة الدائنني من قبل وكالء التفليسة

.1
.2
.3
.4
.5
.6

ميثل وكالء التفليسة كتلة الدائنني ويقومون بأعمال التفليسة.
على أنه يجوز للدائنني أن يوكلوهم مبواصلة استثمار األموال املوجودة.
ويعني الدائنون يف قرارهم مدة هذا االس���تثمار ومدى اتس���اعه
كم���ا يعينون املبالغ الت���ي يجوز إبقاؤها بني أيدي الوكالء لتأمني
النفقات واملصاريف.
وال يجوز اتخاذ هذا القرار إال بحضور القاضي املنتدب وأغلبية
متثل ثالثة أرباع الدائنني عدداً وثالثة أرباع الديون التي لهم.
ويقبل االعتراض على هذا القرار من املفلس ومن الدائنني املعارضني.
على أن هذا االعتراض ال يوجب وقف التنفيذ.
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املادة 412
املسؤولية عن تصرفات الوكالء املجازة

 .1إذا أدت تصرف���ات ال���وكالء إل���ى التزامات جت���اوز قيمتها مال
االحت���اد كان الدائنون الذين أجازوا تلك التصرفات مس���ؤولني
وحدهم شخصياً عما يجاوز حصتهم يف املال املذكور.
 .2ولك���ن مس���ؤوليتهم ال تتع���دى ح���دود الوكال���ة الت���ي أعطوه���ا
ويشتركون فيها على نسبة مالهم من الديون.
املادة 413
استيفاء الديون واملصاحلة والتفرغ

 .1يشرع الوكالء يف استيفاء ما لم يوف من الديون.
 .2وميكنه���م أن يقبلوا املصاحلة بنفس الش���روط التي كانت متبعة
قب ً
ال بالرغم من كل اعتراض يبديه املفلس.
 .3أم���ا التف���رغ عن جمي���ع موجودات التفليس���ة لق���اء مبلغ مقطوع
فيج���ب أن يع���رض على هيئة الدائنني يف اجتم���اع يدعوهم إليه
القاضي املنتدب بناء على طلب الوكالء أو أي دائن من الدائنني
ويجب على الوكالء أن يحصلوا على ترخيص من احملكمة بذلك.
املادة 414
بيع االموال املنقولة

يج���ب على ال���وكالء أن يش���رعوا يف بي���ع األم���وال املنقولة على
اختالف أنواعها ومن جملتها املتجر ،حتت إشراف القاضي املنتدب
وب���دون حاجة إلى دعوة املفل���س ،وفاقاً لإلجراءات املنصوص عليها
لبيع املنقوالت يف أثناء املدة اإلعدادية.
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املادة 415
إجراء الوكالء للبيع

إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل االحتاد فيفوض
ال���وكالء بإجراء البيع دون س���واهم ويلزمهم أن يش���رعوا فيه خالل
ثماني���ة أيام بترخيص من القاضي املنتدب وبواس���طة دائرة التنفيذ
املوجودة يف موقع العقارات.
املادة 416
دفتر الشروط

 .1يض���ع الوكالء دفتر الش���روط الذي س���تجري مبقتضاه املزايدة
ويجري البيع وفاقاً لألحكام املتعلقة بالبيع اجلبري.

 .2اإلحالة القطعية حترر األمالك من قيود االمتيازات والرهون العقارية.
املادة 417
اجتماع الدائنني املتحدين

 .1يدع���و القاضي املنتدب الدائن�ي�ن املتحدين لالجتماع مرة واحدة على
األقل يف السنة األولى ،وكذلك يف السنوات التالية إذا اقتضت احلال.
 .2ويجب على الوكالء أن يقدموا يف االجتماعات حساباً عن إدارتهم.
املادة 418
توزيع اموال التفليسة

توزع أموال التفليسة على جميع الدائنني على نسبة الدين املثبت
ل���كل منهم بعد حس���م مصاري���ف إدارة التفليس���ة واإلعالنات التي
منحت للمفلس أو ألسرته واملبالغ التي دفعت للدائنني املمتازين.
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املادة 419
البيانات الشهرية

يقدم الوكالء بياناً ش���هرياً للقاضي املنتدب عن حالة التفليس���ة
واملبالغ التي أودعت املصرف املعني لقبول ودائع الدائنني.
ويأم���ر القاضي املنتدب عند االقتضاء بتوزيع املال على الدائنني
ويعني مبلغه ويهتم بإبالغ األمر إلى جميع الدائنني.
املادة 420
الوفاء بالديون

