
 1 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

 قانهن التجارة 
 م 4102 ( لدشة 2رقم )

 رئيس المجشة التشفيذية لسشظسة التحرير الفمدظيشية
 رئيس الدمظة الهطشية الفمدظيشية

 بعج االشبلع عمى القانػن األساسي السعجل،
مـغ شـػال سـشة  4هـ وذيمه السـررخ فـي 6611مغ شعبان سشة  3وعمى قانػن التجارة العثساني الرادر في 

 هـ،6621
 ، السعسػل به في محافطات الزفة الغخبية ،6411لدشة  66ى قانػن التجارة رقع وعم

 ،6464لدشة  5وعمى قانػن الدساسخة رقع 
 ،6464لدشة  72وعمى قانػن البػالذ رقع 

 ،6425لدشة  62وعمى قانػن تدجيل األسساء التجارةة رقع 
 ،6421لدشة  2وعمى قانػن اإلفبلس رقع 

 بذأن الدجل التجارؼ، 6457ة لدش 267وعمى األمخ رقع 
 ،السعسػل بها في محافطات غدة،6417لدشة  2وعمى القخار بقانػن رقع 

 ،6452لدشة  23وعمى قانػن تدجيل األسساء التجارةة رقع 
 م ، 6366لدشة  2وعمى قانػن الذخكات رقع 

 ، السعسػل به في محافطات الزفة،6411لدشة  623وعمى نطام سجل التجارة رقع 
 بذأن تشطيع أعسال الػكبلء التجارةيغ، 6333لدشة  6القانػن رقع وعمى 

 م،6337( لدشة 66وعمى قانػن األوراق السالية رقع )
 م،6337لدشة  62وعمى قانػن هيئة سػق رأس السال رقع 

 م .6336( لدشة 6وعمى قانػن السرارف رقع )
 م6362/  وبعج إقخار السجمذ التذخةعي بجمدته السشعقجة بتارةخ :     /  

 أصدرنا القانهن التالي :

 الباب األول
 التجارة بهجو عام

 الفرل األول
 أحكام عامة

 (6مادة )
 .التجار و األعسال التجارةة تدخؼ أحكام هحا القانػن عمى
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 (6مادة )
 بسا ال يتعارض مع مبادئ الذريعة اإلسالمية :

 لع يتعارض هحا االتفاق مع الشطام العام. . تدخؼ عمى السػاد التجارةة ما اتفق عميه الستعاقجان، ما6
. فإن لع يػجج اتفاق سخت نرػص هحا القانػن بسا ال يتعـارض مـع أحكـام القـػانيغ الخالـة التـي تحكـع 6

 السدألة التجارةة ذاتها.
. فــإن لــع يػجــج ســخت قػاعــج العــخف التجــارؼ والعــادات التجارةــة وةقــجم العــخف الخــاص أو السحمــي عمــى 2

 العخف العام.
 فإن لع يػجج سخت أحكام القانػن السجني. .7
 .فان لع يػجج سخت أحكام االتفاقيات الجولية التي تحكع السدألة التجارةة ذاتها .5
 . فإن لع يػجج فممقاضي أن يدتخشج بأحكام القزاء أو آراء الفقهاء أو مبادغ العجالة.1 

 (2مادة )
أحكــام هـــحا القــانػن عمــى التدامـــات هــحا الصــخف وحـــج ،  إذا كــان العقــج تجارةـــاب بالشدــبة ألحــج شخ يـــه تدــخؼ 

 وتدخؼ أحكام القانػن السجني عمى التدامات الصخف اآلخخ، ما لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ.
 الفرل الثاني

 األعسال التجارية
 (2مادة )

 يعج عسبلب تجارةاب :
 شخاء السشقػالت لغايات بيعها بحاتها أو بعج تهيئتها في لػرة أخخػ. .1
 شخاء تمظ السشقػالت لغايات تأجيخها أو استئجارها لغايات تأجيخها ثانية.  .2
البيع أو االستئجار أو التأجيخ ثانيـة لمسشقـػالت السذـتخاة أو السدـتأجخة عمـى الػجـه السبـيغ فـي الفقـختيغ   .3

 ( مغ هح  السادة.6،6)
 تأسيذ الذخكات التجارةة.  .4

 (5مادة )
 ت مداولتها عمى وجه االحتخاف :تعج األعسال التالية تجارةة إذا كان

 تػرةج البزائع والخجمات. .1
 الرشاعة. .2
 الشقل البخؼ. .3
 الػكاالت التجارةة والدسدخة أيا كانت شبيعة العسميات التي يسارسها الدسدار. .4
 التأميغ. .5
 عسميات البشػك والرخافة. .6
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 استيجاع السشقػالت السادية. .7
بـــــة عمـــــى اآلالت ال اتبـــــة وغيخهـــــا والتخجســـــة أعســـــال دور ومكاتـــــل الشذـــــخ والصباعـــــة والترـــــػةخ وال تا .8

 .وشخكات االنتخنت والرحافة والبث اإلذاعي والتميفدةػني والبخةج واالتراالت واإلعبلن
 االستغبلل التجارؼ لبخامج الحاسػب والبث الفزائي عبخ األقسار الرشاعية. .9

 استخخاج مػاد الثخوات الصبيعية مغ مشاجع ومحاجخ ونفط وغاز وغيخها. .11
 عات تخبية الساشية والصيػر الجاجشة وغيخها لغايات بيعها.مذخو  .11
 مقاوالت تذييج العقارات أو تخميسها أو تعجيمها أو هجمها أو شبلئها ومقاوالت األشغال العامة. .12
تذييج العقارات أو شخاؤها أو استئجارها لغايات بيعها أو تأجيخها كاممـة أو مجـدأة إلـى شـقق أو غـخف بيع و  .13

 أو تجارةة سػاء كانت مفخوشة أو غيخ مفخوشة. أو وحجات إدارةة
أعســــال مكاتــــل الدــــياحة والترــــجيخ واالســــتيخاد والتخمــــيز الجسخكــــي واالســــتخجام ومحــــال البيــــع بالسدايــــجة  .14

 العمشية.
  االماكغ التخفيهية.أعسال الفشادق والسعارض والسصاعع والسقاهي والديشسا والديخك وغيخ ذلظ مغ  .15
 ال هخباء وغيخها مغ مرادر الصاقة. تػزةع السيا  أو الغاز أو .16

 (1مادة )
ةعج أيزاب عسبلب تجارةاب كل ما يتعمـق بالسبلحـة التجارةـة بحخةـة كانـت أو جػةـة وعمـى وجـه الخرـػص مـا و 

 يمي :
 بشاء الدفغ أو الصائخات أو إلبلحها أو ليانتها. .1
 شخاء أو بيع أو تأجيخ أو استئجار الدفغ أو الصائخات. .2
 د تسػةغ الدفغ أو الصائخات.شخاء أدوات أو مػا .3
 الشقل البحخؼ أو الشقل الجػؼ. .4
 عسميات الذحغ أو التفخةغ. .5
 استخجام السبلحيغ أو الصيارةغ أو غيخهع مغ العامميغ في الدفغ أو الصائخات. .6

 (2مادة )
يعتبــخ عســبلب تجارةــاب كــل عســل يسكــغ قياســه عمــى األعســال السبيشــة فــي الســػاد الدــابقة لتذــابه فــي الرــفات 

 الغايات.و 
 (3مادة )

 األعسال التي يقػم بها التاجخ لغايات تجارته تعتبخ تجارةة. .1
 كل عسل يقػم به التاجخ يعتبخ لغايات تجارته، ما لع يثبت غيخ ذلظ. .2

 
 



 4 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

 (4مادة )
ال يعتبخ عسـبلب تجارةـاب بيـع السـدارع مشتجـات األرض التـي يدرعهـا سـػاء كـان مال ـاب لهـا أو مشتفعـاب بهـا، ومـع 

 احتخف السدارع تحػةل تمظ السشتجات لبيعها اعتبخ هحا العسل تجارةاب. ذلظ إذا
 الفرل الثالث

 التاجر
 (01مادة )

 يعتبخ تاجخاب :
 كل مغ يداول عمى وجه االحتخاف باسسه ولحدابه عسبلب تجارةاب، ما لع يشز القانػن عمى خبلف ذلظ. .1
 ، أيا كان الغخض الحؼ أنذئت مغ أجمه.كل شخكة تتخح أحج األشكال السشرػص عميها في قانػن الذخكات .2

 (66مادة )
 يكػن أهبلب لسداولة التجارة :

كل مغ أتع ثساني عذخة سشة كاممة، ولػ كان قانػن الجولة التي يشتسي إليها بجشديته يعتبخ  قالـخاب فـي  .1
 هح  الدغ.

بسقـجار أمػالـه  القالـخ الـحؼ أتـع خسـذ عذـخة سـشة السذـسػل بالػاليـة أو الػلـاية السـأذون لـه باالتجـار .2
 السدتثسخة في التجارة.

 (66مادة )
إذا كــان لمقالــخ أو السحجــػر عميــه مــال فــي تجــارة، جــاز لمسحكســة وفقــاب لســا تقتزــيه مرــمحته األمــخ  .1

 بدحل ماله مشها أو باستسخار  فيها.
 إذا أمـخت السحكســة باالســتسخار فــي التجــارة يجــل أن تســشل الشائــل عــغ القالــخ أو السحجــػر عميــه إذنــاب  .2

 مصمقاب أو مقيجاب لمكيام بسا تقتزيه هح  التجارة.
يجػز لمسحكسة سـحل اإلذن السسشـػح لمشائـل أو تقييـج  إذا شـخأت أسـباب ججيـة يخذـى معهـا سـػء إدارة  .3

 الشائل لتجارة القالخ أو السحجػر عميه، دون إخبلل بالحقػق التي اكتدبها الغيخ حدغ الشية.
خار فــي تجــارة القالــخ أو السحجــػر عميــه أو ســحل اإلذن أو كــل أمــخ ترــجر  السحكســة بذــأن االســتس .4

 تقييج  يجل قيج  في الدجل التجارؼ ونذخ  في الجخةجة الخسسية.
 

 (62مادة )
إذا أمـــخت السحكســــة باالســــتسخار فــــي تجــــارة القالــــخ أو السحجــــػر عميــــه  يكــــػن التدامــــه فــــي حــــجود أمػالــــه 

ى أال يذــسل اإلفــبلس أمػالــه غيــخ السدــتثسخة فــي هــح  السدــتثسخة فــي هــح  التجــارة، وةجــػز شــهخ إفبلســه عمــ
 التجارة، وال يتختل عمى اإلفبلس في هح  الحالة أثخ بالشدبة لذخز القالخ أو السحجػر عميه.

 (67مادة )
 يشطع أهمية السخأة األجشبية الستدوجة لسداولة التجارة قانػن الجولة التي تشتسي إليها بجشديتها. .1
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بية التي تحتخف التجارة أنها تداولها بإذن زوجها، فإذا كان قـانػن الجولـة التـي يفتخض في الدوجة األجش .2
تشتســي إليهــا بجشدــيتها يجيــد لمــدوج االعتــخاض عمــى مداولــة زوجتــه التجــارة أو ســحل إذنــه وجــل قيــج 

 االعتخاض أو سحل اإلذن في الدجل التجارؼ ونذخ  في الجخةجة الخسسية.
أثخ إال مغ تارةخ إتسام نذخ ، دون السداس بالحقػق التي اكتدبها ال يكػن لبلعتخاض أو سحل اإلذن  .3

 الغيخ حدغ الشية.
 (65مادة )

يفتخض في الدوجة األجشبية التي تحتخف التجارة أنها تدوجت وفقاب لشطام انفرال األمػال، ما لع تشز  .1
 السذارشة السالية بيغ الدوجيغ عمى خبلف ذلظ.

لية إال مغ تارةخ شهخها بالقيج في الدـجل التجـارؼ ونذـخ ممخرـها ال يحتج عمى الغيخ بالسذارشة السا .2
 في الجخةجة الخسسية.

إذا لع يتع شهخ السذارشة السالية  يجػز لمغيخ أن يثبت أن الدواج قج تع وفقاب لشطام مالي أكثـخ مبلئسـة  .3
 لسرمحته مغ نطام انفرال األمػال.

ضــي بانفرــال األمــػال بــيغ الــدوجيغ إال مــغ ال يحــتج عمــى الغيــخ بــالحكع الرــادر خــارج فمدــصيغ القا .4
 تارةخ قيج  في الدجل التجارؼ ونذخ ممخره في الجخةجة الخسسية.  

 (61مادة )
 ال تدخؼ أحكام هحا القانػن عمى األشخاص الحيغ يداولػن حخفاب لغيخة. .1
ية يعــج مــغ هــرالء األشــخاص كــل مــغ يــداول حخفــة ذات نفقــات زهيــجة يــرمغ بهــا دخــبلب لحياتــه السعيذــ .2

 اليػمية.

خاد السذــار إلــيهع فــي تحــجد الجهــات السخترــة الحــخف الرــغيخة والحــج األقرــى لعــجد العــامميغ مــع األفــ .3
 .مغ هح  السادة" 6الفقخة "

 (62مادة )
ال تثبت لفة التاجخ لمجولة وغيخها مغ أشخاص القانػن العام، ومع ذلظ تدخؼ أحكام قـانػن التجـارة عمـى 

 لها، إال ما يدتثشى بشز خاص.األعسال التجارةة التي تداو 
 (63مادة )

 تثبت لفة التاجخ وةخزع ألحكام قانػن التجارة كل مغ :
 زاول التجارة وهػ محطػر عميه بسقتزى قػانيغ أو أنطسة أو لػائل خالة. .1
 احتخف التجارة باسع مدتعار أو مدتتخ وراء شخز آخخ فزبلب عغ ثبػتها لمذخز الطاهخ. .2

 (64مادة )
جخ في الذخز الحؼ يشتحمها باإلعبلن عشها في وسائل اإلعـبلم أو بأيـة وسـيمة أخـخػ، مـا تثبت لفة التا

 لع يثبت أن مغ انتحل الرفة السحكػرة لع يداول التجارة فعبلب.
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 الفرل الرابع
 الدفاتر التجارية

 (63مادة )
العسمــة بيعادلهــا يجــل عمــى كــل تــاجخ جــاوز رأس مالــه السدــتثسخ فــي التجــارة عذــخة آالف ديشــار أردنــي أو مــا 

، أن يسدــظ الــجفاتخ التــي تدــتمدمها شبيعــة وأهسيــة تجارتــه، وبػجــه خــاص دفتــخ اليػميــة ودفتــخ قانػنــاب  الستجاولــة
 الجخد والسيدانية، بصخةقة ت فل بيان مخكد  السالي بجقة وماله مغ حقػق وما عميه مغ التدامات تتعمق بالتجارة.

 (66مادة )
ع العسميات التجارةة التي يقػم بها التاجخ وكـحلظ مدـحػباته الذخرـية، وةـتع . تقيج في دفتخ اليػمية جسي6

 القيج يػماب بيػم وبذكل مفرل، باستثشاء السدحػبات الذخرية  يجػز قيجها إجساالب شهخاب بذهخ.
. لمتــاجخ أن يدــتعسل دفــاتخ يػميــة مدــاعجة إلثبــات تفرــيبلت األنــػاع السختمفــة مــغ العسميــات التجارةــة، 6

ي فــي هــح  الحالــة بقيــج اإلجســالي لهــح  العسميــات فــي دفتــخ اليػميــة فــي فتــخات مشتطســة، وةتختــل عمــى وةكتفــ
 عجم اتباع هحا اإلجخاء اعتبار كل دفتخ مداعج دفتخاب ألمياب.

 (66مادة )
 تقيج في دفتخ الجخد والسيدانية مع انتهاء الدشة السالية البيانات اآلتية :

التــاجخ فــي آخــخ ســشته الساليــة أو بيــان إجســالي عشهــا إذا وردت  تفرــيبلت البزــائع السػجــػدة لــجػ . 6
تفرــيبلتها فــي دفــاتخ أو قــػائع مدــتقمة وتعتبــخ هــح  الــجفاتخ والقــػائع جــدءاب متسســاب لــجفتخ الجــخد والسيدانيــة 

 األلمي.
 لػرة عغ السيدانية وحداب األرباح والخدائخ. . 6

 (62مادة )
والبخقيـــات وغيخهـــا مـــغ الػثـــائق التـــي يخســـمها أو يتدـــمسها عمـــى التـــاجخ أن يحـــتفع برـــػرة مـــغ السخاســـبلت  

 لذئػن تتعمق بتجارته وةكػن الحفع بصخةقة مشتطسة تدهل معها السخاجعة.
 

 (67مادة )
. يجل أن ت ػن الـجفاتخ التجارةـة خاليـة مـغ أؼ فـخاش أو شـصل أو كذـط أو محـػ أو كتابـة فـي الهـػامر 6

 أو بيغ الدصػر.
( قبــل اســتعسالها معــجودة ومخقػمــة ومختػمــة 63التجارةــة الســحكػرة فــي الســادة ). يجــل أن ت ــػن الــجفاتخ 6

 الرفحات بخاتع الدجل التجارؼ وبتػقيع السػضف السختز.
 . يجل عمى التاجخ تقجيع هح  الجفاتخ لمدجل التجارؼ في األحػال اآلتية :2
 .عشج نهاية الدشة السالية لمترجيق عمى عجد الرفحات التي تع استعسالها .أ
 عشج انتهاء لفحات الجفتخ لمتأشيخ بسا يفيج استعسالها كمها. .ب
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 عشج وقف التاجخ أو ورثته نذاط الستجخ لمتأشيخ بسا يفيج أقفالها. .ج
 (65مادة )

. يجل عمى التاجخ أو ورثته االحتفاظ بالجفاتخ التجارةة والػثائق السرةجة لمقيػدات الػاردة بها مـجة خسـذ 6
 شيخ عميها مغ الدجل التجارؼ بانتهاء لفحاتها أو أقفالها الستجخ.سشػات، تبجأ مغ تارةخ التأ

 . وةجل أيزاب حفع لػر السخاسبلت والبخقيات وغيخها مجة خسذ سشػات مغ تارةخ إرسالها أو تدمسها.6
 (61مادة )

التي  تعج القيػد التي تجون في الجفاتخ التجارةة مغ قبل مدتخجمي التاجخ السأذون لهع بحلظ في حكع القيػد
 يجونها التاجخ بشفده، وتعتبخ أنها دونت بعمسه، إال إذا أقام الجليل عمى خبلف ذلظ. 

 (62مادة )
يدتثشى التاجخ الحؼ يدتخجم في تشطيع عسمياتـه التجارةـة الحاسـػب أو غيـخ  مـغ أجهـدة التقشيـة الحجيثـة  .1

 الستقجمة مغ أحكام السػاد الدابقة.
 جهدة في حكع السعمػمات السثبتة في الجفاتخ التجارةة السشتطسة.تعج السعمػمات السأخػذة مغ هح  األ .2
 يرجر بػضع الزػابط التي تشطع عسميات استخجام هح  األجهدة قخار مغ الػزةخ السختز. .3

 (63مادة )
. يجـــػز لمسحكســـة، بشـــاءب عمـــى شمـــل الخرـــع أو مـــغ تمقـــاء ذاتهـــا، أن تـــأمخ التـــاجخ أن يقـــجم إليهـــا دفـــاتخ  6

ص مــا يتعمــق بــالشداع السعــخوض عميهــا، ولهــا أن تصمــع عمــى الــجفاتخ بشفدــها أو بػاســصة التجارةــة الســتخبل
 خبيخ تعيشه لحلظ.

. ال يجــػز لمسحكســة أن تــأمخ التــاجخ بــاشبلع خرــسه عمــى دفــاتخ ، إال فــي السشازعــات الستعمقــة بالتخكــات 6
 وقدسة األمػال السسمػكة عمى الذيػع وقدسة أمػال الذخكات.

 في حالة اإلفبلس أو الرمل الػاقي مشه لمسحكسة أو ألميغ التفميدة أو لسخاقل الرمل. . تدمع الجفاتخ2
. إذا امتشــع التــاجخ دون عــحر مقبــػل عــغ تقــجيع دفــاتخ  لبلشــبلع عميهــا، جــاز لمسحكســة اعتبــار ذلــظ قخةشــة 7

 عمى لحة الػقائع السصمػب إثباتها مغ الجفاتخ.
 (64مادة )

خرهــا أؼ قــانػن آخــخ يعاقــل عمــى عــجم مدــظ دفتــخؼ اليػميــة والجــخد دون اإلخــبلل بــأؼ عقػبــة أشــج يق .1
 ( أو عمى عجم اتباع اإلجخاءات الستعمقة بتشطيسها بغخامة ال تجاوز ألف ديشـار63السحكػرة في السادة )

 .قانػناب  العسمة الستجاولةبما يعادلها أو أردني 
ر مشــه، لــفة الزــبصية القزــائية يكــػن لســػضفي الدــجل التجــارؼ الــحيغ يحــجدهع الــػزةخ السخــتز بقــخا .2

ــــة  ــــة وفقــــاب لئلجــــخاءات الستعمق ــــجفاتخ التجارة ــــاجخ والذــــخكات، لمتحقــــق مــــغ إمدــــاك ال وحــــق دخــــػل الست
 بتشطيسها، ولهع في حالة السخالفة تحخةخ محاضخ إثبات الحالة البلزمة.
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 الفرل الخامس
 الدجل التجاري 

 (23مادة )
 يه أسساء التجار أفخاداب كانػا أم شخكات.يعج في الجهة اإلدارةة السخترة سجل تقيج   .1
تدخؼ  يسا يتعمق بتحجيج الخاضعيغ لػاجل القيج في الدجل التجارؼ، والبيانات الـبلزم قيـجها، وشـصل  .2

 القيج، والخسػم، القػانيغ والمػائل والقخارات الخالة بحلظ.
 (26مادة )

جسيـع السصبػعـات الستعمقـة بتجارتـه عمى كل مغ قيج في الدجل التجـارؼ أن يبـيغ عمـى واجهـة محمـه وفـي 
 رقع قيج  ومكتل الدجل السقيج به ورقع قيج .

 (26مادة )
. ل ــل شــخز أن يحرــل مــغ الدــجل التجــارؼ مقابــل الخســع السقــخر عمــى لــػرة رســسية مدــتخخجة مــغ 6

 لحيفة القيج، وفي حالة عجم القيج يحرل عمى شهادة سمبية.
 مغ لحيفة القيج عمى أحكام :. ال يجػز أن تذتسل الرػرة السدتخخجة 6

 شهخ اإلفبلس إذا حكع بخد االعتبار.  .أ
 ب. الحجخ أو إقامة مداعج قزائي، إذا حكع بالخفع.

 (22مادة )
. ت ػن بيانات الدجل التجارؼ حجة عمى الغيخ مـغ تـارةخ قيـجها فـي الدـجل، مـا لـع يـشز القـانػن عمـى 6

 غيخ ذلظ.
واجل القيج في الدجل التجـارؼ لـع يـتع قيـج ، إال إذا ثبـت عمـع  . ال يجػز االحتجاج عمى الغيخ بأؼ بيان6

 الغيخ بسزسػنه.
. ال يجــػز لمتــاجخ أن يتسدــظ بعــجم القيــج فــي الدــجل التجــارؼ لمتحمــل مــغ االلتدامــات التــي يفخضــها عميــه 2

 القانػن، أو التي تشذأ عغ معامبلته مع الغيخ برفته تاجخاب.
ة بتجارتــه لــجػ أؼ جهــة مــغ الجهــات السخترــة مــا لــع يكــغ مقيــجاب فــي . ال تقبــل معــامبلت التــاجخ الستعمقــ7

 الدجل التجارؼ.
 (27مادة )

مــا أو  أردنــي دون اإلخـبلل بأيــة عقػبــة أشــج يــشز عميهــا قــانػن آخــخ، يعاقــل بغخامــة ال تجــاوز ألــف ديشــار
قيج في الدجل التجارؼ كل مغ يخالف واجل القيج وتأمخ السحكسة بإجخاء ال قانػناب  العسمة الستجاولةبيعادلها 

 عمى نفقته.
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 الفرل الدادس
 الستجر
 (25مادة )

ـــة تجـــارة معيشـــة، وةجـــل أن تتزـــسغ عشرـــخ 6 . الستجـــخ مجسػعـــة مـــغ األمـــػال السشقػلـــة تخرـــز لسداول
 االترال بالعسبلء والدسعة التجارةة.

ــــة الف خةــــة وتــــخاخيز اال6 ســــتغبلل . يجــــػز أن يتزــــسغ الستجــــخ عشالــــخ معشػةــــة أخــــخػ كحقــــػق السم ي
 والرشاعة والحق في اإليجار.

. وةجــػز أن يتزــسغ الستجــخ عشالــخ ماديــة كالبزــائع واألثــاث واآلالت واألجهــدة والسعــجات وغيخهــا مــغ 2
 السهسات البلزمة الستغبلل الستجخ.

 (21مادة )
 إذا كان مالظ الستجخ مال اب لمعقار الحؼ يداول  يه التجارة فبل يكػن العقار عشرخاب في متجخ .

 (22مادة )
. كل ترـخف يـخد عمـى متجـخ مػضـػعه نقـل مم يتـه أو إنذـاء حـق عيشـي عميـه أو تـأجيخ حـق اسـتغبلله 6

يجــل أن يكـــػن مكتػبـــاب واال كـــان بـــاشبلب، وال يشفـــح الترـــخف فـــي حـــق الغيـــخ إال بذـــهخ ممخرـــه بالقيـــج فـــي 
 الدجل التجارؼ.

