قانون التجارة
رقم ( )2لسنة 2014م

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية

بعد االطالع على القانون األساسي المعدل،

وعلى قانون التجارة العثماني الصادر في  8من شعبان سنة  1266هـ وذيله المـرر فـي  9مـن شـوال سـنة

1276هـ،

وعلى قانون التجارة رقم  12لسنة  ،1966المعمول به في محافظات الضفة الغربية ،
وعلى قانون السماسرة رقم  5لسنة ،1919

وعلى قانون البوالس رقم  47لسنة ،1929

وعلى قانون تسجيل األسماء التجارية رقم  23لسنة ،1935

وعلى قانون اإلفالس رقم  3لسنة ،1936

وعلى األمر رقم  324لسنة  1954بشأن السجل التجاري،

وعلى القرار بقانون رقم  7لسنة ،1964المعمول بها في محافظات غزة،
وعلى قانون تسجيل األسماء التجارية رقم  30لسنة ،1953

وعلى قانون الشركات رقم  7لسنة 2012م ،

وعلى نظام سجل التجا ةر رقم  130لسنة  ،1966المعمول به في محافظات الضفة،

وعلى القانون رقم  2لسنة  2000بشأن تنظيم أعمال الوكالء التجاريين،
وعلى قانون األوراق المالية رقم ( )12لسنة 2004م،

وعلى قانون هيئة سوق رأس المال رقم  13لسنة 2004م،

وعلى قانون المصارف رقم ( )2لسنة 2002م .

وبعد إقرار المجلس التشريعي بجلسته المنعقدة بتاريخ :

أصدرنا القانون التالي :

/

الباب األول
التجارة بوجه عام
الفصل األول
أحكام عامة
مادة ()1

تسري أحكام هذا القانون على األعمال التجارية و التجار.
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مادة ()2
بما ال يتعارض مع مبادئ الشريعة اإلسالمية :

 . 1تسري على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان ،ما لم يتعارض هذا االتفاق مع النظام العام.

 .2فإن لم يوجد اتفاق سرت نصوص هذا القانون بما ال يتعارض مع أحكام القـوانين الااصـة التـي تحكـم
المسألة التجارية ذاتها.

 . 3فـإن لــم يوجــد ســرت قواعــد العــرف التجــاري والعــادات التجاريــة ويقــدم العــرف الاــاص أو المحلــي علــى
العرف العام.

 .4فإن لم يوجد سرت أحكام القانون المدني.

 .5فان لم يوجد سرت أحكام االتفاقيات الدولية التي تحكم المسألة التجارية ذاتها.

 . 6فإن لم يوجد فللقاضي أن يسترشد بأحكام القضاء أو آراء الفقهاء أو مبادئ العدالة.
مادة ()3

إذا كــان العقــد تجاريـ ـبا بالنســبة ألح ــد طرفيــه تســري أحك ــام هــذا الق ــانون علــى الت ازمــات ه ــذا الطــرف وح ــد ،
وتسري أحكام القانون المدني على التزامات الطرف اآلار ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.
الفصل الثاني

األعمال التجارية
مادة ()4

يعد عمالب تجاريبا :
 .1شراء المنقوالت لغايات بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها في صو ةر أارى.

 .2شراء تلك المنقوالت لغايات تأجيرها أو استئجارها لغايات تأجيرها ثانية.

 .3البيع أو االستئجار أو التأجير ثانية للمنقوالت المشتراة أو المستأج ةر علـى الوجـه المبـين فـي الفقـرتين
( )1،2من هذ المادة.

 .4تأسيس الشركات التجارية.

مادة ()5

تعد األعمال التالية تجارية إذا كان ت مزاولتها على وجه االحتراف :

 .1توريد البضائع والادمات.
 .2الصناعة.

 .3النقل البري.

 .4الوكاالت التجارية والسمس ةر أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار.
 .5التأمين.

 .6عمليات البنوك والصرافة.
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 .7استيداع المنقوالت المادية.

 .8أعم ـ ــال دور ومكاتـ ـ ــط النش ـ ــر والطباعـ ـ ــة والتصـ ـ ــوير وال تا ب ـ ــة علـ ـ ــى اآلالت ال اتب ـ ــة وغيرهـ ـ ــا والترجمـ ـ ــة
والصحافة والبث اإلذاعي والتليفزيوني والبريد واالتصاالت واإلعالن وشركات االنترنت.

 .9االستغالل التجاري لبرامج الحاسوط والبث الفضائي عبر األقمار الصناعية.
.10
.11
.12

استاراج مواد الثروات الطبيعية من مناجم ومحاجر ونفط وغاز وغيرها.

مشروعات تربية الماشية والطيور الداجنة وغيرها لغايات بيعها.

مقاوالت تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طالئها ومقاوالت األشغال العامة.

. 13بي ــع و تش ــييد الع ق ــارات أو شـ ـرارها أو اس ــتئجارها لغاي ــات بيعه ــا أو تأجيره ــا كامل ــة أو مجـ ـزأة إل ــى ش ــقق أو غـ ــرف
أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة.

 . 14أعمـ ـ ــال مكاتـ ـ ــط الس ـ ـ ــياحة والت صـ ـ ــدير واالسـ ـ ــتيراد والتال ـ ـ ــيص الجمركـ ـ ــي واالسـ ـ ــتادام ومح ـ ـ ــال البيـ ـ ــع بالمزاي ـ ـ ــدة
العلنية.

 . 15أعمال الفنادق والمعارض والمطاعم والمقاهي والسينما والسيرك وغير ذلك من االما ن الترفيهية.
. 16توزيع الميا أو الغاز أو ال هرباء وغيرها من مصادر الطاقة.
مادة ()6

ال تجاريبا كل ما يتعلق بالمالحـة التجاريـة بحريـة كانـت أو جويـة وعلـى وجـه الاصـوص مـا
ويعد أيضبا عم ب
يلي :
 .1بناء السفن أو الطائرات أو إصالحها أو صيانتها.

 .2شراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الطائرات.
 .3شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات.
 .4النقل البحري أو النقل الجوي.
 .5عمليات الشحن أو التفريغ.

 .6استادام المالحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات.
مادة ()7

يعتبـر عم ـالب تجاري ـاب كــل عمـل يمكــن قياســه علــى األعمـال المبينــة فــي الم ـواد السـابقة لتشــابه فــي الصــفات

والغايات.

مادة ()8

 .1األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارته تعتبر تجارية.

 .2كل عمل يقوم به التاجر يعتبر لغايات تجارته ،ما لم يثبت غير ذلك.

قانون التجارة املقربالقراءة الثانية

3

مادة ()9

ال يعتبـر عمـالب تجاريـاب بيـع الم ـزارع منتجـات األرض التـي يزرعهـا سـواء كــان مال ـاب لهـا أو منتفعـاب بهـا ،ومــع
ذلك إذا احترف المزارع تحويل تلك المنتجات لبيعها اعتبر هذا العمل تجارياب.
الفصل الثالث
التاجر

مادة ()10

يعتبر تاج برا :
ال تجارياب ،ما لم ينص القانون على االف ذلك.
 .1كل من يزاول على وجه االحتراف باسمه ولحسابه عم ب
 .2كل شركة تتاذ أحد األشكال المنصوص عليها في قانون الشركات ،أيا كان الغرض الذي أنشئت من أجله.
ال لمزاولة التجارة :
يكون أه ب

مادة ()11

 .1كل من أتم ثماني عشرة سنة كاملة ،ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبر قاص بار في
هذ السن.

 .2القاصـر الـذي أتـم امـس عش ـرة سـنة المشـمول بالواليـة أو الوصـاية المــأذون لـه باالتجـار بمقـدار أموالــه
المستثم ةر في التجارة.

مادة ()12

 .1إذا كــان للقاصــر أو المحجــور عليــه مــال فــي تجــارة ،جــاز للمحكمــة وفق ـاب لمــا تقتضــيه مصــلحته األمــر
بسحط ماله منها أو باستمرار فيها.
 .2إذا أمـرت المحكمـة باالسـتمرار فـي التجـارة يجـط أن تمــن النائـط عـن القاصـر أو المحجـور عليـه إذن ـبا
مطلقبا أو مقيدبا للقيام بما تقتضيه هذ التجارة.

 .3يجوز للمحكمة سـحط اإلذن الممنـول للنائـط أو تقييـد إذا طـرأت أسـباط جديـة ياشـى معهـا سـوء إدا ةر
النائط لتجارة القاصر أو المحجور عليه ،دون إاالل بالحقوق التي ا تسبها الغير حسن النية.

 .4كــل أمــر تص ــدر المحكمــة بشــأن االس ــتمرار فــي تجــا ةر القاص ــر أو المحجــور عليــه أو س ــحط اإلذن أو
تقييد يجط قيد في السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية.
مادة ()13

إذا أمـ ــرت المحكمـ ــة باالسـ ــتمرار فـ ــي تجـ ــارة القاصـ ــر أو المحجـ ــور عليـ ــه فيكـ ــون الت ازمـ ــه فـ ــي حـ ــدود أموال ـ ــه

المسـتثم ةر فــي هــذ التجــارة ،ويجــوز شـهر إفالســه عل ـى أال يشــمل اإلفــالس أموالـه غيــر المســتثم ةر فــي هــذ
التجارة ،وال يترتط على اإلفالس في هذ الحالة أثر بالنسبة لشاص القاصر أو المحجور عليه.
مادة ()14

 .1ينظم أهلية المرأة األجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها.
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 .2يفترض في الزوجة األجن بية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها ،فإذا كان قانون الدولة التي
تنتمــي إليهــا بجنســيتها يجيــز للــزوج االعت ـراض علــى مزاولــة زوجتــه التجــا ةر أو ســحط إذنــه وجــط قي ــد

االعتراض أو سحط اإلذن في السجل التجاري ونشر في الجريدة الرسمية.

 .3ال يكون لالعتراض أو سحط اإلذن أثر إال من تاريخ إتمام نشر ،دون المساس بالحقوق التي ا تسبها
الغير حسن النية.

مادة ()15

 .1يفترض في الزوجة األجنبية التي تحترف التجارة أنها تزوجت وفقاب لنظام انفصال األموال ،ما لم تنص
المشارطة المالية بين الزوجين على االف ذلك.

 .2ال يحتج على الغير بالمشارطة الما لية إال من تاريخ شهرها بالقيد في السجل التجاري ونشـر ملاصـها
في الجريدة الرسمية.

 .3إذا لم يتم شهر المشارطة المالية فيجوز للغير أن يثبت أن الزواج قد تم وفقبا لنظام مالي أ ثر مالئمـة
لمصلحته من نظام انفصال األموال.
 .4ال يحـتج علــى الغيـر بــالحكم الصـادر اــارج فلسـطين القاضــي بانفصـال األم ـوال بـين الــزوجين إال مــن
تاريخ قيد في السجل التجاري ونشر ملاصه في الجريدة الرسمية.
مادة ()16

 .1ال تسري أحكام هذا القانون على األشااص الذين يزاولون حرفبا صغيرة.
 .2يعــد مــن ه ـرالء األشــااص ك ــل مــن ي ـزاول حرفــة ذات نفقــات زهي ــدة يــرمن بهــا دا ـالب لحياتــه المعيشـ ـية
اليومية.

 .3تحـدد الجهــات الماتصــة الحـرف الصــغي ةر والحــد األقصــى لعـدد العــاملين مــع األفـراد المشــار إلــيهم فــي
الفق ةر " "1من هذ المادة.

مادة ()17

ال تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشااص القانون العام ،ومع ذلك تسري أحكام قانون التجارة علـى
األعمال التجارية التي تزاولها ،إال ما يستثنى بنص ااص.
مادة ()18

تثبت صفة التاجر وياضع ألحكام قانون التجارة كل من :

 .1زاول التجا ةر وهو محظور عليه بمقتضى قوانين أو أنظمة أو لوائ ااصة.

 .2احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شاص آار فضالب عن ثبوتها للشاص الظاهر.
مادة ()19

تثبت صفة التا جر في الشاص الذي ينتحلها باإلعالن عنها في وسائل اإلعالم أو بأية وسيلة أارى ،مـا

ال.
لم يثبت أن من انتحل الصفة المذكورة لم يزاول التجارة فع ب
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الفصل الرابع

الدفاتر التجارية
مادة ()20

يجـ ــط علـ ــى كـ ــل تـ ــاجر ج ـ ــاوز رأس مالـ ــه المسـ ــتثمر فـ ــي التجـ ــارة عشـ ـ ـرة آالف دينـ ــار أردنـ ــي أو مـ ــا يعادلهـ ــا بالعمل ـ ــة

المتداولـ ــة قانونـ ـ ـ با  ،أن يمسـ ــك ال ـ ــدفاتر التـ ــي تس ـ ــتلزمها طبيع ـ ــة وأهميـ ــة تجارت ـ ــه ،وبوجـ ــه ا ـ ــاص دفتـ ــر اليومي ـ ــة ودفت ـ ــر
الجرد والميزانية ،بطريقة ت فل بيان مركز المالي بدقة وماله من حقوق وما عليه من التزامات تتعلق بالتجارة.
مادة ()21

 .1تقيد في دفتر اليومية جمي ع العمليات التجارية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشاصية ،ويتم
ال شه بار بشهر.
القيد يومبا بيوم وبشكل مفصل ،باستثناء المسحوبات الشاصية فيجوز قيدها إجما ب
 . 2للتـاجر أن يســتعمل دفــاتر يوميــة مســاعدة إلثبــات تفصــيالت األن ـواع الماتلفــة مــن العمليــات التجاريــة،

ويكتفـ ي فـي هـذ الحالــة بقيـد اإلجمـالي لهــذ العمليـات فـي دفتــر اليوميـة فـي فت ـرات منتظمـة ،ويترتـط علــى
عدم اتباع هذا اإلجراء اعتبار كل دفتر مساعد دفت بار أصليبا.
مادة ()22

تقيد في دفتر الجرد والميزانية مع انتهاء السنة المالية البيانات اآلتية :

 . 1تفصـيالت البضــائع الموجـودة لــدى التـاجر فــي آاـر ســنته الماليـة أو بيــان إجمـالي عنهــا إذا وردت

تفصـيالتها فــي دفـاتر أو ق ـوائم مسـتقلة وتعتبــر هـذ الــدفاتر والقـوائم جــزءبا متممـبا لــدفتر الجـرد والميزانيــة
األصلي.

 . 2صورة عن الميزانية وحساط األربال والاسائر.

مادة ()23

علــى الت ــاجر أن يحــتف بص ــو ةر مــن الم ارس ــالت والبرقيــات وغيره ــا مــن الوث ــائق التــي يرس ــلها أو يتس ــلمها

لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحف بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة.
مادة ()24

 . 1يجط أن ت ون الدفاتر التجاريـة االيـة مـن أي فـ ار أو شـطط أو كشـط أو محـو أو كتابـة فـي الهـوام
أو بين السطور.

 .2يجــط أن ت ــون الــدفاتر التجاريــة المــذكو ةر فــي المــادة ( )20قبــل اســتعمالها معــدودة ومرقومــة وماتومــة
الصفحات بااتم السجل التجاري وبتوقيع الموظف الماتص.

 . 3يجط على التاجر تقديم هذ الدفاتر للسجل التجاري في األحوال اآلتية :
أ.

عند نهاية السنة المالية للتصديق على عدد الصفحات التي تم استعمالها.

ب .عند انتهاء صفحات الدفتر للتأشير بما يفيد استعمالها كلها.
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ج .عند وقف التاجر أو ورثته نشاط المتجر للتأشير بما يفيد أقفالها.
مادة ()25

 . 1يجط على التاجر أو ورثته االحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المريدة للقيودات الواردة بها مدة امس
سنوات ،تبدأ من تاريخ التأ شير عليها من السجل التجاري بانتهاء صفحاتها أو أقفالها المتجر.

 .2ويجط أيضبا حف صور المراسالت والبرقيات وغيرها مدة امس سنوات من تاريخ إرسالها أو تسلمها.
مادة ()26
تعد القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستادمي التاجر المأذون لهم بذلك في حكم القيود التي
يدونها التاجر بنفسه ،وتعتبر أنها دونت بعلمه ،إال إذا أقام الدليل على االف ذلك.
مادة ()27

 .1يستثنى التاجر الذي يستادم في تنظيم عملياته التجارية الحاسوط أو غير مـن أجهـ ةز التقنيـة الحديثـة
المتقدمة من أحكام المواد السابقة.

 .2تعد المعلومات المأاوذة من هذ األ جهزة في حكم المعلومات المثبتة في الدفاتر التجارية المنتظمة.
 .3يصدر بوضع الضوابط التي تنظم عمليات استادام هذ األجه ةز قرار من الوزير الماتص.
مادة ()28

ـاء علــى طل ــط الاص ــم أو م ــن تلقــاء ذاته ــا ،أن ت ــأمر التــاجر أن يق ــدم إليه ــا دف ــاتر
 . 1يجــوز للمحكم ــة ،بن ـ ب
التجاريـة الســتاال ص مــا يتعلــق بـالنزاع المعــروض عليهــا ،ولهــا أن تطلـع علــى الــدفاتر بنفســها أو بواســطة
ابير تعينه لذلك.

 . 2ال يجـوز للمحكمــة أن تـأمر التــاجر بـاطالع اصــمه علــى دفـاتر ،إال فــي المنازعـات المتعلقــة بالتركــات
وقسمة األموال المملوكة على الشيوع وقسمة أموال الشركات.

 .3تسلم الدفاتر في حالة اإلفالس أو الصل الواقي منه للمحكمة أو ألمين التفليسة أو لمراقط الصل .

 . 4إذا امتنـع التـاجر دون عــذر مقبـول عـن تقــديم دفـاتر لالطـالع عليهــا ،جـاز للمحكمـة اعتبــار ذلـك قرينــة
على صحة الوقائع المطلوط إثباتها من الدفاتر.

مادة ()29

 .1دون اإلاـالل بــأي عقوبــة أشــد يقررهــا أي قــانون آاــر يعاقـط علــى عــدم مســك دفتــري اليوميــة والجــرد
المذكورة في المادة ( ) 20أو على عدم اتباع اإلجراءات المتعلقة بتنظيمها بغرامة ال تجاوز ألـف دينـار

أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونبا.
 .2يكـون لمـوظفي السـجل التجـاري الـذين يحـددهم الــوزير الماـتص بقـ ارر منـه ،صـفة الضـبطية القضــائية

وحـ ــق دا ـ ــول المتـ ــاجر والش ـ ــركات ،للتحقـ ــق م ـ ــن إمس ـ ــاك الـ ــدفاتر التجاري ـ ــة وفق ـ ـاب ل جـ ـ ـراءات المتعلق ـ ــة
بتنظيمها ،ولهم في حالة الماالفة تحرير محاضر إثبات الحالة الالزمة.
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الفصل الخامس
السجل التجاري
مادة ()30

 .1يعد في الجهة اإلدارية الماتصة سجل تقيد ف يه أسماء التجار أفرادبا كانوا أم شركات.

 .2تسري فيما يتعلق بتحديد الااضعين لواجط القيد في السجل التجاري ،والبيانات الالزم قيدها ،وشطط
القيد ،والرسوم ،القوانين واللوائ والق اررات الااصة بذلك.
مادة ()31

على كل من قيد في السجل التجاري أن يبين على واجهـة محلـه وفـي جميـع المطبوعـات المتعلقـة بتجارتـه

رقم قيد ومكتط السجل المقيد به ورقم قيد .

مادة ()32

 . 1ل ـل شــاص أن يحصــل مـن الســجل التجــاري مقابــل الرسـم المقــرر علــى صـو ةر رســمية مســتارجة مــن
صحيفة القيد ،وفي حالة عدم القيد يحصل على شهادة سلبية.

 .2ال يجوز أن تشتمل الصو ةر المستارجة من صحيفة القيد على أحكام :
أ .شهر اإلفالس إذا حكم برد االعتبار.

ط .الحجر أو إقامة مساعد قضائي ،إذا حكم بالرفع.
مادة ()33

 . 1ت ون بيانات السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل ،مـا لـم يـنص القـانون علـى
غير ذلك.

 .2ال يجوز االحتجاج على الغير بأي بيان واجط القيد في السجل التجاري لم يتم قيد  ،إال إذا ثبت علـم
الغير بمضمونه.

 . 3ال يجـوز للتـاجر أن يتمسـك بعـدم القيـد فـي الســجل التجـاري للتحلـل مـن االلت ازمـات التـي يفرضـها عليــه

القانون ،أو التي تنشأ عن معامالته مع الغير بصفته تاج بار.
 .4ال تقبـل معـامالت التــاجر المتعلقـة بتجارتـه لــدى أي جهـة مـن الجهــات الماتصـة مـا لــم يكـن مقيـداب فــي
السجل التجاري.

مادة ()34

دون اإلاـالل بأيـة عقوبـة أشـد يــنص عليهـا قـانون آاـر ،يعاقـط بغ ارمــة ال تجـاوز ألـف دينـار أردنـي أو مــا
يعادلها بالعملة المتداولة قانونبا كل من ياالف واجط القيد وتأمر المحكمة بإجراء القيد في السجل التجاري

على نفقته.
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الفصل السادس
المتجر

مادة ()35

 .1المتج ــر مجموع ــة م ــن األم ـ ـوال المنقول ــة تاص ــص لمزاول ــة تجـ ــا ةر معين ــة ،ويج ــط أن تتض ــمن عنصـ ــر
االتصال بالعمالء والسمعة التجارية.

 .2يجـ ــوز أن يتضـ ــمن المتج ـ ــر عناصـ ــر معنوي ـ ــة أاـ ــرى كحق ـ ــوق المل يـ ــة الفكري ـ ــة وت ـ ـراايص االس ـ ــتغالل
والصناعة والحق في اإليجار.

 . 3ويجـوز أن يتضـمن المتجــر عناصـر ماديــة كالبضـائع واألثــاث واآلالت واألجهـ ةز والمعــدات وغيرهـا مــن
المهمات الالزمة الستغالل المتجر.

مادة ()36

إذا كان مالك المتجر مال با للعقار الذي يزاول فيه التجارة فال يكون العقار عنص بار في متجر.
مادة ()37

 . 1كل تصرف يرد علـى متجـر موضـوعه نقـل مل يتـه أو إنشـاء حـق عينـي عليـه أو تـأجير حـق اسـتغالله

ال ،وال ينف ــذ التصــرف ف ــي حــق الغي ــر إال بشــهر ملاص ــه بالقيــد ف ــي
يجــط أن يك ــون مكتوب ـبا بواال ك ــان بــاط ب
السجل التجاري.

 .2يجط أن يشتمل شهر الملاص على البيانات اآلتية :
أ.

أسماء المتعاقدين وتواريخ ميالدهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم.

ب .تاريخ التصرف ونوعه.

ج .نشــاط المتجــر واســمه التجــاري ورقــم قيــد بالس ــجل التجــاري والعناصــر التــي اتفــق علــى أن يش ــملها
التصرف.

د.
ه.

الثمن وما دفع منه أو قيمة األج ةر المتفق عليها وكيفية سداد باقي الثمن أو األجرة.

االتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.

و .االتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفسخ أو بحق االمتياز.
مادة ()38

ال عــن عنصــر االتصــال ب ــالعمالء
إذا لــم يتضــمن العقــد العناصــر الت ــي يتــألف منهــا المتجــر ،اشــتمل فضـ ـ ب
والسمعة التجارية ،على كل عنصر مادي أو معنوي يكون الزمبا الستغالل المتجر على الوجه الذي قصد
المتعاقدان ،ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ()39

إذا اشـتمل المتجـر علــى عناصـر ااضـعة لنظــام اـاص للشــهر أو التسـجيل ،ال يقـوم شــهر التصـرف بقيــد

ملاصه في السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل الااص ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.
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مادة ()40

 . 1ال يحل من آلت إليه مل ية المتجر محل المتصرف في الحقوق وااللتزامات الناشئة عن العقود السابقة
على شهر التصرف ،ما لم يتفق على غير ذلك.

 . 2في حالة االتفاق على حلول المتصرف إليه محل المتصرف ،يجوز لمن كان طرفبا ثانيبا في تلك العقود
السابقة ،أن يطلط إلغاءها اال ل تسعين يومبا من تـاريخ قيـد الملاـص فـي السـجل التجـاري ،أو مـن تـاريخ
إاطار المتعاقد بعقد التصرف أيهما أبعد.

مادة ()41

استثناء من األحكام الااصة باإلفالس ،يجوز لبائع المتجر الذي لم يستوف كامل الثمن االحتجاج
.1
ب
على جماعة الدائنين بحقه في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه في االمتياز ،إذا كان قد احتف لنفسه
بهـذا الحـق أو ذاك فـي عقـد البيـع وذكـر صـراحة فــي الملاـص الـذي قيـد فـي السـجل التجـاري ،وال يقــع

الفسخ أو االمتياز إال على العناصر التي تتضمنها.

 .2وتبقـى ذمــة المتصـرف مشــغولة بالـديون المتصــلة بـالمتجر ،والتــي يكـون تــاريخ إنشـائها ســابقا علــى
شهر التصرف إال إذا أب أر الدائنون منها.

مادة ()42

ال لنشـاط المتجــر بكيفيـة يترتـط عليهـا اإلض ـرار
 . 1ال يجـوز للمتصـرف فـي المتجـر أن ي ـزاول نشـاطبا ممـاث ب
بمن آلت إليه المل ية أو حق االستغالل ،ما لم يتفق على غير ذلك.

 . 2يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ قيد التصرف في الس جل التجاري ،ما لم يتفق على مدة أقل.
مادة ()43

 .1ال يتم رهن المتجر إال بعقد مكتوط يشهر ملاصه بالقيد في السجل التجاري ،ويجط أن يتضمن العقد
ما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر من عدمه.

 .2إذا لـم يعــين مــا يتناولـه الــرهن فــال يقــع إال علـى االتصــال بــالعمالء والسـمعة التجاريــة واالســم التجــاري
والحق في اإليجار.

 .3يكفــل ش ــهر ملا ــص عقــد ال ــرهن ف ــي الســجل التج ــاري حفـ ـ حــق امتي ــاز ال ــدائن المــرتهن لم ــدة ام ــس
سنوات ،ويلغى القيد إذا لم يجدد قبل انقضاء المدة السابقة.

 .4يشطط القيد بتراضي األطراف أو بموجط حكم قضائي نهائي.
مادة ()44

الدائن المرتهن مسئول عن حف المتجر المرهون في حالة جيدة.
مادة ()45

 . 1إذا لم يوف المدين الدين فـي تـاريخ اسـتحقاقه جـاز للـدائن المـرتهن ،بعـد مضـي ثمانيـة أيـام مـن ت ليـف
المدين الراهن بالوفاء باطاط مسجل مصحوط بعلم الوصول ،أن يتقدم لقاضي المحكمة الماتصة بطلط
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مســتعجل ل ـ ذن لــه بــالبيع بالم ازي ــدة العلنيــة لمقومــات المتجــر كلهــا أو بعض ــها التــي تناولهــا امتيــاز ال ــدائن
المرتهن.

 . 2يكون البيع في المكان والزمان وبالطريقة التي يحددها القاضي ،وينشر عن البيـع قبـل حصـوله بعشـرة
أيام على األقل في صحيفتين يوميتين ،ما لم يحدد القاضي وسيلة إعالمية أارى.

 .3تضاف ت لفة النشر لمقدار الدين المنفذ به.

مادة ()46

يق ــع ب ــاطالب ك ــل شـ ــرط ف ــي عق ــد ره ــن المتجـ ــر يا ــول ال ــدائن الم ــرتهن حـ ــق تمل ــه أو التص ــرف في ــه بغيـ ــر

اإلجراءات السابقة.

مادة ()47

ليس لمرجر المكان الذي به المتجر أن يباشر امتياز أل ثر من أج ةر سنتين.
مادة ()48

يكـون ل لبـائع والـدائن المـرتهن علــى المبـالغ الناشـئة عـن التـأمين ذات الحقــوق واالمتيـازات التـي كانـت لهمــا
على عناصر المتجر المرمن عليها.

الفصل السابع
االسم التجاري
مادة ()49

 . 1يتألف االسم التجاري من اسم التاجر ولقبه ،ويجوز أن يتضمن بيانات ااصـة باألشـااص المـذكورين

فيـه أو متعلقـة بنــوع التجـارة الماصــص لهـا ،كمـا يجــوز أن يكـون تســمية مبت ـرة مقترنـة باســم المالـك ،وفــي
جميع األحوال يجط أن يكون مطابقبا للحقيقة وال يردي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام أو اآلداط.
 .2يكون االسم التجاري للشركات التجارية وفقبا ألحكام القانون الااص بها.

 .3يقيد االسم التجاري في السجل التجاري ،وال يجوز للغير استادام االسم التجـاري فـي نفـس نـوع التجـا ةر
التي يزاولها ،بواذا تشابه اسم تاجر ولقبه مع اسم مقيد بالسجل التجاري يجط عليه أن يضيف بيانبا السمه
يميز عن االسم المقيد.

 .4يجـط علــى التــاجر أن يجــري معامالتــه باســمه التجــاري ،وكتابتــه علــى واجهــة متجــر وعلــى مطبوعاتــه
المتعلقة بتجارته.

 . 5يحظـر علـى التــاجر اسـتادام اســم تجـاري آلاــر بعـد انقضــائه أو زوالـه ،إال بعــد مـرور ســنة مـن تــاريخ
االنقضاء أو الزوال.

 .6ال يج ــوز التص ــرف فـ ــي االس ــم التج ــاري منفـ ــردبا ع ــن التصـ ــرف ف ــي المتج ــر الماصـ ــص ل ــه ،غيـ ــر أن
ا لتصرف في المتجر ال يشمل االسم التجاري ،مـا لـم يتفـق علـى غيـر ذلـك ،وفـي حالـة االتفـاق يجـط علـى
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المتصرف إليه إضافة ما يدل على انتقال المل ية إليه ،فإن وافق المتصرف على استعمال المتصرف إليه

ألسمه التجاري دون أية إضافة يكون مسئوالب معه بالتضامن عن االلتزامات الناشئة بعد شهر التصرف.

 . 7بم ارعـاة مـا تقــدم مـن أحكــام إذا انتقلـت مل يــة االسـم التجـاري للمتصــرف إليـه وقــام هـذا بإضــافة مـا يــدل

علـى انتقـال المل يـة فإنـه يحـل محـل المتصـرف فـي الحقـوق وااللت ازمـات التـي تترتـط تحـت هـذا االسـم مــن
تاريخ القيد في السجل التجاري .

مادة ()50

مـ ــع مراعـ ــاة األ حكـ ــام المن ص ـ ــوص عليهـ ــا فـ ــي هـ ــذا الف ص ـ ــل تسـ ــري فـ ــي شـ ــأن األس ـ ــماء التجاريـ ــة والرسـ ــوم والنم ـ ــاذج
الصناعية وبراءات االاتراع وغير ذلك من عناصر المل ية الفكرية والصناعية القوانين والقرارات الااصة بها.
الفصل الثامن

سوق األوراق المالية
مادة ()51

 .1تعتبر سوق األوراق المالية شاصبا معنويبا.
 . 2م ــع م ارعـ ــاة أحكـ ــام ه ــذا الفصـ ــل تسـ ــري عل ــى إنشـ ــاء سـ ــوق األوراق المالي ــة ونظامهـ ــا الـ ــداالي الق ـ ـوانين
والق اررات المنظمة لذلك.

مادة ()52

 . 1ال يجوز التعامل في سوق األوراق المالية بالنسبة لما قيـد فـي جـداول أسـعارها مـن صـكوك إال بواسـطة
شركة مقبولة للعمل بها ،بواال كان التصرف باطالب.
 . 2ال يجوز " للشركة" إجراء عمليات في سوق األوراق الماليـة لحسـاط عمالئهـا دون تفـويض كتـابي ،بواذا
أجرت الشركة العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها.
مادة ()53

ت ـون العمليــات المضـافة إلــى أجـل صــحيحة ،ولـو قصــد المتعاقـدون منهــا أن تـرول إل ـى مجـرد الت ـزام بــدفع

فروق األسعار ،بشـرط أن تعقـد العمليـة فـي سـوق األوراق الماليـة وأن ت ـون األوراق الماليـة مدرجـة بجـداول
هذ السوق ،ويصدر الوزير الماتص ق ار ابر بتنظيم هذ العمليات.

الباب الثاني

االلتزامات والعقود التجارية
الفصل األول
أحكام عامة
مادة ()54

 .1التضامن مفترض بين المدينين في المسائل التجارية ،ما لم ينص القانون أو االتفاق على غير ذلك.
 . 2يسري هذا الحكم في حالة تعدد ال فالء في الدين التجاري.
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مادة ()55

ال تجاري ـاب ،إال إذا نـص القــانون علــى ذلـك أو كــان ال فيــل مصــرفاب ،أو
 . 1ال تعـد كفالــة الــدين التجـاري عم ـ ب
تاج ابر وله مصلحة في الدين المكفول.
ال ،مـا لــم
 .2ال يجـوز فـي ال فالـة التجاريـة أن يـدفع ال فيـل  -ولـو كـان غيـر متضـامن  -بتجريـد المـدين أو ب
يتفق على غير ذلك.

مادة ()56

في حالة قيام التاجر بأعمال أو ادمات لحساط الغير  -تدال في نشاطه التجاري  -افترض أنه قام بها

مقابل عوض ،ما لم يثبت عكس ذلك .ويقدر العوض باالتفاق أو طبقاب للعرف فإن لم يوجد قدر القاضي.
مادة ()57
تعد تجارية القروض التي يبرمها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية.
مادة ()58

الطلبات والتفويضات الصادرة من التاجر لشئون تجارته ال تنقضي بوفاته ،ومع ذلك يجوز لورثته إلغارهـا
إذا قـرروا عـدم االسـتمرار فـي التجــارة ،فـإن أاطـروا المتعاقـد مـع المــورث فـي أجـل مناسـط بـذلك ال يســتحق

عليهم أي تعويض.

مادة ()59

ال يجـوز بســبط االســتغالل أو الغــبن أن يطلــط التــاجر ابطـال العقــود التــي يبرمهــا لشــئون تتعلــق بأعمالــه
التجارية ،أو انقاص االلتزامات التي تترت ط عليه بمقتضاها.
مادة ()60

 . 1إذا كان محل االلتزام التجاري تسليم شيء االل موسم معين أو فصل من فصول السنة يجط الرجوع
إلى العرف السـائد فـي مكـان التسـليم لتعيـين الوقـت الواجـط أن يـتم فيـه ،فـإن لـم يوجـد عـرف وجـط أن يـتم

التسليم في وقت مناسط قبل نهاية الموسم أو الفصل.

 . 2يعتبر العرف السائد في مكان التسليم ،فيما يتعلق بكيفية قياس أو وزن أو عد أو كيل البضاعة متممبا
للعقد ،ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ()61

إذا كان محل االلتزام التجاري أداء عمل وجط أن يبذل فيه المدين عناية التاجر العادي.
مادة ()62

إذا عين للبدء في التنفيذ أجل معين وانقضى هذا األجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ ،فال يجوز له بعد ذلك

إجبار الدائن على قبوله.
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مادة ()63

يســقط حــق فســخ العقــد الــذي يح ــتف بــه أحــد المتعاقــدين اــالل م ــدة معينــة إذا قــام االلهــا بتنفيــذ التزامات ــه

العقدية أو قبل قيام الطرف اآلار تنفيذ التزاماته.

مادة ()64

المطالبـة بوفــاء االلت ازمــات التجاريــة ت ــون اــالل سـاعات العمــل التــي يحــددها القــانون أو الل ـوائ أو التــي

يجري عليها العرف.

مادة ()65

يك ــون إعـ ــذار الم ــدين أو إاطـ ــار بإن ــذار رسـ ــمي أو بكت ــاط مسـ ــجل مص ــحوط بعلـ ــم الوص ــول .وفـ ــي حالـ ــة

االستعجال يجوز أن يكون ببرقية أو فا س أو تل س أو غير ذلك من وسائل االتصال السريعة.
مادة ()66

ال يجـوز للمحكمــة مــن المــدين بـالتزام تجــاري مهلــة للوفــاء بــه أو تقسـيطه إال عنــد الضــرورة ،وبشــرط عــدم

إلحاق ضرر جسيم بالدائن.

مادة ()67

ال من التنفيذ .إال إذا اتفق على غير ذلك.
ال يجبر الدائن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بد ب
مادة ()68

 . 1الوفاء بدين تجاري لحائز سند الدين مرش بار عليه بالتاالص أو لمن يحمل ماالصة من الدائن أو نائبه
يبرئ ذمة المدين ،إال إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحري المناسط للتحقق من صحة الوفاء.

 .2حيا ةز المدين لسند الدين قرينة على براءة ذم ته من الدين قابلة إلثبات العكس.
مادة ()69

ال يجوز للمدين المأذون بالوفاء قبل حلول أجل الدين أن ياصم جزءبا من الدين عنـد اسـتعمال هـذا الحـق
إال بموافقة الدائن ،ما لم يوجد نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك.
مادة ()70

 .1كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تس ليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كان ألمر الدائن،
وبالمناولة إن كان لحامله.

 . 2يترتـط علــى التظهيـر الناقــل للمل يـة أو المناولــة انتقـال جميــع الحقـوق الناشــئة عـن الصــك إلـى حامــل

جديد.

 . 3في حالة التظهير الناقل للمل ية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك في ميعاد االستحقاق،
ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير.

 . 4إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن ،ما لم ينص القانون أو االتفاق
على غير ذلك.
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 . 5ال يجـوز للمــدين أن يحـتج علــى حامــل الصـك بالــدفوع المبنيـة علــى عالقــات شاصـية ااصــة بمنشــئ
الصك أو بحامليه السـابقين ،مـا لـم يكـن قصـد حاملـه وقـت حصـوله علـى الصـك اإلضـرار بالمـدين أو كـان

الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين.

 .6يجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مرش بار عليه بالتاالص.
 . 7تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في هذ المادة األحكام الااصة بضياع األوراق التجاريـة ،مـا
لم ينص القانون على غير ذلك.

مادة ()71

 .1يعتبــر منافس ــة غيــر مش ــروعة ك ــل فعــل يا ــالف العــادات واألص ــول المرعي ــة فــي المع ــامالت التجاري ــة،
ويــدال ف ــي ذلــك عل ــى وج ــه الاصــوص االعت ــداء عل ــى عالمــات الغي ــر أو عل ــى اســمه التج ــاري أو عل ــى

براءات اال اتراع ،أو على أسرار الصناعية التي يملك حـق اسـتثمارها ،وتحـريض العـاملين فـي متجـر علـى

إذاعة أسرار أو ترك العمـل ع نـد  ،واإلغـراق ،وكـذلك كـل فعـل أو ادعـاء يكـون مـن شـأنه إحـداث اللـبس فـي
المتجر أو في منتجاته أو إضعاف الثقة في مال ه أو القائمين على إدارته أو في منتجاته.

 .2كـل منافسـة غيـر مشـروعة تلـزم فاعلهـا بتعـويض الضـرر النـاتج عنهـا وللمحكمـة أن تقضـي فضـالب عــن
التعويض بإزالة الضرر ونشر ملاص الحكم على نفقة المحكوم عليه في إحدى الصحف اليومية.
مادة ()72

 .1يسـأل منــتج الســلعة وموزعهـا قب ـل كــل مــن يلحقـه ضــرر بــدني أو مــادي يحدثـه المنــتج إذا أثبــت هــذا
الشاص أن الضرر نشأ بسبط عيط في المنتج.

 .2يكــون المنــتج معيب ـبا علــى وج ــه الاصــوص إذا لــم ت ـراع ف ــي تصــميمه أو صــنعه أو تركيبــه أو إع ــداد
لالستهالك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله الحيطة ال افية لمنع وقوع الضرر
أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه.

 .3في حكم هذ المادة :
أ.

يقصـد بلف ـ " المنـتج " صــانع السـلعة الــذي أعــدها فـي هيئتهــا النهائيـة التــي عرضـت بهــا فــي

التـداول ،سـواء كانـت جميـع األج ـزاء التـي تت ـون منهـا السـلعة مــن صـنعه أم اسـتعان بـأجزاء مــن

صنع الغير ،وال ينصرف اللف إلى تابعي المنتج.

ب .يقصـد بلف ـ " المــوزع " مسـتورد الســلعة ل تجــار فيهـا ،وتــاجر الجملــة الـذي يقــوم بتوزيعهــا فــي

السوق المحلية على تجـار التجزئـة ولـو قـام فـي الوقـت نفسـه بعمليـات بيـع بالتجزئـة ،كمـا يشـمل
اللف تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان مـن واجبـه أن يعلـم وقـت بيـع السـلعة بالعيـط الموجـود،

والعب ـ ةر ف ــي ذل ــك بم ــا ك ــان يفعلــه تـ ـاجر ع ــادي يم ــارس بي ــع س ــلعة مــن الن ــوع نفس ــه ل ــو وج ــد ف ــي
الظروف ذاتها.
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 .4يجوز للمضرور توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معـاب دون تضـامن بينهمـا،
بواذا كـان مركـز أعمـال المنـتج أو المـوزع الـرئيس موجــوداب اـارج فلسـطين جـازت مقاضـاته أمـام المحــا م
الفلسطينية ا لتي يوجد في دائرتها له فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتط.
 .5تتقـادم دعــوى المســئولية بانقضــاء ثـالث ســنوات مــن تــاريخ علـم المضــرور بحــدوث الضــرر والمســئول
عن ــه ،وف ــي جمي ــع األح ـ ـوال تس ــقط ال ــدعوى بانقض ــاء امسـ ــة عش ــر عامـ ـبا م ــن يـ ــوم وق ــوع العم ــل غيـ ــر
المشروع.
 .6يقـع بــاطالب كــل شــرط أو بيــان يكــون م ـ ن شــأنه إعفــاء المنــتج أو المــوزع مــن المســئولية أو تحديــدها أو
تافيض مدة تقادمها.
مادة ()73

تتقـادم الــدعاوى الناشـئة عــن الت ازمـات التجــار قبـل بعضــهم الـبعض المتعلقــة بمعـامالتهم التجاريــة بانقضــاء

سبع سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بااللتزام ،إال إذا نص القانون علـى غيـر ذلـك ،وتسـقط بانقضـاء
عشر سنوات األحكام النهائية الصاد ةر في تلك الدعاوى.

مادة ()74

 .1يجوز إثبات االلتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طـرق اإلثبـات ،مـا لـم يـنص القـانون أو االتفـاق
على غير ذلك.

 .2فيمــا عــدا الحــاالت التــي يوج ــط فيهــا القــانون اإلثبــات بال تابــة ف ــي المســائل التجاريــة ،يجــوز فــي تل ــك
المسائل إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي ،أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق اإلثبات.

 . 3ت ون األوراق العرفية في المسائل التجارية حجة على الغير في تارياها ولو لم يكن هذا التاريخ ثابتبا،
ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ ،ويعتبر التاريخ صحيحاب حتى يثبت العكس.
مادة ()75

يجوز قبول الدفاتر التجارية ل ثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو عليهم متى كانت متعلقة بأعمـالهم

التجارية وذلك وفقبا للقواعد اآلتية :
 .1ت ــون البيان ــات ال ــواردة بال ــدفاتر حجـ ــة عل ــى ص ــاحبها ،وم ــع ذل ــك ال يجـ ــوز لم ــن يري ــد أن يس ــتالص م ــن هـ ــذ

الدفاتر دليالب لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات.
 .2ت ــون البيان ــات الـ ــواردة بال ــدفاتر المطاب قـ ــة ألحك ــام ال قـ ــانون حج ــة ل صـ ــاحط ال ــدفتر علـ ــى ا ص ــمه التـ ــاجر ،إال
إذا نقضها الاصم ببيانات واردة بدفاتر المطابقة ألحكام القانون ،أو أثبت بأي دليل آار عدم صحتها.

 .3إذا كان ــت دف ــاتر الا صـ ــمين مطاب ق ــة ألحكـ ــام ال ق ــانون وأسـ ــفرت المطاب ق ــة بينهمـ ــا ع ــن تنـ ــاقض بياناتهم ــا ،جـ ــاز

ال آار.
للمحكمة األاذ بما تطمئن إليه منها وتبين أسباط ذلك في حكمها ،أو أن تطلط دلي ب
 .4إذا ااتلفــت البيان ــات ال ـواردة ب ــدفاتر الاصــمين وكان ــت دفــاتر أح ــدهما مطابقــة للق ــانون دون األا ــرى
فالعبرة بالدفاتر المطابقة ،إال إذا أقام الاصم الدليل على االف ما ورد بها ،ويسري هذا الحكـم إذا قـدم

أحد الاصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم اآلار أي دفاتر.
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مادة ()76

يج ــوز فـ ــي المس ــائل التجاريـ ــة االتفـ ــاق عل ــى التحكـ ــيم قب ــل قيـ ــام الن ـ ـزاع أو بع ــد قيامـ ــه ،م ــع م ارعـ ــاة األحكـ ــام

المنصوص عليها في القوانين الااصة.

الفصل الثاني

نقل المعرفة الحديثة
مادة ()77

 . 1تسـري أحكــام هـذا الف صــل علــى كـل ع قــد لن قــل المعرفـة الحديثــة الســتادامها فـي فلســطين ،ســواء كـان هــذا الن قــل
دولياب عبر الحدود اإلقليمية لفلسطين أم داالياب .ما لم يتفق األطراف على غير ذلك.
 .2كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل المعرفة الحديثة يبرم بعقد مستقل أو ضمن عقد آار.
مادة ()78

عقـد نقــل المعرفــة الحديثـة اتفــاق يتعهــد بمقتضــا المـورد أن ينقــل بمقابــل معلومـات متطــو ةر إلــى المســتورد،

الستادامها في طريقة فنية ااصـة إلنتـاج سـلعة معينـة أو تطويرهـا أو لتركيـط أو لتشـغيل آالت أو أجهـ ةز
ال للمعرفة الحديثة مجـرد بيـع أو شـراء أو تـأجير أو اسـتئجار السـلع وال بيـع
أو لتقديم ادمات .وال يعتبر نق ب
العالم ــات التجاريـ ــة أو األسـ ــماء التجاريـ ــة أو التـ ــرايص باس ــتعمالها إال إذا ورد ذلـ ــك كجـ ــزء مـ ــن عقـ ــد نقـ ــل

المعرفة الحديثة أو كان مرتبطبا به ارتباطا ال يقبل التجزئة.
مادة ()79

 .1يجط أن يكون عقد نقل المعرفة الحديثة مكتوباب بواال كان باطالب.
 . 2يجـط أن يشـتمل العقــد علـى بيــان عناصـر المعرفــة وتوابعهـا التـي تنقــل إلـى المســتورد ،ويجـوز أن يــرد

ذكر هذا البيان مصحوببا بدراسات الجدوى والتعليمات والتصميمات والرسومات الهندسية والارائط والصور
وبرامج الحاسوط وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفة في مالحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءبا منه.
مادة ()80

يجــوز إبطــال كــل شــرط يــرد ف ــي عقــد نقــل المعرفــة الحديثــة يكــون م ــن شــأنه تقييــد حريــة المســتورد ف ــي

اســتادامها أو تطويرهــا أو التعري ــف باإلنتــاج أو اإلع ــالن عنــه ،وينطب ــق ذلــك بوج ــه الاصــوص عل ــى

الشروط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي :

 . 1قبول التحسينات التي يدالها المورد على المعرفة الحديثة وأداء قيمتها.

 . 2حظـ ــر إدا ـ ــال تحسـ ــينات أو تع ـ ــديالت علـ ــى المعرف ـ ــة الحديثـ ــة ل ـ ــتالئم الظـ ــروف المحلي ـ ــة أو ظـ ــروف منش ـ ــأة
الم ستورد ،وكذلك حظر الحصول على معرفة حديثة أارى مماثلة أو منافسة للمعرفة الحديثة محل العقد.

 . 3استعمال عالمات تجارية معينة لتمييز السلع التي استادمت المعرفة الحديثة محل العقد في إنتاجها.
 . 4تقييد حجم اإلنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصدير .

 . 5اشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تداله في ااتيار العاملين الدائمين بها.
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 . 6شـ ـ ـراء المـ ـ ــواد الاـ ـ ــام أو المعـ ـ ــدات أو اآلالت أو األجه ـ ـ ـزة أو قط ـ ــع الغيـ ـ ــار لتشـ ـ ــغيل المعرفـ ـ ــة الحديثـ ـ ــة مـ ـ ــن
المورد وحد أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها.

 . 7قصر بيع اإلنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو األشااص ال ذين يعينهم.

وذل ــك كل ــه م ــا ل ــم يكـ ــن أي م ــن ه ــذ الش ــروط قـ ــد ورد ف ــي ع ق ــد ن ق ــل المعرفـ ــة الحديث ــة بق ص ــد حماي ــة مسـ ــتهل ي

المنتج أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة للمورد.

مادة ()81

يلتزم المورد أن يكشف للمستورد في العقد أو االل المفاوضات التي تسبق إبرامه عما يلي :

 . 1األاطار التي قد ت نشأ عن استادام المعرفة الحديثة محل التعاقد ،وعلى وجه الاصـوص مـا يتعلـق
منهــا بالبيئ ــة أو الص ــحة العام ــة أو ســالمة األروال أو األمـ ـوال ،وعلي ــه أن يطلع ــه علــى م ــا يعلم ــه م ــن

وسائل التقاء هذ األاطار.

 . 2الـدعاوى القضـائية وغيرهـا مـن العقبـات التــي تعـوق اسـتادام الحقـوق المتصـلة بالمعرفـة الحديثــة ،ال
سيما ما يتعلق منها ببراءات االاتراع.

 . 3أحكام القانون المحلي بالنسبة للمورد بشأن التصري بتصدير المعرفة الحديثة.
مادة ()82

ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يلتزم المورد بما يلي :

 . 1أن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية الالزمة الستيعاط المعرفة الحديثة،

وك ــذلك مـ ــا يطلبـ ــه المسـ ــتورد مـ ــن الاـ ــدمات الفني ــة الالزمـ ــة للتشـ ــغيل ،وعلـ ــى وجـ ــه الاصـ ــوص الاب ـ ـ ةر

والتدريط.

 . 2أن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدالها على المعرفة الحديثة محل التعاقـد اـالل مـدة سـريان
العقد ،وأن ينقل هذ التحسينات إلى المستورد إذا طلط منه ذلك.

بناء على طلبه  -قطع الغيـار التـي ينتجهـا وتحتاجهـا اآلالت
 . 3أن يقدم للمستورد االل مدة العقد – ب
واألجهـ ـزة الت ــي تس ــتعمل ف ــي تشـ ــغيل منش ــأته .بوان ك ــان الم ــورد ال ينتجهـ ــا ف ــي منش ــأته وج ــط أن يعلـ ــم
المستورد بمصادر الحصول عليها.
 . 4أن يحاف على سرية التحسينات التي يدالها المستورد وينقلها إليه بموجط شرط في العقد .ويسأل
المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذ السرية.

 . 5أن يضمن مطابقة المعرفة الحديثـة والوثـائق المرفقـة بهـا للشـروط المبينـة بالعقـد ،كمـا يضـمن إنتـاج
السلعة أو أداء الادمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة بالعقد.
مادة ()83

ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يلتزم المستورد بما يلي :
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 . 1أن يستادم في تشغيل المعرفة الحديثـة عـاملين علـى قـدر مـن الد اريـة الفنيـة ،وأن يسـتعين كلمـا لـزم
األمر بابراء فنيين ،على أن يكون ااتيارهم عاملين وابراء من الفلسطينيين كلما كان ذلك متاحاب.
 . 2أن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية المتعلقة باستيراد المعرفة الحديثة محل التعاقد.

 . 3أن يدفع للمورد مقابل المعرفة الحديثة والتحسينات التي تـدال عليهـا فـي الميعـاد والمكـان المتفـق
عليهما :
أ.

يج ــوز أن يكـ ــون المقابـ ــل مبلغ ـ ـ با إجماليـ ـ با يـ ــردى دفعـ ــة واحـ ــدة أو عل ــى دفعـ ــات متعـ ــددة ،كمـ ــا يجـ ــوز أن

يكون نصيباب من رأس المال المستثمر في تشغيل المعرفة الحديثة أو نصيب با من عائد التشغيل.
ب  .يجـ ــوز أن يكـ ــون المقاب ـ ــل كميـ ــة معينـ ــة م ـ ــن السـ ــلعة الت ـ ــي تسـ ــتادم المعرفـ ــة الحديث ـ ــة فـ ــي إنتاجه ـ ــا ،أو
مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد.

 . 4أن يحاف عل ى سرية المعرفة الحديثة التي يحصل عليها وعلى سرية التحسينات التي تدال عليها
وأال يتنازل عنها للغير ،ويسأل عـن تعـوض الضـرر الـذي ينشـأ عـن إفشـاء هـذ السـرية سـواء وقـع فـي

مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك.

مادة ()84

يجوز االتفاق على أن يكون للمستورد وحد حق ا ستادام المعرفة الحديثة واالتجار في اإلنتاج ،بشـرط أن
يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة ،وبمدة محددة يتفق عليهما الطرفان.
مادة ()85

يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضـامن بينهمـا عمـا يلحـق األشـااص واألمـوال مـن ضـرر ناشـئ عـن

استادام المعرفة الحديثة أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها.
مادة ()86

يجوز ل ل من طرفي العقـد بعـد انقضـاء امـس سـنوات مـن تـاريخ العقـد ،أن يطلـط إنهـاء أو إعـادة النظـر

فـي شـروطه بتعــديلها بمـا يالئــم الظـروف االقتصـادية العامــة القائمـة .ويجــوز ت ـرار تقـديم هــذا الطلـط كلمــا

انقضت امس سنوات ما لم يتفق على مدة أارى.

مادة ()87

تاـتص المحـا م الفلسـطينية بالفصـل فـي المنازعـات الناشــئة عـن العقـد المنصـوص عليـه فـي المــادة ()77

من هذا القانون ،ويجوز االتفاق على تسوية النزاع وديا أو بطريق التحكيم طبقبا للقواعد المنصـوص عليهـا
في قانون التحكيم.
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الفصل الثالث
البيع التجاري
الفرع األول

أحكام عامة
مادة ()88

 . 1ال تسري األحكام المنصوص عليها في هذا الفرع إال على عقود بيع البضائع التي يبرمها التجار فيما

بينهم لشئون تتعلق بالتجارة ،ما لم ينص القانون على غير ذلك ،وكذلك ال تسري تلك األحكام إال إذا كان

البدل المقابل للمبيع نقداب أو كان نقداب وع ينبا وكانت قيمة الجزء العيني أدنى من الجزء النقدي.
 . 2تسري على عقود البيع التجاريـة الدوليـة ،أحكـام االتفاقيـات الدوليـة بشـأنها النافـذة فـي فلسـطين ،وكـذلك
األعراف السائدة في التجا ةر الدولية ،والتفسيرات التي أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة في

تلك التجا ةر إذا أحال إليها العقد.

مادة ()89

 . 1إذا ل ــم يحـ ــدد المتعاقـ ــدان الـ ــثمن انع ق ــد البيـ ــع بالسـ ــعر الـ ــذي يج ــري عليـ ــه التعامـ ــل بينهمـ ــا ،ف ــإذا لـ ــم يكـ ــن بينهمـ ــا
تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق.

 .2إذا ات فــق عل ــى أن يكــون البي ــع بســعر الس ــوق أو إذا وجــط األا ــذ بهــذا الس ــعر وف ق ـ با لحك ــم ا لف ق ـرة الس ــابقة ف ــالعبرة
بمتوســط س ــعر الســوق ف ــي الزمــان والمك ــان اللــذين ت ــم فيهمــا الع ق ــد ،إال إذا ات فــق أو ج ــرى عــرف التج ــارة علــى غي ــر
ذلك أو تبين من الظروف وجوط اعتماد سعر آار ،بواذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط.
مادة ()90

يجــوز تفــويض الغي ــر فــي تحدي ــد ثمــن البي ــع ،فــإذا ل ــم يقــم بالتحدي ــد فــي الميع ــاد المحــدد ل ــه أو فــي الميع ــاد

المناسـط عنـد عـدم التحديـد ،وجـط اعتمـاد السـعر المتـداول فـي السـوق فـي الزمـان والمكـان اللـذين تـم فيهمــا
العقد ،ما لم يتبين من الظروف أو عرف التجا ةر وجوط اعتماد سعر آار.
مادة ()91

إذا كان الثمن مقد برا على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي ،إال إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك.
مادة ()92

 . 1إذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك مـن األوصـاف المميـزة لـه،

وجـط أن يقــوم بهـذا التحديــد فــي الميعـاد المتفــق عليــه أو فـي ميعــاد مناسـط عنــد عــدم االتفـاق علــى ميعــاد

معين ،بواال جاز للبائع طلط الفسخ والتعويض.
 .2وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة السابقة تحديد أوصاف المبيع وفقاب لحاجات المشتري
التي يمكنه العلم بها ،ويكون هذا التحديد نهائيبا إذا لم يعترض عليه المشتري االل امسة عشر يوماب من
تاريخ إاطار به بكتاط مسجل مصحوط بعلم الوصول.
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مادة ()93

 . 1إذا لم يحدد ميعاد التسليم وجط أن يتم بمجرد إبرام العقد ،ما لم تستلزم طبيعة المبيع أو يقضي العرف
بتحديد ميعاد آار.

 . 2فـإذا اتفـق علـى أن يكــون للمشـتري تحديـد ميعـاد التســليم ،التـزم البـائع بالتسـليم فــي الميعـاد الـذي يحــدد
المشتري ،مع مراعاة المدة التي تستلزمها طبيعة المبيع إلعداد للتسليم.
مادة ()94

 . 1إذا قــام البــائع بنــاء عل ــى طلــط المشــتري بإرس ــال المبيــع إلــى غي ــر المكــان المعــين لتس ــليمه ،كانــت تبعــة اله ــالك
على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقله ،إال إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك.

 .2إذا اـ ــالف الب ـ ــائع دون ضـ ــرورة ملجئ ـ ــة تعليمـ ــات المش ـ ــتري بش ـ ــأن الن قـ ــل ،ك ـ ــان مسـ ــئو بال عم ـ ــا يلحـ ــق المبي ـ ــع م ـ ــن
ضرر بسبط هذ الماالفة.

 . 3إذا هلــك المبيــع قب ــل التســليم بس ــبط ال يــد للب ــائع فيــه انفس ــخ الع قــد واس ــترد المشــتري ال ــثمن ،إال إذا كــان اله ــالك
بعد إعذار المشتري لتسلم البضاعة.

 .4الم ص ــاريف التـ ــي يقت ض ــيها تسـ ــليم المبي ــع فـ ــي غيـ ــر المك ــان المعـ ــين لتنفي ــذ البيـ ــع ت ــون علـ ــى المشـ ــتري ،إال إذا
اتفق أو نص القانون على غير ذلك.

مادة ()95

ال يعتد عند تسليم المبيع بما يط أر عليه من نقص أو تلف يقضي العرف بالتسام فيه.
مادة ()96

إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد :

 .1فللمشتري أن ياطر بالتنفيذ بكتاط مسجل مصحوط بعلم الوصـول اـالل مـدة مناسـبة يحـددها ،فـإذا
لـم يسـلم البــائع المبيـع اـالل تلــك المـدة جــاز للمشـتري الحصـول علــى شـئ مماثـل للمبيــع علـى حســاط

البائع ،وان يطالبه بالفرق بين الثمن الم تفق عليه وما دفعه بحسن نية للحصول على ذلك الشيء.

 .2إذا كـان للمبيــع ســعر معلــوم فــي الســوق جــاز للمشـتري ،وان لــم يشــتر فع ـالب شــيئبا ممــاثالب ،أن يطالــط
البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم.
 .3للمشتري بدالب من ذلك أن ياطر البائع أن عدم التسليم االل المدة المعينة في اإلاطار يترتط عليه
اعتبار العقد مفسوابا ،وله في هذ الحالة أن يطلط التعويض إن كان له مقتض.
مادة ()97

إذا اتفـق علــى تســليم المبيـع علــى دفعــات جـاز للمشــتري أن يطلــط الفسـخ إذا لــم يقــم البـائع بتســليم إحــدى

الــدفعات فــي الميعــاد المتفــق علي ــه ،وال يســري الفســخ علــى الــدفعات الت ــي تــم تســليمها ،إال إذا ترتــط عل ــى
تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري.
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إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه :

مادة ()98

 . 1فللبائع بعد إاطار المشتري إن يعيد بيع البضاعة للغير ،فإذا بيعت بحسن نية بثمن أقل من الثمن
المتفق عليه كان من حق البائع مطالبة المشتري بالفرق.

ال ،أن يطالط المشتري
 . 2إذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع ،وان لم يقم بإعادة البيع فع ب
بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليوم المعين لدفع الثمن.
مادة ()99

 .1يجـوز للمشـتري الـذي دفــع الـثمن بكاملـه أن يطلــط مـن البـائع إعطـاء قائمــة بالبضـاعة مـذكو ابر فيهــا أن
الثمن قد سدد.

 .2إذا قبل المشتري صراحة أو ضمنبا قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك االعتراض
علـى البيانــات التــي وردت بهــا ،ويعتبــر قبـوالب ضــمنيبا عــدم االعت ـراض اــالل عشـرة أيــام مــن تــاريخ اســتالم
القائمة.

إذا رفض المشتري تسلم المبيع :

مادة ()100

 . 1جاز للبائع أن يتقدم  -بعد إثبـات الحالـة  -بطلـط مسـتعجل لقاضـي المحكمـة الماتصـة لـ ذن لـه
في بيعه بعد انقضاء مدة يحددها القاضي وياطر بها المشتري ،كما يحدد القاضي كيفية إجـراء البيـع

ويجوز له أن يأذن ببيع األشياء القابلة للتلف سريعاب دون تحديد مهلة أو إاطار.

 . 2إذا كان المشتري قد سدد كامل الثمن تعين على البائع إيداع حصيلة البيع ازينة المحكمة في اليوم
التالي لحصوله على األ ثر لحين تسوية النزاع بين الطرفين.
مادة ()101

 . 1إذا تبين للمشتري بعد تسلمه المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليه أو أن بـه عيبـبا أو أنـه
غير مطابق للشروط أو للعينة التي تم التعاقد بمقتضاها ،فال يقضي له بالفسخ إال إذا نشأ عن النقص أو
العيط أو عدم المطابقة ،عدم صالحية المبيع للغرض الـذي أعـد لـه المشـتري أو صـعوبة تصـريفه ،مـا لـم

يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوط الفسخ ،وللمحكمة عند رفض طلط الفسخ إنقاص الثمن ،دون إاالل
بحق المشتري في التعويض إن كان له مقتض.

 . 2يجط على المشتري إاطار البائع بوجود النقص أو العيط أو عدم المطابقـة اـالل امسـة عشـر يومـبا
مـن تسـلمه المبيـع فعليـبا ،وعليـه رفــع دعـوى الفسـخ أو إنقـاص الـثمن اــالل امسـة وأربعـين يومـبا مـن تــاريخ
اإلاطار بواال سقط حق المشتري في إقامتها ،إال إذا ثبت الغ

من جانط البائع.