 .1ال يجوز للوكالء أن يقوموا بأي وفاء إال مقابل تقدمي الس����ند املثبت
للدين ويذكرون على السند املبلغ الذي دفعوه أو أمروا بدفعه.
 .2وإذا كان تقدمي الس���ند غير ممكن فيج���وز للقاضي املنتدب أن
يأمر بالدفع بعد اطالعه على محضر حتقيق الديون.
 .3ويف جمع األحوال يعترف الدائن باإليصال على هامش جدول التوزيع.
املادة 421
اجتماع الدائنني االخير

.1
.2
.3
.4

بعد انتهاء تصفية التفليسة يدعو القاضي املنتدب الدائنني لالجتماع.
ويف هذا االجتماع األخير يقدم الوكالء حس���ابهم ويكون املفلس
حاضراً أو مدعواً حسب األصول.
يب���دي الدائن���ون رأيهم يف مس���ألة عذر املفل���س وينظم محضر
بذلك يدرج فيه كل دائن أقواله ومالحظاته.
وبعد انفضاض هذا االجتماع ينحل االحتاد حتماً.
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املادة 422
قرار معذرة املفلس

 .1يق���دم القاضي املنتدب للمحكمة قرار الدائنني املختص مبعذرة
املفلس وتقديراً عن صفات التفليسة وظروفها.
 .2ثم تصدر احملكمة قرارها باعتبار املفلس معذوراً أو غير معذور.
املادة 423
حاالت عدم اإلعذار

ال يعتب���ر مع���ذوراً مرتكب اإلفالس االحتيال���ي وال احملكوم عليه
لتزوير أو سرقة أو احتيال أو إساءة األمانة واختالس أموال عامة.
املادة 424
الصلح بالتنازل

 .1يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو اجلزئي من املفلس عن موجوداته.

 .2أما ش���روط هذا الصل���ح فهي نفس الش���روط املنصوص عليها
لعقد الصلح البسيط.
 .3عل���ى أن رف���ع يد املفلس فيما يختص باألم���وال املتنازل عنها ال
ينته���ي بعقد هذا الصلح ب���ل تباع هذه األموال بواس���طة وكالء
يعينون كما يعني وكالء االحتاد.

 .4ويخضع البيع وتوزيع املال لنفس القواعد املرعية يف حال االحتاد.

 .5ثم يسلم إلى املدين من حاصل بيع األموال املتنازل عنها ما زاد
عن الديون املطلوبة منه.
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املادة 425
إغالق التفليسة

 .1إذا ح���دث يف أي وق���ت قب���ل تصدي���ق الصل���ح أو تأليف احتاد
الدائن�ي�ن ،إن وقفت إجراءات التفليس���ة لعدم كفاية املوجودات،
ج���از للمحكم���ة بناء على تقري���ر القاضي املنت���دب أو من تلقاء
نفسها أن حتكم بإغالق التفليسة.
 .2ويعود بهذا احلكم إلى كل دائن حق اخلصومة الفردية.
املادة 426
طلب الرجوع عن إغالق التفليسة

 .1يجوز للمفلس ولكل ش���خص م���ن ذوي احلقوق أن يطلب يف كل
وق���ت من احملكمة الرجوع عن هذا احلك���م إذا أثبت وجود مال
كاف للقيام بنفقات التفليسة أو سلم الوكالء املبلغ الكايف لها.
 .2ويف جمي���ع األحوال يج���ب أن توفى أوالً نفق���ات الدعاوى التي
أقيمت عم ً
ال بأحكام املادة السابقة.
الفصل اخلامس
احلقوق اخلاصة التي ميكن االحتجاج بها مبواجهة التفليسة
املادة 427
أصحاب الديون املمتازة

 .1إن الدائن الذي يحمل إس���ناد دين ممضاة أو مظهرة أو مكفولة
بوجه التضامن من املفلس ومن ش���ركاء له يف االلتزام مفلس�ي�ن
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أيضاً يش���ترك يف التوزي���ع مع كل كتلة من كت���ل الدائنني ويكون
اشتراكه فيها على قدر مبلغ دينه االسمي إلى أن يتم إيفاؤه.
املادة 428
الرجوع على تفليسات امللتزمني بالتزام واحد

 .1ال يحق على اإلطالق لتفليسات امللتزمني بالتزام واحد أن يرجع بعضها
على بعض باحلصص املدفوعة إال إذا كان مجموع تلك احلصص التي
تؤديها التفليسات املذكورة يزيد على مجموع أصل الدين وتوابعه.
 .2ويف ه���ذه احلالة تعود الزيادة إل���ى امللتزمني الذين يكفلهم بقية
شركائهم يف االلتزام مع مراعاة ترتيب التزاماتهم.
املادة 429
االستيفاء اجلزئي