 . يجل أن يذتسل شهخ السمخز عمى البيانات اآلتية :6
 الستعاقجيغ وتػارةخ ميبلدهع ومحال إقامتهع وجشدياتهع.أسساء  .أ
 تارةخ الترخف ونػعه. .ب
نذــاط الستجــخ واســسه التجــارؼ ورقــع قيــج  بالدــجل التجــارؼ والعشالــخ التــي اتفــق عمــى أن يذــسمها  .ج

 الترخف.
 الثسغ وما دفع مشه أو قيسة األجخة الستفق عميها وكيفية سجاد باقي الثسغ أو األجخة. .د
 أن العقػد والتعهجات السترمة بالستجخ.االتفاقات بذ .ه
 االتفاقات الستعمقة باحتفاظ البائع بحق الفدخ أو بحق االمتياز. .و

 (23مادة )
إذا لــع يتزــسغ العقــج العشالــخ التــي يتــألف مشهــا الستجــخ، اشــتسل فزــبلب عــغ عشرــخ االترــال بــالعسبلء 

غبلل الستجخ عمى الػجه الحؼ قرج  والدسعة التجارةة، عمى كل عشرخ مادؼ أو معشػؼ يكػن الزماب الست
 الستعاقجان، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.

 (24مادة )
إذا اشــتسل الستجــخ عمــى عشالــخ خاضــعة لشطــام خــاص لمذــهخ أو التدــجيل، ال يقــػم شــهخ الترــخف بقيــج 

 ممخره في الدجل التجارؼ مقام الذهخ أو التدجيل الخاص، ما لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ.
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 (73مادة )
. ال يحل مغ آلت إليه مم ية الستجخ محل السترخف في الحقػق وااللتدامات الشاشئة عغ العقػد الدـابقة 6

 عمى شهخ الترخف، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.
. في حالة االتفاق عمى حمػل السترخف إليه محل السترخف، يجػز لسغ كان شخفاب ثانياب في تمظ العقػد 6

ل تدـعيغ يػمـاب مـغ تـارةخ قيـج السمخـز فـي الدـجل التجـارؼ، أو مـغ تـارةخ الدابقة، أن يصمل إلغاءها خـبل
 إخصار الستعاقج بعقج الترخف أيهسا أبعج.

 (76مادة )
استثشاءب مغ األحكام الخالة باإلفبلس، يجػز لبائع الستجخ الحؼ لع يدتػف كامل الثسغ االحتجاج  .1

حقه في االمتياز، إذا كان قـج احـتفع لشفدـه عمى جساعة الجائشيغ بحقه في الفدخ واستخداد الستجخ أو ب
بهــحا الحــق أو ذاك فــي عقــج البيــع وذكــخ لــخاحة فــي السمخــز الــحؼ قيــج فــي الدــجل التجــارؼ، وال يقــع 

 الفدخ أو االمتياز إال عمى العشالخ التي تتزسشها.
مــى وتبقــى ذمــة السترــخف مذــغػلة بالــجيػن السترــمة بــالستجخ، والتــي يكــػن تــارةخ إنذــائها ســابقا ع .2

 شهخ الترخف إال إذا أبخأ  الجائشػن مشها.
 (76مادة )

. ال يجــػز لمسترــخف فــي الستجــخ أن يــداول نذــاشاب مســاثبلب لشذــاط الستجــخ بكيفيــة يتختــل عميهــا اإلضــخار 6
 بسغ آلت إليه السم ية أو حق االستغبلل، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.

 قل.أجل التجارؼ، ما لع يتفق عمى مجة ترخف في الد. يدخؼ هحا الحطخ لسجة عذخ سشػات مغ تارةخ قيج ال6
 (72مادة )

ال يتع رهغ الستجخ إال بعقج مكتػب يذهخ ممخره بالقيج في الدجل التجارؼ، وةجل أن يتزسغ العقج  .1
 ما إذا كان هشاك امتياز لمبائع عمى الستجخ مغ عجمه.

ء والدــسعة التجارةــة واالســع التجــارؼ إذا لــع يعــيغ مــا يتشاولــه الــخهغ فــبل يقــع إال عمــى االترــال بــالعسبل .2
 والحق في اإليجار.

يكفـــل شـــهخ ممخـــز عقـــج الـــخهغ فـــي الدـــجل التجـــارؼ حفـــع حـــق امتيـــاز الـــجائغ الســـختهغ لســـجة خســـذ  .3
 سشػات، وةمغى القيج إذا لع يججد قبل انقزاء السجة الدابقة.

 يذصل القيج بتخاضي األشخاف أو بسػجل حكع قزائي نهائي. .4
 (77مادة )

 السختهغ مدئػل عغ حفع الستجخ السخهػن في حالة جيجة. الجائغ
 (75مادة )

. إذا لع يػف السجيغ الجيغ فـي تـارةخ اسـتحقاقه جـاز لمـجائغ السـختهغ، بعـج مزـي ثسانيـة أيـام مـغ ت ميـ  6
السجيغ الخاهغ بالػفاء بخصاب مدجل مرحػب بعمع الػلػل، أن يتقجم لقاضي السحكسة السخترة بصمـل 
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ــالبيع بالسدايــجة العمشيــة لسقػمــات الستجــخ كمهــا أو بعزــها التــي تشاولهــا امتيــاز الــجائغ مدــتعجل لــئلذن  لــه ب
 السختهغ.

. يكػن البيع في السكان والدمان وبالصخةقة التـي يحـجدها القاضـي، وةشذـخ عـغ البيـع قبـل حرـػله بعذـخة 6
 ػ.أيام عمى األقل في لحيفتيغ يػميتيغ، ما لع يحجد القاضي وسيمة إعبلمية أخخ 

 . تزاف ت مفة الشذخ لسقجار الجيغ السشفح به.2
 (71مادة )

ـــه بغيـــخ  ـــجائغ الســـختهغ حـــق تسم ـــه أو الترـــخف  ي ـــاشبلب كـــل شـــخط فـــي عقـــج رهـــغ الستجـــخ يخـــػل ال يقـــع ب
 اإلجخاءات الدابقة.

 (72مادة )
 ليذ لسرجخ السكان الحؼ به الستجخ أن يباشخ امتياز  ألكثخ مغ أجخة سشتيغ.

 (73مادة )
مبــائع والــجائغ الســختهغ عمــى السبــالغ الشاشــئة عــغ التــأميغ ذات الحقــػق واالمتيــازات التــي كانــت لهســا يكــػن ل

 عمى عشالخ الستجخ السرمغ عميها.
 الفرل الدابع
 االسم التجاري 

 (74مادة )
. يتألف االسع التجارؼ مغ اسع التاجخ ولكبه، وةجػز أن يتزـسغ بيانـات خالـة باألشـخاص السـحكػرةغ 6

متعمقــة بشــػع التجــارة السخرــز لهـا، كســا يجــػز أن يكــػن تدــسية مبت ـخة مقتخنــة باســع السالــظ، وفــي  يـه أو 
 جسيع األحػال يجل أن يكػن مصابقاب لمحكيقة وال يردؼ إلى التزميل أو السداس بالشطام العام أو اآلداب.

 . يكػن االسع التجارؼ لمذخكات التجارةة وفقاب ألحكام القانػن الخاص بها.6
يقيج االسع التجارؼ في الدجل التجارؼ، وال يجػز لمغيخ اسـتخجام االسـع التجـارؼ فـي نفـذ نـػع التجـارة  .2

التي يداولها، واذا تذابه اسع تاجخ ولكبه مع اسع مقيج بالدجل التجارؼ يجل عميه أن يزي  بيانـاب السـسه 
 يسيد  عغ االسع السقيج.

لتجــارؼ، وكتابتــه عمــى واجهــة متجــخ  وعمــى مصبػعاتــه . يجــل عمــى التــاجخ أن يجــخؼ معامبلتــه باســسه ا7
 الستعمقة بتجارته.

. يحطــخ عمــى التــاجخ اســتخجام اســع تجــارؼ آلخــخ بعــج انقزــائه أو زوالــه، إال بعــج مــخور ســشة مــغ تــارةخ 5
 االنقزاء أو الدوال.

. ال يجـــػز الترـــخف فـــي االســـع التجـــارؼ مشفـــخداب عـــغ الترـــخف فـــي الستجـــخ السخرـــز لـــه، غيـــخ أن 1
لترخف في الستجخ ال يذسل االسـع التجـارؼ، مـا لـع يتفـق عمـى غيـخ ذلـظ، وفـي حالـة االتفـاق يجـل عمـى ا
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ن وافق السترخف عمى اسـتعسال السترـخف إليـه إعمى انتقال السم ية إليه، فالسترخف إليه إضافة ما يجل 
 بعج شهخ الترخف. ألسسه التجارؼ دون أية إضافة يكػن مدئػالب معه بالتزامغ عغ االلتدامات الشاشئة

. بسخاعــاة مــا تقــجم مــغ أحكــام إذا انتقمــت مم يــة االســع التجــارؼ لمسترــخف إليــه وقــام هــحا بإضــافة مــا يــجل 2
عمــى انتقــال السم يــة فإنــه يحــل محــل السترــخف فــي الحقــػق وااللتدامــات التــي تتختــل تحــت هــحا االســع مــغ 

 تارةخ القيج في الدجل التجارؼ .
 (53مادة )

حكــام السشرــػص عميهــا فــي هــحا الفرـــل تدــخؼ فــي شــأن األســساء التجارةــة والخســػم والشســـاذج مــع مخاعــاة األ
 الرشاعية وبخاءات االختخاع وغيخ ذلظ مغ عشالخ السم ية الف خةة والرشاعية القػانيغ والقخارات الخالة بها.

 الفرل الثامن
 سهق األوراق السالية

 (56مادة )
 معشػةاب. . تعتبخ سػق األوراق السالية شخراب 6
. مـــع مخاعـــاة أحكـــام هـــحا الفرـــل تدـــخؼ عمـــى إنذـــاء ســـػق األوراق الساليـــة ونطامهـــا الـــجاخمي القـــػانيغ 6

 والقخارات السشطسة لحلظ.
 (56مادة )

. ال يجػز التعامل في سػق األوراق السالية بالشدبة لسا قيج فـي جـجاول أسـعارها مـغ لـكػك إال بػاسـصة 6
 ان الترخف باشبلب.شخكة مقبػلة لمعسل بها، واال ك

. ال يجػز " لمذخكة" إجخاء عسميات في سـػق األوراق الساليـة لحدـاب عسبلئهـا دون تفـػةس كتـابي، واذا 6
 أجخت الذخكة العسمية دون هحا التفػةس جاز لمعسيل قبػلها أو رفزها.

 (52مادة )
ى مجــخد التــدام بــجفع ت ــػن العسميــات السزــافة إلــى أجــل لــحيحة، ولــػ قرــج الستعاقــجون مشهــا أن تــرول إلــ

فخوق األسعار، بذخط أن تعقج العسميـة فـي سـػق األوراق الساليـة وأن ت ـػن األوراق الساليـة مجرجـة بجـجاول 
 هح  الدػق، وةرجر الػزةخ السختز قخاراب بتشطيع هح  العسميات.

 الباب الثاني
 االلتزامات والعقهد التجارية

 الفرل األول
 أحكام عامة

 (57مادة )
 مغ مفتخض بيغ السجيشيغ في السدائل التجارةة، ما لع يشز القانػن أو االتفاق عمى غيخ ذلظ.. التزا6
 . يدخؼ هحا الحكع في حالة تعجد ال فبلء في الجيغ التجارؼ.6



 13 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

 (55مادة )
. ال تعــج كفالــة الــجيغ التجــارؼ عســبلب تجارةــاب، إال إذا نــز القــانػن عمــى ذلــظ أو كــان ال فيــل مرــخفاب، أو 6

 وله مرمحة في الجيغ السكفػل.تاجخاب 
بتجخةـج السـجيغ أوالب، مـا لـع  -ولـػ كـان غيـخ متزـامغ  -. ال يجػز فـي ال فالـة التجارةـة أن يـجفع ال فيـل 6

 يتفق عمى غيخ ذلظ.
 (51مادة )

افتخض أنه قـام بهـا  -تجخل في نذاشه التجارؼ  -في حالة قيام التاجخ بأعسال أو خجمات لحداب الغيخ 
 ا لع يثبت عكذ ذلظ. وةقجر العػض باالتفاق أو شبقاب لمعخف فإن لع يػجج قجر  القاضي.مقابل عػض، م

 (52مادة )
 تعج تجارةة القخوض التي يبخمها التاجخ لذئػن تتعمق بأعساله التجارةة.

 (53مادة )
غاؤهـا الصمبات والتفػةزات الرادرة مغ التاجخ لذئػن تجارته ال تشقزي بػفاته، ومـع ذلـظ يجـػز لػرثتـه إل

إذا قخروا عـجم االسـتسخار فـي التجـارة، فـإن أخصـخوا الستعاقـج مـع السـػرث فـي أجـل مشاسـل بـحلظ ال يدـتحق 
 عميهع أؼ تعػةس.

 (54مادة )
ال يجــػز بدــبل االســتغبلل أو الغــبغ أن يصمــل التــاجخ ابصــال العقــػد التــي يبخمهــا لذــئػن تتعمــق بأعسالــه 

 ل عميه بسقتزاها.التجارةة، أو انقاص االلتدامات التي تتخت
 (13مادة )

. إذا كان محل االلتدام التجارؼ تدميع شيء خبلل مػسع معيغ أو فرل مغ فرـػل الدـشة يجـل الخجـػع 6
إلـى العـخف الدــائج فـي مكــان التدـميع لتعيــيغ الػقـت الػاجــل أن يـتع  يــه، فـإن لــع يػجـج عــخف وجـل أن يــتع 

 التدميع في وقت مشاسل قبل نهاية السػسع أو الفرل.
. يعتبخ العخف الدائج في مكان التدميع،  يسا يتعمق بكيفية قياس أو وزن أو عج أو كيل البزاعة متسسـاب 6

 لمعقج، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.
 (16مادة )

 إذا كان محل االلتدام التجارؼ أداء عسل وجل أن يبحل  يه السجيغ عشاية التاجخ العادؼ.
 (16مادة )

جل معيغ وانقزى هحا األجل دون أن يبجأ السجيغ التشفيح، فبل يجػز له بعج ذلظ إذا عيغ لمبجء في التشفيح أ
 إجبار الجائغ عمى قبػله.
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 (12مادة )
يدــقط حــق فدــخ العقــج الــحؼ يحــتفع بــه أحــج الستعاقــجيغ خــبلل مــجة معيشــة إذا قــام خبللهــا بتشفيــح التداماتــه 

 العقجية أو قبل قيام الصخف اآلخخ تشفيح التداماته.
 (17) مادة

السصالبــة بػفــاء االلتدامــات التجارةــة ت ــػن خــبلل ســاعات العســل التــي يحــجدها القــانػن أو المــػائل أو التــي 
 يجخؼ عميها العخف.

 (15مادة )
ـــاب مدـــجل مرـــحػب بعمـــع الػلـــػل. وفـــي حالـــة  ـــحار رســـسي أو بكت يكـــػن إعـــحار الســـجيغ أو إخصـــار  بإن

 ذ أو غيخ ذلظ مغ وسائل االترال الدخةعة.االستعجال يجػز أن يكػن ببخقية أو فاكذ أو تم 
 (11مادة )

ال يجــػز لمسحكســة مــشل الســجيغ بــالتدام تجــارؼ مهمــة لمػفــاء بــه أو تقدــيصه إال عشــج الزــخورة، وبذــخط عــجم 
 إلحاق ضخر جديع بالجائغ.

 (12مادة )
 عمى غيخ ذلظ.ال يجبخ الجائغ عمى قبػل مبمغ التعػةس الستفق عميه بجالب مغ التشفيح. إال إذا اتفق 

 (13مادة )
. الػفاء بجيغ تجارؼ لحائد سشج الجيغ مرشخاب عميه بالتخالز أو لسغ يحسل مخالرة مغ الجائغ أو نائبه 6

 يبخغ ذمة السجيغ، إال إذا أثبت الجائغ أن السجيغ لع يقع بالتحخؼ السشاسل لمتحقق مغ لحة الػفاء.
 ته مغ الجيغ قابمة إلثبات العكذ.. حيازة السجيغ لدشج الجيغ قخةشة عمى بخاءة ذم6

 (14مادة )
ال يجػز لمسجيغ السأذون بالػفاء قبل حمػل أجل الجيغ أن يخرـع جـدءاب مـغ الـجيغ عشـج اسـتعسال هـحا الحـق 

 إال بسػافقة الجائغ، ما لع يػجج نز في القانػن أو عخف يقزي بغيخ ذلظ.
 (23مادة )

ميع بزائع يجػز تجاوله بالتطهيخ إذا كان ألمخ الجائغ، . كل لظ يكػن محمه دفع مبمغ مغ الشقػد أو تد6
 وبالسشاولة إن كان لحاممه.

. يتختــل عمــى التطهيــخ الشاقــل لمسم يــة أو السشاولــة انتقــال جسيــع الحقــػق الشاشــئة عــغ الرــظ إلــى حامــل 6
 ججيج.

اد االسـتحقاق، . في حالة التطهيخ الشاقل لمسم ية يزسغ السطهخ الػفاء بالحق الثابت في الرظ فـي ميعـ2
 ما لع يتفق عمى قرخ الزسان عمى وجػد الحق وقت التطهيخ.

. إذا أنذئ الرظ بسشاسبة عسمية تجارةة التدم السػقعػن عميه بالتزامغ، ما لع يشز القانػن أو االتفاق 7
 عمى غيخ ذلظ.
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سشذــئ . ال يجــػز لمســجيغ أن يحــتج عمــى حامــل الرــظ بالــجفػع السبشيــة عمــى عبلقــات شخرــية خالــة ب5
الرظ أو بحامميه الدابقيغ، مـا لـع يكـغ قرـج حاممـه وقـت حرـػله عمـى الرـظ اإلضـخار بالسـجيغ أو كـان 

 الجفع يتعمق بشقز أهمية السجيغ.
 . يجػز لمسجيغ أن يستشع عغ الػفاء بالرظ إذا لع يخد إليه مرشخاب عميه بالتخالز.1
حكام الخالة بزياع األوراق التجارةة، مـا . تدخؼ عمى ضياع الركػك السذار إليها في هح  السادة األ2

 لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ.
 (26مادة )

. يعتبـــخ مشافدـــة غيـــخ مذـــخوعة كـــل فعـــلأل يخـــالف العـــادات واأللـــػل السخعيـــة فـــي السعـــامبلت التجارةـــة، 6
وةـــجخل فـــي ذلـــظ عمـــى وجـــه الخرـــػص االعتـــجاء عمـــى عبلمـــات الغيـــخ أو عمـــى اســـسه التجـــارؼ أو عمـــى 

ختخاع، أو عمى أسخار  الرشاعية التي يسمـظ حـق اسـتثسارها، وتحـخةس العـامميغ فـي متجـخ  عمـى بخاءات اال
دعـاء يكـػن مـغ شـأنه إحـجاث المـبذ فـي اشـج ، واإلغـخاق، وكـحلظ كـل فعـل أو إذاعة أسخار  أو تخك العسل ع

 .الستجخ أو في مشتجاته أو إضعاف الثقة في مال ه أو القائسيغ عمى إدارته أو في مشتجاته
. كل مشافدـة غيـخ مذـخوعة تمـدم فاعمهـا بتعـػةس الزـخر الشـاتج عشهـا ولمسحكسـة أن تقزـي فزـبلب عـغ 6

 التعػةس بإزالة الزخر ونذخ ممخز الحكع عمى نفقة السحكػم عميه في إحجػ الرحف اليػمية.
 (26مادة )

ــيدــأل مشــتج الدــمعة ومػزعهــا ق   .1 ذا أثبــت هــحا كــل مــغ يمحقــه ضــخر بــجني أو مــادؼ يحجثــه السشــتج إ ل  ب 
 الذخز أن الزخر نذأ بدبل عيل في السشتج.

يكــػن السشــتج معيبــاب عمــى وجــه الخرــػص إذا لــع تــخاع فــي ترــسيسه أو لــشعه أو تخكيبــه أو إعــجاد   .2
لبلستهبلك أو حفطه أو تعبئته أو شخةقة عخضه أو شخةقة استعساله الحيصة ال ا ية لسشع وقـػع الزـخر 

 أو لمتشبيه إلى احتسال وقػعه.
 ي حكع هح  السادة :ف .3

يقرــج بمفــع " السشــتج " لــانع الدــمعة الــحؼ أعــجها فــي هيئتهــا الشهائيــة التــي عخضــت بهــا فــي  .أ
التـجاول، ســػاء كانــت جسيــع األجــداء التــي تت ــػن مشهــا الدــمعة مــغ لــشعه أم اســتعان بــأجداء مــغ 

 لشع الغيخ، وال يشرخف المفع إلى تابعي السشتج.
فيهــا، وتــاجخ الجسمــة الــحؼ يقــػم بتػزةعهــا فــي  لئلتجــارلدــمعة يقرــج بمفــع " الســػزع " مدــتػرد ا .ب

الدـػق السحميـة عمـى تجـار التجدئـة ولـػ قـام فــي الػقـت نفدـه بعسميـات بيـع بالتجدئـة، كسـا يذــسل 
المفع تاجخ التجدئة إذا كان يعمـع أو كـان مـغ واجبـه أن يعمـع وقـت بيـع الدـمعة بالعيـل السػجـػد، 

اجخ عـــادؼ يســـارس بيـــع ســـمعة مـــغ الشـــػع نفدـــه لـــػ وجـــج فـــي والعبـــخة فـــي ذلـــظ بســـا كـــان يفعمـــه تـــ
 الطخوف ذاتها.
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يجػز لمسزخور تػجيه دعػػ السدئػلية إلى السشتج أو إلى السػزع أو إليهسـا معـاب دون تزـامغ بيشهسـا،  .4
واذا كان مخكد أعسـال السشـتج أو السـػزع الـخئيذ مػجـػداب خـارج فمدـصيغ جـازت مقاضـاته أمـام السحـاكع 

 لتي يػجج في دائختها له فخع أو مرشع أو وكالة أو مكتل.الفمدصيشية ا
تتقــادم دعــػػ السدــئػلية بانقزــاء ثــبلث ســشػات مــغ تــارةخ عمــع السزــخور بحــجوث الزــخر والسدــئػل  .5

عشـــه، وفـــي جسيـــع األحـــػال تدـــقط الـــجعػػ بانقزـــاء خسدـــة عذـــخ عامـــاب مـــغ يـــػم وقـــػع العســـل غيـــخ 
 السذخوع.

غ شــأنه إعفــاء السشــتج أو الســػزع مــغ السدــئػلية أو تحجيــجها أو يقــع بــاشبلب كــل شــخط أو بيــان يكــػن مــ .6
 تخفيس مجة تقادمها.

 (22مادة )
تتقــادم الــجعاوػ الشاشــئة عــغ التدامــات التجــار قبــل بعزــهع الــبعس الستعمقــة بسعــامبلتهع التجارةــة بانقزــاء 

ذلـظ، وتدـقط بانقزـاء سبع سشػات مغ تارةخ حمػل ميعاد الػفـاء بـااللتدام، إال إذا نـز القـانػن عمـى غيـخ 
 عذخ سشػات األحكام الشهائية الرادرة في تمظ الجعاوػ.
 (27مادة )

. يجػز إثبات االلتدامات التجارةة أيا كانـت قيستهـا بكافـة شـخق اإلثبـات، مـا لـع يـشز القـانػن أو االتفـاق 6
 عمى غيخ ذلظ.

سدــائل التجارةـــة، يجــػز فــي تمـــظ .  يســا عــجا الحــاالت التـــي يػجــل فيهــا القــانػن اإلثبـــات بال تابــة فــي ال6
 السدائل إثبات عكذ ما اشتسل عميه دليل كتابي، أو إثبات ما يجاوز هحا الجليل بكافة شخق اإلثبات.

. ت ػن األوراق العخ ية في السدائل التجارةة حجة عمى الغيخ في تارةخها ولػ لع يكـغ هـحا التـارةخ ثابتـاب، 2
 عتبخ التارةخ لحيحاب حتى يثبت العكذ.ما لع يذتخط القانػن ثبػت التارةخ، وة

 (25مادة )
يجػز قبػل الجفاتخ التجارةة لئلثبات في الجعاوػ السقامة مغ التجار أو عميهع متى كانـت متعمقـة بأعسـالهع 

 التجارةة وذلظ وفقاب لمقػاعج اآلتية :
يدـتخمز مـغ هـح  ت ػن البيانات الػاردة بالجفاتخ حجـة عمـى لـاحبها، ومـع ذلـظ ال يجـػز لسـغ يخةـج أن  .1

 الجفاتخ دليبلب لشفده أن يجدغ ما ورد بها مغ بيانات.
ت ـػن البيانـات الــػاردة بالـجفاتخ السصابقــة ألحكـام القــانػن حجـة لرــاحل الـجفتخ عمــى خرـسه التــاجخ، إال  .2

 إذا نقزها الخرع ببيانات واردة بجفاتخ  السصابقة ألحكام القانػن، أو أثبت بأؼ دليل آخخ عجم لحتها.
كانت دفـاتخ الخرـسيغ مصابقـة ألحكـام القـانػن وأسـفخت السصابقـة بيشهسـا عـغ تشـاقس بياناتهسـا، جـاز  إذا .3

 لمسحكسة األخح بسا تصسئغ إليه مشها وتبيغ أسباب ذلظ في حكسها، أو أن تصمل دليبلب آخخ.
خـــخػ إذا اختمفـــت البيانـــات الـــػاردة بـــجفاتخ الخرـــسيغ وكانـــت دفـــاتخ أحـــجهسا مصابقـــة لمقـــانػن دون األ .4

فالعبخة بالجفاتخ السصابقة، إال إذا أقام الخرع الجليل عمى خبلف ما ورد بها، وةدخؼ هحا الحكـع إذا قـجم 
 أحج الخرسيغ دفاتخ مصابقة ولع يقجم اآلخخ أؼ دفاتخ.
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 (21مادة )
ـــل قيـــام الشـــداع أو بعـــج قيامـــه، مـــع مخاعـــاة األحكـــام  ـــة االتفـــاق عمـــى التحكـــيع قب يجـــػز فـــي السدـــائل التجارة

 لسشرػص عميها في القػانيغ الخالة.ا
 الفرل الثاني

 نقل السعرفة الحديثة
 (22مادة )

. تدخؼ أحكام هحا الفرل عمى كل عقج لشقل السعخفة الحجيثة الستخجامها في فمدصيغ، سػاء كان هحا الشقل 6
 دولياب عبخ الحجود اإلقميسية لفمدصيغ أم داخمياب. ما لع يتفق األشخاف عمى غيخ ذلظ. 