 . 3في جميع األحوال تسقط الدعوى بمضي ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي.
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 . 4يجـوز االتفـاق علــى تعـديل المواعيــد المنصـوص عليهــا فـي هــذ المـادة ،كمــا يجـوز إعفــاء المشـتري مــن

مراعاتها.

مادة ()102

 . 1إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار المتفق عليه فال يقضي للبائع باسترداد

الزيادة ،إال إذا رفض المشتري ت ملة الثمن االل امسة عشر يومبا من تاريخ إاطار باطاط مسجل بعلم
الوصول بوجود الزيادة.

 .2تسقط دعوى البائع لت ملة الثمن بعد انقضاء امسة وأربعين يوماب من تاريخ إاطار المشتري بالزيادة.

 . 3يجــوز االتف ــاق علــى تع ــديل المواعيــد المنص ــوص عليهــا ف ــي هــذ الم ــادة ،كمــا يج ــوز إعفــاء الب ــائع م ــن

مراعاتها.

مادة ()103

 . 1يجوز االتفاق على إلزام المشتري بعدم التافيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كان المبيع تحميه
عالمــة تجاري ــة مس ــجلة .ويج ــوز للمحكم ــة أن تقض ــي ب ــبطالن ه ــذا الش ــرط إذا ك ــان المبي ــع س ــلعة أساس ــية

لالستهالك.

 . 2ال يلتزم الفاء المشتري بمراعاة هذا الشرط إال إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلم به.
الفرع الثاني

أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية
مادة ()104

تسري أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياب بالنسبة إلى طرفيه أو أحدهما فقط.
 .1البيع بالتقسيط
مادة ()105

 . 1إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن المتفق عليـه فـي موعـد ال يقضـي بفسـخ البيـع إذا تبـين أنـه قـام
بتنفيذ الجزء األ بر من التزاماته.

 .2فـ ي حالــة الحكــم بفسـخ البيــع يجــط أن يـرد البــائع األقســاط التـي قبضــها بعــد اسـتنزال مــا يعادلــه مقابــل

االنتفاع بالمبيع ،باإلضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه بسبط االستعمال غير العادي ،ويقع باطالب

كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات أشد من ذلك.

 .3االتفـاق علــى حلــول الــثمن بأ ملـه عنــد عــدم دفــع أحـد األقســاط فــي موعــد ال يكـون نافــذبا إال فــي حالــة
تالف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على األقل.
مادة ()106

 . 1في حالة احتفاظ البائع بمل ية المبيع لحين سـداد كامـل األقسـاط ،يكتسـط المشـتري هـذ المل يـة بسـداد
القسط األاير ،ويتحمل المشتري تبعة الهالك من وقت استالمه المبيع.
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 . 2مع عدم اإلاالل بأحكام اإلفالس ال يكون شرط احتفاظ البائع بالمل ية نافذبا في حق الغير إال إذا كان
مدوناب في محرر ثابت التاريخ وسابق على حق الغير أو على تاريخ التوقف عن الدفع.
مادة ()107

 .1ال يجـوز للمشــتري التصـرف فــي المبيـع قبــل أداء األقســاط بأجمعهـا إال بموافقــة البـائع كتابــة ،بواال كــان
التص ــرف غي ــر ناف ــذ ف ــي ح ــق البـ ــائع ،ول ــه ح ــق مطالب ــة المش ــتري بـ ــأداء ب ــاقي األقس ــاط ف ــو بار إذا ق ــام بهـ ــذا
التصرف.

 . 2يعاقط المشتري على ماالفة حكم الفق ةر السابقة بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تجاوز

امسمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناب أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 . 2البيع بطريق التصفية أو بالمزاد العلني
مادة ()108

 . 1يجـط علـى التـاجر أن يعلـن عـن ثمـن السـلع المعروضــة للبيـع فـي التصـفية مقترنـبا بـه بيـان عـن الــثمن
الفعلي الذي كانت تباع به االل الشهر السابق على التصفية.
 . 2يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه اإلعالن عن بيع السلع بأسعار مافضة.
مادة ()109

يقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع ااتياري يجوز ل ل شاص حضور ،ولو اشترط لحضور الم ازيـدة دفـع

مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من األشااص.
مادة ()110

ال يجـوز للتـاجر أن يبيـع بطريــق المـزاد العلنـي الســلع غيـر المسـتعملة التـي يتــاجر فيهـا إال ألحـد األســباط

اآلتية ،وبشرط اإلعالن عن السبط قبل المزايدة :
أ.

تصفية نهائية للمتجر.

ب .تصفية نهائية ألحد فروع المتجر.

ج .تصفية التجا ةر في أحد األصناف.
د.

تص ــفية الس ــلع الت ــي أص ــا بها عي ــط بس ــبط حريـ ــق أو تس ــرط مي ــا أو رطوب ــة أو غي ــر ذل ــك مـ ــن

األسباط.

ه .تصفية موسمية ،على أن تتم االل أسبوعين على األ ثر.
مادة ()111

ال يجـوز بيــع السـلع المســتعملة بــالمزاد العلنـي إال بواســطة ابيــر مـثمن مقيــد فــي السـجل الاــاص بــالابراء

المثمنين.

مادة ()112

 .1على الابير المثمن أن يمسك دفت بار ااصبا يدون فيه باللغة العربية ما يلي :
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أ.

مفردات السلع المستعملة المعدة للبيع بالمزايدة العلنية.

ب .التقدير المبدئي لقيمتها.
ج .أسماء طالبي البيع.

د .أرقام قيد السلع بالسجل ،ويضع عليها بطاقات بتلك األرقام.
ه.

الثمن الذي رسا به المزاد بالنسبة ل ل سلعة.

 . 2إذا زاد التقـدير المبـدئي لقيمـة السـلع المسـتعملة المعروضـة للبيــع بالم ازيـدة العلنيـة علـى مبلـغ مائـة ألــف

دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونبا  ،يجط على الابير المثمن اإلعالن عن البيع والمعاينة
في صحيفتين يوميتين إحداهما باللغة العربية ،قبل الموعد المحدد للبيع بسبعة أيـام علـى األقـل مـع تحديـد
يوم سابق على البيع للمعاينة.

مادة ()113

 . 1علـى المشـتري الـذي رسـى عليـه المـزاد أن يـدفع نصــف الـثمن فـي نفـس الجلسـة ،وأن يـدفع البـاقي عنــد
تسلمه المبيع االل أسبوع من تاريخ رسو المزايدة على األ ثر ،ما لم تتضمن شروط البيع االف ذلك.

 . 2يسدد الثمن للابير الذي أجرى المزاد ويكون مسئوالب عن أدائه لطالط البيع في يوم العمل التالي لسداد
كامل الثمن بعد اصم الرسوم المقررة ومستحقاته.

 . 3إذا لـم يسـدد المشـتري بــاقي الـثمن ،أو تالـف عــن الحضـور السـتالم المبيـع فــي الميعـاد المحـدد ،يجــط
إعــادة ال بيــع علــى مســئولية المشــتري المتالــف اــالل أســبوعين مــن ميعــاد التســليم بــذات الطريقــة وال تقبــل
المزايدة الثانية منه.

 . 4إذا رسى المزاد الثاني بثمن أقل من المزاد األول التزم المشتري المتالف بالفرق ،بوان رسى بثمن أ بر
فالزيادة لطالط البيع.

 .5ال يجـوز لطالـط البيــع أو الاب يـر المـثمن المكلــف بـالبيع أن يشــترك بنفسـه أو بواسـطة غيــر فـي الم ـزاد
على السلع المعروضة للبيع.

 . 6ال يجوز للابير المثمن االمتناع عن إرساء المزاد إال في الحالتين اآلتيتين :
أ.

إذا اقتصر على شاص واحد.

ب .إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى التقدير المبدئي للقيمة.

 .7للابير المثمن حق االمتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزايدة
العلنية.

مادة ()114

 .1يصدر الوزير الماتص ق ار ابر بتنظيم مهنة الابراء المثمنين.

 . 2دون اإلاـالل بأيـة عقوبــة أشـد أو جـزاء تــأديبي يـنص عليـه قــانون آاـر يعاقـط كــل مـن ياـالف أحكــام

القـرار الـوزاري المشـار إليـه فـي الفقـ ةر السـابقة مـن هـذ المـادة وأحكـام الم ـواد( - 112- 111- 110 - 109
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 )6/5/113مـن هــذا القــانون بغ ارمــة ال تجــاوز امســة آالف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة المتداولــة

قانون ـاب ،وفــي جميــع األحـ ـوال يــأمر القاضــي بغل ــق المكتــط الماــالف ونــزع اللوح ــات والالفتــات التــي يك ــون
الماالف قد استعملها مع نشر الحكم في صحيفتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليه.
مادة ()115

يكون لموظفي السلطة الماتصة الذين يحددهم الوزير الماتص صفة الضبطية القضائية في مجال تنفيذ

تلــك األحك ــام والقـ ـرار ال ــوزاري المش ــار إلي ــه ف ــي الم ــادة الس ــابقة ،ولهـ ـم ف ــي س ــبيل ذل ــك ح ــق دا ــول المح ــال
التجارية ومكاتط الابراء المثمنين وطلط المستندات المتعلقة بتنفيذ ما تقدم من أحكام ومراجعـة السـجالت

وتحرير محاضر الضبط عما يظهر من ماالفات.

 - 3بعض أنواع البيوع الدولية
أ .البيع فوب F.O.B
مادة ()116

 .1البيع فوط هو البيع الـذي يـتم فيـه تسـل يم المبيـع فـي مينـاء الشـحن علـى ظهـر السـفينة التـي يعينهـا
المشتري لنقله.

 .2ويلتـزم المشـتري فــي هـذا النـوع مــن البيـع بـإبرام عقــد النقـل البحـري وأداء أجرتــه بوااطـار البـائع فــي
ميعاد مناسط باسم السفينة التي ااتارها للنقل ،ومكان الشحن ،وتارياه والمهلة المعينة ألجرائه.

 .3ويجـوز ل لمشــتري أن يعهـد إلــى البـائع بــإبرام عقـد النقــل والتـأمين علــى البضـاعة لحســاط المشــتري،
وتسري على العالقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن عقد الوكالة.
مادة ()117

.1

يلتــزم البــائع بتعبئــة وحــزم المبيــع ونقل ــه إلــى مينــاء الشــحن وشــحنه عل ــى الســفينة التــي عليهــا المشــتري وذل ــك

في الت اريخ المحدد واالل المهلة المعينة للشحن.

 .2ويتحمـ ــل الب ـ ــائع نف ق ـ ــات التعبئ ـ ــة والح ـ ــزم وم ص ـ ــروفات فح ـ ــص أو قي ـ ــاس أو ع ـ ــد أو وزن المبي ـ ــع قب ـ ــل إجـ ـ ـراء
شحنه.

 .3ويلتــزم الب ــائع بإاط ــار المش ــتري دون إبطــاء بش ــحن المبي ــع م ــع إرس ــال األوراق الدالــة عل ــى ذل ــك إلي ــه وذل ــك
على نفقة المشتري.

مادة ()118

 .1إذ ا كان المبيع مما يلزم لتصدير اارج الدولة الحصول علـى إذن تصـدير أو أي تـرايص حكـومي
آار فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك.

 .2يلتزم المشتري بالحصول على إذن االستيراد وغير من الوثائق الالزمة لذلك ويتحمل مصروفاتها.

 .3ويلتــزم الب ــائع بالحص ــول عل ــى ش ــهادة م نش ــأ للمبي ــع حس ــط األص ــول ،وتق ــديمها للمش ــتري ويتحم ــل
المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك.
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مادة ()119

على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغير من الوثائق الالزم

استاراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراد أو مرور عبر دولة أارى ويتحمل

المشتري النفقات الالزمة للحصول على هذ المستندات.

مادة ()120

يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن إلى

حين تمام اجتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة ،كما يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق بالمبيع من ضرر
حتى تلك المرحلة ،أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على عاتق المشتري.
مادة ()121

إذا تأار وصول السفينة التي ااتارها المشتري للنقل عليها إلى ميناء الشحن إلى ما بعد انتهاء المهلة

المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة ال ميناء المذكور قبل انتهاء هذ المهلة أو إذا تعذر الشحن عليها

بسبط ال يرجع إلى البائع التزم المشتري بالمصروفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد

يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انعقاد المهلة المعينة للشحن بشرط أن يكون في هذا التاريخ قد تعين

بذاته.

مادة ()122

إذا لم ياطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسط أو احتف بحق تعيين ميعاد التسليم االل

مدة معينة ولم يعينه ،أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة االل هذ المدة ،التزم

المشتري بالمصروفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك ،وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ

انتهاء ميعاد اإلاطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد

تعين بذاته.

مادة ()123

إذا اتفــق عل ــى أن يــتم تس ــليم المبي ــع علــى رص ــيف مينــاء الش ــحن ال ــذي ترســو علي ــه الســفينة الت ــي يعينه ــا

المشـتري ســمى البيــع ( فــاس

F.A.S

السفينة.

) وتســري علــى هــذا البيــع أحكــام البيــع فــوط عــدا البضــاعة علــى

ب .البيع C.I.F
مادة ()124

 .1البيع  CIFهو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضالب عن ثمن المبيع ت اليف التأمين البحري
عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول.

 .2وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة ،وتنقل تبعة الهالك إلى
المشتري من هذا الوقت.
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 .3بواذا لم يلتزم البائع بالتأمين أعتبر البيع ( س .أند  .أف ) ( .)S & F
مادة ( )125

على البائع إبرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة ،وبالشروط العادية وااتيار سفينة صالحة لنقل

البضائع من جنس المبيع ،وعليه أيضبا أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التي قد يشترط الناقل دفعها في
ميناء الشحن.
مادة ()126

 .1على البائع أن يعقد مع مرمن حسن السمعة تأميناب على المبيع ضد أاطار النقل وأن يردي
المصروفات والنفقات الالزمة لذلك.

 .2يجط أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وأال يقل مبلغ
التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع.

 .3وال يلتزم البائع بالتأمين إال ضد أاطار النقل العادية ،أما األاطار اإلضافية وأاطار الحرط فال
يلتزم البائع بالتأمين ضدها إال إذا طلط المشتري منه ذلك.

 .4وال يكون البائع مسئوالب تجا المشتري بسبط عجز المرمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قد أمن
على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة.

مادة ()127

 .1يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع وشحنه على السفينة اـالل المهلـة المعينـة للشـحن أو التـي يقضـي

بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد الالزم

لشحن المبيع.

 .2وعلى البائع إاطار المشتري دون إبطاء اسم السفينة بواتمام الشحن.
مادة ()128

 .1يكون إثبات شحن البضائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة (شحن) أما إذا كان سند الشحن
قد ذكر فيه (برسم الشحن) فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعالب في التاريخ المدون بالسند.

 .2وعلى أنه إذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر باط ربان السفينة وموقع منه بأن البضائع
شحنت فعالب في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت االف ذلك في مواجهة البائع.
مادة ()129

 .1يلتزم البائع بالحصول على شهادة للمبيع حسط األصول .وتقديمها للمشتري ،على أن يتحمل
المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على االفه.

 .2كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين المشترى من الحصول على الوثائق الالزم استاراجها
في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير است يراد أو مرور عبر دولة أارى.
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مادة ()130

 .1يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع إلى أن يتم شحنه على السفينة ويدال في ذلك
رسم التصدير.

 .2أما رسوم االستيراد ورسوم مصاريف إاراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فت ون على عاتق
المشتري.

مادة ()131

يت حمل البائع تبعة ما قد يلحقه المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع أثناء شحنه حاجز
السفينة ،وتنتقل التبعة بعد ذلك إلى المشتري.

مادة ()132

 .1عل ــى الب ــائع بعـ ــد ش ــحن الب ضـ ــاعة أن يرس ــل إلـ ــى المش ــتري دون إبط ــاء سـ ــند الش ــحن نظي ف ـ ـ با وق ــابالب للتـ ــداول

وموجه ـاب إلــى المين ــاء المعــين للتفريــغ .وترف ــق بســند الشــحن قائم ــة بالب ضــاعة المبيعــة وقيمته ــا ووثي قــة الت ــأمين أو
ش ــهادة ت ق ــوم مقامه ــا والوثـ ــائق األا ــرى الت ــي يطلبه ــا المشـ ــتري بواذا أح ــال س ــن د الش ــحن فـ ــي بع ــض األم ــور إلـ ــى

مشارطة إيجار السفينة وجط إرفاق نساة من هذا العقد أيضاب.
 .2ويعتبــر ســند الش ــحن نظي ف ـ با إ ذا لــم يش ــتمل علــى شــروط إ ض ــافية ص ـريحة تركــد وج ــود عيــوط علــى المبي ــع أو
كيفيـ ــة تعبئتـ ــه وحزم ـ ــه وال يـ ــدال فـ ــي ه ـ ــذا الشـ ــروط اإلشـ ــارة ف ـ ــي سـ ــند الشـ ــحن إل ـ ــى سـ ــبق اسـ ــتعمال األوعي ـ ــة أو
األغل ف ــة أو إل ــى ع ــدم المس ــئولية عم ــا يح ــدث م ــن ض ــرر بس ــبط طبيع ــة المبي ــع أو إل ــى جه ــل الناق ــل بمحتوي ــات

الطرود أو وزنها.

 .3ويجـ ــط أن ت ـ ــون الش ـ ــهادة التـ ــي ت ق ـ ــوم م قـ ــام وثي ق ـ ــة التـ ــأمين األ صـ ــلية ص ـ ــادرة مـ ــن الم ـ ــرمن ومشـ ــتملة عل ـ ــى
الش ــروط األساسـ ــية المن ص ــوص عليهـ ــا ف ــي الوثي قـ ــة األ ص ــلية بحيـ ــث تا ــول حاملهـ ــا الح ق ــوق التـ ــي تمنحه ــا هـ ــذ

الوثيقة.

مادة ()133

 .1ال يلتـ ــزم المشـ ــتري بقبـ ــول المسـ ــتندات التـ ــي يرسـ ــلها إليـ ــه البـ ــائع إذا كانـ ــت غيـ ــر مطابقـ ــة للش ـ ــروط

المنصـوص عليهــا فـي عقــد البيـع ،ويعتبــر المشـتري قــابالب بتلـك المســتندات إذا لـم يعتــرض عليهـا عــن
طريـق مصــرف المشــتري اــالل ســبعة أيــام مــن تــاريخ تســلمها ويــتم االعت ـراض بأاطــار البــائع كتابــة

بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليهـا اـالل فتـ ةر مناسـبة ،وللمشـتري بعـد انقضـاء تلـك الفتـ ةر

طلط فسخ البيع مع التعويض إن كان له مقتض.

 .2بواذا رد المشــتري المس ــتندات ألس ــباط معين ــة أو قبله ــا بتحفظ ــات فل ــيس ل ــه بع ــد ذل ــك أن يب ــدي أي
اعتراض غير األسباط والتحفظات التي سبق له إيرادها.
 .3بواذا رد المشتري المستندات دون مسو فإنه يلزم بتعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.
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مادة ()134
إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجط
على البائع فور إاطار بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نساة من المستندات

التي لم تصل أو است مال الم ستندات الناقصة ،ويحمل البائع المصروفات الالزمة لذلك مع التعـويض إذا

كان له مقتضى.

مادة ()135

مع مراعاة أحكام المادة ( ) 132يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى الميناء المتفق عليه ،ويتحمل

المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع االل نقله كما يتحمل مصروفات التفريغ عند وصوله ما لم يكن

الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع

(البيع سيف حتى التفريغ).

مادة ()136

إذا احـتف المشـتري بحـق تعيـين مينـاء الشـحن أو مينـاء التفريـغ اـالل مـدة معينـة ولـم يصـدر تعليماتـه فــي

ه ذا الشأن االل المدة المذكو ةر التزم بالمصروفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعه ما قـد يلحـق
المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع في ذلك التاريخ قد تعين بذاته.
مادة ()137

إذا ظهـر أن البضـاعة ماالفــة عمـا جـاء فــي المسـتندات ولـم تجــاوز الماالفـة القـدر المســمول بـه عرفـبا كــان

المشتري ملزمبا بقبولها مع تنزيـل الـثمن علـى النحـو الـذي يقـدر الابـراء وفقـبا للعـرف المعمـول بـه فـي مينـاء
الوصول.
ج .بيع الوصول
مادة ()138

العقد الذي يتضمن شروطبا من شأنها تحميـل البـائع تبعـه الهـالك بعـد شـحن البضـاعة أو تجعـل أمـر تنفيـذ
العقد منوطا بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الايار في قبول البضاعة حسط االتفاق أو حسط

النموذج المسلم إليه حين العقـد ،ياـرج عـن كونـه بيـع سـيف أو بيـع فـوط ،ويعتبـر بيعـاب بشـرط التسـليم فـي
مكان الوصول.
د .البيع في مطار القيام
مادة ()139

البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف
الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي ياتار البائع.
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مادة ()140
يلتزم البائع بتسيلم البضاعة في مطار القيام إلي الناقل الجوي أو إلى من يمثله في المكان والتاريخ المتفق

عليهما أو في المكا ن الـذي يعينـه المشـتري بعـد إبـرام العقـد ويـتم التسـليم وفقـبا للقواعـد واألعـراف المتبعـة فـي
مطار القيام .وعلى البائع دون إبطاء إاطار المشتري بتمام تسليم البضاعة ،وذلك بأية وسيلة من وسائل
االتصاالت السل ية والالسل ية.

مادة ()141
 .1يقوم البائع بـإبرام عقـد نقـل البضـاعة ع لـى نفقـة ومسـئولية المشـتري إذا طلـط األايـر منـه ذلـك كمـا
يقـوم البـائع بـذلك إذا لـم يعـط المشـتري تعليمـات بشـأن نقـل البضـاعة فـي الموعـد المناسـط وكـان قيامــه
بـذلك ممـا يجـري بـه العـرف التجـاري ،ويجـوز للبــائع أال يقـوم بـإبرام عقـد النقـل وفـي هـذ الحالـة ياطــر

المشتري فو بار بذلك.

 .2بواذ ا تولى البائع إبرام عقد النقل ،التزم بم ارعـاة التعليمـات الصـاد ةر إليـه مـن المشـتري وااتيـار طـائ ةر
صــالحة لنق ــل بض ــائع مــن ذات طبيع ــة الش ــيء وبطري ــق الرحلــة المعت ــاد م ــن مطــار القي ــام إل ــى مط ــار
الوصول الذي عينه المشتري ،أو إلى أقرط مطار إلى منشأة المشتري.
مادة ()142

 .1يلتزم ال بائع بأداء جميع الرسوم والضرائط التي تستحق على البضاعة بسط تصديرها.

 .2كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات الالزمة الستالم البضـاعة والتـي ت ـون تحـت
تصرف البائع.

مادة ()143
إذا امتنع الناقل الجوي أو الشاص اآلار الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطار القيام ،أو إذا

لـم يقــم المشــتري بتزويــد البــائع فـي الوقــت المناســط بالتعليمــات الالزمــة لنقـل البضــاعة يكــون علــى البــائع

إاطار المشتري بذلك في أسرع وقت ممكن.

مادة ()144
فـي األحـوال التـي ال يكـون فيهـا علـى البـائع إبـرام عقـد نقـل البضـاعة ،يلتـزم المشـتري ،وعلـى نفقتـه بتنظــيم
عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلـى مطـار الوصـول ،وتحديـد الناقـل الجـوي أو ممثلـه أو أي شـاص
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آاـر تسـلم البضـاعة إليـه وعلــى المشـتري إاطـار البـائع بـذلك وفــي وقـت مناسـط .بواذا لـم ياطـر المشــتري
البائع في الوقت المناسط بالتعليمات الالزمة لنقل البضاعة ،يتحمل المشتري جميع النفقات اإلضافية التي
تترتط على ذلك ،كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسـليم بشـرط

أن ت ون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.

مادة ()145
إذا امتنـع الناقــل الجـوي أو أي شــاص آاـر ،عينــه المشـتري عــن تسـلم البضــاعة ،تحمـل المشــتري جميــع

الن فقـات اإلضــافية التــي تترتــط علـى ذلــك .كمــا يتحمــل تبعـه مــا قــد يلحــق البضـاعة مــن ضــرر وذلــك منــذ
التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن ت ون البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها.
مادة ()146
ال ،وال يرثر على العالقات التي تنشأ بـين كـل مـن البـائع
يكون عقد البيع من البيوع الدولية المتقدمة مستق ب

والمشتري والناقل في عقد النقل ،أو بين المشتري والمصرف في عقد االعتماد المستندي.
 – 4عقد التوريد
مادة ()147

 . 1إذا اتفــق علــى حــد أدنــى وحــد أقصــى لل ميــة الت ــي يلتــزم المــورد بتوريــدها ،جــاز لطالــط التوريــد تعي ــين
ال مية التي تلزمه ،بشرط أن ت قع بين الحدين وأن ياطر بها المورد بميعاد مناسط.

 . 2بواذا اتفق على الحد األدنى وحد  ،كان لطالط التوريد تعيين ال مية التي تلزمه بشرط أال تقل عن الحد
األدنى المتفق عليه وأن ياطر بها المورد بميعاد مناسط.
مادة ()148

 .1إذا اتفـ ــق علـ ــى أجـ ــل للتوريـ ــد فـ ــالمفروض أن األجـ ــل مشـ ــروط لصـ ــال الطـ ــرفين فـ ــال يجـ ــوز تعديلـ ــه إال
برضائهما.

 . 2بواذا اتفق على أن يكون لطالط التوريد تحديد أجله فعليه أن ياطر المورد بميعاد مناسط باألجل الذي
يحدد .
 . 3بواذا لم يتفق على أجل التوريـد جـاز ل ـل مـن الطـرفين إنهـاء العقـد فـي أي وقـت بشـرط إاطـار الطـرف
اآلار بميعاد مناسط.
مادة ()149

إذا تالـف أحـد الطـرفين عـن تنفيـذ التزاماتـه بشـأن إحـدى التوريـدات الدوريـة فـال يجـوز للطـرف اآلاـر فسـخ
العقد ،إال إذا كان من شأن التالف عن التنفيذ إحداث ضرر جسيم له أو إضعاف الثقة في مقد ةر الطرف

المتالف على االستمرار في تنفيذ التوريدات الالحقة.
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مادة ()150

ال يجوز االتفاق على منع طالط التوريد من التعاقد مع غير المورد على شراء بضائع أو الحصول بمقابل
على ادمات مماثلة للبضائع أو الادمات محل عقد التوريد إال لمدة امس سنوات على األ ثر مـن تـاريخ

العقد ،أيا كانت الميزات التي يقررها المورد لطالط التوريد .وكل اتفاق على مدة أطول يافض إلى امس

سنوات ،وال يجوز تجديد المدة إال بعد انتهائها ولم ةر واحدة باتفاق صري .
الفصل الرابع

الرهن التجاري
مادة ()151

 . 1مع مراعاة األحكام التي تنظم أنواعبا ااصة من الرهن التجاري تسري أحكام هذا الفصل على كل رهـن
يتقرر على مال منقول ضما نبا لدين يعتبر تجاريبا بالنسبة إلى المدين.

 .2فيم ــا عـ ــدا القي ــود الـ ــواردة فـ ــي ه ــذا ال قـ ــانون ،يثبـ ــت ال ــرهن التجـ ــاري فيم ــا بـ ــين المتعاقـ ــدين أو الغي ــر بكافـ ــة طـ ــرق
اإلثبات.

مادة ()152

 . 1يشـترط لنفـاذ الـرهن فـي حـق الغيـر أن تنتقـل حيــازة الشـيء المرهـون إلـي الـدائن المـرتهن ،أو إلـي عــدل
يعينه المتعاقدان ،وأن يبقى في حيا ةز من تسلمه حتى انقضاء الرهن.

 .2يكون الدائن المرتهن  -أو العدل  -حائ باز للشيء المرهون في الحالتين اآلتيتين :
أ .إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على االعتقاد أن الشيء المرهون صار في حراسته.

ب .إذا تسلم صكبا يمثل الشيء المرهون ،ويعطي حائ ةز دون غير حق تسلمه.
 .3تنتقــل حيــازة الحقــوق بتســليم الصــكوك الثابتــة فيهــا ،بواذا كــان الصــك مودع ـبا عنــد الغيــر اعتبــر تس ــليم
إيصال اإليداع بمثابة تسليم الصك ذاته ،بشرط أن يكون الصك معينبا في اإليصال تعيينبا نافيبا للجهالـة،
وأن يرضـى المـودع عنـد بحيـا ةز الصـك لحسـاط الـدائن المــرتهن وفـي هـذ الحالـة يعتبـر المـودع عنـد قــد
تالى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبط سابق على الرهن ،ما لم يكن قد احتف بهذا الحق

عند قبوله حيا ةز الصك لحساط الدائن المرتهن.

مادة ()153

 .1ي ــتم ره ــن الح قـ ــوق الثابت ــة ف ــي ال صـ ــكوك االس ــمية ،بحوال ــة يـ ــذكر في ه ــا أنه ــا علـ ــى س ــبيل ال ــرهن وتقيـ ــد ف ــي دفـ ــاتر
الجهة التي أصدرت الصك.

 .2يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك ألمر ،بتظهير يذكر فيه أنه للرهن ،أو أي عبارة أارى تفيد ذلك.

 .3يكون الرهن المشار إليه في الفقرتين السابقتين نافذاب في حق المدين دون حاجة إلى إعالنه به أو قبوله.
مادة ()154
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علــى الــدائن المــرتهن أن يســلم المــدين  -إذا طلــط منــه ذلــك  -إيصــاالب يبــين فيــه ماهيــة الشــيء المره ــون

ونوعه ومقدار وقيمته وغير ذلك من الصفات الممي ةز له.

مادة ()155

 . 1إذا ترتط الرهن على مال مثلي بقى الرهن قائمبا ولو استبدل بالشيء المرهون شئ آار من نوعه.
 . 2إذا كـان الشــيء المرهـون مــن األمـوال غيــر المثليــة جـاز للمــدين أن يسـتبدل بــه غيـر ،بشــرط أن يكــون

متفقبا على ذلك في عقد الرهن ،وأن يقبل الدائن المرتهن البدل.
مادة ()156

على الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير الالزمة للمحافظـة علـى الشـيء المرهـون وصـيانته ،وعليـه أن

يسـتوفي لحسـاط المـدين الحقـوق المتصـلة بالشـيء كقـبض قيمتـه وتوابعـه ،علـى أن ياصـم مـا يقبضـه مــن

ال مـن قيمــة مـا أنفقـه فـي المحافظــة
المبلـغ المضـمون بـالرهن ،ولـو لــم يكـن قـد حـل أجلــه ،ويكـون الاصـم أو ب
على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ()157

 . 1إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه ،كان للدائن المرتهن بعد انقضاء سبعة
أيــام مــن تــاريخ ت ليفــه المــدين بالوفــاء بكتــاط مســجل مصــحوط بعلــم الوصــول أن يتقــدم بطلــط مس ــتعجل

لقاضي المحكمة الماتصة لألمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه.

 . 2يجـري البيــع فــي الزمـان والمكــان اللــذين عينهمـا القاضــي بالم ازيــدة العلنيـة ،إال إذا أمــر القاضــي بإتبــاع

طريقـة أاـرى ،بواذا كـان الشــيء المرهـون متـداوالب فــي سـوق األوراق الماليـة أمـر القاضــي ببيعـه فيهـا بمعرفــة

أحد السماسرة المقبولين للعمل بها.

 .3يستوفي الدائن المرتهن ،بطريق األولوية ،دينه من أصل ومصاريف من الثمن الناتج من البيع.
مادة ()158

إذا تقرر الرهن على عدة أموال ،كان من حق الدائن المـرتهن تعيـين المـال الـذي يجـري عليـه البيـع ،مـا لـم

يتفق على غير ذلك ،أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدين.

وفي جميع األحوال ال يجوز أن ي شمل البيع إال ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن.
مادة ()159

 .1إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصب غير كاف لضمان الدين ،جاز للدائن المرتهن
أن يعين للمدين ميعادبا مناسببا لت ملة الضمان ،فإذا رفض أو انقضـى الميعـاد المحـدد دون أن يقـوم بت ملـة
الضمان ،جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المادة

( )157من هذا القانون ،وينتقل حق الرهن إلي الثمن الناتج عن البيع.

 .2إذا كـان الشــيء المرهــون معرض ـبا للهــالك أو التلــف ،أو كانـت صــيانته تســتلزم نفقــات باهظــة ولــم يشــأ
المــدين تق ــديم شــئ أا ــر بدلــه ،ج ــاز ل ــل م ــن الــدائن الم ــرتهن والمــدين أن يتق ــدم بطلــط مس ــتعجل لقاض ــي
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المحكمـة الماتصــة للتــرايص لــه فــي بيعـه فــو بار بالطريقــة التــي يعينهــا القاضـي ،وينتقــل الــرهن إلــي الــثمن

الناتج من البيع.

مادة ()160

ال كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقرير ،يعطى الدائن المرتهن في حالـة عـدم اسـتيفائه
يكون باط ب
الـدين عنـد حلـول أجلـه ،الحـق فـي تملـك الشـيء المرهـون ،أو فـي بيعـه دون م ارعـاة اإلجـراءات المنصـوص

عليها في المادة ( )157من هذا القانون.

الفصل الخامس

اإليداع في المستودعات العامة
مادة ()161

 .1اإليداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضا مستثمر المسـتودع بتسـلم بضـاعة لحفظهـا لحسـاط
المودع ،أو لحساط من ترول إليه مل يتها أو حيازتها ،بمقتضى الصكوك التي تمثلها.

 . 2ال يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حـق إصـدار صـكوك تمثـل البضـائع المودعـة وت ـون قابلـه
للتداول إال بترايص من الوزير الماتص ووفقبا للشروط واألوضاع التي يحددها.
 . 3ت ارعـى فـي تطبيـق أحكـام هـذا الفصـل عنـد إيـداع بضـائع لـم تـدفع عنهـا الضـرائط أو الرسـوم الجمركيــة،
األحكام المنصوص عليها في القوانين الااصة بذلك والق اررات الصاد ةر بتنفيذها.

 .4ال يعتبـر مسـتودعبا عامـبا ااضـعبا ألحكـام هـذا الفصـل منشـأة االسـتيداع التـي ال يكـون مـن حقهـا إصــدار
صكوك تمثل البضاعة ت ون قابلة للتداول.
مادة ()162

 .1يجــط علــى مــن يســتثمر مس ــتودعبا عام ـبا أن يــرمن عليــه ضــد ما ــاطر الحريــق والســرقة والتلــف ل ــدى
إحدى شركات التأمين ،ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساط الغير.
 .2ومع ذلك ال يشمل التأمين البضـائع المودعـة أحـد المسـتودعات العامـة الموجـودة فـي مينـاء بحـري أو
جــوي إذا كانــت مشــمولة بتــأمين بحــري أو جــوي ضــد أي مــن تلــك األاطــار ،فــإذا وقــع الحــادث اــالل
سريان التأمين البحري أو الجوي كان هـذا التـأمين وحـد هـو الواجـط التطبيـق لتسـوية التعويضـات ،وال

تصير مشم ولة بالتأمين على المستودع إال بعد انقضاء سريان التأمين البحري أو الجوي أو عدم كفايته

لتغطية الضرر.

مادة ()163

 .1يلتــزم الم ــودع أن يق ــدم إل ــي المســتودع الع ــام بيان ــات ص ــحيحة عــن ن ــوع البض ــاعة المودع ــة وطبيعته ــا
وكميتها وقيمتها.

 .2للمــودع فــي كــل وقــت الحــق فــي فحــص البضــاعة التــي ســلمت للمســتودع لحســابه وأاــذ عينــات منه ــا
وتمكين الغير من ذلك.
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مادة ()164

 .1يكون مستثمر المستودع العام مسئوالب عن حف البضاعة المودعة لديه وصيانتها بما ال يجـاوز قيمتهـا
التي قدرها المودع.

 .2ال يسـأل مسـتثمر المسـتودع العـام عمــا يلحـق البضـاعة مـن هـالك أو تلــف أو نقـص ،إذا نشـأ عـن قــوة
قاه ةر أو طبيعة البضاعة أو عيط ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها.
مادة ()165

لمسـ ــتثمر المس ـ ــتودع الع ـ ــام أن يتقـ ــدم بطل ـ ــط مس ـ ــتعجل لقاضـ ــي المحكم ـ ــة الماتص ـ ــة إلصـ ــدار أم ـ ــر ببي ـ ــع
البضاعة المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع ،ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتصرف في الثمن.
مادة ()166

 .1يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرهما من التصرفات بموجط الصـكوك
التي يصدرها المستودع العام.

 .2يجـوز لمسـتثمر المسـتودع العـام أن يقــدم قرضـاب للمـودع بـرهن البضــاعة المودعـة لديـه ،ولـه أن يتعامــل
بصك الرهن الذي يمثلها.
ـاء للــدين المضــمون ب ــالرهن إال
 .3وال يجــوز رهــن البضــائع المودع ــة المســتودع العــام أو التنفيــذ عليه ــا وفـ ب
باتباع األحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري.
مادة ()167

 . 1يتسـلم المـودع إيصـال إيـداع يبـين فيـه اسـمه وموطنـه ،ونـوع البضـاعة وطبيعتهـا وكميتهـا وقيمتهـا وغيـر

ذلـك مـن البيانـات الال زمـة لتعيـين ذاتيتهـا واسـم المســتودع العـام وتـاريخ اإليـداع ،واسـم الشـركة المـرمن لــديها
علـى المســتودع العــام ،ومــا إذا كانـت الض ـرائط والرســوم الجمركيــة المســتحقة عـن البضــاعة قــد دفعــت مــن

عدمه.

 . 2يرفق بإيصال اإليداع صك رهن يشتمل على البيانات المذكو ةر في إيصال اإليداع.

 .3ل لمــودع تجزئــة البضــاعة إل ــي مجموعــات متعــددة والحص ــول علــى إيصــال إيــداع وص ــك رهــن عــن ك ــل

مجموعة منها.

 . 4ويحتف المستودع العام بصو ةر طبق األصل من إيصال اإليداع وصك الرهن.
مادة ()168

 . 1إذا كانت البضاعة المودعة والمسلم عنهـا إيصـال إيـداع وصـك رهـن مـن األشـياء المثليـة ،جـاز للمـودع

أن يستبدل بها بضاعة أارى من نوعهـا وجودتهـا إذا كـان منصوصـبا علـي ذلـك فـي إيصـال اإليـداع وصـك
الرهن ،وفي هذ الحالة تنتقل جميع حقوق حامل اإليصال أو الصك وامتيازاته إلي البضاعة الجديدة.

 . 2يجوز أن يصدر إيصال اإليداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية أ بر.
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مادة ()169

 . 1يجوز أن يصدر إيصال اإليداع أو صك الرهن باسم المودع أو ألمر.

 . 2إذا كان إيصال اإليـداع أو صـك الـرهن ألمـر المـودع ،جـاز لـه أن يتنـازل عنهمـا بـالتظهير متصـلين أو

منفصلين.

 .3يجوز للمظهر إليـه – إيصـال إيـداع أو صـك رهـن – أن يطلـط قيـد التظهيـر الـذي حصـل لـه مـع بيـان

موطنه بدفاتر المستودع العام.

مادة ()170

 .1يجط أن يكون تظهير إيصال اإليداع أو صك الرهن مررابا ومشتمالب على توقيع المظهر.
ال عـن إيصـال اإليـداع ،وجـط أن يشـمل التظهيـر باإلضـافة إلـي البيانــات
 .2بواذا ظهـر صـك الـرهن منفصـ ب

المنصـوص عليهـا فـي الفقـ ةر السـابقة بيانـبا بمبلـغ الــدين المضـمون بـالرهن مـن تـاريخ اسـتحقاقه واسـم الــدائن
ومهنته وموطنه.
 . 3علـى المظهـر إليـه األول أن يبـادر إلــي طلـط قيـد تظهيـر صـك الــرهن وبيانـات هـذا التظهيـر فـي دفتــر
المستودع العام والتأشير بذلك على صك الرهن.

مادة ()171

 .1لحامل صك الرهن – دون إيصال اإليداع – حق رهن على البضاعة المودعة.

 .2لحامــل إيص ــال اإلي ــداع – دون صــك ال ــرهن – ح ــق ســحط البض ــاعة المودع ــة بشــرط أن ي ــدفع ال ــدين

المضمون بالرهن إذا كان مستحق األداء ،فإذا لم يكـن الـدين مسـتحق األداء جـاز لـه سـحط البضـاعة قبـل

حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع العام مبلغاب كافيبا لتغطية الدين وعوائد حتى حلول األجل،
ويسري هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الرهن لقبضه.
مادة ()172

إذا لـم يـدفع الـدين المضـمون بـالرهن فـي ميعـاد اسـتحقاقه جـاز لحامـل صـك الـرهن  -منفصـالب عـن إيصــال

اإليداع  -أن يطلط بيع البضاعة المرهونة با تباع اإلجراءات المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري.
مادة ()173

 . 1يسـتوفى الــدائن المــرتهن حقــه مــن ثمــن البضــاعة باألولويـة علــى الــدائنين العــاديين بعــد اصــم المبــالغ
اآلتية :
أ.

الضرائط والرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة.

ب .مصاريف بيع البضاعة بوايداعها وغيرها من مصاريف الحف .
 .2إذا لم يكن حامل إيصال اإليداع حاض ابر وقت بيع البضاعة ،أودع المبلغ الزائد على ما يستحقه حامل
صك الرهن في ازينة المحكمة الماتصة.
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مادة ()174

 . 1ال يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المـدين أو المظهـرين إال بعـد التنفيـذ علـى البضـاعة المرهونـة

وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه.

 . 2يكون الرجوع على المظهرين االل امسة عشر يومبا من تاريخ بيع البضاعة ،بواال سـقط حـق الحامـل
في الرجوع.
 . 3فـي جميــع األح ـوال يسـقط حــق حامــل صـك الــرهن فــي الرجـوع علــى المظهــرين إذا لـم يباشــر إج ـراءات
التنفيذ على البضاعة المرهونة االل ثال ثين يوماب من تاريخ استحقاق الدين.
مادة ()175

إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال اإليداع أو صك الرهن ،على مبلـغ التـأمين الـذي يسـتحق عنـد

وقوع هذا الحادث ،جميع الحقوق المقررة له على البضاعة.
مادة ()176

 . 1لمن ضاع أو تلف منه إيصال اإليداع أن يتقدم بطلط مستعجل لقاضـي المحكمـة الماتصـة التـي يقـع
في دائرتها المستودع العام لألمر بتسليمه صو ةر من اإليصـال الضـائع أو التـالف ،بشـرط أن يثبـت مل يتـه

ال ،وتب ـ أر ذمـة هـذا ال فيـل بانقضــاء سـتة أشـهر مـن تــاريخ تقـديم ال فالـة دون أن يتقـدم أحــد
لـه وأن يقـدم كفـي ب

بطلط استرداد البضاعة.

 .2لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن أن يتقدم بطلط مستعجل لقاضي المحكمة الماتصة التي يقع في

دائرتهــا المســتودع الع ــام لألمــر بوفــاء ال ــدين المضــمون بــالرهن عن ــد حلــول أجلــه ،بش ــرط أن يثبــت مل يت ــه
ال فــإذا لـم يقــم المــدين بتنفيـذ األمــر ،كـان لمــن صــدر األمـر لصــالحه أن ينفــذ
للصـك الضــائع وأن يقـدم كفــي ب
على البضاعة المرهونة بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها فـي هـذا القـانون بشـأن الـرهن التجـاري ،وذلـك
بشـرط أن يكــون التظهيــر األول الــذي حصــل علــى الصــك قـد قيــد فــي دفــاتر المســتودع العــام وفق ـبا ألحكــام

المادة ( )3/170من هـذا القـانون ،وتبـ أر ذمـة ال فيـل بانقضـاء سـتة أشـهر مـن تـاريخ اسـتحقاق الـدين ،دون
اتااذ إجراءات التنفيذ على البضاعة ،أو دون أن يتقدم أحد الستردادها.
مادة ()177

 . 1إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد اإليداع ،جاز لمستثمر المسـتودع العـام طلـط بيعهـا وفقـاب
ل جراءات المنصوص عليها في هذا القانون في شأن الرهن التجاري ،ويستوفي من حصيلة البيع المبالغ
المستحقة له ويسلم الباقي إلي المودع أو يودعه ازينة المحكمة الماتصة.

 . 2يسـري حكـم الفقـرة السـابقة إذا كـان عقـد اإليـداع غيـر محـدد المـدة وانقضـت سـنة دون أن يطلـط المــودع
استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد اإليداع.
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مادة ()178

 .1يعاقـط بـالحبس وبغ ارمـة ال تجــاوز عشـ ةر آالف دينـار أردنـي أو مــا يعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانون ـاب ،أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو استغل مستودعاب عاماب دون الحصول على الترايص المشـار إليـه
في المادة  2/161من هذا القانون.

 .2يجوز للمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تأمر:
أ.

بإغالق المستودع بوايداع البضائع الموجودة فيه في أحد المستودعات المراص بها وذلك على نفقة
المحكـوم عليـه ،وعلـى ذمــة تسـليمها ألصـحابها أو التصــرف فيهـا لحسـابهم وفق ـاب لألحكـام الـواردة فــي

هذا الفصل.

ال بيان موقع المستودع العام الجديد في صحيفة يومية على نفقة المحكوم عليه.
ب .ينشر الحكم شام ب
الفصل السادس

الوكالة التجارية
الفرع األول

أحكام عامة

مادة ()179

تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفبا إجراء المعامالت التجارية لحساط الغير.
مادة ()180

 .1إذا أعطيت الوكالة التجارية مطلقة ،فال تنصرف إال إلي المعامالت التجارية.

 .2بواذا أعطيــت الوكالــة التجاريــة ماصصــة بمعاملــة تجاري ــة معينــة ،جــاز للوكيــل القيــام بجميــع األعم ــال
الالزمة إلجراء هذ المعاملة دون حاجة إلذن من الموكل.
 .1ت ون الوكالة التجارية بأجر.

مادة ()181

 . 2يسـتحق الوكيــل التجـاري األجــر بمجــرد إبـرام الصــفقة التــي كلـف بهــا ،وكــذلك يسـتحق األجــر إذا أثبــت
تعذر إبرام الصفقة بسبط يرجع إلى الموكل.

 . 3فـي غيـر الحـالتين المشـار إليهمـا فـي الفقـرة السـابقة ال يسـتحق الوكيـل أجـ ابر بوانمـا يسـتحق تعويضـاب عــن
الجهد الذي بذله ،طبقبا لما يقضي به العرف التجاري.
 .4إذا أتفق على أجر الوكيل فال ياضع لتقدير القاضي.

مادة ()182

 .1على الوكيل إتباع تعليمات الموكل ،فإذا االفها دون مسو مقبول جاز للموكل رفض الصفقة.

 . 2إذا لــم توجــد تعليمــات مــن الموك ــل بشــأن الصــفقة ،فعلــى الوكيــل ت ــأاير إبرامهــا وطلــط التعليمــات م ــن
الموكل ،إال إذا كان التأاير يلحق ضر بار بالموكل ،أو كان الوكيل مفوضبا في العمل دون تعليمات منه.
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مادة ()183

إذا كانت البضائع أو األشياء التي يحوزها الوكيل لحساط الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط في القيمة

ولــم تص ــله تعليم ــات مــن الموك ــل بش ــأنها ف ــي ميعــاد مناس ــط ،فللوكي ــل أن يتقــدم بطل ــط مس ــتعجل لقاض ــي

المحكمة الماتصة لألذن له ببيعها بال يفية التي يعينها القاضي.
مادة ()184

للوكي ــل أن يمتن ــع ع ــن إجـ ـراء العم ــل المعه ــود ب ــه إلي ــه ،إذا ك ــان إجـ ـرار يتطل ــط م ص ــاريف غي ــر عادي ــة ول ــم يرس ــلها
إليه الموكل ،إال إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يردي الوكيل هذ المصاريف.
مادة ()185

إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود إليه بها ،فيجط عليه إاطار الموكـل بـذلك فـو بار ،وفـي هـذ الحالـة
يجط على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرهـا مـن األشـياء التـي يحوزهـا لحسـاط الموكـل حتـى تصـله
تعليماته بشأنها ،فإذا لم تصله التعليمات في ميعاد مناسط ،جاز للوكيل أن يتقدم بطلط مستعجل لقاضي

المحكمة الماتصة لألمر باإليداع عند أمين يعينه القاضي.
مادة ()186

 . 1الوكيل مسئول عن هالك أو تلف البضائع أو األشياء التي يحوزهـا لحسـاط الموكـل ،إال إذا نـتج ذلـك
عن سبط ال يد للوكيل أو لتابعيه فيه ،أو عن عيط ذاتي في البضاعة أو الشيء.

 .2ال يلت زم الوكيل بالتأمين على األشياء التي يحوزها لحساط الموكل إال إذا طلط منه ذلك أو كان إجراء
التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء.

مادة ()187

 .1ال يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفبا ثانيبا في الصفقة المكلف بإبرامها إال في الحاالت اآلتية :
أ .إذا أذن له الموكل بذلك.
ب .إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة.

ج .إذا كانــت الصــفقة تتعل ــق بســلعة له ــا ســعر مح ــدد فــي الس ــوق واشــتراها الوكي ــل أو باعهــا به ــذا
السعر.

 .2ال يستحق الوكيل في الحاالت المذكورة في الفقرة السابقة أج ابر نظير الوكالة.
مادة ()188

يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلط اال طالع على عقد الوكالة وعلى المراسالت وغيرها المثبتة
أو المقيدة لسلطة الوكيل ،وال يجوز االحتجاج علـى الغيـر بـالقيود الـواردة علـى سـلطة الوكيـل ،إال إذا ثبـت

علم الغير بها وقت التعاقد.

مادة ()189

 .1على الوكيل أن يحيط الموكل علمبا بالصفقات التي أبرمها لحسابه.
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 . 2وعلى الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه ،أو الذي يجري عليه العرف أو التعامل السابق

بينهما ،حساباب عن األعمال التي يجريها لذمته ويجط أن يكون الحساط مطابقبا للحقيقة ،فـإذا تضـمن عـن
عمد بيانات غير صحيحة ،جاز للموكل رفض الصفقة أو الصفقات التي تتعلق بها هذ البيانـات ،فضـالب
عن حقه في المطالبة بالتعويض ،وال يستحق الوكيل أج بار عن الصفقة أو الصفقات المذكورة.
مادة ()190

 .1للوكيـل  -فضـالب عــن حقـه فـي الحــبس  -امتيـاز علـى البضــائع وغيرهـا مـن األشــياء التـي يرسـلها إليــه
الموكل أو يودعها لدية أو يسلمها له.

 . 2يتضـ ـ ــمن االمتيـ ـ ــاز أجـ ـ ــر الوكيـ ـ ــل والمصـ ـ ــاريف والمبـ ـ ــالغ التـ ـ ــي يـ ـ ــدفعها عـ ـ ــن الموكـ ـ ــل أو يقرضـ ـ ــها ل ـ ـ ــه
وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبط الوكالة ،سواء أنفقت قبل تسليم البضاعة أو األشياء أو

أثناء وجودها في حيا ةز الوكيل.

 .3يتقـرر االم تيـاز دون اعتبـار لمـا إذا كـان الـدين قـد نشـأ عـن أعمـال تتعلـق بالبضـائع أو األشـياء التــي ال
تزال في حيا ةز الوكيل أو ببضائع أو أشياء أارى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عند أو تسليمها له.
مادة ()191

 .1ال يكـون للوكيــل االمتيـاز المشــار إليـه فــي المـادة الســابقة إال إذا كـان حــائ باز لبضـائع أو أشــياء لحســاط
الموكل ،وتتحقق هذ الحيا ةز في الحاالت التالية :
أ.

إذا تسلم الوكيل البضائع أو األشياء فعالب.

ب .إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مازن عام أو ااص.

ج .إذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أارى.

د .إذا صدرها وظل حائ باز لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أارى.
 . 2إذا بيعت البضائع أو األشياء التي يقع عليها االمتياز وسلمت للمشتري ،انتقل امتياز الوكيل إلى الثمن.
مادة ()192

امتيــاز الوكي ــل التج ــاري مق ــدم علــى جمي ــع االمتي ــازات األا ــرى ،مــا ع ــدا المص ــاريف القض ــائية والضـ ـرائط

والرسوم المستحقة للدولة.

مادة ()193

 . 1يتبع في التنفيذ على البضائع واألشياء الموجودة في حيا ةز الوكيل التجاري إجراءات التنفيذ على الشيء
المرهون رهنبا تجاريا.
 .2ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفبا ببيع البضائع أو األشياء التي في حيازته ،جاز له الت نفيذ عليها ببيعها

دون حاجة إلى ا تباع اإلجراءات المشار إليها في الفقـ ةر السـابقة ،إال إذا تعـذر عليـه تنفيـذ تعليمـات الموكـل
في شأن البيع.
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مادة ()194

يجـوز ل ــل مـن طرفــي عقــد الوكالـة التجاريــة إنهـاء العقــد فــي كـل وقــت ،وال يسـتحق التعــويض إال إذا وقــع

إنهــار العقــد دون إاطــار ســابق أو ف ــي وقــت غيــر م ناســط ،بواذا كــان العق ــد محــدد المــدة ،يجــط أن يس ــتند

إنهار إلي سبط جدي بواال استحق التعويض.

مادة ()195

إذا لـم يك ـن للموكــل مـوطن معلــوم فــي فلسـطين ،اعتبــر مــوطن وكيلـه موطن ـبا لــه ،وتجـوز مقاضــاته وتبليغــه
باألوراق القضائية الرسمية فيه ،وذلك فيما يتعلق باألعمال التي يجريها الوكيل لحساط موكله.
مادة ()196

تسري فيما يتعلق بتنظيم االشتغال بأعمـال الوكالـة التجاريـة فـي فلسـطين األحكـام الـواردة فـي هـذا الفصـل،

بما ال يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة ألعمال الوكالء التجاريين.
الفرع الثاني

بعض أنواع الوكالء التجاريين
 .1الوكالة بالعمولة
مادة ()197

 .1الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضا الوكيل أن يجري باسمه تصرفبا قانونيبا لحساط الموكل.
 .2تسـ ــري علـ ــى الوكالـ ــة بالعمولـ ــة  -باإلضـ ــافة إل ـ ــي األحكـ ــام العامـ ــة بشـ ــأن الوكالـ ــة التجاريـ ــة  -األحك ـ ــام
المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة ()198

 .1إذا بــاع الوكي ــل بالعمول ــة بأق ــل م ــن ال ــثمن ال ــذي ح ــدد الموك ــل أو اش ــترى ب ــأعلى من ــه ،وج ــط عل ــى الموك ــل -

ال للثمن.
إن أراد رفض الصفقة  -أن ياطر الوكيل بذلك االل أسبوع من تاريخ علمه بها ،بواال أعتبر قاب ب
 .2وال يجوز للموكل رفض الصفقة ،إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن.
مادة ()199

 .1إذا اشـت رى الوكيـل بالعمولـة لحسـاط الموكــل بضـاعة ماالفـة للنـوع أو الصــنف الـذي طلبـه الموكـل فــال
يلزم بقبولها.

 . 2إذا اشـترى الوكيـل بالعمولـة بضـاعة مطابقـة للبضـاعة المطلوبـة ول ـن بكميـة أ بـر فـال يلـزم الموكـل إال
بقبول ال مية التي طلبها .أما إذا كانت ال مية أقل يكون للموكل الايار بين قبولها أو رفضها.
مادة ()200

إذا تعاقـد الوكيــل بالعمولـة بشــروط أفضـل مــن الشــروط التـي حــددها الموكـل ،عــادت المنفعـة إلــى الموكــل،

وعلى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الشروط الحقيقية التي تمت الصفقة بمقتضاها.
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مادة ()201

 .1إذا مــن الوكيــل بالعمولــة المكلــف ب ــالبيع المشــتري أج ـالب للوفــاء ب ــالثمن أو قس ـطه عليــه بغيــر إذن م ــن

الموكل ،جاز للموكل أن يطالط الوكيل بأداء الثمن بأجمعـه فـو بار ،وفـي هـذ الحالـة يجـوز للوكيـل بالعمولـة
أن يحتف بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى.
 . 2ومــع ذلــك يجــوز للوكي ــل بالعمولــة أن يمــن األج ــل أو بتقســيط الــثمن بغي ــر إذن مــن الموكــل إذا ك ــان

العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك ،إال إذا كانت تعليمـات الموكـل الصـريحة تلزمـه

بالبيع بثمن معجل.

مادة ()202

إذا قضـت تعليمـات الموكـل بـالبيع بـثمن مرجـل وبـاع الوكيـل بالعمولـة بـثمن معجـل ،فـال يجـوز للموكــل أن

يطالبـه بـأ داء الـثمن إال عنـد حلـول األجـل المعـين ،وفــي هـذ الحالـة يلتـزم الوكيـل بـأداء الـثمن علـى أســاس

البيع المرجل.

مادة ()203

 . 1ال يجوز للوكيل بالعمولة تغيير العالمات التجارية الموضوعة على البضائع التي يتسلمها من الموكل

أو لحسابه ،إال إذا تم ذلك في حدود القانون وكان مأذونبا في ذلك صراحة.
 . 2بواذا كان الوكيل بالعمولة حائ باز لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه من موكلين ماتلفين ،وجط
أن يضع على كل بضاعة منها بيانبا ممي باز لها.

مادة ()204

 . 1يج ــوز للوكيـ ــل بالعمولـ ــة أن ي صـ ــرل باس ــم الموكـ ــل الـ ــذي يتعاقـ ــد لحس ــابه ،إال إذا طلـ ــط منـ ــه الموكـ ــل

عـ ــدم

اإلف ضــاء باس ــمه ،وال يترت ــط عل ــى اإلف ض ــاء باس ــم الموك ــل تغييــر ف ــي طبيع ــة الوكال ــة ،م ــا دام الوكي ــل بالعمول ــة يب ــرم

العقد باسمه.

 . 2علــى الوكي ــل بالعمول ــة اإلف ض ــاء إل ــي الموكــل باس ــم الغي ــر ال ــذي يتعاق ــد معــه إذا طل ــط الموك ــل من ــه ذل ــك ،ف ــإذا
امتنع الوكيل بالعمولة عن اإلفضاء ب اسم الغير دون مسو مقبول ،جاز اعتبار ضامن با تنفيذ الصفقة.
 . 3وفي جميع األحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه ،متى طلط منه الموكل ذلك.
مادة ()205

 . 1يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه ،كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبل الوكيل بالعمولة.

 . 2ل ــيس للغيـ ــر ال ــذي تعاقـ ــد مـ ــع الوكي ــل بالعمولـ ــة الرج ــوع علـ ــى الموكـ ــل ،وال للموك ــل الرجـ ــوع عل ــى الغيـ ــر بـ ــدعوى
مباشرة ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

.1

مادة ()206

إذا أفلــس الوكيــل بالعمولــة المكلــف بــالبيع قبــل قــبض الــثمن مــن المشــترى ،جــاز للموكــل أن يطالــط

المشترى مباش ةر بأداء الثمن إليه.
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.2

إذا أفلـس الوكيـل بالعمولــة المكلـف بالش ـراء قبـل تســلم المبيـع ،جــاز للموكـل أن يطالــط البـائع مباش ـ ةر

بتسليم المبيع إليه.

مادة ()207

 .1ال ي ض ــمن الوكي ــل بالعمولـ ــة وف ــاء الغي ــر  -المتعاقـ ــد مع ــه  -بالتزام ــه ،إال إذا تحمـ ــل ه ــذا ال ض ــمان ص ـ ـراحة ،أو

نص عليه ا لقانون ،أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه.

 .2يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أج برا ااص با تحدد المحكمة ،عند عدم وجود اتفاق أو عرف في شأنه.
مادة ()208

ال يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غير في العمل الموكل فيه ما لم يكن مأذونبا في ذلك مـن الموكـل ،فـإذا
ال أا بار بالعمولة ،فال يكون للنائط حق الحـبس أو االمتيـاز إال بقـدر الـدين
أناط عنه في القيام بالعمل وكي ب
المستحق للوكيل بالعمولة األصلي.

 .2وكالة العقود
مادة ()209

وكالـ ــة الع ق ـ ــود ع ق ـ ــد يلت ـ ــزم بموجب ـ ــه ش ـ ــاص أن يت ـ ــولى علـ ــى وج ـ ــه االس ـ ــتمرار وف ـ ــي منط ق ـ ــة نش ـ ــاط معين ـ ــة ،الت ـ ــرويج

والت ف ــاوض بواب ـ ـرام ال ص ــفقات باسـ ــم الموكـ ــل ولحس ــابه مقابـ ــل أجـ ــر ،ويج ــوز أن تشـ ــمل مهمتـ ــه تنفي ــذها باسـ ــم الموكـ ــل

ولحسابه.

مادة ()210

يجط أن يثبت عقد وكالة العقود بال تابة ،وأن يبين فيه بوجه ااص حدود الوكالة ،وأجر الوكيل ،ومنطقة

نشاطه ،ومدة العقد إذا كان محدد المدة.

مادة ()211

يتـولى وكيــل العقــود ممارســة أعمــال الوكالــة بوادا ةر نشــاطه التجــاري بشــأنها علــى وجــه االســتقالل ،ويتحمــل
وحد المصروفات الالزمة إلدارة هذا النشاط.
مادة ()212

ال يجوز للموكل أن يستعين بأ ثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفرع من النشاط ،كما ال

يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيالب أل ثر من منشأة تمارس ذات النشاط وفي ذات المنطقة ،وذلك كله مـا

لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

مادة ()213

إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مباني للعرض أو ماازن للسلع أو منشآت للصيانة أو اإلصالل

فال يجوز أن تقل مدة العقد عن امس سنوات.
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مادة ()214

 . 1ال يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل ،إال إذا أعطى له الموكل هذا الحـق ،وفـي هـذ الحالـة
ال دون ترايص ااص.
ال يجوز للوكيل أن يمن تافيضبا أو أج ب
ال
 . 2ويجـوز لوكيــل العقــود أن يتلقــى الطلبـات المتعلقــة بتنفيــذ العقــود التــي تبـرم عــن طريقــه ،ويعتب ـر ممــث ب
لموكله في الدعوى المتعلقة بهذ العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيل.
مادة ()215

 . 1يلتزم الموكل بأداء األجر المتفق عليه للوكيل.