 .1إذا كان الدائن يحمل إس���ناد منشأة بوجه التضامن على املفلس
وأش���خاصاً آخرين وكان قد اس���توفى جزءاً م���ن دينه قبل وقوع
اإلفالس فال يشترك مع كتلة الدائنني إال باملتبقي من الدين بعد
إس���قاط اجلزء املس���توفى ويحتفظ الدائن بش���أن هذا املتبقي،
بحقوقه على الشريك يف االلتزام أو الكفيل.
 .2أما الشريك يف االلتزام أو الكفيل الذي قام باإليفاء اجلزئي فيشترك
مع كتلة الدائنني نفسها فيما يختص بجميع ما أوفاه عن املفلس.
املادة 430
بقاء حق الدائنني بإقامة دعوى

 .1بالرغ���م من عق���د الصلح يبقى للدائنني حق إقامة الدعوى على
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شركاء املفلس يف االلتزام ملطالبتهم بجميع ما لهم من الدين.
 .2يح���ق لهؤالء الش���ركاء التدخل يف قضي���ة تصديق الصلح إلبداء
مالحظاتهم.
املادة 431
طلبات استرداد االموال

 .1لألشخاص الذين يدعون ملكية أموال موجودة يف حيازة املفلس
أن يطلبوا استردادها.
 .2ول���وكالء التفليس���ة أن يقبل���وا طلبات االس���ترداد بع���د موافقة
القاضي املنتدب.
 .3أم���ا إذا كان هناك نزاع فاحملكمة تفصل فيه بعد س���ماع تقرير
القاضي املنتدب.
املادة 432

طلبات استرداد األسناد واالوراق النقدية

 .1يجوز على اخلصوص املطالبة برد اإلسناد التجارية وغيرها من
اإلس���ناد غي���ر املوفاة التي وجدت عيناً بي���د املفلس وقت افتتاح
التفليس���ة إذا كان مالكه���ا ق���د س���لمها إلى املفلس على س���بيل
التوكي���ل لتحصيل قيمتها وحفظها عنده حتت تصرف املالك أو
كان تسليمها إليه مخصصاً بوفاء معني.
 .2ويجوز أيضاً طلبت استرداد األوراق النقدية املودعة عند املفلس
إذا متكن املودع من إثبات ذاتيتها.
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املادة 433
طلبات استرداد البضائع

 .1يجوز طلب اس���ترداد البضائع كلها أو بعضها ما دامت موجودة
عين���اً إذا كانت مس���لمة إل���ى املفلس على س���بيل الوديعة وألجل
بيعها حلساب مالكها.
 .2ويجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنها إذا كان لم
يدفع أو لم جتر عليه املقاصة يف حساب جار بني املفلس واملشتري.
املادة 434
االمتناع عن تسليم البضائع

يجوز للبائع أن ميتنع عن تس���ليم البضائع وغيرها من املنقوالت
التي باعها إذا كانت لم تس���لم إلى املفلس أو لم ترس���ل إليه أو إلى
شخص آخر حلسابه.
املادة 435

استرداد البضائع غير املسلمة للمفلس

 .1يج����وز للبائع أن يس����ترد البضائع املرس����لة إلى املفل����س للتمكن من
اس����تعمال حقه يف حبس����ها ما دامت لم تسلم يف مخازن املفلس أو
يف مكان له فيه مظهر التصرف أو يف مخازن وس����يط كلفه املفلس
أن يبيعها حلسابه.
 .2عل���ى أن طل���ب االس���ترداد ال يقبل إذا كان���ت البضائع قد بيعت
ثانية قبل وصولها بدون قصد اإلضرار ملشتر آخر حسن النية.
-191-

املادة 436
منع البائع من االحتجاج بدعوى الفسخ

إذا كان املشترك قد تسلم البضائع قبل إفالسه فال يجوز للبائع
أن يحتج بدعوى الفسخ وال بدعوى االسترداد وال بامتيازها.
املادة 437
متسك الوكالء بتسليم البضائع بعد دفع ثمنها

يف األحوال التي يجوز فيها للبائع أن يستعمل حقه يف حبس البضائع
يجوز لوكالء التفليسة بعد حصولهم على ترخيص من القاضي املنتدب
أن يتمسكوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن املتفق عليه للبائع.
املادة 438
فسخ البيع

 .1إذا لم يتخذ الوكالء هذا القرار فللبائع أن يفس���خ البيع بش���رط
أن يدفع إلى كتلة الدائنني املبلغ الذي قبضه على احلساب.
 .2وميكنه أن يحصل على بدل الضرر الذي حلق به من جراء فسخ
البيع وأن يشترك لهذه الغاية مع كتلة الدائنني العاديني.
املادة 439
حقوق االسترداد املختصة بزوجة املفلس

حتدد حقوق االس���ترداد املختصة بزوج���ة املفلس وفاقاً للقواعد
املبينة فيما بعد.
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املادة 440
إدراج األسماء يف كتلة الدائنني

إن دائن���ي املفلس احلائزين بوج���ه قانوني رهناً أو امتيازاً خاصاً
على منقول ال تدرج أسماؤهم يف كتلة الدائنني إال على سبيل التكبر.
املادة 441
استرداد األشياء املرهونة

يج���وز لل���وكالء يف كل حني بعد احلصول عل���ى ترخيص من القاضي
املنتدب أن يستردوا ملصلحة التفليسة األشياء املرهونة بعد وفاء الدين.
املادة 442
بيع املرهونات

 .1إذا ل���م يس���ترد الوكالء املره���ون وباعه الدائن بثم���ن يزيد على
الدين فالوكالء يقبضون الزيادة.