 كسا تدخؼ أحكام هحا الفرل عمى كل اتفاق لشقل السعخفة الحجيثة يبخم بعقج مدتقل أو ضسغ عقج آخخ. .6
 (23مادة )

عقــج نقــل السعخفــة الحجيثــة اتفــاق يتعهــج بسقتزــا  الســػرد أن يشقــل بسقابــل معمػمــات متصــػرة إلــى السدــتػرد، 
أو لتخكيـل أو لتذـغيل آالت أو أجهـدة الستخجامها في شخةقـة فشيـة خالـة إلنتـاج سـمعة معيشـة أو تصػةخهـا 

أو لتقجيع خجمات. وال يعتبخ نقـبلب لمسعخفـة الحجيثـة مجـخد بيـع أو شـخاء أو تـأجيخ أو اسـتئجار الدـمع وال بيـع 
العبلمـــات التجارةــــة أو األســـساء التجارةــــة أو التــــخخيز باســـتعسالها إال إذا ورد ذلــــظ كجــــدء مـــغ عقــــج نقــــل 

 به ارتباشا ال يقبل التجدئة. السعخفة الحجيثة أو كان مختبصاب 
 (24مادة )

 . يجل أن يكػن عقج نقل السعخفة الحجيثة مكتػباب واال كان باشبلب.6
. يجــل أن يذــتسل العقــج عمــى بيــان عشالــخ السعخفــة وتػابعهــا التــي تشقــل إلــى السدــتػرد، وةجــػز أن يــخد 6

لخسػمات الهشجسية والخخائط والرـػر ذكخ هحا البيان مرحػباب بجراسات الججوػ والتعميسات والترسيسات وا
 وبخامج الحاسػب وغيخها مغ الػثائق السػضحة لمسعخفة في مبلحق تخفق بالعقج وتعتبخ جدءاب مشه.

 (33مادة )
يجــػز إبصــال كــل شــخط يــخد فــي عقــج نقــل السعخفــة الحجيثــة يكــػن مــغ شــأنه تقييــج حخةــة السدــتػرد فــي 

أو اإلعـــبلن عشـــه، وةشصبـــق ذلـــظ بػجـــه الخرـــػص عمـــى  اســـتخجامها أو تصػةخهـــا أو التعخةـــ  باإلنتـــاج
 الذخوط التي يكػن مػضػعها إلدام السدتػرد بأمخ مسا يأتي :

 قبػل التحديشات التي يجخمها السػرد عمى السعخفة الحجيثة وأداء قيستها. . 6
حطــخ إدخــال تحدــيشات أو تعــجيبلت عمــى السعخفــة الحجيثــة لــتبلئع الطــخوف السحميــة أو ضــخوف مشذــأة  . 6

 دتػرد، وكحلظ حطخ الحرػل عمى معخفة حجيثة أخخػ مساثمة أو مشافدة لمسعخفة الحجيثة محل العقج.الس
 استعسال عبلمات تجارةة معيشة لتسييد الدمع التي استخجمت السعخفة الحجيثة محل العقج في إنتاجها. . 2
 تقييج حجع اإلنتاج أو ثسشه أو كيفية تػزةعه أو ترجيخ . . 7
 مشذأة السدتػرد أو تجخمه في اختيار العامميغ الجائسيغ بها. اشتخاك السػرد في إدارة . 5
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ـــة مـــغ  . 1 ـــار لتذـــغيل السعخفـــة الحجيث شـــخاء الســـػاد الخـــام أو السعـــجات أو اآلالت أو األجهـــدة أو قصـــع الةي
 السػرد وحج  أو مغ السشذآت التي يعيشها دون غيخها.

 حيغ يعيشهع.قرخ بيع اإلنتاج أو التػكيل في بيعه عمى السػرد أو األشخاص ال . 2
وذلــظ كمــه مــا لــع يكــغ أؼ مــغ هــح  الذــخوط قــج ورد فــي عقــج نقــل السعخفــة الحجيثــة بقرــج حسايــة مدــتهم ي  

 السشتج أو رعاية مرمحة ججية ومذخوعة لمسػرد.
 (36مادة )

 يمتدم السػرد أن يكذف لمسدتػرد في العقج أو خبلل السفاوضات التي تدبق إبخامه عسا يمي :
شذأ عغ استخجام السعخفة الحجيثة محل التعاقـج، وعمـى وجـه الخرـػص مـا يتعمـق األخصار التي قج ت . 6

مشهـــا بالبيئـــة أو الرـــحة العامـــة أو ســـبلمة األرواح أو األمـــػال، وعميـــه أن يصمعـــه عمـــى مـــا يعمســـه مـــغ 
 وسائل التقاء هح  األخصار.

عخفــة الحجيثــة، ال الــجعاوػ القزــائية وغيخهــا مــغ العكبــات التــي تعــػق اســتخجام الحقــػق السترــمة بالس . 6
 سيسا ما يتعمق مشها ببخاءات االختخاع.

 أحكام القانػن السحمي بالشدبة لمسػرد بذأن الترخةل بترجيخ السعخفة الحجيثة. . 2
 (36مادة )

 ما لم يتفق الظرفان عمى غير ذلك يمتزم السهرد بسا يمي :
زمة الستيعاب السعخفة الحجيثـة، أن يقجم لمسدتػرد السعمػمات والبيانات وغيخها مغ الػثائق الفشية البل . 6

وكــــحلظ مــــا يصمبــــه السدــــتػرد مــــغ الخــــجمات الفشيــــة البلزمــــة لمتذــــغيل، وعمــــى وجــــه الخرــــػص الخبــــخة 
 والتجرةل.

أن يعمع السدتػرد بالتحديشات التي قج يجخمها عمى السعخفة الحجيثـة محـل التعاقـج خـبلل مـجة سـخةان  . 6
 إذا شمل مشه ذلظ.العقج، وأن يشقل هح  التحديشات إلى السدتػرد 

قصـع الةيـار التـي يشتجهـا وتحتاجهـا اآلالت  -بشاءب عمى شمبـه  –أن يقجم لمسدتػرد خبلل مجة العقج  . 2
واألجهـــدة التـــي تدـــتعسل فـــي تذـــغيل مشذـــأته. وان كـــان الســـػرد ال يشتجهـــا فـــي مشذـــأته وجـــل أن يعمـــع 

 السدتػرد بسرادر الحرػل عميها.
جخمها السدتػرد وةشقمها إليه بسػجل شخط في العقـج. وةدـأل أن يحافع عمى سخةة التحديشات التي ي . 7

 السػرد عغ تعػةس الزخر الحؼ يشذأ عغ إفذاء هح  الدخةة.
أن يزسغ مصابقة السعخفة الحجيثـة والػثـائق السخفقـة بهـا لمذـخوط السبيشـة بالعقـج، كسـا يزـسغ إنتـاج  . 5

 العقج. الدمعة أو أداء الخجمات التي اتفق عميها بالسػالفات السبيشة ب
 (32مادة )

 ما لع يتفق الصخفان عمى غيخ ذلظ يمتدم السدتػرد بسا يمي :
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أن يدتخجم في تذغيل السعخفة الحجيثـة عـامميغ عمـى قـجر مـغ الجرايـة الفشيـة، وأن يدـتعيغ كمسـا لـدم  . 6
 األمخ بخبخاء فشييغ، عمى أن يكػن اختيارهع عامميغ وخبخاء مغ الفمدصيشييغ كمسا كان ذلظ متاحاب.

 يصمع السػرد عمى أحكام التذخةعات الػششية الستعمقة باستيخاد السعخفة الحجيثة محل التعاقج. أن . 6
أن يجفع لمسػرد مقابل السعخفة الحجيثة والتحدـيشات التـي تـجخل عميهـا فـي السيعـاد والسكـان   الستفـق  . 2

 عميهسا :
تعـجدة، كسـا يجـػز أن يجػز أن يكػن السقابل مبمغاب إجسالياب يردػ دفعـة واحـجة أو عمـى دفعـات م .أ

 يكػن نريباب مغ رأس السال السدتثسخ في تذغيل السعخفة الحجيثة أو نريباب مغ عائج التذغيل.
يجـػز أن يكـػن السقابــل كسيـة معيشــة مـغ الدــمعة التـي تدــتخجم السعخفـة الحجيثــة فـي إنتاجهــا، أو  .ب

 مادة أولية يشتجها السدتػرد وةتعهج بترجيخها إلى السػرد.
ى سخةة السعخفة الحجيثة التي يحرل عميها وعمى سخةة التحديشات التي تـجخل عميهـا أن يحافع عم . 7

وأال يتشازل عشها لمغيـخ، وةدـأل عـغ تعـػض الزـخر الـحؼ يشذـأ عـغ إفذـاء هـح  الدـخةة سـػاء وقـع فـي 
 مخحمة التفاوض عمى إبخام العقج أو بعج ذلظ.

 (37مادة )
ستخجام السعخفة الحجيثة واالتجار فـي اإلنتـاج، بذـخط أن يجػز االتفاق عمى أن يكػن لمسدتػرد وحج  حق ا

 يحجد هحا الحق بسشصقة جغخا ية معيشة، وبسجة محجدة يتفق عميهسا الصخفان.
 (35مادة )

يدأل كل مغ السػرد والسدتػرد بغيخ تزامغ بيشهسا عسـا يمحـق األشـخاص واألمـػال مـغ ضـخر ناشـئ عـغ 
 لشاتجة عغ تصبيقها.استخجام السعخفة الحجيثة أو عغ الدمعة ا

 (31مادة )
يجػز ل ل مغ شخفـي العقـج بعـج انقزـاء خسـذ سـشػات مـغ تـارةخ العقـج، أن يصمـل إنهـاء  أو إعـادة الشطـخ 
فــي شــخوشه بتعــجيمها بســا يبلئــع الطــخوف االقترــادية العامــة القائســة. وةجــػز ت ــخار تقــجيع هــحا الصمــل كمســا 

 انقزت خسذ سشػات ما لع يتفق عمى مجة أخخػ.
 (32ادة )م

( 22تخــتز السحــاكع الفمدــصيشية بالفرــل فــي السشازعــات الشاشــئة عــغ العقــج السشرــػص عميــه فــي الســادة )
مغ هحا القانػن، وةجػز االتفاق عمى تدػةة الشداع وديا أو بصخةـق التحكـيع شبقـاب لمقػاعـج السشرـػص عميهـا 

 في قانػن التحكيع.
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 الفرل الثالث
 البيع التجاري 
 الفرع األول
 أحكام عامة

 (33مادة )
. ال تدخؼ األحكام السشرػص عميها في هحا الفخع إال عمى عقػد بيع البزائع التي يبخمهـا التجـار  يسـا 6

بيشهع لذئػن تتعمق بالتجارة، ما لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ، وكحلظ ال تدخؼ تمظ األحكام إال إذا كـان 
 يشاب وكانت قيسة الجدء العيشي أدنى مغ الجدء الشقجؼ.البجل السقابل لمسبيع نقجاب أو كان نقجاب وع

. تدخؼ عمى عقـػد البيـع التجارةـة الجوليـة، أحكـام االتفاقيـات الجوليـة بذـأنها الشافـحة فـي فمدـصيغ، وكـحلظ 6
األعخاف الدائجة في التجارة الجولية، والتفديخات التي أعجتها السشطسات الجولية لمسرصمحات السدتعسمة في 

 ارة إذا أحال إليها العقج.تمظ التج
 (34مادة )

. إذا لـع يحـجد الستعاقـجان الـثسغ انعقـج البيـع بالدـعخ الــحؼ يجـخؼ عميـه التعامـل بيشهسـا، فـإذا لـع يكـغ بيشهســا 6
 تعامل سابق  بالدعخ الستجاول في الدػق.

لفقخة الدابقة فالعبخة . إذا اتفق عمى أن يكػن البيع بدعخ الدػق أو إذا وجل األخح بهحا الدعخ وفقاب لحكع ا6
بستػسط سعخ الدػق في الدمان والسكان المحيغ تع فيهسا العقج، إال إذا اتفق أو جخػ عخف التجارة عمى غيخ 

 ذلظ أو تبيغ مغ الطخوف وجػب اعتساد سعخ آخخ، واذا تعجد سعخ الدػق فالعبخة بالدعخ الستػسط.
 (43مادة )

ذا لــع يقـــع بالتحجيــج فـــي السيعــاد السحـــجد لــه أو فـــي السيعـــاد يجــػز تفـــػةس الغيــخ فـــي تحجيــج ثســـغ البيــع، فـــإ
السشاسل عشـج عـجم التحجيـج، وجـل اعتسـاد الدـعخ الستـجاول فـي الدـػق فـي الدمـان والسكـان المـحيغ تـع فيهسـا 

 العقج، ما لع يتبيغ مغ الطخوف أو عخف التجارة وجػب اعتساد سعخ آخخ.
 (46مادة )

 زن فالعبخة بالػزن الرافي، إال إذا اتفق أو جخػ العخف عمى غيخ ذلظ.إذا كان الثسغ مقجراب عمى أساس الػ 
 (46مادة )

. إذا اتفق عمى أن يكػن لمسذتخؼ تحجيج شكل السبيع أو حجسه أو غيـخ ذلـظ مـغ األولـاف السسيـدة لـه، 6
د وجــل أن يقــػم بهــحا التحجيــج فــي السيعــاد الستفــق عميــه أو فــي ميعــاد مشاســل عشــج عــجم االتفــاق عمــى ميعــا

 معيغ، واال جاز لمبائع شمل الفدخ والتعػةس.
. ولمبائع بعج انقزاء السيعاد السذار إليه في الفقخة الدابقة تحجيج أولاف السبيع وفقاب لحاجـات السذـتخؼ 6

التي يسكشه العمع بها، وةكػن هحا التحجيج نهائياب إذا لع يعتخض عميه السذتخؼ خبلل خسدة عذـخ يػمـاب مـغ 
 بكتاب مدجل مرحػب بعمع الػلػل. تارةخ إخصار  به
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 (42مادة )
. إذا لع يحجد ميعاد التدميع وجل أن يتع بسجخد إبخام العقج، ما لع تدتمدم شبيعة السبيع أو يقزي العخف 6

 بتحجيج ميعاد آخخ.
. فــإذا اتفــق عمــى أن يكــػن لمسذــتخؼ تحجيــج ميعــاد التدــميع، التــدم البــائع بالتدــميع فــي السيعــاد الــحؼ يحــجد  6

 السذتخؼ، مع مخاعاة السجة التي تدتمدمها شبيعة السبيع إلعجاد  لمتدميع.
 (47مادة )

. إذا قام البائع بشاء عمى شمل السذتخؼ بإرسال السبيع إلى غيخ السكان السعيغ لتدـميسه، كانـت تبعـة الهـبلك 6
 ن عمى غيخ ذلظ.عمى السذتخؼ مغ وقت تدميع السبيع إلى مغ يتػلى نقمه، إال إذا اتفق أو نز القانػ 

. إذا خــالف البــائع دون ضــخورة ممجئــة تعميســات السذــتخؼ بذــأن الشقــل، كــان مدــئػالب عســا يمحــق السبيــع مــغ 6
 ضخر بدبل هح  السخالفة.

. إذا همظ السبيع قبل التدميع بدبل ال يج لمبائع  يه انفدخ العقج واسـتخد السذـتخؼ الـثسغ، إال إذا كـان الهـبلك 2
 تدمع البزاعة.بعج إعحار السذتخؼ ل

. السرــارة  التــي يقتزــيها تدــميع السبيــع فــي غيــخ السكــان السعــيغ لتشفيــح البيــع ت ــػن عمــى السذــتخؼ، إال إذا 7
 اتفق أو نز القانػن عمى غيخ ذلظ.

 (45مادة )
 ال يعتج عشج تدميع السبيع بسا يصخأ عميه مغ نقز أو تمف يقزي العخف بالتدامل  يه.

 (41مادة )
 ائع بتدميع السبيع في السيعاد السحجد في العقج :إذا لع يقع الب

فممسذتخؼ أن يخصخ  بالتشفيح بكتاب مدـجل مرـحػب بعمـع الػلـػل خـبلل مـجة مشاسـبة يحـجدها، فـإذا  .1
لــع يدــمع البــائع السبيــع خــبلل تمــظ الســجة جــاز لمسذــتخؼ الحرــػل عمــى شــئ مساثــل لمسبيــع عمــى حدــاب 

 تفق عميه وما دفعه بحدغ نية لمحرػل عمى ذلظ الذيء.البائع، وان يصالبه بالفخق بيغ الثسغ الس
إذا كــان لمسبيــع ســعخ معمــػم فــي الدــػق جــاز لمسذــتخؼ، وان لــع يذــتخ فعــبلب شــيئاب مســاثبلب، أن يصالــل  .2

 البائع بالفخق بيغ الثسغ الستفق عميه وسعخ الدػق في اليػم السحجد لمتدميع.
دميع خبلل السجة السعيشة في اإلخصار يتختل عميـه لمسذتخؼ بجالب مغ ذلظ أن يخصخ البائع أن عجم الت .3

 .اعتبار العقج مفدػخاب، وله في هح  الحالة أن يصمل التعػةس إن كان له مقتسأل 
 (42مادة )

إذا اتفــق عمــى تدــميع السبيــع عمــى دفعــات جــاز لمسذــتخؼ أن يصمــل الفدــخ إذا لــع يقــع البــائع بتدــميع إحــجػ 
ــجفعات فــي السيعــاد الستفــق عميــه، وال يدــخؼ الفدــخ عمــى الــجفعات التــي تــع تدــميسها، إال إذا تختــل عمــى  ال

 تجدئة السبيع ضخر جديع لمسذتخؼ.
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 (43مادة )
 إذا لع يجفع الثسغ في السيعاد الستفق عميه :

فممبائع بعج إخصار السذتخؼ إن يعيج بيع البزاعة لمغيخ، فإذا بيعت بحدغ نية بثسغ أقل مغ الثسغ  . 6
 لبائع مصالبة السذتخؼ بالفخق.الستفق عميه كان مغ حق ا

إذا كان لمبزاعة سعخ معمػم في الدػق فممبائع، وان لع يقع بإعادة البيع فعبلب، أن يصالل السذتخؼ  . 6
 بالفخق بيغ الثسغ الستفق عميه وسعخ البزاعة في الدػق في اليػم السعيغ لجفع الثسغ.

 (44مادة )
مــغ البــائع إعصــاء  قائســة بالبزــاعة مــحكػراب فيهــا أن . يجــػز لمسذــتخؼ الــحؼ دفــع الــثسغ بكاممــه أن يصمــل 6

 الثسغ قج سجد.
. إذا قبل السذتخؼ لخاحة أو ضسشاب قائسة البزاعة التي تدمسها مغ البائع فميذ له بعج ذلظ االعتخاض 6

عمــى البيانــات التــي وردت بهــا، وةعتبــخ قبــػالب ضــسشياب عــجم االعتــخاض خــبلل عذــخة أيــام مــغ تــارةخ اســتبلم 
 ة.القائس

 (633مادة )
 إذا رفس السذتخؼ تدمع السبيع :

بصمـل مدـتعجل لقاضـي السحكسـة السخترـة لـئلذن لـه  -بعـج إثبـات الحالـة  -جاز لمبائع أن يتقـجم  . 6
في بيعه بعج انقزاء مجة يحجدها القاضي وةخصخ بها السذتخؼ، كسا يحجد القاضي كيفيـة إجـخاء البيـع 

 لمتمف سخةعاب دون تحجيج مهمة أو إخصار.وةجػز له أن يأذن ببيع األشياء القابمة 
إذا كان السذتخؼ قج سجد كامل الثسغ تعيغ عمى البائع إيجاع حريمة البيع خدةشة السحكسة في اليػم  . 6

 التالي لحرػله عمى األكثخ لحيغ تدػةة الشداع بيغ الصخفيغ.

 (636مادة )
ا هـػ متفـق عميـه أو أن بـه عيبـاب أو أنـه . إذا تبيغ لمسذتخؼ بعج تدمسه السبيع أن كسيته أو لشفه أقـل مسـ6

غيخ مصابق لمذخوط أو لمعيشة التي تع التعاقج بسقتزاها، فبل يقزي له بالفدخ إال إذا نذأ عغ الـشقز أو 
العيل أو عجم السصابقة، عجم لبلحية السبيع لمغـخض الـحؼ أعـج  لـه السذـتخؼ أو لـعػبة ترـخةفه، مـا لـع 

دخ، ولمسحكسة عشج رفس شمل الفدخ إنقـاص الـثسغ، دون إخـبلل يػجج اتفاق أو عخف يقزي بػجػب الف
 بحق السذتخؼ في التعػةس إن كان له مقتس.

. يجل عمى السذتخؼ إخصار البائع بػجـػد الـشقز أو العيـل أو عـجم السصابقـة خـبلل خسدـة عذـخ يػمـاب 6
عــيغ يػمــاب مــغ تــارةخ مــغ تدــمسه السبيــع فعميــاب، وعميــه رفــع دعــػػ الفدــخ أو إنقــاص الــثسغ خــبلل خسدــة وأرب

 اإلخصار واال سقط حق السذتخؼ في إقامتها، إال إذا ثبت الغر مغ جانل البائع.
 . في جسيع األحػال تدقط الجعػػ بسزي ستة أشهخ مغ تارةخ التدميع الفعمي.2
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. يجــػز االتفــاق عمــى تعــجيل السػاعيــج السشرــػص عميهــا فــي هــح  الســادة، كســا يجــػز إعفــاء السذــتخؼ مــغ 7
 اتها.مخاع

 (636مادة )
. إذا تبيغ بعج تدميع السبيع لمسذتخؼ أن كسيته تدةج عمى السقجار الستفق عميه فبل يقزـي لمبـائع باسـتخداد 6

الدةادة، إال إذا رفس السذتخؼ ت سمة الثسغ خبلل خسدة عذخ يػماب مغ تارةخ إخصار  بخصاب مدجل بعمع 
 الػلػل بػجػد الدةادة.

 مة الثسغ بعج انقزاء خسدة وأربعيغ يػماب مغ تارةخ إخصار السذتخؼ بالدةادة.. تدقط دعػػ البائع لت س6
. يجــػز االتفــاق عمـــى تعــجيل السػاعيـــج السشرــػص عميهــا فـــي هــح  الســـادة، كســا يجــػز إعفـــاء البــائع مـــغ 2

 مخاعاتها.
 (632مادة )

إذا كان السبيع تحسيه  . يجػز االتفاق عمى إلدام السذتخؼ بعجم التخفيس عغ ثسغ معيغ عشج إعادة البيع6
عبلمـــة تجارةـــة مدـــجمة. وةجـــػز لمسحكســـة أن تقزـــي بـــبصبلن هـــحا الذـــخط إذا كـــان السبيـــع ســـمعة أساســـية 

 لبلستهبلك.
 . ال يمتدم خمفاء السذتخؼ بسخاعاة هحا الذخط إال إذا عمسػا به أو كان في استصاعتهع العمع به.6

 الفرع الثاني
 اريةأحكام خاصة ببعض أنهاع البيهع التج

 (637مادة )
 أو أحجهسا فقط. يهتدخؼ أحكام هحا الفخع إذا كان عقج البيع تجارةاب بالشدبة إلى شخ 

 البيع بالتقديط .1
 (635مادة )

. إذا لع يجفع السذتخؼ أحج أقدـاط الـثسغ الستفـق عميـه فـي مػعـج  ال يقزـي بفدـخ البيـع إذا تبـيغ أنـه قـام 6
 بتشفيح الجدء األكبخ مغ التداماته.

ي حالــة الحكــع بفدــخ البيــع يجــل أن يــخد البــائع األقدــاط التــي قبزــها بعــج اســتشدال مــا يعادلــه مقابــل . فــ6
االنتفاع بالسبيع، باإلضافة إلى تعػةس عغ التمف الحؼ لحقه بدبل االستعسال غيـخ العـادؼ، وةقـع بـاشبلب 

 كل اتفاق عمى تحسيل السذتخؼ التدامات أشج مغ ذلظ.
غ بأكسمــه عشــج عــجم دفــع أحــج األقدــاط فــي مػعــج  ال يكــػن نافــحاب إال فــي حالــة . االتفــاق عمــى حمــػل الــثس2

 تخمف السذتخؼ عغ دفع قدصيغ متتالييغ عمى األقل.
 (631مادة )

. في حالة احتفاظ البائع بسم يـة السبيـع لحـيغ سـجاد كامـل األقدـاط، يكتدـل السذـتخؼ هـح  السم يـة بدـجاد 6
 لهبلك مغ وقت استبلمه السبيع.القدط األخيخ، وةتحسل السذتخؼ تبعة ا
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. مع عجم اإلخبلل بأحكام اإلفبلس ال يكػن شخط احتفاظ البائع بالسم ية نافحاب في حق الغيخ إال إذا كان 6
 مجوناب في محخر ثابت التارةخ وسابق عمى حق الغيخ أو عمى تارةخ التػقف عغ الجفع.

 (632مادة )
أداء األقدــاط بأجسعهــا إال بسػافقــة البــائع كتابــة، واال كــان . ال يجــػز لمسذــتخؼ الترــخف فــي السبيــع قبــل 6

الترـــخف غيـــخ نافـــح فـــي حـــق البـــائع، ولـــه حـــق مصالبـــة السذـــتخؼ بـــأداء بـــاقي األقدـــاط فـــػراب إذا قـــام بهـــحا 
 الترخف.