 . 2ويجـوز أن يكـون األجــر نسـبة مئويــة مـن قيمــة الصـفقة وتحتســط هـذ النســبة علـى أســاس سـعر البيــع
للعمالء ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ()216

إذا كانــت وكال ــة العق ــود مقص ــو ةر عل ــى وكي ــل واح ــد ف ــي منطق ــة معين ــة ،اس ــتحق وكي ــل العق ــود األج ــر ع ــن
الصفقات التي يبرمها الموكل مباش ةر أو بوساطة غير في هذ المنطقة ،ولو لم تبرم هـذ الصـفقات بسـعي

هذا الوكيل ،ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك.

مادة ()217

علـ ــى الموكـ ــل أن يقـ ــدم للوكي ـ ــل جميـ ــع المعلومـ ــات الالزمـ ــة لتنفي ـ ــذ الوكالـ ــة ،وأن يـ ــزود  -بوجـ ــه ا ـ ــاص -
بمواصــفات الســلع والرس ــوم والعالمــات ،وغيــر ذل ــك مــن البيانــات الت ــي تعينــه علــى ت ــرويج الســلع موض ــوع

الوكالة وتسويقها.

مادة ()218

 .1يلتــزم وكي ــل العق ــود بالمحافظ ــة عل ــى حق ــوق الموكــل ،ول ــه اتا ــاذ جمي ــع اإلجـ ـراءات التحفظي ــة الالزم ــة
للمحافظة على هذ الحقوق ،وعليه أن يزود موكله بالبيانات الااصة بحالة السوق في منطقة نشاطه.

 . 2ال يجـوز لوكيـل العقـود أن يـذيع أس ـرار الموكـل التـي تصـل إلـى علمــه بمناسـبة تنفيـذ الوكالـة ،ولـو كــان

ذلك بعد انتهاء العالقة العقدية.

مادة ()219

 . 1تنعقـد وكالــة العقـود لمصــلحة الطــرفين المشـتركة ،فــإذا كـان العقــد غيــر محـدد المــدة ،فـال يجــوز للموكــل

إنهار دون اطأ من الوكيل ،بواال كان ملزمبا بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله ،ويبطل كـل
اتفاق ياالف ذلك.

 .2يلتـزم الوكيـل بتعــويض الموكـل عــن الضـرر الـذي أصــابه إذا نـزل عــن الوكالـة فـي وقــت غيـر مناســط

وبغير عذر مقبول.

مادة ()220

 .1تسقط جميع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على إنتهاء العالقة العقدية.
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 .2استثناء من قواعد االاتصاص الواردة بقانون أصول المحا مات المدنية والتجارية تاتص بنظر جميع
المنازعات الناشئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد.
الفصل السابع
السمسرة

مادة ()221

السمسـ ةر عقـد يتعهـد بمقتضـا السمسـار لشـاص بالبحـث عـن طـرف ثـان إلتمـام صـفقة معينـة والتوسـط فـي

إبرامها مقابل أجر.

مادة ()222

إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في االتفاق وجط تعيينه وفقبا لما يقضي به العرف ،فإذا لم يوجد
عرف قد ر القاضي بمراعاة ما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في القيام بالعمل المكلف به.
مادة ()223

 .1ال يستحق السمسار أج بار عن وساطته ،إال إذا أدت إلي إبرام العقد ،بواذا لم ي تم إبرام العقد بسبط تعنت
من فوضه جاز للقاضي أن يعوض السمسار عما بذله من جهد.
 . 2ويستحق السمسار األجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه.

 .3إذا كان العقد معلقبا على شرط واقف فال يستحق السمسار أجر إال إذا تحقق الشرط.
 .4إذا كـان أحـد آثـار العقـد يتوقـف علـى إتمـام إج ـراء قـانوني معـين كالتسـجيل فـي بيـع العقـار أو القيـد فــي
الرهن الرسمي استحق السمسار أج ةر بمجرد إبرام العقد االبتدائي.
مادة ()224

إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه جاز له المطالبة بأجر أو االحتفاظ به إن كان قد قبضه إال

إذا ثبت الغ

أو الاطأ الجسيم من جانبه.

مادة ()225

ال يجـوز للمحكمـة أن تافـض أجــر السمسـار إذا كـان غيــر متناسـط مـع الاــدمات التـي أداهـا إال إذا تعــين

مقدار األجر أو دفع األجر المتفق عليه بعد إبرام العقد.

المادة ()226

إذا توسط السمسار في صفقة ممنوعة قانونبا فال يستحق عنها أج بار.
مادة ()227

 .1ال يستحق السمسار األجر إال ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلبرامه.

 . 2بواذا صـدر التفـويض مـن الطـرفين كــان كـل منهمـا مسـئوالب قبـل السمســار بغيـر تضـامن بينهمـا عـن دفــع
األجرة ،ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما األجر بأ مله.
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مادة ()228

ال يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي أنفقها في تنفيذ العمل المكلف به ،إال إذا اتفق على غير ذلك،
وفي هذ الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد.
مادة ()229

على السمسار  -ولو لم يكن مفوضبا إال من أحد طرفي العقد  -أن يعرض الصفقة على الطرفين بأمانـة،
وأن يوقفهمـا علـى جميــع الظـروف التــي يعلمهـا عنهــا ،ويكـون مســئوالب قبلهمـا عــن كـل غ ـ أو اطـأ جســيم
يصدر منه.

مادة ()230

ال يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفبا في العقـد الـذي توسـط فـي إب ارمـه ،إال إذا أجـاز مـن فوضـه فـي ذلـك،
وفي هذ الحالة ال يستحق السمسار أي أجر.
مادة ()231

يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هالك أو فقدان ما تسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياء

متعلقة بالعقد الذي توسط في إبرامه ،إال إذا أثبت أن هال ها أو فقدانها كان بسبط قوة قاهرة.
مادة ()232

ال يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط في إبرامه ،وال يسأل عن تنفيذ أو عـن قيمـة أو صـنف
البضائع المتعلقة به ،إال إذا ثبت الغ

أو الاطأ الجسيم في جانبه.
المادة ()233

 .1إذا أن ــاط السمس ــار غي ــر فـ ــي تنفي ــذ العم ــل المكل ــف بـ ــه دون أن يك ــون مرا صـ ـاب ل ــه فـ ــي ذل ــك ،ك ــان مس ــئوالب عـ ــن
عمل النائط كما لو كان هذا العمل صدر منه ،ويكون السمسار ونائبه متضامنين في المسئولية.

 .2بواذا را ــص للسمس ــار فـ ــي إقام ــة نائـ ــط عن ــه دون أن يعـ ــين ش ــاص النائـ ــط ،ال يك ــون السمسـ ــار مس ــئو بال إال عـ ــن
اطئه في ااتيار نائبه أو عن اطئه فيما أصدر له من تعليمات.

 . 3وفي جميع األحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائط السمسار أن يرجع كل منهما على اآلار مباشرة.
مادة ()234

 . 1إذا فوض عدة سماس ةر بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمـل المكلفـين بـه ،إال إذا راـص لهـم
بالعمل منفردين.

 . 2إذا فوض أشااص متعددون سمسا بار واحدبا في عمل مشترك بيـنهم كـانوا مسـئولين بالتضـامن قبلـه عمـا
يستحقه تنفيذبا لهذا التفويض ،ما لم يتفق على غير ذلك.
 . 3إذا تم العقد بتدال عدة سماسرة ولم يعين ل ل منهم أجر مستقل ،استحق كل مـنهم نصـيباب فـي األجـر
المشترك بنسبة ما يبذله من جهد في إبرام العقد.
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مادة ()235

 . 1على السمسار أن يقيد في دفاتر جميع المعامالت التي تبرم بسعيه ،وأن يحتف بالوثائق المتعلقة بها،

وأن يعطي من كـل ذلـك صـو ابر طبـق األصـل لمـن يطلبهـا مـن المتعاقـدين ،وتسـري علـى هـذ الـدفاتر أحكـام
الدفاتر التجارية.

 .2وفي البيع بالعينة يجط على السمسار االحتفاظ بالعي نة ،ما لم ت ن قابلة للتلف ،إلى أن يقبل المشتري
البضاعة دون تحف  ،أو تسوى جميع المنازعات بشأنها.

مادة ()236

تسري على السمسرة في سوق األوراق المالية القوانين الااصة بذلك.
الفصل الثامن
النقل

الفرع األول

أحكام عامه

مادة ()237

عقـد النقــل اتفــاق يلتــزم بمقتضــا الناقـل أن يقــوم بوســائله الااصــة بنقــل شـاص أو شــئ إلــى مكــان معــين

مقابل أجرة.

مادة ()238

 .1فيما عدا النقـل الب حـري ،تسـري األحكـام المنصـوص عليهـا فـي هـذا الفصـل علـى جميـع أنـواع النقـل أيـا

كانت صفة الناقل ،ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 . 2تسري تلك األحكام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أارى ،ما لم ت ن هذ العمليات هي
الغرض الرئيس من التعاقد.

مادة ()239

 .1يـتم عقــد النقــل وعقـد الوكالــة بالعمولــة للنقــل بمجـرد االتفــاق ،ويجــوز إثبــات العقـد بكافــة طــرق اإلثبــات
المقررة قانوناب.
ال منه ل يجاط الصادر من المرسل.
 .2تسلم الناقل الشيء محل النقل يعد قبو ب

ال منه ل يجاط الصـادر مـن الناقـل ،إال إذا أثبـت أن نيتـه لـم
 .3يعتبر صعود ال ار ط إلى وسيلة النقل قبو ب
تتجه إلى إبرام عقد النقل.

مادة ()240

 . 1إذا كــان للناق ــل أ ث ــر م ــن نم ــوذج للعق ــود الت ــي يبرمهــا ،انعق ــد النق ــل بمقتض ــى النم ــوذج ال ــذي يتض ــمن
الشروط العامة ،ما لم يتفق على اتباع نموذج آار يشتمل على شروط ااصة.

 .2بواذا اتفق على اتباع نموذج معين ،فال يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها.
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مادة ()241

 . 1إذا لــم يكــن هنــاك أ ثــر مــن ناقــل أو مســتثمر لاطــوط نقــل معينــه ،التــزم بقبــول كــل مــا يقــدم إليــه م ــن

طلبات النقل ،إال إذا كان الطلط ماالفاب للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيذ ألسباط ال شأن
له وال لتابعيه في إحداثها.

 . 2إذا جـاوزت طلبــات النقـل كافــة الوســائل التـي راــص للناقــل فـي اســتعمالها ،يجــط عليـه أن ي ارعــي فــي

قبـول الطلبـات تـواريخ تقــديمها ،بحيـث يكـون للطلــط األسـبق األولويـة علــى الطلبـات الالحقـة ،إال إذا كــان

لبعضها األولوية بمقتضى شروط النقل.

مادة ()242

 .1تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بادماتهم.

 .2يعتبر تابعبا كل شاص يستادمه الناقل في تنفيذ االلتزامات المترتبة على عقد النقل.
 .3يقع باطالب كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه.
مادة ()243

ال تعد من القوة القاه ةر في عقود النقل ما يلي :

أ .انفجار وسيلة النقل أو احتراقها أو اروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تصادمها أو غير
ذلك من الحـوادث التـي ترجـع إلـى األدوات أو اآلالت التـي يسـتعملها الناقـل فـي تنفيـذ النقـل ،ولـو
ثبت أنه اتاذ الحيطة لضمان صالحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر.

ب .الحـواد ث التـي ترجـع لوفـاة تـابعي الناقـل فجـأة أو إصـابتهم بضـعف بـدني أو عقلـي أثنـاء العمــل،
ولو ثبت أن الناقل أتاذ الحيطة لضمان لياقتهم البدنية والعقلية.
مادة ()244

ال يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو االنحراف عن الطريق المعين له بسـبط

االضطرار إلى تقد يم المساعدة ألي شاص مريض أو مصاط أو في اطر.
 . 1يقصـد بــالغ
إحداث ضرر.

مادة ()245

فـي تنفيــذ عقـد النقــل كـل فعــل أو امتنـاع عــن فعـل يقــع مـن الناقــل أو مـن تابعيــه بقصــد

 . 2يقصـد بالاطـأ الجسـيم كــل فعـل أو امتنـاع يقـع مــن الناقـل أو مـن تابعيـه برعونــة مقرونـة بـإدراك لمـا قــد
ينجم عنها من ضرر.
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الفرع الثاني

نقل األشياء

مادة ()246

 . 1على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوط اإلرسال إليه ،ونوع
األشــياء محــل النق ــل وقيمتهــا ووزنه ــا وحجمهــا وكيفي ــة حزمهــا وع ــدد الطــرود الت ــي تشــملها ،وغي ــر ذلــك م ــن

البيانات التي قد يطل بها الناقل أو يقررها القانون لتعيين ذاتية الشيء المطلـوط نقلـه ،وكـذلك مهلـة التسـليم

والطريق الواجط اإلتباع.

 . 2يسأل المرسل عن الضرر الذي ينجم عن عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتها.
مادة ()247

 . 1إذا حررت وثيقة نقل يجط أن تشمل بوجه ااص على البيانات اآلتية :
أ .مكان وتاريخ الوثيقة.

ط .أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل  -إن وجد  -وعناوينهم.
ت .مكان القيام ومكان الوصول.

ث .البيانات الااصة بتعيين الشيء محل النقل كوزنه وحجمـه وكيفيـة حزمـة وعـدد الطـرود ،وكـل بيـان
آار يكون الزمبا لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته.
ج .ميعاد مباشرة النقل وميعاد الوصول.

ل .أجرة النقل وغيرها من المصاريف ،مع بيان ما إذا كانت مستحقه على المرسل أو المرسل إليه.

 .الشروط الااصة بالشحن أو التفريغ ،ونـوع العربـات التـي تسـتادم فـي النقـل ،والطريـق الـذي يجـط
ا تباعه ،وتحديد المسئولية ،وغير ذلك من ا لشروط الااصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل.

 . 2وللمرسل أن يطلط من الناقل تسليمه نساة من وثيقة النقل موقعه منه.
مادة ()248

إذا لم تحرر وثيقة نقل جاز للمرسل أن يطلط إعطاء إيصاالب موقعبا من الناقل بتسلم الشيء محل النقل،
ويجط أن يكون اإليصال مررااب ومشتمالب على البيانات ال افية لتعيين ذاتية الشيء وأج ةر النقل.
مادة ()249

يجـوز أن تحـرر وثيقــة النقـل باسـم شــاص معـين أو ألمـر أو للحامــل ،وتتـداول الوثيقـة طبق ـبا لقواعـد حوالــة
الحق المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانت اسـمية ،أو بـالتظهير إذا كانـت لألمـر ،وبالمناولـة إذا

كانت للحامل.

مادة ()250

تعتبر وثيقة النقل واإليصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجـة فـي إثبـات البيانـات

الواردة فيهما ،وعلى من يدعي ما ياالف هذ البيانات إثبات ذلك.
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مادة ()251

ال تثبت للمرسل إليـه الحقـوق الناشـئة عـن عقـد النقـل وال يتحمـل االلت ازمـات الناتجـة عنـه ،إال إذا قبـل هـذ

الحقوق وااللتزامات صراحة أو ضمناب ويعتبـر قبـوال ضـمنيبا علـى وجـه الاصـوص تسـلم المرسـل إليـه وثيقـة
النقل أو الشيء محل النقل ،أو المطالبة بتسليمه ،أو بإصدار تعليمات بشأنه.
مادة ()252

 .1علـى المرســل أن يسـلم الناقــل الشـيء والوثــائق الالزمـة لت نفيــذ النقـل ،ويكــون المرسـل مســئوالب عـن عــدم
كفاية هذ الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة ،ويكون الناقل مسئوالب عن ضياعها أو إساءة استعمالها.
 .2بواذا اقتضـى النقــل اســتعداداب ااص ـاب مــن جانــط الناقــل ،فيجــط علــى المرســل إاطــار بــذلك قبــل تســليم
الشيء إليه بوقت كاف.
 .3يكون تسليم ال شيء محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل ،ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ()253

 . 1إذا اقتضت طبيعة الشيء إعداد للنقل بتغليفه أو تعبئته أو حزمه ،وجط علـى المرسـل أن يقـوم بـذلك

بكيفية تقيه الهالك أو التلف وال تعرض األشااص أو األموال األارى التي تنقل معه للضـرر ،بواذا كانـت

شروط النقل تستلزم اتباع طريقة معينة في التغليف أو التعبئة أو الحزم ،فيجط على المرسل مراعاتها.

ال عن األضرار التي تنشأ عن العيط في التغل يف أو التعبئة أو الحزم ،كما يكـون
 .2ويكون المرسل مسئو ب
الناقل مسئوالب باالشتراك مع المرسل عن هذ األضرار إذا قبل القيام بالنقل مع علمه بالعيط ويكون الناقل
عالمبا بالعيط إذا كان ظاه ابر أو كان مما ال يافى على الناقل العادي.
 . 3وال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هالك أو تلف أحـد األشـياء التـي قـام بنقلهـا بإثبـات أن الضـرر

ال كل اتفاق على االف ذلك.
نشأ عن عيط في تغليف شئ آار ،أو في تعبئته ،أو في حزمه ،ويقع باط ب
مادة ()254

 . 1للناقل الحق في فحص األشياء المطلوط نقلها ،للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التي أدلى بها
المرسل بشأنها.

 .2إذا اقتضى الفحص فض األغلفة أو األوعية وجط إاطـار المرسـل لحضـور الفحـص ،فـإذا لـم يحضـر
في الميعا د المعين لذلك ،جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضور ،وللناقل الرجوع على المرسل أو المرسل
إليه بمصاريف الفحص.

 . 3إذا تبين من الفحـص أن حالـة الشـيء ال تسـم بنقلـه دون ضـرر ،جـاز للناقـل رفـض النقـل ،أو تنفيـذ

بعد أاذ إقرار من المرسل بعلمه بحالـة الشـيء ورضـائه بالنقـل ،ويجـ ط إثبـات حالـة الشـيء بواقـرار المرسـل
في وثيقة النقل.
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مادة ()255

تسلم الناقل األشياء المطلوط نقلها دون تحف  ،يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومطابقة للبيانات المذكورة في

وثيقة النقل ،فإذا ادعى عكس ذلك فعليه اإلثبات.

مادة ()256

 .1يلتزم الناقل بشحن الشيء في وسيلة النقل االعتيادية ،ما لم يتفق على غير ذلك.

 . 2إذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فال يسأل عنه الناقل ،ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون
تحف فيعتبر أن الشحن قد تم وفقبا لألصول الصحيحة ،حتى يقيم الناقل الدليل على عكس ذلك.
 .3إذا طلـط المرسـل أن يكــون الشـحن علــى وسـيلة نقــل بمواصـفات معينـة ،فــال يكـون الناقــل مسـئوالب عمــا
ينجم عن استعمالها من ضرر.

مادة ()257

 .1على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه ،فإذا لم يتفق على طريق معين فيجط اتباع أفضل الطرق.
 .2ومـع ذلـك يجــوز للناقـل أن يغيــر الطريـق المتفــق عليـه ،إذا وجــدت ضـرو ةر تلجئ ـه إلـى ذلــك ،وفـي هــذ

الحالة ال يسأل الناقل عن التأاير أو غير من األضرار التي قد تنجم عن تغيير الطريق ،إال إذا ثبت

الغ ـ

أو الاطــأ الجســيم م ــن جانبــه أو مــن جان ــط تابعيــه ،وللناقــل الح ــق فــي المطالبــة بالمص ــروفات

اإلضافية الناشئة عن ذلك.

مادة ()258

 .1يضمن الناقل سالمة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل.

 . 2إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة حزمه أو إصالل األغلفة أو زيادتها أو تافيفها
أو غير ذلك من التدابير الضرورية ،وجط على الناقل القيام بها وأداء ما تستلزمه من مصاريف ،على أن

يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه ،ما لم يكن ذلك راجعبا لاطأ الناقل ،ومع ذلك ال يلتزم الناقل بالقيام
بالتدابير غير المعتادة في النقل كر النبات بالماء أو إطعام الحيـوان أو سـقيه أو تقـديم الاـدمات الطبيـة

له ،ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ()259

 . 1يلتزم الناقل بتفريغ الشيء محل النقل عند وصوله ،ما لم ينص القانون أو يتفق على غير ذلك ،وفي
هذ الحالة األاي ةر ال يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبط التفريغ.

 . 2وفي جميع األحوال يتحمل الناقل مصاريف التفريغ ،ما لم يتفق أو يجري العرف على غير ذلك.
مادة ()260

 .1إذا لم يكن التسليم واجبـبا فـي محـل المرسـل إليـه فع لـى الناقـل أن ياطـر بوصـول الشـيء والميعـاد الـذي
يستطيع االله الحضور لتسلمه ،ما لم يتفق على غير ذلك.

قانون التجارة املقربالقراءة الثانية

52

 .2على المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد الذي عي نه له الناقل ،بواال التزم بمصاريف التازين ،وللناقل
بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلي محل المرسل إليه مقابل أج ةر إضافية.
 . 3وللمرسل إليه طلط فحص الشيء قبل تسلمه ،فـإذا امتنـع الناقـل عـن تمكينـه مـن ذلـك ،جـاز لـه رفـض
تسلم الشيء.

مادة ()261

 .1يجــوز للمرســل أثن ــاء وجــود الشــيء ف ــي حيــا ةز الناقــل أن ي ــأمر باالمتنــاع عــن مباشـ ـ ةر النقــل ،أو بوقفـ ـه

بواعادة الشيء إليه ،أو بتوجيهه إلي شا ص آار ،أو غير ذلك من التعليمات ،بشرط أن يدفع المرسل
للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضاب عما يلحقه من ضرر بسبط التعليمات الجديدة ،بواذا
كان المرسل قد تسلم نساة من وثيقة النقل وجط أن يقدمها للناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعبا
عليها من المرسل ،بواال كان للناقل االمتناع عن تنفيذ هذ التعليمات.

 .2ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقـل إلـى المرسـل إليـه بمجـرد تسـليمه وثيقـة

النقل ،ويجط في هذ الحالة أيضاب تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاب عليها
من المرسل إليه ،بواال جاز للناقل االمتناع عن تنفيذها.
 .3ال يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلط المرسـل إليـه تسـلمه أو
إاطار بالحضور لتسلمه.

مادة ()262

علـى الناقــل تنفيـذ التعليمــات الصــادرة إليـه ممــن لـه الحــق فــي إصـدارها طبق ـبا للمـادة الســابقة ،إال إذا كانــت
تاـالف شـروط النقــل ،أو تعـذر علـى الناقــل تنفيـذها ،أو كـان مــن شـأن تنفيـذها اضــطراط حركـة النقــل ،أو
كانت قيمة الشيء محل النقل ال ت فـي لتغطيـة المصـاريف التـي يتحملهـا الناقـل بسـبط تنفيـذها ،وفـي هـذ

األح ـوال يج ــط علــى الناق ــل أن ياطــر م ــن أص ــدر التعليمــات الجدي ــدة بامتناعــه ع ــن تنفيــذها وس ــبط ه ــذا

االمتناع ،ويكون الناقل مسئوالب إذا امتنع عن التنفيذ دون مسو .
مادة ()263

 . 1إذا توقف النقل أثناء تنفيذ  ،أو لم يحضر المرسل إليه لتسلم الشيء ،أو حضر وامتنع عن تسـلمه أو
دفـع أج ـ ةر النقـل والمصــاريف المســتحقة عليـه ،وجــط علـى الناقــل أن يبــادر إلـى إاطــار المرسـل بــذلك مــع

طلط تعليماته ،واستثناء من أحكام المادة ( )261من هذا القانون يلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التي تصله
من المرسل ولو تعذر على المرسل تقديم وثيقة النقل التي تسلمها من الناقل.

 .2بواذا لـم تصــل تعليمـات المرســل اــالل ميعـاد مناســط ،جـاز للناقــل أن يتقــدم بطلـط مســتعجل لقاضــي
المحكمــة الماتصــة لتعيــين ابيــر أو أ ثــر إلثبــات حالــة الشــيء واألذن لــه فــي إيداعــه عنــد أمــين لحس ــاط

المرسل وعلى مسئوليته ،أو بيعه بال يفية التي يعينها القاضي إذا كان الشيء معرضبا للهالك أو التلف أو
هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلط مصاريف باهظة ،بوايداع الثمن ازينة المحكمة لحساط ذوي الشأن.
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مادة ()264

 . 1يلتـزم المرسـل بـدفع أجـ ةر النقـل وغيرهـا مـن المصــاريف المسـتحقة للناقـل ،مـا لـم يتفـق علـى أن يتحملهــا
المرسل إليه.

 .2بواذا اتفــق عل ــى أن يتحمــل المرس ــل إلي ــه أج ـرة النق ــل أو غيره ــا مــن المص ــاريف ك ــان كــل م ــن المرس ــل
والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل.
مادة ()265

ال يستحق الناقل أج ةر نقل ما يهلك بقوة قاه ةر من األشياء التي يقوم بنقلها.
مادة ()266

 .1إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل ،فال يستحق الناقل أية أجرة.

 .2بواذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النق ل ،فال يستحق الناقل إال أج ةر ما تم من النقل.
 . 3وفي جميع األحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن وغيرها من المصاريف الضرورية.
مادة ()267

يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أ ثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شروط النقل لمن دفع
األجرة.

مادة ()268

 . 1للناقل حبس الشيء محـل النقـل السـتيفاء أجـ ةر النقـل والمصـاريف وغيرهـا مـن المبـالغ التـي تسـتحق لـه
بسبط النقل.

 . 2وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على الشيء محل النقل ،الستيفاء جميع المبالغ المستحقة
له ،ويتبع في التنفيذ إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهنبا تجاريبا حيازيا.
مادة ()269

 . 1يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هال ه كليـبا أو جزئيـبا وعـن تلفـه وعـن التـأاير فـي
تسليمه.
 . 2ويك ــون الشـ ــيء مح ــل النقـ ــل ف ــي حكـ ــم الهال ــك كلي ـ ـبا إذا ل ــم يسـ ــلمه الناق ــل ،أو لـ ــم ياط ــر المرسـ ــل إليـ ــه
بالحضــور لتســلمه اــالل ثالثــين يوم ـاب مــن انقضــاء الميعــاد المعــين للتســليم ،أو مــن انقضــاء الميعــاد ال ــذي
يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين ميعاد التسليم.
مادة ()270

ال يسأل الناقل عن هالك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى األمين الذي يعينه

ا لقاضي الستيداع الشيء ،إال إذا ثبت الغ
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مادة ()271

 . 1ال يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة بحكم طبيعته من نقص في الوزن أو في الحجم أثناء النقل ،ما
لم يثبت أن النقص نشأ عن سبط آار.

 .2بواذا كانت وثيقة النقـل تشـمل عـدة أشـيا ء مقسـمة إلـى مجموعـات أو طـرود ،حـدد الـنقص المتسـام فيـه
على أساس وزن كل مجموعة أو طرد ،إذا كان الوزن معينبا على وجه االستقالل في وثيقـة النقـل ،أو كـان

من الممكن تعيينه.

مادة ()272

إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه ،فال يسأل الناقل عن هال ه أو تلفه ،إال إذا ثبت الغ

أو الاطأ الجسيم منه أو من تابعيه.

مادة ()273

 . 1ال يجـوز للناقـل أن ينفـي مسـئوليته عــن هـالك الشـيء محـل النقــل أو تلفـه أو التـأاير فـي تســليمه ،إال
بإثبات القوة القاه ةر أو العيط الذاتي في الشيء أو اطأ المرسل أو المرسل إليه.

 .2إذا أثبت الناقل أحد األمور المـذكو ةر فـي الفقـ ةر السـابقة ،جـاز للطـرف اآلاـر نقـض هـذا اإلثبـات بإقامـة
الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه.

مادة ()274

 . 1يقع باطالب كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هالك الشيء كليبا أو جزئيبا أو تلفه.
 .2ويعد في حكم اإلعفاء من المسئولية كـل شـرط يكـون مـن شـأنه إلـزام المرسـل أو المرسـل إليـه بـدفع كـل
أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل ،وكذلك كل شـرط بنـزول المرسـل أو المرسـل إليـه للناقـل عـن

الحقوق الناشئة عن التأمين ضد مااطر النقل ،وكذلك كل شرط يقضي بنقل عطء اإلثبات من الناقل إلى

الطرف اآلار.

 .1يجوز للناقل :
أ.

مادة ()275

أن يشــترط تحدي ــد مســئوليته ع ــن هــالك الش ــيء كليـ ـاب أو جزئي ـبا أو تلف ــه ،بشــرط أال يق ــل التع ــويض
المتفـق عليـه عـن ثلـث قيمـة الشـيء المنقـول فـي مكـان وزمـان نقلـه ،وكـل اتفـاق علـى تعـويض يقــل

عن هذا الحد يزاد إليه.

ب .أن يشترط إعفاء كليبا أو جزئيبا من المسئولية عن التأاير.
 .2وي جط أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوبـبا فـي وثيقـة النقـل ،بواال أعتبـر كـأن لـم
يكـن ،بواذا كـان عقـد النقـل محــر ابر علـى أنمـوذج مطبـوع ،يجـط أن يكــون الشـرط واضـحاب ومكتوبـاب بكيفيــة
تسترعى االنتبا  ،بواال جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
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 .3وال يجـوز أن يتمسـك الناقـل بشـرط اإلعفـاء مـن المسـئولية أو تحديـدها إذا ثبـت صـدور غـ
جسيم منه أو من تابعيه.

أو اطـأ

مادة ()276

 . 1إذا هلك الشيء أو تلف دون أن ت ون قيمته مبينة في وثيقة النقلُ ،قـدر التعـويض علـى أسـاس قيمتـه
الحقيقية في مكان الوصول وزمانه ،إال إذا نص القانون أو اتفـق علـى غيـر ذلـك ،وفيمـا عـدا حالـة الهـالك
ال لي ،يراعى عند تقدير التعويض ،قيمة النقص المتسام فيه وفقبا للمادة ( )271من هذا القانون.
 .2إذا كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل ،جاز للناقل أن ينازع في هذ القيمة وأن يثبت بكافة طرق
اإلثبات القيمة الحقيقية للشيء.

 .3فيمـا عـدا حــالتي الغـ

والاطـأ الجســيم مـن الناقــل أو تابعيـه ،ال يسـأل الناقــل عـن هـالك مــا عهـد إليــه

بنقلـه مــن نقـود أو أوراق ماليــة أو مجــوهرات أو تحـف أو غيــر ذلــك مـن األشــياء الثمينــة إال بقـدر مــا قدمــه

المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابية.

مادة ()277

 .1ال يجوز الجمع بين التعويض عن الهالك ال لي والتعويض عن التأاير.

 . 2ال يقضى بالتعويض عن التأاير في حالة الهالك الجزئي ،إال بالنسبة إلى الجزء الذي لم يهلك.

 . 3وفــي جميــع األح ـوال ال يجــوز أن يزيــد التعــويض الــذي يقضــى بــه ،علــى مــا يســتحق فــي حالــة ه ــالك
الشيء كليبا.

مادة ()278

إذا تلف الشيء أو تأار وصوله بحيث لم يعد صـالحبا للغـرض منـه وثبتـت مسـئولية الناقـل عـن التلـف أو
التأاير ،جاز لطالط التعويض أن يتالى له عن الشيء ،مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس
هالك الشيء كليبا.

مادة ()279

 .1إذا دفـع التعــويض بســبط هـالك الشــيء ثــم وجــد اـالل ســنة مــن تــاريخ الوفـاء ،وجــط علــى الناقــل أن
ياطـر بـذلك مــن قـبض التعـويض ،مــع إعالمـه بحالـة الشــيء ودعوتـه للحضـور لمعاينتــه فـي المكـان الــذي

وجد فيه ،أو في مكان القيام ،أو في مكان الوصول ،حسط ااتيار من قبض التعويض.

 .2فـإذا لــم يرســل مـن قــبض التعــويض تعليماتـه اــالل امســة عشـر يوم ـبا مــن تـاريخ تســلمه اإلاطــار ،أو
أرسـل التعليمــات ولــم يحضـر للمعاينــة فــي الميعــاد الـذي حــدد الناقــل ،أو حضـر ورفــض اســترداد الشــيء،
جاز للناقل التصرف فيه.

 .3بواذا طل ــط م ــن ق ــبض التعـ ــويض اس ــترداد الش ــيء ،وجـ ــط أن ي ــرد التع ــويض الـ ــذي قبض ــه بع ــد اصـ ــم
المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبط التأاير في تسليم الشيء.
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مادة ()280

 .1تســلم الشــيء محــل الن قــل دون تح فـ ـ يســقط الحــق فــي الرجــوع عل ــى الناقــل بســبط التلــف أو الهــالك الجزئ ــي،
ما لم يثبت المرسل إليه حالته ،ويقيم الدعوى على الناقل االل تسعين يوم با من تاريخ التسليم.
 .2ال يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفق با للفقرة السابقة في الحالتين التاليتين :
أ.

إذا ثبت أن الهالك أو التلف نشأ عن غ

أو اطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه.

ب  .إذا ثبت أن الناقل أو تابعيه تعمدوا إافاء الهالك الجزئي أو التلف.

 .3يك ــون إثبـ ــات حالـ ــة الشـ ــيء المشـ ــار إليـ ــه فـ ــي الف ق ـ ـرة األولـ ــى مـ ــن هـ ــذ المـ ــادة بمعرفـ ــة جهـ ــة اإلد ارة ،أو ابيـ ــر
تعينه المحكمة الماتصة بناء على طلط مستعجل يقدمه المتضرر.
مادة ()281

ال بالتضـامن مـع اآلاــرين
 . 1إذا قـام عـدة نـاقلين علـى التعاقـط بتنفيــذ عقـد نقـل واحـد ،كـان كــل مـنهم مسـئو ب
قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذ وحد  ،ويقع باطالب كل شرط على االف ذلك.

 . 2بواذا دفع أحد الناقلين المتعاقبين التعويض أو طولط به رسمياب ،كان لـه الرجـوع علـى النـاقلين اآلاـرين
ويعفى
بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل ،وتوزع حصة المعسر منهم على اآلارين بالنسبة ذاتهاُ ،
من االشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الااص به من النقل.
مادة ()282

يسأل الناقل األاير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسـل إليـه بالمبـالغ المسـتحقة بسـبط النقـل،

وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتااذ اإلجراءات القانونية الستيفائها ،بما في ذلك استعمال حق االمتياز

على الشيء موضوع النقل.

مادة ()283

 . 1تت قــادم الــدعاوى الناشــئة عــن ع قــد ن قــل األشــياء بم ضــي س ــنة تبــدأ مــن تــاريخ تســليم الشــيء إلــى المرســل إلي ــه ،أو
الجمــرك ،أو األمــين ال ــذي يعينــه القا ض ــي الســتيداع الش ــيء لديــه ،وتســري الم ــدة فــي حال ــة الهــالك ال ل ــي مــن ت ــاريخ

انقضاء الميعاد المنصوص عليه في ا لفقرة الثانية من المادة ( )269من هذا القانون.

 .2كمــا تت ق ــادم دع ــوى الناقــل ف ــي الرج ــوع علــى الن ــاقلين المتع ــاقبين وف ق ـاب للف قـ ـرة الثاني ــة مــن الم ــادة ( )281م ــن ه ــذا
القانون بمضي تسعين يوماب من تاريخ الوفاء بالتعويض أو مطالبته به رسمياب.
 .3ال يج ــوز أن يتمسـ ــك بالت قـ ــادم المن ص ــوص عليـ ــه فـ ــي هـ ــذ الم ــادة مـ ــن صـ ــدر منـ ــه أو م ــن تابعيـ ــه غ ـ ـ
جسيم.
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أو اطـ ــأ

الفرع الثالث

نقل األشخاص
مادة ()284

 . 1يلتزم الرا ط بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائ النقل أو الذي يقضي به العرف.
 . 2وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل.

مادة ()285

 . 1إذا حالـت القـوة القــاهرة دون مباشـرة النقــل ،أو قامـت قبـل مباشــرته ظـروف تجعلــه اطـ ابر علــى األروال،
فال يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبط عدم تنفيذ النقل وال يستحق أج ةر النقل.

 .2بواذا قامـت القـوة القـاهرة أو الاطـر علــى األروال أثنـاء تنفيـذ النقـل ،فــال يسـتحق الناقـل األجـ ةر إال عــن
الجزء الذي تم من النقل.
مادة ()286

 . 1إذا عـدل ال ار ــط عــن النقــل قبــل مباشـرته فيجــط إاطــار الناقــل بــذلك قبـل اليــوم المعــين لتنفيــذ النقــل،
ويجـوز فـي أحـوال الضـرو ةر عمــل اإلاطـار فـي اليـوم المـذكور بشــرط أن يصـل قبـل السـاعة المعينـة لتنفيــذ

النقل ،ما لم يتفق على االف ذلك.

 .2إذا حصل اإلاطار وفقبا للفقرة السابقة فال يستحق الناقل أجرة النقل.
 . 3إذا عــدل ال ار ــط ع ــن مواص ــلة النق ــل بع ــد مباش ــرته اس ــتحقت علي ــه األجـ ـ ةر كامل ــة ،إال إذا ك ــان عدول ــه
لضرورة فال تستحق عليه إال أج ةر الجزء الذي تم من النقل.
مادة ()287

مـع عـدم اإلاـالل بأحكـام المــادة ( )286مـن هـذا القـانون ،إذا لـم يحضــر ال ار ـط فـي الميعـاد المعـين للنقــل
استحقت عليه األجرة كاملة ،بواذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقـل فـي ميعـاد الحـق ،إال إذا اتفـق أو جـرى
العرف على غير ذلك.
مادة ()288

إذا تعطل النقل بسبط يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقل جاز ،لل ار ط ااتيار

وسـائل نقــل أاــرى ،وفــي هــذ الحالــة يتحمــل الناقــل مصــاريف إيصــاله إلــى المكــان المتفــق عليــه ،ولــه أن
ياتار االنتظار حتـى تعـود حركـة النقـل وفـي هـذ الحالـة ال يجـوز إل ازمـه بـأداء أيـة أجـ ةر إضـافية ،مـع عـدم

اإلاالل بحق ال ار ط في التعويض إن كان له مقتضى.

مادة ()289

يجوز لل ار ط النزول عن بطاقة النقل قبل مباشرته ،إال إذا كانت البطاقة باسم ال ار ط وروعي في إعطائها

له اعتبارات شاصية.
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مادة ()290

 . 1إذا ا ضــطر الرا ــط إلــى اســتعمال مكــان ف ــي درجــة أدنــى مــن الدرجــة المبينــة ف ــي بطاقــة الن قــل ،جــاز لــه مطالب ــة
الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين.

 .2بواذا دفع الرا ط أجرة إضافية مقابل مزايا ااصة ،جاز له المطالبة بردها إذا لم يوفر له الناقل تلك المزايا.
مادة ()291

للناقــل حــبس أمتعــة الرا ــط ضــمان با ألج ـرة الن ق ــل وغيرهــا مــن المب ــالغ المســتحقة بســبط الن ق ــل ،وللناقــل امتيــاز عل ــى
الثمن الناتج من التنفيذ على هذ األمتعة الستيفاء جميع المبالغ المستحقة له بسبط النقل ،ويتبع في هذا

الشأن إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهناب تجاريبا حيازيا.
مادة ()292

 . 1يلتـزم الناقــل بنقـل ال ار ــط وأمتعتــه إلـى مكــان الوصـول فــي الميعــاد المتفـق عليــه أو المـذكور فــي ل ـوائ

النقـل أو الــذي يقضـي بــه العـرف ،وعنــد عـدم التعيــين يجــط تنفيـذ النقــل فـي الميعــاد الـذي يســتغرقه الناقــل

العادي إذا وجد في نفس الظرف.

 . 2يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق ،أن يفحص أمتعة ال ار ط بحضور -إن أمكن  -للتحقق

من مطابقتها لشروط النقل.

مادة ()293

 .1ي ض ــمن الناق ــل س ــالمة الرا ــط أثن ــاء تنفي ــذ ع ق ــد الن ق ــل ،وي ق ــع ب ــاطالب ك ــل ات ف ــاق يق ض ــي بإع ف ــاء الناق ــل م ــن هـ ــذا
الضمان.

 . 2يشـمل تنفيـذ ع قــد الن قـل الفتـرة الواقعــة بـين شـروع الرا ــط فـي ال صـعود لوســيلة الن قـل فـي مكــان القيـام ونزولـه منهــا
فـي مكــان الوصـول ،وفــي حالـة وجــود أرصـفه معــدة لوقــوف وسـيلة الن قــل ،يشـمل تنفيــذ ع قـد الن قــل الفتـرة الواقعــة بــين

داـول الرا ـط إلــى الرصـيف فـي مكــان القيـام واروجــه مـن الرصـيف فــي مكـان الوصـول .بواذا اقت ضــى األمـر تغييــر

وسـيلة الن قـل فــي الطريـق ،فـال يشــمل ال ضـمان فتـرة انت قــال الرا ـط مــن وسـيلة ن قـل إلــى أاـرى فـي غيــر حراسـة النا قــل

أو تابعيه.

يسأل الناقل عن :

مادة ()294

 .1التأاير في الوصول.

 .2ما يلحق ال ار ط أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية.
مادة ()295

ال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن التأاير أو األضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق ال ار ط أثناء

تنفيذ عقد النقل ،إال بإثبات القوة القاه ةر أو اطأ ال ار ط.
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مادة ()296

 .1يقع باطالب كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياب أو جزئي با من المسئولية عما يلحق الرا ط من أضرار بدنية.
 .2ويعتب ــر ف ــي حكـ ــم اإلع ف ــاء م ــن المسـ ــئولية ك ــل ش ــرط يكـ ــون م ــن ش ــأنه إل ـ ـزام الرا ــط ب ــدفع كـ ــل أو بع ــض نف قـ ــات

التــأمين ضــد م ســئولية الناقــل ،وكــل شــرط ينــزل بموجبــه الرا ــط للناقــل عــن حقوقــه فــي التــأمين ضــد ماــاطر الن ق ــل،
وكذلك كل شرط يقضي بنقل عطء اإلثبات من الناقل إلى الرا ط.
مادة ()297

 .1يجوز للناقل أن يشترط إعفاء كلياب أو جزئياب من المسئولية الناشئة عن التأاير أو عن األضـرار غيـر
البدنية التي تلحق ال ار ط.
 .2ويجـط أن يكــون شـرط اإلعفــاء مــن المسـئولية أو تحديــدها مكتوبـبا ،بواال أعتبــر كــأن لـم يكــن .بواذا كــان
عقد النقل محر بار على نماذج مطبوعة يجط أن يكون الشرط واضحبا ومكتوببا بكيفية تسترعى االنتبـا ،
بواال جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن.
 .3وال يجـوز أن يمسـك الناقــل بشـرط اإلعفــاء مـن المسـئولية أو تحديــدها أو بسـبط صــدور غـ
جسيم منه أو من تابعيه.

أو اطــأ

مادة ()298

 .1علـى الرا ــط حراسـة األمتعــة والحيوانــات التـي ُيــراص لــه فـي نقلهــا معـه ،وال يســأل الناقــل عـن ضــياعها أو عمــا
يلحقها من أضرار ،إال إذا أثبت الرا ط صدور اطأ من الناقل أو تابعيه.

 . 2يس ــأل الرا ـ ــط عـ ــن ال ضـ ــرر ال ــذي يلحـ ــق الناقـ ــل أو تابعيـ ــه أو الغيـ ــر بس ــبط األمتعـ ــة أو الحيوانـ ــات التـ ــي ينقلهـ ــا
معه.

 .3تسري على نقل األمتعة التي تسلم للناقل األحكام الااصة بنقل األشياء المشار إليها في هذا القانون.
مادة ()299

 .1إذا توفي ال ار ط أو أصيط بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتااذ التدابير الالزمة للمحافظة
على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن.

 . 2بواذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض ،جاز له أن يتدال لمراقبة التـدابير التـي يتاـذها
الناقل ،وأن يطلط منه إق ار ابر بوجود أمتعة ال ار ط في حيازته.
مادة ()300

يجوز لورثة ال ار ط ولألشااص الذين يعولهم  -تنفيذبا اللتزام بالنفقة  -إقامة دعوى المسئولية على الناقل
لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاط مورثهم أو عائلهم ،سواء وقعت الوفاة إثر الحادث مباش ةر أو

بعد انقضاء فت ةر زمنية من وقوعه.
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مادة ()301

 .1تت قــادم بم ضــي ثــالث ســنوات كــل دع ــوى تنشــأ عــن ع قــد الن قــل ويك ــون موضــوعها مطالبــة الناقــل بــالتعويض ع ــن

وفــاة الرا ــط أو إ صــابته بأ ض ـرار بدنيــة ،وتســري هــذ المــدة فــي حالــة الوفــاة مــن تــاريخ وقوعهــا ،وفــي حالــة اإل ص ــابة

البدنية من تاريخ وقوع الحادث.

 .2وتت قــادم بم ضــي س ــنة كــل دعــوى أاـ ـ رى تنشــأ عــن ع ق ــد ن قــل األشــااص ،وتس ــري هــذ المــدة م ــن الميعــاد المع ــين
للوصول ،وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها.

 . 3ال يج ــوز أن يتمسـ ــك بالت قـ ــادم المن ص ــوص عليـ ــه فـ ــي هـ ــذ الم ــادة مـ ــن صـ ــدر منـ ــه أو م ــن تابعيـ ــه غ ـ ـ
جسيم.

أو اطـ ــأ

الفرع الرابع

الوكالة بالعمولة للنقل
مادة ()302

 . 1الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضا الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساط موكلـه عقـدبا لنقـل أشـياء أو
أشااص ،وأن يقوم عند االقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل.
ال وتسري عليه أحكام عقد النقل.
 .2إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الااصة اعتبر ناق ب
مادة ()303

فيما عدا األحكام المنصوص عليها في المواد التالية ،تسري علـى الوكالـة بالعمولـة للنقـل األحكـام الااصـة

بعقد الوكالة بالعمولة الواردة بالمواد من ( )197إلى ( )208من هذا القانون.
مادة ()304

يجــوز للموك ــل فــي ك ــل وقــت إلغ ــاء طلــط النق ــل قب ــل أن يبــرم الوكي ــل عقــد النق ــل ،بشــرط أن ي ــرد الموك ــل
المصاريف التي تحملها الوكيل ،وأن يعوضه عما قام به من عمل.
مادة ()305

 . 1علـى الوكيـل بالعمولــة للنقـل تنفيـذ تعليمــات موكلـه ،ااصـة مــا تعلـق منهـا بميعــاد النقـل وااتيـار الناقــل
والطريق الواجط اتباعه.

 .2وال يجوز للوكيل بالعمولة للنقـل أن يقيـد فـي حسـاط موكلـه أجـ ةر نقـل أزيـد مـن األجـ ةر التـي اتفـق عليهـا
مع الناقل ،وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعود منفعته إلى الموكل ،ما لم يتفق في عقد

الوكالة بالعمولة أو يقضي العرف بغير ذلك.

مادة ()306

يضمن الوكيل با لعمولة للنقل سالمة الرا ط أو الشيء موضوع النقل ،ويقع باطالب كل اتفاق على غير ذلك.
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مادة ()307

 .1يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشيء موضوع النقل عن هال ه كليبا أو جزئياب أو عن تلفه
أو التأاير في تسليمه ،وال يجوز أن ينفـي هـذ المسـئولية إال بإثبـات القـوة القـاه ةر أو العيـط الـذاتي فـي
الشيء أو اطأ الموكل أو المرسل إليه.

 .2فـي نقـل األشـااص يسـأل الوكيــل بالعمولـة للنقـل عـن التـأاير فــي الوصـول ،وعمـا يلحـق ال ار ـط أثنــاء
تنفيـذ عقــد النقــل مــن أض ـرار بدنيــة أو غيــر بدنيــة .وال يجــوز أن ينفــي هــذ المســئولية إال بإثبــات القــوة

القاه ةر أو اطأ ال ار ط.

مادة ()308

ال :
 .1يقع باط ب
أ .كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسئولية عن هالك الشيء موضوع النقل كليبا
أو جزئيبا أو تلفه.
ب .كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق ال ار ط من أضرار بدنية.

 .2ويعـد فـي حكـم اإلعفـاء مــن المسـئولية كـل شـرط يكــون مـن شـأنه إلـزام المرســل أو المرسـل إليـه فـي نقــل
األش ــياء ،أو ال ار ــط ف ــي نق ــل األشـ ــااص ،ب ــدفع ك ــل أو بع ــض نفقـ ــات الت ــأمين ض ــد مس ــئولية الوكيـ ــل
بالعمولة للنقل ،وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليـه أو ال ار ـط للوكيـل بالعمولـة للنقـل عـن

حقوقه الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد ماا طر النقل ،وكذلك كل شرط يقضي بنقل عطء اإلثبات
إلى المرسل أو المرسل إليه أو ال ار ط.

 . 1فيما عدا حالتي الغ

مادة ()309

والاطأ الجسيم مـن الوكيـل بالعمولـة للنقـل أو أحـد تابعيـه ،أو مـن الناقـل أو مـن

أحد تابعيه ،يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط :

أ .تحديـد مســئوليته عـن هــالك الشــيء موضـوع النقــل كليـبا أو جزئي ـبا أو تلفــه ،بشـرط أال يقــل التعــويض
المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها ،وكل اتفاق على تعويض يقل
عن هذا الحد يزاد إليه.

ب.إعفاء كليبا أو جزئياب من المسئولية عما يلحق ال ار ط من أضرار غير بدنية.
ج .إعفاء كليبا أو جزئيبا من المسئولية عن التأاير.

 . 2يجط أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوببا ،بواال اعتبر كأن لم يكن ،بواذا كـان عقـد
الوكالة بالعمولة للنقل محر بار على نماذج مطبوعة ،فيجط أن يكون الشرط واضحبا ومكتوببا بكيفية تسترعى
االنتبا  ،بواال جاز للمحكمة أن تعتبر كأن لم يكن.
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مادة ()310

ل ـل مـن الموكـل والناقـل رجـوع مباشـر علـى اآلاـر للمطالبـة بـالحقوق الناشـئة عـن عقـد النقـل .وكـذلك ل ــل

مــن ال ار ــط أو المرس ــل إلي ــه والناق ــل رج ــوع مباش ــر علــى اآلا ــر للمطالب ــة ب ــالحقوق الم ــذكورة ،وف ــي جمي ــع
األحوال يجط إداال الوكيل بالعمولة للنقل طرفبا في الدعوى.
مادة ()311

إذا دفع الوكيل بالعمولة أجرة النقل للناقل حل محله فيما له من حقوق.
مادة ()312

تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقـل األحكـام المنصـوص عليهـا فـي المـادتين

( )283و( )301من هذا القانون.

الفرع الخامس

أحكام خاصة للنقل الجوي
مادة ()313

 . 1يقصد بالنقل الجوي في هذا الفرع نقل األشااص أو األمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الرب .

وتس ــلم للناق ــل لت ــون ف ــي حراس ــته
 .2ويق صــد بل فـ ـ "األمتع ــة" األش ــياء الت ــي يج ــوز للرا ــط حمله ــا معــه ف ــي الط ــائرة ُ
أثناء السفر ،وال يشمل هذا ا للف األشياء الصغيرة والشاصية التي تبقى في حراسة الرا ط أثناء السفر.
مادة ()314

 . 1تسري على النقل الجوي الدولي أحكام االتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين.

 . 2وتسري على النقل الجوي الداالي أحكام هذا الفصل ،واألحكام الااصة المنصوص عليها في المواد التالية.

 .3يكـ ــون الن ق ـ ــل الجـ ــوي دااليـ ـ ـ با إذا كان ـ ــت النقطتـ ــان المعينت ـ ــان بات فـ ــاق المتعاق ـ ــدين للقي ـ ــام والوصـ ــول واقعت ـ ــين ف ـ ــي
فلسطين.

مادة ()315

 .1يج ــط أن تت ض ــمن وثي قـ ــة الن ق ــل الج ــوي بيان ـ ـ با يفي ــد أن الن ق ــل ي قـ ــع وف قـ ـ با ألحك ــام المسـ ــئولية المح ــدودة المن صـ ــوص

عليها في المادة ( )321من هذا القانون ،بوا ال امتنع على الناقل التمسك بهذ األحكام.
 . 2عل ــى الناق ــل الج ــوي التح ق ــق مـ ــن اس ــتيفاء الرك ــاط عل ــى الط ــائرة والب ضـ ــائع المش ــحونة أو الت ــي يح ــتف الركـ ــاط
بحيازتها أثناء السفر ،للشروط الالزمة للصعود على الطائرة كما تقررها القوانين واللوائ المنظمة لذلك.
مادة ()316

يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة ال ار ط أو إصابته بجـرول أو بـأي ضـرر بـدني
آار ،إذا وقع الحادث الـذي أدى إلـى الضـرر أثنـاء وجـود ال ار ـط فـي ح ارسـة الناقـل أو أحـد تابعيـه ،دااـل

مطـار القيــام أو فــي الطــائ ةر أو دااـل مطــار الوصــول ،أو فــي أي مطــار أو مكـان آاــر تهــبط فيــه الطــائ ةر

ااتيا بار أو اضط ار بار.
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مادة ()317

 . 1يســأل الناقــل الجــوي عــن ال ض ــرر الــذي يحــدث فــي حالــة ه ــالك األمتعــة أو الب ضــائع أو تلفهــا ،إذا وقــع الح ــادث
الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي.

 .2يش ــمل الن قـ ــل الجـ ــوي الفتـ ـرة التـ ــي ت ـ ــون فيه ــا األمتعـ ــة أو الب ضـ ــائع ف ــي حراسـ ــة الناقـ ــل أو تابعي ــه ،دااـ ــل مطـ ــار
القيام أو أثناء الطيران أو داال مطار الوصول ،أو في أي مكان آار تهبط فيه الطائرة ااتيا برا أو اضطرا برا.
 .3ال يش ـ ــمل الن ق ـ ــل الج ـ ــوي الفتـ ـ ـرة الت ـ ــي ت ـ ــون فيه ـ ــا األمتع ـ ــة أو الب ض ـ ــائع مح ـ ــل ن ق ـ ــل ب ـ ــري أو بح ـ ــري ي ق ـ ــع ا ـ ــارج

المط ــار ،إال إذا كـ ــان هـ ــذا الن قـ ــل الزمـ ـاب لشـ ــحن ا ألمتعـ ــة أو الب ضـ ــائع أو لتسـ ــليمها أو لنقله ــا مـ ــن طـ ــائرة إلـ ــى أاـ ــرى

تنفيذاب لعقد النقل الجوي.

مادة ()318

 . 1يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتط على التأاير في وصول ال ار ط أو األمتعة أو البضائع.
 . 2تعتبـر فـي حكـم الهال ـة األمتعــة أو البضـائع التـي ال يسـلمها الناقــل للمرسـ ل إليـه ،أو ياطـر بالحضــور

لتسـلمها اـالل ثالثـين يوم ـاب مـن تـاريخ انقضـاء الميعــاد المعـين للتسـليم ،وفـي حالــة عـدم التعيـين مـن تــاريخ
انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف.
مادة ()319

 .1ال يجــوز للناقــل الجــوي نف ــي مســئوليته إال بإث بــات الق ــوة القــاه ةر أو العيــط ال ــذاتي فــي الشــيء أو اط ــأ
المرسل أو المرسل إليه أو ال ار ط.

 . 2إذا أثبـت الناقــل أحــد األمــور المــذكو ةر فــي الفق ـ ةر السـابقة جــاز للطــرف اآلاــر نفــي هــذا اإلثبــات بإقامــة
الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبط هذا األمر ،أو أنه لم يكن السبط الوحيد في إحداث الضرر .وفي
هذ الحالة األاي ةر يافض التعويض بنسبة الضرر الذي ينسط إلى األمر الذي أثبته الناقل.
مادة ()320

ال يسأل الناقل الجوي عن األشياء الصغي ةر أو الشاصية التي تبقى في حراسة ال ار ط أثناء السفر إال إذا

أثبت ال ار ط اطأ الناقل أو أحد تابعيه.

مادة ()321

 .1ال يجـوز فـي حالـة نقـل األشــااص أن يجـاوز التعـويض الـذي يحكـم بــه علـى الناقـل الجـوي مبلـغ مائــة
ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملـة المتداولـة قانونـبا بالنسـبة ل ـل ار ـط ،إال إذا اتفـق صـراحة علـى
تجاوز هذا المبلغ.

 .2وفي حالة نقل األمتعة والبضائع ال يجوز أن يجاوز التعويض مبلغ امسين دينا ار أردنيبا أو ما يعادلها
بالعملة المتداولة قانوناب عن كل كيلو جرام ،ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم األمتعـة أو البضـائع

إلى الناقل أنه ُيعلق أهمية ااصـة علـى تسـليمها إليـه فـي مكـان الوصـول نظـ بار لقيمتهـا ودفـع مـا يطلبـه
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الناقل من أج ةر إضافية نظير ذلك ،التزم الناقل بأداء تعـويض بمقـدار القيمـة التـي أعلنهـا المرسـل ،إال
إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشيء.

 .3وبالنســبة إل ــى األش ــياء الص ــغي ةر أو الشاص ــية الت ــي تبقــى ف ــي ح ارس ــة ال ار ــط أثن ــاء الس ــفر ال يج ــاوز
التعويض الذي يحكم بـه ل ـل ار ـط  -عـن تلـك األشـياء  -مبلـغ امسـمائة دينـار أردنـي أو مـا يعادلهـا

بالعملة المتداولة قانونبا.
 .4وال يجوز للناقل الجوي التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليه في هذ المادة ،إذا ثبت أن الضرر
نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكالئه أثناء تأدية وظائفهم بقصد إحداث الضرر،

أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر.

مادة ()322

 .1إذا أقيمت دعوى التعـويض علـى أحـد تـابعي الناقـل أو أحـد وكالئـه جـاز لـه التمسـك بتحديـد المسـئولية

المنصوص عليه في المادة ( )321من هذا القانون ،إذا ثبت أن الفعل الذي أحدث الضـرر وقـع منـه

أثناء تأدية وظيفته.

 .2وال يجوز لتابع الناق ل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجـم عـن فعـل أو امتنـاع
منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر ،أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر.

 .3وال يجـوز أن يزيـد مجمـوع مـا يحصـل عليـه طالــط التعـويض مـن الناقـل وتابعيـه ووكالئـه علـى الحــدود
المنصوص عليها في المادة ( )321من هذا القانون.

مادة ()323

 .1يق ــع بـ ــاطالب كـ ــل شـ ــرط يقض ــي بإعفـ ــاء الناقـ ــل الجـ ــوي مـ ــن المس ــئولية أو بتحديـ ــدها بأقـ ــل مـ ــن الحـ ــدود
المنصوص عليها في المادة ( )321من هذا القانون.

 .2ويعتبر في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام ال ار ط أو المرسل إليه بدفع كل
أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوي ،وكل شـرط ينـزل بموجبـه ال ار ـط أو المرسـل إليـه

للناقـل عــن حقوقـه فــي التـأمين ضــد أاطـار النقــل ،وكـذلك كــل شـرط يقضــي بنقـل عــطء اإلثبـات مــن

الناقل إلى الطرف اآلار.

مادة ()324

تسُل ْم األمتعة أو البضائع دون تحف يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبط الهالك الجزئي أو التلف،
ما لم يثبت ال ار ط أو المرسل إليـه حالـة األمتعـة أو البضـائع ويقـيم الـدعوى اـالل تسـعين يومـبا مـن تـاريخ
التسليم .وتسري في هذا الشأن األحكام المنصوص عليها في المادة ( )280من هذا القانون.
مادة ()325

 .1تتقادم بمضي س نة الـدعاوى الناشـئة عـن عقـد النقـل الجـوي يكـون موضـوعها مطالبـة الناقـل بـالتعويض
عـن هــالك األمتعــة والبضــائع أو تلفهــا .وتســري هــذ المــدة فــي حالــة الهــالك الجزئــي أو التلــف مــن تــاريخ
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تسليم الشيء موضوع النقل الجوي وفقبا للفقرة األولى من المادة ( )280من هذا القانون ،وفي حالة الهالك
ال لي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفق ةر الثانية من المادة ( )318من هذا القانون.

 . 2تتقادم بمضي سنتين الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض
عـن وفــاة المســافر أو إصـابته بأض ـرار بدنيــة .وتسـري هــذ المــدة فـي حالــة الوفــاة مـن تــاريخ وقوعهــا ،وفــي

حالة اإلصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث.

 . 3تتقــادم بمضــي ســنة الــدعاوى األا ــرى الناشــئة عــن عقــد النقــل الج ــوي .وتســري هــذ المــدة مــن الميع ــاد
المعين لوصول الطائرة ،وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الـذي يسـتغرقه الناقـل الجـوي العـادي إذا

وجد في نفس الظروف.

 . 4ال يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفقرات الثالث السابقة من هذ المادة من صدر منه
أو من أحد تابعيه أو من أحد وكالئه غ

أو اطأ جسيم.

مادة ()326

 .1إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان ،فال يكون الناقل الجوي مسئوالب إال إذا أثبت طالط التعويض أن

الضرر نشأ عن اطأ صدر من الناقل أو أحد تابعيه أو أحد وكالئه .وفي هـذ الحالـة يجـوز أيضـاب للناقـل
الجوي أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المسئولية وفقبا للمادة ( )321من هذا القانون.

 .2يكـون النقــل مجانيـبا إذا كــان دون أجـرة ،مــا لـم يكــن الناقـل محترف ـبا ،فـإذا كــان محترفـبا اعتبــر النقـل غيــر
مجاني ولو كان بغير أجرة.
مادة ()327

ت ـون مســئولية الناقـل الجــوي فــي الحـدود المنصــوص عليهـا فــي المــادة ( )321مـن هــذا القـانون ،أيــا كــان
األساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المسئولية ،وأيا كانت صفة الاصـوم فيهـا أو عـددهم أو مقـدار مـا

يطلبون من تعويضات.

مادة ()328

 . 1لقائد الطائ ةر السلطة على جميع األشااص الموجودين فيها.

 . 2ولــه أن يقــرر إا ـراج أي شــاص أو أي شــئ يترتــط علــى وجــود فــي الطــائ ةر اطــر علــى ســالمتها أو
إاالل بالنظام فيها.

 . 3ولـه أثنـاء الطيـران أن يقـرر عنـد االقتضـاء إلقـاء األشـياء المشـحونة فـي الطـائ ةر أو بعضـها أو وقودهــا،
علـى أن ياطـر بـذلك مـن يسـتثمر الطـائ ةر فـي أقـرط وقـت ،وعليـه أن يبـدأ بإلقـاء األشـياء قليلـة القيمـة كلمـا

كان ذلك مستطاعبا.
 .4ويكون الناقل مسئوالب عن هالك األشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسالمة الطائرة.
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الباب الثالث

عمليات المصارف
مادة ()329

تسري أحكام هذا الباط على العمليات التي تعقدها المصارف مع عمالئها تجـا بار كـانوا أو غيـر تجـار ،وأيـا

كانت طبيعة هذ العمليات ،مع مراعاة ما تقرر الفقرة الثالثة من المادة ( )392من هذا القانون.
الفرع األول

وديعة النقود
مادة ()330

وديعة النقود عقد ياول المصرف مل ية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشـاطه ،مـع الت ازمـه بـرد

مثلها للمودع طبقبا لشروط العقد.