 .2وإذا كان الثمن أقل من الدين فالدائن املرتهن يش���ترك مبا بقي
له من دينه مع كتلة الدائنني بصفة دائن عادي.
املادة 443

بيان بأسماء أصحاب الديون املمتازة

 .1يقدم الوكالء إلى القاضي املنتدب بياناً بأس���ماء الدائنني الذين
يدع���ون امتي���ازاً على أم���وال منقولة فيجيز ه���ذا القاضي عند
االقتضاء وفاء ديونهم من أول مبلغ نقدي حصل.
وإذا قام نزاع على االمتياز فتفصل فيه احملكمة.
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املادة 444
االشتراك مع الدائنني العاديني

إذا حص����ل توزي����ع ثمن العقارات قبل توزي����ع ثمن املقوالت أو حصل
التعوزيع����ان معاً فالدائنون احلائزون امتي����ازاً أو تأميناً أو رهناً عقارياً
الذين لم يس����توفوا كل دينهم من ثمن العقارات يش����تركون على نس����بة
الباق����ي له����م مع الدائن��ي�ن العادي��ي�ن يف توزيع األم����وال املختصة بكتلة
الدائنني بشرط أن تكون ديونهم محققة باإلجراءات املقررة فيما سبق.
املادة 445
توزيع ثمن املنقوالت

إذا أجري توزيع واحد أو أكثر للنقود احلاصلة من ثمن املنقوالت قبل
توزي���ع ثم���ن العقارات فإن الدائن�ي�ن احلائزين امتي���ازاً أو تأميناً أو رهناً
عقارياً أو احملقق ديونهم يش���تركون يف التوزيع على نسبة مجموع ديونهم
مع االحتفاظ عند االقتضاء مبا يلزمهم رده عم ً
ال باملواد التالية.
املادة 446
حسم املبالغ املستوفاة من كتلة الدائنني العاديني

 .1يعد بيع العقارات أو إجراء التصفية النهائية حلساب الدائنني ذوي
االمتي����از أو الرهن أو التأمني العقاري بحس����ب ترتيب درجاتهم ال
يجوز ملن كان منهم مستحقاً بحسب درجته أن يستويف كل دينه من
ثمن العقارات املرهونة وأن يقبض ما يصيبه من توزيع أثمانها أال
بعد حسم ما استوفاه من كتلة الدائنني العاديني.

 .2أما املبالغ التي حتس���م على هذا الوجه فال تبقى لكتلة الدائنني
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ذوي الره���ون أو التأمين���ات العقارية بل ترد إل���ى كتلة الدائنني
العاديني الذين تقتطع هذه املبالغ ملصلحتهم.
املادة 447
إيفاء جزء من الدين

الدائن���ون احلائ���زون رهناً لو تأمين���اً عقارياً الذي���ن ال يويف لهم
نصيبه���م يف توزي���ع ثمن العق���ارات إال جزءاً من دينه���م فتتبع فيما
يختص بهم اإلحكام التالية:
أ 		-حت���دد نهائي���اً حقوقه���م يف امل���ال املخصص لكتل���ة الدائنني
العادي�ي�ن على ق���در املبالغ التي تبقى واجبة لهم بعد حس���م
نصيبهم يف توزيع ثمن العقارات.
ب -أما ما أخذوه زيادة على هذا القدر يف التوزيع الس���ابق فيحسم
من نصيبه يف ثمن العقارات ويرد إلى كتلة الديون العادية.
املادة 448
اعتبار الدائنني املمتازين دائنني عاديني

يعتبر الدائنون الذين لم يصيبهم ش���يء من توزيع ثمن العقارات
دائن�ي�ن عادي�ي�ن ويخضع���ون به���ذه الصف���ة آلث���ار الصل���ح وجميع
اإلجراءات املختصة بكتلة الديون العادية.
املادة 449
حقوق زوجة املفلس