. يعاقل السذتخؼ عمى مخالفة حكع الفقخة الدابقة بالحبذ مجة ال تدةج عمى ستة أشهخ وبغخامة ال تجاوز 6
 أو بإحجػ هاتيغ العقػبتيغ. قانػناب  العسمة الستجاولةبما يعادلها أو  أردني ة ديشارخسدسائ

 البيع بظريق الترفية أو بالسزاد العمشي . 6
 (633مادة )

. يجــل عمــى التــاجخ أن يعمــغ عــغ ثســغ الدــمع السعخوضــة لمبيــع فــي الترــفية مقتخنــاب بــه بيــان عــغ الــثسغ 6
 لدابق عمى الترفية.الفعمي الحؼ كانت تباع به خبلل الذهخ ا

 . يعتبخ في حكع الترفية السػسسية كل إجخاء مغ شأنه اإلعبلن عغ بيع الدمع بأسعار مخفزة.6
 (634مادة )

يقرج بالبيع بالسداد العمشي كل بيع اختيارؼ يجػز ل ل شخز حزـػر ، ولـػ اشـتخط لحزـػر السدايـجة دفـع 
 مقابل أو اقترخ الحزػر عمى شائفة معيشة مغ األشخاص.

 (663مادة )
ال يجــػز لمتــاجخ أن يبيــع بصخةــق الســداد العمشــي الدــمع غيــخ السدــتعسمة التــي يتــاجخ فيهــا إال ألحــج األســباب 

 اآلتية، وبذخط اإلعبلن عغ الدبل قبل السدايجة :
 ترفية نهائية لمستجخ. .أ
 ترفية نهائية ألحج فخوع الستجخ. .ب
 ترفية التجارة في أحج األلشاف. .ج
ـــظ مـــغ  ترـــفية الدـــمع التـــي ألـــا  .د ـــة أو غيـــخ ذل ـــا  أو رشػب بها عيـــل بدـــبل حخةـــق أو تدـــخب مي

 األسباب.
 ه. ترفية مػسسية، عمى أن تتع خبلل أسبػعيغ عمى األكثخ.

 (666مادة )
ال يجــػز بيــع الدــمع السدــتعسمة بــالسداد العمشــي إال بػاســصة خبيــخ مــثسغ مقيــج فــي الدــجل الخــاص بــالخبخاء 

 السثسشيغ.
 (666مادة )

 السثسغ أن يسدظ دفتخاب خالاب يجون  يه بالمغة العخبية ما يمي :. عمى الخبيخ 6
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 مفخدات الدمع السدتعسمة السعجة لمبيع بالسدايجة العمشية. .أ
 التقجيخ السبجئي لكيستها. .ب
 أسساء شالبي البيع. .ج
 أرقام قيج الدمع بالدجل، وةزع عميها بصاقات بتمظ األرقام. .د
 ة.الثسغ الحؼ رسا به السداد بالشدبة ل ل سمع .ه

. إذا زاد التقــجيخ السبــجئي لكيســة الدــمع السدــتعسمة السعخوضــة لمبيــع بالسدايــجة العمشيــة عمــى مبمــغ مائــة ألــف 6
، يجل عمى الخبيخ السثسغ اإلعبلن عغ البيع والسعايشـة  قانػناب  العسمة الستجاولةبما يعادلها أو  أردني ديشار

ػعـج السحـجد لمبيـع بدـبعة أيـام عمـى األقـل مـع تحجيـج في لحيفتيغ يػميتيغ إحجاهسا بالمغة العخبية، قبـل الس
 يػمأل سابق عمى البيع لمسعايشة. 

 (662مادة )
. عمــى السذــتخؼ الــحؼ رســى عميــه الســداد أن يــجفع نرــف الــثسغ فــي نفــذ الجمدــة، وأن يــجفع البــاقي عشــج 6

 يع خبلف ذلظ.تدمسه السبيع خبلل أسبػع مغ تارةخ رسػ السدايجة عمى األكثخ، ما لع تتزسغ شخوط الب
. يدجد الثسغ لمخبيخ الحؼ أجخػ السداد وةكػن مدئػالب عغ أدائه لصالل البيع في يػم العسل التـالي لدـجاد 6

 كامل الثسغ بعج خرع الخسػم السقخرة ومدتحقاته.
. إذا لــع يدــجد السذــتخؼ بــاقي الــثسغ، أو تخمــف عــغ الحزــػر الســتبلم السبيــع فــي السيعــاد السحــجد، يجــل 2

بيــع عمــى مدــئػلية السذــتخؼ الستخمــف خــبلل أســبػعيغ مــغ ميعــاد التدــميع بــحات الصخةقــة وال تقبــل إعــادة ال
 السدايجة الثانية مشه.

. إذا رسى السداد الثاني بثسغ أقل مغ السداد األول التدم السذتخؼ الستخمف بـالفخق، وان رسـى بـثسغ أكبـخ 7
 فالدةادة لصالل البيع.

يــخ الســثسغ السكمــف بــالبيع أن يذــتخك بشفدــه أو بػاســصة غيــخ  فــي الســداد . ال يجــػز لصالــل البيــع أو الخب5
 عمى الدمع السعخوضة لمبيع.

 . ال يجػز لمخبيخ السثسغ االمتشاع عغ إرساء السداد إال في الحالتيغ اآلتيتيغ :1
 إذا اقترخ عمى شخز واحج. .أ
 إذا لع ترل نتيجة السداد إلى التقجيخ السبجئي لمكيسة. .ب

حق االمتياز بالشدبة لسا يدتحقه مغ أجخ أو عسػلة عمى ثسغ ما يقػم ببيعـه بالسدايـجة  لمخبيخ السثسغ .7
 العمشية.

 (667مادة )
 . يرجر الػزةخ السختز قخاراب بتشطيع مهشة الخبخاء السثسشيغ.6
. دون اإلخــبلل بأيــة عقػبــة أشــج أو جــداء تــأديبي يــشز عميــه قــانػن آخــخ يعاقــل كــل مــغ يخــالف أحكــام 6

-666- 666-663 -634) ػزارؼ السذار إليـه فـي الفقـخة الدـابقة مـغ هـح  السـادة وأحكـام السـػادالقخار ال
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أو مــا يعادلهــا بالعسمــة الستجاولــة  أردنــي مــغ هــحا القــانػن بغخامــة ال تجــاوز خسدــة آالف ديشــار (662/5/1
ت التـــي يكـــػن ، وفـــي جسيـــع األحـــػال يــأمخ القاضـــي بغمـــق السكتـــل السخـــالف ونــدع المػحـــات والبلفتـــاقانػنــاب 

 السخالف قج استعسمها مع نذخ الحكع في لحيفتيغ بالمغة العخبية عمى نفقة السحكػم عميه.
 (665مادة )

يكػن لسػضفي الدمصة السخترة الحيغ يحجدهع الػزةخ السختز لـفة الزـبصية القزـائية فـي مجـال تشفيـح 
ع فـــي ســـبيل ذلـــظ حـــق دخـــػل السحـــال تمـــظ األحكـــام والقـــخار الـــػزارؼ السذـــار إليـــه فـــي الســـادة الدـــابقة، ولهـــ

التجارةة ومكاتل الخبخاء السثسشيغ وشمل السدتشجات الستعمقة بتشفيح مـا تقـجم مـغ أحكـام ومخاجعـة الدـجبلت 
 وتحخةخ محاضخ الزبط عسا يطهخ مغ مخالفات.

 بعض أنهاع البيهع الدولية - 3
 F.O.B البيع فهب  .أ

 (661مادة )
يع السبيــع فــي ميشـاء الذــحغ عمــى ضهـخ الدــفيشة التــي يعيشهــا البيـع فــػب هــػ البيـع الــحؼ يــتع  يـه تدــم .1

 السذتخؼ لشقمه.
وةمتــدم السذــتخؼ فــي هــحا الشــػع مــغ البيــع بــإبخام عقــج الشقــل البحــخؼ وأداء أجختــه واخصــار البــائع فــي  .2

 ميعاد مشاسل باسع الدفيشة التي اختارها لمشقل، ومكان الذحغ، وتارةخه والسهمة السعيشة ألجخائه.
مسذــتخؼ أن يعهــج إلــى البــائع بــإبخام عقــج الشقــل والتــأميغ عمــى البزــاعة لحدــاب السذــتخؼ، وةجــػز ل .3

 وتدخؼ عمى العبلقة بيغ البائع والسذتخؼ في هحا الذأن عقج الػكالة.
 (662مادة )

يمتدم البائع بتعبئة وحدم السبيع ونقمه إلى ميشاء الذحغ وشحشه عمى الدفيشة التي عميها السذتخؼ وذلـظ  .1
 ارةخ السحجد وخبلل السهمة السعيشة لمذحغ.في الت

وةتحســل البــائع نفقــات التعبئــة والحــدم ومرــخوفات فحــز أو قيــاس أو عــج أو وزن السبيــع قبــل إجــخاء  .2
 شحشه.

وةمتدم البائع بإخصار السذتخؼ دون إبصاء بذحغ السبيع مع إرسـال األوراق الجالـة عمـى ذلـظ إليـه وذلـظ  .3
 عمى نفقة السذتخؼ.

 (663مادة )
ا كان السبيع مسا يمدم لترجيخ  خارج الجولـة الحرـػل عمـى إذن ترـجيخ أو أؼ تـخخيز حكـػمي إذ .1

 آخخ فإن البائع يمتدم بالحرػل عميه وةتحسل مرخوفات ذلظ.
 يمتدم السذتخؼ بالحرػل عمى إذن االستيخاد وغيخ  مغ الػثائق البلزمة لحلظ وةتحسل مرخوفاتها. .2
شذـــأ لمسبيـــع حدـــل األلـــػل، وتقـــجيسها لمسذـــتخؼ وةتحســـل وةمتـــدم البـــائع بالحرـــػل عمـــى شـــهادة م .3

 السذتخؼ مرخوفات ذلظ ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.
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 (664مادة )
عمى البائع أن يقجم لمسذتخؼ كل مداعجة تسكشه مغ الحرػل عمى سشج الذحغ وغيخ  مغ الػثائق البلزم 

مخور  عبخ دولة أخخػ وةتحسل  استخخاجها في الجولة التي يقع فيها شحغ السبيع لتيديخ استيخاد  أو
 السذتخؼ الشفقات البلزمة لمحرػل عمى هح  السدتشجات.

 (663مادة )
يمتدم البائع بجفع جسيع السبالغ السدتحقة عمى السبيع بسا في ذلظ رسػم الترجيخ ومرخوفات الذحغ إلى 

قج يمحق بالسبيع مغ ضخر تبعة ما  البائعحيغ تسام اجتياز السبيع أثشاء شحشه حاجد الدفيشة، كسا يتحسل 
 حتى تمظ السخحمة، أما ما يدتحق بعج ذلظ مغ مبالغ وما قج يشذأ مغ ضخر  يقع عمى عاتق السذتخؼ.

 (666مادة )
إذا تأخخ ولػل الدفيشة التي اختارها السذتخؼ لمشقل عميها إلى ميشاء الذحغ إلى ما بعج انتهاء السهمة 

سيشاء السحكػر قبل انتهاء هح  السهمة أو إذا تعحر الذحغ عميها السعيشة لمذحغ أو إذا غادرت الدفيشة ال
بدبل ال يخجع إلى البائع التدم السذتخؼ بالسرخوفات اإلضا ية التي تشجع عغ ذلظ وتحسل تبعة ما قج 
يمحق السبيع مغ ضخر مغ تارةخ انعقاد السهمة السعيشة لمذحغ بذخط أن يكػن في هحا التارةخ قج تعيغ 

 بحاته.
 (666)مادة 

إذا لع يخصخ السذتخؼ البائع باسع الدفيشة في السيعاد السشاسل أو احتفع بحق تعييغ ميعاد التدميع خبلل 
مجة معيشة ولع يعيشه، أو بتحجيج ميشاء الذحغ ولع ترجر عشه تعميسات محجدة خبلل هح  السجة، التدم 

ج يمحق السبيع مغ ضخر مغ تارةخ السذتخؼ بالسرخوفات اإلضا ية التي تشجع عغ ذلظ، وتحسل تبعة ما ق
انتهاء ميعاد اإلخصار أو السجة الستفق عميها لتعييغ ميعاد التدميع بذخط أن يكػن السبيع في ذلظ الػقت قج 

 تعيغ بحاته.
 (662مادة )

إذا اتفـــق عمـــى أن يـــتع تدـــميع السبيـــع عمـــى رلـــي  ميشـــاء الذـــحغ الـــحؼ تخســـػ عميـــه الدـــفيشة التـــي يعيشهـــا 
( وتدــخؼ عمــى هــحا البيــع أحكــام البيــع فــػب عــجا البزــاعة عمــى   F.A.S بيــع  ) فــاس السذــتخؼ ســسى ال

 الدفيشة.
 C.I.Fب. البيع 
 (667مادة )

هػ البيع الحؼ يتع بثسغ مقصػع يذسل فزبلب عغ ثسغ السبيع ت الي  التأميغ البحخؼ  CIFالبيع  .1
 عميه وأجخة الشقل بالدفيشة إلى ميشاء الػلػل.

تع تدميسها إلى السذتخؼ عشج إتسام شحشها بالدفيشة، وتشقل تبعة الهبلك إلى وتعتبخ البزاعة قج  .2
 السذتخؼ مغ هحا الػقت.
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 (.S  & Fواذا لع يمتدم البائع بالتأميغ أعتبخ البيع ) س. أنج . أف ( )  .3

 (665مادة ) 
ة لالحة لشقل عمى البائع إبخام عقج نقل البزائع مع ناقل حدغ الدسعة، وبالذخوط العادية واختيار سفيش

البزائع مغ جشذ السبيع، وعميه أيزاب أداء أجخة الشقل وغيخها مغ السبالغ التي قج يذتخط الشاقل دفعها في 
 ميشاء الذحغ.

 (661مادة )
عمى البائع أن يعقج مع مرمغ حدغ الدسعة تأميشاب عمى السبيع ضج أخصار الشقل وأن يردؼ  .1

 السرخوفات والشفقات البلزمة لحلظ.
يعقج التأميغ بػثيقة قابمة لمتجاول وبالذخوط التي يجخؼ عميها العخف وأال يقل مبمغ  يجل أن .2

 التأميغ عغ الثسغ السحكػر في عقج البيع.
وال يمتدم البائع بالتأميغ إال ضج أخصار الشقل العادية، أما األخصار اإلضا ية وأخصار الحخب فبل  .3

 ؼ مشه ذلظ.يمتدم البائع بالتأميغ ضجها إال إذا شمل السذتخ 
مغ أغ تأدية بجل التأميغ إذا كان قج وال يكػن البائع مدئػالب تجا  السذتخؼ بدبل عجد السرمغ ع .4

 عمى السبيع لجػ شخكة تأميغ حدشة الدسعة.
 (662مادة )

يمتدم البائع بتعبئـة وحـدم السبيـع وشـحشه عمـى الدـفيشة خـبلل السهمـة السعيشـة لمذـحغ أو التـي يقزـي  .1
البـــائع نفقـــات التعبئـــة والحـــدم ومرـــخوفات الفحـــز أو الكيـــاس أو الـــػزن أو العـــج بهـــا العـــخف وةتحســـل 
 البلزم لذحغ السبيع.

 وعمى البائع إخصار السذتخؼ دون إبصاء اسع الدفيشة واتسام الذحغ. .2
 (663مادة )

يكػن إثبات شحغ البزائع لمسبيع بدشج الذحغ السحكػر  يه كمسة )شحغ( أما إذا كان سشج الذحغ  .1
  يه )بخسع الذحغ( فممسذتخؼ أن يثبت أن الذحغ لع يقع فعبلب في التارةخ السجون بالدشج.قج ذكخ 

وعمى أنه إذا كان سشج الذحغ يذتسل عمى بيان محخر بخط ربان الدفيشة ومػقع مشه بأن البزائع  .2
 جهة البائع.اشحشت فعبلب في التارةخ السحجد فميذ لمسذتخؼ أن يثبت خبلف ذلظ في مػ 

 (664مادة )
يمتدم البائع بالحرػل عمى شهادة لمسبيع حدل األلػل. وتقجيسها لمسذتخؼ، عمى أن يتحسل  .1

 السذتخؼ مرخوفات ذلظ ما لع يتفق عمى خبلفه.
كسا يمتدم البائع بتقجيع كل مداعجة لتسكيغ السذتخػ مغ الحرػل عمى الػثائق البلزم استخخاجها  .2

 يخاد  أو مخور  عبخ دولة أخخػ.في الجولة التي يقع فيها شحغ السبيع لتيديخ است
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 (623مادة )
يمتدم البائع بأداء السبالغ التي تدتحق عمى السبيع إلى أن يتع شحشه عمى الدفيشة وةجخل في ذلظ  .1

 رسع الترجيخ.
أما رسػم االستيخاد ورسػم مرارة  إخخاج السبيع مغ الجسخك في ميشاء التفخةغ فت ػن عمى عاتق  .2

 السذتخؼ.
 (626مادة )

حسل البائع تبعة ما قج يمحقه السبيع مغ ضخر حتى المحطة التي يجتاز فيها السبيع أثشاء شحشه حاجد يت
 الدفيشة، وتشتقل التبعة بعج ذلظ إلى السذتخؼ.

 (626مادة )
عمــى البــائع بعــج شــحغ البزــاعة أن يخســل إلــى السذــتخؼ دون إبصــاء ســشج الذــحغ نطيفــاب وقــاببلب لمتــجاول  .1

السعـيغ لمتفخةـغ. وتخفـق بدـشج الذـحغ قائسـة بالبزـاعة السبيعـة وقيستهـا ووثيقـة التـأميغ أو  ومػجهاب إلى السيشاء
ج الذــحغ فــي بعــس األمــػر إلــى شــهادة تقــػم مقامهــا والػثــائق األخــخػ التــي يصمبهــا السذــتخؼ واذا أحــال ســش

 إيجار الدفيشة وجل إرفاق ندخة مغ هحا العقج أيزاب. ةمذارش
ذا لع يذـتسل عمـى شـخوط إضـا ية لـخةحة تركـج وجـػد عيـػب عمـى السبيـع أو وةعتبخ سشج الذحغ نطيفاب إ .2

كيفيـــة تعبئتـــه وحدمـــه وال يـــجخل فـــي هـــحا الذـــخوط اإلشـــارة فـــي ســـشج الذـــحغ إلـــى ســـبق اســـتعسال األوعيـــة أو 
األغمفــة أو إلــى عــجم السدــئػلية عســا يحــجث مــغ ضــخر بدــبل شبيعــة السبيــع أو إلــى جهــل الشاقــل بسحتػةــات 

 ها.الصخود أو وزن
ـــى  .3 وةجـــل أن ت ـــػن الذـــهادة التـــي تقـــػم مقـــام وثيقـــة التـــأميغ األلـــمية لـــادرة مـــغ الســـرمغ ومذـــتسمة عم

الذــخوط األساســية السشرــػص عميهــا فــي الػثيقــة األلــمية بحيــث تخــػل حاممهــا الحقــػق التــي تسشحهــا هــح  
 الػثيقة.

 (622مادة  )
إذا كانــــت غيــــخ مصابقــــة لمذــــخوط  ال يمتــــدم السذــــتخؼ بقبــــػل السدــــتشجات التــــي يخســــمها إليــــه البــــائع .1

السشرــػص عميهــا فــي عقــج البيــع، وةعتبــخ السذــتخؼ قــاببلب بتمــظ السدــتشجات إذا لــع يعتــخض عميهــا عــغ 
شخةــق مرــخف السذــتخؼ خــبلل  ســبعة أيــام مــغ تــارةخ تدــمسها وةــتع االعتــخاض بأخصــار البــائع كتابــة 

لفتـخة ة، ولمسذـتخؼ بعـج انقزـاء تمـظ ابإرسال مدتشجات مصابقة لمذـخوط الستفـق عميهـا خـبلل فتـخة مشاسـب
 .ن كان له مقتسإشمل فدخ البيع مع التعػةس 

واذا رد السذـــتخؼ السدـــتشجات ألســـباب معيشـــة أو قبمهـــا بتحفطـــات فمـــيذ لـــه بعـــج ذلـــظ أن يبـــجؼ أؼ  .2
 اعتخاض غيخ األسباب والتحفطات التي سبق له إيخادها.

 ػةس البائع عسا يشجع عغ ذلظ مغ ضخر.نه يمدم بتعإرد السذتخؼ السدتشجات دون مدػش فواذا  .3
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 (627مادة )

إذا ولمت الدفيشة التي شحغ عميها السبيع قبل ولػل السدتشجات أو إذا ولمت السدتشجات ناقرة وجـل 
عمى البائع فػر إخصار  بحلظ الكيام بكل ما يمدم لتسكيغ السذتخؼ مغ الحرػل عمى ندـخة مـغ السدـتشجات 

دتشجات الشاقرة، وةحسـل البـائع السرـخوفات البلزمـة لـحلظ مـع التعـػةس إذا التي لع ترل أو است سال الس
 كان له مقتزى.

 (625مادة )
( يمتدم السذتخؼ بتدمع السبيع عشج ولػله إلى السيشاء الستفق عميه، وةتحسل 626مع مخاعاة أحكام السادة )

التفخةغ عشج ولػله ما لع يكغ السذتخؼ السبالغ التي تدتحق عمى السبيع خبلل نقمه كسا يتحسل مرخوفات 
الشاقل قج استػفى تمظ السبالغ والسرخوفات في ميشاء الذحغ أو اتفق في عقج البيع عمى أن يتحسمها البائع 

 حتى التفخةغ(. سي )البيع 

 (621مادة )
إذا احــتفع السذــتخؼ بحــق تعيــيغ ميشــاء الذــحغ أو ميشــاء التفخةــغ خــبلل مــجة معيشــة ولــع يرــجر تعميساتــه فــي 

حا الذأن خبلل السجة السحكػرة التدم بالسرخوفات اإلضا ية التي تشجع عغ ذلظ وتحسل تبعه مـا قـج يمحـق ه
 السبيع مغ ضخر حتى تارةخ انقزاء مهمة الذحغ بذخط أن يكػن السبيع في ذلظ التارةخ قج تعيغ بحاته.

 (622مادة )

سخالفـة القــجر السدــسػح بـه عخفــاب كــان إذا ضهـخ أن البزــاعة مخالفــة عسـا جــاء فــي السدـتشجات ولــع تجــاوز ال
السذتخؼ ممدماب بقبػلها مـع تشدةـل الـثسغ عمـى الشحـػ الـحؼ يقـجر  الخبـخاء وفقـاب لمعـخف السعسـػل بـه فـي ميشـاء 

 الػلػل.
 ج. بيع الهصهل

 (623مادة )
ح العقج الحؼ يتزسغ شخوشاب مغ شـأنها تحسيـل البـائع تبعـه الهـبلك بعـج شـحغ البزـاعة أو تجعـل أمـخ تشفيـ

العقج مشػشا بػلػل الدفيشة سالسة أو تعصي السذتخؼ الخيار في قبػل البزاعة حدل االتفـاق أو حدـل 
، وةعتبــخ بيعـاب بذــخط التدـميع فــي فـػبأو بيــع  سـي الشسـػذج السدـمع إليــه حـيغ العقــج، يخـخج عــغ كػنـه بيــع 

 مكان الػلػل.
 د. البيع في مظار القيام

 (624مادة )
البيع الحؼ يتع  يه تدميع البزاعة في مصار الكيام وذلظ بػضعها تحت ترـخف  البيع في مصار الكيام هػ

 الشاقل الجػؼ الحؼ عيشه السذتخؼ أو الحؼ يختار  البائع.
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 (673مادة )

يمتدم البائع بتديمع البزاعة في مصار الكيام إلي الشاقل الجػؼ أو إلى مغ يسثمه في السكان والتارةخ الستفق 
ن الحؼ يعيشه السذـتخؼ بعـج إبـخام العقـج وةـتع التدـميع وفقـاب لمقػاعـج واألعـخاف الستبعـة فـي عميهسا أو في السكا

مصار الكيام. وعمى البائع دون إبصاء إخصار السذتخؼ بتسام تدميع البزاعة، وذلظ بأية وسـيمة مـغ وسـائل 
 االتراالت الدم ية والبلسم ية.

 (676مادة )

مـى نفقـة ومدـئػلية السذـتخؼ إذا شمـل األخيـخ مشـه ذلـظ كسـا يقػم البـائع بـإبخام عقـج نقـل البزـاعة ع .1
يقـػم البـائع بـحلظ إذا لــع يعـط السذـتخؼ تعميسـات بذــأن نقـل البزـاعة فـي السػعــج السشاسـل وكـان قيامــه 
بـحلظ مســا يجــخؼ بــه العــخف التجـارؼ، وةجــػز لمبــائع أال يقــػم بــإبخام عقـج الشقــل وفــي هــح  الحالــة يخصــخ 

 السذتخؼ فػراب بحلظ.

ا تػلى البائع إبخام عقج الشقل، التدم بسخاعـاة التعميسـات الرـادرة إليـه مـغ السذـتخؼ واختيـار شـائخة واذ .2
لـــالحة لشقـــل بزـــائع مـــغ ذات شبيعـــة الذـــيء وبصخةـــق الخحمـــة السعتـــاد مـــغ مصـــار الكيـــام إلـــى مصـــار 

 الػلػل الحؼ عيشه السذتخؼ، أو إلى أقخب مصار إلى مشذأة السذتخؼ.

 (676مادة )
 بائع بأداء جسيع الخسػم والزخائل التي تدتحق عمى البزاعة بدل ترجيخها.يمتدم ال .1
كسا يمتدم البائع بأن يدود السذتخؼ بجسيـع السدـتشجات البلزمـة السـتبلم البزـاعة والتـي ت ـػن تحـت  .2

 ترخف البائع.