مادة ()331

يفت المصرف للمودع حساببا تقيد فيه جميع العمليات التي تتم بينه وبين المودع ،أو بين المصرف والغير
لحساط المودع.
مادة ()332

.1ال يترتط عل ى عقد وديعة النقود حق للمودع في سحط مبالغ من حساط الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا

الحساط دائنبا.
 .2إذا أجرى المصرف عمليات لحساط المودع ترتط عليها أن صار حساط الوديعـة مـديناب ،فيجـط علـى
المصرف إاطار المودع فو ابر لتسوية مركز.

مادة ()333

 .1يرسل المصرف بيانبا بال حساط إلـى المـودع مـ ةر علـى األقـل كـل سـنة ،إال إذا قضـى االتفـاق أو العـرف
بإرسال البيان أ ثر من م ةر االل السنة .ويجط أن يتضـمن البيـان صـو ةر مـن الحسـاط بعـد آاـر قطـع لـه

المرحل.
ومقدار الرصيد ُ

 .2ال ُيقبـل أي طلـط لتصـحي الحســاط ،ولـو كـان مبني ـبا علـى غلـط أو سـهو أو ت ـرار ،وذلـك فيمـا يتعلــق
بـالقيود التـي مضـى عليهــا أ ثـر مـن ثــالث سـنوات ،مـا لـم ياطــر المـودع المصـرف اــالل هـذ المـدة بعــدم
تسلمه بيانبا بحسابه وفقبا لألوضاع المذكورة في الفقرة السابقة.
مادة ()334

.1تُرُد الوديعة بمجرد الطلط ،ما لم يتفق على غير ذلك .وللمودع حق التصرف في رصيد الدائن أو في
جزء منه ،ما لم ُيعلق استعمال هذا الحق على إاطار سابق أو على حلول أجل معين.

 . 2فـي حالــة وفــاة المــودع قبــل انتهـاء أجــل الوديعــة ،تظــل قائمــه وفق ـاب لشـروط العقــد ،مــا لــم يطلــط الورثــة
استردادها.
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مادة ()335

يكون التعامل في فرع المصرف الذي ُفت فيه الحساط ،ما لم يتفق على غير ذلك.
مادة ()336

ال عـن الحسـابات
إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو في فروعه اعتبر كل حساط منها مستق ب

األارى ،ما لم يتفق على غير ذلك.

مادة ()337

 . 1يجوز أن يفت المصرف حساباب مشتركاب بين شاصـين أو أ ثـر بالتسـاوي فيمـا بيـنهم ،مـا لـم يتفـق علـى
غير ذلك.
ـاء عل ــى طل ــط أص ــحابه جميعـ ـبا ،وال يج ــوز الس ــحط م ــن ه ــذا الحس ــاط إال
ُ .2يف ــت الحس ــاط المش ــترك بن ـ ب
بموافقتهم جميعبا ،ما لم يتفق على غير ذلك.
 . 3إذا أاطر أحد أصحاط الحساط المشترك المصرف كتابة بوجود االف بيـنهم ،وجـط علـى المصـرف

قضاء.
رضاء أو
تجميد الحساط حتى تتم تسوية الاالف
ب
ب
 .4إذا ُوقع حجز على رصـيد أحـد أصـحاط الحسـاط المشـترك ،سـرى الحجـز علـى حصـة المحجـوز عليـه
مـن رصـيد الحسـاط يـوم إبـال المصـرف بـالحجز ،وعليـه وقـف السـحط مـن الحسـاط المشـترك بمـا يسـاوي

الحصة المحجوز عليها ،بوااطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز االل مدة ال تجاوز امسة أيام.
 . 5فـي حالــة وفـاة أحــد أصـحاط الحســاط المشــترك أو فقـد األهليــة القانونيـة ،وجــط علـى البــاقين إاطــار
المصرف بذلك وبـرغبتهم فـي اسـتمرار الحسـاط ،وذلـك اـالل مـدة ال تجـاوز عشـ ةر أيـام مـن تـاريخ الوفـاة أو

فقـد األهليـة .وعلـى المصــرف وقـف السـحط مـن الحســاط المشـترك حتـى يـتم تحديــد الورثـة أو تعيـين القــيم

على من فقد أهليته.

مادة ()338

 .1إذا أصـدر المصــرف دفتــر تــوفير وجــط أن يــذكر فيــه اســم مــن صــدر لصــالحه ،وأن يــدون فــي الــدفتر
المــدفوعات والمســحوبات .وت ــون البيانــات ال ـواردة بالــدفتر الموقــع عليهــا مــن موظــف المصــرف حجــة ف ــي

إثبات تلك البيانات في العالقة بين المصرف ومن صدر الدفتر لصالحه.

 .2يجوز إصدار دفتر توفير باسم قاصر ،ويكون للقاصر ول ل شـاص آاـر حـق اإليـداع فـي الـدفتر ،وال
يكون للقاصر حق السحط منه إال وفقبا لألحكام المنصوص عليها في القانون.
الفصل الثاني

وديعة الصكوك
مادة ()339

ال يجوز للمصرف أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه ،ما لم يتفق على غير ذلك.
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مادة ()340

 . 1علــى المصــرف أن يبــذل فــي المحافظــة علــى الصــكوك المودعــة عنايــة المــودع لديــه بــأجر ،وال يج ــوز
االتفاق على غير ذلك.

 . 2وال يجوز للمصرف أن يتالى عن حيا ةز الصكوك المودعة إال بسبط يستلزم ذلك.

ال عن المصروفات الضرورية.
 .3وي لتزم المودع بدفع األجر المتفق عليه أو الذي يحدد العرف ،فض ب
مادة ()341

 .1يلتـزم المصــرف بقــبض قيمـة الصــك أو أرباحــه وقيمتـه إذا اســتحق أو اســتهلك ،وكـذلك كــل مبلــغ آاــر
يستحق بسبط الصك ،ما لم يتفق على غير ذلك .وتقيد تلك المبالغ في حساط المودع.

 . 2وعلى المصرف القيام بكل عملية الزمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك التي يتقرر منحها له
دون مقابل ،كتقديمه لالستبدال أو لوضع األاتام أو إلضافة قسائم أربال جديدة إليه.
مادة ()342

علــى المصــرف أن ياطــر المــودع بك ــل أمــر أو حــق يتعلــق بالص ــك ،ويســتلزم الحصــول علــى موافقت ــه أو
يتوقف على ااتيار .فإذا لم تصله تعليمات المودع في الوقت المناسط ،وجط على المصرف أن يتصرف

ال عن العمولة العادية.
في الحق بما يعود بالنفع على المودع .ويتحمل المودع المصاريف ،فض ب
مادة ()343

 .1يلتــزم المص ــرف بــرد الص ــكوك المودعــة بمج ــرد أن يطلــط إلي ــه المــودع ذل ــك ،مــع م ارع ــاة الوقــت ال ــذي
يقتضيه إعداد الصكوك للرد.

 . 2يكون الرد في المكان الذي تم فيه اإليداع ،ويلتزم المصرف برد الصكوك بذاتها ،ما لم يتفق أو يقضي
القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أارى.

مادة ()344

 .1يكــون الــرد لمــودع الصــك ،أو لالفائ ــه ،أو لمــن يعينــه ه ـرالء األشــااص ،ول ــو تضــمن الصــك مــا يفي ــد

مل يته للغير.

 . 2إذا ادعى شاص استحقاق الصك المودع ،وجط على المصرف إاطار المودع مباش ةر واالمتنـاع عـن

ـاء .وعلــى م ــدعي االســتحقاق إقام ــة دع ـوا ا ــالل
ـاء أو قض ـ ب
رد الصــك إلي ــه حتــى ينته ــي الن ـزاع بش ــأنه رضـ ب
ثالثين يومبا من تاريخ االدعاء ،بواال اعتبر االدعاء كأن لم يكن.
الفصل الثالث

تأجير الخزائن
مادة ()345

تأجير الازائن عقد يتعهد بمقتضا المصرف  -مقابل أجرة  -بوضع ازانة معينة تحت تصرف المستأجر

لالنتفاع بها مدة محددة.
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مادة ()346

 .1يكون للازانة قفالن ل ل منهما مفتال مغاير لألار ُيسلم المصرف أحدهما للمستأجر ويحتف باآلار،
وفيما عدا المصرف والمستأجر ال يجوز تسليم مفتال الازانة آلار .وللمصرف أن يستادم وسائل أارى،
كنظام التحكم اآللي أو البطاقات البالستيكية.

 .2يبقى المفتال الذي ُيسلم للمستأجر مل با للمصرف ،ويجط رد إليه عند انتهاء اإلجارة.
 .3وال يجوز للمصرف أن يأذن لغير المستأجر  -أو وكيله الااص  -في استعمال الازانة.
مادة ()347

 . 1على المصرف اتااذ التدابير الالزمة لضمان سالمة الازانة والمحافظة على محتوياتها.

 . 2ال يجوز للمستأجر أن يضع في الازانة أشياء تهدد سالمتها أو سالمة المكان الذي توجد به.

 .3إذا صـارت الا ازنـة مهــددة باطـر ،أو تبـين أنهــا تحتـوي علــى أشـياء اطـرة ،فيجــط علـى المصــرف أن

ياطـر المســتأجر فـو بار بالحضــور إلفراغهـا أو لســحط األشــياء الاطـرة منهــا ،فـإذا لــم يحضـر المســتأجر فــي
الميعاد المعين ،جاز للمصرف أن يتقدم بطلط مستعجل لقاضي المحكمة الماتصة ل ذن له بفت الازانة

ويحـرر محضـر بالواقعـة
بوافراغها ،أو سحط األشياء الاطرة منها ،وذلك بحضور من يعينه القاضي لذلكُ ،

ال جاز للمصـرف وعلـى مسـئوليته فـت الا ازنـة بوافراغهـا أو
تذكر فيه محتويات الازانة .بواذا كان الاطر حا ب
سحط األشياء الاطرة منها دون إاطار أو إذن من القاضي.
مادة ()348

 . 1إذا لم يدفع المسـتأجر أجـرة الا ازنـة فـي مواعيـد اسـتحقاقها جـاز للمصـرف بعـد انقضـاء ثالثـين يومـاب مـن
ت ــاريخ إاطـ ــار بال ــدفع ،أن يعتبـ ــر العق ــد منتهي ـ ـاب م ــن تلقـ ــاء نفس ــه ،ويسـ ــترد المص ــرف الا ازنـ ــة بع ــد إاطـ ــار

المستأجر بالحضور لفتحها بواف ار محتوياتها.
 .2بواذا لـ ــم يحضـ ــر المسـ ــتأجر ف ـ ـي الميعـ ــاد المحـ ــدد ،جـ ــاز للمصـ ــرف أن يتقـ ــدم بطلـ ــط مسـ ــتعجل لقاضـ ــي

ويحـرر محضــر
المحكمـة الماتصـة لـ ذن لــه بفـت الا ازنـة بواف ـ ار محتوياتهـا بحضـور مـن يعينــه القاضـيُ .
بالواقعــة تــذكر فيــه محتويــات الا ازنــة ،وللقاضــي أن يــأمر بإيــداع المحتويــات عنــد المصــرف أو عنــد أم ــين

يعينه لذلك على نفقة المستأجر.

مادة ()349

للمصــرف حــق حــبس محتويــات الا ازن ــة ،ولــه حــق امتيــاز علــى ال ــثمن النــاتج عــن بيعهــا الســتيفاء األجـ ـ ةر

والمصاريف المستحقة له.

مادة ()350

 . 1يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الازانة.

قانون التجارة املقربالقراءة الثانية

70

 .2يوقع الحجز بتبليغ المصرف مضمون السند الذي يتم الحجز بموجبه ،مع ت ليفه بالتقرير عما إذا كان

يـرجر ا ازنـة للمحجـوز عليــه .وعلـى المصـرف بمجــرد تسـلمه هـذا التبليـغ أن ياطــر المسـتأجر فـو ابر بتوقيــع

الحجز وأن يمنعه من استعمال الازانة.

 .3إذا كـان الحجـز تحفظيـبا جـاز للمســتأجر أن يتقـدم بطلـط لقاضـي المحكمــة الماتصـة لـ ذن لـه بســحط
بعض محتويات الازانة في حضور من يندبه القاضي لذلك.
 . 4بواذا كان الحجز تنفيذيبا التزم المصرف بفت الازانة بواف ار محتوياتها في حضور الحاجز أو من ينتدبه
القاضي لذلك ،بعـد إاطـار المسـتأجر بالميعـاد المحـدد لفـت وجـرد الا ازنـة ،وتُسـلم المحتويـات للمصـرف أو

ألمين يعينه القاضي حتى يتم البيع وفقاب لألحكام المنصوص عليهـا فـي قـانون أصـول المحا مـات المدنيـة
والتجارية.

 . 5بواذا كـان بالا ازنـة أوراق أو وثـائق ال يشـملها البيـع ،فيجـط تسـليمها إلـى المسـتأجر فـإذا لـم يكـن حاض ـ بار
وقـت فــت الا ازنــة فيجــط تسـليمها إلــى المصــرف لحفظهــا حتــى يطلبهـا المســتأجر أو ورثتــه .بواذا لــم يتقــدم
المســتأجر أو ورثتــه الســتالم األوراق أو الوثــائق المشــار إليهــا لم ــدة امــس ســنوات مــن تــاريخ فــت الا ازن ــة

يكون للمصرف الحق في عرضها على القاضي لألمر بما ي ار بشأنها.
مادة ()351

يكون إاطار مستأجر الازانة صحيحبا إذا وجه إليه على آار موطن عينه للمصرف.
مادة ()352

فيمـا عـدا الحـاالت المنصـوص عليهـا فـي هـذا القـانون ،ال يجـوز للمصـرف فـت الا ازنـة أو إفـ ار محتوياتهـا

إال بإذن المستأجر أو بحضور ،أو تنفيذاب لحكم نهائي أو أمر من القاضي.
الفصل الرابع

رهن األوراق المالية
مادة ()353

تسري على رهن األوراق المالية قواعد ا لرهن التجاري الحيازي ،واألحكام التالية.
مادة ()354

 .1إذا كــان ال ــدائن الم ـرتهن ح ــائزاب لــألوراق المرهون ــة لســبط آا ــر ســابق عل ــى الــرهن ،فإن ــه يعتبــر ح ــائزاب لهــا بوص ــفه

دائن با مرتهن با بمجرد إنشاء الرهن.
 . 2يعتب ــر الغيـ ــر الـ ــذي عينـ ــه المتعاقـ ــدان لحي ــازة األوراق المرهونـ ــة أنـ ــه تنـ ــازل عـ ــن ك ــل حـ ــق لـ ــه فـ ــي حبسـ ــها لسـ ــبط
سابق على الرهن ،ما لم يكن قد احتف بهذا الحق عند قبوله حيازة األوراق المرهونة لحساط الدائن المرتهن.
مادة ()355

إذا كانــت األوراق المرهون ــة مقدم ــة م ــن غي ــر الم ــدين ف ــال يلت ــزم مال ه ــا بوف ــاء ال ــدين المض ــمون ب ــالرهن إال

بوصفه كفيال عينيبا.
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مادة ()356

إذا لـم ت ــن القيمــة ال املـة للورقــة الماليــة المرهونــة قـد دفعــت وقــت تقــديمها للـرهن ،وجــط علــى المــدين -إذا

طولــط بــالجزء غي ــر المــدفوع  -أن يق ــدم إلــى الــدائن الم ــرتهن النقــود الالزم ــة للوفــاء بهــذا الج ــزء قبــل ميع ــاد

استحقاقه بيومين على األقل ،بواال جاز للدائن المرتهن أن يطل ط بيع الورقة بإتباع اإلجراءات المنصوص
عليها في المادة ( )157من هذا القانون ثم يدفع من الـثمن النـاتج مـن البيـع الجـزء غيـر المـدفوع مـن قيمـة
الورقة ،وينتقل الرهن إلى الباقي من الثمن.

()357

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائماب بمرتبته فيما بين المتعاقدين.
الفصل الخامس

التحويل المصرفي
مادة ()358

.1التحويـل المصـرفي عمليــه يقيـد المصـرف بمقتضــاها مبلغـبا معينـبا فــي الجانـط المـدين مــن حسـاط اآلمــر
بالتحويل -بناء على أمر كتابي منه  -وفي الجانط الدائن من حساط آار .ويجوز بهذ العملية إجراء ما
يأتي :

أ .تحويــل مبلــغ مع ــين مــن ش ــاص إلــى آا ــر ،ل ـ ل منهمــا حس ــاط لــدى المص ــرف ذاتــه ،أو ل ــدى

مصرفين ماتلفين.

ط .تحويـل مبلـغ معـين مـن حسـاط إلـى آاـر كالهمـا مفتـول باسـم اآلمـر بالتحويـل لـدى المصــرف

ذاته ،أو لدى مصرفين ماتلفين.

 . 2ينظم االتفاق بـين المصـرف واآلمـر بالتحويـل شـروط إصـدار األمـر ،ومـع ذلـك ال يجـوز أن يكـون أمـر
التحويل لحامله.

 . 3يجـوز االتفــاق علــى أن يتقـدم المســتفيد بنفســه بـأمر التحويــل إلــى المصـرف ،بــدالب مــن تبليغـه إليــه مــن
اآلمر بالتحويل.

مادة ()359

إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين ماتلفين ،فيجط تقديم أي اعتراض صادر

من الغير بشأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساط المستفيد.
مادة ()360

يجـوز أن يــرد أمـر التحويــل علـى مبــالغ مقيـدة فع ـالب فـي حســاط اآلمـر بالتحويــل ،أو علـى مبــالغ يتفـق مــع

المصرف على قيدها في حسابه االل مدة معينة.
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مادة ()361

 . 1يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانـط الـدائن مـن حسـابه ،ويجـوز
لآلمر الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا القيد.

 . 2بواذا اتفـق علــى أن يتقـدم المســتفيد بنفســه بـأمر التحويــل إلــى المصـرف ،فــال يجــوز الرجـوع فــي األمــر،
وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة ( )366من هذا القانون.
مادة ()362

وفاء له قائماب بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعـالب فـي الجانـط
يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل ب
الدائن من حساط المستفيد.
مادة ()363

يجوز االتفاق على إرجاء أوامر التحويل الصاد ةر من اآلمر أو المقدمة من المستفيد مباش ةر إلى آار اليوم

لتنفيذها مع غيرها من األوامر التي من نوعها والصاد ةر في ذات اليوم.
مادة ()364

 . 1إذا كــان مقابــل الوفــاء بــأمر التحويــل أقــل مــن القيم ــة المــذكورة فــي هــذا األمــر وكــان األمــر موجه ـاب م ــن
اآلمر بالتحويل ،جاز للمصرف أن يرفض تنفيذ األمر على أن ياطر اآلمر بذلك دون إبطاء.

 .2بواذا كان أمر التحويل مقدمبا من المستفيد مباشرة ،قيد المصرف لحسابه المقابل الناقص ،ما لم يرفض
المستفيد ذلك .وعلى المصرف أن يرشر على أمر التحويل بقيد المقابل النـاقص أو بـالرفض الصـادر مـن
المستفيد.

 . 3ويبقى لآلمر بالتحويـل حـق التصـرف فـي المقابـل النـاقص ،إذا رفـض المصـرف تنفيـذ األمـر أو رفـض
المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه.

مادة ()365

إذا لم ينفذ المصرف أمـر التحويـل فـي أول يـوم عمـل تـال ليـوم تقديمـه ،اعتبـر األمـر الـذي لـم ينفـذ كـأن لـم

يكن ،ويجط رد إلى من قدمه مقابل إيصال .بواذا اتفق على مـدة أطـول مـن ذلـك ،فيجـط أن يضـاف أمـر
التحويل الذي لم ُينفذ إلى األوامر التي تقدم في األيام التالية االل تلك المدة.
مادة ()366

 . 1إذا أشهر إفالس المستفيد جاز لآلمر أن يعترض على تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المستفيد بنفسه.

 .2وال يحـول شــهر إفــالس اآلمــر دون تنفيـذ أوامــر التحويــل التــي أصـدرها ،إذا قــدمت إلــى المصــرف قبــل
تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس.

مادة ()367

في حالة وفاة اآلمر بالتحويل يتوقف المصرف عن تنفيذ األمر من تاريخ العلـم بالوفـاة ،أمـا فـي حالـة وفـاة

المستفيد فيستمر المصرف في تنفيذ أمر التحويل.
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الفصل السادس

االعتماد العادي "غير المستندي"
مادة ()368

 .1االعتمــاد العــادي عقــد يضــع المصــرف بمقتضــا تحــت تصــرف المســتفيد وســائل دفــع فــي حــدود مبل ــغ

معين.

 .2يفت االعتماد لمدة معينة أو غير معينة.

مادة ()369

 . 1إذا فــت االعتمــاد لمــدة غيــر معينــة جــاز للمصــرف إلغــار فــي كــل وقــت ،بشــرط إاطــار المســتفيد قب ــل
الميعاد الذي يعينه المصرف ل لغاء بعش ةر أيام على األقل ،ما لم يتفق على غير ذلك.

 . 2وفــي جميــع األحـ ـوال يعتبــر االعتمــاد المفت ــول لمــدة غيــر معين ــة ملغي ـبا بانقضــاء س ــتة أشــهر مــن ت ــاريخ
إاطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله.
مادة ()370

إذا فت االعتماد لمدة معينة فال يجوز للمصرف إلغار قبل انقضاء هذ المدة ،إال في حالة وفاة المستفيد،

أو الح جـر عليــه ،أو توقفـه عــن الـدفع ولــو لـم يصــدر حكــم بشـهر إفالســه ،أو صـدور اطــأ جسـيم منــه فــي
استعمال االعتماد.

الفصل السابع

االعتماد المستندي
مادة ()371

ـاء عل ــى طل ــط أحــد عمالئ ــه ويس ــمى اآلم ــر
 .1االعتمــاد المس ــتندي ع ق ــد يتعهــد الم ص ــرف بمقت ض ــا ب ف ــت اعتمــاد بن ـ ب
لصال شاص آار يسمى ال مستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقل.

 .2عقد االعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فت االعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبي با عن هذا العقد.
 .3تسـ ــري فيمـ ــا لـ ــم يـ ــرد فـ ــي ش ـ ــأنه نـ ــص اـ ــاص فـ ــي هـ ــذا الف ص ـ ــل قواعـ ــد األع ـ ـراف الموحـ ــدة السـ ــارية لالعتم ـ ــادات
المستندية الصا درة من غرفة التجارة الدولية.

مادة ()372

يلت ــزم المص ــرف ال ــذي ف ــت االعتم ــاد بتنفي ــذ ش ــروط الوف ــاء والقب ــول والاص ــم المتف ــق عليه ــا ف ــي عق ــد ف ــت

االعتماد ،إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فت االعتماد.
مادة ()373

 .1يجوز أن يكون االعتماد المستندي قابالب ل لغاء ،أو باتبا غير قابل ل لغاء.
 .2يكون االعتماد غير قابل ل لغاء ،إال إذا أتفق صراحة على قابليته ل لغاء.

ال للتجزئة أو التحويل ،أو غير قابل للتجزئة أو التحويل.
 . 3يجوز أن يكون االعتماد المستندي قاب ب
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مادة ()374

ال يترتط على االعتماد المستندي القابل ل لغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد .ويجوز للمصرف

ـاء علـى طلـط اآلمـر دون حاجـة إلـى إاطـار المســتفيد
فـي كـل وقـت تعديلـه أو إلغـار مـن تلقـاء نفســه أو بن ب
بشــرط أن يق ــع التعــديل أو اإللغ ــاء بحس ــن نيــة وف ــي وقــت مناس ــط ،واذا ق ــدمت مســتندات الش ــحن مطابق ــة

لبيانـات عقــد االعتمــاد المسـتندي وشــروطه اــالل مدتــه وقبـل إلغائــه كــان المصـرف واآلمــر بفــت االعتمــاد

مسئولين بالتضامن من قبل المستفيد..

مادة ()375

 .1يكون التزام المصرف  -في حالة االعتماد المستندي البات  -قطعياب ومباش ابر قبل المستفيد وكل حامل
حسن النية للصك الذي ُسحط تنفيذبا للعقد الذي ُفت االعتماد بسببه.
 . 2وال يجوز إلغاء االعتماد المستندي البات أو تعديله ،إال باتفاق جميع ذوي الشأن فيه.
مادة ()376

 .1يجوز تأييد االعتماد المستندي البات من مصرف آار يلتزم بدور بصورة قطعية ومباشرة قب ل المستفيد.

 . 2ال يعتبـ ــر مجـ ــرد اإلاطـ ــار ب فـ ــت االعتم ـ ــاد المسـ ــتندي البـ ــات المرسـ ــل إلـ ــى المس ـ ــتفيد عـ ــن طريـ ــق م صـ ــرف آا ـ ــر

تأييد با من هذا المصرف لالعتماد.

مادة ()377

 .1يجط أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريا با أقصى لصالحيته وتقديم المستندات.
 . 2إذا وقــع تــاريخ انته ــاء صــالحية االعتم ــاد فــي ي ــوم عطلــة للم ص ــارف امتــدت ال ص ــالحية إلــى أول ي ــوم عمــل ت ــال
للعطلة.

مادة ()378

 . 1على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات لبعضها ولتعليمات اآلمر بفت االعتماد.
 .2بواذا رفض المصرف المستندات ،وجط أن ياطر اآلمر فو بار بالرفض مبينبا أسبابه.
مادة ()379

 . 1ال مسئولية على المصرف إذا كانت المستندات في ظاهرها مطابقة للتعليمات التي تلقاها من اآلمر.
 .2وال يتحمل المصرف أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فُت االعتماد بسببها.
مادة ()380

ال يجــوز تحويــل االعتم ــاد المســتندي وال تجزئت ــه إال إذا كــان المص ــرف الــذي فتح ــه مأذون ـبا م ــن اآلمــر ف ــي
تحويله كله أو بعضه ،إلى شاص أو إلى جملة أشااص غير المستفيد األول ،ب ناء على تعليمات صاد ةر
مـن هــذا المسـتفيد .وال يــتم التحويــل إال إذا وافـق عليــه المصــرف ،وال يجـوز التحويــل إال م ـ ةر واحـدة ،مــا لــم

يتفق على غير ذلك.
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مادة ()381

 . 1إذا لم يدفع اآلمر إلى المصرف قيمة المستندات المطابقة لشـروط فـت االعتمـاد اـالل سـتة أشـهر مـن
تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات ،جـاز للمصـرف التنفيـذ علـى البضـاعة بإتبـاع إجـراءات التنفيـذ علـى

األشياء المرهونة رهنبا تجاريبا حيازيا.
 . 2وال تسري أحكام الفقرة األولى من هذ المادة على االعتمادات المفتوحة من الجهات الرسمية.
الفصل الثامن
الخصم

مادة ()382

 .1الا صــم ات فــاق يتعهــد الم ص ــرف بمقت ضــا بــأن يــدفع م ق ــدم با قيمــة صــك قابــل للت ــداول إلــى المســتفيد فــي ال ص ــك،

مقاب ــل ن ق ــل مل يت ــه إل ــى الم ص ــرف ،م ــع التـ ـزام المس ــتفيد ب ــرد القيم ــة االس ــمية إل ــى الم ص ــرف إذا ل ــم ي ــدفعها الم ــدين

األصلي.

 .2يا صـ ــم الم صـ ــرف ممـ ــا يدفع ـ ــه للمسـ ــتفيد مـ ــن الا صـ ــم نس ـ ــبة مـ ــن مبلـ ــغ ال صـ ــك ف ضـ ـ ـالب عـ ــن العمولـ ــة إن كان ـ ــت
مشروطة.

مادة ()383

تحسط النسبة على أساس المدة من تاريخ الاصم حتى تاريخ استحقاق الصك ،أو على أساس مـدة أ ثـر

من ذلك بالنسبة إلـى عمليـات الـرهن وغيرهـا مـن العمليـات التـي تتضـمن تعهـد المسـتفيد بـرد مـا قبضـه قبـل

حلول أجل الصك.

مادة ()384

يلتزم المستفيد بأن يرد إلى المصرف القيمة االسمية للصك الذي لم يدفع.
مادة ()385

 . 1للمصــرف قبــل المــدين األصــلي فــي الصــك والمســتفيد وغيرهمــا مــن الملتــزمين اآلاــرين جميــع الحقــوق
الناشئة عن الصك الذي اصمه.

ال عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل فـي اسـترداد المبـالغ التـي دفعهـا ،دون اسـتنزال مـا
 .2وللمصرف فض ب
اص ــمه المص ــرف م ــن نس ــبة ومـ ــا قبض ــه م ــن عمول ــة ،ويك ــون للمصـ ــرف اس ــتعمال ه ــذا الح ــق ف ــي حـ ــدود
الصكوك غير المدفوعة أيا كان سبط االمتناع عن دفعها.
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الفصل التاسع

خطاب الضمان
مادة ()386

ـاء علـى طلـط شـاص يسـمى اآلمـر ،بـدفع مبلـغ
 .1اطاط الضمان تعهد مكتوط يصدر من المصرف بن ب
معين أو قابل للتعيين لشاص آار يسمى المستفيد ،إذا طلط منه ذلك االل المدة المعينة في الاطـاط،

دون اعتداد بأية معارضة.

 .2تسري فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف في هذا الفصل القواعد والعادات السائدة في المعامالت الدولية
بشأن اطاط الضمان.

مادة ()387

يجـوز للمصـرف أن يطلـط تأمينـبا مقابــل إصـدار اطـاط الضـمان .ويكــون هـذا التـأمين نقـدبا أو صــكوكبا أو
ال من اآلمر عن حقه قبل المستفيد.
بضائع أو تنازب
مادة ()388

ال يج ــوز للمس ــتفيد التن ــازل عـ ــن حق ــه الـ ـوارد باط ــاط الضـ ــمان ،إال بموافق ــة المص ــرف .وبش ــرط أن يكـ ــون

المصرف مأذونبا من قبل اآلمر بإعطاء هذ الموافقة.
مادة ()389

ال يجوز للمصرف أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسـبط يرجـع إلـى عالقـة المصـرف بـاآلمر أو إلـى عالقـة

اآلمر بالمستفيد.

مادة ()390

 .1تبـ أر ذمـة المصــرف قبـل المســتفيد إذا لـم يصـله اــالل مـدة ســريان اطـاط الضـمان طلــط مـن المســتفيد
بالدفع ،إال إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائيبا ،أو وافق المصرف على مدها.
 . 2يلتزم المصرف بأن يرد لآلمر في نهاية مدة سريان اطاط الضمان ما قدمه من تأمين للحصول على
هذا الاطاط.

مادة ()391

إذا دفـع المصــرف للمســتفيد المبلـغ المتفــق عليــه فــي اطـاط الضــمان جــاز لــه الرجـوع علــى اآلمــر بمق ـدار

المبلغ المدفوع من تاريخ دفعه.
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الفصل العاشر

الحساب الجاري
مادة ()392

 .1الحسـاط الجــاري ع قــد يت فــق بمقت ضــا طرفــان علــى أن ُي قيــدا فــي حســاط عــن طريــق مــدفوعات متبادلــة ومتداالــة
الــديون الت ــي تنشــأ ع ــن العمليــات الت ــي تــتم بينهم ــا ،بحيــث يستعي ض ــان عــن تس ــوية هــذ ال ــديون تباع ـ با بتس ــوية واح ــدة

تقع على الحساط عند قفله.

 .2ال يعتبر حساباب جاري با االتفاق على أال تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إال حين تنتهي مدفوعات الطرف اآلار.
 .3تسري أحكام هذا الفصل على كل حساط جار ،ولو لم يكن أحد الطرفين مصرفاب.

 .4تســري األحكــام المن صــوص عليهــا فــي المــادة ( )337مــن هــذا ال قــانون علــى الحســاط الجــاري المشــترك المفت ــول
لدى مصرف.

مادة ()393

 . 1ال تقبل المفردات المقيدة في الحساط الجاري التجزئة قبل قفل الحساط واستاراج الرصيد.
 . 2وال تجوز المقاصة بين مفرد في الحساط ومفرد آار في نفس الحساط.
مادة ()394

قيد الدين في الحساط ا لجاري ال يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين.
مادة ()395

إذا انقضى القيد في الحساط الجـاري أو افـض مقـدار بسـبط الحـق لداولـه الحسـاط وجـط إلغـاء قيـد أو

تافيضه وتعديل الحساط تبعاب لذلك.

مادة ()396

يجـوز وقـف الحسـاط مرقتـبا أثنـاء سـير لبيـان مركـز كــل مـن الطـرفين ،وذلـك فـي المواعيـد التـي يتفـق عليهــا
الطرفان ،أو يحددها القانون .ويكون ل ل طرف أن يتصرف في رصيد الدائن الذي قد يظهر عن الوقف

المرقت في أي وقت ،ما لم يتفق على غير ذلك.
ال تنتج المدفوعات في الحساط الجاري عائداب.

مادة ()397
مادة ()398

 .1تقيد في الحساط الجاري جميع الديون الناشئة عن عالقات األعمال التي تتم بين طرفي الحساط ،ما
لم ت ن هذ الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقية ،أو اتفق على استبعادها من الحساط.

 .2ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقيـة ،سـواء أ انـت تلـك التأمينـات مقـر ةر مـن المـدين
أم مـن الغيــر ،فــي الحســاط الجــاري إذا أتفــق جميــع ذوي الشــأن كتابــة علــى ذلــك .وفــي هــذ الحالــة ينتقــل

التــأمين لضــمان رص ــيد الحســاط الجــاري عن ــد قفلــه بمقــدار ال ــدين المضــمون ،دون اعتبــار لم ــا يط ـ أر عل ــى
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الحساط أثناء تشغيله من تغييرات ،إال إذا اتفق على غير ذلك .وال يحتج على الغير بانتقـال التـأمين إلـى

رصيد الحساط إال من تاريخ شهر إذا كان القانون يستلزم هذا الشهر.
مادة ()399

 .1إذا تضـمنت مفــردات الحســاط ديونـبا نقديــة مقوم ـة بعمـالت ماتلفــة ،أو أشــياء قيميـة جــاز للطــرفين أن
يتفق ــا عل ــى إدااله ــا ف ــي الحس ــاط بش ــرط أن تقي ــد ف ــي أقس ــام مس ــتقلة ي ارعـ ـى التماث ــل ف ــي الم ــدفوعات الت ــي
تتضمنها وأن يصرل الطرفان ببقاء الحساط رغم تعدد أقسامه محتفظبا بوحدته.
 . 2ويجط أن ت ون أرصدة األقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها ،بحيث يمكن في الوقت الـذي حـدد
الطرفان ،أو عند قفل الحساط على األ ثر ،إجراء المقاصة بينها الستاراج رصيد واحد.
مادة ()400

 . 1إذا حددت مدة للحساط الجاري ،فيجط قفله بانتهائها .ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفاق الطرفين.

 . 2بواذا لـم تحـدد مـدة للحسـاط الجـاري ،جـاز قفلـه فــي كـل وقـت بـإرادة أي مـن الطـرفين ،مـع م ارعـاة مواعيــد
اإلاطار المتفق عليها ،أو التي يجري عليها العرف.
 . 3وفي جميع األحوال يقفل الحساط الجاري بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفالسه أو إعسار أو الحجر عليه.
مادة ()401

يستارج رصيد الحساط الجاري عند قفله .ويكون دين الرصيد حاال ،ما لم يتفق على غير ذلك ،أو كانت

بعض العمليات الواجط قيدها في الحساط ال يزال جاريبا وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد .وفي
هذ الحالة يكون دين الرصيد حاالب من اليوم التالي آلار قيد تستلزمه تلك العمليات.
مادة ()402

إذا كان الحساط الجاري مفتوحبا بين مصرف وطرف آار اعتبر الحساط مقطوعبا في نهاية السـنة الماليـة
ويرحـل رصـيد إلـى نفـس الحسـاط الـذي
للمصرف ،وال يعتبر هذا القطع قفال للحساط ،بوانما يظل مفتوحـبا ُ
يستأنف حركته في اليوم التالي لقطعه.

تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد .

مادة ()403
مادة ()404

يجوز لدائن أحد طرفي الحساط الجاري توقيع الحجز أثناء سير الحساط على الرصيد الدائن لمدينه وقت

توق يع الحجز ،وفي هذ الحالة ُيجري الطرف المفتول لديه الحساط ميزانبا مرقتبا للحساط لل شف عن مركز
المحجوز عليه وقت توقيع الحجز.
مادة ()405

إذا أفلس أحد طرفي الحساط الجاري فال يجوز االحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسته بأي رهن تقرر

على أمواله بعد التاريخ الذي ع ينته المحكمـة للتوقـف عـن الـدفع لضـمان ديـن الرصـيد المحتمـل ،وذلـك فـي
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حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن .ويجوز االحتجاج بالرهن فيما يتعلق بالفرق -إن وجد  -بين مقدار
هـذا الرصـيد ومقــدار الرصـيد الــذي يظهـر وقــت قفـل الحســاط ،إال إذا ثبـت علــم الـدائن وقــت تقريـر الــرهن

بتوقف المدين عن الدفع.

مادة ()406

 . 1إذا قيـدت حصـيلة اصـم ورقـة تجاريـة فـي الحسـاط الجـاري ولـم تـدفع قيمتهـا فـي ميعـاد اسـتحقاقها جــاز
لمن اصم الورقة ،ولو بعد شهر إفالس من قدمها للاصم ،إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي.

 .2ال يجـ ــوز إج ـ ـراء القيـ ــد العكسـ ــي إال فيمـ ــا يتعلـ ــق بـ ــاألوراق التجاري ـ ـة التـ ــي لـ ــم تـ ــدفع قيمتهـ ــا فـ ــي مواعي ـ ــد
استحقاقها ،ويقع باطالب كل اتفاق على غير ذلك.

مادة ()407

 .1ال تقبــل الــدعوى بت ص ــحي الحســاط الج ــاري ولــو ك ــان الطلــط مبنيـ ـ با علــى غل ــط أو ســهو أو ت ـ ـرار القيــود ،وذل ــك

فيمــا يتعل ــق بــالقيود الت ــي م ضــى عليه ــا أ ث ــر مــن ث ــالث ســنوات ،إال إذا ح ص ــل ا ــالل هــذ الم ــدة إاطــار م ــن أح ــد
طرفـ ــي الحسـ ــاط إلـ ــى اآلا ـ ــر بتمسـ ــكه بت صـ ــحي الحس ـ ــاط ،أو إذا لـ ــم يثبـ ــت فـ ــي حال ـ ــه الحسـ ــاط مـ ــع الم ص ـ ــرف أن

العميل لم يتلق من المصرف االل المدة المذكورة أي بيان بحسابه.

 . 2وفـ ــي جميـ ــع األحـ ــوال تسـ ــقط الـ ــدعوى بانق ضـ ــاء امـ ــس سـ ــنوات مـ ــن اليـ ــوم الـ ــذي ينشـ ــأ فيـ ــه الحـ ــق فـ ــي ت ص ـ ــحي
الحساط.

مادة ()408

إذا ك ـ ــان الحس ـ ــاط الج ـ ــاري مفتوحـ ـ ـاب ل ـ ــدى م ص ـ ــرف ف ـ ــال يج ـ ــوز للم ص ـ ــرف إعط ـ ــاء بيان ـ ــات أو معلوم ـ ــات ع ـ ــن :رق ـ ــم

الحس ـ ـ ــاط ،أو حركت ـ ـ ــه ،أو رص ـ ـ ــيد إال ل ص ـ ـ ــاحط الحس ـ ـ ــاط أو وكيل ـ ـ ــه الا ـ ـ ــاص أو لورثت ـ ـ ــه أو الموص ـ ـ ــى له ـ ـ ــم بعـ ـ ـ ــد

وفاته .أو للمحكمة.

الباب الرابع

األوراق التجارية
مادة ()409

تسري أحكام هذا الباط على ال مبياالت والسندات ألمر ،والشيكات وغيرها من األوراق التجارية ،أياب كانت
صفة ذوي الشأن فيها ،أو طبيعة األعمال التي أنشئت من أجلها.
الفصل األول
الكمبيالة

الفرع األول

إنشاء الكمبيالة
يشتمل صك ال مبيالة على البيانات اآلتية :
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 . 1كلمة "كمبيالة" مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتط بها.
 .2أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
 .3اسم من يلزمه الوفاء "المسحوط عليه".
 .4ميعاد االستحقاق.
 .5مكان الوفاء.

 .6اسم من يجط الوفاء له أو ألمر "المستفيد".
 .7تاريخ ومكان إنشاء ال مبيالة.

 .8توقيع من أنشأ ال مبيالة "الساحط" على نحو مقروء.

مادة ()411

الصك الاالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر كمبيالة إال في الحاالت اآلتية :

 . 1إذا الت من بيان ميعاد االستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها.

 .2بواذا ال ــت مـ ــن بي ــان مكـ ــان الوفـ ــاء اعتب ــر المكـ ــان المب ــين بجانـ ــط اسـ ــم المس ــحوط عليـ ــه مكانـ ـاب للوفـ ــاء ،وموطن ـ ـاب
للمسحوط عليه في نفس الوقت.
 . 3إذا الت ال مبيالة من بيان مكان اإلنشاء اعتبرت منشأ في المكان المبين بجانط اسم الساحط وتوقيعه.
 .1يجوز سحط ال مبيالة ألمر الساحط.

مادة ()412

 .2ويجوز سحبها على الساحط.

 .3ويجوز سحبها لحساط شاص آار.

مادة ()413

يجـوز أن ت ـون ال مبيالـة مسـتحقة الوفـاء فــي مـوطن شـاص مـن الغيـر ،س ـواء فـي الجهـة التـي بهـا مــوطن

المسحوط عليه ،أو في أي جهة أارى.

مادة ()414

 .1إذا كتط مبلغ ال مبيالة بالحروف وباألرقام معاب ،فالعبرة عند االاتالف بالمكتوط بالحروف.
 .2بواذا كتط المبلغ عدة مرات بالحروف وباألرقام ،فالعبرة عند االاتالف بأقلها مبلغاب.
مادة ()415

ت ون التزامات ناقصي األهليـة الـذين ليسـو تجـا بار ،وعـديمي األهليـة ،الناشـئة عـن توقيعـاتهم علـى ال مبيالـة
كسـاحبين أو مظهـرين ،أو قـابلين ،أو ضــامنين احتيـاطيين أو بأيـة صـفة أاــرى باطلـة بالنسـبة إلـيهم فقــط،
ويجوز لهم التمسك بهذا البطالن قبل كل حامل لل مبيالة ولو كان حسن النية.
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مادة ()416

إذا حملــت ال مبيال ــة توقيعــات أش ــااص ليســت له ــم أهلي ــة االلت ـزام به ــا ،أو توقيعــات م ــزورة ،أو ألش ــااص

وهميين ،أو توقيعات غير ملزمة ألسباط أارى ألصحابها أو لمن وقعت ال مبيالة بأسمائهم ،فإن التزامات
غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة.

مادة ()417

 .1ياضع شكل االلتزامات بموجط ال مبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها.

ال بموجــط القــانون المشــار إل يـه فــي الفق ـ ةر الســابقة ،ول نــه
 .2ومـع ذلــك إذا كــان االلت ـزام غيــر صـحي شــك ب
صحي شكالب وفقاب ألحكـام القـانون الفلسـطيني ،فـال يكـون لعيبـه الشـكلي أثـر فـي صـحة االلت ازمـات الالحقـة
التي تنشأ بموجط ال مبيالة في فلسطين.

مادة ()418

 .1يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجط ال مبيالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته.

 . 2ومع ذلك إذا كان القانون الواجط التطبيق يعتبر الملتزم بموجط ال مبيالة نـاقص األهليـة ،فـإن الت ازمـه
يبقى صحيحبا إذا وضع توقيعه على ال مبيالة في دولة يعتبر قانونها كامل األهلية.
مادة ()419

 .1من وقع كمبيالة نيابة عن شاص آار بغير تفويض منه ،يلتزم شاصيبا بموجط ال مبيالة ،فإذا أوفاها
آلت إليه الحقوق التي كانت ترول إلى من ادعى النيابة عنه.
 .2ويسري هذا الحكم على النائط إذا جاوز حدود نيابته.
 .1يضمن ساحط ال مبيالة قبولها ووفاءها.

مادة ()420

 . 2ويجوز له أن يشترط إعفاء من ضمان القبول ،وكل شرط بإعفائه من ضمان ا لوفاء ،يعتبر كأن لم يكن.
الفرع الثاني
التظهير

مادة ()421

 . 1كل كمبيالة ولو لم يصرل فيها أنها مسحوبة لألمر ،تتداول بالتظهير.

 . 2ال يجـ ــوز ت ـ ــداول ال مبيال ـ ــة الت ـ ــي ي ض ـ ــع فيه ـ ــا الس ـ ــاحط عب ـ ــارة " ليس ـ ــت لألم ـ ــر" أو أي ـ ــة عب ـ ــارة أا ـ ــرى تفي ـ ــد ه ـ ــذا
المعنى ،إال باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني ،مع ما يترتط عليها من آثار.

 . 3يجــوز التظهي ــر إل ــى المســحوط علي ــه ،س ــواء قبــل ال مبيال ــة أو ل ــم يقبلهــا ،كم ــا يج ــوز التظهيــر إل ــى الس ــاحط ،أو
إلى أي ملتزم آار ويجوز لجميع هرالء تظهير ال مبيالة من جديد.
مادة ()422

 .1يجط أن يكون التظهير غير معلق على شرط ،وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
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 .2يكون التظهير الجزئي باطالب.

 .3يعد التظهير "لحامله" تظهي ابر على بياض.

مادة ()423

 . 1يكتط التظهير على ال مبيالة نفسها ،أو على ورقة متصلة بها " وصلة " ويوقعه المظهر.

 .2يجـوز أال يـذكر فـي التظهيـر ا سـم المظهـر إليــه ،كمـا يجـوز أن يقتصـر علـى توقيـع المظهـر( ،التظهيــر
علــى بيــاض) ويشــترط لصــحة التظهيــر فــي هــذ الحالــة األاي ـ ةر أن يكتــط علــى ظهــر ال مبيالــة ،أو عل ــى

الورقة المتصلة بها " الوصلة ".

مادة ()424

 .1ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن ال مبيالة.

 .2بواذا كان التظه ير على بياض جاز للحامل :
أ .أن يمالب البياض بكتابة اسمه ،أو اسم شاص آار.
ب.
ج.

أن ُيظهر ال مبيالة من جديد على بياض أو إلى شاص آار.
أن يسلم ال مبيالة إلى شاص آار دون أن يمأل البياض ،ولم لم يظهرها.
مادة ()425

 . 1يضمن المظهر قبول ال مبيالة ووفاءها ،ما لم يشترط غير ذلك.

 . 2ويجــوز لــه حظــر تظهيره ــا مــن جديــد ،وفــي ه ــذ الحالــة ال يكــون ملزم ـبا بالض ــمان قبــل مــن تــرول إلي ــه
ال مبيالة بتظهير الحق.
مادة ()426

 . 1يعتبـر حــائز ال مبيالــة حاملهــا الشـرعي ،إذا أثبــت أنــه صــاحط الحــق فيهـا بسلســلة مــن تظهي ـرات غيــر

منقطعـة ،ولـو كـان آارهـا تظهيـ بار علـى بيـاض ،وتعتبـر التظهيـرات المشـطوبة فـي هـذا الشـأن كـأن لـم ت ـن،

بواذا أعقط التظهير على بياض تظهير آار أعتبر الموقع على هـذا التظهيـر أنـه هـو الـذي آل إليـه الحـق
في ال مبيالة بالتظهير على بياض.

 .2إذا فقد شاص حيازة ال مبيالة فال يلزم الحامل بالتالي عنهـا ،إذا أثبـت حقـه فيهـا طبقـاب للفقـ ةر السـابقة،
إال إذا كان قد حصل عليها بسوء نية ،أو ارت ط في سبيل الحصول عليها اطأ جسيماب.
مادة ()427

مع عدم اإلاالل بأحكام المادة ( )415من هذا القـانون ،لـيس لمـن أقيمـت عليـه دعـوى بكمبيالـة أن يحـتج
علــى حامله ــا بالــدفوع المبني ــة علــى عالقات ــه الشاص ــية بســاحبها أو بحامليه ــا الســابقين ،م ــا لــم يك ــن قص ــد

الحامل وقت حصوله عليها اإلضرار بالمدين.
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مادة ()428

 . 1إذا اشـ ــتمل التظهيـ ــر عل ـ ــى عبـ ــارة "القيم ـ ــة للتح صـ ــيل" أو "القيمـ ــة لل ق ـ ــبض" أو "للتوكيـ ــل" أو أي بي ـ ــان آاـ ــر يفي ـ ــد
التوكيــل ،ج ــاز للحامــل اس ــتعمال جميــع الح ق ــوق الناشــئة ع ــن ال مبيالــة ،ول ــن ال يجــوز ل ــه تظهيرهــا إال عل ــى س ــبيل

التوكيل.

 . 2وليس للملتزمين في هذ الحالة االحتجاج على الحامل ،إال بالدفوع التي يجوز االحتجاج بها على المظهر.
 . 3وال تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو الحجر عليه.
مادة ()429

 .1إذا اشـتمل التظهيــر علـى عبــا ةر "القيمـة للضــمان" أو "القيمـة للــرهن" أو أي بيـان آاــر يفيـد الــرهن جــاز

ال
للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن ال مبيالة ،ومع ذلك إذا ظهر ال مبيالة اعتبر التظهير حاصـ ب
على سبيل التوكيل.

 . 2وليس للملتزمين بال مبيالة االحتجاج على الحامل بالدفوع المبنيـة علـى عالقـاتهم الشاصـية بـالمظهر،

مـا لــم يكــن قصـد الحامــل وقــت حصـوله علــى ال مبيالــة اإلضـرار بالمــدين ،وت ــون حمايـة الحامــل فــي هــذا
الشأن في حدود دينه المضمون بالرهن.

مادة ()430

 . 1التظهي ــر الالحـ ــق لميعـ ــاد االسـ ــتحقاق ين ــتج آثـ ــار التظهيـ ــر السـ ــابق عليـ ــه ،أم ــا التظهيـ ــر الالحـ ــق الحتجـ ــاج عـ ــدم
الو ف ــاء ،أو الحا ص ــل بع ــد انق ض ــاء الميع ــاد ال ق ــانوني المح ــدد لعمـ ــل ه ــذا االحتج ــاج ف ــال ين ــتج إال آث ــار حوال ــة الحـ ــق
المقررة في القانون المدني.

 . 2يعتب ــر التظهيـ ــر الا ــالي مـ ــن الت ــاريخ أنـ ــه ح ص ــل قبـ ــل انق ض ــاء الميعـ ــاد المح ــدد لعمـ ــل االحتج ــاج ،مـ ــا ل ــم يثبـ ــت
غير ذلك.

الفرع الثالث

مقابل الوفاء
مادة ()431

على ساحط ال مبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوط عليه مقابل وفائها ،ويسأل الساحط

لحساط غير ،قبل مظهري ال مبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء.
مادة ()432

يعـد مقابـل الوفــاء موجـودبا إذا كــان المسـحوط عليــه مـدينبا للسـاحط أو لآلمــر بالسـحط فــي ميعـاد اســتحقاق
ال مبيالة بمبلغ من النقود مستحق األداء ومساو باألقل لمبلغ ال مبيالة.
مادة ()433

 .1يعد قبول ال مبيالة قرينة على وجود مقابـل الوفـاء لـدى القابـل ،وال يجـوز نقـض هـذ القرينـة فـي عالقـة
المسحوط عليه بالحامل.
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 .2وعلــى الســاحط وح ــد أن يثبــت ف ــي حالــة اإلاط ــار ،س ـواء حص ــل قبــول ال مبيال ــة أو لــم يحص ــل ،أن

المسـحوط عليـه كـان لديـه مقابـل الوفـاء فـي ميعـاد االسـتحقاق .فـإذا لـم يثبـت ذلـك كـان ضـامنبا للوفـاء ،ولــو
عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناب .فإذا أثبت الساحط وجود المقابل ،واستمرار وجود حتى الميعاد

الذي كان يجط فيه عمل االحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ،ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
مادة ()434

 .1تنتقل مل ية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة ال مبيالة المتعاقبين.

 . 2بواذا كـان مقابــل الوفــاء أقـل مــن قيمــة ال مبيالـة كــان للحامــل علـى هــذا المقابــل النـاقص جميــع الحقــوق
المقـررة لـه علـى المقابـل ال امـل ،ويسـري هـذا الحكــم إذا كـان مقابـل الوفـاء دينـاب متنازعـاب عليـه أو غيـر حــال
عند استحقاق ال مبيالة.
مادة ()435

علــى الســاحط ،ولــو عمــل االحتجــاج بعــد الميعــاد المحــدد لــه قانون ـبا ،أن يســلم حامــل ال مبيالــة المس ــتندات
الالزمة للحصول على مقابل الوفاء ،فإذا أفلس الساحط التزم بذلك أمين التفليسة.
مادة ()436

إذا أفلس الساحط ،ولو قبل حلول ميعاد استحقاق ال مبيالة ،فللحامل دون غير من دائني الساحط استيفاء
حقه من مقابل الوفاء الموجود على وجه صحي لدى المسحوط عليه.
مادة ()437

 .1إذا أفلـس المسـحوط عليــه ،وكـان مقابـ ل الوفــاء دينـاب فـي ذمتــه للسـاحط داـل هــذا الـدين فـي موجــودات
التفليسة.
 . 2أمـا إذا كــان للســاحط لــدى المســحوط عليــه بضـائع أو أوراق تجاريــة أو أوراق ماليــة أو غيــر ذلــك مــن

األم ـوال التــي يجــوز اســتردادها طبق ـبا ألحكــام اإلفــالس ،وكانــت هــذ األم ـوال ماصصــة ص ـراحة أو ض ــمنبا
لوفاء ال مبيالة ،فللحامل األولوية في استيفاء حقه من قيمتها.
مادة ()438

 . 1إذا سـحبت عـدة كمبيـاالت علـى مقابـل واحـد ،ال يكفـي لوفائهـا كلهـا ،في ارعـى ترتيـط تـواريخ سـحبها فيمـا

يتعل ــق بحق ــوق حامليه ــا ف ــي اس ــتيفاء دي ــونهم م ــن مقاب ــل الوف ــاء الم ــذكور .ويك ــون حام ــل ال مبيال ــة الس ــابق

تارياها على تواريخ ال مبياالت األارى مقدمبا على غير.
 . 2فإذا سحبت ال مبياالت في تاريخ واحد قدمت ال مبيالة التي تحمل قبول المسحوط عليه.

 .3بواذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوط عليه قدمت ال مبيالة التي اصص لها مقابل الوفاء.
 .4أما ال مبياالت التي تشتمل على شرط عدم الق بول ،فتأتي في المرتبة األايرة.
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الفرع الرابع
القبول

مادة ()439

يجوز لحامل ال مبيالة ،ول ل حائز لها حتى ميعاد االستحقاق تقديمها إلى المسحوط عليه في موطنه لقبولها.
مادة ()440

 . 1يجوز لساحط ال مبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدد أو بغير تحديد ميعاد.

 . 2وللس ــاحط أن يش ــترط ع ــدم ت قـ ــديم ال مبيال ــة للقب ــول ،ومـ ــع ذل ــك ال يج ــوز وض ــع هـ ــذا الش ــرط إذا كان ــت ال مبيالـ ــة
مس ــتحقة الـ ــدفع عن ــد شـ ــاص آاـ ــر غي ــر المسـ ــحوط عليـ ــه ،أو كان ــت مسـ ــتحقة الوف ــاء فـ ــي محـ ــل آا ــر غيـ ــر المحـ ــل

الذي يوجد فيه موطن المسحوط عليه ،أو كانت مستحقة الدفع بعد مدة معينة من االطالع عليها.

 .3وللساحط أن يشترط أيض با عدم تقديم ال مبيالة للقبول قبل ميعاد معين.
 . 4ول ــل مظه ــر أن يش ــترط ت ق ــديم ال مبيال ــة للقبــول ف ــي ميع ــاد يح ــدد أو بغي ــر تحديــد ميع ــاد ،م ــا ل ــم يك ــن الس ــاحط
قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

مادة ()441

 .1ال مبيالــة المس ــتحقة الوف ــاء بع ــد م ض ــي م ــدة معين ــه م ــن االطــالع عليه ــا ،يج ــط ت ق ــديمها للقب ــول ا ــالل س ــنة م ــن

تارياها.

 .2وللساحط تقصير هذا الميعاد أو إطالته.
 .3ول ل مظهر تقصير هذا الميعاد.

مادة ()442

 . 1يجوز للمسحوط عليه أن يطلط تقديم ال مبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم األول .وال يقبل
من ذوي المصلحة االدعاء بأن هذا الطلط قد رفض إال إذا ذكر في االحتجاج.

 . 2وال يلزم حامل ال مبيالة المقدمة للقبول بالتالي عنها للمسحوط عليه.
مادة ()443

 . 1يكتـ ـ ــط القبـ ـ ــول علـ ـ ــى ال مبيالـ ـ ــة ذاته ـ ـ ــا ،ويـ ـ ــردى بل ف ـ ـ ـ " مقبـ ـ ــول " أو بأيـ ـ ــة عب ـ ـ ــارة أاـ ـ ــرى تفيـ ـ ــد معنـ ـ ــا  ،ويوقع ـ ـ ــه
المسحوط عليه.

 .2ويعتبر قبو بال مجرد وضع المسحوط عليه توقيعه على صدر ال مبيالة.

 . 3ف ــإذا كان ــت ال مبيال ــة مس ــتحقة الوف ــاء بعـ ــد م ــدة معين ــه م ــن االط ــالع عليهـ ــا أو كان ــت واجب ــة الت ق ــديم للقب ــول فـ ــي
م ــدة معين ــة بن ــاء عل ــى ش ــرط اـ ــاص ،وج ــط بي ــان ت ــاريخ القب ــول ب ــاليوم الـ ــذي وق ــع في ــه ،إال إذا أوج ــط الحامـ ـ ل بيـ ــان

تــاريخ القبــول بي ــوم ت قــديم ال مبيال ــة ،فــإذا اــال القب ــول مــن الت ــاريخ ،جــاز للحامــل – حفاظـ ـاب علــى حقوق ــه فــي الرج ــوع

على المظهرين وعلى الساحط – إثبات عدم وجود التاريخ باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياب.
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مادة ()444

 .1يجـط أن يكـون القبـول غيـر معلـق علــى شـرط ،ومـع ذلـك يجـوز للمســحوط عليـه قصـر علـى جـزء مــن

مبلغ ال مبيالة.

 . 2وكل تعديل آار لبيانـات ال مبيالـة يقـع فـي صـيغة القبـول يعتبـر رفضـبا للقبـول ،ومـع ذلـك يبقـى القابـل
ملزمبا بما تضمنته صيغة قبوله.
مادة ()445

 .1إذا عين الساحط في ال مبيالـة محـالب للوفـاء غيـر مـوطن المسـحوط عليـه دون أن يعـين اسـم الشـاص
الـذي يجــط الوفـاء عنــد  ،جـاز للمســحوط عليـه تعيينــه عنـد القبــول ،فـإذا لــم يعينـه اعتبــر المسـحوط عليــه

القابل ملزمبا بالدفع في مكان الوفاء.
 .2إذا كانت ال مبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوط عليه ،جاز له عند القبول أن يعين عنوانبا في
نفس الجهة التي بها موطنه ليقع فيه الوفاء.
مادة ()446

 .1ال يلتزم المسحوط عليه بقبول ال مبيالة إال إذا تعهد به بمقتضى اتفاق سابق بينه وبين الساحط.

 .2إذا قبل المسحوط عليه ال مبيالة ،صار ملزم با بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها.
 .3وفــي حال ــة ع ــدم الوف ــاء يك ــون للحام ــل ،ول ــو ك ــان ه ــو الس ــاحط نفس ــه ،مطالب ــة المس ــحوط علي ــه القاب ــل ب ــدعوى
مباشرة ناشئة عن ال مبيالة ،بكل ما تجوز المطالبة به بموجط المادتين ( )475 ،474من هذا القانون.
مادة ()447

 . 1إذا شــطط المس ــحوط عليــه قبول ــه المكتــوط عل ــى ال مبيال ــة قبــل رده ــا ،اعتبــر القب ــول مرفوض ـاب ،ويعتب ــر الش ــطط
ال قبل رد ال مبيالة ،ما لم يثبت العكس.
حاص ب

 .2ومـ ــع ذلـ ــك إذا أاطـ ــر المسـ ــحوط علي ـ ــه الحامـ ــل أو أي ُموقـ ــع آاـ ــر كتابـ ــة بقبول ـ ــه ،التـ ــزم ق ـ ـبل هم فـ ــي حـ ــدود ه ـ ــذا
القبول.

الفرع الخامس

الضمان االحتياطي
مادة ()448

 .1يجوز ضمان وفاء مبلغ ال مبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي.

 .2ويكـون هـذا الضـمان مـن أي شـاص ولـو كـان ممـن وقعـوا ال مبيالـة شـريطة أن يضـيف توقيعـه ضـمانبا
إضافيبا لل مبيالة.
مادة ()449

 . 1يكتط الضمان االحتياطي على ال مبيالة أو على الورقة المتصلة بها.
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 .2ويردى الضمان بعبا ةر "ل لضمان االحتياطي" "أو مقبول كضامن احتياطي" أو أية عبا ةر أارى تفيد هذا
المعنى ويوقعه الضامن.

 . 3ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه ال مبيالة ،ما لم يكـن هـذا التوقيـع صـاد ابر مـن
المسحوط عليه أو من الساحط.

ال للساحط.
 .4يذكر في الضمان اسم المضمون ،بواال اعتبر الضمان حاص ب
مادة ()450
 .1يلتزم الضامن االحتياطي بال يفية التي التزم بها المضمون.

 .2ويكون التزام الضامن االحتيـاطي صـحيحاب ،ولـو كـان االلتـزام الـذي ضـمنه بـاطالب ألي سـبط آاـر غيـر
عيط في الشكل.
 .3بواذا أوفــى الض ــامن االحتي ــاطي ال مبيال ــة ،آل ــت إلي ــه الحق ــوق الناش ــئة عنه ــا قب ــل ك ــل ملت ــزم بمقتض ــى
ال مبيالة تجا المضمون.
مادة ()451

 . 1يجوز إعطاء الضمان االحتياطي بورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها الضمان.
 . 2والضامن االحتياطي بورقة مستقلة ال يلزم إال تجا من أعطى له الضمان.
الفرع السادس
االستحقاق

مادة ()452

 .1يجوز سحط ال مبيالة مستحقة الوفاء على أحد الوجو اآلتية :
أ.

لدى االطالع.

ب .بعد مدة معينة من االطالع.

ج .بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها.
د .في يوم معين.