 .1إذا أفلس الزوج تس���ترد الزوج���ة عيناً العقارات واملنقوالت التي
تثب���ت إنها كانت مالكة لها قبل الزواج وكذلك األموال التي آلت
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إليها بال عوض يف أثناء مدة الزواج.
 .2ويحق لها أيضاً أن تسترد العقارات التي اشترتها يف أثناء مدة زواجها
بنق���ود آل���ت إليها على الوجه املتقدم بش���رط أن ينص عقد الش���راء
بصراحة على بيان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرها.
املادة 450
اعتبار االموال احملرزة مشراة بنقود الزوج

فيم���ا خال احلالة املنص���وص عليها يف الفق���رة الثانية من املادة
الس���ابقة حتسب األموال التي أحرزتها الزوجة بعوض يف أثناء مدة
الزواج مشتراة بنقود زوجها.
ويج���ب أن تض���م إلى موجودات التفليس���ة إال إذا قدمت الزوجة
برهاناً على العكس.
املادة 451

وفاء الزوجة عن زوجها

إذا أوفت الزوجة ديوناً حلس���اب زوجها قامت القرينة القانونية على
أنها أوفت هذه الديون من مال زوجها ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.
املادة 452
ضمان حقوق وديون الزوجة

إذا كان ال���زوج تاج���راً يف وق���ت عق���د ال���زواج أو كان عندئذ بال حرفة
أخرى معينة ثم صار تاجراً يف خالل السنة نفسها فإن العقارات التي كان
ميلكها يف وقت الزواج أو آلت إليه باإلرث أو بالهبة بني األحياء أو بالوصية
تكون وحدها خاضعة للتأمني اجلبري لضمان حقوق وديون الزوجة.
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املادة 453
املنافع املذكورة يف صك الزواج

 .1إن املرأة التي كان زوجها تاجراً يف وقت عقد أو كان عندئذ بال
حرفة أخرى معينة ثم صار تاجراً يف خالل السنة التي تلي عقد
ال���زواج ال يحق له���ا أن تقيم أية دعوى على التفليس���ة من أجل
املنافع املنصوص عليها يف صك الزواج.
 .2ويف هذه احلالة ال يحق للدائنني أن يحتجوا من جهتهم باملنافع
التي منحتها الزوجة لزوجها يف الصك املذكور.
 3وتبطل أيضاً الهبات املمنوحة بني الزوجني يف أثناء (مدة الزواج).الباب الثالث
إجراءات احملاكمة البسيطة
املادة 454
تطبيق اإلجراءات البسيطة على التفليسة

إذا تب�ي�ن من امليزانية الت���ي يقدمها املفلس أو من معلومات تالية
أن موجودات التفليس���ة ال جتاوز مائتني وخمس�ي�ن ديناراً وظهر أن
املع���دل ال���ذي ي���راد توزيعه ال ميك���ن أن يجاوز عش���رة يف املئة جاز
للمحكمة إما من تلقاء نفس���ها وإما بناء على طلب الدائنني أن تأمر
بتطبيق اإلجراءات البسيطة على التفليسة.
املادة 455
اختالف اإلجراءات البسيطة عن العادية

تختلف اإلجراءات البسيطة عن اإلجراءات العادية يف األمور اآلتية:
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أ 		-تخف���ض إل���ى النصف املواعي���د املعينة إلبراز إس���ناد الدين
واالعتراض أو االس���تئناف وغيرها م���ن املواعيد املنصوص
عليها يف املواد  404 ،391 ،374 ،338 ،324من هذا القانون
وإذا كان امليعاد خمسة عشر يوماً فيخفض إلى ثمانية أيام.
ب -ال توضع األختام.
ج 		-ال يعني مراقبون.
د  -يتول���ى القاضي املنتدب فصل املنازعات التي تقام يف ش���أن
الدي���ون مع االحتفاظ بحق االس���تئناف عن���د االقتضاء لدى
محكمة االستئناف.
هـ -يحق للقاضي املنتدب أن يجيز كل املصاحلات.
و 		-ال يجري إال توزيع واحد للنقود.
ز 		-يق���وم القاض���ي املنتدب بحس���م املنازعات املتعلقة بحس���اب
وكيل التفليسة ومخصصاته.
الباب الرابع
اإلفالس التقصيري أو االحتيالي
املادة 456
احملاكم املختصة

تنظ���ر احملاك���م اجلزائي���ة يف جرائ���م اإلف�ل�اس التقصي���ري أو
االحتيالي بناء على طلب وكالء التفليسة أو أي شخص من الدائنني
أو النيابة العامة وتطبق يف هذا الشأن أحكام قانون العقوبات.
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املادة 457
نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة

 .1إن نفقات الدعوى التي تقيمها النيابة العامة من أجل إفالس تقصيري
ال يجوز يف حال من األحوال أن توضع على عاتق كتلة الدائنني.