 (672مادة )

مصار الكيام، أو إذا إذا امتشع الشاقل الجػؼ أو الذخز اآلخخ الحؼ عيشه السذتخؼ عغ تدمع البزاعة في 
لــع يقــع السذــتخؼ بتدوةــج البــائع فــي الػقــت السشاســل بالتعميســات البلزمــة لشقــل البزــاعة يكــػن عمــى البــائع 

 إخصار السذتخؼ بحلظ في أسخع وقت مسكغ.

 (677مادة )

ع فــي األحــػال التــي ال يكــػن فيهــا عمــى البــائع إبــخام عقــج نقــل البزــاعة، يمتــدم السذــتخؼ، وعمــى نفقتــه بتشطــي
عسمية نقل البزاعة مغ مصـار الكيـام إلـى مصـار الػلـػل، وتحجيـج الشاقـل الجـػؼ أو مسثمـه أو أؼ شـخز 
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آخــخ تدــمع البزــاعة إليــه وعمــى السذــتخؼ إخصــار البــائع بــحلظ وفــي وقــت مشاســل. واذا لــع يخصــخ السذــتخؼ 
الشفقات اإلضا ية التي البائع في الػقت السشاسل بالتعميسات البلزمة لشقل البزاعة، يتحسل السذتخؼ جسيع 

تتختل عمى ذلظ، كسا يتحسل ما قج يمحق البزاعة مغ ضخر مشح التـارةخ الـحؼ يتعـيغ  يـه التدـميع  بذـخط 
 أن ت ػن البزاعة قج أفخزت أو تعيشت بحاتها.

 (675ادة )م

إذا امتشــع الشاقــل الجــػؼ أو أؼ شــخز آخــخ، عيشــه السذــتخؼ عــغ تدــمع البزــاعة، تحســل السذــتخؼ جسيــع 
فقــات اإلضــا ية التــي تتختــل عمــى ذلــظ. كســا يتحســل تبعــه مــا قــج يمحــق البزــاعة مــغ ضــخر وذلــظ مشــح الش

 التارةخ الحؼ ألبحت  يه البزاعة معجة لمتدميع بذخط أن ت ػن البزاعة قج أفخزت أو تعيشت بحاتها.

 (671مادة )

ات التـي تشذـأ بـيغ كـل مـغ البـائع يكػن عقج البيع مغ البيػع الجولية الستقجمة مدتقبلب، وال يـرثخ عمـى العبلقـ
 والسذتخؼ والشاقل في عقج الشقل، أو بيغ السذتخؼ والسرخف في عقج االعتساد السدتشجؼ.

 عقد التهريد –2
 (672مادة )

. إذا اتفــق عمــى حــج أدنــى وحــج أقرــى لم سيــة التــي يمتــدم الســػرد بتػرةــجها، جــاز لصالــل التػرةــج تعيــيغ 6
 قع بيغ الحجيغ وأن يخصخ بها السػرد بسيعاد مشاسل.ال سية التي تمدمه، بذخط أن ت

. واذا اتفق عمى الحج األدنى وحج ، كان لصالل التػرةج تعييغ ال سية التي تمدمه بذخط أال تقل عغ الحـج 6
 األدنى الستفق عميه وأن يخصخ بها السػرد بسيعاد مشاسل.

 (673مادة )
مذــــخوط لرــــالل الصــــخفيغ فــــبل يجــــػز تعجيمــــه إال . إذا اتفــــق عمــــى أجــــل لمتػرةــــج فــــالسفخوض أن األجــــل 6

 بخضائهسا.
. واذا اتفق عمى أن يكػن لصالل التػرةج تحجيج أجمه فعميه أن يخصخ السػرد بسيعاد مشاسل باألجل الحؼ 6

 يحجد .
. واذا لع يتفق عمـى أجـل التػرةـج جـاز ل ـل مـغ الصـخفيغ إنهـاء العقـج فـي أؼ وقـت بذـخط إخصـار الصـخف 2

 مشاسل.اآلخخ بسيعاد 
 (674مادة )

إذا تخمـف أحــج الصــخفيغ عــغ تشفيــح التداماتـه بذــأن إحــجػ التػرةــجات الجورةــة فـبل يجــػز لمصــخف اآلخــخ فدــخ 
العقج، إال إذا كان مغ شأن التخمف عغ التشفيح إحجاث ضخر جديع له أو إضعاف الثقة فـي مقـجرة الصـخف 

 الستخمف عمى االستسخار في تشفيح التػرةجات البلحقة.
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 (653دة )ما
ال يجػز االتفاق عمى مشع شالل التػرةج مغ التعاقج مع غيخ السػرد عمى شخاء بزائع أو الحرػل بسقابل 
عمى خجمات مساثمة لمبزائع أو الخجمات محل عقج التػرةج إال لسجة خسذ سشػات عمـى األكثـخ مـغ تـارةخ 

اتفاق عمى مـجة أشـػل يخفـس إلـى خسـذ العقج، أيا كانت السيدات التي يقخرها السػرد لصالل التػرةج. وكل 
 سشػات، وال يجػز تججيج السجة إال بعج انتهائها ولسخة واحجة باتفاق لخةل.

 الفرل الرابع
 الرىن التجاري 

 (656مادة )
. مع مخاعاة األحكام التي تشطع أنػاعاب خالة مغ الخهغ التجارؼ تدخؼ أحكام هحا الفرل عمى كـل رهـغ 6

 ناب لجيغ يعتبخ تجارةاب بالشدبة إلى السجيغ.يتقخر عمى مال مشقػل ضسا
.  يســا عــجا القيــػد الــػاردة فــي هــحا القــانػن، يثبــت الــخهغ التجــارؼ  يســا بــيغ الستعاقــجيغ أو الغيــخ بكافــة شــخق 6

 اإلثبات.
 (656مادة )

 . يذــتخط لشفــاذ الــخهغ فــي حــق الغيــخ أن تشتقــل حيــازة الذــيء السخهــػن إلــي الــجائغ الســختهغ، أو إلــي عــجل6
 يعيشه الستعاقجان، وأن يبقى في حيازة مغ تدمسه حتى انقزاء الخهغ.

 حائداب لمذيء السخهػن في الحالتيغ اآلتيتيغ : -أو العجل  -. يكػن الجائغ السختهغ 6
 إذا وضع تحت ترخفه بكيفية تحسل الغيخ عمى االعتقاد أن الذيء السخهػن لار في  حخاسته. .أ
 ػن، وةعصي حائدة دون غيخ  حق تدمسه.إذا تدمع لكاب يسثل الذيء السخه .ب
تشتقــل حيــازة الحقــػق بتدــميع الرــكػك الثابتــة فيهــا، واذا كــان الرــظ مػدعــاب عشــج الغيــخ اعتبــخ تدــميع  .3

إيرال اإليجاع بسثابة تدميع الرظ ذاته، بذخط أن يكػن الرظ معيشاب فـي اإليرـال تعييشـاب نا يـاب لمجهالـة، 
لحدـاب الـجائغ السـختهغ وفـي هـح  الحالـة يعتبـخ السـػدع عشـج  قـج وأن يخضـى السـػدع عشـج  بحيـازة الرـظ 

تخمى عغ كل حق له في حبذ الرظ لحدابه لدبل سابق عمى الخهغ، ما لع يكغ قج احتفع بهحا الحـق 
 عشج قبػله حيازة الرظ لحداب الجائغ السختهغ.

 (652مادة )
هــا أنهــا عمــى سـبيل الــخهغ وتقيــج فــي دفــاتخ . يـتع رهــغ الحقــػق الثابتــة فـي الرــكػك االســسية، بحػالــة يـحكخ في6

 الجهة التي ألجرت الرظ.
 . يتع رهغ الحقػق الثابتة في الركػك ألمخ، بتطهيخ يحكخ  يه أنه لمخهغ، أو أؼ عبارة أخخػ تفيج ذلظ.6
 .. يكػن الخهغ السذار إليه في الفقختيغ الدابقتيغ نافحاب في حق السجيغ دون حاجة إلى إعبلنه به أو قبػله2
 

 (657مادة )
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ــجائغ الســختهغ أن يدــمع الســجيغ  إيرــاالب يبــيغ  يــه ماليــة الذــيء السخهــػن  -إذا شمــل مشــه ذلــظ  -عمــى ال
 ونػعه ومقجار  وقيسته وغيخ ذلظ مغ الرفات السسيدة له.

 (655مادة )
 .. إذا تختل الخهغ عمى مال مثمي بقى الخهغ قائساب ولػ استبجل بالذيء السخهػن شئ آخخ مغ نػعه6
. إذا كــان الذــيء السخهــػن مــغ األمــػال غيــخ السثميــة جــاز لمســجيغ أن يدــتبجل بــه غيــخ ، بذــخط أن يكــػن 6

 متفقاب عمى ذلظ في عقج الخهغ، وأن يقبل الجائغ السختهغ البجل.
 (651مادة )

أن عمى الجائغ السختهغ أن يقـػم بجسيـع التـجابيخ البلزمـة لمسحافطـة عمـى الذـيء السخهـػن ولـيانته، وعميـه 
يدـتػفي لحدـاب السـجيغ الحقـػق السترــمة بالذـيء ككـبس قيستـه وتػابعـه، عمــى أن يخرـع مـا يكبزـه مــغ 
السبمـغ السزـسػن بــالخهغ، ولـػ لــع يكـغ قــج حـل أجمــه، وةكـػن الخرــع أوالب مـغ قيســة مـا أنفقــه فـي السحافطــة 

 غيخ ذلظ. عمى الذيء وليانته ثع مغ السرارة  ثع مغ العػائج ثع ألل الجيغ ما لع يتفق عمى
 (652مادة )

. إذا لع يجفع السجيغ الجيغ السزسػن بالخهغ في ميعاد استحقاقه، كان لمجائغ السختهغ بعج انقزـاء سـبعة 6
أيــام مــغ تــارةخ ت ميفــه الســجيغ بالػفــاء بكتــاب مدــجل مرــحػب بعمــع الػلــػل أن يتقــجم بصمــل مدــتعجل 

 و بعزه. لقاضي السحكسة السخترة لؤلمخ ببيع الذيء السخهػن كمه أ
. يجــخؼ البيــع فــي الدمــان والسكــان المــحيغ عيشهســا القاضــي بالسدايــجة العمشيــة، إال إذا أمــخ القاضــي بإتبــاع 6

شخةقـة أخـخػ، واذا كـان الذــيء السخهـػن متـجاوالب فــي سـػق األوراق الساليـة أمـخ القاضــي ببيعـه فيهـا بسعخفــة 
 أحج الدساسخة السقبػليغ لمعسل بها.

 سختهغ، بصخةق األولػةة، ديشه مغ ألل ومرارة  مغ الثسغ الشاتج مغ البيع.. يدتػفي الجائغ ال2
 (653مادة )

إذا تقخر الخهغ عمى عجة أمػال، كان مغ حـق الـجائغ السـختهغ تعيـيغ السـال الـحؼ يجـخؼ عميـه البيـع، مـا لـع 
 يتفق عمى غيخ ذلظ، أو كان مغ شأنه إلحاق ضخر بالسجيغ.

 ذسل البيع إال ما يكفي لمػفاء بحق الجائغ السختهغ.وفي جسيع األحػال ال يجػز أن ي
 (654مادة )

. إذا نقز سعخ الذيء السخهػن في الدػق بحيث ألبل غيخ كاف لزسان الجيغ، جاز لمجائغ السختهغ 6
أن يعيغ لمسجيغ ميعاداب مشاسباب لت سمة الزسان، فإذا رفس أو انقزـى السيعـاد السحـجد دون أن يقـػم بت سمـة 

ز لمجائغ السختهغ أن يشفح عمى الذيء السخهػن باتباع اإلجخاءات السشرػص عميها في السـادة الزسان، جا
 ( مغ هحا القانػن، وةشتقل حق الخهغ إلي الثسغ الشاتج عغ البيع.652)
. إذا كــان الذــيء السخهــػن معخضــاب لمهــبلك أو التمــف، أو كانــت لــيانته تدــتمدم نفقــات باهطــة ولــع يذــأ 6

أخـــخ بجلـــه، جـــاز ل ـــل مـــغ الـــجائغ الســـختهغ والســـجيغ أن يتقـــجم بصمـــل مدـــتعجل لقاضـــي الســـجيغ تقـــجيع شـــئ 
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السحكســة السخترــة لمتــخخيز لــه فــي بيعــه فــػراب بالصخةقــة التــي يعيشهــا القاضــي، وةشتقــل الــخهغ إلــي الــثسغ 
 الشاتج مغ البيع.

 (613مادة )
جائغ السـختهغ فـي حالـة عـجم اسـتيفائه يكػن باشبلب كل اتفاق يبخم وقت تقخةخ الخهغ أو بعج تقخةخ ، يعصـى الـ

الـجيغ عشــج حمـػل أجمــه، الحـق فــي تسمـظ الذــيء السخهـػن، أو فــي بيعـه دون مخاعــاة اإلجـخاءات السشرــػص 
 ( مغ هحا القانػن.652عميها في السادة )

 الفرل الخامس
 اإليداع في السدتهدعات العامة

 (616مادة )
بسقتزا  مدتثسخ السدـتػدع بتدـمع بزـاعة لحفطهـا لحدـاب . اإليجاع في السدتػدعات العامة عقج يتعهج 6

 السػدع، أو لحداب مغ ترول إليه مم يتها أو حيازتها، بسقتزى الركػك التي تسثمها.
. ال يجػز إنذاء أو استثسار مدتػدع عام لـه حـق إلـجار لـكػك تسثـل البزـائع السػدعـة وت ـػن قابمـه 6

 لمذخوط واألوضاع التي يحجدها. لمتجاول إال بتخخيز مغ الػزةخ السختز ووفقاب 
. تخاعــى فــي تصبيــق أحكــام هــحا الفرــل عشــج إيــجاع بزــائع لــع تــجفع عشهــا الزــخائل أو الخســػم الجسخكيــة، 2

 األحكام السشرػص عميها في القػانيغ الخالة بحلظ والقخارات الرادرة بتشفيحها. 
سـتيجاع التـي ال يكـػن مـغ حقهـا إلـجار . ال يعتبخ مدتػدعاب عاماب خاضـعاب ألحكـام هـحا الفرـل مشذـأة اال7

 لكػك تسثل البزاعة ت ػن قابمة لمتجاول.
 (616مادة )

يجــل عمــى مــغ يدــتثسخ مدــتػدعاب عامــاب أن يــرمغ عميــه ضــج مخــاشخ الحخةــق والدــخقة والتمــف لــجػ  .1
 إحجػ شخكات التأميغ، وةذسل هحا التأميغ البزائع السػجػدة بالسدتػدع لحداب الغيخ.

سل التـأميغ البزـائع السػدعـة أحـج السدـتػدعات العامـة السػجـػدة فـي ميشـاء بحـخؼ أو ومع ذلظ ال يذ .2
جــػؼ إذا كانــت مذــسػلة بتــأميغ بحــخؼ أو جــػؼ ضــج أؼ مــغ تمــظ األخصــار، فــإذا وقــع الحــادث خــبلل 
سخةان التـأميغ البحـخؼ أو الجـػؼ كـان هـحا التـأميغ وحـج  هـػ الػاجـل التصبيـق لتدـػةة التعػةزـات، وال 

ػلة بالتأميغ عمى السدتػدع إال بعج انقزاء سخةان التأميغ البحخؼ أو الجػؼ أو عجم كفايته تريخ مذس
 لتغصية الزخر.

 (612مادة )
يمتـــدم الســـػدع أن يقـــجم إلـــي السدـــتػدع العـــام بيانـــات لـــحيحة عـــغ نـــػع البزـــاعة السػدعـــة وشبيعتهـــا  .1

 وكسيتها وقيستها.
ست لمسدــتػدع لحدــابه وأخــح عيشــات مشهــا لمســػدع فــي كــل وقــت الحــق فــي فحــز البزــاعة التــي ســم .2

 وتسكيغ الغيخ مغ ذلظ.
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 (617مادة )
يكػن مدتثسخ السدتػدع العام مدئػالب عغ حفع البزاعة السػدعة لجيه وليانتها بسا ال يجاوز قيستهـا  .1

 التي قجرها السػدع.
عــغ قــػة ال يدـأل مدــتثسخ السدــتػدع العــام عسـا يمحــق البزــاعة مــغ هــبلك أو تمـف أو نقــز، إذا نذــأ  .2

 قاهخة أو شبيعة البزاعة أو عيل ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حدمها.
 (615مادة )

ــــع    ــــل مدــــتعجل لقاضــــي السحكســــة السخترــــة إللــــجار أمــــخ ببي لسدــــتثسخ السدــــتػدع العــــام أن يتقــــجم بصم
 الثسغ.البزاعة السػدعة إذا كانت مهجدة بتمف سخةع، وةعيغ القاضي كيفية إجخاء البيع والترخف في 

 (611مادة )
يجػز لمسػدع التعامل عمى البزاعة السػدعة بالبيع والخهغ وغيخهسا مـغ الترـخفات بسػجـل الرـكػك  .1

 التي يرجرها السدتػدع العام.
يجـػز لسدـتثسخ السدــتػدع العـام أن يقــجم قخضـاب لمســػدع بـخهغ البزــاعة السػدعـة لجيــه، ولـه أن يتعامــل  .2

 برظ الخهغ الحؼ يسثمها.
هــغ البزــائع السػدعــة السدــتػدع العــام أو التشفيــح عميهــا وفــاءب لمــجيغ السزــسػن بــالخهغ إال وال يجــػز ر  .3

 باتباع األحكام السشرػص عميها في شأن الخهغ التجارؼ.
 (612مادة )

. يتدمع السـػدع إيرـال إيـجاع يبـيغ  يـه اسـسه ومػششـه، ونـػع البزـاعة وشبيعتهـا وكسيتهـا وقيستهـا وغيـخ 6
زمـة لتعيـيغ ذاتيتهـا واسـع السدـتػدع العـام وتـارةخ اإليـجاع، واسـع الذـخكة السـرمغ لـجيها ذلظ مغ البيانـات البل

عمــى السدــتػدع العــام، ومــا إذا كانــت الزــخائل والخســػم الجسخكيــة السدــتحقة عــغ البزــاعة قــج دفعــت مــغ 
 عجمه.

 . يخفق بإيرال اإليجاع لظ رهغ يذتسل عمى البيانات السحكػرة في إيرال اإليجاع.6
مســػدع تجدئــة البزــاعة إلــي مجسػعــات متعــجدة والحرــػل عمــى إيرــال إيــجاع ولــظ رهــغ عــغ كــل . ل2

 مجسػعة مشها.
 . وةحتفع السدتػدع العام برػرة شبق األلل مغ إيرال اإليجاع ولظ الخهغ.7

 (613مادة )
مسـػدع . إذا كانت البزاعة السػدعة والسدمع عشهـا إيرـال إيـجاع ولـظ رهـغ مـغ األشـياء السثميـة، جـاز ل6

أن يدتبجل بها بزاعة أخخػ مغ نػعها وجػدتهـا إذا كـان مشرػلـاب عمـي ذلـظ فـي إيرـال اإليـجاع ولـظ 
 الخهغ، وفي هح  الحالة تشتقل جسيع حقػق حامل اإليرال أو الرظ وامتيازاته إلي البزاعة الججيجة.

 في كسية أكبخ. . يجػز أن يرجر إيرال اإليجاع ولظ الخهغ عغ كسية مغ البزاعة السثمية سائبة6
 



 37 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

 (614مادة )
 . يجػز أن يرجر إيرال اإليجاع أو لظ الخهغ باسع السػدع أو ألمخ .6
. إذا كان إيرال اإليـجاع أو لـظ الـخهغ ألمـخ السـػدع، جـاز لـه أن يتشـازل عشهسـا بـالتطهيخ مترـميغ أو 6

 مشفرميغ.
خ الــحؼ حرــل لــه مــع بيــان أن يصمــل قيــج التطهيــ –إيرــال إيــجاع أو لــظ رهــغ  –. يجــػز لمسطهــخ إليــه 2

 مػششه بجفاتخ السدتػدع العام.
 (623مادة )

 . يجل أن يكػن تطهيخ إيرال اإليجاع أو لظ الخهغ مررخاب ومذتسبلب عمى تػقيع السطهخ.6
. واذا ضهــخ لــظ الــخهغ مشفرــبلب عــغ إيرــال اإليــجاع، وجــل أن يذــسل التطهيــخ باإلضــافة إلــي البيانــات 6

الدــابقة بيانــاب بسبمــغ الــجيغ السزــسػن بــالخهغ مــغ تــارةخ اســتحقاقه واســع الــجائغ السشرــػص عميهــا فــي الفقــخة 
 ومهشته ومػششه.

. عمــى السطهــخ إليــه األول أن يبــادر إلــي شمــل قيــج تطهيــخ لــظ الــخهغ وبيانــات هــحا التطهيــخ فــي دفتــخ 2
 السدتػدع العام والتأشيخ بحلظ عمى لظ الخهغ.

 (626مادة )
 حق رهغ عمى البزاعة السػدعة. –رال اإليجاع دون إي –. لحامل لظ الخهغ 6
حـــق ســـحل البزـــاعة السػدعـــة بذـــخط أن يـــجفع الـــجيغ  –دون لـــظ الـــخهغ  –. لحامـــل إيرـــال اإليـــجاع 6

السزسػن بالخهغ إذا كان مدتحق األداء، فإذا لـع يكـغ الـجيغ مدـتحق األداء جـاز لـه سـحل البزـاعة قبـل 
ع العام مبمغاب كا ياب لتغصية الجيغ وعػائج  حتى حمـػل األجـل، حمػل ميعاد استحقاق الجيغ إذا أودع السدتػد

 وةدخؼ هحا الحكع إذا استحق الجيغ ولع يتقجم حامل لظ الخهغ لكبزه.
 (626مادة )

مشفرـبلب عـغ إيرـال  -إذا لع يـجفع الـجيغ السزـسػن بـالخهغ فـي ميعـاد اسـتحقاقه جـاز لحامـل لـظ الـخهغ 
 تباع اإلجخاءات السشرػص عميها في شأن الخهغ التجارؼ.اهػنة بأن يصمل بيع البزاعة السخ  -اإليجاع 

 (622مادة )
. يدــتػفى الــجائغ الســختهغ حقــه مــغ ثســغ البزــاعة باألولػةــة عمــى الــجائشيغ العــادييغ بعــج خرــع السبــالغ 6

 اآلتية :
 الزخائل والخسػم الجسخكية السدتحقة عمى البزاعة. .أ
 رارة  الحفع.مرارة  بيع البزاعة وايجاعها وغيخها مغ م .ب
. إذا لع يكغ حامل إيرال اإليجاع حاضخاب وقت بيع البزاعة، أودع السبمغ الدائج عمـى مـا يدـتحقه حامـل 6

 لظ الخهغ في خدةشة السحكسة السخترة.
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 (627مادة )
. ال يجػز لحامل لظ الخهغ الخجـػع عمـى السـجيغ أو السطهـخةغ إال بعـج التشفيـح عمـى البزـاعة السخهػنـة 6

 م كفاية حريمة البيع لمػفاء بجيشه.وثبػت عج
. يكػن الخجػع عمى السطهخةغ خبلل خسدة عذخ يػماب مغ تـارةخ بيـع البزـاعة، واال سـقط حـق الحامـل 6

 في الخجػع.
. فــي جسيــع األحــػال يدــقط حــق حامــل لــظ الــخهغ فــي الخجــػع عمــى السطهــخةغ إذا لــع يباشــخ إجــخاءات 2

 ثيغ يػماب مغ تارةخ استحقاق الجيغ.التشفيح عمى البزاعة السخهػنة خبلل ثبل
 (625مادة )

إذا وقع حادث لمبزاعة كان لحامل إيرال اإليـجاع أو لـظ الـخهغ، عمـى مبمـغ التـأميغ الـحؼ يدـتحق عشـج 
 وقػع هحا الحادث، جسيع الحقػق السقخرة له عمى البزاعة.

 (621مادة )
لقاضـي السحكسـة السخترـة التـي يقـع . لسغ ضاع أو تمف مشه إيرال اإليجاع أن يتقـجم بصمـل مدـتعجل 6

في دائختها السدتػدع العام لؤلمخ بتدـميسه لـػرة مـغ اإليرـال الزـائع أو التـالف، بذـخط أن يثبـت مم يتـه 
لـه وأن يقــجم كفـيبلب، وتبــخأ ذمــة هـحا ال فيــل بانقزــاء سـتة أشــهخ مـغ تــارةخ تقــجيع ال فالـة دون أن يتقــجم أحــج 

 بصمل استخداد البزاعة.
أو تمف مشه لظ الخهغ أن يتقجم بصمل مدتعجل لقاضي السحكسة السخترـة التـي يقـع فـي . لسغ ضاع 6

دائختهـــا السدـــتػدع العـــام لؤلمـــخ بػفـــاء الـــجيغ السزـــسػن بـــالخهغ عشـــج حمـــػل أجمـــه، بذـــخط أن يثبـــت مم يتـــه 
شفــح لمرــظ الزــائع وأن يقــجم كفــيبلب فــإذا لــع يقــع الســجيغ بتشفيــح األمــخ، كــان لســغ لــجر األمــخ لرــالحه أن ي

عمى البزاعة السخهػنة بإتباع اإلجـخاءات السشرـػص عميهـا فـي هـحا القـانػن بذـأن الـخهغ التجـارؼ، وذلـظ 
بذــخط أن يكــػن التطهيــخ األول الــحؼ حرــل عمــى الرــظ قــج قيــج فــي دفــاتخ السدــتػدع العــام وفقــاب ألحكــام 

ةخ اسـتحقاق الـجيغ، دون ( مـغ هـحا القـانػن، وتبـخأ ذمـة ال فيـل بانقزـاء سـتة أشـهخ مـغ تـار 623/2السادة )
 اتخاذ إجخاءات التشفيح عمى البزاعة، أو دون أن يتقجم أحج الستخدادها.