 . 2ال مبياالت المشتملة علـى مواعيـد اسـتحقاق غيـر المـذكو ةر فـي الفقـ ةر السـابقة ،أو علـى مواعيـد اسـتحقاق

متعاقبة ت ون باطلة.

مادة ()453

 . 1ال مبيالة المستحقة الوفاء لدى االطالع ت ون واجبه الوفاء بمجرد تقديمها ،ويجط أن تقدم للوفاء االل
سنة من تاريخ إنشائها ،وللساحط تقصير هذا الميعاد أو إطالته ،وللمظهرين تقصير.

 . 2وللساحط أن يشترط عدم تقديم ال مبيالة المستحقة الوفاء لدى االطالع قبل انقضاء أجل معـين ،وفـي
هذ الحالة يحسط ميعاد التقديم ابتداء من حلول هذا األجل.
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مادة ()454

 . 1يبــدأ ميعــاد اســتحقاق ال مبيالــة الواجبــة الوفــاء بعــد مــدة معينــة مــن االطــالع مــن تــاريخ القبــول ،أو مــن
تاريخ االحتجاج.

ال بالنســبة إلـى القابــل فــي اليـوم األايــر مــن
 .2فـإذا لــم يعمـل االحتجــاج اعتبــر القبـول غيــر المــرر حاصـ ب
الميعاد المقرر لتقديم ال مبيالة للقبول.

مادة ()455

 . 1ال مبيال ــة المس ــحوبة لش ــهر أو لع ــدة ش ــهور م ــن ت ــاريخ إنش ــائها ،أو م ــن ت ــاريخ االط ــالع عليه ــا ،يكـ ــون
استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجط فيه الوفاء ،فإذا لم يوجد للتاريخ مقابل في هذا الشهر

كان االستحقاق في اليوم األاير منه.

 .2بواذا سـحبت ال مبيالــة لشــهر ونصــف ،أو لعـدة شــهور ونصــف شــهر ،مـن تــاريخ إنشــائها أو مــن تــاريخ
االطالع عليها ،وجط البدء بحساط الشهور كاملة.
 .3بواذا كان االستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آار كان المقصود اليوم األول أو الاـامس
عشر ،أو األاير منه.
 .4وتعنى عبارة نصف شهر ،امسة عشر يومبا.
مادة ()456

 . 1إذا كانـ ــت ال مبيال ـ ــة مسـ ــتحقة الوف ـ ــاء ف ـ ــي " تـ ــاريخ مع ـ ــين " وفـ ــي مك ـ ــان ياتل ـ ــف فيـ ــه الت ق ـ ــويم عـ ــن ت ق ـ ــويم مك ـ ــان
إنشائها ،اعتبر تاريخ االستحقاق محدداب وفق با لتقويم مكان الوفاء.
 .2بواذا ســحبت ال مبيالــة ب ــين مكــانين ماتل ف ــي الت قــويم ،وكانــت مس ــتحقة الوفــاء بع ــد مــدة معينــة م ــن تــاريخ إنش ــائها،
وجط إرجاع تاريخ إنشائها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء ،ويحدد ميعاد االستحقاق وفق با لذلك.
 .3يحسط ميعاد تقديم ال مبياالت وفق با لألحكام المقررة في ا لفقرة السابقة.

 . 4وال تسري هذ األحكام إذا اتض من شروط ال مبيالة أو من بياناتها اتجا القصد إلى إتباع أحكام أارى.
الفرع السابع
الوفاء

مادة ()457

 . 1علـى حامــل ال مبيالــة المسـتحقة الوفــاء فــي تـاريخ معــين ،أو بعــد مـدة معينــة مــن تـاريخ إنشــائها أو مــن
تاريخ االطالع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين لهذا اليوم.

 .2ويعتبر تقديم ال مبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانونبا في حكم تقديمها للوفاء.
مادة ()458

 .1إذا أوفى المسحوط عليه ال مبيالة ،جاز له استردادها من حاملها موقعاب عليها بما يفيد الوفاء.
 . 2ال يجوز لحامل ال مبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي.

قانون التجارة املقربالقراءة الثانية

89

 . 3بواذا كان الوفاء جزئيبا ،جاز للمسحوط عليه أن يطلط إثباته على ال مبيالة بواعطاء ماالصة به.
 . 4وتب ـ أر ذمــة الســاحط والمظهــرين وغيــرهم مــن الملتــزمين فــي ال مبيالــة بقــدر مــا يــدفع مــن قيمتهــا ،وعل ــى
حاملها عمل االحتجاج عن القدر غير المدفوع.

مادة ()459

 . 1ال يجبر حامل ال مبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد االستحقاق.

 .2بواذا أوفى المسحوط عليه قيمة ال مبيالة قبل ميعاد االستحقاق تحمل تبعة ذلك.
 . 3ومن أوفى ال مبيالة في ميعاد االستحقاق برئت ذمته ،إال إذا وقع منه غـ أو اطـأ جسـيم ،وعليـه أن
يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات ،ول نه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين.
مادة ()460

 . 1إذا اشترط وفاء ال مبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء ،جاز وفاء قيمتها مقومة بعملة البلـد حسـط

قيمتهـا يـوم االسـتحقاق بســعر الصـرف الـذي تحــدد سـلطة النقـد الفلسـطينية ،بواذا ت اراــى المـدين فـي الوفــاء
كان للحامل الايار بين المطالبة بمبلغ ال مبيالة مقوماب بعملة البلد يوم الوفاء.

 .2ومع ذلك يجوز للساحط أن يشترط حساط المبلغ الواجط وفار طبقبا للسعر المعين في ال مبيالة.
 .3بواذا عين مبلغ ال مبيالة بعملة تحمل اسمبا مشـتركبا تاتلـف قيمتهـا فـي بلـد إصـدارها عـن قيمتهـا فـي بلـد
وفائها ،افترض أن الوفاء يكون بعملة بلد الوفاء.

مادة ()461

 . 1إذا ل ــم تق ــدم ال مبيالـ ــة للوف ــاء فـ ــي ي ــوم االس ــتحقاق جـ ــاز ل ــل مـ ــدين به ــا إي ــداع مبلغهـ ــا ا ازن ــة المحكمـ ــة
الماتصة ،ويكون اإليداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليته.

 . 2يسلم قلم كتاط المحكمة المودع لديها ،وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ ،ومقدار ،وتاريخ إنشاء ال مبيالة،
وتاريخ االستحقاق ،واسم من حررت في األصل لمصلحته.

 . 3فإذا طالط الحامل المدين بالوفاء ،وجط على المدين تسليم وثيقة اإليداع إليه مقابل تسلم ال مبيالة منه
مرش بار عليها بوقوع الوفاء بموجط وثيقة اإليداع ،وللحامل قبض المبلغ من قلم كتاط المحكمة بموجط هذ
الوثيقة ،فإذا لم يسلم المدين وثيقة اإليداع إلى الحامل ،وجط عليه وفاء قيمة ال مبيالة له.
مادة ()462

ال يقبل االعتراض عن وفاء ال مبيالة إال في حالة ضياعها ،أو إفالس حاملها أو الحجر عليه.
مادة ()463

 . 1إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة ،وكانت محر ةر من عدة نسخ ،جاز لمستحق قيمتها أن يطالط بالوفاء
بموجط إحدى النسخ األارى.
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 .2بواذا كانــت ال مبيالــة محــررة م ــن عــدة نســخ ،وض ــاعت النســاة التــي تحمــل ص ــيغة القبــول ،فــال تج ــوز
المطالبــة بوفائه ــا بموج ــط إحــدى النس ــخ األا ــرى ،إال بطلــط مس ــتعجل يق ــدم لقاضــي المحكم ــة الماتص ــة،

وبشرط تقديم كفيل.

مادة ()464

يجـوز لمــن ضـاعت منــه كمبيالـة مقبولــة أو غيـر مقبولــة ،ولـم يــتمكن مـن تقــديم إحـدى النســخ األاــرى ،أن

يتقدم بطلط مستعجل لقاضي المحكمة الماتصة لوفائها ،بشرط أن يثبت مل يته لها ،وبشرط تقديم كفيل.
مادة ()465

 . 1في حالة االمتناع عن وفاء قيمة ال مبيالـة الضـائعة بعـد المطالبـة بهـا وفقـاب ألحكـام المـادتين السـابقتين،
يج ــط علـ ــى مال هـ ــا للمحافظ ــة علـ ــى حقوقـ ــه أن يثب ــت ذلـ ــك فـ ــي احتج ــاج يحـ ــرر فـ ــي الي ــوم التـ ــالي لميعـ ــاد

االستحقاق ،ويعلنه للساحط والمظهرين بالطريقة وفي المواعيد المقر ةر في المادة ( )471من هذا القانون.

 . 2ويجط تحرير االحتجاج في الميعاد المذكور في الفق ةر السابقة ،ولـو تعـذر استصـدار قـرار مـن القاضـي
في الوقت المناسط.

مادة ()466

 . 1يجـوز لمالــك ال مبيالــة الضـائعة الحصــول علــى نســاة منهـا ،ويكــون ذلــك بــالرجوع إلـى مــن ظهــر إليــه
ال مبيالــة ،ويلتــزم هــذا المظهــر بمعاونتــه ،واإلذن لــه باســتعمال اســمه فــي مطالبــة المظهــر الســابق ،ويرق ــى

المالك في هذ المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحط.

 . 2ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهير على نساة ال مبيالة المسلمة من الساحط بعد التأشير عليها بمـا يفيـد
أنها بدل فاقد.

 . 3وال يجــوز طل ــط الوف ــاء بموج ــط ه ــذ النس ــاة إال بطل ــط مس ــتعجل يق ــدم لقاض ــي المحكم ــة الماتص ــة،
وبشرط تقديم كفيل.

 .4وت ون جميع المصروفات على مالك ال مبيالة الضائعة.
مادة ()467

الوف ــاء ف ــي ميع ــاد االسـ ــتحقاق بن ــاء عل ــى ق ـ ـرار القا ض ــي ف ــي األ ح ــوال المشـ ــار إليه ــا ف ــي المـ ــواد الس ــابقة يب ــرئ ذمـ ــة

المدين.

مادة ()468

ينقضــي الت ـزام ال فيــل المنصــوص عليــه فــي الم ـواد الســابقة مــن هــذا القــانون بمضــي ثــالث ســنوات إذا لــم

تحصل االلها مطالبة أو دعوى.
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الفرع الثامن
الرجوع

مادة ()469

 .1لحامـل ال مبيالــة عنـد عــدم وفائهـا فــي ميعـاد االســتحقاق الرجـوع علــى المظهـرين والســاحط وغيـرهم مــن
الملتزمين بها.

 . 2ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد االستحقاق في األحوال اآلتية :
أ.

االمتناع ال لي أو الجزئي عن القبول.

ب .إفالس المسحوط عليه ،قابالب كان لل مبيالة أو غير قابل ،أو توقفه عن الدفع ولو لم يثبت بحكـم،
أو الحجز على أمواله حج باز غير مجد.

ج .إفالس ساحط ال مبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول.

 . 3ويجـوز ل ـل ضـامن عنـد الرجـوع عليـه قبـل ميعـاد االسـتحقاق فـي الحـاالت المبينـة فـي البنــدين (ط،ج)
مـن الفق ـ ةر الســابقة أن يتقــدم بطلــط مســتعجل إلــى قاضــي المحكمــة الماتصــة اــالل ثالثــة أيــام مــن ت ـاريخ

الرجوع عليه ،يطلط منحه مهلة للوفاء ،فإذا رأى القاضي مبـر ابر لمنحـه المهلـة ،حـدد فـي قـرار الميعـاد الـذي
يجط فيه الوفاء بشرط أال يجاوز التاريخ المعين لالستحقاق ،ويكون هذا القرار نهائيبا.
مادة ()470

 .1يكون إثبات االمتناع عن قبول ال مبيالة ،أو عن وفائها باحتجاج عدم القبول أو احتجاج عدم الوفاء.

 . 2يجـط عمـل احتجـاج عـدم القبـول فـي المواعيــد المحـددة لتقـديم ال مبيالـة للقبـول ،فـإذا وقـع التقــديم األول

للقبول وفقبا للفقرة األولـى مـن المـادة ( )442مـن هـذا القـانون فـي اليـوم األايـر مـن الميعـاد المحـدد للتقـديم،
جاز عمل االحتجاج في اليوم التالي.

 . 3ويجط عمل احتجاج عدم الوفاء عن ال مبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين ،أو بعد مدة معينة من

تاريخ إصدارها أو من تاريخ االطالع عليها ،االل أيام العمـل األربعـة التاليـة ليـوم االسـتحقاق ،بواذا كانـت

ال مبيالة مستحقة الوفـاء لـدى االطـالع وجـط عمـل احتجـاج عـدم الوفـاء وفقـبا للشـروط المبينـة أعـال بـالفقرة
السابقة بشأن احتجاج عدم القبول.

 . 4يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم ال مبيالة للوفاء ،وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.

ال لل مبيالـة أو غيـر قابـل ،أو توقيـع حجـز
 . 5وفي حالة توقف المسـحوط عليـه عـن الـدفع ،سـواء كـان قـاب ب
غير مجد على أمواله ،ال يجوز لحامل ال مبيالة الرجوع على الضامنين إال بعـد تقـديم ال مبيالـة للمسـحوط

عليه لوفائها ،وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.

ال لل مبيالة أو غير قابل ،وكذلك في حالة شهر
 . 6وفي حالة شهر إفالس المسحوط عليه ،سواء كان قاب ب
إفــالس س ــاحط ال مبيال ــة المش ــروط ع ــدم تق ــديمها للقب ــول ،يكــون تق ــديم حك ــم ش ــهر اإلف ــالس كافيـ ـاب لتمك ــين
الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين.
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مادة ()471

 . 1على حامل ال مبيالة أن ياطر من ظهرها له والسـاحط بعـدم قبولهـا ،أو بعـدم وفائهـا اـالل أيـام العمـل
األربعـة التاليــة ،ليــوم عمــل االحتجــاج ،أو ليــوم تقــديم ال مبيالــة للقبــول ،أو للوفــاء إذا اشــتملت علــى شــرط

الرجوع بال مصاريف ،وعلى كل مظهر اـالل يـومي العمـل التـاليين ليـوم تسـلمه اإلاطـار أن ياطـر بـدور

مــن ظهــر لــه ال مبيالــة ،بتســلمه هــذا اإلاطــار مبين ـبا لــه أســماء مــن قــاموا باإلاطــارات الســابقة وعن ــاوينهم،
وهكذا من مظهـر إلـى مظهـر حتـى السـاحط ،ويبـدأ الميعـاد بالنسـبة إلـى كـل مظهـر مـن التـاريخ الـذي تسـلم
فيه اإلاطار من المظهر السابق له.

 . 2ومتى أاطر أحد الموقعين على ال مبيالة طبقاب للفقرة السـابقة ،وجـط أيضـاب إاطـار ضـامنه االحتيـاطي
في الميعاد ذاته.
 .3إذا لم ُيبن أحد المظهرين عنوانه أو بي نه بطريقة مجهلة ،ا تفي بإاطار المظهر السابق عليه.
 . 4ولم ــن وج ــط علي ــه اإلاط ــار أن يقـ ــوم ب ــه بأي ــة ص ــورة ،ول ــو بـ ــرد ال مبيال ــة ذاته ــا ،وعلي ــه إثب ــات قيامـ ــه

باإلاطــار ف ــي الميع ــاد المقــرر ل ــه ،ويعتب ــر الميعــاد مرعيـ ـاب إذا س ــلم الاطــاط المس ــجل أو البرقي ــة إل ــى و ازرة
االتصاالت وت نولوجيا المعلومات في الميعاد المذكور.

 . 5وال تس ــقط حق ــوق م ــن وج ــط علي ــه اإلاط ــار إذا ل ــم يقـ ــم ب ــه ف ــي الميع ــاد المق ــرر ل ــه ،بوانم ــا يلزم ــه عنـ ــد
االقتضاء تعويض الضرر المترتط على إهماله ،بشرط أال يجاوز التعويض مبلغ ال مبيالة.
مادة ()472

 .1يجـوز للسـاحط وألي مظهـر أو ضــامن احتيـاطي أن يعفـي الحامـل مــن عمـل احتجـاج عـدم القبــول ،أو
احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقـه فـي الرجـوع ،إذا كتـط علـى ال مبيالـة ،شـرط الرجـوع بـال مصـاريف،

أو بدون احتجاج أو أي شرط آار يفيد هذا المعنى ،مذيلة بتوقيعه.

 . 2وال يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم ال مبيالة في المواعيد المقررة ،وال من عمـل اإلاطـارات الالزمـة،
وعلى من يتمسك تجا الحامل بعدم مراعاة هذ المواعيد إثبات ذلك.

 .3إذا كت ــط السـ ـاحط ش ــرط الرج ــوع بـ ــال مص ــاريف ،س ــرت آ ث ــار عل ــى كـ ــل الم ــوقعين ،أم ــا إذا كتب ــه أحـ ــد
المظهرين أو الضامنين االحتياطيين ،سرت آثار عليه وحد .

 .4بواذا كان الساحط هو الـذي وضـع الشـرط ،وعمـل الحامـل احتجاجـاب رغـم ذلـك تحمـل وحـد المصـاريف،
أما إذا كان الشرط صـاد بار مـن مظهـر أو مـن ضـامن احتيـاطي جـاز الرجـوع علـى جميـع المـوقعين اآلاـرين

بمصاريف االحتجاج إن عمل.

مادة ()473

 .1األش ــااص الملتزمـ ــون بموجـ ــط كمبيال ــة (سـ ــاحط ال مبيالـ ــة وقابله ــا ومظهرهـ ــا ،وضـ ــامنها االحتيـ ــاطي)

مسئولون بالتضامن قبل حاملها.
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 . 2ولحامــل ال مبيال ــة الرجــوع عل ــى هـ ـرالء الملتــزمين منف ــردين أو مجتمع ــين ،دون أن يلــزم بم ارع ــاة ترتي ــط
التزاماتهم.

 . 3ويثبت هذا الحق ل ل موقع على ال مبيالة إذا دفع قيمتها.

 .4الدعوى المقامة على أحد ا لملتزمين ال تحول دون الرجوع على الباقين ،ولو كانوا الحقين للملتزم الذي

ابتداء.
وجهت إليه الدعوى
ب

مادة ()474

لحامل ال مبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :

 . 1أصل مبلغ ال مبيالة غير المقبولة أو غير المدفوعة.
 .2مصاريف االحتجاج واإلاطارات والدمغة وغيرها.

 . 3وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق ال مبيالة ،يجط أن يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الاصـم
الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.
مادة ()475

يجوز لمن أوفى ال مبيالة مطالبة ضامنية بما يأتي :
 .1المبلغ الذي أوفا .

 .2المصاريف القانونية التي تحملها.

مادة ()476

 . 1ل ل ملتزم طولط بكمبيالة على وجه الرجوع ،أو كان مستهدفبا للمطالبة بها ،أن يطلـط فـي حالـة قيامـه
بالوفاء تسليم ال مبيالة إليه ومعها االحتجاج ،وماالصة بما أوفا .
 . 2ول ل مظهر أوفى ال مبيالة أن يشطط تظهير ،والتظهيرات الالحقة له.
مادة ()477

في حالة الرجوع بعد قبول جزئي ،يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة ال مبيالة أن يطلط إثبـات

هذا الوفاء على ال مبيالة وتسليمه ماالصة به ،ويجط على الحامل فضالب عن ذلك أن يسلمه صورة طبق

األصل من ال مبيالة موقعا عليها منـه وأن يسـلمه االحتجـاج تمكينـاب لـه مـن اسـتعمال حقـه فـي الرجـوع علـى
غير بما أوفا .
مادة ()478

 .1تســقط ح قــوق حامــل ال مبيالــة قبــل المظه ـرين والســاحط وغي ــرهم مــن الملتــزمين مــا عــدا القابــل بم ضــي المواعي ــد
المعينة إلجراء ما يلي :
أ.

تقديم ال مبيالة المستحقة الوفاء لدى االطالع ،أو بعد مدة معينة من االطالع.

ب  .عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء.

ج .تقديم ال مبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بال مصاريف.
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 . 2ومــع ذلــك ال يفيــد الس ــاحط مــن هــذا الس ــقوط ،إال إذا أثبــت أنــه أوج ــد مقابــل الوفــاء ف ــي ميعــاد االســتحقاق ،وف ــي
هذ الحالة ال يبقى للحامل إال الرجوع على المسحوط عليه.

 .3بواذا لــم ت ق ــدم ال مبيال ــة للقب ــول ف ــي الميع ــاد ال ــذي اشــترطه الس ــاحط ،س ــقطت ح ق ــوق الحام ــل ف ــي الرج ــوع بس ــبط

عـدم القبــول وعــدم الوفــاء علـى الســواء ،إال إذا تبــين مــن عبـارة الشــرط أن الســاحط لــم يق صـد منــه ســوى إع فــاء نفســه

من ضمان القبول وحد .

 .4بواذا ك ــان المظه ــر ه ــو ال ــذي اش ــترط ف ــي التظ هي ــر ميعـ ــاد با لت ق ــديم ال مبيال ــة للقب ــول ،فل ــه وح ــد اإلف ــادة م ــن هـ ــذا
الشرط.

مادة ()479

 .1إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم ال مبيالة ،أو عدم االحتجاج ،في المواعيد المقررة لذلك ،امتدت هذ المواعيد.

 .2وعل ــى الحامـ ــل أن ياطـ ــر دون إبط ــاء مـ ــن ظهـ ــر لـ ــه ال مبيال ــة بـ ــالقوة ال قـ ــاهرة ،وأن يثب ــت هـ ــذا اإلاطـ ــار مررا ـ ـ با
موقع با منه في ال مبيالة أو في الورقة المتصلة بها ،وتسلسل اإلاطارات وفق با للمادة ( )471من هذا القانون.
 .3وعلــى الحام ــل بع ــد زوال ال قــوة ال ق ــاهرة ،ت ق ــديم ال مبيال ــة للقبــول أو للوف ــاء دون إبط ــاء ،ثــم عم ــل االحتج ــاج عن ــد
االقتضاء.

 .4إذا اس ــتمرت ا ل ق ــوة ال ق ــاهرة أل ث ــر م ــن ثالث ــين يومـ ـ با محس ــوبة م ــن ي ــوم االس ــتحقاق ،ج ــاز الرج ــوع عل ــى الملت ــزمين
دون حاجة إلى تقديم ال مبيالة أو عمل االحتجاج.

 .5إذا كانــت ال مبيالــة مســتحقة الوف ــاء لــدى االطــالع ،أو بعــد م ــدة معينــة مــن االطــالع ،س ــرى ميعــاد الثالثــين يومـ ـ با
مـن التـاريخ الــذي أاطـر ف يـه الحامــل مـن ظهـر لــه ال مبيالـة بــالقوة ال قـاهرة ،ولـو وقــع هـذا التـاريخ قبــل انتهـاء مواعيــد
ت قــديم ال مبيالــة ،وتـ ـزاد مــدة االطــالع عل ــى ميعــاد الثالث ــين يومــا إذا كانــت ال مبيال ــة مســتحقة الوفــاء بع ــد مــدة معين ــة

من االطالع عليها.

 .6وال يعتب ـ ــر مـ ـ ــن ال قـ ـ ــوة ال قـ ـ ــاهرة األمـ ـ ــور المت صـ ـ ــلة بش ـ ــا ص حامـ ـ ــل ال مبيالـ ـ ــة أو بمـ ـ ــن كل فـ ـ ــه بت قـ ـ ــديمها أو بعمـ ـ ــل
االحتجاج.

مادة ()480

يجوز لحامل ال مبيالة المعمول عنها احتجـاج عـدم الوفـاء ،أن يوقـع حجـ ابز تحفظيـبا بغيـر كفالـة علـى أمـوال
كل من الساحط أو القابل أو المظهر أو الضامن االحتياطي أو غيرهم من الملتزمين بال مبيالة مع مراعاة

األحكام المقررة في قانون أصول المحا مات المدنية والتجارية.
الفرع التاسع

كمبيالة الرجوع
مادة ()481

.1

ل ـل مـن لـه حـق الرجـوع علـى غيـر مــن الملتـزمين بال مبيالـة أن يسـتوفي حقـه بسـحط كمبيالـة جديــدة

على أحد ضامنيه ت ون مستحقة الوفاء لدى االطالع وواجبة الدفع في موطن الضامن.
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 .2وتشـتمل قيمـة كمبيالـة الرجـوع علــى المبـالغ الـوارد بيانهـا فــي المـادتين ( )475،474مـن هـذا القــانون
مضافاب إليها ما دفع من رسوم مقررة قانوناب.
 .3بواذا كـان ســاحط كمبيالــة الرجـوع هــو الحامــلُ ،حــدد مبلغهـا علــى األســاس الـذي تحــدد بمقتضــا قيمــة
كمبيالـة مســتحقة الوفــاء لــدى االطــالع مســحوبة مــن المكـان الــذي اســتحق فيــه وفــاء ال مبيالــة األصــلية
على المكان الذي يوجد فيه موطن الضامن.

 .4بواذا كان ساحط كمبيالة الرجوع أحد المظهرين ،حدد مبلغها على األسـاس الـذي تحـدد بمقتضـا قيمـة
كمبيالـة مســتحقة الوفـاء لــدى االطـالع ،مســحوبة مــن المكـان الــذي فيـه مــوطن سـاحط كمبيالــة الرجــوع،
على المكان الذي يوجد فيه موطن الضامن.

 .5بواذا تعددت كمبياالت الرجوع فال تجوز مطالبة ساحط ال مبيالة األصلية أو أي مظهر لها إال نفقات
كمبيالة رجوع واحدة.
الفرع العاشر
التدخل

أو ًال أحكام عامة
مادة ()482

 .1لسـاحط ال مبيالــة أو مظهرهــا ،أو ضــامنها االح تيــاطي ،أن يعـين شاص ـبا ليقبلهــا أو لوفــاء قيمتهــا عنــد
االقتضاء.
 . 2ويجـوز قبــول ال مبيالــة أو وفارهــا مــن شــاص يتـدال لمصــلحة أي مــدين بهــا ،يكــون مســتهدفاب للرجــوع
عليه ،وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية.
 .3ويجوز أن يكون المتدال من الغير ،كما يجوز أن يكون المسحوط عليه إذا لم يقبل ال مبيالة ،أو أي
شاص ملتزم بمقتضى ال مبيالة ما عدا المسحوط عليه القابل.

 . 4ويجط على المتدال أن ياطر من وقع التدال لمصلحته االل يومي العمل التاليين ،بواال كان مسئوالب
عند االقتضاء عن تعويض ما يترتط على إهماله من ضرر ،بشرط أال يجاوز التعويض مبلغ ال مبيالة.
ثانيًا  :القبول بالتدخل
مادة ()483

 . 1يقع القبول بالتدال في جميع األحوال التي يكـون فيهـا لحامـل كمبيالـة جـائزة القبـول ،حـق الرجـوع قبـل

ميعاد استحقاقها.

 . 2إذا عـين فـي ال مبيالـة مـن يقبلهـا ،أو يـوفي قيمتهـا ،عنـد االقتضـاء فـي مكـان وفائهـا ،فلـيس للحامــل أن
يرجع قبل ميعاد اسـتحقاقها علـى مـن صـدر عنـه هـذا التعيـين ،وال علـى المـوقعين الالحقـين لـه ،إال إذا قـدم

ال مبيالـة إلــى مــن عـين لقبولهــا أو لوفائهــا ،وامتنــع هـذا الشــاص عــن قبولهــا وأثبـت الحامــل هــذا االمتنــاع

باحتجاج.
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 .3وللحامــل ف ــي األحـ ـوال األا ــرى رف ــض القب ــول بالتـ ـدال ،ف ــإذا قبل ــه فق ــد حقوق ــه ف ــي الرج ــوع قب ــل ميع ــاد
االستحقاق على من حصل التدال لمصلحته وعلى الموقعين الالحقين له.
مادة ()484

يذكر القبول بالتدال على ال مبيالة ،ويوقعه المتدال ،ويبين فيـه اسـم مـن حصـل التـدال لمصـلحته ،فـإذا

ال لمصلحة الساحط.
اال القبول بالتدال من هذا البيان األاير أعتبر حاص ب
مادة ()485

 .1يلتزم القابل بالتدال قبل حامل ال مبيالة والمظهرين الالحقين لمـن حصـل التـدال لمصـلحته ،باألوجـه
التي يلتزم بها هذا األاير.

 . 2يجــوز لمــن حصــل التــدال لمصــلحته ولضــامنيه ،عل ــى الــرغم مــن حصــول القبــول بالتــدال أن يلزمـ ـوا

الحامـل فــي مقابـل وفــاء المبــالغ المنصـوص عليهــا فــي المـادة ( )474مــن هــذا القـانون ،بتســليم ال مبيالــة،
واالحتجاج ،وتقديم ماالصة بقبض المبالغ المذكورة.

ثالثًا  :الوفاء بالتدخل
مادة ()486

 . 1يجوز وفاء ال مبيالة بالتدال في جميع األحوال التي يكون فيها ،لحاملها عند حلـول ميعـاد االسـتحقاق
أو قبل حلوله ،حق الرجوع على الملتزمين بها.

 .2ويكون هذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجط على من حصل التدال لمصلحته أدار .

 . 3ويجط أن يقع الوفاء على األ ثر في اليوم التالي آلار يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.
مادة ()487

 .1إذا كان لمن قبلوا ال مب يالة بالتدال أو لمن عينوا لوفائها عند االقتضاء موطن في مكان الوفاء ،وجط

على الحامل تقديم ال مبيالة لهرالء األشااص جميعبا لوفائها ،وعليه أن يقوم بعمل احتجاج عدم الوفـاء إذا
لزم األمر في اليوم التالي على األ ثر آلار يوم يجوز فيه عمل هذا االحتجاج.

 .2بواذا لـم يعمــل االحتجــاج فـي هــذا الميعــاد ،برئـت ذمــة مــن عـين لوفائهــا عنــد االقتضـاء ،أو مــن حصــل
قبول ال مبيالة لمصلحته ،وكذلك تب أر ذمة المظهرين الالحقين لهذا الشاص.
مادة ()488

إذا رفض حامل ال مبيالة الوفاء بالتدال ،فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تب أر بهذا الوفاء.
مادة ()489

 . 1يجط بيان الوفاء بالتدال بكتابة ماالصة على ال مبيالة ،يعين فيها من حصل الوفاء لمصلحته .فإذا
الت الماالصة من هذا البيان ،اعتبر الوفاء بالتدال حاصالب لمصلحة الساحط.

 .2يجط تسليم ال مبيالة واالحتجاج –إن عمل – للموفي بالتدال.
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مادة ()490

 .1يكتس ــط مـ ــن أوفـ ــى كمبيالـ ــة بطريـ ــق التـ ــدال جميـ ــع الح قـ ــوق الناشـ ــئة عنهـ ــا تجـ ــا مـ ــن ح صـ ــل الوفـ ــاء لم صـ ــلحته
والملتزمين نحو هذا األاير بمقتضى ال مبيالة ،ومع ذلك ال يجوز للموفي بالتدال تظهير ال مبيالة من جديد.

 . 2وتبرأ ذمة المظهرين الالحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته.

 .3إذا تـزاحم عـدة أشــااص علـى ا لوفـاء بالتــدال ،ف ضـل مـن ترتــط علـى الوفـاء فيــه إبـراء أ بـر عــدد مـن الملتــزمين،
ومــن ت ــدال للوفــاء بالماال ف ــة له ــذ القاعــدة م ــع علم ــه بــذلك يف ق ــد ح قــه ف ــي الرج ــوع علــى م ــن تبـ ـرأ ذمتــه ل ــو روعي ــت

القاعدة.

الفرع الحادي عشر
تعدد النسخ

مادة ()491

 .1يجوز سحط ال مبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضبا.
 . 2ويجـط أن يوضـع فـي مـتن كــل نسـاة رقمهـا ،وعـدد النسـخ التــي حـررت منهـا ،بواال اعتبـرت كـل نســاة
كمبيالة قائمة بذاتها.
 . 3ل ـل حامــل كمبيالــة لــم يــذكر فيهــا ،أنهــا ســحبت مـن نســاة واحــدة ،أن يطلــط نســابا منهــا علــى نفقتــه،
ويجـط عليـه تحقيقـبا لـذلك أن يلجـأ إلـى مـن ظهرهـا لـه ،الـذي يلتـزم بـأن يعاونـه لـدى المظهـر السـابق ،حتـى
يرقى إلى الساحط.

 .4وعلى كل مظهر كتابة تظهير على النسخ الجديدة.

مادة ()492

 . 1وفاء ال مبيالة بمقتضى إحدى نساها مبرئ للذمة ،ولو لم يكن مشروطبا فيها أن هذا الوفـاء يبطـل أثـر
النسخ األارى ،ومع ذلك يبقى المسحوط عل يه ملتزمبا بالوفاء بمقتضى كـل نسـاة وقـع عليهـا بـالقبول ولـم
يستردها.

 . 2المظهـ ــر الـ ــذي ظهـ ــر نسـ ــخ ال مبيالـ ــة ألشـ ــااص ماتلفـ ــين ،وكـ ــذلك المظهـ ــرون الالحقـ ــون لـ ــه ملزمـ ــون
بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

مادة ()493

على من يرسل إحدى نسخ ال مبيالة لقبولها أن يبين علـى النسـخ األاـرى اسـم مـن ت ـون تلـك النسـاة فـي
حيازته ،وعلى هذا الشاص أن يسلمها للحامل الشرعي ألية نساة أارى ،فـإذا رفـض تسـليمها ،فـال يكـون

للحامل حق الرجوع إال إذا عمل احتجاجبا يذكر فيه :
أ .أن النساة التي أرسلت للقبول لم تسلم له رغم طلبه إياها.
ب .وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نساة أارى.
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الفرع الثاني عشر
الصور

مادة ()494

 .1لحامل ال مبيالة أن يحرر صو بار منها.
 .2يج ــط أن ت ــون ال ص ــور مطاب ق ــة تمامـ ـ با أل ص ــل ال مبيال ــة ،وم ــا تحم ــل م ــن تظهيـ ـرات وبيان ــات أا ــرى ،كم ــا يجـ ــط
أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عند النقل من األصل.

 .3ويج ـ ــوز تظ هي ـ ــر ال صـ ـ ــورة وض ـ ــمانها احتياطي ـ ـ ـاب بال يفي ـ ــة التـ ـ ــي يج ـ ــري بهـ ـ ــا تظهي ـ ــر أو ضـ ـ ــمان األ ص ـ ــل وباآلثـ ـ ــار

نفسها.

مادة ()495

 . 1يجــط أن يبــين فــي ص ــو ةر ال مبيالــة اســم ح ــائز األصــل ،وعلــى هــذا األاي ــر أن يســلم األصــل للحام ــل
الشرعي للصورة.

 .2بواذا امتنع حائز األصل عن تسليمه ،فال يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريهـا أو ضـامنيها
االحتياطيين ،إال إذا عمل احتجاجاب يذكر فيه أن األصل لم يسلم إليه بناء على طلبه.

 .3بواذا كتط على األصل بعد آار تظهير حصل قبل عمل الصورة ،عبارة " منـذ اآلن ال يصـ التظهيـر
إال على الصو ةر " ،أو أية عبا ةر أارى تفيد هذا المعنى ،فكل تظهير يكتـط علـى األصـل بعـد ذلـك ،يعتبـر

كأن لم يكن.

الفرع الثالث عشر
التحريف

مادة ()496

إذا وقع تحريف في متن ال مبيالة ،التزم الموقعون الالحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف ،أما

الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن األصلي.

الفرع الرابع العاشر
التقادم

مادة ()497

 . 1تتقادم الدعاوى الناشئة عن ال مبيالة تجا قابلها ،بمضي ثالث سنوات من تاريخ االستحقاق.

 .2وتتقـادم دعــاوى الحامــل قب ـل المظهـرين وقب ـل الســاحط بمضــي ســنة مـن تــاريخ االحتجــاج المحــرر فــي
الميعاد القانوني ،أو من تاريخ االستحقاق إذا اشتملت ال م بيالة على شرط الرجوع بال مصاريف.

 .3وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحط بمضـي سـتة أشـهر مـن اليـوم الـذي أوفـى
فيه المظهر ال مبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه.
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مادة ()498

 . 1ال تسري مواعيد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إال من تـاريخ آاـر
إجراء صحي فيها.

 . 2كمـا ال يســري التقـادم المــذكور إذا صــدر حكـم بالــدين أو أقـر بــه المــدين فـي ســند مسـتقل ،إق ـ ار بار يترتــط
عليه تجديد الدين.

مادة ()499

ال يكون النقطاع التقادم من أثر إال بالنسبة إلى من اتاذ قبله اإلجراء القاطع لسريانه.
مادة ()500

 . 1يج ــط عل ــى الم ــدعى علي ــه بال ــدين رغ ــم انق ض ــاء م ــدة الت ق ــادم أن ي ق ــرر ب ــاليمين بـ ـراءة ذمت ــه م ــن ال ــدين إذا طل ــط
إليـ ــه ال فـ ــه ،وعل ـ ــى ورثتـ ــه اآلا ـ ـرين أو ال ف ـ ــائهم أن يحل فـ ــوا اليمـ ــين ،عل ـ ــى أنهـ ــم ال يعلمـ ــون أن م ـ ــورثهم مـ ــات وذمت ـ ــه

مشغولة بالدين.

 .2تسقط دعوى اإلثراء بال سبط الناشئ ة عن ال مبيالة بمضي سنة من يوم فقد الحق في المطالبة بقيمتها.
الفصل الثاني
السند ألمر

مادة ()501

يشتمل صك السند ألمر على البيانات التالية :

 . 1شـرط األمـر ،أو عبـا ةر (سـند ألمــر) أو أي عبـا ةر أاـرى تفيـد هـذا المعنــى مكتوبـة فـي مـتن السـند باللغــة
التي كتط بها.

 .2تعهد غ ير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
 .3تاريخ االستحقاق.
 .4مكان الوفاء.

 .5اسم من يجط الوفاء له أو ألمر (المستفيد).
 .6تاريخ ومكان إنشاء السند.
 .7توقيع من أنشأ السند.

مادة ()502

الصك الاالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر سندبا ألمر إال في األحوال التالية :
 .1إذا اال السند من بيان ميعاد االستحقاق اعتبر واجط الوفاء لدى االطالع.

 . 2بواذا اال من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنشائه مكاناب للوفاء به وموطناب لمحرر.
 .3بواذا اال من بيان مكان إنشائه اعتبر ُمنشبأ في المكان المبين بجانط اسم المحرر.
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مادة ()503

تسـري علـى السـند ألمـر ،أحكـام ال مبيالـة بالقـدر الـذي ال تتعـارض فيـه مـع ماهيتـه ،وبوجـه اـاص األحكـام

المتعلقة بالمسائل التالية :



األهلية.

التظهير.



الضمان االحتياطي ،مع مراعاة أنه إذا لم يذكر فـي صـيغة الضـمان اسـم الملتـزم المضـمون ،اعتبـر



االستحقاق.

الضمان حاصالب لمصلحة محرر السند.










الوفاء.

الوفاء بالتدال.

االعتراض على الوفاء.

الرجوع.

االحتجاج.

تعدد النسخ.

الصور.

التحريف.
التقادم.

مادة ()504

 . 1يلتزم محرر السند ألمر على الوجه الذي يلتزم به قابل ال مبيالة.

 .2يجـ ــط تقـ ــديم السـ ــند ألمـ ــر المسـ ــتحق الوفـ ــاء بعـ ــد م ـ ــدة معينـ ــة مـ ــن االطـ ــالع إلـ ــى المحـ ــرر فـ ــي الميع ـ ــاد

المنصوص عليه في المادة ( )443من هذا القانون للتأشير عليه بما يفيد االطالع عليه ،ويجط أن يكون

التأشير مررابا وموقعبا من المحرر.
 .3وتبـدأ مـدة االطــالع مـن تــاريخ التأشـير المــذكور ،بواذا أمتنـع المحـرر عــن وضـع التأشــير ،وجـط إثبــات
امتناعه باحتجاج ،ويعتبر تاريخ هذا االحتجاج بداية لسريان مدة االطالع.
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الفصل الثالث
الشيك

الفرع األول

إنشاء الشيك
مادة ()505

في المسائل التي لم ترد بشأنها نصوص ااصة في هذا الفصل ،تسري على الشيك أحكام ال مبيالة بالقدر

الذي ال تتعارض فيه مع طبيعته.

يشتمل صك الشيك على البيانات التالية :

مادة ()506

 .1كلمة شيك مكتوبة في متن الصك ،وباللغة التي كتط بها.

 .2أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود ،مكتوببا بالحروف وباألرقام.
 .3اسم المصرف المسحوط عليه.
 .4مكان الوفاء.

 .5تاريخ ومكان إنشاء الشيك.

 .6اسم وتوقيع من أصدر الشيك.

مادة ()507

الصك الاالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون ال يعتبر شيكاب ،إال في الحالتين
اآلتيتين :

أ .إذا كـان الشــيك االي ـبا مــن بيــان مكــان الوفــاء ،اعتبــر مسـتحق الوفــاء فــي المكــان الــذي يوجــد بــه المركــز
الرئي س للمصرف المسحوط عليه.
ط .إذا اال الشيك من بيان مكان إنشائه ،اعتبر أنه أنشئ في موطن الساحط.
مادة ()508

الشيك الصادر في فلسطين ،والمستحق الوفاء فيها ،ال يجوز سحبه إال علـى مصـرف ،والصـك المسـحوط

فـي صــو ةر شــيك علــى غيــر مصــرف ،أو المحــرر علــى غيــر نمــاذج المصــرف المســحوط عليــه ،ال يعتبــر

شيكبا.

مادة ()509

إذا ااتل ـ ــف مبلـ ـ ــغ الش ـ ــيك المكتـ ـ ــوط بـ ـ ــالحروف وباألرق ـ ــام مع ـ ـ ـ با ،ف ـ ــالعبرة عنـ ـ ــد االاـ ـ ــتالف ت ـ ــون بـ ـ ــالمبلغ المكتـ ـ ــوط

بالحروف.

 .1يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى :
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أ.

شاص مسمى ،مع النص صراحة على شرط األمر ،أو بدون النص على هذا الشرط.

ب .حامل الشيك.

 . 2الشــيك المس ــحوط لمص ــلحة شــاص مس ــمى ،ومنص ــوص في ــه علــى عب ــا ةر (أو لحامل ــه) ،أو أي عب ــا ةر
أارى تفيد هذا المعنى ،يعتبر شيكبا لحامله.
 .3الشيك الذي ال يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكبا لحامله.
 .4الشيك المستحق الوفاء في فلسطين ،والمشتمل على شرط غير قابل للتداول ال ُيدفع إال للمستفيد الذي
تسلمه مقترناب بهذا الشرط.
 .1يجوز سحط الشيك ألمر الساحط.

مادة ()511

 .2كما يجوز سحبه لحساط شاص آار.

 . 3وال يجوز سحبه على ساحبه ،إال في حالة سحبه من مصرف علـى أحـد فروعـه ،أو مـن فـرع علـى فـرع
آار ،بشرط أال يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله.

مادة ()512

ت ـون الت ازمــات ناقصــي األهليـة الــذين ليس ـوا تجــا بار ،وعـديمي األهليــة ،الناشــئة عـن توقيعــاتهم علــى الشــيك
كساحبين أو مظهرين ،أو ضامنين احتياطيين ،أو بأية صفة أارى باطلة بالنسبة إليهم فقط.
مادة ()513

إذا حمل الشيك توقيعات أشااص ليست لهم أهلية االلتزام به ،أو توقيعات غير ملزمة ألصحابها ألسباط
أارى ،أو لمن وقع الشيك بأسمائهم ،فإن التزامات غيرهم من الموقعين تبقى مع ذلك صحيحة.
مادة ()514

 .1ياضع شكل االلتزام بموجط الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها.

ال بموجــط القــانون المشــار إليـه فــي الفق ـ ةر الســابقة ،ول نــه
 .2ومـع ذلــك إذا كــان االلت ـزام غيــر صـحي شــك ب
صـحي شـكالب وفقـبا ألحكــام القـانون الفلسـطيني فـال يكــون لعيبـه الشـكلي أثـر فــي صـحة االلت ازمـات الالحقــة
التي تنشأ بموجط الشيك في فلسطين.

مادة ()515

 . 1ال قبول في الشيك ،فإذا كتبت عليه صيغة القبول ،اعتبرت كأن لم ت ن.

 .2ومــع ذلــك يجــوز ت ق ــديم الشــيك للمســحوط علي ــه للتأشــير عليــه باالعتم ــاد ،ويفيــد هــذا التأش ــير وجــود مقابــل الوف ــاء
لدى المسحوط عليه من تاريخ التأشير ،ويعتبر توقيع المسحوط عليه على صدر الشيك اعتماد با له.

 . 3ال يجوز للمسحوط عليه رفض اعتماد الشيك ،إذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته.

 .4وي بقى مقابل وفاء الشيك المرشر عليه باالعتماد مجمدبا لدى المسحوط عليه وتحت مسئوليته لمصلحة
الحامل ،إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء.
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مادة ()516

يجــوز بموجــط اتفــاق ا ــاص بــين الســاحط والمســحوط علي ــه الــنص فــي الشــيك عل ــى الوفــاء بــه فــي مق ــر

مصرف آار.

مادة ()517

يضمن الساحط وفاء قيمة الشيك ،وكل شرط يعفى به الساحط نفسه من هذا الضمان يعتبر كأن لم يكن.
الفرع الثاني

تداول الشيك
 .1يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم.

مادة ()518

ال
 . 2الشــيك المشــروط دفعــه لشــاص مس ــمى ،س ـواء نــص فيــه علــى ش ــرط األمــر أو لــم يــنص ،يكــون ق ــاب ب
للتداول بالتظهير.

 . 3الش ــيك المش ــروط دفع ــه لش ــاص مس ــمى ،والمكت ــوط في ــه عب ــا ةر ل ــيس األم ــر أو أي ــة عب ــا ةر أا ــرى به ــذا

المعنى ،ال يجوز تداوله إال با تباع أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني ،مع ما يترتط

على هذ الحوالة من آثار.

 .4يجوز تظهير الشيك للساحط ،أو ألي ملتزم آار ،ويجوز لهرالء تظهير الشيك من جديد.
مادة ()519

 . 1يكـون التظهيــر غيــر معلــق علــى شــرط ،وكــل شــرط يعلـق عليــه التظهيــر ،يعتبــر كــأن لــم يكــن ،ويبقــى
التظهير صحيحاب.
ال.
 .2يكون التظهير الجزئي باط ب

 . 3ويعتبر التظهير لحامله في حكم التظهير على بياض.

مادة ()523

يكتط التظهير على الش يك نفسه ،ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر (التظهير على بيـاض) ويشـترط

لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك.

مادة ()520

 .1ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه.
 .2إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل :
أ.

أن يمأل البياض بكتابة اسمه ،أو اسم شاص آار.

ب .أن يظهر الشيك من جديد على بياض ،أو إلى شاص آار.

ج .أن يسلم الشيك إلى شاص آار دون أن يمأل البياض ولو لم يظهر.
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مادة ()522

 . 1يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك.

 .2يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد ،وفي هذ الحالة ال يكون ملزمـاب بالضـمان قبـل مـن يـرول
إليهم الشيك بتظهير الحق.
مادة ()523

يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى كانت التظهيرات الواردة بالشـيك غيـر منقطعـة،

ولو كان آارها تظهي ابر على بياض ،والتظهيرات المشـطوبة تعتبـر فـي هـذا الشـأن كـأن لـم ت ـن ،بواذا أعقـط
التظهير على بياض تظهير آار ،اعتبر الموقع على هذا التظهير أنه هو الذي آل إليه الشـيك بـالتظهير

على بياض.

مادة ()524

التظهير المكتوط على شيك لحامله ،يجعل المظهر مسئوالب طبقبا ألحكام الرجوع ،ول ن ال يترتط على هذا
التظهير أن يصير الصك شيكاب ألمر.
مادة ()525

إذا فقد شاص حيازة شيك لحامله ،أو قابل للتظهير ،فال يلزم من آل إليه هذا الشيك بالتالي عنه ،إال إذا

كان قد حصل عليه بسوء نية ،أو ارت ط في سبيل الحصول عليه اطأ جسيمبا ،وبشرط – في حالة الشيك
القابل للتظهير – أن يثبت حقه فيه طبقبا ألحكام المادة ( )523من هذا القانون.
مادة ()526

مع عدم اإلاالل بأحكام المادة ( )512من هذا القـانون ،لـيس لمـن أقيمـت عليـه دعـوى بموجـط شـيك ،أن
يحتج على حامله بالدفوع المبنية على عالقاته الشاصية بساحط الشيك ،أو بحامليه السابقين ،ما لم يكن

قصد الحامل وقت حصوله على الشيك اإلضرار بالمدين.

مادة ()527

 .1إذا اش ـ ــتمل التظهي ـ ــر عل ـ ــى عب ـ ــارة (القيم ـ ــة للتح صـ ـ ــيل) أو القيم ـ ــة لل ق ـ ــبض أو للتوكي ـ ــل ،أو أي بي ـ ــان آا ـ ــر يفيـ ـ ــد
التوكي ــل ،جـ ــاز للحامـ ــل اسـ ــتعمال جميـ ــع الح قـ ــوق الناشـ ــئة ع ــن الشـ ــيك ،ول ـ ــن ال يجـ ــوز لـ ــه تظهيـ ــر إال علـ ــى سـ ــبيل

التوكيل.

 . 2ول ــيس للملتـ ــزمين فـ ــي ه ــذ الحالـ ــة االحتجـ ــاج عل ــى حامـ ــل الشـ ــيك إال بال ــدفوع التـ ــي يجـ ــوز االحتج ــاج بهـ ــا علـ ــى
المظهر.

 . 3ال تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه.
مادة ()528

 . 1التظهي ــر الالح ــق لالحتج ــاج أو م ــا يق ــوم مقام ــه ،وك ــذلك التظهي ــر الحاص ــل بع ــد انقض ــاء ميع ــاد تق ــديم
الشيك ،ال يترتط عليهما إال آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني.
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 . 2يعتبـر التظهيـر الاـالي مـن التـاريخ أنـه حصـل قبـل عمـل االحتجـاج أو مـا يقـوم مقامـه أو قبـل انقضــاء
ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلك.

 .3ال يجوز تقديم تاريخ التظهير ،فإذا حصل ُعد تزوي بار.
الفرع الثالث

مقابل الوفاء
مادة ()529

 .1على ساحط الشيك ،أو من ُسحط الشيك لحسابه ،أن يوجد لـدى المسـحوط عليـه مقابـل وفـاء للشـيك،
ويسأل الساحط لحساط غير قبل المظهرين ،والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابل للوفاء.
 .2ومع مراعاة حكم المادة ( )535من هذا القانون ،يكون مقابل الوفاء موجودبا إذا كان للساحط أو لآلمر
بالسحط لدى المسحوط عليه وقت إنشاء الشيك ،مبلغ من النقـود مسـتحق األداء مسـاو علـى األقـل لمبلـغ

الشيك ،وجائز التصرف فيه بموجط شيك ،طبقبا التفاق صري أو ضمني بين الساحط أو اآلمر بالسحط
والمسحوط عليه.
مادة ()530

على الساحط دون غير أن يثبت عند اإلاطار أن المسحوط عليه كان لديه مقابل الوفاء في وقت إنشاء

الشـيك ،فــإذا لـم يثبــت ذلـك كــان ضـامنبا وفــاء الشـيك ،ولــو عمـل االحتجــاج ،أو مـا يقــوم مقامـه بعــد الميعــاد
المحدد قانونبا ،بواذا أثبت السـاحط وجـود مقابـل الوفـاء ،واسـتمرار وجـود حتـى الميعـاد الـذي كـان يجـط فيـه

عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه ،برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.
مادة ()531

 .1تنتقل مل ية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبين.

 . 2إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامـل علـى المقابـل النـاقص جميـع الحقـوق المقـررة لـه
على المقابل ال امل.

 . 3للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوط عليه ،وللحامل أن يقبضه ،وفي هذ الحالة
يرشر المسحوط عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع ،ويطلط من الحامل تسلميه ماالصة به ،ويقوم الحامل

بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي.

 .4تبـ أر ذمــة الســاحط أو المظهـرين ،والضــامنين االحتيــاطيين بقـدر المقابــل النــاقص فـي حالــة الوفــاء بــه،
والتأشير بذلك على الشيك.

الفرع الرابع

الضمان االحتياطي
مادة ()532

 . 1يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها ،أو بعضها من ضامن احتياطي.

قانون التجارة املقربالقراءة الثانية

106

 . 2ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوط عليه ،كما يجوز تقديمه من أحد الموقعين علـى
الشيك شريطة أن يضيف توقيعه ضمانة إضافية للشيك.

 .1يكتط الضمان االحتياطي على الشيك.

مادة ()533

 . 2ويردى الضمان بعبا ةر (للضمان االحتياطي) أو بأي عبا ةر تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن.
 .3ويستفاد الضمان االحتياطي من مجرد توقيع الضامن على صدر الشيك.

 .4ويذكر في الضمان االحتياطي اسم المضمون ،بواال اعتبر الضمان حاصالب للساحط.
مادة ()534
 .1يلتزم الضامن االحتياطي بال يفية التي التزم بها المضمون.

 .2يكتسـط الضـامن االحتيـاطي عنـد وفائـه للشـيك ،الحقـوق الناشـئة تجـا المضـمون واألشـااص الملـزمين
نحو هذا األاير بموجط الشيك.

الفرع الخامس
الوفاء

مادة ()535

 .1يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع ،وكل بيان ياالف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

 .2بواذا ق ــدم الشـ ــيك للوفـ ــاء قبـ ــل اليـ ــوم المب ــين فيـ ــه كتـ ــاريخ إلنشـ ــائه ،وجـ ــط وف ــار فـ ــي يـ ــوم تقديمـ ــه ،وذلـ ــك باسـ ــتثناء
الشيكات الحكومية الم تعلقة بالمرتبات والمعاشات ،فال تدفع قيمتها إال في التاريخ المبين بها كتاريخ إلنشائها.
مادة ()536

 . 1الشيك المسحوط في فلسطين ،والمستحق الوفاء فيها ،يجط تقديمه للوفاء االل ثالثة أشهر.

 . 2والشـيك المسـحوط فـي أي بلـد آاــر اـارج فلسـطين ،والمسـتحق الوفـاء فيهــا يجـط تقديمـه للوفـاء اــالل
أربعة أشهر.

 . 3يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك.
 .4يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناب في حكم تقديمه للوفاء.
مادة ()537

إذا سحط الشيك بين مكانين ماتلفي التقويم ،أرجع تاريخ إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.
مادة ()538

إذا كـان الشـيك مسـتحق الوفـاء فـي فلسـطين ،فـال يجـوز للمصـرف المسـحوط عليـه االمتنـاع عـن الوفـاء بـه

متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه.

مادة ()539

 .1ال يقبل االعتراض في وفاء الشيك إال في حالة ضياعه أو إفالس حامله أو الحجر عليه.
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 .2بواذا حصل االعتراض على الرغم من هذا الحظر ألسباط أاـرى يتعـين علـى المحكمـة الماتصـة بنـاء
على طلط الحامل أن تقضي بشطط االع تراض ولو في حالة قيام دعوى أصلية.
مادة ()540

وفاة الساحط أو فقدانه األهلية أو إفالسه بعد إصدار الشيك ال يرثر في األحكام المترتبة على الشيك.
مادة ()541

 .1إذا قــدمت عــدة شــيكات فــي وق ــت واحــد ،وكــان مقابــل الوفــاء غي ــر كــاف لوفائهــا وجــط م ارعــاة ترتي ــط
تواريخ صدورها.

 .2بواذا كانـت هـذ الشــيكات مفصـولة مـن دفتــر شـيكات واحـد ،وتحمــل تـاريخ إصـدار واحــد ،اعتبـر الشــيك
ال بالشــيك
األسـبق رقم ـبا صــاد بار قبـل غيــر ،بواذا كانــت الشــيكات مفصـولة مــن دفــاتر ماتلفـة وجــط الوفــاء أو ب
األقل مبلغبا.
مادة ()542

 . 1إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في فلسطين بنقد أجنبي معين ،وجط الوفاء بهذا النقد إذا كان للساحط
لدى المسحوط عليه مقابل وفاء به.

 .2بواذا اشترط الوفاء بم بلغ الشيك في فلسطين بنقد أجنبي معـين دون أن يكـون للسـاحط لـدى المسـحوط
عليـه مقابــل الوفــاء بهــذا النقـد ،جــاز الوفــاء بالعملــة المتداولـة وفق ـبا لســعر الصــرف المعلـن مــن ســلطة النقــد
الفلسطينية لدى المسحوط عليه ،وقت تقديم الشيك للوفـاء إذا وجـد عنـد المسـحوط عليـه مقابـل وفـاء بهـذ

العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاء.

 .3إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك – فللحامل تحصيله بسعر الصرف الساري وقت الوفاء وفي مجال
تطبيق حكمي البندين  2،3فإنه إذا لم يوجد سعر معلن للتحويالت فيتم تطبيق سعر البنكنوت.

 .4إذا قـدم الشــيك للم ـ ةر األولــى بعــد انقضــاء م يعــاد التقـديم كانــت العب ـ ةر بســعر الصــرف الســاري فــي اليــوم
الذي انتهى فيه ميعاد التقديم.

 . 5إذا عـين مبلـغ الشـيك بنقـد يحمـل تســمية مشـتركة ،وتاتلـف قيمتـه فـي بلــد اإلصـدار عـن قيمتـه فـي بلــد
الوفاء ،افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء.

 .6إذا عـين مبلـغ الشــيك بنقـد يحمـل تســمية مشـتركة ،مــن عمـالت أجنبيـة ماتلفــة لـيس مـن بينهــا نقـد بلــد
الوفاء ،كانت العب ةر بنوع العملة الموجودة بحساط الساحط لدى المصرف المسحوط عليه أو على أسـاس

عملة البلد الذي صدر فيه الشيك ،إذا لم يوجد بحسابات الساحط عملة تحمل االسم المشترك ،فإذا تعددت

العمالت الموجودة بحسابات الساحط لدى المسحوط عليه ،وتعذر تحديد العملة المقصودة في الشيك ،يتم

الوفاء بقيمة الشيك من العملة األقل قيمة ،وذلك ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقاب لتلك األسس.
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مادة ()543

 . 1تسري في حالـة ضـياع الشـيك ألمـر ،األحكـام المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن ( 463إلـى  )466مـن
هذا القانون.

 . 2ينقضي التزام ال فيل الذي يقدم في حالة ضـياع الشـيك ألمـر ،بمضـي سـتة أشـهر مـن تـاريخ الصـرف،
إذا لم تحصل االلها مطالبة أو دعوى.

مادة ()544

 . 1إذا ضـاع شــيك لحاملــه ،أو هلــك ،جــاز لمال ــه أن يعتـرض لــدى المســحوط عليــه علــى الوفــاء بقيمتــه،

ويجـط أن يشــتمل االعتـراض علــى رقـم الشــيك ومبلغـه واســم سـاحبه وكــل بيـان آاــر يسـاعد علــى التعــرف

عليـه ،والظــروف التــي أحاطــت بفقـد أو هال ــه ،بواذا تعــذر تقــديم بعــض هـذ البيانــات وجــط ذكــر أســباط
ذلك ،بواذا لم يكن للمعترض موطن في فلسطين وجط أن يعين له موطنبا ماتا بار بها.

 .2ومتى تلقى المسحوط عل يه االعتراض وجـط عليـه االمتنـاع عـن الوفـاء بقيمـة الشـيك لحـائز ،وتجنيـط

مقابل الشيك إلى أن يفصل في أمر.

 . 3ويقـوم المعتــرض بنشــر رقــم الشــيك المقصــود أو الهالــك ومبلغــه واســم الســاحط واســم المســحوط عليــه،
ال كـل تصـرف يقـع علـى الشـيك
واسم المعترض وعنوانـه فـي إحـدى الصـحف المحليـة اليوميـة ،ويكـون بـاط ب
بعد تاريخ هذا النشر.

مادة ()545

 . 1يجـوز لحـائز الشــيك فـي حالـة ضــياعه ،أن ينـازع لـدى المســحوط عليـه فـي االعت ـراض الـذي قـدم لمنــع
الوفـاء بــه ،وعلـى المســحوط عليــه أن يرشـر علــى الشــيك بحصـول االعت ـراض واالحتفــاظ بصـورة منــه ،ثــم

ياطر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانه.

 . 2وعلى حائز الشيك إاطار المعترض ،بكتاط مسجل بعلم الوصول بوجوط رفع دعوى استحقاق الشيك

االل ثالثين يومبا من تاريخ تسلمه اإلاطار على أسباط حيازة الشيك وتارياها.
 .3بواذا لم يرفع المعترض دعوى االستحقاق االل الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة ،تعين على
ـاء علـى طلـط حـائز الشـيك ،أن يقضـي بشـطط االعتـراض .وفـي هـذ الحالـة يعتبـر
القاضـي الماـتص ،بن ب
حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوط عليه مال ه الشرعي.

 . 4بواذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك ،فال يجوز للمسحوط عليه أن يدفع قيمته إال لمن يتقـدم لـه
من الاصمين ،بحكم نهائي ،بم ل ية الشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالمل ية.
مادة ()546

 . 1إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ االعتراض المنصوص عليه في المادة ( )544من هذا القـانون دون

أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء ،جاز للمعترض أن يطلط من المحكمة االل الشهر التـالي ،اإلذن
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له بقبض مبلغ الشيك ،ويصدر هذا الحكم في مواجهة المسحوط عليه ،بعد أن تتحقق المحكمة من مل ية

المعترض على الشيك.

 . 2بواذا لــم يرفــع المعتــرض الــدعوى المشــار إليهــا ف ــي الفق ـرة الســابقة ،أو رفعهــا ورفضــتها المحكمــة ،وج ــط
على المسحوط عليه ،أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانط األصول من حساط الساحط.
الفرع السادس

الشيك المسطر

والشيك المقيد في الحساب
مادة ()547

 . 1لساحط الشيك أو حامله أن يسطر بوضع اطين متوازيين على صدر الشيك.

 .2يكون التسطير عامبا أو ااصبا.
 . 3إذا اــال م ــا بــين الاط ــين مــن أي بي ــان أو إذا كتــط بينهم ــا كلمــة (مص ــرف) أو أي عب ـا ةر أا ــرى به ــذا
المعنى ،كان التسطير عامبا ،أما إذا كتط اسم (مصرف) معين بين الاطين كان التسطير ااصبا.
 . 4ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير ااص ،أما التسطير الااص فال يجوز تحويله إلـى تسـطير
عام.

 . 5يعتبر شطط التسطير ،أو شطط اسم (المصرف) المكتوط بين الاطين كأن لم يكن.
مادة ()548

 . 1ال يجـوز للمســحوط عليــه فـي حالــة التســطير العــام أن يـدفع قيمــة الشــيك إال إلـى أحــد عمالئــه أو إلــى

مصرف.