 .2يف حالة عقد الصلح ال يجوز للخزينة العامة أن تطالب املفلس مبا أدته
من النفقات إال بعد انقضاء املواعيد املمنوحة مبقتضى العقد املذكور.
املادة 458
نفقات الدعوى التي يقيمها وكالء التفليسة

تتحمل كتلة الدائنني نفقات الدعاوى التي يقيمها باسم الدائنني
وكالء التفليسة عند تبرئة املفلس وتتحمله اخلزينة العامة إذا حكم
علية ويبقى لها حق الرجوع على املفلس وفاقاً للمادة السابقة.
املادة 459
الترخيص للوكالء بإقامة الدعوى

ال يجوز للوكالء أن يقيموا دعوى من أجل إفالس تقصيري وال أن
يتخذوا صفة املدعي الشخصي باسم كتلة الدائنني إال بعد الترخيص
لهم مبوجب قرار تتخذه أغلبية العدد من الدائنني احلاضرين.
املادة 460
نفقات الدعوى اجلزائية

تدفع اخلزينة العامة نفقات الدعوى اجلزائية التي يقيمها أحد الدائنني
إذا حكم على املفلس ويدفعها املدعي الشخصي إذا برأت ساحة املفلس.
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املادة 461
نفقات دعوى اإلفالس االحتيالي

 .1ال يج���وز يف ح���ال من األحوال أن تلقى نفق���ات دعوى اإلفالس
االحتيالي على عاتق كتلة الدائنني.
 .2وإذا أخ���ذ دائ���ن أو ع���دة دائن�ي�ن صفة املدعي الش���خصي فإن
النفقات يف حالة البراءة تبقى على عاتقهم.
املادة 462
اختصاص القضاء اجلزائي

يف دع���اوى اإلف�ل�اس االحتيال���ي أو التقصيري يفص���ل الفضاء
اجلزائي حتى يف حالة التبرئة باألمور اآلتية:
أ 		-يقض���ي من تلق���اء نفس���ه بإعادة جمي���ع األم���وال واحلقوق
واألسهم املختلسة بطريقة احتيالية إلى كتلة الدائنني.
ب -يحك���م مبا يطلب من ب���دل العطل والض���رر ويعني مبلغه يف
احلكم الذي يصدره.
املادة 463
بطالن االتفاقات على منافع خاصة

يعتبر باط ً
ال بالنس���بة إلى جميع األش���خاص مبا فيهم املفلس كل
اتفاق يعقد بني أحد الدائنني واملفلس أو أي شخص آخر على منافع
خاصة ينالها الدائن مقابل تصويته يف هيئات التفليسة أو ينجم عنه
نفع خاص يناله الدائن من موجودات املفلس.
وج���ب عل���ى الدائن أن يرجع النق���ود واملبالغ الت���ي حصل عليها
مبقتضى هذه االتفاقات إلى من تعود له قانوناً.
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املادة 464
الدعوى اجلزائية وإدارة التفليسة

 .1ال يترتب على الدعوى اجلزائية املقامة من أجل اإلفالس التقصيري
أو االحتيالى أي تعديل يف القواعد العادية املختصة بإدارة التفليسة.
 .2يلزم الوكالء يف هذه احلال أن يس���لموا إلى النيابة العامة جميع
السندات والصكوك واألوراق واملعلومات التي تطلب منهم.
املادة 465
االطالع وطلب النسخ

 .1للوكالء احلق يف أن يطلعوا متى شاءوا على املستندات والصكوك
واألوراق التي يسلمونها إلى القضاء اجلزائي.
 .2ويجوز لهم أن يأخذوا منها خالصات أو أن يطلبوا نسخاً رسمية
منها فيرسلها إليهم الكاتب.
 .3إما املستندات والصكوك واألوراق التي لم يصدر أمراً باالحتفاظ
بها فتسلم بعد احلكم إلى الوكالء مقابل سند إيصال.
الباب اخلامس
إعادة االعتبار
املادة 466
إعادة االعتبار احلكمي

 .1بعد مرور عشر سنوات على إعالن اإلفالس يستعيد املفلس اعتباره
حكماً بدون أن يقوم بأية معاملة إذا لم يكن مقصراً أو محتاالً.
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 .2إن اس���تعادة االعتبار على هذا املنوال ال ميكن أن ميس وظائف
ال���وكالء إذا كانت مهمتهم لم تنت���ه وال حقوق الدائنني إذا كانت
ذمة املفلس لم تبرأ متاماً.
املادة 467
إعادة االعتبار بالوفاء