 (622مادة )
. إذا لع يدتخد السػدع البزاعة عشج انتهاء عقج اإليجاع، جاز لسدتثسخ السدـتػدع العـام شمـل بيعهـا وفقـاب 6

ؼ، وةدـتػفي مـغ حرـيمة البيـع السبـالغ لئلجخاءات السشرػص عميها في هحا القانػن في شأن الخهغ التجـار 
 السدتحقة له وةدمع الباقي إلي السػدع أو يػدعه خدةشة السحكسة السخترة.

. يدخؼ حكع الفقـخة الدـابقة إذا كـان عقـج اإليـجاع غيـخ محـجد السـجة وانقزـت سـشة دون أن يصمـل السـػدع 6
 استخداد البزاعة أو يبجؼ رغبته في استسخار عقج اإليجاع.
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 (623مادة )
، أو أو مـا يعادلهـا بالعسمـة الستجاولـة قانػنـاب  أردنـي . يعاقـل بـالحبذ وبغخامـة ال تجـاوز عذـخة آالف ديشـار6

بإحجػ هاتيغ العقػبتيغ كل مغ أنذأ أو استغل مدتػدعاب عامـاب دون الحرـػل عمـى التـخخيز السذـار إليـه 
 مغ هحا القانػن. 616/6في السادة 

 ع باإلدانة أن تأمخ:. يجػز لمسحكسة في حالة الحك6
بإغبلق السدتػدع وايجاع البزائع السػجػدة  يه في أحج السدتػدعات السخخز بها وذلظ عمى نفقة  .أ

السحكػم عميه، وعمـى ذمـة تدـميسها أللـحابها أو الترـخف فيهـا لحدـابهع وفقـاب لؤلحكـام الـػاردة فـي 
 هحا الفرل.

 في لحيفة يػمية عمى نفقة السحكػم عميه.يشذخ الحكع شامبلب بيان مػقع السدتػدع العام الججيج  .ب
 

 الفرل الدادس
 الهكالة التجارية

 الفرع األول
 أحكام عامة

 (624مادة )
 تصبق أحكام الػكالة التجارةة إذا كان الػكيل محتخفاب إجخاء السعامبلت التجارةة لحداب الغيخ.

 (633مادة )
 لسعامبلت التجارةة.إذا أعصيت الػكالة التجارةة مصمقة، فبل تشرخف إال إلي ا .1
ــة التجارةــة مخررــة بسعاممــة تجارةــة معيشــة، جــاز لمػكيــل الكيــام بجسيــع األعســال  .2 واذا أعصيــت الػكال

 البلزمة إلجخاء هح  السعاممة دون حاجة إلذن مغ السػكل.
 (636مادة )

 . ت ػن الػكالة التجارةة بأجخ.6
كمــف بهــا، وكــحلظ يدــتحق األجــخ إذا أثبــت . يدــتحق الػكيــل التجــارؼ األجــخ بسجــخد إبــخام الرــفقة التــي 6

 تعحر إبخام الرفقة بدبل يخجع إلى السػكل.
. فـي غيـخ الحــالتيغ السذـار إليهســا فـي الفقــخة الدـابقة ال يدــتحق الػكيـل أجــخاب وانسـا يدــتحق تعػةزـاب عــغ 2

 الجهج الحؼ بحله، شبقاب لسا يقزي به العخف التجارؼ. 
 زع لتقجيخ القاضي.. إذا أتفق عمى أجخ الػكيل فبل يخ7

 (636مادة )
 . عمى الػكيل إتباع تعميسات السػكل، فإذا خالفها دون مدػش مقبػل جاز لمسػكل رفس الرفقة.6
ــع تػجــج تعميســات مــغ السػكــل بذــأن الرــفقة، فعمــى الػكيــل تــأخيخ إبخامهــا وشمــل التعميســات مــغ 6 . إذا ل

 كان الػكيل مفػضاب في العسل دون تعميسات مشه.السػكل، إال إذا كان التأخيخ يمحق ضخراب بالسػكل، أو 
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 (632مادة )
إذا كانت البزائع أو األشياء التي يحػزها الػكيل لحداب السػكل مهجدة بتمف سـخةع أو بهبـػط فـي الكيسـة 
ولـــع ترـــمه تعميســـات مـــغ السػكـــل بذـــأنها فـــي ميعـــاد مشاســـل، فممػكيـــل أن يتقـــجم بصمـــل مدـــتعجل لقاضـــي 

 له ببيعها بال يفية التي يعيشها القاضي. السحكسة السخترة لؤلذن
 (637مادة )

لمػكيل أن يستشع عغ إجخاء العسل السعهػد به إليه، إذا كان إجخاؤ  يتصمل مرارة  غيخ عادية ولـع يخسـمها 
 إليه السػكل، إال إذا اتفق أو جخػ التعامل الدابق بيغ الصخفيغ عمى أن يردؼ الػكيل هح  السرارة .

 (635مادة )
رفس الػكيل إجخاء الرفقة السعهػد إليه بها،  يجل عميـه إخصـار السػكـل بـحلظ فـػراب، وفـي هـح  الحالـة إذا 

يجل عمى الػكيـل السحافطـة عمـى البزـائع وغيخهـا مـغ األشـياء التـي يحػزهـا لحدـاب السػكـل حتـى ترـمه 
بصمـل مدـتعجل لقاضـي تعميساته بذأنها، فإذا لع ترمه التعميسات في ميعاد مشاسل، جاز لمػكيل أن يتقجم 

 السحكسة السخترة لؤلمخ باإليجاع عشج أميغ يعيشه القاضي.
 (631مادة )

. الػكيل مدئػل عغ هـبلك أو تمـف البزـائع أو األشـياء التـي يحػزهـا لحدـاب السػكـل، إال إذا نـتج ذلـظ 6
 عغ سبل ال يج لمػكيل أو لتابعيه  يه، أو عغ عيل ذاتي في البزاعة أو الذيء.

دم الػكيل بالتأميغ عمى األشياء التي يحػزها لحداب السػكل إال إذا شمل مشه ذلظ أو كان إجخاء . ال يمت6
 التأميغ مسا يقزى به العخف أو تدتمدمه شبيعة الذيء.

 (632مادة )
 . ال يجػز لمػكيل أن يكيع نفده شخفاب ثانياب في الرفقة السكمف بإبخامها إال في الحاالت اآلتية :6

 لسػكل بحلظ.إذا أذن له ا .أ
 إذا كانت تعميسات السػكل بذأن الرفقة لخةحة ومحجدة ونفحها الػكيل بجقة. .ب
إذا كانــت الرـــفقة تتعمــق بدـــمعة لهــا ســـعخ محــجد فـــي الدــػق واشـــتخاها الػكيــل أو باعهـــا بهـــحا  .ج

 الدعخ.
 . ال يدتحق الػكيل في الحاالت السحكػرة في الفقخة الدابقة أجخاب نطيخ الػكالة.6

 (633مادة )
شبلع عمى عقج الػكالة وعمى السخاسـبلت وغيخهـا السثبتـة لحؼ يتعامل مع الػكيل أن يصمل االيجػز لمغيخ ا

أو السقيجة لدمصة الػكيـل، وال يجـػز االحتجـاج عمـى الغيـخ بـالقيػد الـػاردة عمـى سـمصة الػكيـل، إال إذا ثبـت 
 عمع الغيخ بها وقت التعاقج.

 (634مادة )
 ػكل عمساب بالرفقات التي أبخمها لحدابه.. عمى الػكيل أن يحيط الس6
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. وعمى الػكيل أن يقجم لمسػكل في السيعاد الستفق عميه، أو الحؼ يجخؼ عميـه العـخف أو التعامـل الدـابق 6
بيشهسا، حداباب عغ األعسال التي يجخةها لحمته وةجل أن يكػن الحداب مصابقـاب لمحكيقـة، فـإذا تزـسغ عـغ 

مسػكل رفس الرفقة أو الرـفقات التـي تتعمـق بهـا هـح  البيانـات، فزـبلب عسج بيانات غيخ لحيحة، جاز ل
 عغ حقه في السصالبة بالتعػةس، وال يدتحق الػكيل أجخاب عغ الرفقة أو الرفقات السحكػرة.

 (643مادة )
 امتيــاز عمــى البزــائع وغيخهــا مــغ األشــياء التــي يخســمها إليــه -فزــبلب عــغ حقــه فــي الحــبذ  -. لمػكيــل 6

 يػدعها لجية أو يدمسها له. السػكل أو
ـــــي يـــــجفعها عـــــغ السػكـــــل أو يقخضـــــها لـــــه         6 ـــــالغ الت ـــــاز أجـــــخ الػكيـــــل والسرـــــارة  والسب . يتزـــــسغ االمتي

وغيخ ذلظ مغ السبالغ التي تدتحق لمػكيل بدبل الػكالـة، سـػاء أنفقـت قبـل تدـميع البزـاعة أو األشـياء أو 
 أثشاء وجػدها في حيازة الػكيل.

تيـاز دون اعتبـار لسـا إذا كــان الـجيغ قـج نذـأ عـغ أعســال تتعمـق بالبزـائع أو األشـياء التــي ال . يتقـخر االم2
 تدال في حيازة الػكيل أو ببزائع أو أشياء أخخػ سبق إرسالها إليه أو إيجاعها عشج  أو تدميسها له.

 (646مادة )
حــائداب لبزــائع أو أشــياء لحدــاب  . ال يكــػن لمػكيــل االمتيــاز السذــار إليــه فــي الســادة الدــابقة إال إذا كــان6

 السػكل، وتتحقق هح  الحيازة في الحاالت التالية :
 إذا تدمع الػكيل البزائع أو األشياء فعبلب.  .أ
 إذا وضعت تحت ترخفه في الجسخك أو في مخدن عام أو خاص.  .ب
 إذا كان يحػزها قبل ولػلها بسقتزى سشج شحغ أو أية وثيقة نقل أخخػ. .ج
 حائداب لها بسقتزى سشج شحغ أو أية وثيقة نقل أخخػ.رها وضل ج  إذا ل    .د

 الثسغ. ى. إذا بيعت البزائع أو األشياء التي يقع عميها االمتياز وسمست لمسذتخؼ، انتقل امتياز الػكيل إل6
 (646مادة )

امتيـــاز الػكيـــل التجـــارؼ مقـــجم عمـــى جسيـــع االمتيـــازات األخـــخػ، مـــا عـــجا السرـــارة  القزـــائية والزـــخائل 
 م السدتحقة لمجولة.والخسػ 

 (642مادة )
. يتبع في التشفيح عمى البزائع واألشياء السػجػدة في حيازة الػكيل التجارؼ إجخاءات التشفيح عمى الذيء 6

 السخهػن رهشاب تجارةا.
شفيـح عميهـا ببيعهـا . ومع ذلظ إذا كان الػكيل مكمفاب ببيع البزائع أو األشياء التي في حيازته، جاز لـه الت6

تباع اإلجخاءات السذار إليهـا فـي الفقـخة الدـابقة، إال إذا تعـحر عميـه تشفيـح تعميسـات السػكـل احاجة إلى دون 
 في شأن البيع.
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 (647مادة )
يجــػز ل ــل مــغ شخفــي عقــج الػكالــة التجارةــة إنهــاء العقــج فــي كــل وقــت، وال يدــتحق التعــػةس إال إذا وقــع 

شاســل، واذا كــان العقــج محــجد الســجة، يجــل أن يدــتشج إنهــاؤ  العقــج دون إخصــار ســابق أو فــي وقــت غيــخ م
   إلي سبل ججؼ واال استحق التعػةس.ؤ إنها

 (645مادة )
عتبــخ مــػشغ وكيمــه مػششــاب لــه، وتجــػز مقاضــاته وتبميغــه ا غ لمسػكــل مــػشغ معمــػم فــي فمدــصيغ، إذا لــع يكــ

 ػكيل لحداب مػكمه.باألوراق القزائية الخسسية  يه، وذلظ  يسا يتعمق باألعسال التي يجخةها ال
 (641مادة )

تدخؼ  يسا يتعمق بتشطيع االشـتغال بأعسـال الػكالـة التجارةـة فـي فمدـصيغ األحكـام الـػاردة فـي هـحا الفرـل، 
 بسا ال يتعارض مع أحكام القػانيغ السشطسة ألعسال الػكبلء التجارةيغ.

 الفرع الثاني
 بعض أنهاع الهكالء التجاريين

 الهكالة بالعسهلة .1
 (642مادة )

 . الػكالة بالعسػلة عقج يتعهج بسقتزا  الػكيل أن يجخؼ باسسه ترخفاب قانػنياب لحداب السػكل.6
األحكــــام  -باإلضــــافة إلــــي األحكــــام العامــــة بذــــأن الػكالــــة التجارةــــة  -. تدــــخؼ عمــــى الػكالــــة بالعسػلــــة 6

 السشرػص عميها في السػاد التالية.
 (643مادة )

 -بأقل مغ الـثسغ الـحؼ حـجد  السػكـل أو اشـتخػ بـأعمى مشـه، وجـل عمـى السػكـل . إذا باع الػكيل بالعسػلة 6 
 أن يخصخ الػكيل بحلظ خبلل أسبػع مغ تارةخ عمسه بها، واال أعتبخ قاببلب لمثسغ. -إن أراد رفس الرفقة 

 . وال يجػز لمسػكل رفس الرفقة، إذا قبل الػكيل بالعسػلة تحسل فخق الثسغ.6
 (644مادة )

خػ الػكيــل بالعسػلــة لحدــاب السػكــل بزــاعة مخالفــة لمشــػع أو الرــشف الــحؼ شمبــه السػكــل فــبل . إذا اشــت6
 يمدم بقبػلها.

. إذا اشـتخػ الػكيـل بالعسػلـة بزـاعة مصابقـة لمبزـاعة السصمػبــة ول ـغ بكسيـة أكبـخ فـبل يمـدم السػكــل إال 6
 ر بيغ قبػلها أو رفزها.بقبػل ال سية التي شمبها. أما إذا كانت ال سية أقل يكػن لمسػكل الخيا

 (633مادة )
إذا تعاقــج الػكيــل بالعسػلــة بذــخوط أفزــل مــغ الذــخوط التــي حــجدها السػكــل، عــادت السشفعــة إلــى السػكــل، 

 وعمى الػكيل أن يقجم حدابه عمى أساس الذخوط الحكيكية التي تست الرفقة بسقتزاها.
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 (636مادة )
ـــلسذـــتخؼ أجــبلب لمػفـــاء بــالثسغ أو ق  . إذا مــشل الػكيـــل بالعسػلــة السكمـــف بــالبيع ا6 صه عميــه بغيـــخ إذن مـــغ د 

السػكل، جاز لمسػكل أن يصالل الػكيل بأداء الـثسغ بأجسعـه فـػراب، وفـي هـح  الحالـة يجـػز لمػكيـل بالعسػلـة 
 أن يحتفع بفخق الثسغ إذا تست الرفقة بثسغ أعمى.

لـــثسغ بغيـــخ إذن مــغ السػكـــل إذا كـــان . ومــع ذلـــظ يجــػز لمػكيـــل بالعسػلـــة أن يســشل األجـــل أو بتقدــيط ا6 
العخف التجارؼ في الجهة التي تع فيهـا البيـع يقزـي بـحلظ، إال إذا كانـت تعميسـات السػكـل الرـخةحة تمدمـه 

 بالبيع بثسغ معجل.
 (636مادة )

إذا قزــت تعميســات السػكــل بــالبيع بــثسغ مرجــل وبــاع الػكيــل بالعسػلــة بــثسغ معجــل، فــبل يجــػز لمسػكــل أن 
داء الــثسغ إال عشــج حمــػل األجــل السعــيغ، وفــي هــح  الحالــة يمتــدم الػكيــل بــأداء الــثسغ عمــى أســاس يصالبــه بــأ

 البيع السرجل.
 (632مادة )

. ال يجػز لمػكيل بالعسػلة تغييخ العبلمات التجارةة السػضػعة عمى البزائع التي يتدمسها مغ السػكل 6 
 ذوناب في ذلظ لخاحة.أو لحدابه، إال إذا تع ذلظ في حجود القانػن وكان مأ

. واذا كان الػكيل بالعسػلة حائداب لجسمة بزائع مغ جشذ واحج ومخسمة إليه مغ مـػكميغ مختمفـيغ، وجـل 6
 أن يزع عمى كل بزاعة مشها بياناب مسيداب لها.

 (637مادة )
عـجم       . يجػز لمػكيـل بالعسػلـة أن يرـخح باسـع السػكـل الـحؼ يتعاقـج لحدـابه، إال إذا شمـل مشـه السػكـل 6

اإلفزاء باسسه، وال يتختل عمى اإلفزاء باسع السػكل تغييخ فـي شبيعـة الػكالـة، مـا دام الػكيـل بالعسػلـة يبـخم 
 العقج باسسه.

. عمى الػكيـل بالعسػلـة اإلفزـاء إلـي السػكـل باسـع الغيـخ الـحؼ يتعاقـج معـه إذا شمـل السػكـل مشـه ذلـظ، فـإذا 6
 اسع الغيخ دون مدػش مقبػل، جاز اعتبار  ضامشاب تشفيح الرفقة.امتشع الػكيل بالعسػلة عغ اإلفزاء ب

 . وفي جسيع األحػال يمتدم الػكيل بالعسػلة بإثبات وجػد الغيخ الستعاقج معه، متى شمل مشه السػكل ذلظ.2
 (635مادة )

 الػكيل بالعسػلة. . يمتدم الػكيل بالعسػلة مباشخة قبل الغيخ الحؼ تعاقج معه، كسا يمتدم هحا الغيخ مباشخة قبل6
. لــيذ لمغيــخ الــحؼ تعاقــج مــع الػكيــل بالعسػلــة الخجــػع عمــى السػكــل، وال لمسػكــل الخجــػع عمــى الغيــخ بــجعػػ 6

 مباشخة، ما لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ.
 (631مادة )

إذا أفمــذ الػكيــل بالعسػلــة السكمــف بـــالبيع قبــل قــبس الــثسغ مـــغ السذــتخػ، جــاز لمسػكــل أن يصالـــل  .1
 مباشخة بأداء الثسغ إليه. السذتخػ 
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إذا أفمــذ الػكيــل بالعسػلــة السكمــف بالذــخاء قبــل تدــمع السبيــع، جــاز لمسػكــل أن يصالــل البــائع مباشــخة  .2
 بتدميع السبيع إليه.

 (632مادة )
بالتدامـه، إال إذا تحسـل هـحا الزـسان لـخاحة، أو  -الستعاقـج معـه  -. ال يزسغ الػكيل بالعسػلة وفاء الغيـخ 6

 لقانػن، أو كان مسا يقزي به عخف الجهة التي يسارس فيها نذاشه.نز عميه ا
 . يدتحق الػكيل بالعسػلة الزامغ أجخاب خالاب تحجد  السحكسة، عشج عجم وجػد اتفاق أو عخف في شأنه.6

 (633مادة )
، فـإذا ال يجػز لمػكيل بالعسػلة أن يػكل غيخ  في العسل السػكل  يه ما لع يكغ مأذوناب في ذلظ مـغ السػكـل

أناب عشه في الكيام بالعسل وكيبلب أخخاب بالعسػلة، فبل يكـػن لمشائـل حـق الحـبذ أو االمتيـاز إال بقـجر الـجيغ 
 السدتحق لمػكيل بالعسػلة األلمي.

 . وكالة العقهد4
 (634مادة )

ج وكالـــة العقـــػد عقـــج يمتـــدم بسػجبـــه شـــخز أن يتـــػلى عمـــى وجـــه االســـتسخار وفـــي مشصقـــة نذـــاط معيشـــة، التـــخوة
والتفــاوض وابــخام الرــفقات باســع السػكــل ولحدــابه مقابــل أجــخ، وةجــػز أن تذــسل مهستــه تشفيــحها باســع السػكــل 

 ولحدابه.
 (663مادة )

يجل أن يثبت عقج وكالة العقػد بال تابة، وأن يبيغ  يه بػجه خاص حجود الػكالة، وأجـخ الػكيـل، ومشصقـة 
 نذاشه، ومجة العقج إذا كان محجد السجة.

 (666مادة )
يتــػلى وكيــل العقــػد مسارســة أعســال الػكالــة وادارة نذــاشه التجــارؼ بذــأنها عمــى وجــه االســتقبلل، وةتحســل 

 وحج  السرخوفات البلزمة إلدارة هحا الشذاط.
 (666مادة )

ال يجػز لمسػكل أن يدتعيغ بأكثخ مغ وكيل عقػد واحج في ذات السشصقة ولحات الفخع مغ الشذاط، كسـا ال 
تسارس ذات الشذاط وفي ذات السشصقة، وذلـظ كمـه مـا  ةػد أن يكػن وكيبلب ألكثخ مغ مشذأالعقيجػز لػكيل 

 لع يتفق الصخفان لخاحة عمى غيخ ذلظ.
 (662مادة )

لمعخض أو مخازن لمدمع أو مشذآت لمرـيانة أو اإللـبلح  ي  إذا اشتخط في العقج أن يكيع وكيل العقػد مبان
 سشػات. فبل يجػز أن تقل مجة العقج عغ خسذ
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 (667مادة )
. ال يجػز لػكيل العقػد أن يكبس حقػق السػكل، إال إذا أعصى لـه السػكـل هـحا الحـق، وفـي هـح  الحالـة 6

 ال يجػز لمػكيل أن يسشل تخفيزاب أو أجبلب دون تخخيز خاص.
خ مســثبلب . وةجــػز لػكيــل العقــػد أن يتمقــى الصمبــات الستعمقــة بتشفيــح العقــػد التــي تبــخم عــغ شخةقــه، وةعتبــ6

 لسػكمه في الجعػػ الستعمقة بهح  العقػد والتي تقام مشه أو عميه في مشصقة نذاط الػكيل.
 (665مادة )

 . يمتدم السػكل بأداء األجخ الستفق عميه لمػكيل.6
. وةجــػز أن يكــػن األجــخ ندــبة مئػةــة مــغ قيســة الرــفقة وتحتدــل هــح  الشدــبة عمــى أســاس ســعخ البيــع 6

 عمى غيخ ذلظ.لمعسبلء ما لع يتفق 
 (661مادة )

إذا كانـــت وكالـــة العقـــػد مقرـــػرة عمـــى وكيـــل واحـــج فـــي مشصقـــة معيشـــة، اســـتحق وكيـــل العقـــػد األجـــخ عـــغ 
الرفقات التي يبخمها السػكل مباشخة أو بػساشة غيخ  في هح  السشصقة، ولػ لـع تبـخم هـح  الرـفقات بدـعي 

 هحا الػكيل، ما لع يتفق الصخفان لخاحة عمى غيخ ذلظ.
 (662دة )ما

 -بػجــــه خــــاص -عمــــى السػكــــل أن يقــــجم لمػكيــــل جسيــــع السعمػمــــات البلزمــــة لتشفيــــح الػكالــــة، وأن يــــدود  
بسػالـــفات الدـــمع والخســـػم والعبلمـــات، وغيـــخ ذلـــظ مـــغ البيانـــات التـــي تعيشـــه عمـــى تـــخوةج الدـــمع مػضـــػع 

 الػكالة وتدػةقها.
 (663مادة )

ػكـــل، ولـــه اتخـــاذ جسيـــع اإلجـــخاءات التحفطيـــة البلزمـــة . يمتـــدم وكيـــل العقـــػد بالسحافطـــة عمـــى حقـــػق الس6
 لمسحافطة عمى هح  الحقػق، وعميه أن يدود مػكمه بالبيانات الخالة بحالة الدػق في مشصقة نذاشه.

. ال يجــػز لػكيــل العقــػد أن يــحيع أســخار السػكــل التــي ترــل إلــى عمســه بسشاســبة تشفيــح الػكالــة، ولــػ كــان 6
 عقجية.ذلظ بعج انتهاء العبلقة ال

 (664مادة )
. تشعقــج وكالــة العقــػد لسرــمحة الصــخفيغ السذــتخكة، فــإذا كــان العقــج غيــخ محــجد الســجة، فــبل يجــػز لمسػكــل 6

إنهاؤ  دون خصأ مغ الػكيل، واال كان ممدماب بتعػةزه عغ الزخر الحؼ لحقه مغ جخاء عدلـه، وةبصـل كـل 
 اتفاق يخالف ذلظ.

زــخر الــحؼ ألــابه إذا نــدل عــغ الػكالــة فــي وقــت غيــخ مشاســل . يمتــدم الػكيــل بتعــػةس السػكــل عــغ ال6
 وبغيخ عحر مقبػل.

 (663مادة )
 تدقط جسيع الجعاوػ الشاشئة عغ عقج وكالة العقػد بانقزاء سشتيغ عمى إنتهاء العبلقة العقجية. .1
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استثشاء مغ قػاعج االختراص الػاردة بقانػن ألػل السحاكسات السجنية والتجارةة تختز بشطخ جسيع  .2
 السشازعات الشاشئة عغ عقج وكالة العقػد السحكسة التي يقع في دائختها محل تشفيح العقج.