 . 2وال يجوز للمسحوط عليه في حالة التسطير الااص أن يدفع قيمـة الشـيك إال إلـى المصـرف المكتـوط
اسـمه بــين الاطــين ،فــإذا كــان هـذا المصــرف هــو نفســه المصــرف المسـحوط عليــه جــاز الوفــاء لعميــل لــه
بطريـق قيـد قيمـة الشــيك فـي حسـاط العميـل ،ويجــوز للمصـرف المكتـوط اسـمه بــين الاطـين أن يعهـد إلــى

مصرف آار بقبض قيمة الشيك بموجط تظهير توكيلي.

 . 3وال يجوز لمصرف أن يتسلم شيكاب مسط ابر لوفاء قيمته إال من أحد عمالئه أو من مصرف آار ،كما ال
يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساط أشااص آارين غيرهما.

 . 4إذا حمــل الشــيك أ ثــر مــن تســطير اــاص واحــد ،فــال يجــوز للمســحوط عليــه وفــار إال إذا كــان يحم ــل
تسطيرين وكان أحدهما لتحصيل قيمته في غرفه مقاصة.

 . 5إذا االف المسحوط عليه األحكام المنصوص عليها في هـذ المـادة كـان مسـئوالب عـن تعـويض الضـرر
بما ال يجاوز مبلغ الشيك.

 . 6يقصـد بكلمـة (عميـل) فــي حكـم هـذ المـادة كــل شـاص لـه حسـاط لــدى المسـحوط عليـه ،وحصـل منــه
على دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على هذا الدفتر.
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مادة ()549

 .1يجــوز لســاحط الش ــيك أو حاملــه أن يش ــترط عــدم وفائ ــه نقــدبا ب ــأن يضــع عل ــى صــدر عب ــا ةر (للقيــد ف ــي
الحساط) أو أية عبارة أارى بهذا المعنى ،وفي هذ الحالة ال يكون للمسحوط عليه إال تسوية قيمة الشيك
بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساط ،أو النقل المصرفي ،أو المقاصة ،وتقوم التسوية بطريق هذ القيود

مقابل الوفاء.

 .2ال يعتد بشطط عبا ةر (للقيد في الحساط).

 .3بواذا االف المسحوط عليه األحكام المنصوص عليها في هذ المادة كان مسئوالب عن تعـويض الضـرر
بما ال يجاوز مبلغ الشيك.
الفرع السابع
الرجوع

مادة ()550

 . 1لحامل الشيك الرجوع على الساحط والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به ،إذا قدمه االل ميعاد التقديم،

ولـم تـدفع قيمتـه ،وأثبـت االمتنــاع عـن الـدفع باحتجـاج ،ويجـوز عوض ـبا عـن االحتجـاج إثبـات االمتنـاع عــن
الدفع ،وسببه ببيان يصدر من المسحوط عليه مـع ذكـر وقـت تقـديم الشـيك ،ويكـون البيـان مرراـبا ومكتوبـبا
ال بتوقيع من أصدر ،ويجوز أن يصدر هذا البيان على نموذج ااص أو من غرفة
على الشيك نفسه ومذي ب

مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في الميعاد ولم تدفع قيمته.

 . 2ال يجوز االمتناع عن إصدار البيان المشـار إليـه فـي الفقـ ةر السـابقة إذا طلبـه الحامـل ،ولـو كـان الشـيك
يشتمل على شرط الرجوع بال مصاريف ،ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيان ،طلط مهلة ال تتجاوز يوم
العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم األاير من ميعاد التقديم.

 . 3ويجــط إثبــات االمتن ــاع عــن ال ــدفع بال يفيــة المنصــوص عليه ــا فــي الفقـ ـ ةر األولــى مــن ه ــذ المــادة قب ــل
انقضاء ميعاد التقديم ،فإذا قدم الشيك في آار يوم من هذا الميعاد جاز إثبات االمتناع عن الدفع في يـوم

العمل التالي له.

مادة ()551

على حامل الشيك إاطار من ظهر إليه والساحط بعدم وفاء قيمته ،وعلى كل مظهر أن ياطـر بـدور مـن

ظهـر إليــه الشــيك ،وتسـري علــى هــذ اإلاطــارات ،األحكـام المنصــوص عليهــا فـي المــادة ( )471مــن هــذا

القانون.

مادة ()552

يجــوز أن يكتــط فــي ا لشــيك شــرط (الرجــوع بــال مصــاريف) وتســري عندئــذ األحكــام المنصــوص عليهــا ف ــي

المادة ( )472من هذا القانون.
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مادة ()553

 .1األشااص الملزمون بموجط شيك مسئولون بالتضامن قبل حامله.

 . 2وللحامل الرجوع على هرالء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيط التزاماتهم.
 .3ويثبت هذا الحق ل ل ملتزم في الشيك إذا دفع قيمته.

 . 4والــدعوى المقامــة علــى أحــد الملتــزمين ،ال تحــول دون الرجــوع علــى البــاقي ،ولــو كــانوا الحقــين للملتــزم
الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء.

مادة ()554

لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي :
 .1أصل مبلغ الشيك غير المدفوع.

 .2مصاريف االحتجاج ،أو ما يقوم مقامه ،ومصاريف اإلاطارات والدمغة وغيرها.
مادة ()555

لمن أوفى قيمة الشيك ،مطالبة ضامنيه بما يأتي :
 .1المبلغ الذي أوفا .

 .2المصاريف التي تحملها.

مادة ()556

 .1ل ـل ملتــزم طولــط بوفــاء الشــيك أو كــان مســتهدفبا للمطال بـة بهــا أن يطلــط ،حالــة قيامــه بالوفــاء ،تســليم
الشيك إليه ومعه االحتجاج ،أو ما يقوم مقامه ،وماالصة بما أوفا .
 . 2ول ل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطط تظهير ،والتظهيرات الالحقة له.
مادة ()557

لحامـل الشـيك المعمـول عنــه احتجـاج عـدم الوفـاء ،أو مــا يقـوم مقامـه ،أن يوقـع حجـ باـز تحفظيـبا ،بغيـر كفالــة
على أموال كـل مـن السـاحط أو المظهـر أو الضـامن االحتيـاطي ،وذلـك بم ارعـاة األحكـام المقـر ةر بشـأن هـذا

الحجز في قانون أصول المحا مات المدنية والتجارية.

مادة ()558

 .1إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الشيك للوفاء أو عمل االحتجاج أو مـا يقـوم مقامـه فـي المواعيـد المقـررة،
لذلك ،امتدت هذ المواعيد.

 . 2وعلى الحامل أن ياطر دون إبطاء من ظهر لـه الشـيك بـالقوة القـاهرة ،وأن يثبـت هـذا اإلاطـار مرراـبا
وموقعبا منه في الشيك ،وتسلسل اإلاطارات وفقبا للمادة ( )471من هذا القانون.
 .3وعلـى الحامــل بعــد زوال القــو القــاهرة ،تقــديم الشـيك للوفــاء دون إبطــاء ،وعمــل االحتجــاج ،أو مــا يقــوم

مقامه عند االقتضاء.

قانون التجارة املقربالقراءة الثانية

112

 . 4إذا استمرت القو القاهرة أ ثر من ثالثين يومبا محسـوبة مـن التـاريخ الـذي قـام فيـه الحامـل بإاطـار مـن
ظهر له الشيك بقيام القوة القاهرة ،ولو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك ،جاز الرجوع علـى

الملتــزمين دون حاج ــة إل ــى تقــديم الش ــيك أو عم ــل االحتجــاج أو م ــا يق ــوم مقامــه ،إال إذا ك ــان ح ــق الرج ــوع

موقوفبا بموجط القانون لمدة أطول.
 . 5وال يعتبــر م ــن الق ــوة الق ــاه ةر األمــور المتص ــلة بش ــاص حام ــل الشــيك أو بم ــن كلف ــه بتقديم ــه ،أو بعم ــل
االحتجاج أو ما يقوم مقامه.

مادة ()559

يحتف حامل الشيك بحقـه فـي الرجـوع علـى السـاحط ،ولـو لـم يقـدم الشـيك إلـى المسـحوط عليـه ،أو لـم يقـم

بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامـه فـي الميعـاد القـانوني ،إال إذا كـان السـاحط قـدم مقابـل الوفـاء ،وظـل هـذا

المقابل موجودبا عند المسحوط عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشـيك ،ثـم زال المقابـل بفعـل غيـر منسـوط
إلى الساحط.
الفرع الثامن
التحريف

مادة ()560

إذا وق ــع تحري ــف ف ــي م ــتن الش ــيك الت ــزم الموقع ــون الالحق ــون بم ــا ورد ف ــي الم ــتن المح ــرف ،أم ــا الموقع ــون

السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن األصلي.

مادة ()561

 .1يتحمل المسحوط عليه وحد الضرر الذي يترتط على وفاء شيك ُزور فيه توقيع الساحط ،أو حرفـت
فيه بياناته ،إذا لم يمكن نسبة أي اطأ إلى الساحط ،وكل شرط على االف ذلك يعتبر كأن لم يكن.
 .2ويعتبر الساحط ماطئبا على وجـه الاصـوص ،إذا لـم يبـذل فـي المحافظـة علـى دفتـر الشـيكات المسـلم
إليه عناية الشاص العادي.
 .3وال يلتزم المسحوط عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو الضامنين ،وال يسأل عن تزويرها.
الفرع التاسع

دفاتر الشيكات وكشوف الحساب
مادة ()562

 . 1على كل مصرف يسلم عميله دفت بار يشتمل على نماذج شيكات على بيـاض للـدفع بموجبهـا مـن ازائنـه
أن يكتـط علـى كـل نمـوذج منهـا رقـم الشـيك واسـم المصـرف أو أحـد فروعـه واسـم العميـل الـذي تسـلم الــدفتر

ورقم حسابه.

 . 2يعتبر القبول الصري أو الضمني من العميل ل شف الحساط الدوري الذي يرسله إليه المصرف إبراء

ال ضـمنيبا
لذمـة المصـرف ممـا قيـد فـي هـذا الحسـاط بالاصـم أو باإلضـافة مـن مبـالغ الشـيكات ،ويكـون قبـو ب
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ع لـى وجـه الاصــوص ،عـدم اعت ـراض العميـل علـى كشــف الحسـاط اــالل ثالثـين يومـبا مــن تـاريخ تســلمه،
ويجوز للمصرف بعد قبول كشف الحساط أن يرد إلى العميل الشيكات التي دفعها اصماب على الحساط،
وأن يحتف بتسجيالت مصورة لهذ الشيكات ت ون لها حجية كاملة لصالحه.
الفرع العاشر
التقادم

مادة ()563

 . 1تت قــادم دعــاوى رج ــوع حامــل الشــيك عل ــى الســاحط والمظه ـرين وغي ــرهم مــن الملتــزمين ب ــدفع قيمــة الشــيك بم ض ــي
ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.

 . 2وتت قـادم دعــوى حامــل الشــيك علــى المســحوط عليــه بم ضــي ثــالث ســنوات مــن تــاريخ تقديمــه للوفــاء أو مــن تــاريخ
انقضاء ميعاد تقديمه.

 . 3وتت ق ــادم دع ــاوى رج ــوع الملت ــزمين بع ض ــهم عل ــى ال ــبعض اآلاـ ــر بم ض ــي س ــتة أش ــهر م ــن الي ــوم ال ــذي أوف ــى فيـ ــه
الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائي با بالوفاء.
 . 4إذا أقيم ــت ال ــدعوى ف ــال تسـ ــري م ــدة الت ق ــادم المن صـ ــوص عليه ــا ف ــي هـ ــذ الم ــادة إال م ــن تـ ــاريخ آا ــر إجـ ـراء فـ ــي
الدعوى.

 .5وال تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند مستقل إقرا برا يترتط عليه تجديد .
 .6تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه األحكام المنصوص عليها في القانون المدني.
مادة ()564

 .1يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطا لبة بقيمته أن يطالط الساحط الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو
قدمه ثم استرد كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذ المطالبة إلى

كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.

 . 2ويجط على المدعي عليهم رغم انقضاء مدد التقادم المنصوص عليها في هذا الفرع ،أن يريدوا باليمين
براءة ذمتهم من الدين إذا طلط منهم حلفها ،وعلى ورثتهم والفائهم اآلارين أن يحلفوا اليمين على أنهم ال

يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين.

الفرع الحادي عشر
العقوبات

مادة ()565

 .1يعاقـط بالغ ارمـة التـي ال تقــل عـن ألـف دينــار أردنـي أو مـا يعادلهـا بالعملــة المتداولـة قانونـبا ،وال تتجــاوز
ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناب كل موظف بالبنك ارت ط عمداب أحد األفعال
اآلتية :
أ.

التصري على االف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقل من قيمته.
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ط .الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي ،ولم يقدم بشأنه اعتراض صري .

ج .االمتنـاع عـن وضـع أو تسـليم البيانـات المشـار إليهـا فـي الفقـ ةر األولـى مـن المـادة "  " 549مـن هـذا
د.

القانون.

تسليم أحد العمالء دفتر شـيكات ال يشـتمل علـى البيانـات المنصـوص عليهـا فـي المـادة " "506مـن

هذا القانون.

 .2ويكون المصرف مسئوالب بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها.
مادة ()566

 .1يعاقـط بــالحبس وبغ ارمــة ال تجــاوز عشـ ةر آالف دينــار أردنــي أو مــا يعادلهـا بالعملــة المتداولــة قانون ـاب أو
بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارت ط عمدبا أحد األفعال اآلتية :
أ.

إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف.

ط .اسـترداد كــل الرصــيد أو بعضـه أو التصــرف فيــه بعـد إصــدار الشــيك بحيـث يصــب البــاقي ال يفــي
بقيمة الشيك.

ج .إصدار أمر للمسحوط عليه بعدم صرف الشيك في غير الحاالت المقررة قانوناب.
د .تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ال للمل يـة ،أو
 . 2يعاقط بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كـل مـن ظهـر لغيـر شـيكبا تظهيـ بار نـاق ب
سلمه شيكبا مستحقبا الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو أنه غير قابل للصرف.
 .3بواذا عاد الجاني إلى ارت اط إحدى هذ الجرائم اـالل امـس سـنوات مـن تـاريخ الحكـم عليـه نهائيـبا فـي
أي منهـا ،ت ــون العقوبــة الحـبس والغ ارمــة التــي ال تجــاوز عشـرين ألــف دينــار أردنـي أو مــا يعادلهــا بالعملــة
المتداولة قانونبا.
 . 4وللمجنــي عليــه ولوكيلــه الاــاص فــي الج ـرائم المنصــوص عليهــا فــي هــذ المــادة أن يطلــط مــن النياب ــة
الع امة أو المحكمة بحسط األحوال وفي أيـة حالـة كانـت عليهـا الـدعوى إثبـات صـلحه مـع المـتهم .ويترتـط
علـى الصــل انقضــاء الــدعوى الجنائيــة ولــو كانــت مرفوعـة بطريــق االدعــاء المباشــر وتــأمر النيابــة العامــة
بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصل أثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم.
مادة ()567

يعاقــط بغ ارم ــة ال تج ــاوز امس ــمائة دين ــار أردن ــي أو مــا يعادله ــا بالعمل ــة المتداول ــة قانونـ ـبا  ،المس ــتفيد ال ــذي
يحصل بسوء نية على شيك ليس له مقابل وفاء ،سواء في ذلك أ ان شاصبا طبيعيبا أم اعتباريبا.
مادة ()568

يعاقط بالحبس وبغرامة ال تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين العقـوبتين كـل مـن ادعـى بسـوء نيـة

تزوير شيك ،وحكم نهائيبا بعدم صحة هذا االدعاء.
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مادة ()569

 .1إذا قضــت المحكم ــة باإلدانــة ف ــي إح ــدى ج ـرائم الش ــيك المنصــوص عليه ــا ف ــي المــادة ( )596م ــن ه ــذا
القانون ،جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ويجط أن يتضمن هذا
النشر اسم المحكوم عليه وموطنة ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بها.

 . 2ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحط دفتر الشيكات من المحكـوم عليـه ومنـع إعطائـه دفـاتر
شيكات جديدة لمدة تعينها وتتولى النيابة العامة تبليغ هذا األمر إلى جميع المصارف.
مادة ()570

توقع الجزاءات المقر ةر للجـرائم المنصـوص عليهـا فـي المـواد(  ) 567 ،566 ،565مـن هـذا القـانون علـى

ال أو شــريكبا ف ــي جريم ــة م ــن ه ــذ الجـ ـرائم تتعل ــق بش ــيك
ال يجعل ــه ف ــاع ب
كــل م ــن يرت ــط ا ــارج فلس ــطين فعـ ـ ب
مسحوط على مصرف في فلسطين ،ولو كان هذا الفعل غير معاقط عليه في الدولة التي وقع فيها.
مادة ()571

يجوز لحامل الشيك الذي ادعـى مـدنياب فـي الـدعوى الجنائيـة والمقامـة تطبيقـبا للمـادة( )543مـن هـذا القـانون
أن يطلــط الحكــم لــه بالقــدر غيــر المــدفوع مــن قيمــة الشــيك ،وتســري علــى هــذا الطلــط والطعــن فيــه أحكــام

الدعوى المدنية التبعية.

الفصل الرابع

أحكام مشتركة
مادة ()572

يح ــرر احتج ــاج عـ ــدم القب ــول أو ع ــدم الوفـ ــاء وفقـ ـبا للقواع ــد المقـ ــررة ف ــي ق ــانون أصـ ــول المحا م ــات المدنيـ ــة
والتجاريــة لتبليــغ األوراق القضــائية ف ــي مــوطن الملتــزم بقب ــول الورقــة التجاريــة أو بوفائه ــا فــي آاــر م ــوطن

معروف له.

مادة ()573

يشتمل االحتجاج فضالب عن البيانات الواجط ذكرهـا فـي أوراق التبليـغ علـى صـو ةر حرفيـة للورقـة التجاريـة،

ول ل ما ورد بها ااصاب بقبولهـا وتظهيرهـا ،وضـمانها احتياطيـبا ووفـاء قيمتهـا عنـد االقتضـاء وغيـر ذلـك مـن
البيانات ،كما يجط أن يشتمل االحتجاج على التنبيه بقبول الورقة أو وفائها واثبات حضور أو غياط من

عليـه القبــول أو الوفـاء وأســباط االمتنـاع عنهمــا والعجــز عـن وضــع اإلمضـاء أو االمتنــاع عنـه ومقــدار مــا

دفع من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي.

مادة ()574

ال تقوم أية ورقة أارى مقام االحتجاج إال في األحوال المنصوص عليها في القانون.
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مادة ()575

 .1على مأمور التبليغ المكلف بعمل االحتجاج ترك صو ةر منه لمن حرر في مواجهته.

 . 2وعلى مأموري التبليغ قيد أوراق االحتجاج تماماب يوما فيوماب مع مراعاة ترتيط توارياها في سجل ااص
يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل.
مادة ()576

 . 1على المحكمة التابع لهـا مـأمور التبليـغ اـالل األيـام العشـ ةر األولـى مـن كـل شـهر أن يرسـل إلـى مكتـط
السجل التجاري ال ائن في دائرته مكان االحتجاج قائمة احتجاجـات عـدم الوفـاء التـي حررهـا اـالل الشـهر

السابق عن ال مبياالت المقبولة والسندات ألمر.

 .2ويجط أن تشمل هذ القائمة على البيانات اآلتية :
أ.

تاريخ االحتجاج.

ب .اسم ساحط ال مبيالة ومهنته وموطنه واسم قابلها ومهنته وموطنه ،واسم محرر السند ألمر.
ج .تاريخ االستحقاق.

د .مبلغ ال مبيالة أو السند ألمر.
ه.

ملاص أسباط االمتناع عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير االحتجاج.

 .3يمســك مكتــط الســجل التجــاري دفت ـ بار لقيــد البيانــات المــذكورة فــي الفق ـرة الســابقة ،ويجــوز ل ــل شــاص
االطال ع عليها مقابل الرسوم المقررة ،ويقوم مكتط السجل التجاري بعمل نش ةر تتضمن تلك البيانات.
مادة ()577

 . 1إذا وافـق اســتحقاق الورقـة التجاريــة يـوم عطلــة رسـمية أو يــوم العطلـة األســبوعية فـي منشــأة المـدين فــال
يجوز المطالبة بوفائها إال في يوم العمل التالي.

 .2ال يجـوز القيـام بـأي إجـراء يتعلـق بالورقـة التجاريـة كتقـديمها للقبـول أو الوفـاء أو عمـل االحتجـاج أو مـا
يقوم مقامه إال في يوم عمل وفي ساعة مناسبة.

 . 3بواذا حدد لعمل أي إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معـين ووافـق يومـه األايـر يـوم عطلـة رسـمية أو
يوم العطلة األسبوعية في منشأة المدين امتد الميعاد إلى يوم العمل التالي.
 .4تحسط في كل ميعاد أيام العطل التي تتالله.

 . 5على كل تاجر أن يعلن في مكان بارز في منشأته عن يوم العطلة األسبوعية في المنشأة بواال افتـرض
أنه يوم الجمعة من كل أسبوع.
مادة ()578

ال يــدال فــي حســاط المواعيــد القانونيــة أو االتفاق ي ــة المتعلقــة بــاألوراق التجاريــة اليــوم األول منهــا ،ويكم ــل
الميعاد بانقضاء آار يوم منه.
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مادة ()579

ال يجوز للمحا م أن تمن مهلة للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إال في األحوال
وفي الحدود التي ينص عليها القانون.

مادة ()580

 .1في األحوا ل التي يتطلط فيها القانون التوقيع علـى الورقـة التجاريـة باإلمضـاء يجـوز أن يقـوم الاـتم أو
بصمة اإلصبع مقام هذا اإلمضاء.

 . 2وفي جميع األحوال يجط أن يكون التوقيع مقروءاب أو يسهل معه التعرف على اسم الموقـع ولقبـه ،بواال
جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن.
 .3إذ ا شــهد شــاهدان علــى الورقــة التجاريــة أو علــى الوص ــلة الملحقــة بهــا بــأن صــاحط الاــتم أو البص ــمة

وضع ااتمه أو بصمته أمامهما وهو علـى علـم بمضـمون االلتـزام ،امتنـع علـى الموقـع االدعـاء بعـدم علمـه
بهذا المضمون ،وذلك باستثناء حالتي التدليس واإل ار .

مادة ()581

ال يترتط على قبول الدائن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إال إذا أثبت بوضول اتجا قصد
المتعاقدين إلى إحداث التجديد.

الباب الخامس

اإلفالس والصلح الواقي منه
الفصل األول

شهر اإلفالس
مادة ()582

.1

يعـد فــي حالــة إفــالس كــل تــاجر تجــاوز رأســماله المسـتثمر فــي التجــارة مبلــغ عش ـرة آال ف دينــار أردنــي أو مــا

يعادلها بالعملة المتداولة قانون با إذا توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراط أعماله المالية.
 .2وال يترتــط علــى التوق ــف عــن ال ــدفع أثــر قب ــل صــدور حك ــم شــهر اإلف ــالس ،مــا ل ــم يــنص ال ق ــانون علــى غي ــر
ذلك.

مادة ()583

 .1يجــوز ش ــهر إفــالس الت ــاجر بع ــد وفاتــه أو اعتزالـ ـ ه التجــارة إذا ت ــوفي أو أعت ــزل التجــارة وه ــو فــي حال ــة توق ــف
ع ــن ال ــدفع .ويج ــط ت قـ ــديم طل ــط ش ــهر اإلف ــالس اـ ــالل الس ــنة التالي ــة للوف ــاة أو اعت ـ ـزال التج ــارة .وال يس ــري هـ ــذا
الميعاد في حالة اعتزال التجارة إال من تاريخ شطط اسم التاجر من السجل التجاري.

 .2ويجــوز لورث ــة الت ــاجر طل ــط ش ــهر إفال س ــه بع ــد وفات ــه مــع مراع ــاة الميع ــاد الم ــذكور ف ــي الف قـ ـرة الس ــابقة .ف ــإذا
اعتـ ــرض بعـ ــض الورثـ ــة علـ ــى شـ ــهر اإلفـ ــالس وجـ ــط أن تسـ ــمع المحكمـ ــة أقـ ــوالهم ثـ ــم تف صـ ــل فـ ــي الطلـ ــط وف ق ـ ــا

لمصلحة ذوي الشأن.
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 .3تُبلغ الئحة دعوى شهر اإلفالس في حالة وفاة التاجر إلى ورثته جملة في آار موطن له.
مادة ()584

 .1ي شهر إفالس التاجر بناء على طلبه أو طلط أحد دائنيه.

 .2ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفالس التاجر بناء على طلط النيابة العامة أو من تلقاء ذاتها.
مادة ()585

 .1يجوز للتاجر أن يطلط شهر إفالسه إذا اضطربت أعماله المالية وتوقف عن دفع ديونه ،ويصب

الطلـط واجبـا إذا انقضـى امسـة عشـر يومـا علـى توقفـه عـن الـدفع بواال اعتبـر مرت بـا لجريمـة اإلفـالس
التقصيري .ويكون الطلط بالئحة تودع قلم كتاط المحكمة يبين فيه أسباط التوقف عـن الـدفع ويرفـق
بها الوثائق اآلتية :

أ .الدفاتر التجارية الرئيسية.

ب .صورة عن آار ميزانية وحساط األربال والاسائر

ج .بيـان إجمـالي بالمصــروفات الشاصـية عــن السـنتين السـابقتين علــى تقـديم طلــط شـهر اإلفــالس أو
عن مدة اشتغاله بالتجا ةر إذا كانت أقل من ذلك.

د .بيان تفصيلي بما يمل ه من عقارات ومنقوالت وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الدفع وكذلك
المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى المصارف سواء في فلسطين أو اارجها.

ه .بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها.

و .بيان باالحتجاجات التي حررت ضد االل السنتين السابقتين على تقديم طلط شهر اإلفالس.

 .2ويجط أن ت ون الوثائق المذكورة في الفقرة السابقة مرراة وموقعة من التاجر بواذا تعذر تقديم بعضها
أو استيفاء بياناتها وجط أن تتضمن الالئحة أسباط ذلك ،ويحرر قلم كتاط المحكمة محض بار بذلك.
مادة ()586

 .1ل ل دائن بدين تجاري اال من النزاع مستحق األداء أن يطلط الحكم بشهر إفالس مدينه التاجر.

 .2ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن مدينه التاجر قد توقف عن دفع ديونـه التجاريـة
المستحقة فضال عن دينه المدني.

 .3ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلط شهر اإلفالس إذا لم يكن لمدينـه التـاجر محـل إقامـة معـروف
ـار بدائنيـه
في فلسطين أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجر أو شرع في تصـفيته أو قـام بتصـرفات ض ة

بشرط أ ن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة.

 .4ويطلط الدائن شهر إفالس مدينه بالئحة دعوى تودع قلم كتاط المحكمة الماتصة مصحوبة بما يفيد

إيداعه مبلغ مـائتين وامسـين دينـا ابر أردنيـاب أو مـا يعادلهـا بالعملـة المتداولـة قانونـبا ا ازنـة المحكمـة علـى
ســبيل األمان ــة لحســاط مص ــروفات نشــر الحك ــم الصــادر بش ــهر اإلفــالس ووض ــع األاتــام عل ــى أمـ ـوال
المــدين ورفعهــا وال ــتحف علــى شاصــه .ويطل ــط الــدائن ف ــي الئحــة دع ـوا اتا ــاذ اإلج ـراءات التحفظي ــة
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الالزمـة ويبـين فيهـا الظــروف التـي يسـتدل منهـا علــى توقـف المـدين عـن دفــع ديونـه .ويحـدد قلـم كتــاط

ويبلغ بها المدين.
المحكمة أقرط جلسة لنظر الدعوى ُ
مادة ()587

ال يجـوز شـهر إفــالس التـاجر بســبط توقفـه عــن دفـع مــا يسـتحق عليــه مـن غ ارمــات جزائيـة أو ض ـرائط أو

رسوم أو تأمينات اجتماعية.

مادة ()588

إذا طلبت النيابة العامة شهر إفالس التاجر أو إذا رأت المحكمـة شـهر إفالسـه مـن تلقـاء ذاتهـا وجـط علـى

قلم كتاط المحكمة أن يبلغه بيوم الجلسة.

مادة ()589

ياطـر قلــم كتــاط المحكمــة النيابــة العامــة بطلــط شــهر اإلفــالس وال يحــول عــدم حضــورها الجلســة أو عــدم

إبداء الرأي دون الحكم في دعوى اإلفالس.

مادة ()590

 .1يجوز للمحكمة الماتصة بنظر دعوى اإلفالس أن تأمر باتااذ التدابير الالزمة للمحافظـة علـى أمـوال
المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في الدعوى.

 .2كما يجوز للمحكمـة أن تتاـذ مـن اإلجـراءات مـا يمكنهـا مـن الوقـوف علـى حالـة المـدين الماليـة وأسـباط
توقفه عن الدفع.

مادة ()591

 .1تاـتص بشـهر اإلفــالس محكمـة البدايــة التـي ي قـع بــدائرتها مـوطن تجــاري للمـ دين ،فـإذا لــم يكـن لــه مـوطن تجــاري
ا نعقد االاتصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة.

 .2ودون اإلاـالل بمــا تق ضــي بــه االتفاقــات الدوليــة الثنائيــة أو المتعــددة األط ـراف النافــذة فــي فلســطين يجــوز شــهر

إفـالس التــاجر الــذي لــه فــي فلســطين فــرع أو وكالــة تجاري ـة ولــو لــم ي صــدر حكــم بشــهر إفالســه فــي دول ـة أجنبيــة
وفي هذ الحالة ينعقد االاتصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها الفرع أو الوكالة في فلسطين.
مادة ()592

 .1ت ون المحكمة التي قضت بشهر اإلفالس ماتصة بنظر جميع الدعاوى والطلبات الناشئة عن اإلفالس.

 .2وتعتبـر الــدعاوى ناشــئة عــن اإلفــال س إذا كانــت متعل قــة بـإدارة التفليســة أو إذا كــان الف صــل فيهــا يقت ضــي تطبيــق
أحكام اإلفالس.

 .3وال يعتب ــر مـ ــن أعم ــال إدارة التفليسـ ــة ال ــدعاوى الناشـ ــئة عـ ــن ال ــديون التـ ــي للتفليس ــة علـ ــى الغي ــر أو للغيـ ــر علـ ــى
التفليسة متى كان من الممكن أن تنشأ هذ الدعاوى بدون اإلفالس.
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مادة ()593

 .1ت حدد المحكمة فـي حكـم شـهر اإلفـالس تارياـا مرقتـا للتوقـف عـن الـدفع ،وتعـين أمينـا للتفليسـة وتاتـار
أحد قضاتها ليكون قاضيا للتفليسة .ويجوز لها أن تأمر بوضع األاتام على محال تجارة المدين.

 .2وللمحكمة أن تأمر عند الضرو ةر باتااذ اإلجراءات الالزمة للتحف على شاص المدين .وال يجوز لهـا
أن تأمر بهذا اإلجراء في حكم شهر اإلفالس إذا طلط المدين شهر إفالسه االل ميعاد الامسة عشر

يوما من توقفه عن الدفع.

 .3ويرسل قلم كتاط المحكمة إلى النيابة العامة ملاصا عن حكم شهر اإلفالس فور صدور.
مادة ()594

 .1إذا لـم تحـدد المحكمـة فـي حكـم شــهر اإلفـالس التـاريخ الـذي توقـف فيــه المـدين عـن الـدفع اعتبـر تــاريخ
صدور حكم شهر اإلفالس تارياا مرقتا للتوقف عن الدفع.

 .2بواذا صدر حكم شهر اإلفالس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحـدد فيـه تـاريخ التوقـف عـن
الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجا ةر تارياا مرقتا للتوقف عن الدفع.
 .3تستعين المحكمة في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعـل أو قـول أو تصـرف يصـدر عـن المـدين
ويكشـف عـن اضـطراط أعمالـه أو سـعيه إلـى االسـتمرار فـي نشـاطه التجـاري بوسـائل غيـر مشـروعة أو
ضـا ةر بدائنيـه .ويـدال فـي ذلـك علـى وجـه الاصـوص شـروع المـدين فـي الهـرط أو االنتحـار أو إافـاء

أمواله أو بيعها باسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو دال في مضاربة طائشة.
مادة ()595

 .1يجـوز للمحكمـة مـن تلقــاء ذاتهـا أو بنـاء علــى طلـط النيابـة العامـة أو المــدين أو أحـد الـدائنين أو أمــين
التفليســة أو غيــرهم مــن ذوي المصــلحة تعــديل التــاريخ المرقــت للتوقــف عــن الــدفع وذلــك إلــى انقضــاء

عشـرة أيـام مــن تـاريخ إيـداع قائمــة الـديون المحققــة قلـم كتـاط المحكمــة طبقـا ألحكـام هــذا القـانون ،وبعــد
انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع نهائيا.

 .2وال يجوز بأي حال إرجـاع تـاريخ التوقـف عـن الـدفع إلـى ا ثـر مـن سـنتين سـابقتين علـى تـاريخ صـدور
الحكم بشهر اإلفالس.

مادة ()596

 .1ي قـ ــوم قلـ ــم كت ـ ــاط المحكمـ ــة الت ـ ــي أ صـ ــدرت الحكـ ــم بش ـ ــهر اإلفـ ــالس بتبلي ـ ــغ أمـ ــين التفليسـ ــة ف ـ ــور صـ ــدور الحك ـ ــم
بكتاط مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة.

 .2ويجط على أمين التفليسة شهر حكم اإلفالس والحكم بتعديل التوقف عن الدفع في السجل التجاري.

 .3كمــا يجــط عل يــه نشــر ملاــص الحكــم فــي صــحيفة يومي ــة تعينهــا المحكمــة فــي حكــم شــهر اإلفــالس وتعلي قــه ف ــي
مكان ظاهر في لوحة إعالنات المحكمة ويجط أن يتم النشر االل عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحكم.
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 .4ويشتمل ملاص الحكم على اسم المدين المفلس ومحل إقامته ورقم قيد في السجل التجاري والمحكمة
التــي أصــدرت حكــم شــهر اإلف ــالس وتــاريخ صــدور والتــاريخ المرقــت للتوق ــف عــن الــدفع واســم قاض ــي
التفليسة واسم أمينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم لتسجيل ديونهم في التفليسة .وفي

حالة تعديل تـاريخ التوقـف عـن الـدفع يشـتمل النشـر فضـال عـن البيانـات المـذكو ةر علـى التـاريخ الجديـد

الذي عينته المحكمة.

 .5ويجط على أمين التفليسة االل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه الحكم بشهر اإلفالس قيد ملاصه باسم
جماعة الدائنين في كل مكتط تسجيل ماـتص يوجـد بدائرتـه عقـار للمـدين .وال يترتـط علـى هـذا القيـد

أي حق آار لجماعة الدائنين.

مادة ()597

 .1يجـوز ل ـ ل ذي مصـلحة مــن غيــر الاصـوم فــي دعــوى اإلفـالس االعت ـراض علــى حكـم شــهر اإلفــالس
لدى المحكمة التي أصدرته االل ثالثين يوما من تاريخ نشر ملاصه أو تعليقه.

 .2ودون اإلاـالل بأحكـام الفق ـرة األولـى مـن المــادة ( )564مـن هــذا القـانون يكـون ميعــاد االعتـراض علــى
جميـع األحكـام الصـاد ةر فـي الـدعاوى الناشـئة عـن اإلفـالس ثالثـين يومـاب مـن تـاريخ صـدورها مـا لـم ت ـن
واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها.

 .3إذا طعن على حكم شهر اإلفالس باالستئناف فيرفع االعتراض إلى المحكمة التي تنظر االستئناف.

 .4ويسـري علـى ميعـاد اسـتئناف الحكـم الصـادر فـي دعـوى شـهر اإلفـالس وغيـر مـن األحكـام الصـاد ةر فـي
الدعاوى الناشئة عن اإلفالس وطريقة إقامتها أحكام قانون أصول المحا مات المدنية والتجارية.
مادة ()598

ت ون األحكام الصادرة في دعاوى اإلفالس واجبة النفاذ المعجل بال كفالة ما لم ينص على غير ذلك.
مادة ()599

ال يجوز الطعن بأي طريق من طرق الطعن في المسائل اآلتية :

 .1األحكام أو الق اررات الااصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة.

 .2األحكام أو الق اررات الااصة بتعيين أمين أو مراقط التفليسة أو بعزلهم.

 .3األحكام الصادرة في الطعن بطريق االعتراض على ق اررات قاضي التفليسة.

 .4األحكام الصاد ةر بوقف إجراءات التفليسة إ لى حين الفصل في الطعن على قرار قاضي التفليسـة بشـأن
قبول الديون أو رفضها.

 .5األحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مرقتا.

 .6األوامر الصادرة بإلغاء إجراءات التحف على شاص المدين المفلس.
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مادة ()600

إذا أوفــى المــدين جميــع ديونــه التجاريــة المســتحقة وعوائــدها قبـ ـ ل أن يحــوز حكــم شــهر اإلفــالس قــوة األمــر المق ض ــي
به وجط على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر اإلفالس وتحميل المدين كافة مصروفات الدعوى.
مادة ()601

إذا لــم توج ــد ف ــي التفليس ــة وق ــت ش ــهرها نق ــود حاض ـ ةر لمواجه ــة مص ــروفات ش ــهر حك ــم اإلف ــالس ونش ــر أو

التحف على شاص المدين المفلس أو وضـع األاتـام علـى أموالـه أو رفعهـا .وجـط دفـع هـذ المصـروفات

مــن مبلــغ األمان ــة التــي أودعه ــا الــدائن طال ــط شــهر اإلف ــالس ا ازنــة المحكم ــة ويســترد المب ــالغ التــي دفعه ــا

باالمتيـاز علـى جميـع الـدائنين مـن أول نقـود تــدال التفليسـة كمـا يجـوز لقاضـي التفليسـة أن يـأمر بالمبــاد ةر

إلى بيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذ المصروفات.

مادة ()602

.1

إذا طلـط المــدين شــهر إفالســه وق ضــت المحكمـة بــرفض الطلــط جــاز لهــا أن تحكـم عليــه بغرامــة ال ت قــل علــى

ثالثة آالف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانون با إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع اإلفالس.
 .2بواذا طلـ ــط أحـ ــد الـ ــدا ئنين شـ ــهر إفـ ــالس المـ ــدين وق ضـ ــت المحكمـ ــة بـ ــرفض الطلـ ــط جـ ــاز لهـ ــا أن تحكـ ــم عل ـ ــى
الــدائن بالغرام ــة المن ص ــوص عليهــا ف ــي الف قـ ـرة الســابقة وبنش ــر الحك ــم علــى نفقت ــه ف ــي ال صــحف الت ــي تعينه ــا إذا

تبـ ــين لهـ ــا أنـ ــه تعمـ ــد اإلس ـ ــاءة إلـ ــى سـ ــمعة المـ ــدين التجاري ـ ــة وذلـ ــك مـ ــع عـ ــدم اإلا ـ ــالل بحـ ــق المـ ــدين فـ ــي طل ـ ــط

التعوي ض.

الفصل الثاني

األشخاص الذين يديرون التفليسة
مادة ()603

 .1تعين المحكمة في حكم شهر اإلفالس وكيال إلدا ةر التفليسة يسمى أمين التفليسة.

 .2وللمحكمــة ف ــي كــل وق ــت مــن تلق ــاء ذاته ــا أو بنــاء عل ــى طلــط قاض ــي التفليســة أو الم ــدين المفل ــس أو
المراقط األمر بإضافة أمين أو أ ثر بشرط أال يزيد عددهم على ثالثة.

 .3يصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار من الوزير الماتص.
مادة ()604

 .1ال يجوز أن يعين أمينبا للتفليسة من كان زوجبا للمدين المفلس أو قريببا أو صه بار له إلى الدرجة الرابعة
أو من كان االل السنوات الثالث السابقة على شهر اإلفالس شريكبا له أو مستادمبا عند أو محاسـببا
له أو وكيالب عنه.

 .2وكــذلك ال يج ــوز أن يع ــين أمين ــا للتفليس ــة م ــن س ــبق الحكــم علي ــه باإلدان ــة ف ــي جناي ــة أو جنح ــة ماس ــة
بالشرف واألمانة.
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مادة ()605

 .1يتــولى أم ــين التفليس ــة إدا ةر أمـ ـوال التفليســة والمحافظ ــة عليه ــا وين ــوط عــن الم ــدين المفل ــس ف ــي جمي ــع
الدعاوى واألعمال التي تقتضيها هذ اإلدارة.

 .2يـدون أمـين التفليسـة يومـا بيـوم جميـع األعمـال المتعلقــة بـإدارة التفليسـة فـي دفتـر اـاص تـرقم صــفحاته
ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو اتمه ويرشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاء .

 .3ويجـوز للمحكمـة ولقاضـي التفليسـة وللم ارقـط فـي كـل وقـت االطـالع علـى هـذا الـدفتر وللمـدين المفلــس
بإذن ااص من قاضي التفليسة االطالع على الدفتر.

مادة ()606

 .1إذا تعدد أمناء التفليسة وجط أن يعملوا مجتمعين ،ويسألون بالتضامن عن إدارتهم.

 .2ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل فيما بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين وفي هذ الحالة
تقتصر مسئولية أمين التفليسة على العمل الذي عهد به إليه.

 .3ويجوز ألمناء التفليسـة أن ينيبـوا بعضـهم الـبعض فـي القيـام باألعمـال المعهـود بهـا إلـيهم وال يجـوز لهـم

إنابـة الغيــر إال بــإذن مــن قاضــي التفليســة وفــي هــذ الحالــة يكــون أمــين التفليســة ومــن أنابــه مســئولين

بالتضامن عن هذ األعمال.

مادة ()607

 .1يجــوز للمــدين المفلــس وللم ارقــط االعت ـراض لــدى قاضــي التفليســة علــى أعمــال أمــين التفليســة قب ــل
إتمامها ،ويترتط على االعتراض وقف إجراء العمل المعهود به إليه.

 .2ويجـط أن يفصـل قاضـي التفليسـة فـي االعتـراض اـالل امسـة أيـام مـن تـاريخ تقديمـه ويكـون قـرار
واج ط النفاذ المعجل.

مادة ()608

ـاء عل ــى شــكوى ق ــدمها الم ــدين
ـاء علــى طل ــط قاضــي التفليس ــة أو بنـ ب
يجــوز للمحكم ــة مــن تلق ــاء ذاتهــا أو بن ـ ب
المفلس أو المراقط لقاضي التفليسة أن تقرر عزل أمين التفليسة وتعيين غير أو إنقـاص عـدد األمنـاء فـي

حالة تعددهم.

مادة ()609

 .1تقدر أتعاط أمين الت فليسة ومصروفاته بقرار من قاضي التفليسة بعد أن يقدم األمين تقري برا عن إدارته.
 .2ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ ألمين التفليسة قبل تقديم التقرير اصم با من أتعابه.

 .3ويجــوز ل ــل ذي شــأن الطعــن لــدى المحكمــة فــي قـ ـرار قا ضــي التفليســة الاــاص بت قــدير أتعــاط أمــين التفليس ــة
ومصروفاته.
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مادة ()610

 .1يت ـ ــولى قاض ـ ــي التفليس ـ ــة إض ـ ــافة للس ـ ــلطات المق ـ ــر ةر ل ـ ــه بنص ـ ــوص ااص ـ ــة مراقب ـ ــة إدا ةر التفليس ـ ــة
ومالحظة سير إجراءاتها واألمر باتااذ التدابير الالزمة للمحافظة على أموالها.

 .2يدعو الدائنين في األحوال المبينة في القانون إلى االجتماعات ويتولى رئاستها.

 .3لـه فـي كــل وقـت اسـتدعاء المــدين المفلـس أو وكالئـه أو مســتادميه أو ورثتـه أو أي شـاص آاــر
لسماع أقوالهم في شئون التفليسة.

 .4يقـدم للمحكمـة كــل ثالثـة أشــهر تقريـ ابر عـن حالــة التفليسـة وعــن المنازعـات التـي تنشــأ عنهـا وت ــون
داالة في ااتصاص المحكمة.

مادة ()611

 .1تـودع الق ـ اررات التـي يصــدرها قاضـي التفليســة قلــم كتـاط المحكمــة فـي اليــوم التـالي لصــدروها ولــه أن
يأمر بتبليغها لذوي الشأن.

 .2ويكون تبليغ الق اررات التي توجه إلى ذوي الشأن بكتط مسجلة مصـحوبة بعلـم الوصـول إال إذا نـص
القانون أو أمر قاضي التفليسة بإجراء التبليغ بطريقة أارى.
مادة ()612

 .1ال يجـوز الطعـن فـي القـ اررات التـي يصـدرها قاضــي التفليسـة إال إذا نـص القـانون علـى جـواز ذلــك أو
كانت تلك الق اررات اارجة عن حدود ااتصاصه.

 .2يق ــدم الطع ــن بالئح ــة دع ــوى تـ ــودع قل ــم كت ــاط المحكم ــة ا ــالل عش ـ ـ ةر أي ــام م ــن ت ــاريخ ص ــدور الق ـ ـرار
المطعون عليه أو من تاريخ تبليغه إلى ذوي الشأن وتنظر المحكمة في أول جلسة على أن ال يشترك

قاضي التفليسة المطعون على قرار في نظر هذا الطعن ويكون قرار المحكمة غير قابل للطعن.
.3

يوقف الطعن تنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمر ما لم تأمر باستمرار تنفيذ .

 .4إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة ال تزيد على ألف دينار أردني أو
ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونبا إذا تبين لها أنه تعمد تعطيل قرار قاضي التفليسة.
مادة ()613

 .1للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غير من قضاة المحكمة.

 .2وفي حالة الغياط المرقت لقاضي التفليسة لرئيس المحكمة أن يندط أحد قضاتها لينوط عنه.
مادة ()614

 .1يعين قاضي التفليسة مراقببا أو أ ثر من الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك.
 .2ويجوز للمدين المفلس ول ل دائن االعتـراض علـى قـرار قاضـي التفليسـة الاـاص بتعيـين الم ارقـط وال
يترتط على االعتراض وقف تنفيذ القرار.

 .3يقدم االعتراض إلى قاضي التفليسة نفسه ويجط أن يفصل فيه على وجه السرعة.
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مادة ()615

ال يجوز أن يكون المراقط أو النائط عن الشاص االعتباري المعين مراقباب زوجاب للمدين أو قريباب أو صه ابر
له إلى الدرجة الرابعة.
مادة ()616

.1

يقـوم الم ارقـط إضـافة للســلطات المقـر ةر لـه بنصــوص ااصـة بفحـص الميزانيــة والتقريـر المقـدمين مــن

المدين ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمين التفليسة.

 .2وللمراقط أن يطلط من أمين التفليسة إيضاحات عن سير إجراءاتها وعن إيراداتها ومصروفاتها وعن
حالة الدعاوى المتعلقة بها.

مادة ()617

 .1ال يتقاضى المراقط أج بار نظير عمله ،ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية عن عمله
إذا بذل جهدبا غير عادي وكانت الحالة المالية للتفليسة تسم بذلك.
 .2يجوز عزل المراقط بقرار من قاضي التفليسة.
 .3ال يسأل المراقط إال عن اطئه الجسيم.

الفصل الثالث
آثار اإلفالس
الفرع األول

آثار اإلفالس بالنسبة إلى المدين
مادة ()618

ـاء عل ــى طلـ ــط قا ض ــي التفليسـ ــة أو النياب ــة العامـ ــة أو أم ــين التفليسـ ــة أو
 .1لل محكم ــة أن ت ق ــرر عنـ ــد االقت ض ــاء بنـ ـ ب

المراق ــط ال ــتحف عل ــى ش ــاص المـ ــدين المفل ــس بتوقي ف ــه أو بوض ــعه تح ــت المراقبـ ــة أو منع ــه م ــن مغ ــادرة الـ ــبالد

لمدة محددة قابلة للتجديد ،وللمدين أن يتظلم من هذا القرار دون أن يترتط ع لى التظلم وقف تنفيذ .

 .2وللمحكمــة أن ت ق ــرر فــي ك ــل وقــت إلغ ــاء قرارهــا ب ــالتحف علــى ش ــاص المــدين أو قراره ــا بــالمنع م ــن مغادرت ــه
البالد.

مادة ()619

ال يجــوز للمــدين المفلــس أن يتغي ــط عــن محــل إقامت ــه الــدائم أو يســافر إل ــى الاــارج دون أن ياطــر أم ــين
التفليسة بمحل تواجد كتابة ،وال يجوز له أن يغير محل إقامته إال بإذن من قاضي التفليسة.
مادة ()620

 .1ال يجـوز لمــن شــهر إفالسـه بالتــدليس أو التقصــير أن يكـون نااب ـاب أو منتاب ـاب أو معينـبا فــي المجــالس
النيابية أو المحلية أو الغرف التجارية أو الصـناعية أو النقابـات المهنيـة وال أن يتـولى وظيفـة عامـة وال
أن يكون مدي بار أو عضوبا في مجلـس إدارة شـركة وال أن يشـتغل بأعمـال المصـارف أو الوكالـة التجاريـة
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أو التصدير أو االستيراد أو السمس ةر في بيع أو شراء األوراق المالية أو البيع بالمزاد العلني ،وكل ذلك

ما لم ُيرد إليه اعتبار.
 .2وال يجوز لمن شهر إفالسه أن ينوط عن غير في إدارة أمواله ومع ذلك يجوز للمحكمة الماتصة أن
تأذن له في إدا ةر أموال أوالد القصر إذا لم يترتط على ذلك إلحاق ضرر بهم.
مادة ()621

.1

تغــل يــد المــدين المفلــس فــور صــدور حكــم بشــهر اإلفــالس عــن إدا ةر أموالــه والتصــرف فيهــا ،وت ــدال

ضمن مقومات التفليسة األموال التي ترول إليه أث ناء قيامها وتعتبر التصرفات التي يقوم بها المدين في
يوم صدور حكم شهر اإلفالس واقعة بعد صدرو .

.2

إذا كان التصرف مما ال يحتج بـه علـى الغيـر إال بالقيـد أو التسـجيل أو غيـر ذلـك مـن اإلجـراءات لـم

يسر في مواجهة جماعة الدائنين إال إذا تم اإلجراء قبل صدور حكم شهر اإلفالس.

 .3وال يحــول غ ــل ي ــد الم ــدين المفل ــس ع ــن إدارة أموالــه والتص ــرف فيه ــا دون قيام ــه ب ــاإلجراءات الالزم ــة
للمحافظة على حقوقه.

مادة ()622

 .1ال يجوز للمدين المفلس بعد صدور حكم شـهر اإلفـالس الوفـاء بمـا عليـه مـن ديـون أو اسـتيفاء مـا لـه
من حقوق.

ال لورقــة تجاري ــة ج ــاز الوفــاء ل ــه بقيمته ــا عنــد حل ــول ميع ــاد
 .2ومــع ذل ــك إذا ك ــان المــدين المفل ــس ح ــام ب
استحقاقها إال إذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء طبقاب للمادة ( )472من هذا القانون.
مادة ()623

ال تقع المقاصة بعد صدور حكـم شـهر اإلفـالس بـين مـا للمـدين مـن حقـوق ومـا عليـه مـن الت ازمـات ،إال إذا

وجد ارتباط بينهما ،ويوجد االرتباط بوجه ااص إذا نشأت الحقوق وااللتزامات المذكورة عن سبط واحد أو
شملها حساط جار.

مادة ()624

 .1يشمل غل يد المدين المفلس في اإلدا ةر والتصرف جميع األموال التي ت ون مل اب له يوم صدور حكم
شهر اإلفالس واألموال التي ترول إليه مل يتها وهو في حالة إفالس.
 .2ومع ذلك ال يشمل غل اليد ما يأتي :

أ .األموال التي ال يجوز الحجز عليها قانونبا وال األربال التي يمكن أن يحققها المـدين بنشـاطه وذلـك
على قدر ما يعتبر القاضـي متناسـببا مـع حاجـة المـدين إلعالـة نفسـه وأسـرته وكـذلك اإلعانـة التـي
تتقرر له.

ب .األموال المملوكة لغير المدين.

ج .الحقوق المتصلة بشاص المدين أو بأحواله الشاصية.
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د .التعويضـات التــي تسـتحق للمســتفيد فـي عقــد تــأمين صـحي أبرمــه المـدين قبــل صـدور حكــم شــهر

اإلفالس .ومع ذلك ُيلزم المستفيد بأن يرد إلـى التفليسـة جميـع أقسـاط التـأمين التـي دفعهـا المـدين
ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك.
ب
مادة ()625

 .1إذا آلت إلى المدين المفلس تركة فال يكون لدائنيه حق على أموالها إال بعد أن يستوفى دائنو المورث
حقوقهم من هذ األموال وال يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة.

 .2يتولى أمين التفليسـة وبإشـراف قاضـي التفل يسـة تصـفية أمـوال التركـة التـي آلـت إلـى المـدين ووفـاء مـا

عليهـا مـن ديــون وتوقـف جميـع الــدعاوى المتعلقـة بـأموال التركــة بواجـراءات التنفيـذ عليهــا بمجـرد صــدور

حكم شهر اإلفالس إلى أن تتم تصفية التركة.

مادة ()626

 .1ال يجــوز بعــد صــدور حكــم ش ــهر اإلفــالس إقامــة دعــوى مــن الم ــدين المفلــس أو عليــه أو الســير فيه ــا
باستثناء الدعاوى اآلتية :
أ.

الدعاوى المتعلقة باألموال والحقوق والتصرفات التي ال يشملها غل يد المدين.

ب .الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمدين إقامتها.
ج .الدعاوى الجزائية.

د .الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باط المرافعة فيها.

 .2ويجوز للمحكمة أن تأذن في إداال المدين المفلس في الدعاوى المتعلقة بالتفليسة ،كما يجوز لها أن
تأذن في إداال الدائن في هذ الدعاوى إذا كانت له مصلحة ااصة فيها.

.3

إذا أقام المدين أو أقيمت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشاصه أو بأحواله الشاصية ،وجـط

إداال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية.
مادة ()627

إذا حكــم عل ــى الم ــدين المفلــس بع ــد ش ــهر إفالســه .ب ــالتعويض ع ــن ضــرر أحدث ــه للغي ــر جــاز للمحك ــوم ل ــه
الداول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطر مع المدين.
مادة ()628

ـاء
 .1يجـوز لقاضـي التفليسـة بعـد سـماع أقـوال أمينهـا تقري ـر إعانـة للمـدين تصـرف مـن أمـوال التفليسـة بنـ ب
على طلبه أو طلط من يعولهم.
 .2لطالط اإلعانة وألمين التفليسة التظلم لدى قاضـي التفليسـة عـن تقـديرها دون أن يترتـط علـى الـتظلم
وقف صرف اإلعانة.

بناء على طلط أمينها تعديل مقدار اإلعانة أو األمر
 .3لقاضي التفليسة في كل وقت من تلقاء ذاته أو ب
بإلغائها ويجوز التظلم عن هذا لدى قاضي التفليسة نفسه.
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.4

يوقــف صــرف اإلعانــة متــى حــاز حكــم التصــديق علــى الصــل قــوة األمــر المقضــي بــه أو قيــام حالــة

االتحاد بين الدائنين.

مادة ()629

مع مراعاة حكم المادة ( )620من هذا القانون يجوز للمدين المفلس بدون إذن أن يزاول تجا ةر جديدة بغير

أموال التفليسة ويكون للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة مزاولة هذ التجـارة األولويـة فـي اسـتيفاء حقـوقهم

من أموالها.

مادة ()630

ال يجـوز التمسـك فـي مواجهـة جماعـة الـدائنين بالتصـرفات التاليــة إذا قـام بهـا المـدين بعـد تـاريخ توقفـه عــن

الدفع وقبل الحكم بشهر اإلفالس :

 .1من التبرعات أيا كان نوعها باستثناء الهدايا الصغي ةر التي يجري عليها العرف.

 .2وفاء الديون قبل استحقاقها أيا كانت كيفية هذا الوفاء ،ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجارية لم يحل
ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول األجل.

 .3وف ــاء ال ــديون الحال ــة بغي ــر الش ــيء المتفـ ــق علي ــه ،ويعتب ــر الوف ــاء بطريق ــة األوراق التجاري ــة أو النقـ ــل
المصرفي كالوفاء بالنقود.

 .4كـل رهـن تــأميني أو حيـازي أو حــق امتيـاز أو ااتصــاص ينشـأ أو يتقــرر علـى أم ـوال المـدين ضــمانبا
لدين سابق على هذا التأمين.
مادة ()631

كل تصرف آار قام به المدين غير ما ذكر في المادة ( )630من هذا القانون بعد توقفه عن الـدفع وقبـل
الحكم بشهر إفالسه يجوز الحكم بعدم نفاذ في مواجهة جماعة الدائنين إذا كـان التصـرف ضـا بار بهـا وكـان
المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المدين عن الدفع.
مادة ()632

إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاري خ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر اإلفالس لم يجز اسـترداد

مـا دفـع مــن الحامـل ،بوانمــا يلـزم الســاحط أو مـن ُسـحبت الورقــة التجاريـة لحســابه بـرد القيمــة المدفوعـة إلــى
التفليسـة إذا كــان يعلـم وقــت إنشـاء الورقــة التجاريـة بتوقــف المـدين عــن الـدفع ويقــع االلتـزام بــالرد فـي حالــة

السند لألمر على المظهر األول إذا كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين المفلس عن الدفع.
مادة ()633

 .1حقــوق الــرهن أو االمتيــاز أو االاتصــاص المقــررة علــى أم ـوال المــدين يجــوز الحكــم بعــدم نفاذهــا فــي
مواجهـة جماعـة الــدائنين إذا حصـل القيــد بعـد تــاريخ التوقـف عــن الـدفع وبعــد انقضـاء ثالثــين يومـاب مــن
تاريخ إنشاء أو تقرير أي من هذ التأمينات.
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.2

يأاــذ الــدائن صــاحط ال ــرهن أو االمتيــاز أو االاتصــاص الت ــالي للــرهن أو االمتيــاز أو االاتص ــاص

الذي حكم بعدم نفاذ في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التأمين في الحصـول علـى مديونيتـه ،ومـع

ذلك ال يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج عن بيع المـال المقـرر عليـه التـأمين إال مـا كـان يحصـل
عليه بفرض نفاذ الرهن أو االمتياز أو االاتصاص السابق ويرول الفرق إلى جماعة الدائنين.
مادة ()634

.1

إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف للمدين في أمواله في مواجهة جماعة الدائنين ألزم المتصرف إليه بـأن

يـ رد إلـى التفليسـة مــا حصـل عليـه المــدين بموجـط هـذا التصــرف أو قيمـة الشـي وقــت قبضـه ،كمـا يلــزم
بدفع ثمار ما قبضه من تاريخ القبض.

 .2ويكون للمتصرف إليه الحق في اسـترداد العـوض الـذي قدمـه للمـدين إذا وجـد هـذا العـوض بعينـه فـي
التفليسة ،فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه مطالبة جماعة الدائنين بالمنفعة التي عـادت عليهـا

من التصرف وأن يدال في التفليسة بصفته دائنبا عاديبا بما يزيد على قيمة هذ المنفعة.
مادة ()635

يجـوز ألمـين التفليســة وحـد طلـط الحكــم بعـدم نفـاذ تصــرفات المـدين فـي مواجهــة جماعـة الـدائنين إذا وقــع

التصـرف قبـل صــدور حكـم شــهر اإلفـالس وفق ـبا ألحكـام القــانون المـدني ،ويســري الحكـم الصــادر بعـدم نفــاذ
التصرف في مواجهة جماعة الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد حصوله.
مادة ()636

تسـقط الـدعاوى الناشـئة عـن تطبيـق األحكـام المنصـوص عليهـا فـي المـواد مـن ( )630إلـى ( )633والمـادة

 603من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس.
الفرع الثاني

آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنين
أ .الدائنون بوجه عام
مادة ()637

 .1ال يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاط حقوق االمتياز العامة بعد صدور حكم شهر اإلفالس
إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتااذ أية إجراءات قضائية أارى ضدها.

 .2وكذلك يترتط على صدور حكم شهر اإلفالس وقف الدعاوى الفرديـة المقامـة مـن الـدائنين المـذكورين

فـي الفتـرة الســابقة ووقـف إج ـراءات التنفيـذ التـي بــدأها هـرالء الــدائنون قبـل صـدور حكــم شـهر اإلفــالس،

ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز االستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة

ويرول الثمن للتفليسة.
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 .3يجوز للدائنين المرتهنين وأصحاط حقوق االمتياز الااصة والحاصلين على ااتصـاص علـى أمـوال
المـدين إقامــة الـدعاوى الفرديــة أو االسـتمرار فيهــا فــي مواجهـة أمــين التفليسـة ،كمــا يجـوز لهــم التنفيــذ أو

االستمرار فيه على األموال التي تقع عليها تأميناتهم.

مادة ()638

ط الحكـم بشــهر اإلفـالس آجــال جميـع الــديون النقديـة المترتبــة فـي ذمــة المفلـس س ـواء أ انـت عاديــة أم
ُيسـق ُ
مضمونة بامتياز عام أو ااص.
مادة ()639

يجـوز للـدائن المعلـق دينـه علـى شــرط فاسـخ الـداول فـي التفليسـة مـع تقــديم كفيـل ،أمـا الـدائن المعلـق دينــه

على شرط واقف فيجنط نصيبه في التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط.
مادة ()640

.1

إذا وجد جملة ملتـزمين بـدين واحـد وشـهر إفـالس أحـدهم فـي هـذا الـدين لـم يترتـط علـى هـذا اإلفـالس

أثر بالنسبة إلى الملتزمين اآلارين ما لم ينص القانون على غير ذلك.

 .2بواذا تم الصل مع الملتزم الذي أفلس لم تسر شروطه على الملتزمين اآلارين.
مادة ()641

إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس باقي الملتزمين أو أفلس أحدهم لم

يجـز للــدائن أن يــدال فــي التفليســات إال بالبــاقي مــن دينـه ويبقــى محتفظ ـبا بحقــه فــي مطالبــة الملتــزم غيــر
المفلس بهذا الباقي ،ويجوز لهذا الملتزم أن يدال في كل تفليسة بما وفا عنها.
مادة ()642

 .1إذا أفلس جميع المدين ين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن أن يدال في كل تفليسة بكل دينه إلى أن
يستوفيه بتمامه من أصل ومصاريف.

 .2وال يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أارى بما أوفته عنها.

 .3بواذا كـان مجمـوع مـا حصـل عليـه الـدائن يزيـد علـى دينـه وتوابعـه عـادت الزيـادة إلـى تفليسـة مـن يكـون
مكفـوالب مــن اآلاــرين بحســط ترتيــط الت ازمــاتهم فــي الــدين ،فـإذا لــم يوجــد هــذا الترتيــط عــادت الزيــادة إلــى
التفليسات التي دفعت أ ثر من حصتها في الدين.