.1
.2
.3
.4

يع���اد االعتبار حتماً إلى املفلس الذي أوفى جميع املبالغ املترتبة
عليه من رأس مال وفائدة ونفقات.
وال يجوز مطالبته بالفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات.
ويش���ترط يف إعادة االعتبار لشريك يف شركة أشخاص وقعت يف
اإلفالس أن يثبت انه أوفى وفاقاً ملا تقدم ذكره احلصة التي تعود
عليه من ديون الشركة وأن يكون قد حصل على صلح خاص.
إذا اختف���ى أحد الدائنني أو عدة منهم أو غابوا أو رفضوا قبول
الوف���اء فيودع املبلغ الواجب لهم املصرف املجاز له قبول أمانات
الدولة ويعد إثبات هذا اإليداع مبثابة سند إيصال.
املادة 468
إعادة االعتبار للمفلس املعروف بأمانته

جتوز إعادة االعتبار للمفلس املعروف بأمانته:
أ  		-إذا كان ق���د أوف���ى متاماً األقس���اط التي وع���د بها يف عقد
الصل���ح ال���ذي حص���ل عليه ويطب���ق حكم ه���ذه الفقرة على
الشريك يف شركة أشخاص تقرر إفالسها وحصل على صلح
خاص من الدائنني.
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ب -إذا أثبت املفلس أن الدائنني أبرأوا ذمته إبراء تاماً من ديونه
أو وافقوا باإلجماع على إعادة اعتباره.
املادة 469
طلب إعادة االعتبار

 .1يرف���ع طلب إعادة االعتبار إلى النائ���ب العام يف منطقة احملكمة التي
أصدرت احلكم باإلفالس وتضم إليه إسناد اإليصال واألوراق املثبتة.

 .2يحي���ل النائ���ب العام جمي���ع األوراق إل���ى احملكمة الت���ي أعلنت
اإلفالس ويكلفها التحقيق عن صحة الوقائع املعروضة.
املادة 470
إبالغ الدائنني بالطلب

يرسل كاتب احملكمة بكتاب مضمون علماً بطلب إعادة االعتبار،
إلى كل من الدائنني املثبتة ديونهم على التفليسة أو املعترف بهم يف
قرار قضائي الحق ولم توف لهم ديونهم بتمامها.
املادة 471
االعتراض على إعادة االعتبار

 .1ل���كل دائن لم يحصل على املعدل املقرر له يف عقد الصلح أو لم
يب���رئ ذم���ة مدينه إبراء تاماً احل���ق يف أن يعترض على االعتبار
باس���تدعاء بس���يط يقدم إلى قلم احملكمة مع األوراق املثبتة يف
ميعاد شهر من تاريخ إرسال العلم إليه.
 .2وللدائن املعترض أن يتدخل يف احملاكمة التي جترى إلعادة االعتبار.
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املادة 472
إحالة نتيجة التحقيقات

 .1بعد انقضاء امليعاد حتال إلى النائب العام الذي رفع إليه الطلب،
نتيج���ة التحقيقات املنص���وص عليها فيما س���بق باالعتراضات
املقدمة من الدائنني.
 .2وهو يحيلها مع رأيه املعلل إلى احملكمة.
املادة 473
سماع القضية وصدور احلكم واستئنافه

 .1تدع���و احملكمة عند االقتضاء طالب إعادة االعتبار واملعترضني
وتسمع وجاهياً أقوالهم يف غرفة املذاكرة.

 .2ويجوز لكل واحد منهم أن يستعني مبحام.

 .3ويف حال���ة وفاء الدي���ون بتمامها تكتفي احملكم���ة بالتحقيق من
صحة املس���تندات املبرزة فإذا رأتها منطبقة على القانون أمرت
بإعادة االعتبار.

 .4وإذا كانت إعادة االعتبار اختيارية تقدر احملكمة ظروف القضية.
 .5ثم يصدر احلكم يف جلسة علنية.

 .6يبل���غ احلكم إلى املس���تدعي والى الدائن�ي�ن املعترضني والنائب
الع���ام ولهؤالء احلق يف اس���تئناف احلكم يف ميع���اد  15يوماً من
تاريخ تبليغه إليهم.

 .7وبع���د التدقي���ق تفص���ل محكمة االس���تئناف يف القضي���ة وفاقاً
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لإلج���راءات املنص���وص عليها فيما تق���دم وال يقبل القرار الذي
تصدره أي طريق من طرق الطعن.
املادة 474
رد الطلب وإدراجه يف حالة القبول

 .1إذا رد الطلب فال ميكن العودة إليه إال بعد مرور سنة.