 الفرل الدابع
 الدسدرة

 (666مادة )
الدسدخة عقج يتعهـج بسقتزـا  الدسدـار لذـخز بالبحـث عـغ شـخف ثـان إلتسـام لـفقة معيشـة والتػسـط فـي 

 إبخامها مقابل أجخ.
 (666مادة )

ي القانػن أو في االتفاق وجل تعييشه وفقاب لسا يقزي به العخف، فـإذا لـع يػجـج إذا لع يعيغ أجخ الدسدار ف
 ر  القاضي بسخاعاة ما بحله الدسدار مغ جهج وما استغخقه مغ وقت في الكيام بالعسل السكمف به.ج  عخف ق  

 (662مادة )
تع إبخام العقج بدـبل تعشـت . ال يدتحق الدسدار أجخاب عغ وساشته، إال إذا أدت إلي إبخام العقج، واذا لع ي6

 مغ فػضه جاز لمقاضي أن يعػض الدسدار عسا بحله مغ جهج.
 . وةدتحق الدسدار األجخ بسجخد إبخام العقج ولػ لع يشفح كمه أو بعزه.6
 . إذا كان العقج معمقاب عمى شخط واقف فبل يدتحق الدسدار أجخ  إال إذا تحقق الذخط.2
عمــى إتسـام إجــخاء قــانػني معـيغ كالتدــجيل فــي بيـع العقــار أو القيــج فــي . إذا كـان أحــج آثــار العقـج يتػقــف 7

 الخهغ الخسسي استحق الدسدار أجخة بسجخد إبخام العقج االبتجائي. 
 (667مادة )

إذا فدخ العقج الـحؼ تػسـط الدسدـار فـي إبخامـه جـاز لـه السصالبـة بـأجخ  أو االحتفـاظ بـه إن كـان قـج قبزـه 
 الجديع مغ جانبه.إال إذا ثبت الغر أو الخصأ 

 (665مادة )
ال يجــػز لمسحكســة أن تخفــس أجــخ الدسدــار إذا كــان غيــخ متشاســل مــع الخــجمات التــي أداهــا إال إذا تعــيغ 

 مقجار األجخ أو دفع األجخ الستفق عميه بعج إبخام العقج.
 (661السادة )

 إذا تػسط الدسدار في لفقة مسشػعة قانػناب فبل يدتحق عشها أجخاب.
 (662مادة )

 ضه مغ شخفي العقج في الدعي إلبخامه.ػ  . ال يدتحق الدسدار األجخ إال مسغ ف  6
. واذا لـجر التفـػةس مــغ الصـخفيغ كــان كـل مشهسـا مدــئػالب قبـل الدسدــار بغيـخ تزـامغ بيشهســا عـغ دفــع 6

 األجخة، ولػ اتفقا  يسا بيشهسا عمى أن يتحسل أحجهسا األجخ بأكسمه.
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 (663مادة )
استخداد السرارة  التي أنفقها في تشفيح العسل السكمف به، إال إذا اتفق عمى غيخ ذلظ،  ال يجػز لمدسدار

 وفي هح  الحالة يدتحق الدسدار السرارة  ولػ لع يبخم العقج.
 (664مادة )

أن يعخض الرفقة عمـى الصـخفيغ بأمانـة،  -ولػ لع يكغ مفػضاب إال مغ أحج شخفي العقج  -عمى الدسدار 
جسيــع الطــخوف التــي يعمسهــا عشهــا، وةكــػن مدــئػالب قبمهســا عــغ كــل غــر أو خصــأ جدــيع  وأن يػقفهســا عمــى

 يرجر مشه.
 (623مادة )

ال يجػز لمدسدار أن يكيع نفده شخفاب في العقج الحؼ تػسـط فـي إبخامـه، إال إذا أجـاز  مـغ فػضـه فـي ذلـظ، 
 وفي هح  الحالة ال يدتحق الدسدار أؼ أجخ.

 (626مادة )
تعػةس الزخر الشاجع عغ هبلك أو فقجان ما تدمسه مغ مدتشجات أو أوراق أو أشـياء يدأل الدسدار عغ 

 متعمقة بالعقج الحؼ تػسط في إبخامه، إال إذا أثبت أن هبلكها أو فقجانها كان بدبل قػة قاهخة.
 (626مادة )

أو لـشف  ال يزسغ الدسدار يدخ شخفي العقج الحؼ يتػسط في إبخامه، وال يدأل عـغ تشفيـح  أو عـغ قيسـة
 البزائع الستعمقة به، إال إذا ثبت الغر أو الخصأ الجديع في جانبه.

 (622السادة )
. إذا أنـاب الدسدـار غيـخ  فـي تشفيـح العسـل السكمـف بـه دون أن يكـػن مخخرـاب لـه فـي ذلـظ، كـان مدـئػالب عـغ 6

 سدئػلية.عسل الشائل كسا لػ كان هحا العسل لجر مشه، وةكػن الدسدار ونائبه متزامشيغ في ال
. واذا رخز لمدسدار في إقامة نائل عشه دون أن يعيغ شـخز الشائـل، ال يكـػن الدسدـار مدـئػالب إال عـغ 6

 خصئه في اختيار نائبه أو عغ خصئه  يسا ألجر  له مغ تعميسات.
 . وفي جسيع األحػال يجػز لسغ فػض الدسدار ولشائل الدسدار أن يخجع كل مشهسا عمى اآلخخ مباشخة.2

 (627)مادة 
. إذا فػض عجة سساسخة بعقج واحج كانػا مدئػليغ بالتزامغ عغ العسل السكمفـيغ بـه، إال إذا رخـز لهـع 6

 بالعسل مشفخديغ.
. إذا فػض أشخاص متعجدون سسداراب واحجاب في عسل مذتخك بيـشهع كـانػا مدـئػليغ بالتزـامغ قبمـه عسـا 6

 ظ.يدتحقه تشفيحاب لهحا التفػةس، ما لع يتفق عمى غيخ ذل
. إذا تع العقج بتجخل عجة سساسخة ولع يعيغ ل ل مشهع أجخ مدتقل، استحق كـل مـشهع نرـيباب فـي األجـخ 2 

 السذتخك بشدبة ما يبحله مغ جهج في إبخام العقج.
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 (625مادة )
. عمى الدسدار أن يقيج في دفاتخ  جسيع السعامبلت التي تبخم بدعيه، وأن يحتفع بالػثائق الستعمقـة بهـا، 6

يعصي مغ كل ذلظ لـػراب شبـق األلـل لسـغ يصمبهـا مـغ الستعاقـجيغ، وتدـخؼ عمـى هـح  الـجفاتخ أحكـام وأن 
 الجفاتخ التجارةة.

شة، ما لع ت غ قابمة لمتمف، إلى أن يقبـل السذـتخؼ ي  . وفي البيع بالعيشة يجل عمى الدسدار االحتفاظ بالع  6
 البزاعة دون تحفع، أو تدػػ جسيع السشازعات بذأنها.

 (621ة )ماد
 تدخؼ عمى الدسدخة في سػق األوراق السالية القػانيغ الخالة بحلظ.

 الفرل الثامن
 الشقل

 الفرع األول
 أحكام عامو

 (622مادة )
عقــج الشقــل اتفــاق يمتــدم بسقتزــا  الشاقــل أن يقــػم بػســائمه الخالــة بشقــل شــخز أو شــئ إلــى مكــان معــيغ 

 مقابل أجخة.
 (623مادة )

حـخؼ، تدـخؼ األحكــام السشرـػص عميهــا فـي هـحا الفرــل عمـى جسيـع أنــػاع الشقـل أيــا .  يسـا عـجا الشقــل الب6
 كانت لفة الشاقل، ما لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ.

. تدخؼ تمظ األحكام عمى الشقل ولػ اقتخنت به عسميات مغ شبيعة أخخػ، ما لع ت ـغ هـح  العسميـات هـي 6
 الغخض الخئيذ مغ التعاقج.

 (624مادة )
الشقــل وعقــج الػكالــة بالعسػلــة لمشقــل بسجــخد االتفــاق، وةجــػز إثبــات العقــج بكافــة شــخق اإلثبــات  . يــتع عقــج6

 السقخرة قانػناب.
 . تدمع الشاقل الذيء محل الشقل يعج قبػالب مشه لئليجاب الرادر مغ السخسل.6
أثبـت أن نيتـه لـع  . يعتبخ لعػد الخاكل إلى وسـيمة الشقـل قبـػالب مشـه لئليجـاب الرـادر مـغ الشاقـل، إال إذا2

 تتجه إلى إبخام عقج الشقل.
 (673مادة )

. إذا كـــان لمشاقـــل أكثـــخ مـــغ نســـػذج لمعقـــػد التـــي يبخمهـــا، انعقـــج الشقـــل بسقتزـــى الشســـػذج الـــحؼ يتزـــسغ 6
 الذخوط العامة، ما لع يتفق عمى اتباع نسػذج آخخ يذتسل عمى شخوط خالة.

 جدئة الذخوط التي يذتسل عميها.. واذا اتفق عمى اتباع نسػذج معيغ، فبل يجػز ت6
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 (676مادة )
. إذا لــع يكــغ هشــاك أكثــخ مــغ ناقــل أو مدــتثسخ لخصــػط نقــل معيشــه، التــدم بقبــػل كــل مــا يقــجم إليــه مــغ 6

شمبات الشقل، إال إذا كان الصمل مخالفاب لمذخوط السقخرة لمشقل أو تعحر عمى الشاقـل تشفيـح  ألسـباب ال شـأن 
 .له وال لتابعيه في إحجاثها

. إذا جــاوزت شمبــات الشقــل كافــة الػســائل التــي رخــز لمشاقــل فــي اســتعسالها، يجــل عميــه أن يخاعــي فــي 6
قبــػل الصمبــات تــػارةخ تقــجيسها، بحيــث يكــػن لمصمــل األســبق األولػةــة عمــى الصمبــات البلحقــة، إال إذا كــان 

 لبعزها األولػةة بسقتزى شخوط الشقل.
 (676مادة )

 عاله وأفعال تابعيه التي تقع مشهع أثشاء قيامهع بخجماتهع.. تذسل مدئػلية الشاقل أف6
 . يعتبخ تابعاب كل شخز يدتخجمه الشاقل في تشفيح االلتدامات الستختبة عمى عقج الشقل.6
 . يقع باشبلب كل شخط يقزي بإعفاء الشاقل مغ السدئػلية عغ أفعال تابعيه.2

 (672مادة )
 ما يمي : ال تعج مغ القػة القاهخة في عقػد الشقل

انفجار وسيمة الشقل أو احتخاقها أو خخوجها عغ القزبان التي تديخ عميها أو ترادمها أو غيـخ   .أ
ذلـظ مــغ الحــػادث التــي تخجــع إلــى األدوات أو اآلالت التــي يدــتعسمها الشاقــل فــي تشفيــح الشقــل، ولــػ 

 ثبت أنه اتخح الحيصة لزسان لبلحيتها لمعسل ولسشع ما تحجثه مغ ضخر.
ث التــي تخجــع لػفــاة تــابعي الشاقــل فجــأة أو إلــابتهع بزــعف بــجني أو عقمــي أثشــاء العســل، الحــػاد  .ب

 ولػ ثبت أن الشاقل أتخح الحيصة لزسان لياقتهع البجنية والعقمية.
 (677مادة )

ال يدأل الشاقل عغ تعػةس الزخر الشاشئ عغ تعصيـل الشقـل أو االنحـخاف عـغ الصخةـق السعـيغ لـه بدـبل 
 يع السداعجة ألؼ شخز مخةس أو مراب أو في خصخ.االضصخار إلى تقج

 (675مادة )
. يقرــج بــالغر فــي تشفيــح عقــج الشقــل كــل فعــل أو امتشــاع عــغ فعــل يقــع مــغ الشاقــل أو مــغ تابعيــه بقرــج 6

 إحجاث ضخر.
. يقرـج بالخصــأ الجدـيع كــل فعــل أو امتشـاع يقــع مــغ الشاقـل أو مــغ تابعيـه بخعػنــة مقخونــة بـإدراك لســا قــج 6

 ها مغ ضخر.يشجع عش
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 الفرع الثاني
 نقل األشياء

 (671مادة )
. عمى السخسل أن يقجم لمشاقل بيانات عغ اسع السخسل إليه وعشػانه والسكان السصمػب اإلرسال إليه، ونػع 6

األشــياء محــل الشقــل وقيستهــا ووزنهــا وحجسهــا وكيفيــة حدمهــا وعــجد الصــخود التــي تذــسمها، وغيــخ ذلــظ مــغ 
بها الشاقل أو يقخرهـا القـانػن لتعيـيغ ذاتيـة الذـيء السصمـػب نقمـه، وكـحلظ مهمـة التدـميع البيانات التي قج يصم

 والصخةق الػاجل اإلتباع.
 . يدأل السخسل عغ الزخر الحؼ يشجع عغ عجم لحة البيانات التي يقجمها أو عجم كفايتها.6

 (672مادة )
 آلتية :. إذا حخرت وثيقة نقل يجل أن تذسل بػجه خاص عمى البيانات ا6 

 مكان وتارةخ الػثيقة. . أ
 وعشاوةشهع. -إن وجج  -أسساء السخسل والسخسل إليه والشاقل والػكيل بالعسػلة لمشقل  . ب
 مكان الكيام ومكان الػلػل. . ت
البيانات الخالة بتعييغ الذيء محل الشقـل كػزنـه وحجسـه وكيفيـة حدمـة وعـجد الصـخود، وكـل بيـان  . ث

 قجيخ قيسته.آخخ يكػن الزماب لتعييغ ذاتية الذيء وت
 ميعاد مباشخة الشقل وميعاد الػلػل. . ج
 أجخة الشقل وغيخها مغ السرارة ، مع بيان ما إذا كانت مدتحقه عمى السخسل أو السخسل إليه.  . ح
الذـخوط الخالــة بالذــحغ أو التفخةــغ، ونــػع العخبــات التـي تدــتخجم فــي الشقــل، والصخةــق الــحؼ يجــل  . خ

 لذخوط الخالة التي قج يتزسشها اتفاق الشقل.تباعه، وتحجيج السدئػلية، وغيخ ذلظ مغ اا
 . ولمسخسل أن يصمل مغ الشاقل تدميسه ندخة مغ وثيقة الشقل مػقعه مشه.6

 (673مادة )
إذا لع تحخر وثيقة نقل جاز لمسخسل أن يصمل إعصاء  إيراالب مػقعاب مـغ الشاقـل بتدـمع الذـيء محـل الشقـل، 

 البيانات ال ا ية لتعييغ ذاتية الذيء وأجخة الشقل.  وةجل أن يكػن اإليرال مررخاب ومذتسبلب عمى
 (674مادة )

يجــػز أن تحــخر وثيقــة الشقــل باســع شــخز معــيغ أو ألمــخ  أو لمحامــل، وتتــجاول الػثيقــة شبقــاب لقػاعــج حػالــة 
الحق السشرػص عميها في القـانػن السـجني إذا كانـت اسـسية، أو بـالتطهيخ إذا كانـت لؤلمـخ، وبالسشاولـة إذا 

 لمحامل. كانت
 (653مادة )

تعتبخ وثيقة الشقل واإليرال السحخر السػقـع مـغ الشاقـل بتدـمع الذـيء محـل الشقـل حجـة فـي إثبـات البيانـات 
 الػاردة فيهسا، وعمى مغ يجعي ما يخالف هح  البيانات إثبات ذلظ.
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 (656مادة )
الشاتجــة عشــه، إال إذا قبــل هــح  ال تثبــت لمسخســل إليــه الحقــػق الشاشــئة عــغ عقــج الشقــل وال يتحســل االلتدامــات 

الحقػق وااللتدامات لـخاحة أو ضـسشاب وةعتبـخ قبـػال ضـسشياب عمـى وجـه الخرـػص تدـمع السخسـل إليـه وثيقـة 
 الشقل أو الذيء محل الشقل، أو السصالبة بتدميسه، أو بإلجار تعميسات بذأنه. 

 (656مادة )
شفيــح الشقــل، وةكــػن السخســل مدــئػالب عــغ عــجم عمــى السخســل أن يدــمع الشاقــل الذــيء والػثــائق البلزمــة لت .1

 كفاية هح  الػثائق أو عجم مصابقتها لمحكيقة، وةكػن الشاقل مدئػالب عغ ضياعها أو إساءة استعسالها.
واذا اقتزــى الشقــل اســتعجاداب خالــاب مــغ جانــل الشاقــل،  يجــل عمــى السخســل إخصــار  بــحلظ قبــل تدــميع  .2

 .الذيء إليه بػقت كافأل 
 ذيء محل الشقل في محل الشاقل السعيغ بعقج الشقل، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.يكػن تدميع ال .3

 (652مادة )
. إذا اقتزت شبيعة الذيء إعـجاد  لمشقـل بتغميفـه أو تعبئتـه أو حدمـه، وجـل عمـى السخسـل أن يقـػم بـحلظ 6

ر، واذا كانـت بكيفية تكيه الهبلك أو التمف وال تعخض األشخاص أو األمػال األخخػ التي تشقل معـه لمزـخ 
 في التغمي  أو التعبئة أو الحدم،  يجل عمى السخسل مخاعاتها. ةتباع شخةقة معيشاشخوط الشقل تدتمدم 

ن ي  أو التعبئـة أو الحـدم، كسـا يكـػ . وةكػن السخسل مدئػالب عغ األضخار التي تشذأ عغ العيل في التغم6
قبل الكيام بالشقل مع عمسه بالعيل وةكـػن الشاقـل الشاقل مدئػالب باالشتخاك مع السخسل عغ هح  األضخار إذا 

 عالساب بالعيل إذا كان ضاهخاب أو كان مسا ال يخفى عمى الشاقل العادؼ.
. وال يجػز لمشاقل أن يشفي مدـئػليته عـغ هـبلك أو تمـف أحـج األشـياء التـي قـام بشقمهـا بإثبـات أن الزـخر 2

 حدمه، وةقع باشبلب كل اتفاق عمى خبلف ذلظ.نذأ عغ عيل في تغمي  شئ آخخ، أو في تعبئته، أو في 
 (657مادة )

. لمشاقل الحق في فحز األشياء السصمػب نقمها، لمتحقق مغ حالتها ومغ لـحة البيانـات التـي أدلـى بهـا 6
 السخسل بذأنها.

األغمفـة أو األوعيـة وجـل إخصـار السخسـل لحزـػر الفحـز، فـإذا لـع يحزـخ  س  . إذا اقتزى الفحز ف  6
د السعيغ لحلظ، جاز لمشاقل إجخاء الفحز بغيخ حزػر ، ولمشاقل الخجػع عمى السخسل أو السخسل في السيعا

 إليه بسرارة  الفحز.
. إذا تبــيغ مــغ الفحــز أن حالــة الذــيء ال تدــسل بشقمــه دون ضــخر، جــاز لمشاقــل رفــس الشقــل، أو تشفيــح  2

ل إثبـات حالـة الذـيء واقـخار السخسـل بعج أخح إقخار مغ السخسـل بعمسـه بحالـة الذـيء ورضـائه بالشقـل، وةجـ
 في وثيقة الشقل.
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 (655مادة )
تدمع الشاقل األشياء السصمػب نقمها دون تحفع، يفيج أنه تدمسها بحالة جيجة ومصابقـة لمبيانـات السـحكػرة فـي 

 عى عكذ ذلظ فعميه اإلثبات.وثيقة الشقل، فإذا اد  
 (651مادة )

 الشقل االعتيادية، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ. . يمتدم الشاقل بذحغ الذيء في وسيمة6
. إذا اتفق عمى أن يقػم السخسل بالذحغ فبل يدأل عشه الشاقل، ومـع ذلـظ إذا قبـل الشاقـل تشفيـح الشقـل دون 6

 وفقاب لؤللػل الرحيحة، حتى يكيع الشاقل الجليل عمى عكذ ذلظ. ع  تحفع  يعتبخ أن الذحغ قج ت  
نقــل بسػالــفات معيشــة، فــبل يكــػن الشاقــل مدــئػالب عســا  ةميلذــحغ عمــى وســالسخســل أن يكــػن ا . إذا شمــل2

 يشجع عغ استعسالها مغ ضخر.
 (652مادة )

 تباع أفزل الصخق.اعمى الشاقل أن يتبع الصخةق الستفق عميه، فإذا لع يتفق عمى شخةق معيغ  يجل  .1
ه إلــى ذلــظ، وفــي هــح  ومــع ذلــظ يجــػز لمشاقــل أن يغيــخ الصخةــق الستفــق عميــه، إذا وجــجت ضــخورة تمجئــ .2

الحالة ال يدأل الشاقل عغ التأخيخ أو غيخ  مغ األضخار التي قج تشجع عغ تغييخ الصخةـق، إال إذا ثبـت 
الغــر أو الخصـــأ الجدــيع مـــغ جانبــه أو مـــغ جانــل تابعيـــه، ولمشاقــل الحـــق فــي السصالبـــة بالسرـــخوفات 

 اإلضا ية الشاشئة عغ ذلظ.
 (653مادة )

 لذيء أثشاء تشفيح عقج الشقل.. يزسغ الشاقل سبلمة ا6
. إذا اقتزت السحافطة عمى الذيء أثشاء الصخةق إعادة حدمه أو إلبلح األغمفـة أو زةادتهـا أو تخفيفهـا 6

أو غيخ ذلظ مغ التجابيخ الزخورةة، وجل عمى الشاقل الكيام بها وأداء ما تدتمدمه مغ مرارة ، عمى أن 
لــع يكــغ ذلــظ راجعــاب لخصــأ الشاقــل، ومــع ذلــظ ال يمتــدم الشاقــل يخجــع بهــا عمــى السخســل أو السخســل إليــه، مــا 

ـ الشبـات بالسـاء أو إشعـام الحيـػان أو سـكيه أو تقـجيع الخـجمات  ش   خ  بالكيام بالتجابيخ غيخ السعتادة في الشقل ك 
 الصبية له، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.

 (654مادة )
ا لع يـشز القـانػن أو يتفـق عمـى غيـخ ذلـظ، وفـي . يمتدم الشاقل بتفخةغ الذيء محل الشقل عشج ولػله، م6

 هح  الحالة األخيخة ال يدأل الشاقل عغ الزخر الحؼ يقع بدبل التفخةغ.
 . وفي جسيع األحػال يتحسل الشاقل مرارة  التفخةغ، ما لع يتفق أو يجخؼ العخف عمى غيخ ذلظ.6

 (613مادة )
مـى الشاقـل أن يخصـخ  بػلـػل الذـيء والسيعـاد الـحؼ . إذا لع يكـغ التدـميع واجبـاب فـي محـل السخسـل إليـه فع6

 يدتصيع خبلله الحزػر لتدمسه، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.
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شه له الشاقل، واال التـدم بسرـارة  التخـدةغ، ولمشاقـل ي  . عمى السخسل إليه تدمع الذيء في السيعاد الحؼ ع  6
 قابل أجخة إضا ية.بعج انقزاء هحا السيعاد أن يشقل الذيء إلي محل السخسل إليه م

. ولمسخسل إليه شمل فحـز الذـيء قبـل تدـمسه، فـإذا امتشـع الشاقـل عـغ تسكيشـه مـغ ذلـظ، جـاز لـه رفـس 2
 تدمع الذيء. 

 (616مادة )
 هيجــػز لمسخســل أثشــاء وجــػد الذــيء فــي حيـــازة الشاقــل أن يــأمخ  باالمتشــاع عــغ مباشــخة الشقــل، أو بػقفـــ .1

ز آخخ، أو غيخ ذلظ مغ التعميسات، بذخط أن يـجفع السخسـل واعادة الذيء إليه، أو بتػجيهه إلي شخ
مغ الشقل والسرارة  وتعػةزاب عسا يمحقه مغ ضخر بدبل التعميسات الججيجة، واذا  ع  لمشاقل أجخة ما ت  

كان السخسل قج تدمع ندخة مغ وثيقة الشقل وجل أن يقجمها لمشاقل ليجون فيها التعميسات الججيجة مػقعاب 
 سل، واال كان لمشاقل االمتشاع عغ تشفيح هح  التعميسات.عميها مغ السخ 

يشتقل الحق فـي إلـجار التعميسـات الستعمقـة بالذـيء محـل الشقـل إلـى السخسـل إليـه بسجـخد تدـميسه وثيقـة  .2
الشقل، وةجل في هح  الحالة أيزاب تقجيع الػثيقة إلى الشاقل ليجون فيهـا التعميسـات الججيـجة مػقعـاب عميهـا 

 ه، واال جاز لمشاقل االمتشاع عغ تشفيحها.مغ السخسل إلي
ال يجػز إلجار تعميسات ججيجة تتعمق بالذيء محـل الشقـل بعـج ولـػله وشمـل السخسـل إليـه تدـمسه أو  .3

 إخصار  بالحزػر لتدمسه.
 (616مادة )

نــت عمــى الشاقــل تشفيــح التعميســات الرــادرة إليــه مســغ لــه الحــق فــي إلــجارها شبقــاب لمســادة الدــابقة، إال إذا كا
تخــالف شــخوط الشقــل، أو تعــحر عمــى الشاقــل تشفيــحها، أو كــان مــغ شــأن تشفيــحها اضــصخاب حخكــة الشقــل، أو 
كانت قيسـة الذـيء محـل الشقـل ال ت فـي لتغصيـة السرـارة  التـي يتحسمهـا الشاقـل بدـبل تشفيـحها، وفـي هـح  

فيـــحها وســـبل هـــحا األحـــػال يجـــل عمـــى الشاقـــل أن يخصـــخ مـــغ ألـــجر التعميســـات الججيـــجة بامتشاعـــه عـــغ تش
 االمتشاع، وةكػن الشاقل مدئػالب إذا امتشع عغ التشفيح دون مدػش.