مادة ()643

إذا كان المفلس ملتزمبا بدفع مرتط دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض،
ـاء علــى طلـط الــدائن أن يــأمر بتجنيـط مبلــغ كــاف للوفـاء بالمرتبــات أو األقســاط
جـاز لقاضــي التفليسـة بنـ ب

المذكورة مع بيان كيفية أدائها.
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ب .الدائنون أصحاب الديون المضمونة
برهن أو امتياز على منقول
مادة ()644

ال تدرج أسماء دائنـي المفلـس الحـائزين بوجـه قـانوني علـى رهـن أو امتيـاز اـاص علـى منقـول فـي جماعـة

الدائنين إال على سبيل التذكرة.

مادة ()645

يجوز ألمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة دفع الدين المضمون برهن

على منقول واسترداد المنقول المرهون لحساط جماعة الدائنين.
مادة ()646

 .1إذا بيع المنقول المرهون
بناء على طلط الدائن المرتهن بثمن يزيـد علـى الـدين قـبض أمـين التفليسـة
ب
المقدار الزائد لحساط جماعة الدائنين ،فإذا كان الثمن أقل من الدين اشترك الـدائن المـرتهن بالبـاقي لـه
في التفليسة بصفته دائنبا عاديبا بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقبا ألحكام هذا القانون.
 .2ويجـوز ألمــين التفليسـة أن يعــذر الـدائن المــرتهن بإاطــار بوجـوط اتاــاذ اإلجـراءات القانونيــة للتنفيــذ
علـى المنقـوالت المرهونــة قبـل انتهــاء حالـة االتحــاد ،فـإذا لــم يقـم الــدائن المـرتهن باتاــاذ هـذ اإلج ـراءات

بناء على طلط أمينها وبعد سماع أقوال الدائن المـرتهن أو إاطـار األذن لألمـين
جاز لقاضي التفليسة ب
ببيـع المنق ـوالت المرهونــة ،ويبلــغ ق ـرار قاضــي التفليســة بــاألذن بــالبيع إلــى الــدائن المــرتهن ويجــوز لهــذا
الدائن الطعن في القرار .ويترتط على الطعن فيه وقف تنفيذ البيع ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك.
مادة ()647

.1

علـى أمــين التفليسـة بعــد اسـتئذان قاضــي التفليســة أن يـدفع اــالل األيـام العش ـ ةر التاليـة لصــدور حكــم

بشهر اإلفالس األجور والمرتبات المستحقة للعمال والمستادمين لدى المـدين قبـل صـدور الحكـم بشـهر

إفالسه عن مدة ثالثين يومبا مما يكون تحت يد من نقود للتفليسة ولو وجد أي دين آار ،فإذا لـم يكـن
لدى أمين التفليسة النقود الالزمة لوفاء هذ الديون وجط الوفاء من أول نقود تدال التفليسة ولو وجدت

ديون أارى تسبقها في مرتبة االمتياز.

 .2ويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة االمتياز المقرر قانوناب.
مادة ()648

يكـ ــون للمـ ــرجر فـ ــي حال ـ ــة إنهـ ــاء إيجـ ــار الع ق ـ ــار الـ ــذي ي ـ ـزاول في ـ ــه المفلـ ــس التجـ ــارة طب قـ ـ ـ با للمـ ــادة ( )665مـ ــن ه ـ ــذا
ال قــانون حــق امتيــاز ل ضــمان األج ـرة المســتحقة لــه عــن الســنة الســابقة علــى صــدور حكــم شــهر اإلفــالس وعــن الس ــنة

الجارية ،بواذا بيعت المن قوالت الموجودة في العين المرجرة أو نقلت ظل المرجر محتفظاب بحقه في االمتياز.
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مادة ()649

ال يشمل االمتياز المقرر للحكومة بسبط الضرائط على ااتالف أنواعها إال دين الضريبة المستحقة علـى

المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بشهر اإلفالس ،وتدال الضرائط األارى المستحقة ف ي

التوزيعات بوصفها ديونبا عادية

مادة ()650

بناء على اقترال أمينها أن يـأمر عنـد االقتضـاء باسـتادام أول نقـود تـدال التفليسـة
يجوز لقاضي التفليسة ب
فــي الوفــاء بحق ــوق الــدائنين ال ــذين لهــم امتي ــاز علــى منق ـوالت المفل ــس بشــرط أن ت ــون أســمارهم ق ــد وردت

بالقائمــة النهائي ــة لل ــديون غي ــر المتن ــازع فيه ــا المش ــار إليهــا ف ــي الفقـ ـرة األول ــى م ــن الم ــادة ( )687م ــن ه ــذا
القانون ،بواذا حصلت منازعة في االمتياز فال يجوز الوفاء إال بعد الفصل فيها بحكم نهائي.
ج .الدائنون أصحاب الديون المضمونة
برهن أو امتياز أو اختصاص على عقار
مادة ()651

إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقوالت أو حصـل التوزيعـان معـاب كـان للـدائنين المـرتهنين
أو الممتـازين أو الحاصــلين علــى ااتصــاص الـذين لــم يســتوفوا ديــونهم كلهـا أو بعضــها مــن ثمــن العقــارات

المحملــة بالتــأمين أن يشــتركوا بالبــاقي له ــم مــع الــدائنين العــاديين فــي توزي ــع األم ـوال الت ـي يتعلــق بهــا ح ــق

جماعة الدائنين بشرط أن ت ون ديونهم قد حققت طبقبا ألحكام هذا القانون.
مادة ()652
.1

إذا جـرى توزيــع واحــد أو أ ثــر لـثمن المنق ـوالت قبــل توزيــع ثمـن العقــارات كــان للــدائنين المــرتهنين أو

الممتــازين أو الحاصــلين علــى ااتصــاص أن يشــتركوا فــي التوزيعــات بكــل ديــونهم بش ـرط أن ت ــون ق ــد

ط نصيبهم في هذ التوزيعات إلى حين إجراء التسوية النهائية.
حققت طبقبا ألحكام هذا القانون ُ
ويجن ُ
 .2وبعـد بيـع العقــارات بواجـراء التسـوية النهائيــة بحسـط م ارتـط الــدائنين المـرتهنين والممتـازين الحاصــلين
على ااتصاص ال يجوز لمن ترهله مرتبته للحصول على دينه من ثمن العقارات المذكو ةر قبض الدين
إال بعد اصم المقدار الذي حصل عليه ،ويرد هذا المقدار إلى جماعة الدائنين العاديين.

 .3بواذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاحط حق االاتصاص ال ترهله إال للحصول على
جـزء مـن دينـه كـان مــن حقـه االشـتراك فـي قســمة الغرمـاء بالبـاقي لـه مــن الـدين ،بواذا تبـين عنـد التســوية
النهائية أن ما حصل عليه وما جنط لحسابه يزيد على مقدار دينه وجط استنزال الجزء الزائد ورد إلى

جماعة الدائنين العاديين.
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مادة ()653

الـدائنون المرتهنـون أو الممتـازون أو أصــحاط حقـوق االاتصـاص الـذين ال يحصــلون علـى شـئ مـن ثمــن

الع قارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسري عليهم بهذ الصفة جميع اآلثار الناشئة
عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصل القضائي إن وقع.

الفرع الثالث

أثر اإلفالس في العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره
مادة ()654

 .1ال يترتط على الحكم بشهر اإلفالس فسخ العقود الملزمة للجـانبين التـي يكـون المفلـس طرفـاب فيهـا إال
إذا كانت قائمة على اعتبارات شاصية.
 .2بواذا لـم ينفـذ أمـين التفليســة العقـد أو لـم يسـتمر فــي تنفيـذ جـاز للطـرف اآلاــر أن يطلـط الفسـخ وكــل
قرار يتاذ أمين التفليسة بشأن العقد يجط أن يعرض على قاضـي التفليسـة ليـأذن بـه ،ويجـوز للطـرف
اآلار أن يعين ألمين التفليسة مهله مناسبة إليضال موقفه من العقد.

 .3وللمتعاقــد االش ــتراك ف ــي التفليس ــة ك ــدائن ع ــادي بــالتعويض المترت ــط عل ــى الفس ــخ إال إذا ن ــص عل ــى
احتفاظ التعويض باالمتياز المقرر له قانونا.

مادة ()655

 .1إذا كـان المفلــس مسـتأج برا للع قــار الـذي ي ـزاول فيـه التجــارة فـال يترتــط عنـد صــدور الحكـم بشــهر اإلفـالس إنهــاء
اإلجارة أو حلول األجرة عن المدة المتبقية النقضائها ،وكل شرط على االف ذلك يعتبر كأن لم يكن.

 .2بواذا كـان المــرجر قــد بــدأ فــي التنفيــذ علــى المن ق ـوالت الموجــودة فــي العــين ولــم يكــن التنفيــذ قــد تــم عنــد صــدور
الحكـم بشـهر اإلفـالس وجــط وقـف التنفيـذ لمـدة ســتين يومـ با مـن تــاريخ هـذا الحكـم مـع عــدم اإلاـالل بحـق المــرجر
فــي اتاــاذ اإلج ـراءات التحفظيــة وفــي طلــط إاــالء العــين وف ق ـ با للقواعــد العامــة ويجــوز لقا ضــي التفليســة أن ي ــأمر

باسـتمرار وقــف التنفيـذ لمــدة ثالثــين يومـ با أاــرى إذا رأى ضـرورة لــذلك وعلــى أمـين التف ليســة إاطـار مــرجر الع قــار
االل مدة وقف التنفيذ برغبته في إنهاء اإلجارة أو االستمرار فيها.

 .3بواذا قــرر أمــين التفليســة االســتمرار ف ــي اإلجــارة وجــط أن يــدفع األج ـرة المت ــأارة وأن ي قــدم ضــماناب كافي ـاب للوف ــاء

بــاألجرة المس ــتقبلة ،ويج ــوز للمــرجر أن يطل ــط م ــن قا ض ــي التفليســة إنه ــاء اإلجـ ـ ارة إذا كــان ال ض ــمان غي ــر ك ــاف

وذلك االل امسة عشر يوم با من تاريخ إاطار برغبة أمين التفليسة في االستمرار في اإلجارة.
 .4وألم ــين التفليسـ ــة بعـ ــد الح صـ ــول علـ ــى إذن مـ ــن قا ضـ ــي التفليسـ ــة تـ ــأجير الع قـ ــار مـ ــن البـ ــاطن أو التنـ ــازل عـ ــن

اإليج ــار وفق ـ ـبا لألحكـ ــام المنظم ــة للعالقـ ــة بـ ــين المالـ ــك والمسـ ـ تأجر ولـ ــو كـ ــان المفل ــس ممنوع ـ ـبا مـ ــن ذلـ ــك
بمقتضى عقد اإليجار بشرط أال يترتط على ذلك ضرر للمرجر.
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مادة ()656

.1

إذا أفلس رط العمل وكـان عقـد العمـل غيـر محـدد المـدة جـاز للعامـل وألمـين التفليسـة إنهـاء العقـد مـع

م ارعـاة األحكـام المنصـوص عليهـا فــي قـوانين العمـل ،وال يجـوز للعامـل فــي هـذ الحالـة مطالبـة التفليســة

بالتعويض إال إذا كان اإلنهاء تعسفيبا أو بغير مراعاة مواعيد اإلاطار.
 .2بواذا كــان عقــد العمــل محــدد المــدة فــال يجــوز إنهــار إال إذا تقــرر عــدم االســتمرار فــي التجــارة ،ويج ــوز
للعامل في هذ الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض.

 .3يكون للتعويض المستحق للعامل وفقاب للفقرتين السابقتين االمتياز المقرر له قانوناب.
مادة ()657

إذا أفلس الوكيل أو الموكل انقضت الوكالة ،ومع ذلك ال تنقضي بإفالس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير

مصلحة فيها.

الفرع الرابع
االسترداد

مادة ()658

.1

ل ــل ش ــاص أن يس ــترد مــن التفليس ــة األش ــياء المعين ــة بــذاتها الت ــي تثب ــت ل ــه مل يتهــا أو ح ــق اس ــتردادها وق ــت

.2

وال يج ــوز ألمـ ــين التفليس ــة رد الشـ ــيء إل ــى مال ـ ــه أو ص ــاحط الحـ ــق ف ــي اسـ ــترداد إال بع ــد أاـ ــذ رأي المراقـ ــط

شهر اإلفالس.

والحصول على إذن من قاضي التفليسة.

 .3بواذا رفض أمين التفليسة رد األشياء المطلوط استردادها جاز لطالبها عرض األمر على قاضي التفليسة.
مادة ()659

 .1يجوز استرداد البضائع الموجودة فـي حيـا ةز المفلـس علـى سـبيل الوديعـة أو ألجـل بيعهـا لحسـاط مال هـا

أو ألجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة عينبا.
 .2كما يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساط مال ها إذا لم يكـن قـد تـم الوفـاء بـه نقـدبا أو
بورقة تجارية أو بمقاصة في حساط جار بين المفلس والمشتري.
 .3بواذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها من هذا الغير.

 .4بواذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن ال يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم مل يـة المفلـس
لها لم يجز استرداد ها إال بعد وفاء الدين المضمون بالرهن.
 .5وعلى المسترد أن يدفع ألمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس.
مادة ()660
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 .1يجوز استرداد األوراق التجارية وغيرها من الصكوك ذات القيمة المسلمة إلى المفلس لتحصيل قيمتها
أو أرباحها أو لتاصيصها لوفاء معين إذا وجدت عيناب في التفليسة ولم ت ن قيمتها قد دفعت .ومع ذلك
ال يجوز االسترداد إذا أُدرجت األوراق والصكوك المذكورة في حساط جار بين طالط االسترداد والمفلس.

 .2وال يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إال إذا أثبت طالط االسترداد ذاتيتها.
مادة ()661

 .1إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بم قتضى شرط في العقد قبل صـدور الحكـم بشـهر إفـالس المشـتري جـاز

للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عيناب.
 .2و يجوز االسترداد ولو وقـع الفسـخ بعـد صـدور حكـم شـهر اإلفـالس بشـرط أن ت ـون دعـوى االسـترداد
أو دعوى الفسخ قد أقيمت قبل صدور هذا الحكم.

مادة ()662

.1

إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وكانت البضائع ال تزال لدى البائع جاز له حبسها.

 .2بواذا أفلـس المشـتري بعــد إرسـال البضـائع إليــه وقبـل داولهــا ماازنـه أو ماـازن وكيلــه المكلـف ببيعهــا
جـاز للبـائع اسـترداد حيازتهــا .ومـع ذلـك ال يجــوز االسـترداد إذا فقـدت البضــائع ذاتيتهـا أو تصـرف فيهــا
المفلس قبل وصولها بغير تدليس بمقتضى وثائق المل ية أو وثائق النقل.

 .3وفـي جميـع األح ـوال يجـوز ألمــين التفليسـة بعــد اسـتئذان قاضــي التفليسـة أن يطلــط اسـتالم البضــائع
بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه فإذا لم يطلط أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمسـك بحقـه

في الفسخ وطلط التعويض واالشتراك به في التفليسة.

مادة ()663

 .1إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعـد داـول البضـائع ماازنـه أو ماـازن وكيلـه المكلـف ببيعهـا ،لـم
يجز للبائع طلط فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في االمتياز باستثناء حالة بيع المتجر

طبقبا ألحكام هذا القانون.
 .2وكل شرط يكون من شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو االحتفاظ بامتياز عليها ال يحتج بـه
على جماعة الدائنين.

مادة ()664

تتقادم دعاوى االسـترداد التـي توجـه إلـى أمـين التفليسـة فـي المـواد مـن ( 658إلـى  ) 662مـن هـذا القـانون

بمضي سنة من تاريخ نشر حكم شهر اإلفالس في الصحيفة اليومية التي تعينها المحكمة.
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الفصل الرابع

إدارة التفليسة
الفرع األول

إدارة موجودات التفليسة
مادة ()665

.1

يقوم قاضي التفليسـة فـور صـدور الحكـم بشـهر اإلفـالس بوضـع األاتـام علـى محـال المفلـس ومكاتبـه

وازائنه ودفاتر وأوراقه ومنقوالته ،وله أن يندط أحـد مـوظفي المحكمـة لـذلك كمـا يقـوم بـإبال رئـيس كـل
محكمة يوجد بدائرتها مال للمفلس لندط من يقوم بوضع األاتام على هذا المال.

 .2بواذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس فـي يـوم واحـد جـاز لـه أو لمـن يندبـه الشـروع فـي
الجـرد فـو بار دون حاجـة إلـى وضـع األاتـام علـى أن يحـرر محضـر بوضـع األاتـام أو بـالجرد يوقعـه مـن
قام بهذا اإلجراء.

مادة ()666

ال يجوز وضع األاتام على المالبس والمنقوالت الضـرورية للمفلـس ولمـن يعـولهم ،ويعـين قاضـي التفليسـة
هذ األشياء وتسلم إلى المفلس بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسة.
مادة ()667

بناء على طلط أمـين التفليسـة بعـدم وضـع األاتـام
 .1يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو ب
أو برفعها عن األشياء اآلتية :
أ .الدفاتر التجارية.

ب .األوراق التجارية وغيرها من الصكوك التي تستحق الوفاء في ميعـاد قريـط أو التـي تحتـاج إلـى
إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها.

ج .النقود الالزمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة.

د .األشـياء القابلــة لتلــف ســريع أو لــنقص عاجــل فــي القيمــة أو التــي تقتضــي صــيانتها مصــاريف
باهظة.

ه .األشياء الالزمة لتشغيل المتجر إذا تقرر االستمرار في تشغيله.

 .2وتجـرد األشـياء المـذكو ةر فـي الفق ـ ةر السـابقة بحضـور قاضـي التفليسـة أو مــن يندبـه لـذلك وتسـلم ألمــين
التفليسة بقائمة يوقعها.

مادة ()668

بناء على طلط أمينها برفع األاتام للشروع في جرد أموال المفلس.
 .1يأمر قاضي التفليسة ب
 .2ويجط أن يبدأ رفع األاتام والجرد االل ثالثين يوماب من تاريخ صدور حكم شهر اإلفالس.
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مادة ()669

ُ .1يجــري الجــرد بحضــور قاضــي التفليســة أو مــن يندبــه لــذلك وأمــين التفليســة وكاتــط المحكمــة وياط ــر
المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور.
 .2وتحــرر قائمــة جــرد مــن نســاتين يوقعهمــا قاض ــي التفليســة أو مــن ندبــه لــذلك وأمــين التفليســة وكات ــط
المحكمة وتودع إحداهما قلم كتاط المحكمة وتبقى األارى لدى أمين التفليسة.

 .3وتذكر في القائمة األموال التي لم توضع عليها األاتام والتي رفعت عنها.
 .4وتجوز االستعانة بابير مثمن في إجراء الجرد وتقويم األموال.
مادة ()670

إذا ُشــهر اإلف ــالس بعــد وف ــاة التــاجر ول ــم تحــرر قائم ــة جــرد بمناس ــبة الوفــاة أو إذا ت ــوفي التــاجر بع ــد ش ــهر
إفالسـه وقبــل الشــروع فـي تحريــر قائمــة الجــرد أو قبـل إتمامهــا وجــط تحريــر القائمـة فــو بار أو االســتمرار فــي
تحريرها بال يفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعد إاطارهم بالحضور.
مادة ()671

يتسلم أمين التفليسة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتر وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما يفيد ذلك.
مادة ()672

 .1ال يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إال بعد أن يقوم قاضي التفليسة بإقفالها.

 .2ويــدعى المفلــس إلــى حضــور جلســة إقفــال الــدفاتر التجاريــة فــإذا لــم يحضــر وجــط دعوتــه م ـ ةر أاــرى

بالحضور االل ثالثة أيام من تاريخ تبليغه بواال أقفلت الدفاتر بغير حضور.
 .3وال يجوز للمفلس أن ينيط عنه غير لحضور جلسة إقفال الدفاتر إال ألسباط يقبلها قاضي التفليسة.
مادة ()673

.1

إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية ،وجط على أمـين التفليسـة أن يقـوم بعملهـا أو أن يعهـد بـذلك إلـى

مدقق حسابات قانوني بإذن من قاضي التفليسة ،بوايداعها قلم كتاط المحكمة فور االنتهاء منها.
 .2ويتسـ ــلم أمـ ــين التفليس ـ ــة الرسـ ــائل ال ـ ـواردة باس ـ ــم المفلـ ــس والمتعلقـ ــة بأش ـ ــغاله ،وألمـ ــين التفليسـ ــة فض ـ ــها
واالحتفاظ بها وللمفلس االطالع عليها.

مادة ()674

 .1يتــولى أم ــين التفليس ــة القيــام بجمي ــع األعم ــال الالزم ــة للمحافظــة عل ــى ح ق ــوق المفلــس ل ــدى الغي ــر ،والمطالب ــة
بها واستيفائها.

 .2وعليه أن يقوم بإجراء قيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه إذا لم يكن المفلس قد قام بها.
مادة ()675

ـاء
 .1ال يجـوز بيـع أمـوال التفليســة اـالل فتـرة اإلج ـراءات التمهيديـة ومـع ذلـك يجــوز لقاضـي التفليسـة بنـ ب
على طلط أمينها أن يأذن ببيع األشياء القا بلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتضي
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صـيانتها مصــاريف باهظـة .كمــا يجـوز اإلذن ببيــع أمـوال التفليســة إذا كـان البيــع الزمـبا للحصــول علــى
نقود للصرف على شئونها ،أو كان البيع يحقق نفعاب مركداب للدائنين أو للمفلـس .وال يجـوز اإلذن بـالبيع

في الحالة األاي ةر إال بعد أاذ رأى المراقط بوااطار المفلس بالبيع وسماع أقواله.

 .2ويـتم بيـع المنقـوالت بال يفيـة التـي يعينهـا قاضـي التفليســة أمـا بيـع العقـار فيجـط أن يـتم طبقـبا ألحكــام
القانون المنظم لذلك.

 .3ويجـوز الطعـن لـدى المحكمـة فــي القـرار الصـادر مـن قاضـي التفليســة ببيـع أمـوال المفلـس اـالل فتــرة
اإلجراءات التمهيدية.

مادة ()676

 .1يجوز لقاضي التفليسة بعد أاذ رأي المراقط وسماع أقوال المفلس أو إاطار أن يأذن ألمين التفليسة
بالصل أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كان ااصبا بحقوق أو دعاوى عقاريه.
 .2فـإذا كـان النـزاع غيـر معـين القيمـة أو كانـت القيمـة تزيـد علـى ألفـي دينـار أردنـي أو مـا يعادلهـا بالعملـة

المتداولة قانوناب ،فال يكون الصل أو قبول التحكيم نافذبا إال بعد تصديق قاضـي التفليسـة علـى شـروطه،
ويكلـف المفلـس بالحضـور عنـد التصـديق ويسـمع قاضـي التفليسـة أقوالـه إذا حضـر .وال يكـون العت ارضـه
أي أثر .ويجوز الطعن لـدى المحكمـة فـي قـرار قاضـي التفليسـة إذا صـدر بـرفض التصـديق علـى شـروط

الصل أو التحكيم.

 .3وال يجـوز ألمـين التفليسـة النـزول عـن حـق للمفلـس ،أو اإلقـرار بحـق للغيـر عليـه إال بالشـروط المبينــة
في هذ المادة.

مادة ()677

بناء على طلط أمينها أو طلط المفلس وبعد أاذ رأي المراقط أن يأذن باالستمرار
 .1لقاضي التفليسة ب
في تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو مصلحة الدائنين.

بناء على اقترال أمينها من يتولى إدارة المتجر وتحديد أجـر .ويجـوز تعيـين
 .2ويعين قاضي التفليسة ب
المفلس نفسه ل دارة ويعتبر األجر الذي يحصل عليه بديالب عن اإلعانة.
 .3ويشرف أمين التفليسة على من يعين ل دارة وعليـه أن يقـدم تقريـ ابر شـهرياب إلـى قاضـي التفليسـة عـن
سير التجارة.
 .4ويجـوز للمفلـس وألمــين التفليسـة الطعـن أمــام المحكمـة فــي قـرار قاضـي التفليســة بـرفض مــن اإلذن
باالستمرار في تشغيل المتجر.

مادة ()678

في حالة وفاة ا لمفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات اإلفالس ولهم أن ينيبـوا أحـدهم ليمـثلهم فـي ذلـك .فـإذا

بناء على طلط أمينها إنابة من يمثلهم ،وللقاضي في كل
لم يتفقوا على إنابة أحدهم جاز لقاضي التفليسة ب
وقت عزل من أنيط وتعيين غير.
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مادة ()679

 .1تــودع المب ــالغ الت ــي يح ص ــلها أم ــين التفليس ــة لحس ــابها ازان ــة المحكم ــة أو م ص ــرفاب يعين ــه قا ض ــي التفليس ــة ف ــي

ي ــوم التح ص ــيل أو ف ــي ي ــوم العم ــل الث ــاني وذل ــك بع ــد ا ص ــم المب ــالغ الت ــي ياص ص ــها القا ض ــي للم ص ــروفات .و
يل ـ ــزم أمـ ـ ــين التفليس ـ ــة بتعـ ـ ــويض ي قـ ـ ــدر قا ض ـ ــي التفليسـ ـ ــة إذا تـ ـ ــأار ف ـ ــي اإليـ ـ ــداع .وعليـ ـ ــه أن ي ق ـ ــدم إلـ ـ ــى قا ضـ ـ ــي

التفليسة بيان با بال مبالغ المحصلة االل امسة أيام من تاريخ إيداعها.
 .2وال يجوز سحط تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساط التفليسة إال بأمر من قاضي التفليسة.
مادة ()680

.1

يجـوز عنـد الضــرورة لقاضـي التفليســة بعـد أاــذ رأي الم ارقـط أن يــأمر بـإجراء توزيعــات علـى الــدائنين

الذين ُحققت ديونهم ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعـدها أمـين التفليسـة ويرشـر عليهـا قاضـي التفليسـة
بإجراء التوزيع.

 .2ويجــوز للمفلــس ول ــل ذي مصــلحة الطع ــن أمــام المحكمــة فــي قـ ـرار قاضــي التفليســة الاــاص ب ــإجراء
توزيعات على الدائنين.

مادة ()681

 .1على أمين التفليسـة أن يقـدم إلـى قاضـي التفليسـة اـالل ثال ثـين يومـبا مـن إاطـار بـالتعيين تقريـ بار عـن
أسباط اإلفالس وحالة التفليسة الظاه ةر وظروفها ،ويجوز لقاضي التفليسة تعيين ميعاد آار لتقديم هذا
التقرير ،وعلى القاضي إحالة التقرير مع مالحظاته إلى النيابة العامة.

 .2كما يجط على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيد دورية
يحددها القاضي.

الفرع الثاني

تحقيق الديون
مادة ()682

 .1عل ــى جمي ــع ال ــدائنين ول ــو كان ــت دي ــونهم م ضـ ــمونة بتأمين ــات اا ص ــة أو كان ــت ثابت ــة بأحك ــام نهائي ــة أن يسـ ــلموا
أمــين التفليســة ع قــط صــدور الحكــم بشــهر اإلفــالس مس ــتندات ديــونهم مــع بيــان تف صــيلي له ـذ الــديون وتأميناته ــا

إن وجــدت وم ق ــدارها مقومــة بالعمل ــة الوطني ــة علــى أس ــاس ســعر ال ص ــرف المعل ــن لــدى س ــلطة الن قــد ي ــوم ص ــدور

الحكم بشهر اإلفالس ،ويحرر أمين التفليسة إيصا بال بتسلمه مستندات الدين والبيان.

 .2ويجوز إرسال مستندات الدين والبيان إلى أمين التفليسة بالبريد المسجل م ع علم الوصول.
 .3ويجط أن يتضمن البيان تعيين موطن ماتار ألمين التفليسة في دائرة المحكمة.

 .4ويعيــد أم ــين التفليس ــة المس ــتندات إل ــى الــدائنين بع ــد إق ف ــال التفليس ــة ويك ــون مســئوالب عنه ــا لم ــدة س ــنة م ــن ت ــاريخ
إ قفالها.
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مادة ()683

 .1إذا لــم يقــدم جميــع الــدائنين المقيــدة أســمارهم فــي المي ازنيــة مســتندات ديــونهم فــي األيــام العش ـرة التاليــة

لنشر الحكم بشهر اإلفـالس فـي الصـحف ،وجـط علـى أمـين التفليسـة النشـر فـو ابر فـي الصـحيفة اليوميـة
التي نشر فيها حكم اإلفالس يـدعو الـدائنين إلـى تقـديم مسـتندات ديـونهم والبيـان المشـار إليـه فـي المـادة

السابقة مع إاطار الدائنين المعروفة عناوينهم بهذ الدعوة بكتط مسجلة بعلم الوصول.
.2

وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم والبيـان اـالل األيـام العشـ ةر التاليـة لتـاريخ دعـوتهم بالنشـر فـي

الصحف ويزاد هذا الميعاد إلى ثالثين يومبا بالنسبة للدائنين المقيمين اارج البالد.
مادة ()684

 .1يجرى تحقيق الديون بم عرفة أمين التفليسة ومعاونة المراقط وبحضور المفلس أو بعد دعوته للحضور.

 .2بواذا نــازع أم ــين التفليس ــة أو المراق ــط أو المفل ــس ف ــي ص ــحة ديــن أو ف ــي م ق ــدار أو ف ــي ض ــماناته وج ــط عل ــى
األمــين تبلي ــغ الــدائن بكت ــاط م ض ــمون الوصــول ع ــن المنازع ــة وللــدائن ت ق ــديم إي ض ــاحات كتابيــة أو ش ــفوية ا ــالل

ا أليام العشرة التالية لتاريخ تسلمه التبليغ.

 .3وال تا ضـ ــع الـ ــديون واجب ـ ــة السـ ــداد المسـ ــتحقة للحكوم ـ ــة عـ ــن الرسـ ــوم وال ضـ ـ ـرائط الماتل فـ ــة إلج ـ ـراءات تحقي ـ ــق
الديون.

.1

المادة ()685

بعد االنتهاء من تحقيـق الـديون يـودع أمـين التفليسـة قلـم كتـاط المحكمـة قائمـة بهـا تشـتمل علـى بيـان

بمسـتنداتها وأسـباط المنازعـة فيهــا إن وجـدت ومـا ي ـ ار بشـأن قبولهـا أو رفضـها ،كمــا يـودع كشـفبا بأســماء
الدائنين الذين يد ُعون أن لهم تأمينات ااصة على أموال المفلس مبيناب به مقدار ديونهم ونوع تأميناتهم

واألموال المقررة عليها.

 .2ويجــط أن يــتم ه ــذا اإليــداع اــالل س ــتين يوم ـبا مــن ت ــاريخ نش ـر الحكــم بش ــهر اإلفــالس ،ويجــوز عن ــد
االقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من قاضي التفليسة.
 .3وعلـى أمــين التفليســة اـالل ســتة أيــام مــن تـاريخ اإليــداع أن ينشــر فــي صـحيفة يوميــة يعينهــا قاضــي

التفليســة بيان ـبا بحصــول اإليــداع وأن يرســل إلــى المفلــس بوالــى كــل دائــن اــالل هــذا الميعــاد نســاة ع ــن
القائمة وال شف المتقدم ذكرهما مع بيان المبالغ التي يري قبولها من كل ذلك.

 .4ول ل ذي مصلحة االطالع على القائمة وال شف المودعين بقلم كتاط المحكمة.
مادة ()686

للمفلس ول ل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينـازع فـي الـديون المدرجـة فيهـا اـالل عشـرة أيـام مـن تـاريخ

النشــر فـ ـي الص ــحف بحص ــول اإلي ــداع ،وتـ ـزاد الم ــدة إلــى ثالث ــين يومـ ـبا لل ــدائن المق ــيم ا ــارج ال ــبالد ،وتس ــلم
المنازعـة إلــى قلــم كتــاط المحكمـة ويجــوز إرســالها بالبريــد المسـجل بعلــم الوصــول أو بــالبرق أو الــتل س أو
الفا س أو االيميل  ،وعلى قلم ال تاط عرض المنازعة فور تسلمها على قاضي التفليسة للفصل فيها.
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مادة ()687

.1

بعــد انقضــاء العش ـ ةر أي ــام المنصــوص عليهــا ف ــي المــادة الســابقة يضــع قاض ــي التفليســة قائمــة نهائي ــة

بالديون غير المتنـازع عليهـا ،ويرشـر أمـين التفليسـة علـى البيـان المصـاحط لمسـتندات هـذ الـديون بمـا

يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين منها.

 .2ويجوز لقاضي ال تفليسة اعتبار الدين متنازعبا فيه ولو لم تسلم أو ترسل بشأنه منازعة.
 .3ويفصــل قاض ــي التفليس ــة ف ــي الــديون المتن ــازع عليه ــا ا ــالل ثالث ــين يوم ـبا م ــن ت ــاريخ انقض ــاء ميع ــاد
المنازعـة ،وياطـر قلــم كتـاط المحكمـة ذوي الشــأن بميعـاد الجلسـة قبــل انعقادهـا بسـبعة أيــام علـى األقــل

كما يبلغهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدور.

مادة ()688

.1

يجوز الطعن لدى المحكمة في القرار الصـادر عـن قاضـي التفليسـة بقبـول الـدين أو رفضـه إذا كانـت

قيمة الدين تزيد على نصاط محكمة البداية االل األيام العشرة التالية لتاريخ صدور القرار ،وال يترتط

على الطعن وقف إجراءات التفليسة إال إذا أمرت المحكمة بذلك.

 .2ويجـوز للمحكمــة المرفــوع إليهــا الطعــن قبــل الفصــل فيـه أن تقــرر مرقت ـاب قبــول الــدين بمبلــغ تقــدر ،وال
يجوز قبول الدين مرقتبا إذا أقيمت بشأنه دعوى جزائية.
 .3بواذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجط قبوله مرقتبا بوصفه دينبا عاديبا.
 .4وال يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائيبا أو بقبوله.
 .5وال يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياب أو مرقتبا في إجراءات التفليسة.
مادة ()689

 .1ال يشـترك الــدائنون الــذين لــم يقـدموا طلبــاتهم فــي المواعيــد المعينـة فــي التوزيعــات الجاريــة لموجــودات
التفليسة ،بوانما تجوز لهم المنازعة لدى قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود المحصلة ويتحملون
مصروفات المنازعة.

.2

وال يترتط على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة ،ومع ذلك يجوز للدائنين

المتقدم ذكرهم االشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التي يقدرها قاضي التفليسة بصو ةر مرقتة وتحف

لهم أنصبتهم إلى حين الفصل في المنازعة.

 .3بواذا ثبتت ديونهم فيما بعد لم يجز لهم المطالبة بحصـص فـي التوزيعـات التـي تمـت ول ـن يجـوز لهـم
أن يأاذوا من المبالغ المتبقية التي لم تـوزع أنصـبة ديـونهم التـي كانـت تعـود إلـيهم لـو أنهـم اشـتركوا فـي
التوزيعا ت السابقة.
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الفرع الثالث

إقفال التفليسة لعدم كفاية األموال
مادة ()690

.1

إذا أوقفـت أعمـال التفليسـة لعـدم كفايـة األمـوال قبــل المصـادقة علـى الصـل وقيـام حالـة االتحـاد ،جــاز

بناء على تقرير أمين التفليسة أن يأمر بإقفالها.
لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو ب
 .2ويترتط على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحق في اتااذ اإلجراءات
ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس.

ـاء علـى
 .3بواذا كان دين الدائن قد ُحقق وقُبـل نهائيـاب فـي التفليسـة جـاز لـه التنفيـذ علـى أمـوال المفلـس بن ب
شــهادة م ــن قاضــي التفليس ــة بمقــدار ال ــدين وقبول ـه نهائيـ ـبا والق ـرار بإيق ــاف التفليســة لع ــدم كفايــة األمـ ـوال،
ويعتبر هذا بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ.

مادة ()691

 .1يجوز للمفلس ول ل ذي مصلحة أن يطلط في كل وقت من قاضي التفليسة إلغاء قرار إقفال التفليسة
لعــدم كفاي ــة أموالهــا إذا أثب ــت وجــود م ــال كــاف لمواجه ــة مصــروفات أعم ــال التفليســة أو أثب ــت أن أم ــين

التفليسة تسلم مبلغبا كافيبا لذلك.
بناء علـى طلـط أمـين التفليسـة بإعـادة افتتاحهـا
 .2كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو ب
واالستمرار في إجراءاتها.
 .3وفي جميع األحوال يجط أن تدفع باألولوية مصروفات اإلجراءات التي تمت.
الفصل الخامس
انتهاء التفليسة
الفرع األول

انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين
مادة ()692

ن
ـاء علـى طلـط المفلـس بإنهــاء
لقاضـي التفليسـة بعـد إعـداد القائمـة النهائيــة للـديو أن يـأمر فـي كـل وقــت بن ب
التفليسـة إذا أثبـت أنــه أوفـى كــل ديـون الــدائنين الـذين تحققــت ديـونهم فــي التفليسـة أو أنــه أودع قلـم كتــاط
المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ الالزمة للوفاء بهذ الديون شاملة األصل والمصاريف.
مادة ()693

 .1ال يجــوز لقاضــي التفليســة أن ي ــأمر بإنهائهــا لــزوال مصــلحة جماع ــة الــدائنين إال بعــد اإلطــالع عل ــى
تقرير أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة السابقة.

 .2وتنتهـي التفليسـة فـور صــدور قـرار قاضـي التفليســة بإنهائهـا لـزوال مصــلحة جماعـة الـدائنين ويســتعيد
المفلس جميع حقوقه.
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الفرع الثاني

الصلح القضائي
مادة ()694

ال يجوز عقد الصل مع مفلس حكم عليه بعقوبة اإلفالس بالتدليس بواذا شرع في التحقيق مع المفلس عن
جريمة اإلفالس بالتدليس وجط تأجيل المداولة في الصل .
مادة ()695

ال يحــول الحك ــم عل ــى المفلــس بعقوب ــة اإلف ــالس بالتقصــير دون الص ــل مع ــه ،بواذا شــرع ف ــي التحقي ــق م ــع
المفلس في هذ الجريمة كان للدائنين الايار بين االستمرار في مداوالت الصل أو تأجيلها.
مادة ()696

 .1على قاضي التفليسة إذا طلط المدين الصل دعـوة الـدائنين الـذين قبلـت ديـونهم نهائيـبا أو مرقتـبا عـن
طريق قلم كتاط المحكمة لحضور المداولة في الصل .
 .2وتوجـه الــدعوة فــي حالــة عــدم حصـول أيــة منازعــات فــي الــديون اـالل األيــام الامســة التاليــة لوضــع
القائمــة النهائي ــة بال ــديون المنص ــوص عليهــا ف ــي الم ــادة ( )686م ــن هــذا الق ــانون ،وف ــي حال ــة حص ــول

المنازعــة توجــه ال ــدعوة اــالل الامس ــة عشــر يوم ـبا التالي ــة النتهــاء ميع ــاد الطعــن فــي آا ــر ق ـرار أص ــدر
قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها.

 .3وعلـى أمـين التفليسـة أن يقـوم بنشــر الـدعوة لحضـور المداولـة فـي الصــل فـي الصـحيفة اليوميـة التــي
نشر فيها حكم شهر اإلفالس.

مادة ()697

 .1تنعقد جمعية الصل برئاسة قاضي التفليسة في المكان والزمان اللذين يعينهما.
 .2ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكالء مفوضين في ذلك كتابة.

 .3ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية ،وال يجوز له إنابة غير إال أل سباط جدية يقبلها قاضي التفليسة.
مادة ()698

يقدم أمين التفليسة تقريـ ابر موقعـاب منـه إلـى جمعيـة الصـل بوالـى قاضـي التفليسـة مشـتمالب علـى حالـة التفليسـة
وما تم في شأنها من إجراءات ومقترحات المفلس في الصل ورأي األمين فيها ،وتتم تـالوة التقريـر وتسـمع

أقوال المفلس إذا حضر ويحرر القاضي محض بار بما تم في الجمعية.
مادة ()699

 .1ال يقع الصل إال بموافقة عدد من الدائنين يرلفون األ ثرية العددية ،ويمل ون ثلثي قيمة الديون التي
ُق بلت على وجه نهائي أو مرقت.
 .2بواذا لم تتوافر إحدى األغلبيتين المتقدم ذكرهما تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام.
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 .3ويجــوز لل ــدائنين ال ــذين حض ــروا االجتم ــاع األول أو ك ــانوا ممثلــين في ــه ووقعـ ـوا محض ــر الجلس ــة ع ــدم
حضور االجتماع الثاني وتبقى موافقاتهم على الصل وق ارراتهم التي اتاذوها في االجتماع األول قائمـة

ونافذة في االجتماع الثاني إال إذا حضروا هذا االجتماع وع ُدلوا عن موافقاتهم السـابقة أو عـدلوها أو إذا
ال جوهريبا على مقترحاته في الصل في الفترة بين االجتماعين.
أدال المدين تعدي ب

 .4ال يجوز التصويت على الصل بالمراسلة.

مادة ()700

 .1ال يجوز لزوج المفلس وألقاربه وألصهار إلى الدرجة الثانية الدائنين له االشـتراك فـي مـداوالت الصـل
أو التصويت على شروطه.

 .2بواذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشـهر اإلفـالس فـال يجـوز
للمتنازل إليه االشتراك في مداوالت الصل أو التصويت عليه.
مادة ()701

 .1ال يجوز للدائنين المضمونة ديونهم بتأمينات عينية االشتراك فـي التصـويت علـى الصـل ولـو كانـت

هـذ الضـمانات محـل نـزاع إال إذا نزلـوا عـن هـذ التأمينـات مقـدماب ،ويجـوز أن يكـون النـزول جزئيـاب علـى
أال يقل عما يقابل ثلث الدين من أصل وملحقات على أن يسجل في محضر الجلسة.

 .2ويجط أن يكون النزول عن التأمينات صريحبا.
 .3إذا اشترك أحد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصل دون أن يصرل بالنزول عن تأمينه
كله أو بعضه اعتبر نزوالب عن التأمين في مجموعه.

 .4وتنتهي آثار النزول عـن التأمينـات بعودتهـا لصـاحبها فـي حـاالت عـدم الموافقـة علـى الصـل أو عـدم
المصادقة عليه أو إبطاله أو فساه.

 .5وفي جميع األحوال ال يكون النزول عن التأمين نهائيبا إال إذا تم الصل وصادقت عليه المحكمة.
مادة ()702
ُيوق ُع محضر الصل في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه بواال كان باطالب.
مادة ()703

 .1يجوز أن يتضمن الصل من المدين أجالب لوفاء الديون ،كمـا يجـوز أن يتضـمن إبـراء مـن جـزء مـن
الدين.

 .2ويجوز أن يعقد الصل بش رط الوفاء إذا أيسر المدين االل مدة يعينها عقد الصل  ،وال يعتبر المدين
قد أيسر إال إذا زادت قيمة موجوداته على ديونه.

 .3وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أ ثر لضمان تنفيذ شروط الصل .
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مادة ()704

.1

يج ـ ــوز ل ـ ـ ــل دائـ ـ ــن لـ ـ ــه ح ـ ــق االشـ ـ ــتراك فـ ـ ــي عمـ ـ ــل ال ص ـ ــل أن يبلـ ـ ــغ قا ضـ ـ ــي التفليسـ ـ ــة كتاب ـ ــة بمـ ـ ــا لديـ ـ ــه مـ ـ ــن

.2

وعلــى قا ضــي التفليس ــة اــالل ثالث ــة أيــام مــن ت ــاريخ انق ضــاء الميع ــاد المن صــوص عليــه ف ــي الف ق ـرة الس ــابقة أن

اعتراضات على الصل وأسبابها االل األيام العشرة التالية لتاريخ التوقيع على محضر الصل .

يرس ـ ــل مح ض ـ ــر ال صـ ـ ــل إل ـ ــى المحكمـ ـ ــة الت ـ ــي شـ ـ ــهرت اإلف ـ ــالس للم صـ ـ ــادقة عليـ ـ ـه مـ ـ ــع تقري ـ ــر منـ ـ ــه ع ـ ــن حالـ ـ ــة
التفليسة ورأيه في شروط الصل وبيان باالعتراضات التي قدمت على الصل وأسبابها.
مادة ()705

.1

يقوم قلم كتاط المحكمة بتبليغ المفلس والدائنين الـذين قـدموا اعت ارضـات علـى الصـل بتـاريخ الجلسـة

التي حددت للنظر في هذ االعتراضات وفي طلط التصديق على الصل .

 .2وتفصل المحكمة في االعت ارضـات وفـي طلـط المصـادقة علـى الصـل بحكـم واحـد يكـون نهائيـبا سـواء
أ ان بقبول المصادقة على الصل أم برفض المصادقة عليه.
 .3ويجوز للمحكمة أن ترفض المصادقة على الصل ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت أسـباط
تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك.

 .4وتعين المحكمة في حكمها بالمصادقة على الصل مراقببا أو أ ثر ل شراف على تنفيذ شروطه.
 .5بواذا رفضـت المحكمـة االعتـراض علـى الصـل جـاز لهـا الحكـم علـى المعتـرض بغ ارمـة ال تجـاوز ألـف
دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونبا إذا تبين أنه تعمد تأاير وقوع الصل .
مادة ()706

تسري شروط الصل على الدائنين الذين تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنسبة لمن لم يشترك منهم في

إجراءاته أو اشترك فيها ولم يوافق على شروطه.

مادة ()707

 .1يشــهر الحك ــم ال صــادر بالم ص ــادقة عل ــى ال صــل بال يفي ــة الت ــي يشــهر به ــا حك ــم اإلفــالس ،ويش ــتمل الملا ــص
الـ ــذي ينش ـ ــر ف ـ ــي ال ص ـ ــحف عل ـ ــى اس ـ ــم الم ـ ــدين ومح ـ ــل إقامتـ ــه ورق ـ ــم قي ـ ــد ف ـ ــي الس ـ ــجل التج ـ ــاري وت ـ ــاريخ حك ـ ــم

المصادقة على الصل وملاص بأهم شروطه.

 .2وعلـى أمــين التفليســة اــالل األيــام العش ـرة التاليــة لتــاريخ صــدور الحكــم بالم صــادقة علــى ال صــل قيــد ملا صــه
باســم مراق ــط ال صــل بوص ــفه نائب ـ با ع ــن الــدائنين ف ــي كــل دائـ ـرة تســجيل ي ق ــع فــي نطاقه ــا ع قــار للمفل ــس ،ويترت ــط
علــى هــذا القيــد إنشــاء رهــن علــى الع قــارات المــذكورة ل ضــمان ح قــوق الــدائنين الــذين يســري علــيهم ال صــل مــا لــم
يتفق في الصل على غير ذلك ،ويقوم المراقط بشطط الرهن بعد تنفيذ شروط الصل .

 .3وكذلك يجط على أمين التفليسة االل الميعاد المتقدم ذكر قيد ملاـص حكـم المصـادقة علـى الصـل

باسم المراقط بوصفه نائببا عن الدائنين في السجل التجاري الذي يقع في دائرته متجر المفلس وفي كل

مكتط للسجل يكون للمفلس في دائرته فرع أو مكتط أو وكالة.
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ويترتط على هذا القيـد إنشـاء رهـن علـى المتجـر لضـمان حقـوق الـدائنين الـذي يسـري علـيهم الصـل مـا لـم
يتفق في الصل على غير ذلك ،ويقوم المراقط بشطط الرهن بعـد تنفيـذ شـروط الصـل  ،وتسـري فـي شـأن

الرهن األحكام الااصة برهن المتجر.

مادة ()708

 .1فيمــا عــدا ســقوط الحقــوق المش ــار إليهــا فــي المــادة ( )620تــزول جمي ــع أثــار اإلفــالس بصــدور حك ــم
المصادقة على الصل .

 .2وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا اتامياب وتجري مناقشة هذا الحساط بحضور قاضـي
التفليسة.
 .3تنتهي مهمة أمين التفليسة ويتسلم المفلس أمواله ودفاتر وأوراقه منه بموجـط إيصـال ،وال يكـون أمـين
ال عن هذ األشياء إذا لم يتسلمها المفلس االل سنة من تاريخ إقرار الحساط الاتامي.
التفليسة مسئو ب

 .4ويحـرر قاضــي التفليســة محض ـ بار بجميــع مــا تقــدم ،بواذا قــام ن ـزاع أحالــه قاضــي التفليســة إلــى المحكمــة
للفصل فيه.
مادة ()709

.1

يبطل الصل إذا صدر بعـد المصـادقة عليـه حكـم بإدانـة المفلـس فـي إحـدى جـرائم اإلفـالس بالتـدليس

(االحتيالي).

 .2وكــذلك يبط ــل الصــل إذا ظه ــر بع ــد المصــادقة علي ــه غ ـ

ناش ــئ ع ــن إافــاء موج ــودات المفل ــس أو

المبالغـة فـي ديونـه ،وفــي هـذ الحالـة يجــط أن يكـون طلـط إبطــال الصـل اـالل ســتة أشـهر مـن اليــوم

الذي يظهر فيه الغ

بواال كان الطلط غير مقبول ،وفي جميع األحـوال ال يكـون طلـط إبطـال الصـل

ال إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ المصادقة على الصل .
مقبو ب
.3
.4

يترتط على إبطال الصل براءة ذمة ال فيل الذي ضمن تنفيذ شروطه.

تاتص المحكمة التي أصدرت حكم شهر اإلفالس بنظر دعوى إبطال الصل .
مادة ()710

إذا بــدأ التحقيــق م ــع المفلــس فــي جريم ــة اإلفــالس بالتــدليس بع ــد المصــادقة علــى الص ــل أو أقيمــت علي ــه
الـدعوى الجزائيــة عـن هــذ الجريمـة بعــد هـذ المصــادقة ،جـاز للمحكمــة التـي أصــدرت حكـم شــهر اإلفــالس

ـاء علـى طلـط النيابـة العامـة أو كـل ذي مصـلحة أن تـأمر باتاـاذ مـا تـ ار مـن تـدابير للـتحف علـى أم ـوال
بن ب
المــدين ،وتلغ ــى ه ــذ التــدابير بحك ــم الق ــانون إذا تقــرر حفـ ـ األوراق أو تق ــرر بــأن ال وج ــه إلقام ــة ال ــدعوى
الجزائية أو حكم ببراءة المفلس.

مادة ()711

 .1إذا لــم يقــم المفلــس بتنفيــذ ش ــروط الصــل جــاز طلــط فســاه م ــن المحكمــة التــي أصــدرت حكــم ش ــهر
اإلفالس.
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 .2وال يترتط على فسخ الصل براءة ذمة ال فيل الذي ضمن تنفيـذ شـروطه ،ويجـط ت ليـف هـذا ال فيـل
بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلط فسخ الصل .

مادة ()712

تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطالن الصل أو فساه قاضـيبا للتفليسـة وأمينـبا لهـا ،وللمحكمـة أن تـأمر
بوضع األاتام على أموال المفلس ،وعلى أمين التفليسة االل امسة أيام من تاريخ صدور الحكم ببطالن

ال صل أو فساه أن ينشر ملاص هـذا الحكـم فـي صـحيفة يوميـة ،ويقـوم بحضـور قاضـي التفليسـة أو مـن
ينيبه لذلك بعمل جرد ت ميلي ألموال المفلس وبوضع ميزانية إضافية.
مادة ()713

يدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها فو بار وفقبا إلجراءات تحقيق الديون دون

أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها ،على أن تستبعد الديون التي دفعت كاملة وتافض الديون بالقدر

الذي تم الوفاء به.

مادة ()714

التصـرفات الحاصــلة مـن المــدين بعــد المصـادقة علــى الصـل وقبــل إبطالــه أو فسـاه ت ــون نافـذة فــي حــق

الــدائنين ،وال يجــوز له ــم طلــط عــدم نفاذه ــا ف ـي حقهــم إال طبقـ ـبا ألحكــام دعــوى ع ــدم نفــاذ تصــرفات الم ــدين
وتسقط هذ الدعوى بمضي سنتين من تاريخ إبطال الصل أو فساه.
مادة ()715

.1

تعود إلى الدائنين بعد إبطال الصل أو فساه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقط.

 .2ويشترك هرالء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم األصلية كاملة إذا لـم يكونـوا قـد قبضـوا شـيئاب مـن
القدر الذي تقرر لهم في الصل بواال وجط إنقاص ديونهم األصلية بمقدار ما قبضوا.
 .3تسـري األحكـام المتقدمـة الـذكر فـي حالـة شـهر إفــالس المـدين مـ ةر أاـرى قبـل أن يصـدر حكـم بأبطــال
الصل أو بفساه.

الفرع الثالث

الصلح مع التخلي عن األموال
مادة ()716

 .1يجـ ــوز أن يع ق ـ ــد ال ص ـ ــل علـ ــى أن يتال ـ ــى الم ـ ــدين ع ـ ــن أموالـ ــه كله ـ ــا أو بع ض ـ ــها لبيعهـ ــا وتوزي ـ ــع ثمنه ـ ــا عل ـ ــى
الدائنين.

 .2وتتب ــع فيمـ ــا يتعلـ ــق بشـ ــروط ه ــذا ال صـ ــل وآثـ ــار بوابطالـ ــه وفسـ ــاه األحك ــام الاا صـ ــة بال صـ ــل الق ضـ ــائي ،ومـ ــع
ذلك تغل يد المدين في التصرف واإلدارة في األموال التي تا لى عنها.

 .3وتباع األموال التي تالى المدين عنها ويوزع ثمنها بال يفية المتبعة في توزيع األموال حالة االتحاد.
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 .4إذا كان الثمن الناتج عن بيع األموال التي تالى المدين عنها يجاوز الـديون المطلوبـة منـه وجـط رد
القدر الزائد إليه.

الفرع الرابع

اتحاد الدائنين
مادة ()717

يع تبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في األحوال اآلتية :

 .1إذا لم يطلط المدين الصل .

 .2إذا طلط المدين الصل ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة المصادقة عليه.
 .3إذا حصل المدين على الصل ثم أبطل أو فسخ.

مادة ()718

 .1يدعو قاضي التفليسة إثر قيام حالة االتحاد الدائنين للمداولة في شئون التفليسة وللنظر في استمرار
بقاء أمين التفليسة أو استبداله ،وفي هذ المرحلة يسمى أمين التفليسة بأمين اتحاد الدائنين ،وللدائنين

أصحاط التأمينات العينية المقررة على أموال المفلـس االشـتراك فـي هـذ المـداوالت والتصـويت دون أن
يترتط على ذلك سقوط تأميناتهم.

 .2بواذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين استبدال أمين التفليسة وجط على قاضي التفليسة عرض األمر
على المحكمة لتعيين غير ،ويسمى األمين الجديد بأمين اتحاد الدائنين.
 .3ويتعـين علـى أمــين التفليسـة الســابق الـذي تـم اســتبداله أن يقـدم إلــى أمـين االتحـاد الجديــد حسـاببا عــن
إ دارتـه السـابقة فـي الميعــاد الـذي يحـدد قاضــي التفليسـة وبحضـور ويجـرى تبليــغ المـدين بكتـاط مســجل
بعلم الوصول بميعاد تقديم الحساط.

.1

مادة ()719

يراــذ رأي الــدائنين حاض ــري االجتمــاع ف ــي أمــر اإلعان ــة التــي س ــبق تقريرهــا أو الت ــي يجــري تقريره ــا

للمدين أو لمن يعولهم.

 .2بواذا وافقت أغلبي ة الدائنين الحاضرين على تقرير هـذ اإلعانـة مـن أمـوال المفلـس وجـط علـى قاضـي
التفليسة بعد أاذ رأي أمين االتحاد ورأى المراقط تحديد مقدار اإلعانة.

 .3ويجــوز ألم ــين االتحــاد ،دون غي ــر ،الطعــن أم ــام المحكمــة ف ــي ق ـرار قاض ــي التفليســة ،بتحدي ــد مق ــدار
اإلعانة ،وفي هذ الحالة يصرف نصف اإلعانة لمن تقرر له إلى حين الفصل في الطعن.
مادة ()720

 .1ال يج ــوز ألم ــين االتح ــاد االس ــتمرار ف ــي تج ــارة الم ــدين ولـ ــو ك ــان مأذونـ ـاب ف ــي ذل ــك م ــن قب ــل إال بع ــد الح صـ ــول
علـ ــى ت ف ـ ــويض ب ـ ــذلك ي ص ـ ــدر بأغلبي ـ ــة تمثـ ــل ثالث ـ ــة أرب ـ ــاع ال ـ ــدائنين ع ـ ــدداب والـ ــديون قيم ـ ــة ،ويج ـ ــط أن يع ـ ــين ف ـ ــي

التفويض مدته وسل طة األمين والمبالغ التي يجوز له استيفارها تحت يد لتشغيل التجارة.
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 .2وال يجوز تنفيذ التفويض في التجارة إال بعد مصادقة قاضي الصل عليه.

 .3بواذا نشــأت عــن االســتمرار فــي التج ــارة التزامــات تزيــد قيمتهــا علــى أم ــوال االتحــاد كــان الــدائنون الــذين أج ــازوا
االســتمرار ف ــي التج ــارة مس ــئولين فــي أم ــوالهم الاا ص ــة دون ت ض ــامن بي ــنهم عــن الزي ــادة الناش ــئة بش ــرط أن ت ــون

ناتجة عن أعمال تدال ضمن حدود التفويض الصادر عنهم وت ون مسئولية كل دائن بنسبة دينه.
مادة ()721

ألمين االتحاد بيع منقوالت المفلس ومتجر بال يفية التي يعينها قاضي التفليسة واستيفاء ما له من حقوق،

أما بيع العقارات فيجط أن يتم بإذن من قاضي التفليسة.

مادة ()722

 .1بواذا لـم يكـن قـد شــرع فـي التنفيـذ علـى عقــارات المفلـس قبـل قيـام حالــة االتحـاد كـان لألمـين دون غيــر
حــق التنفيــذ عليهــا ،ويجــط الشــروع فــي ذلــك اــالل العشـ ـ ةر أيــام التاليــة لقيــام حالــة االتحــاد مــا لــم ي ــأمر
قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ.

 .2ويجـ ــوز ألمـ ــين االتحـ ــاد الصـ ــل وقب ـ ــول التحكـ ــيم فـ ــي جميـ ــع حق ـ ــوق المفلـ ــس بشـ ــرط م ارعـ ــاة األحك ـ ــام
المنصوص عليها في المادة ( )676مـن هـذا القـانون باسـتثناء دعـوة المفلـس لحضـور المصـادقة علـى

الصل أو التحكيم.

مادة ()723

 .1ال يجـوز ألمـين االتحـاد بيـع موجــودات التفليسـة دفعـة واحـدة مقابــل مبلـغ إجمـالي إال بعـد إذن قاضــي
التفليسة ،وال يجوز للقاضي إعطاء هذا اإلذن إال بعد رأي المراقط.

 .2ويجوز ل ل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفية بيع منقوالت المفلس ،أو
اإلذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي ،ويترتط على الطعن وقف تنفيذ القـرار إال إذا أمـرت

المحكمة بغير ذلك.

مادة ()724

 .1يـودع أمـين االتحــاد المبـالغ الناتجــة عـن بيــع أمـوال المفلـس ا ازنــة المحكمـة أو مصــرفبا يعينـه قاضــي
التفليسة في موعد أقصا يوم العمل التالي للتحصيل.
 .2ويقـدم أمـين االتحـاد إلـى قاضــي التفليسـة بيانـاب شـهريبا عـن حالــة التصـفية ومقـدار المبـالغ المودعــة وال
يجوز سحط هذ المبالغ إال بأمر من قاضي التفليسة.
مادة ()725

 .1تُسـتنزل مـن المبـالغ الناتجـة عـن بيـع أم ـوال المفلـس الرسـوم ومصـروفات إدارة التفليسـة وديـون دائنــي
جماعـة الـدائنين واإلعانــات المقـر ةر للمفلـس ولمــن يعـولهم ،والمبـالغ المســتحقة للـدائنين الممتـازين ويــوزع
الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة.

 .2وتجنط حصة الديون المتنازع عليها والديون التي قبلت مرقتبا وتحف حتى يفصل فيها بحكم نهائي.
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مادة ()726

يـ ــأمر قا ض ـ ــي التفليس ـ ــة بـ ــإجراء التوزيع ـ ــات ب ـ ــين ال ـ ــدائنين ويعـ ــين م ق ـ ــدار المبل ـ ــغ ال ـ ــذي يـ ــوزع ،وعل ـ ــى أم ـ ــين االتح ـ ــاد
إاطار الدائنين بذلك ،ولقاضي التفليسة عند االقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع في صحيفة يومية بعينها.
مادة ()727

 .1ال يجـ ــوز ألمـ ــين االتحـ ــاد الوف ـ ــاء بح صـ ــة الـ ــدائن ف ـ ــي التوزيعـ ــات إال إذا قـ ــدم الـ ــدائن س ـ ــند الـ ــدين مرش ـ ـ برا علي ـ ــه
بتحقيقه وقبوله ،ويرشر على سند ا لدين بالمبالغ المدفوعة.

 .2بواذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق من قبوله.
 .3وفي جميع األحوال يجط أن يعطى الدائن ماالصة على قائمة التوزيع.
مادة ()728

إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة االتحاد دون إنجاز التصفية وجط علـى أمـين االتحـاد أن يقـدم

إلى قاضي التفليسة تقري بار عن حالة التصفية وأسباط التأاير في إنجازها ،ويرسل القاضي هذا التقرير إلى
الــدائنين م ــع دعــوتهم لالجتم ــاع لمناقشــته ويت ــرر اإلج ـراء كلم ــا انقضــت س ــتة أشــهر دون أن ينج ــز أم ــين

االتحاد أعمال التصفية.

مادة ()729

يقدم أمين االتحاد بعد االنتهاء من أعمال التصفية حساببا اتاميبا إلى قاضي التفليسة ،ويرسل القاضي هذا
الحساط إلى الدائنين مع دعوتهم لالجتماع لمناقشته ،وياطر المفلس بهذا االجتماع وله حضور.
مادة ()730

 .1ينحل االتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساط الاتامي.

ال لمــدة ســنة مــن تــاريخ انتهــاء التفليســة عــن الــدفاتر والمســتندات واألوراق
 .2ويكــون أمــين االتحــاد مســئو ب
المسلمة إليه.