 .2وإذا قب���ل الطل���ب إدراج احلك���م الص���ادر من محكم���ة البداية أو
االس���تئناف يف س���جل محكمة التفليس���ة واحملكم���ة التي يقيم يف
منطقتها املستدعي.
 .3ويرس���ل أيضاً ه���ذا احلكم إل���ى النائب العام ال���ذي تلقى طلب
إعادة االعتبار فيأمر باإلشارة إليه يف السجل املختص.
 .4ويسجل أيضاً هذا احلكم يف سجل التجارة.
املادة 475
حاالت حظر إعادة االعتبار

ال يجوز إعادة االعتبار التجاري إلى املفلس�ي�ن الذين حكم عليهم
باإلفالس االحتيالي أو بسرقة أو احتيال أو إساءة أمانة إال إذا كانوا
قد حصلوا على إعادة االعتبار اجلزائي.
املادة 476
وفاة املفلس

يجوز إعادة االعتبار للمفلس بعد وفاته.
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املادة 477
القواعد املطبقة على الشركات

تخض���ع الش���ركات املرخصة أو املس���جلة مبقتضى قانون الش���ركات
الس���اري املفعول إلى إجراءات التصفية الفس���خ الواردة فيه .كما تخضع
الشركات املدنية األخرى إلى قواعد التصفية الواردة يف القانون املدني.
املادة 478
إصدار تشريعات ثانوية

ملجلس الوزراء مبوافق���ة جاللة امللك أن يصدر األنظمة الالزمة
لتنفيذ أحكام هذا القانون.
املادة 479
إلغاءات

 .1يلغى اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون:
أ 		-قانون التجارة العثماني الصادر يف  8ش���عبان س���نة  1266وذيله
املؤرخ  9ش���وال  ،1276وقانون املعامالت اإلفالسية الصادر يف
 21جمادى األخرى س���نة  1323وقانون الش���يك الصادر يف 24
جمادى األول سنة  ،1332وكافة التعديالت الطارئة عليها.
ب-قانون البوالص والشيكات الفلسطيني والتعديالت الطارئة عليه.
ج -قانون السماسرة الفلسطيني.
د 		-قانون اإلفالس الفلسطيني.
هـ -جميع األحكام األخرى املخالفة ألحكام هذا القانون.
 .2رغم إلغاء القوانني املذكورة:
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أ 		-تعتب���ر صحيحة الدع���اوى واإلجراءات التي ب���دئ بها قبل العمل
بهذا القانون والتي جرت بصورة صحيحة وفق القوانني السابقة
عل���ى أن تس���ري بق���در اإلم���كان أحكام ه���ذا القان���ون على تلك
الدعاوى واإلجراءات من املرحلة التي وصلت إليها يوم العمل به.
ب-تخضع صحة العقود واألوراق والدفاتر التجارية التي وضعت قبل
العمل بهذا القانون إلى أحكام القوانني التي جرت يف ظلها.
ج 		-ال تتأث����ر به����ذا اإللغاء احلقوق التي نش����أت أو االلتزامات التي
تترتب مبقتضى القوانني امللغاة ،وقبل العمل بالقانون احلالي.
د 		-تس����ري النصوص الواردة يف هذا القانون حول التقادم على
كل تق����ادم لم يكتمل وقت العمل بالقانون على أن النصوص
امللغاة هي التي تس����ري على املس����ائل املتعلقة ببدء التقادم
ووقفه وانقطاعه وذلك عن املدة الس����ابقة على العمل بهذا
القانون.
		 وإذا ح���دد هذا القان���ون مدة تقادم أقصر مم���ا كان محدداً
يف القوانني امللغاة س���رت املدة اجلديدة من وقت العمل بهذا
القانون ولو كانت املدة القدمية قد بدأت قبل ذلك.
		 وأم���ا إذا كان الباق���ي من امل���دة التي نصت عليه���ا القوانني
امللغاة أقصر من املدة التي حددها هذا القانون فإن التقادم
يتم بانقضاء هذا الباقي.
هـ -توف���ق أوضاع التجار ودفاترهم وس���جلهم التجاري مبقتضى
أحكام ه���ذا القانون واألنظمة الص���ادرة مبوجبه خالل مدة
أقصاها أربعة أشهر من تاريخ العمل به.
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املادة 480
التنفيذ

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
1966/3/8
احلسني بن طالل
وزير الداخلية ووزير وزير وزير رئيس الوزراء
دولة لشؤون رئاسة الوزراء املالية العدلية ووزير الدفاع
عبد الوهاب املجالي عز الدين املفتي سمعان داود وصفي التل
وزير وزير املواصالت وزير الشؤون ووزير الداخلية للشؤون
الصحة برق وبريد االجتماعية والعمل البلدية والقروية
أحمد أبو قورة فضل الدلقموني صالح برقان قاسم الرمياوي
وزير املواصالت وزير وزير وزير
ميناء طيران سكك االقتصاد الوطني األشغال العامة التربية والتعليم
سعيد الدجاني حامت الزعبي يحيى اخلطيب ذوقان الهنداوي
وزير دولة لشؤون وزير وزير وزير وزير
رئاسة الوزراء اخلارجية اإلنشاء والتعمير الزراعة اإلعالم
محمد طوقان أكرم زعيتر نصفت كمال إس���ماعيل حجازي عبد
احلميد شرف
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