مادة ()731

يعـود إلــى كـل دائــن بعــد انتهـاء حالــة االتحــاد الحـق فــي اتاــاذ اإلجـراءات الفرديــة فــي التنفيـذ علــى المــدين

للحصول على الباقي من دينه ،ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ.
الفصل السادس

اإلجراءات المختصرة
مادة ()732

.1

إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمة موجودات التفليسة ال تجاوز امسة عشر ألف دينار أردني

أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناب أو ظهر أن المبلغ الذي يراد توزيعه على الدائنين ال يجاوز عش ةر
ـاء عل ــى طلــط أم ــين
فــي المائــة م ــن قيمــة ديــونهم المحقق ــة جــاز لقاض ــي التفليســة مــن تلق ــاء ذاتــه أو بنـ ب
التفليسة أو أحد الدائنين أن يأمر باستمرار السير في التفليسة بإجراءات ماتصرة.
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 .2تطبق في اإلجراءات الماتص ةر أحكام اإلفالس المنصوص عليها في هذا الباط معدله كما يلي:

أ .تافـض إلـى النصــف المواعيـد المنصـوص عليهــا فـي الم ـواد( ،696 ،2/695 ،2/683 ،1/681
.)3/697

ط .ت ون جميع ق اررات قاضي التفليسة غير قابله للطعن فيها.

ج .ال يعين مراقبون للتفليسة.

د .فــي حال ــة المنازع ــة عل ــى ال ــديون عن ــد تحقيقه ــا ُيـ ـدعى ال ــدائنون للمداول ــة ف ــي الص ــل ا ــالل األي ــام
الامسة التالية لتاريخ فصل قاضي التفليسة في المنازعات.
ه .يكون الصل نافذبا بمجرد الموافقة عليـه فـي اجتمـاع الـدائنين ،ويجـط أن يصـادق عليـه مـن قاضـي
التفليسة في هذا االجتماع وال تقبل أي منازعة فيه.

و .اإلبقاء على أمين التفليسة عند قيام اتحاد الدائنين.

ز .ال يجري إال توزيع واحد للنقود على الدائنين بعد االنتهاء من بيع أموال التفليسة.
الفصل السابع

أحكام خاصة بإفالس الشركات
مادة ()733

تســري عل ــى إف ــالس الش ــركات ،باإلض ــافة إل ــى أحك ــام المـ ـواد المنص ــوص عليه ــا ف ــي ه ــذا الب ــاط ،األحك ــام

المنصوص عليها في المواد التالية.

مادة ()734

 .1فيما عدا شركات المحاصة تعتبر في حالة إفالس كـل شـركة اتاـذت أحـد األشـكال الـواردة فـي قـانون
الشــركات إذا توقفــت عــن دفــع ديونهــا فــي مواعيــد اســتحقاقها الضــطراط أعمالهــا الماليــة ،ويتعــين ش ــهر

إفالسها بحكم يصدر بذلك.

 .2ويجوز شهر إفالس الشركة ولو كانت في دور التصفية.
مادة ()735

 .1ال يجوز لممثل الشركة أن يطلط شهر إفالسها إال بعد الحصول على إذن بذلك مـن أغلبيـة الشـركاء
أو من الجمعية العمومية حسط األحوال.

.2

يقدم طلط شهر اإلفالس إلى قلم كتاط المحكمة التـي يقـع فـي دائرتهـا المركـز الرئيسـي للشـركة ،فـإذا

كان هذا المركز موجودا اـارج الـبالد وجـط تقـديم الطلـط إلـى قلـم كتـاط المحكمـة التـي يقـع فـي دائرتهـا
مركز اإلدارة المحلي.

 .3ويجـط أن يشـتمل الطلـط علـى أســماء الشـركاء المتضـامنين الحـاليين والــذين ارجـوا مـن الشـركة بعــد

توقفهـا عـن الـدفع مــع بيـان مـوطن كـل شــريك متضـامن وجنسـيته وتـاريخ شــهر اروجـه مـن الشـركة فــي

السجل التجاري.
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المادة ()736

 .1يجـوز لـدائن الشـركة طلــط شـهر إفالسـها ولـو كــان شـريكاب فيهـا ،أمـا الشــركاء غيـر الـدائنين فـال يجــوز
لهم بصفتهم الفردية طلط شهر إفالس الشركة.
 .2إذا طلط الدائن شهر إفالس الشركة وجط ااتصام كافة الشركاء المتضامنين.
مادة ()737

بناء على طلط الشركة أن ترجل النظر في شهر إفالسها لمدة ال تجاوز
يجوز للمحكمة من تل قاء ذاتها أو ب
ثالث ــة أش ــهر إذا ك ــان م ــن المحتم ــل دع ــم مركزه ــا الم ــالي أو إذا اقتض ــت مص ــلحة االقتص ــاد ال ــوطني هـ ــذا
التأجيل ،وللمحكمة أن تأمر باتااذ ما ت ار من تدابير للمحافظة على موجودات الشركة.
مادة ()738

 .1شهر إفالس الشركة يوجط شهر إفالس جميع الشركاء المتضامنين في الشركة ويشمل شهر إفـالس
الشــريك المتض ــامن ال ــذي اــرج م ــن الش ــركة بعــد توقفه ــا ع ــن دفــع ديونه ــا إذا طل ــط هــذا الش ــريك ش ــهر
إفالسها قبل انقضاء سنة على تاريخ شهر اروجه في السجل التجاري.

 .2وتقضـى المحكمـة بحكـم واحـد بشـهر إفـالس الشـركة والشـركاء المتضـامنين فيهـا ولـو لـم ت ـن ماتصــة
بشهر إفالس هرالء الشركاء.

 .3وتعين المحكمة في الحكم الصادر بشهر اإلفالس قاضيبا واحدبا وأمينبا واحـدبا أو أ ثـر لتفليسـة الشـركة
وتفليسات الشركاء المتضامنين ،ومع ذلك ت ون تفليسة الشركة مستقلة ومنفصلة عن تفليسات الشركاء
في أصولها واصومها بوادارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها.
مادة ()739

إذا طل ــط ش ــهر إفـ ــالس الش ــركة جـ ــاز للمحكم ــة أن تق ضـ ــي أي ضـ ـ با فـ ــي حكمه ــا بشـ ــهر إف ــالس الشـ ــركة ش ــهر إفـ ــالس

كل شاص زاول باسمها أعما بال تجارية لحسابه الااص أو تصرف في أموالها كما لو كانت أمواله الااصة.
مادة ()740

.1

إذا تبين أن موجودات الشركة ال ت في لوفاء عشرين في المائة على األقل من ديونهـا جـاز للمحكمـة

ـاء علــى طلـط قاضــي التفليســة أن تقضــى بــإلزام أعضــاء مجلــس
التـي أصــدرت حكــم شــهر اإلفــالس بنـ ب
اإلدارة أو الم ــديرين كلهـ ــم أو بعض ــهم بـ ــدفع ديـ ــون الش ــركة كلهـ ــا أو بعضـ ــها بالتض ــامن بيـ ــنهم أو بـ ــدون
تضامن إال إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تسيير شئون الشركة عناية الرجل الحريص.

بناء على طلط قاضي التفليسة أن تقضي بإسـقاط الحقـوق المنصـوص
 .2وللمحكمة من تلقاء ذاتها أو ب
عليه ــا ف ــي المـ ــادة ( )623ع ــن أعض ــاء مجلـ ــس إدا ةر الش ــركة أو م ــديريها الـ ــذين ثب ــت ارت ــابهم أاطـ ــاء
جسيمة أدت إلى اضطراط أعمالها وتوقفها عن الدفع.
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مادة ()741

يقوم ممثل الشركة التي صدر حكم شهر إفالسها مقامهـا فـي كـل أمـر يوجـط فيـه القـانون أاـذ رأى المفلـس

أو حض ــور ،ويج ــط عل ــى ممث ــل الش ــركة الحض ــور أم ــام قاض ــي التفليس ــة أو أمينه ــا مت ــى طل ــط من ــه ذل ــك

واإلفادة بما يطلط من معلومات أو إيضاحات

مادة ()742

بإذن قاضي التفليسة يجوز ألمينها مطالبة الشركاء بدفع ما تبقى من حصصهم في رأس مال الشـركة ولـو

لم ي ُحل ميعاد استحقاقها وللقاضي األمر بقصر هذ المطالبة على القدر الالزم لوفاء ديون الشركة.
مادة ()743

ال تاضـع ســندات القــرض التــي أصـدرتها الشــركة حســط األصــول إلجـراءات تحقيــق الــديون ،وتقبــل هــذ

السـندات بقيمتهـا االســمية بعـد اصــم مـا ت ـون الشــركة قـد دفعتــه منهـا ،بواذا اشـترط أداء مكافــأة عنـد الوفــاء
بسند القرض وجط قبول السند بقيمته االسمية مضـافبا إليهـا الجـزء الـذي اسـتحق مـن المكافـأة حتـى صـدور
الحكم بشهر اإلفالس.
مادة ()744

.1

توض ــع مقترح ــات الصـ ــل وتق ــر بموافق ــة أغلبيـ ــة الش ــركاء أو بموافق ــة الجمعيـ ــة العمومي ــة للش ــركة فـ ــي

اجتماع غير عادي حسط األحوال.

 .2ويتولى ممثل الشركة تقديم مقترحات الصل في جمعية الدائنين.
مادة ()745

 .1إذا كـان الصـل ااصـبا بشـركة أصـدرت سـندات قــرض تجـاوز قيمتهـا ثلـث مجمـوع ديونهـا ،فـال يجــوز
منحها الصل إال إذا وافقت على شروطه الجمعية العمومية لمال ي هذ السندات.

 .2وت ـون الموافقـة الزمـة فـي جميـع األحـوال إذا تضـمن الصـل شـروطبا ال تتفـق والشـروط التـي صـدرت
سندات القرض بمقتضاها.
 .3ويصدر قرار الجمعية العمومية لمال ي السندات وفقبا لألحكام المنصوص عليها في قانون الشركات.
 .4وفـي األحـوال التـي ت ـون فيهـا موافقـة الجمعيــة العموميـة لمـال ي السـندات الزمـة ترجـل دعـوة الــدائنين
إلى االجتماع للمداولة في الصل إلى أن يصدر قرار الجمعية العمومية.
مادة ()746

 .1إذا انتهت تفليسة الشركة باالتحاد وتم الصل مع واحد أو أ ثر من الشركاء المتضامنين في الشركة
فال يجوز تاصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصل أو لضمان تنفيذها.

 .2ويب أر الشريك الذي حصل على الصل من التضامن.

 .3بواذا تم الصل مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضـامنين باالتحـاد اسـتمرت الشـركة قائمـة إال
إذا كان موضوع الصل هو التالي عن جميع أموالها.
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 .4بواذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين بالصل اعتبر كل صل مستقالب عن غير،
وال تسري شروطه إال على دائني التفليسة الااصة به.
مادة ()747

ال تُحل الشركة بانتهاء تفليستها باالتحاد ،ومـع ذلـك يجـوز للمحكمـة التـي أصـدرت حكـم شـهر اإلفـالس أن
تقرر حل الشركة إذا تبين أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفية االتحاد ال يكفي لمتابعة أعمالها على نحو

مجد.
.1

مادة ()748

تعد الديون التي يعلن عنها دائنو الشركة في التفليسة كما لو أعلن عنها بال امـل فـي تفليسـة كـل مـن

ال وذلــك مــع
الشـركاء ،ويحــق لـدائن الشــركة أن يشــترك فـي جميــع التوزيعــات إلـى أن يســتوفى حقــه كـام ب
م ارعـاة مـا للشـركاء مــن حـق فـي الرجـوع علــى تفليسـات بعضـهم الـبعض الســتيفاء مـا دفعـو بالزيـادة عــن

أنصبتهم في الديون.

 .2أما الدائنون الشاصيون فال يشتركون إال في تفليسة الشركاء المدينين لهم.
 .3ول ل دائن المنازعة على ديون الدائنين المتحدين معه.
مادة ()749

ال يترتط على إفالس شريك أو أ ثر إفالس الشركة.

مادة ()750

يجوز ل ل شريك شمل ُه حكم شهر إفالس الشركة أن يعرض الصل علـى دائنـي الشـركة ودائنيـه المتحـدين
في تفليسته الااصة.
مادة ()751

إذا أفلســت الش ــركة إفالسـ ـبا بالت ــدليس أو بالتقصــير فيج ــوز عن ــد االقتض ــاء أن تقــام ال ــدعوى الجزائي ــة عل ــى
الشـركاء فــي شـركات التضــامن وعلـى الشــركاء المفــوض إلـيهم بــاإلدا ةر فـي شــركات التوصـية وعلــى مــديري
الشركات المحدودة المسئولية أو على أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين.
الفصل الثامن

رد االعتبار التجاري
مادة ()752

فيما عدا حالة اإلفالس بالتدليس تعود بحكـم القـانون جميـع الحقـوق التـي سـقطت عـن المفلـس طبقـا للمـادة

( )620من هذا القانون بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة.
مادة ()753

.1

يجط الحكم برد االعتبار إلى المفلس إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصروفات وأربال عن مدة ال

تزيد على سنتين.
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 .2بواذا كـان المفلـس شـريكبا متضـامنبا فــي شـركة حكـم بشـهر إفالسـها ،فــال يـرد إليـه اعتبـار وجوبـبا إال بعــد
وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات وعوائد مدة ال تزيد على سنتين.
مادة ()754

 .1يجوز الحكم برد االعتبار إلى المفل س في الحالتين اآلتيتين :
أ.

إذا حص ــل المفل ــس عل ــى ص ــل مـ ــن دائني ــه ونفـ ـذ ش ــروطه ويسـ ــري ه ــذا الحك ــم عل ــى الشـ ــريك
المتضـامن فـي شـركة حكـم بشــهر إفالسـها إذا حصـل هـذا الشـريك علــى صـل اـاص بـه ونفــذ

شروطه.

ب .إذا أثبت المفلس أن الدائنين أب أروا ذمته مـن جميـع ديونـه بعـد انتهـاء التفليسـة أو أنهـم أجمعـوا
على الموافقة على رد اعتبار.

 .2إذا امتنع أحد الدائنين عـن قـبض دينـه أو كـان غائبـبا أو تعـذر معرفـة موطنـه جـاز إيـداع الـدين ا ازنـة
المحكمة ،وتعتبر شهادة اإليداع فيما يتعلق برد االعتبار سند ماالصة.
مادة ()755

 .1ال يــرد االعتب ــار إل ــى المفل ــس ال ــذي ص ــدر علي ــه حكــم ب اإلدان ــة ف ــي إح ــدى جـ ـرائم اإلف ــالس بالتق ص ــير إال بع ــد
تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة.

 .2وال يــرد االعتب ــار إلــى المفل ــس ال ــذي صــدر علي ــه حكــم باإلدان ــة ف ــي إحــدى جـ ـرائم اإلفــالس بالت ــدليس إال بع ــد
انقضاء مدة السنوات الامس التالية لتاريخ تنفيذ ا لعقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها.

 .3وفـ ــي جميـ ــع األح ـ ــوال المتقدمـ ــة الـ ــذكر ال يج ـ ــوز إعـ ــادة االعتبـ ــار إل ـ ــى المفلـ ــس إال إذا كـ ــان ق ـ ــد أوفـ ــى جمي ـ ــع
الـ ــديون المطلوبـ ــة من ـ ــه مـ ــن أ ص ـ ــل وم صـ ــاريف وأربـ ــال م ـ ــدة ال تزيـ ــد عل ـ ــى سـ ــنتين أو أجـ ــرى تس ـ ــوية بشـ ــأنها م ـ ــع

الدائنين.

مادة ()756

ـاء علـ ــى طل ــط أحـ ــد الورث ــة طب ق ـ ـ با لألحك ــام المن صـ ــوص عليه ــا فـ ــي المـ ــواد
ي ــرد االعتبـ ــار إل ــى ا لمفلـ ــس بع ــد وفاتـ ــه بن ـ ب
السابقة.

مادة ()757

 .1يقـدم طلــط رد االعتبـار مرفق ـاب بـه المســتندات المريـدة لــه إلـى قلــم كتـاط المحكمــة التـي أصــدرت حكــم
شهر اإلفالس.
 .2ويرسـل قلـم كتــاط المحكمـة فــو بار صـورة عــن الطلـط إلــى النيابـة العامــة وتقـوم بإاطــار الـدائنين الــذين
قبلت ديونهم في التفليسة ولم يحصلوا على إيفاء تام لديونهم بطلط رد االعتبار.

 .3وينشر ملاص الطلط في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائ ةر المحكمة على نفقـة
المـدين ،ويجـط أن يشـتمل هــذا الملاـص علـى اســم المـدين وتـاريخ صـدور حكــم شـهر اإلفـالس وكيفيــة

انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها ُمقتضى.
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مادة ()758

تودع النيابة العامة قلم كتاط المحكمة االل ثالثين يوماب من تاريخ تسلمها صورة طلط رد االعتبار تقري ابر
يشـ ــتمل علـ ــى بيانـ ــات عـ ــن نـ ــوع اإلفـ ــالس واألحكـ ــام التـ ــي صـ ــدرت علـ ــى المفلـ ــس فـ ــي ج ـ ـرائم اإلف ـ ــالس أو
المحا مات أو التحقيقات الجارية معه فـي هـذا الشـأن ،ورأي النيابـة العامـة فـي قبـول طلـط رد االعتبـار أو

رفضه على أن يكون هذا الرأي مسبببا.

مادة ()759

اء تامـ ـبا أن يق ــدم
ل ــل دائ ــن لــم يس ــتوف حقــه بالمع ــدل المقــرر ف ــي عقــد الص ــل أو لــم يب ــرئ ذمــة مدين ــه إب ـر ب
اعت ارض ـاب علــى طلــط رد االعتبــار اــالل الثالثــين يومـ ـاب التاليــة لتــاريخ نشــر ملاــص الطلــط فــي الص ــحف

ويكون االعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى قلم كتاط المحكمة مرفقبا به المستندات المريدة له.
مادة ()760

يقـوم قلــم كتــاط المحكمــة بعــد انقضــاء الميعــاد المنصـوص عليــه فــي الم ـادة الســابقة بــإبال الــدائنين الــذين

قدموا اعتراضات على طلط إعادة االعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلط.
مادة ()761

 .1تفصل المحكمة في طلط إعادة االعتبار بحكم نهائي.

 .2بواذا قضت المحكمة برفض الطلط لم يجز تقديمه من جديد إال بعد انقضاء سنة على صدور الحكم.
 .3بواذا ق ضـ ـ ت بإع ــادة االعتبـ ــار يتع ــين إدراج الحكـ ــم ف ــي سـ ــجالت المحكم ــة التـ ــي ف ص ــلت فيـ ــه بوااط ــار السـ ــجل
التجاري بذلك.

مادة ()762

إذا أجريت قبل الفصل فـي طلـط رد االعتبـار تحقيقـات مـع المفلـس عـن اتهامـه بجريمـة إفـالس أو أقيمـت

عليه الدعوى الجزائية عن ذلك ،وجط على النيابة العامة إاطار المحكمة على وجه السرعة ويتعين على
المحكمة وقف الفصل في طلط رد االعتبار حتى انتهـاء التحقيقـات مـع المفلـس أو صـدور الحكـم النهـائي

في الدعوى الجزائية.

مادة ()763

إذا صــدر علــى المــدين حكــم نهــائي باإلدان ــة فــي إحــدى ج ـرائم اإلفــالس بع ــد صــدور الحكــم لــه بــرد اعتب ــار

أعتبر هذا الحكم كـأن لـم يكـن ،ولـيس للمـدين الحصـول بعـد ذلـك علـى حكـم بـرد االعتبـار إال وفقـبا للشـروط
المنصوص عليها في المادة (.)753
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الفصل التاسع

الصلح الواقي من اإلفالس
مادة ()764

 .1للتـاجر الــذي يجـوز شــهر إفالسـه واضــطربت أعمالـه الماليــة اضـطراببا مــن شـأنه أن يــردي إلـى توقفــه
عن الدفع أن يطلط الصل الواقي من اإلفالس بشرط أال يكون قد ارت ط غشبا أو اطأ ال يصدر عن
التاجر العادي.

 .2وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلط شهر إفالسه أن يطلط الصل الواقي من اإلفالس إذا
توافرت فيه الشروط المـذكو ةر فـي الفقـ ةر السـابقة وقـدم طلـط الصـل اـالل الميعـاد المنصـوص عليـه فـي

المادة (.)585

 .3ال يقبـل طلـط الصـل الـواقي مـن اإلفـالس إال إذا كــان الطالـط قـد زاول التجـا ةر بصـفة مسـتم ةر اــالل
السنتين السابقتين على تقديم الطلط وقام االل هـذ المـدة بمـا تفرضـه عليـه األحكـام الااصـة بالسـجل

التجاري وبالدفاتر التجارية.

مادة ()765

 .1فيمـا عـدا شــركات المحاصـة يجــوز مـن الصـل ال ـواقي مـن اإلفــالس ل ـل شـركة تجاريــة تـوافرت فيهــا
الشــروط المنصــوص عليهــا ف ــي الفقــرتين األولــى والثاني ــة مــن المــادة الســابقة ،وم ــع ذلــك ال يجــوز م ــن

الصل للشركة وهي في مرحلة التصفية.

 .2وال يجـوز لمــدير الشــركة طلـط الصــل إال بعــد الحصـول علــى إذن بــذلك مـن أغلبيــة الشــركاء أو مــن
الجمعية العمومية باجتماع غير عادي على حسط األحوال.
مادة ()766

.1

لمن آل إليهم متجر المتوفى بطريق اإلرث أو الوصية أن يطلبـوا الصـل الـواقي إذا قـرروا االسـتمرار

في التجا ةر وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصل .

 .2ويجــط علــى الورثــة أو الموصــى لهــم أن يطلب ـوا الص ــل ال ـواقي اــالل ثالثــة أشــهر مــن تــاريخ وف ــاة
التـاجر ،فـإذا لــم يتفقـوا باإلجمــاع علـى طلــط الصـل وجــط علـى المحكمــة أن تسـمع أق ـوال مـن عــارض

منهم في طلط الصل لتفصل فيه وفقبا لمصلحة ذوي الشأن.
مادة ()767

ال يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصل الواقي أن يطلط منحه صلحبا آار.
مادة ()768

إذا ُق ـدم إلــى المحكم ــة طلــط لش ــهر إفــالس الم ــدين وطلــط آا ــر بالصــل الـ ـواقي مــن اإلف ــالس ،فــال يج ــوز
الفصل في طلط شهر اإلفالس إال بعد الفصل في طلط الصل الواقي بحكم بات يقضي برفضه.
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مادة ()769

يقدم طلط الصل الواقي إلى قلم كتاط محكمة البداية الماتصة بشهر اإلفالس يبين فيه أسباط اضطراط

األعمـال ومقترحــات الصــل وضــمانات تنفيــذها ،بواذا لــم يـتمكن طالــط الصــل مــن تقــديم هــذ البيانــات أو
بعضها وجط عليه بيان أسباط ذلك.
يرفق بطلط الصل الواقي ما يأتي :

مادة ()770

 .1الوثائق المريدة للبيانات المذكو ةر فيه.
.2

شهادة من السجل التجاري تثبت تقيد التـاجر بأحكـام السـجل التجـاري اـالل السـنتين السـابقتين علـى

.3

شهادة من الغرفة التجارية بمزاولة التجا ةر بصفة معتادة ومستم ةر االل السنتين السابقتين على طلـط

طلط الصل .
الصل .

 .4الدفاتر التجارية اإللزامية.

 .5صورة عن الميزانية وحسا ط األربال والاسائر عن السنتين السابقتين على طلط الصل .
.6
.7
.8

بيان بإجمالي المصروفات الشاصية عن السنتين السابقتين على طلط الصل .

بيان تفصيلي باألموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلط الصل .

بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم والتأمينات الضامنة لها.
مادة ()771

إذا كان الطلط ااصبا بشركة وجط أن يرفق به إضافة للوثائق المذكورة في المادة السابقة صورة عـن عقـد
تأسـيس الشـركة وعـن نظامهـا األساسـي مصـادقبا عليهمـا مـن السـجل التجـاري ،والوثـائق المثبتـة لصـفة مقــدم

الطلط وصورة عن قرار الشركاء أو الجمعية العمومية بطلط الصـل وبيـان بأسـماء الشـركاء المتضـامنين

وعناوينهم وجنسياتهم.

مادة ()772

 .1يجط أن ت ون الوثـائق المـذكورة فـي المـادتين السـابقتين مرراـة وموقعـة مـن طالـط الصـل بواذا تعـذر
تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجط أن يتضمن الطلط أسباط ذلك.
 .2ويحرر قلم كتاط المحكمة محض بار بتسلم هذ الوثائق.
مادة ()773
.1

للمحكمة التي تنظر في طلط الصل أن تـأمر باتاـاذ التـدابير الالزمـة للمحافظـة علـى أمـوال المـدين

إلى حين الفصل في الطلط.

 .2ويج ــوز للمحكم ــة أن تتاـ ــذ م ــن اإلج ـ ـراءات م ــا يمكنهـ ــا م ــن اإلحاطـ ــة بحال ــة المـ ــدين المالي ــة وأسـ ــباط
اضطرابها.
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 .3وتنظر المحكمة في طلط الصل في غير عالنية وعلـى وجـه االسـتعجال وتفصـل فـي الطلـط بحكـم
نهائي وبدون اصومه.

مادة ()774

تقضي المحكمة برفض طلط الصل الواقي في األحوال اآلتية :

 .1إذا لـم يقـدم طالـط الصــل الوثـائق والبيانـات المنصـوص عليهــا فـي المـادتين ( )772،770أو قــدمها
غير مكتملة دون مبرر.

 .2إذا صـدر ضــد طالــط الصــل حكــم بــات باإلدانــة فـي إحــدى ج ـرائم اإلفــالس بالتــدليس أو فــي إحــدى

جرائم التزوير أو السرقة أو النصط أو ايانة األمانة أو ااتالس األموال العامـة أو إعطـاء شـيك بـدون

رصيد ما لم يكن قد ُرد إليه اعتبار.
 .3إذا كان طالط الصل قد اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار.
 .4إذا لم يقم بتنفيذ ما التزم به في صل واق سابق.

مادة ()775

إذا قضـت المحكمـة بـرفض طلـط الصـل الـواقي جـاز لهـا أن تحكـم علـى التـاجر بغ ارمـة ال تزيـد علـى ألــف

دينــار أردن ــي أو مــا يعادله ــا بالعمل ــة المتداولــة قانونـ ـبا إذا تب ــين لهــا أن ــه تعم ــد اإليهــام باض ــطراط أعمال ــه أو
إحداث االضطراط فيها.
مادة ()776

 .1إذا قضـت المحكمـة بقبـول الصــل الـواقي وجـط أن تــأمر فـي حكمهـا بافتتــال اإلجـراءات وتنـدط أحــد
قضاتها ل شراف على إجراءات الصل وتعين أمينبا أو أ ثر لمباشرة هذ اإلجراءات ومتابعتها.
 .2للمحكمـة أن تـأمر فـي حكمهـا بافتتـال إجـراءات الصــل أن يـودع المـدين ا ازنـة المحكمـة مبلغـبا تحــدد
يكون أمانة لمواجهة مصروفات إجراءات الصل .

.3

للمحكمـة أن تقضــي بإلغـاء إج ـراءات الصـل أو بوقفهــا إذا لـم يــودع المـدين مبلــغ األمانـة فــي الميعــاد

الذي عينته.

مادة ()777

يعـ ــين أمـ ــين الصـ ــل م ـ ــن المـ ــراص لهـ ــم بمزاولـ ــة مهن ـ ــه أمـ ــين التفليسـ ــة وتسـ ــري ف ـ ــي هـ ــذا الشـ ــأن األحك ـ ــام

المنصوص عليها في المادة (.)604

مادة ()778

تسري على الق اررات التي يصدرها القاضي المشرف على إجـراءات الصـل األحكـام المنصـوص عليهـا فـي

المادتين ( )620و(.)622
.1

مادة ()779

يبلغ قلم كتاط المحكمة أمين الصل بقرار تعيينه فور صدور.
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 .2يقوم أمين الصل االل األيام الامسة التالية لتبليغه بالتعيين بقيد الحكم بافتتال إجراءات الصل في

الســجل التجــاري ونشــر ملاص ــه مصــحوباب بــدعوة ال ــدائنين إلــى االجتمــاع ف ــي صــحيفة يوميــة يعينه ــا
القاضي المشرف.

 .3وعلـى أمـين الصــل أن يرسـل فـي الميعــاد المـذكور فـي الفق ـ ةر السـابقة الـدعوة إلــى االجتمـاع مرفقـبا بهــا
مقترحات الصل إلى الدائنين المعلومة عناوينهم.
مادة ()780

 .1يقوم القاضي المشرف فور صدور الحكم بافتتال إجراءات الصل بإقفال دفاتر المدين ووضع توقيعه عليها.

 .2ويباش ــر أم ــين ال ص ــل ف ــور تبليغ ــه ب ــالتعيين إجـ ـراءات الج ــرد بح ض ــور الم ــدين وكات ــط المحكم ــة ويح ــرر مح ض ـ ـراب
بذلك.
مادة ()781

 .1يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتال إجراءات الصل قائمبا على إدارة أمواله بإشراف أمين الصل ،
ولـه أن يقــوم بجميــع التصـرفات العاديــة التــي تقتضـيها أعمالــه التجاريــة ،ومـع ذلــك ال يجــوز االحتجــاج
على الدائنين بالتبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكور.

 .2وال يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتال إجراءات الصل أن يقترض أو يعقد صلحبا أو رهنبا أو أن
ال للمل ية ال تستلزمه أعماله التجارية العادية إال بعـد الحصـول علـى إذن مـن القاضـي
يجري تصرفبا ناق ب
المشرف ،وكل تصرف يتم على االف ذلك ال يحتج به على الدائنين.
مادة ()782

 .1توقـف جميـع الـدعاوى بواج ـراءات التنفيـذ الموجهـة إلــى المـدين بمجـرد صــدور الحكـم بافتتـال إج ـراءات
الصـل  ،أمـا الــدعاوى المقامـة مــن المـدين بواجـراءات التنفيــذ التـي باشــرها فتبقـى سـارية مــع إداـال أمــين
الصل فيها.

 .2وال يجـوز االحتجـاج فـي مواجهـة الـدائنين بـالرهون وحقـوق االمتيـاز واالاتصـاص المقـررة علـى أم ـوال
المدين والمقيدة بعد صدور الحكم بافتتال إجراءات الصل .
مادة ()783

ال يترتط على صدور الحكم بافتتال إجراءات الصل حلول آجال الديون التي على المدين.
مادة ()784

إذا أا فــى المــدين بعــد ت ق ــديم طلــط ال صــل ج ــزء با مــن أموالــه أو أتل ف ــه أو أجــرى بســوء ني ــة ت صــرفات ضــارة بال ــدائنين
أو تصرفات ماالفة ألحكام المادة ( ) 783جاز للمحكمة أن تأمر من تلقاء ذاتها بإلغاء إجراءات الصل .
مادة ()785

 .1على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالـة أو مضـمونة بتأمينـات ااصـة أو ثابتـة بأحكـام باتـة
أن يسلموا أمين الصل االل العش ةر أيام التالية لنشر ملاص الحكم الصادر بافتتال إجـراءات الصـل
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ف ــي ال ص ــحيفة أو م ــن ت ــاريخ تس ــلم اط ــاط التبلي ــغ مس ــتندات دي ــونهم م ص ــحوبة ببي ــان ه ــذ ال ــديون وتأميناته ــا إن

وج ــدت وم قـ ــدارها مقومـ ــة بالعملـ ــة الوطنيـ ــة عل ــى أسـ ــاس سـ ــعر ال صـ ــرف المعلـ ــن ل ــدى سـ ــلطة الن قـ ــد يـ ــوم صـ ــدور
الحكم ،ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصل بكتاط مسجل مصحوط بعلم الوصول.

 .2ويكون الميعاد ثالثين يوم با بالنسبة إلى الدائنين المقيمين اارج البالد.
مادة ()786

 .1ي ضــع أم ــين ال ص ــل بع ــد انته ــاء الميع ــاد المن ص ــوص عليــه ف ــي الم ــادة الس ــابقة قائم ــة بأس ــماء ال ــدائنين ال ــذين
طلب ـ ــوا االش ـ ــتراك ف ـ ــي إجـ ـ ـراءات ال ص ـ ــل وبيانـ ـ ـاب بم ق ـ ــدار كـ ـ ـ ل دي ـ ــن عل ـ ــى ح ـ ــدة والمس ـ ــتندات المري ـ ــدة والتأمين ـ ــات
الضامنة له إن وجدت وما يرا بشأن قبوله أو رفضه.

 .2وألم ــين ال صـ ــل أن يطل ــط مـ ــن الـ ــدائن ت ق ــديم إي ضـ ــاحات ع ــن الـ ــدين أو ت ملـ ــة مس ــتنداته أو تعـ ــديل م قـ ــدار أو
صفاته.

مادة ()787

 .1علـى أمـين الصـل إيـداع قائمــة الـديون قلـم كتـاط المحكمـة اــالل األيـام الثالثـين التاليـة لصـدور حكــم
افتتال إجراءات الصل  .ويجوز عند االقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من القاضي المشرف.

 .2ويقـوم أمــين الصـل فــي اليــوم التـالي ل يــداع بنشـر بيــان بحصــول اإليـداع فــي صـحيفة يوميــة يعينهــا

القاضي المشرف ويرسل أمين الصل إلى المدين بوالى كل دائن نساة من قائمة الديون وبيان بالمبالغ
التي يرى قبولها من كل دين.

 .3ول ل ذي مصلحة االطالع على القائمة المودعة قلم كتاط المحكمة.
مادة ()788

للمـدين ول ــل دائــن ورد اسـمه بقائمــة الــديون أن ينـازع فــي الــديون المدرجـة بهــا اــالل األيـام العش ـ ةر التاليــة
لتـاريخ النشــر فــي الصـحف عــن حصــول اإليـداع ،وتقــدم المنازعــة إلـى قلــم كتــاط المحكمـة ويجــوز إرســالها

بالبريد المسجل أو بطريق البرق أو التل س أو الفا س أو البريد االل تروني أو أي وسيلة إل ترونية أارى.
مادة ()789

 .1يضع القاضي المشرف بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمة نهائية بالديون
غير المتنازع عليها ويرشر على البيان الااص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبول منه.

 .2ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين متنازعبا عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة.
 .3ويفص ــل القاضـ ــي ف ــي الـ ــديون المتنـ ــازع عليه ــا ا ـ ـالل األي ــام الثالثـ ــين التاليـ ــة لت ــاريخ انقضـ ــاء ميعـ ــاد
المنازعة.

 .4وياطــر قلــم كت ــاط المحكمــة ذوي الش ــأن بميعــاد الجلس ــة قبــل انعقادهــا بثالث ــة أيــام عل ــى األقــل .كم ــا
يبلغهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدور.
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مادة ()790

.1

يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول ا لدين أمام المحكمة التي قدم إليها طلط

الصل .

 .2وال يترتط على الطعن وقف إجراءات الصل إال إذا أمرت المحكمة بذلك.

 .3ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مرقتبا بمبلغ تقدر.
 .4وال يجوز قبول الدين مرقتبا إذا أقيمت بشأنه دعوى جزائية.

 .5بواذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجط قبوله مرقتاب بوصفه ديناب عادياب.
مادة ()791

ال يجــوز أن يشــترك ف ــي إج ـراءات الصــل الـ ـواقي الــدائنون الــذين ل ــم يقــدموا مســتندات دي ــونهم فــي الميع ــاد
المنصوص عليه في المادة ( )785وال الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائيبا أو مرقتبا.
مادة ()792

.1

يعين القاضي المشرف بعد االنتهاء من تحقيق الديون ميعاداب الجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات

الصل  ،وترسل الدعوة لحضور هذا االجتماع إلى كل دائن قُبل دينه نهائياب أو مرقتاب.
 .2ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية.
مادة ()793

 .1يودع أمين الصل قلم كتاط المحكمـة قبـل الميعـاد المعـين الجتمـاع الـدائنين بامسـة أيـام علـى األقـل

تقري بار عن حالة المدين المالية وأسباط اضـطرابها وبيانـبا بأسـماء الـدائنين الـذين لهـم الحـق فـي االشـتراك
في إجراءات الصل .

.2

يجط أن يتضمن تقرير األمين رأيه في شروط الصل التي اقترحها المدين.

 .3ويجوز ل ل ذي مصلحة أن يطلط من القاضي المشرف اإلذن له باالطالع على التقرير المذكور.
مادة ()794

 .1يتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين.

 .2ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيالب ااصبا في حضور االجتماع.
 .3ويجط أن يحضر المدين بنفسه االجتماع ،وال يجوز أن يقيم وكيالب في الحضور نيابة عنه إال لعـذر
يقبله القاضي المشرف.

مادة ()795

ال تجـرى المداولــة علــى شــروط الصــل إال بعــد تــالوة تقريــر األمــين ويجــوز للمــدين اقت ـرال تعــديل شــروطه

للصل أثناء المداولة.
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مادة ()796

 .1ال يقع الصل إال بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياب أو مرقتبا بشرط أن يكونوا حائزين
لثلثي قيمة هذ الديون وال يدال في حساط هاتين األغلبيتين العددية والقيمية الدائنون الذين لم يشتركوا
في التصويت على شروط الصل كما ال تحسط ديونهم في قائمة الديون.

 .2بواذا كـان الصـل ااص ـبا بشـركة أصـدرت ســندات قـرض وجــط م ارعـاة األحكـام المنصــوص عليهـا فــي
المادة (.)746
مادة ()797

.1

يسري على الصل الواقي من اإلفالس الحظر المنصوص عليه في المادة (.)700

 .2وتســري فــي شــأن اشــتراك ال ــدائنين أصــحاط التأمينــات العينيــة ف ــي التصــويت علــى الصــل األحك ــام
المنصوص عليها في المادة (.)701

مادة ()798

 .1يوقع عقد الصل الواقي من اإلفالس في الجلسة التي جرى فيها التصويت عليه بواال وقع الغياب.
 .2بواذا لــم تتح قــق إحــدى األغلبيتــين المن ص ــوص عليهمــا فــي المــادة ( )796تأجل ــت المداولــة فــي شــروط ال ص ــل
عشرة أيام ال مهلة غيرها .ووجط في هذ الحالة تطبيق األحكام المنصوص عليها في المادة (.)698
مادة ()799

 .1يح ـ ــرر مح ض ـ ــر بمـ ـ ــا ت ـ ــم ف ـ ــي جلسـ ـ ــة ال ص ـ ــل يوقع ـ ــه القا ضـ ـ ــي المش ـ ــرف وأم ـ ــين ال صـ ـ ــل والم ـ ــدين والـ ـ ــدائنون
الحاضرون.

.2

ل ــل دائــن ل ــه حــق االش ــتراك فــي م ــداوالت ال صــل اــالل األي ــام العش ـرة التالي ــة للتوقيــع عل ــى مح ضــر ال ص ــل

أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من اعتراضات على الصل وأسباط هذ االعتراضات.

 .3وعلــى القا ض ــي المشــرف ا ــالل األيــام الس ــبعة التالي ــة النق ضــاء الميع ــاد المن صــوص علي ــه فــي الف قـ ـرة الس ــابقة
أن يع ــرض األم ــر علـ ــى المحكم ــة التـ ــي أ ص ــدرت األمـ ــر بافتت ــال إج ـ ـراءات ال ص ــل مرف ق ـ ـ با بتقري ــر مـ ــن قبل ــه عـ ــن
حالة المدين المالية وأسباط اضطراط أعماله وشروط الصل وبيان باالعتراضات عليه وأسبابها.
مادة ()800

 .1ي ق ــوم قلـ ــم كت ــاط المحكمـ ــة بتبلي ــغ المـ ــدين والـ ــدائنين ال ــذين ت قـ ــدموا باعترا ض ــات علـ ــى ال ص ــل بميعـ ــاد الجلسـ ــة
التـ ـ ــي حـ ـ ــددت لنظـ ـ ــر هـ ـ ــذ االعترا ضـ ـ ــات وطلـ ـ ــط ا لم صـ ـ ــادقة عليـ ـ ــه .ويجـ ـ ــوز ل ـ ـ ــل ذي م صـ ـ ــلحة ح ضـ ـ ــور ه ـ ـ ــذ

الجلسة.

 .2تف صــل المحكمــة ف ــي االعترا ضــات علــى ال ص ــل وفــي طلــط الم ص ــادقة عليــه بحكــم واح ــد يكــون نهائيــا بقب ــول
المصادقة عليه أو برفض هذ المصادقة.

 .3يجــوز للمحكمــة رفــض الم ص ــادقة علــى ال صــل ولــو ل ــم ي قــدم بشــأنه أيــة اعترا ض ــات إذا تــوافرت أســباط تتعل ــق
بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر الرفض.
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 .4إذا رفضـت المحكمـة االعت ـراض علـى الصـل جــاز لهـا الحكــم علـى المعتـرض بغ ارمــة ال تجـاوز ألــف
دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونبا إذا ما تبين لها أنه تعمد باعتراضه تأاير الصل .
مادة ()801

ال لوفـاء الـديون كمـا يجـوز أن يتضـمن إبـراء المـدين
 .1يجوز أن يتضمن الصل الواقي من المدين آجا ب
جزئيبا من الدين.
 .2ويجوز أن يعقد الصل بشرط الوفاء بكامل الدين إذا أيسر المدين االل مدة تعين في شروط الصل

على أال تتجاوز امس سنوات من تاريخ المصادقة على الصل  ،وال يعتبر المدين أنه قـد أيسـر إال إذا

زادت قيمة موجوداته على قيمة الديون المترتبة عليه.

 .3وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمانات عينية أو شاصية لتنفيذ شروط الصل .
مادة ()802

 .1يجري شهر الحكم الصادر بالمصادقة على الصل الواقي وفقبا لألحكام المقررة لشهر اإلفالس.
 .2ويجط أن يشتمل الملاص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيد فـي السـجل
التجاري والمحكمة التي صادقت على الصل وتاريخ حكم المصادقة وملاص ألهم شروط الصل .
مادة ()803

.1

يســري ال صــل الــواقي م ــن اإلفــالس فــور صــدور الحك ــم بالم صــادقة علــى الــدائنين ال ــذين تعتبــر ديــونهم عادي ــة

وفق با ألحكام اإلفالس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه.
 .2ال يفيـد مـن ال صـل الــواقي المـدينون المت ضـامنون مـع المــدين أو ك فـالر فـي الـدين ،ومــع ذلـك إذا وقـع ال صــل
مــع ش ــركة أف ــاد م ــن شــروطه الش ــركاء المس ــئولون ف ــي جميــع أم ــوالهم ع ــن ديونه ــا إال إذا نــص ف ــي ع ق ــد ال ص ــل

على غير ذلك.

 .3وال يسري الصل على دين النفقة وال على الديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتال إجراءات الصل .
مادة ()804

بناء على طلبه آجاالب للوفاء بالديون التي
 .1يجوز للمحكمة التي صادقت على الصل أن تمن المدين ب
نشأت بعد صدور الحكم بافتتال إجراءات الصل بشرط أال تجاوز األجل المقرر في الصل .
 .2وال يترتط على مصادقة الصل حرمـان المـدين مـن اآلجـال التـي ت ـون أبعـد مـدى مـن األجـل المقـرر
في الصل .

مادة ()805

وبناء على تقرير القاضي المشرف باإلبقاء على أمين
 .1تأمر المحكمة في حكم المصادقة على الصل
ب
الصل أو بتعيين رقيط من الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الصل بوابال المحكمة بما يقع
من ماالفات لهذ الشروط.
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 .2يطلط الرقيط المشرف على تنفيذ شروط الصل من المحكمة التي صادقت عليه االل األيام العشرة
التالي ــة علـ ــى تنفيـ ــذ شـ ــروط الصـ ــل إصـ ــدار حكمه ــا بإقفـ ــال اإلج ـ ـراءات .ويشـ ــهر هـ ــذا الطلـ ــط بال يفيـ ــة

المنصوص عليها في المادة (.)785

 .3ويصدر الحكم بإقفال اإلجراءات االل الثالثين يومبا التالية لتاريخ النشر في الصحف ويقيد ملاصه
في السجل التجاري.
مادة ()806

 .1يبطـل الصـل ال ـواقي مـن اإلفـالس إذا ظهــر بعـد المصـادقة عليــه تـدليس مـن المــدين .ويعتبـر تدليس ـاب
على وجه الاصوص إافاء األموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها.
 .2يطلــط إبطــال الصــل اــالل ســتة أشــهر مــن اليــوم الــذي يظهــر في ـه التــدليس بواال كــان الطلــط غي ــر
ال إذا قدم بعد انقضاء سـنتين مـن تـاريخ صـدور الحكـم
مقبول .وفي جميع األحوال ال يكون الطلط مقبو ب
بالمصادقة على الصل .

مادة ()807

 .1ال يلزم الدائنون برد ما قبضو من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصل .

 .2ويترتط على إبطال الصل براءة ذمة ال فيل الذي ضمن تنفيذ شروطه.
مادة ()808

بناء على طلط كل دائن ياضع لشروط الصل أن تقضي بفسخ الصل في األحوال اآلتية :
للمحكمة ب
 .1إذا لم ينفذ المدين شروط الصل كما اتفق عليها.
 .2إذا تصرف المدين بعد المصادقة على الصل تصرفبا ناقالب لمل ية متجر دون مبرر مقبول.
 .3إذا توفى المدين وتبين أنه ال ينتظر تنفيذ شروط الصل أو إتمام تنفيذها.
مادة ()809

 .1ال يلزم الدائنون برد ما قبضو من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصل .

 .2وال يترتــط علــى فســخ الصــل ب ـراءة ذمــة ال فيــل الضــامن لتنفيــذ شــروطه ويجــط ت ليــف هــذا ال في ــل
بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلط فسخ الصل .

مادة ()810

.1

يقدر القاضي المشرف على الصل أجر كل من أمين الصل والرقيط من غير الدائنين ويودع قرار

القاضي في هذا الشأن قلم كتاط المحكمة في اليوم التالي لصدرو .

 .2ويجوز ل ل ذي مصلحة االعتراض على القرار لدى المحكمة االل الامسة عشر يومبا التالية لتاريخ
اإليداع ،ويكون الحكم الصادر في االعتراض نهائياب.
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مادة ()811

ـاء علــى تقري ــر القاضــي المشــرف علــى الصــل أن تــأمر فــي حكمه ــا
يجــوز للمحكمــة مــن تلقــاء ذاتهــا أو بنـ ب
بإقفال إجراءات الصل بصرف مكافأة إجمالية للرقيط إذا كان من الدائنين وتبين أنه بذل في عمله جهـداب

غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسم بذلك.

الفصل العاشر

جرائم اإلفالس والصلح الواقي منه
الفرع األول

جرائم اإلفالس
مادة ()812

يعـد مفلسـبا بالتــدليس ويعاقـط بالسـجن مــدة ال تزيـد علــى امـس سـنوات كــل تـاجر شـهر إفالســه بحكـم بــات
وثبت أنه ارت ط أحد األعمال اآلتية :

 .1أافى دفاتر التجارية كلها أو بعضها أو أتلفها أو أحدث تغيير فيها.
 .2ااتلس أو بدد جزءاب من أمواله أو أافا إض ار ابر بدائنيه.

 .3أقر بمديونيته بديون ال حقيقة لها أو مغالى فيها كتابة أو شفاهة أو بإثباتها في الميزانية أو امتنع عن
تقديم أوراق أو إيضاحات.

 .4حصل على الصل بطريق التدليس.

مادة ()813

 .1فــي حالــة ص ــدور حكــم نهــائي بش ــهر إفــالس شــركة يعاق ــط علــى اإلفــالس بالت ــدليس أعضــاء مجل ــس

إدارتهـا أو مــديروها أو القـائمون علــى تصـفيتها بالســجن مـدة ال تزيــد علـى امــس سـنوات إذا ثبــت أنهــم

ارت بوا أحد األعمال اآلتية :

أ .إافاء دفاتر الشركة التجارية أو أتالفها أو تغييرها.

ب .ااتالس وتبديد جزء من أموال الشركة أو إافائها إض ار بار بدائني الشركة.
ج .اإلقرار بمديونية الشركة بديون ال حقيقة لها أو مغالى فيها بإثبات ذلك في أوراق أو عقود رسمية أو
عرفية أو في الميزانية أو امتنعوا عن تقديم مستندات كانت في حوزتهم.

د .الحصول على صل ااص بالشركة بطريق التدليس.

ه .اإلع ــالن علـ ــى اـ ــالف الحقيق ــة عـ ــن رأس مـ ــال الش ــركة المكتتـ ــط بـ ــه أو الم ــدفوع ،أو وزع ـ ـوا أرباح ـ ـبا
صـورية ،أو اســتولوا علـى مكافــآت تزيـد علــى القـدر المحــدد فـي عقــد تأسـيس الشــركة أو فـي نظامهــا
األساسي.

 .2ال تطبـق العقوبـة المنصـوص عليهـا فـي الفقـ ةر السـابقة علــى مـن يثبـت عـدم اشـت ار ه فـي العمـل محــل
الجريمة أو يثبت امتناعه أو تحفظه على القرار الصادر في شأن هذا العمل.
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مادة ()814

يعــد مفلس ـبا بالتقصــير ويعاقــط بــالحبس مــدة ال تزيــد علــى ســنتين أو بالغ ارمــة التــي ال تجــاوز امســة آالف
دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا ،كل تـاجر صـدر ضـد حكـم نهـائي بشـهر إفالسـه وثبـت
أنه تسبط بتقصير الجسيم في اسا ةر دائنيه في إحدى الحاالت اآلتية :

 .1إذا أ نفق مبالغ باهظة في عمليات وهمية ال تستلزمها أعماله التجارية.

 .2إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن إض ار بار بجماعة الدائنين ولو كان ذلك بقصد الحصول
على الصل .
 .3إذا تصـرف فـي بضـائعه بأقـل مـن سـعرها العـادي أو التجـأ إلـى وسـائل غيـر مشـروعه للحصـول علــى
نقود بقصد تأاير توقفه عن الدفع أو شهر إفالسه أو فسخ الصل .
مادة ()815

يجوز أن يعتبر مفلسبا بالتقصـير ويعاقـط بـالحبس مـدة ال تزيـد علـى سـنة أو بالغ ارمـة التـي ال تجـاوز ألفـين
وامسـمائة دينــار أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعملـة المتداولــة قانونــا ،كــل تــاجر صـدر ضــد حكــم نهــائي بشــهر
إفالسه عن ارت ابه أحد األعمال اآلتية :

 .1لــم يمســك دفــاتر تجاريــة ت فــي للوقــوف علــى حقيقــة مركــز المــالي أو لــم يقــم بــالجرد المفــروض طبقـ ـبا
للقانون.
مكلفة ال تتناسط مع حالته المالية عندما تعهد بها.
 .2عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات
ب
 .3امتنــع ع ــن تقــديم البيان ــات التــي يطلبه ــا منــه قاض ــي التفليســة أو المحكم ــة الماتصــة أو تعم ــد تق ــديم
بيانات غير صحيحة.

 .4سم بعد توقفه عن الدفع بمي ةز ااصة ألحد دائنيه بقصد الحصول منه على قبول الصل .
 .5ت رر إفالسه قبل اإليفاء بالتعهدات المترتبة على صل سابق.

 .6أ نفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشاصية أو مصروفاته البيتية سواء كـان ذلـك قبـل التوقـف عـن
الدفع أو بعد .

مادة ()816

 .1فــي حالــة صــدور حك ــم نهــائي بشــهر إف ــالس شــركة ،يعــد مفلس ـبا بالتقص ــير ويعاقــط بــالحبس أعض ــاء
مجلس إدارتها أو مد يروها أو القائمون على تصفيتها إذا ثبت أنهم ارت بوا أحد األعمال اآلتية :
أ .لم يمسكوا دفاتر تجارية ت في للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي.

ب .امتنعوا عن تقديم البيانات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو أمينها أو تعمدوا تقديم بيانات غير
صحيحة.

ج .تصرفوا في أموال ال شركة بعد توقفها عن الدفع بقصد إقصاء هذ األموال عن الدائنين.
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د .أقدموا بعد توقف الشركة عن الدفع على إيفاء دائن إض ار بار بجماعة الدائنين ،أو قرروا تأمينات أو
مزايا ااصة له تفضيالب له على الباقين ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصل .
ه .تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي أو التجروا إلى وسائل غير مشروعة للحصـول
على نقود بقصد تأاير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفالسها أو فسخ الصل .

و .أنفقوا مبالغ باهظة في عمليات وهمية ال تستلزمها أعمال الشركة.

ز .اشـتركوا فــي أعمــال تاـالف القــانون أو عقــد تأسـيس الشــركة أو نظامهــا األساسـي أو ص ـادقوا علــى
هذ األعمال.

 .2وال تطبــق العقوبــة المنصــوص عليهــا فــي هــذ المــادة علــى مــن يثبــت عــدم اشــت ار ه فــي العمــل محــل
الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأن هذا العمل.
مادة ()817

إذا أقيمـت علـى التـاجر المفلــس أو عضـو مجلـس إدا ةر الشـركة أو مــديرها أو القـائم علـى تصـفيتها الــدعوى

الجزائيــة ب ــاإلفالس بالتــدليس أو بالتقص ــير أو صــدر علي ــه حكــم ب ــذلك وفق ـاب ألحك ــام الم ـواد الس ــابقة ،بقي ــت
الــدعاوى المدنيــة أو التجاري ــة محتفظــة باســتقالليتها ع ــن الــدعوى الجزائيــة ،كم ــا تبقــى اإلج ـراءات المتعلق ــة

بأعمـال التفليسـة كمـا نظمهـا القـانون دون أن تحـال علــى المحكمـة الجزائيـة أو أن يكـون مـن حـق المحكمــة

التصدي لها ما لم ي ُنص القانون على غير ذلك.
مادة ()818

 .1يعاقط أمين التفليسة بالسجن مدة ال تزيد على امس سنوات إذا ااتلس ماالب من أموال التفليسة أثناء
قيامه على إدارتها.

 .2ويعاقط بالحبس إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة.
مادة ()819

يعاق ـ ــط بـ ـ ــالحبس مراقـ ـ ــط التفليسـ ـ ــة إذا تعمـ ـ ــد إعطـ ـ ــاء بيانـ ـ ــات غي ـ ــر صـ ـ ــحيحة عـ ـ ــن حالـ ـ ــة المـ ـ ــدين أو أيـ ـ ــد هـ ـ ــذ

البيانات.
.1

مادة ()820

يعاقـ ــط بـ ــالحبس مـ ــدة ال تزيـ ــد علـ ــى ثـ ــالث س ـ ــنوات وبالغرامـ ــة التـ ــي ال تجـ ــاوز سـ ــتة آالف دينـ ــار أردنـ ــي أو م ـ ــا

يعادله ــا بالعمل ــة المتداول ــة قانون ــا أو بإح ــدى ه ــاتين الع ق ــوبتين ك ــل ش ــاص اا ــتلس أو س ــرق أو بـ ـدد أو ه ــرط أو
أافى أموا بال منقولة قابلة ألن تدال في موجودات التفليسة.

.2

ويعاقــط بالعقوبــات الم قــررة فــي الف ق ـرة الســابقة زوج المــدين المفلــس أو أ صــوله أو فروعــه أو أقاربــه أو أ صــهار

إلى الدرجة الثانية إذا ارت ط أي منهم أحد األعمال المنصوص عليها في الفقرة ( )1من هذ المادة.
مادة ()821

يعاقط بالحبس كل دائن للمفلس ارت ط أحد األفعال اآلتية :

قانون التجارة املقربالقراءة الثانية

169

 .1زاد في ديونه على المفلس بطريق الغ .
.2

اشــترط لنفســه مــع المفلــس أو مــع غيــر مزايــا اا ص ــة مقابــل الت صــويت ل صــال المفلــس فــي مــداوالت التفليس ــة

أو في ال صل .

 .3اشترك في مداوالت الصل أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانون با من ذلك.
 .4عقد مع المفلس بعد توقفه عن الدفع اتفاق با سري با يكسبه مزايا ااصة إضرا برا بباقي الدائنين وهو يعلم ذلك.
مادة ()822

.1

تقضـي المحكمـة مـن تلقــاء ذاتهـا بـبطالن االتفاقــات المـذكو ةر فـي المــادة السـابقة بالنسـبة للمفلــس وألي

شاص آار.

 .2كما تقضي بإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجط االتفاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة.
بناء على طلط ذوي الشأن بالتعويض عند االقتضاء.
 .3وللمحكمة أن تقضي ب
مادة ()823
يعاقط بالسجن مدة ال تزيد على امس سنوات كل من ارت ط أحد األف عال اآلتية :

 .1ااتلس أو أافى أو هرط لمصلحة المدين المفلس كل أو بعض أمواله المنقولة وغير المنقولة.

 .2تقدم بطريق التدليس باسمه أو باسم مستعار أو باسم غير لتثبيت ديون وهمية في ذمة المدين المفلس.
.3

ارت ط وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة اإلفالس بالتدليس.
مادة ()824

يعاقط الشريك فـي جـرائم اإلفـالس بالتـدليس أو بالتقصـير بالعقوبـات المقـر ةر للفاعـل األصـلي حتـى ولـو لـم

يكن تاج بار.

مادة ()825

ال يترتــط علــى إقامــة الــدعوى الجزائيــة ب ــاإلفالس بالتــدليس أو بالتقصــير أي تعــديل فــي األحكــام المتعلق ــة

بإجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك.

الفرع الثاني

جرائم الصلح الواقي من اإلفالس
مادة ()826

يعاقط المدين بالحبس إذا قام بأحد األعمال اآلتية :

 .1أافى عمدبا كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها بقصد الحصول على الصل الواقي.
 .2مك ـن عم ــدبا دائنـ ـبا وهمي ـبا أو ممنوعـ ـبا م ــن االشــتراك ف ــي الص ــل أو مغالي ـبا ف ــي دين ــه مــن االش ــتراك ف ــي
مداوالت الصل والتصويت عليها ،أو تركه بسوء نية يشترك في ذلك.

 .3أغفل عمداب ذكر دائن في قائمة الدائنين.
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مادة ()827

يعاقط الدائن بالحبس إذا قام بأحد األعمال اآلتية :

 .1اشترك في مداوالت الصل أو التصويت عليه وهو يعلم أنه ممنوع قانوناب من ذلك.
 .2تعمد المغاالة في تقدير ديونه.

 .3عقد مع المدين أو أي شاص آار اتفاقبا سريبا يكسبه مزايا ااصة مقابل تصويته مع الصل إض ار بار
بباقي الدائنين.
مادة ()828

يعاقط بالحبس أمين الصل الذي تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين.
مادة ()829

يعاقط بالحبس ك ل مراقط تعمـد إعطـاء بيانـات غيـر صـحيحة عـن حالـة المـدين أو أيـد هـذ البيانـات غيـر

الصحيحة وهو يعلم ذلك.

مادة ()830

إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقد المدين أو أي شاص مع أحد الدائنين لمن هذا الدائن مزايا ااصة

مقابل التصويت على الصل أو إضـ ار بار ببـاقي الـدائنين ،جـاز للمحكمـة أن تقضـي مـن تلقـاء ذاتهـا بإبطـال
هـذا االتفـاق ،وبــإلزام الـدائن بــرد مـا اســتولى عليـه بمقتضـى االتفــاق الباطـل ولــو صـدر الحكــم فـي الجريمــة
بناء على طلط ذوي الشأن بالتعويض عند االقتضاء.
بالبراءة .وللمحكمة أن تقضي أيضبا ب
مادة ()831

 .1فـي حالــة إقامــة الــدعوى الجزائ يــة علــى المفلــس يجــط علــى أمــين التفليســة أن يقــدم للنيابــة العامــة أو
للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات بوايضاحات تتعلق بالتفليسة.
 .2وتبق ــى الوث ــائق والمسـ ــتندات الم ــذكو ةر أثنـ ــاء التحقي ــق االبتـ ــدائي أو المحا م ــة لـ ــدى النياب ــة العامـ ــة أو

المحكمة وترد بعد انتهاء التحق يق أو المحا مة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته حسط الحال.
الفرع الثالث

الغرامات والنفقات في جرائم

اإلفالس والصلح الواقي منه
مادة ()832

الغ ارمـات ونفقــات الــدعوى الجزائيــة المتعلقـة بــاإلفالس بالتقصــير التــي تقيمهـا النيابــة العامــة ال يجــوز بــأي

حال من األحوا ل تحميلها لجماعة الدائنين.

مادة ()833

في حالة عقد الصل يتحمل المفلس نفقات الدعوى ومع ذلك ال يجوز للا ازنـة العامـة مطالبتـه بهـا إال بعـد

انقضاء اآلجال الممنوحة له بمقتضى عقد الصل .
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مادة ()834

نفقـات الـدعوى الجزائيـة التــي يقيمهـا أمـين التفليســة باسـم الـدائنين تتحملهـا جماعــة الـدائنين إذا حكـم بب ـراءة
المفلس ،وتتحملها الازانة العامة إذا حكم على المفلس ،ويبقى للازانة العامة حق الرجوع على المفلس.
مادة ()835

نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمهـا أحـد الـدائنين باسـمه يتحملهـا هـو إذا مـا حكـم ببـراءة المفلـس ،وتتحملهـا

الازانة العامة إذا ما حكم على المفلس ،ويبقى للازانة العامة حق الرجوع على المفلس.
مادة ()836

الغ ارمــات ونفقــات الــدعوى المتعلقــة بــاإلفالس بالتــدليس ال يجــوز بــأي حــال مــن األح ـوال تحميلهــا لجماعــة

الدائنين .إال إذا أاذ دائن أو عدةُ دائنين صفة المدعي بالحق المدني فإن النفقات في حالة الحكم بالبراءة
تتحملها جماعة الدائنين.
مادة ()837

تنشـر جميـع األحكــام الجزائيـة الصـادرة فــي جـرائم اإلفـالس والصــل الـواقي منـه بــالطرق المقـررة لنشـر حكــم

شهر اإلفالس.

الباب السادس
أحكام ختامية
مادة ()838

على جميع التجار توفيق أوضـاعهم بمـا يـتالءم مـع أحكـام هـذا القـانون اـالل مـدة أقصـاها سـتة أشـهر مـن
تاريخ العمل به.

مادة ()839

ال  :تلغى القوانين والق اررات اآلتية :
أو ب
 .1قـانون التجـارة العثمـاني الصـادر فــي  8مـن شـعبان سـنة  1266ه ـ وذيلــه المـرر فـي  9مـن شـوال ســنة
1276هـ.

 .2قانون البوالص رقم  47لسنة .1929
 .3قانون اإلفالس رقم  3لسنة .1936
 .4القرار بقانون رقم  7لسنة .1964

المعمول بها في محافظات غزة.

 .5قانون التجارة رقم  12لسنة  ،1966المعمول به في محافظات الضفة.

ثانيبا  :كما يلغى كل حكم ياالف أحكام هذا القانون.
ثالثاب  :يستمر العمل باألنظمة والق اررات القائمة عند العمل بهذا القانون إلى حين إلغائها.
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مادة ()840

على جميع الجهات الماتصة ،كل فيما ياصه ،تنفيذ أحكام هذا القانون ،ويعمل بـه بعـد ثالثـين يومـا مـن
تاريخ نشر في الجريدة الرسمية.

صدر بمدينة غزة بتاريخ

/

الموافق

2013/م
/

/

هـ
رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية
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