 (612مادة )
. إذا تػقف الشقل أثشاء تشفيح ، أو لع يحزخ السخسـل إليـه لتدـمع الذـيء، أو حزـخ وامتشـع عـغ تدـمسه أو 6

السخســل بــحلظ مــع دفــع أجــخة الشقــل والسرــارة  السدــتحقة عميــه، وجــل عمــى الشاقــل أن يبــادر إلــى إخصــار 
( مغ هحا القانػن يمتدم الشاقل بتشفيح التعميسات التـي ترـمه 616شمل تعميساته، واستثشاء مغ أحكام السادة )

 مغ السخسل ولػ تعحر عمى السخسل تقجيع وثيقة الشقل التي تدمسها مغ الشاقل.
صمــل مدــتعجل لقاضــي . واذا لــع ترــل تعميســات السخســل خــبلل ميعــاد مشاســل، جــاز لمشاقــل أن يتقــجم ب6 

ــه فــي إيجاعــه عشــج أمــيغ لحدــاب  ــة الذــيء واألذن ل السحكســة السخترــة لتعيــيغ خبيــخ أو أكثــخ إلثبــات حال
السخسل وعمى مدئػليته، أو بيعه بال يفية التي يعيشها القاضي إذا كان الذيء معخضاب لمهبلك أو التمف أو 

 ع الثسغ خدةشة السحكسة لحداب ذوؼ الذأن.هبػط الكيسة أو كانت ليانته تتصمل مرارة  باهطة، وايجا 
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 (617مادة )
. يمتــدم السخســل بــجفع أجــخة الشقــل وغيخهــا مــغ السرــارة  السدــتحقة لمشاقــل، مــا لــع يتفــق عمــى أن يتحسمهــا 6

 السخسل إليه.
مـــغ السخســـل  . واذا اتفـــق عمـــى أن يتحســـل السخســـل إليـــه أجـــخة الشقـــل أو غيخهـــا مـــغ السرـــارة  كـــان كـــل  6

 ه مدئػليغ عغ دفعها بالتزامغ قبل الشاقل.والسخسل إلي
 (615مادة )

 ال يدتحق الشاقل أجخة نقل ما يهمظ بقػة قاهخة مغ األشياء التي يقػم بشقمها.
 (611مادة )

 . إذا حالت القػة القاهخة دون البجء في تشفيح الشقل، فبل يدتحق الشاقل أية أجخة.6
 ل، فبل يدتحق الشاقل إال أجخة ما تع مغ الشقل.. واذا حالت القػة القاهخة دون مػالمة الشق6
 . وفي جسيع األحػال يجػز لمشاقل السصالبة بسرارة  الذحغ وغيخها مغ السرارة  الزخورةة.2

 (612مادة )
يكػن حق السصالبة باستخداد ما دفع أكثخ مغ أجخة الشقل الستفق عميها أو السقخرة في شخوط الشقل لسغ دفع 

 األجخة.
 (613مادة )

. لمشاقـل حــبذ الذــيء محـل الشقــل الســتيفاء أجــخة الشقـل والسرــارة  وغيخهــا مــغ السبـالغ التــي تدــتحق لــه 6
 بدبل الشقل.

. ولمشاقل امتياز عمى الثسغ الشاتج مغ التشفيح عمى الذيء محل الشقـل، السـتيفاء جسيـع السبـالغ السدـتحقة 6
 هػنة رهشاب تجارةاب حيازةا.له، وةتبع في التشفيح إجخاءات التشفيح عمى األشياء السخ 
 (614مادة )

. يدأل الشاقل مغ وقت تدمسه الذيء محـل الشقـل عـغ هبلكـه كميـاب أو جدئيـاب وعـغ تمفـه وعـغ التـأخيخ فـي 6
 تدميسه.

. وةكـــػن الذـــيء محـــل الشقـــل فــــي حكـــع الهالـــظ كميـــاب إذا لـــع يدــــمسه الشاقـــل، أو لـــع يخصـــخ السخســـل إليــــه 6
ػمــاب مــغ انقزــاء السيعــاد السعــيغ لمتدــميع، أو مــغ انقزــاء السيعــاد الــحؼ بالحزــػر لتدــمسه خــبلل ثبلثــيغ ي

 يدتغخقه الشاقل العادؼ في الشقل لػ وجج في الطخوف نفدها إذا لع يعيغ ميعاد التدميع.
 (623مادة )

ال يدأل الشاقل عغ هبلك الذيء أو تمفه بعج تدميسه إلى السخسل إليه أو وكيمه أو إلـى األمـيغ الـحؼ يعيشـه 
 لقاضي الستيجاع الذيء، إال إذا ثبت الغر أو الخصأ الجديع مغ الشاقل أو مغ تابعيه.ا
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 (626مادة )
. ال يدأل الشاقل عسا يمحق الذيء عادة بحكع شبيعته مغ نقز في الػزن أو في الحجع أثشاء الشقل، مـا 6

 لع يثبت أن الشقز نذأ عغ سبل آخخ.
ء مقدـسة إلـى مجسػعـات أو شـخود، حـجد الـشقز الستدـامل  يـه . واذا كانت وثيقة الشقـل تذـسل عـجة أشـيا6

عمى أساس وزن كل مجسػعة أو شخد، إذا كان الػزن معيشاب عمى وجه االسـتقبلل فـي وثيقـة الشقـل، أو كـان 
 مغ السسكغ تعييشه.

 (626مادة )
 إذا ثبـت الغـر إذا نقل الذيء في حخاسة السخسل أو السخسل إليه، فبل يدأل الشاقل عغ هبلكه أو تمفـه، إال

 أو الخصأ الجديع مشه أو مغ تابعيه.
 (622مادة )

. ال يجــػز لمشاقــل أن يشفــي مدــئػليته عــغ هــبلك الذــيء محــل الشقــل أو تمفــه أو التــأخيخ فــي تدــميسه، إال 6
 بإثبات القػة القاهخة أو العيل الحاتي في الذيء أو خصأ السخسل أو السخسل إليه.

ػر السـحكػرة فـي الفقـخة الدـابقة، جـاز لمصـخف اآلخـخ نقـس هـحا اإلثبـات بإقامـة . إذا أثبت الشاقل أحج األم6
 الجليل عمى أن الزخر لع يحجث بدببه.

 (627مادة )
 . يقع باشبلب كل شخط يقزي بإعفاء الشاقل مغ السدئػلية عغ هبلك الذيء كمياب أو جدئياب أو تمفه.6
مـغ شـأنه إلـدام السخسـل أو السخسـل إليـه بـجفع كـل . وةعج في حكع اإلعفاء مغ السدـئػلية كـل شـخط يكـػن 6

أو بعس نفقات التأميغ ضـج مدـئػلية الشاقـل، وكـحلظ كـل شـخط بشـدول السخسـل أو السخسـل إليـه لمشاقـل عـغ 
الحقػق الشاشئة عغ التأميغ ضج مخاشخ الشقل، وكحلظ كل شخط يقزي بشقل علء اإلثبات مغ الشاقل إلى 

 الصخف اآلخخ.
 (625مادة )

 مشاقل :يجػز ل .1
أن يذـــتخط تحجيـــج مدـــئػليته عـــغ هـــبلك الذـــيء كميـــاب أو جدئيـــاب أو تمفـــه، بذـــخط أال يقـــل التعـــػةس  .أ

الستفـق عميــه عــغ ثمــث قيســة الذــيء السشقــػل فــي مكــان وزمــان نقمــه، وكــل اتفــاق عمــى تعــػةس يقــل 
 عغ هحا الحج يداد إليه.

 أن يذتخط إعفاء  كمياب أو جدئياب مغ السدئػلية عغ التأخيخ. .ب
جل أن يكػن شخط اإلعفاء مـغ السدـئػلية أو تحجيـجها مكتػبـاب فـي وثيقـة الشقـل، واال أعتبـخ كـأن لـع وة .2

يكـغ، واذا كــان عقــج الشقـل محــخراب عمــى أنســػذج مصبـػع، يجــل أن يكــػن الذـخط واضــحاب ومكتػبــاب بكيفيــة 
 تدتخعى االنتبا ، واال جاز لمسحكسة أن تعتبخ الذخط كأن لع يكغ.
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ظ الشاقــل بذــخط اإلعفــاء مــغ السدــئػلية أو تحجيــجها إذا ثبــت لــجور غــر أو خصــأ وال يجــػز أن يتسدــ .3
 جديع مشه أو مغ تابعيه.

 (621مادة )
. إذا همظ الذيء أو تمف دون أن ت ػن قيستـه مبيشـة فـي وثيقـة الشقـل، قلـجر التعـػةس عمـى أسـاس قيستـه 6

ى غيـخ ذلـظ، و يسـا عـجا حالـة الهـبلك الحكيكية في مكان الػلػل وزمانه، إال إذا نز القانػن أو اتفق عمـ
 ( مغ هحا القانػن.626ال مي، يخاعى عشج تقجيخ التعػةس، قيسة الشقز الستدامل  يه وفقاب لمسادة )

في وثيقة الشقل، جاز لمشاقل أن يشازع في هح  الكيسة وأن يثبت بكافة شخق  ة. إذا كانت قيسة الذيء مبيش6
 اإلثبات الكيسة الحكيكية لمذيء.

 يســا عــجا حــالتي الغــر والخصــأ الجدــيع مــغ الشاقــل أو تابعيــه، ال يدــأل الشاقــل عــغ هــبلك مــا عهــج إليــه . 2
بشقمــه مــغ نقــػد أو أوراق ماليــة أو مجــػهخات أو تحــف أو غيــخ ذلــظ مــغ األشــياء الثسيشــة إال بقــجر مــا قجمــه 

 .ةبيالسخسل بذأنها وقت تدميسها مغ بيانات كتا
 (622مادة )

 بيغ التعػةس عغ الهبلك ال مي والتعػةس عغ التأخيخ.. ال يجػز الجسع 6
 . ال يقزى بالتعػةس عغ التأخيخ في حالة الهبلك الجدئي، إال بالشدبة إلى الجدء الحؼ لع يهمظ.6
. وفــي جسيــع األحــػال ال يجــػز أن يدةــج التعــػةس الــحؼ يقزــى بــه، عمــى مــا يدــتحق فــي حالــة هــبلك 2

 الذيء كمياب.
 (623مادة )

لذـيء أو تـأخخ ولـػله بحيـث لـع يعـج لـالحاب لمغـخض مشـه وثبتـت مدـئػلية الشاقـل عـغ التمـف أو إذا تمف ا
التأخيخ، جاز لصالل التعػةس أن يتخمى له عغ الذيء، مقابل الحرػل عمى تعػةس يقـجر عمـى أسـاس 

 هبلك الذيء كمياب.
 (624مادة )

الػفــاء، وجــل عمــى الشاقــل أن . إذا دفــع التعــػةس بدــبل هــبلك الذــيء ثــع وجــج خــبلل ســشة مــغ تــارةخ 6
يخصــخ بــحلظ مــغ قــبس التعــػةس، مــع إعبلمــه بحالــة الذــيء ودعػتــه لمحزــػر لسعايشتــه فــي السكــان الــحؼ 

 وجج  يه، أو في مكان الكيام، أو في مكان الػلػل، حدل اختيار مغ قبس التعػةس.
دــمسه اإلخصــار، أو . فــإذا لــع يخســل مــغ قــبس التعــػةس تعميساتــه خــبلل خسدــة عذــخ يػمــاب مــغ تــارةخ ت6

أرســل التعميســات ولــع يحزــخ لمسعايشــة فــي السيعــاد الــحؼ حــجد  الشاقــل، أو حزــخ ورفــس اســتخداد الذــيء، 
 جاز لمشاقل الترخف  يه.

ـــل مـــغ قـــبس التعـــػةس اســـتخداد الذـــيء، وجـــل أن يـــخد التعـــػةس الـــحؼ قبزـــه بعـــج خرـــع 2 . واذا شم
 ي تدميع الذيء.السرارة  وما يقابل الزخر الحؼ حجث بدبل التأخيخ ف
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 (633مادة )
تدمع الذيء محل الشقل دون تحفع يدقط الحق في الخجػع عمى الشاقل بدـبل التمـف أو الهـبلك الجدئـي،  .1

 ما لع يثبت السخسل إليه حالته، وةكيع الجعػػ عمى الشاقل خبلل تدعيغ يػماب مغ تارةخ التدميع.
 ة الدابقة في الحالتيغ التاليتيغ :ال يجػز لمشاقل التسدظ بعجم قبػل الجعػػ وفقاب لمفقخ  .2
 إذا ثبت أن الهبلك أو التمف نذأ عغ غر أو خصأ جديع لجر مغ الشاقل أو مغ تابعيه. .أ
 إذا ثبت أن الشاقل أو تابعيه تعسجوا إخفاء الهبلك الجدئي أو التمف. .ب
ارة، أو خبيــخ يكــػن إثبــات حالــة الذــيء السذــار إليــه فــي الفقــخة األولــى مــغ هــح  الســادة بسعخفــة جهــة اإلد .3

 تعيشه السحكسة السخترة بشاء عمى شمل مدتعجل يقجمه الستزخر.
 (636مادة )

. إذا قـام عـجة نــاقميغ عمـى التعاقـل بتشفيــح عقـج نقــل واحـج، كـان كــل مـشهع مدـئػالب بالتزــامغ مـع اآلخــخةغ 6
 خبلف ذلظ. قبل السخسل أو السخسل إليه كسا لػ كان قج قام بتشفيح  وحج ، وةقع باشبلب كل شخط عمى

. واذا دفع أحج الشاقميغ الستعاقبيغ التعػةس أو شػلـل بـه رسـسياب، كـان لـه الخجـػع عمـى الشـاقميغ اآلخـخةغ 6
بشدبة ما يدتحقه كل مشهع مغ أجخة الشقل، وتػزع حرة السعدخ مشهع عمى اآلخخةغ بالشدبة ذاتهـا، وةلعفـى 

 زخر لع يقع في الجدء الخاص به مغ الشقل.مغ االشتخاك في تحسل السدئػلية الشاقل الحؼ يثبت أن ال
 (636مادة )

يدأل الشاقـل األخيـخ قبـل الشـاقميغ الدـابقيغ عميـه عـغ مصالبـة السخسـل إليـه بالسبـالغ السدـتحقة بدـبل الشقـل، 
وله حق تحريمها بالشيابة عشهع واتخاذ اإلجخاءات القانػنية الستيفائها، بسا في ذلظ استعسال حـق االمتيـاز 

 مػضػع الشقل. عمى الذيء
 (632مادة )

. تتقادم الجعاوػ الشاشئة عغ عقج نقل األشـياء بسزـي سـشة تبـجأ مـغ تـارةخ تدـميع الذـيء إلـى السخسـل إليـه، أو 6
الجسخك، أو األمـيغ الـحؼ يعيشـه القاضـي السـتيجاع الذـيء لجيـه، وتدـخؼ السـجة فـي حالـة الهـبلك ال مـي مـغ تـارةخ 

 ( مغ هحا القانػن. 614لفقخة الثانية مغ السادة )انقزاء السيعاد السشرػص عميه في ا
( مــغ هــحا 636. كســا تتقــادم دعــػػ الشاقــل فــي الخجــػع عمــى الشــاقميغ الستعــاقبيغ وفقــاب لمفقــخة الثانيــة مــغ الســادة )6

 القانػن بسزي تدعيغ يػماب مغ تارةخ الػفاء بالتعػةس أو مصالبته به رسسياب.
رــػص عميــه فــي هــح  الســادة مــغ لــجر مشــه أو مــغ تابعيــه غــر أو خصــأ . ال يجــػز أن يتسدــظ بالتقــادم السش2

 جديع.
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 الفرع الثالث
 نقل األشخاص

 (637مادة )
 . يمتدم الخاكل بأداء أجخة الشقل في السيعاد الستفق عميه أو السعيغ في لػائل الشقل أو الحؼ يقزي به العخف.6
 . وعميه اتباع تعميسات الشاقل الستعمقة بالشقل.6

 (635دة )ما
. إذا حالــت القــػة القــاهخة دون مباشــخة الشقــل، أو قامــت قبــل مباشــخته ضــخوف تجعمــه خصــخاب عمــى األرواح، 6

 فبل يمتدم الشاقل بأداء تعػةس بدبل عجم تشفيح الشقل وال يدتحق أجخة الشقل.
اقــل األجــخة إال عــغ . واذا قامــت القــػة القــاهخة أو الخصــخ عمــى األرواح أثشــاء تشفيــح الشقــل، فــبل يدــتحق الش6 

 الجدء الحؼ تع مغ الشقل.
 (631مادة )

. إذا عــجل الخاكــل عــغ الشقــل قبــل مباشــخته  يجــل إخصــار الشاقــل بــحلظ قبــل اليــػم السعــيغ لتشفيــح الشقــل، 6
وةجــػز فــي أحــػال الزــخورة عســل اإلخصــار فــي اليــػم الســحكػر بذــخط أن يرــل قبــل الدــاعة السعيشــة لتشفيــح 

 ى خبلف ذلظ.الشقل، ما لع يتفق عم
 . إذا حرل اإلخصار وفقاب لمفقخة الدابقة فبل يدتحق الشاقل أجخة الشقل.6
. إذا عـــجل الخاكـــل عـــغ مػالـــمة الشقـــل بعـــج مباشـــخته اســـتحقت عميـــه األجـــخة كاممـــة، إال إذا كـــان عجولـــه 2

 لزخورة فبل تدتحق عميه إال أجخة الجدء الحؼ تع مغ الشقل.
 (632مادة )

( مـغ هـحا القـانػن، إذا لـع يحزــخ الخاكـل فـي السيعـاد السعـيغ لمشقــل 631ام الســادة )مـع عـجم اإلخـبلل بأحكـ
استحقت عميه األجخة كاممة، واذا كان قج دفعها جاز له تشفيح الشقـل فـي ميعـاد الحـق، إال إذا اتفـق أو جـخػ 

 العخف عمى غيخ ذلظ.
 (633مادة )

ائل التي يدتعسمها في الشقل جاز، لمخاكل اختيـار إذا تعصل الشقل بدبل يخجع إلى الشاقل أو تابعيه أو الػس
وســائل نقــل أخــخػ، وفــي هــح  الحالــة يتحســل الشاقــل مرــارة  إيرــاله إلــى السكــان الستفــق عميــه، ولــه أن 
يختار االنتطار حتى تعـػد حخكـة الشقـل وفـي هـح  الحالـة ال يجـػز إلدامـه بـأداء أيـة أجـخة إضـا ية، مـع عـجم 

 ػةس إن كان له مقتزى.اإلخبلل بحق الخاكل في التع
 (634مادة )

يجػز لمخاكل الشدول عغ بصاقة الشقل قبل مباشخته، إال إذا كانت البصاقة باسع الخاكل وروعي في إعصائها 
 له اعتبارات شخرية.
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 (643مادة )
 . إذا اضصخ الخاكل إلى استعسال مكان في درجة أدنى مغ الجرجة السبيشة في بصاقـة الشقـل، جـاز لـه مصالبـة6

 الشاقل بخد الفخق بيغ أجختي الجرجتيغ.
 . واذا دفع الخاكل أجخة إضا ية مقابل مدايا خالة، جاز له السصالبة بخدها إذا لع يػفخ له الشاقل تمظ السدايا.6

 (646مادة )
عمـى  لمشاقل حبذ أمتعة الخاكل ضساناب ألجخة الشقل وغيخها مـغ السبـالغ السدـتحقة بدـبل الشقـل، ولمشاقـل امتيـاز

الثسغ الشاتج مغ التشفيح عمى هح  األمتعة الستيفاء جسيع السبالغ السدـتحقة لـه بدـبل الشقـل، وةتبـع فـي هـحا 
 الذأن إجخاءات التشفيح عمى األشياء السخهػنة رهشاب تجارةاب حيازةا.

 (646مادة )
حكػر فــي لــػائل . يمتــدم الشاقــل بشقــل الخاكــل وأمتعتــه إلــى مكــان الػلــػل فــي السيعــاد الستفــق عميــه أو الســ6

الشقــل أو الــحؼ يقزــي بــه العــخف، وعشــج عــجم التعيــيغ يجــل تشفيــح الشقــل فــي السيعــاد الــحؼ يدــتغخقه الشاقــل 
 العادؼ إذا وجج في نفذ الطخف.

لمتحقق  -إن أمكغ-. يجػز لمشاقل قبل مباشخة الشقل أو أثشاء الصخةق، أن يفحز أمتعة الخاكل بحزػر  6
 مغ مصابقتها لذخوط الشقل.

 (642ادة )م
. يزــسغ الشاقــل ســبلمة الخاكــل أثشــاء تشفيــح عقــج الشقــل، وةقــع بــاشبلب كــل اتفــاق يقزــي بإعفــاء الشاقــل مــغ هــحا 6

 الزسان.
. يذسل تشفيح عقج الشقل الفتخة الػاقعة بيغ شخوع الخاكل في الرعػد لػسيمة الشقل في مكـان الكيـام وندولـه مشهـا 6

معجة لػقػف وسـيمة الشقـل، يذـسل تشفيـح عقـج الشقـل الفتـخة الػاقعـة بـيغ  في مكان الػلػل، وفي حالة وجػد أرلفه
دخػل الخاكل إلى الخلي  في مكان الكيام وخخوجه مغ الخلي  في مكان الػلػل. واذا اقتزى األمـخ تغييـخ 

قـل وسيمة الشقل في الصخةق، فبل يذسل الزسان فتخة انتقال الخاكل مغ وسيمة نقل إلـى أخـخػ فـي غيـخ حخاسـة الشا
 أو تابعيه.

 (647مادة )
 يدأل الشاقل عغ :

 التأخيخ في الػلػل. .1
 ما يمحق الخاكل أثشاء تشفيح عقج الشقل مغ أضخار بجنية أو غيخ بجنية. .2

 (645مادة )
ال يجػز لمشاقل أن يشفي مدئػليته عغ التأخيخ أو األضخار البجنية أو غيخ البجنية التـي تمحـق الخاكـل أثشـاء 

 ال بإثبات القػة القاهخة أو خصأ الخاكل.تشفيح عقج الشقل، إ
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 (641مادة )
 . يقع باشبلب كل شخط يقزي بإعفاء الشاقل كمياب أو جدئياب مغ السدئػلية عسا يمحق الخاكل مغ أضخار بجنية.6
. وةعتبــخ فــي حكــع اإلعفــاء مــغ السدــئػلية كــل شــخط يكــػن مــغ شــأنه إلــدام الخاكــل بــجفع كــل أو بعــس نفقــات 6

دئػلية الشاقل، وكل شخط يشدل بسػجبه الخاكل لمشاقل عغ حقػقه في التأميغ ضج مخـاشخ الشقـل، التأميغ ضج م
 وكحلظ كل شخط يقزي بشقل علء اإلثبات مغ الشاقل إلى الخاكل.

 (642مادة )
يجػز لمشاقل أن يذتخط إعفاء  كمياب أو جدئياب مغ السدئػلية الشاشـئة عـغ التـأخيخ أو عـغ األضـخار غيـخ  .1

 لتي تمحق الخاكل.البجنية ا
وةجــل أن يكــػن شــخط اإلعفــاء مــغ السدــئػلية أو تحجيــجها مكتػبــاب، واال أعتبــخ كــأن لــع يكــغ. واذا كــان  .2

عقج الشقل محخراب عمى نساذج مصبػعة يجل أن يكػن الذخط واضحاب ومكتػباب بكيفيـة تدـتخعى االنتبـا ، 
 واال جاز لمسحكسة أن تعتبخ الذخط كأن لع يكغ.

سدــظ الشاقــل بذــخط اإلعفــاء مــغ السدــئػلية أو تحجيــجها أو بدــبل لــجور غــر أو خصــأ وال يجــػز أن ي .3
 جديع مشه أو مغ تابعيه.

 (643مادة )
. عمى الخاكل حخاسة األمتعة والحيػانات التي يلخخز له في نقمها معه، وال يدأل الشاقـل عـغ ضـياعها أو عسـا 6

 شاقل أو تابعيه.يمحقها مغ أضخار، إال إذا أثبت الخاكل لجور خصأ مغ ال
. يدــأل الخاكــل عــغ الزــخر الــحؼ يمحــق الشاقــل أو تابعيــه أو الغيــخ بدــبل األمتعــة أو الحيػانــات التــي يشقمهــا 6

 معه.
 . تدخؼ عمى نقل األمتعة التي تدمع لمشاقل األحكام الخالة بشقل األشياء السذار إليها في هحا القانػن.2

 (644مادة )
سخض أثشاء تشفيح عقج الشقل التـدم الشاقـل باتخـاذ التـجابيخ البلزمـة لمسحافطـة . إذا تػفي الخاكل أو أليل ب6

 عمى أمتعته إلى أن تدمع إلى ذوؼ الذأن.
. واذا وجج أحج ذوؼ الذأن عشج وقػع الػفاة أو السخض، جاز لـه أن يتـجخل لسخاقبـة التـجابيخ التـي يتخـحها 6

 ي حيازته.الشاقل، وأن يصمل مشه إقخاراب بػجػد أمتعة الخاكل ف
 (233مادة )

إقامة دعػػ السدـئػلية عمـى الشاقـل  -تشفيحاب اللتدام بالشفقة  -يجػز لػرثة الخاكل ولؤلشخاص الحيغ يعػلهع 
لسصالبته بالتعػةس عغ الزخر الحؼ ألاب مػرثهع أو عائمهع، سػاء وقعت الػفاة إثخ الحادث مباشـخة أو 

 بعج انقزاء فتخة زمشية مغ وقػعه.
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 (236مادة )
. تتقادم بسزي ثبلث سشػات كـل دعـػػ تشذـأ عـغ عقـج الشقـل وةكـػن مػضـػعها مصالبـة الشاقـل بـالتعػةس عـغ 6

وفاة الخاكل أو إلابته بأضخار بجنية، وتدخؼ هح  السـجة فـي حالـة الػفـاة مـغ تـارةخ وقػعهـا، وفـي حالـة اإللـابة 
 البجنية مغ تارةخ وقػع الحادث. 

خػ تشذـأ عـغ عقـج نقـل األشـخاص، وتدـخؼ هـح  السـجة مـغ السيعـاد السعـيغ . وتتقادم بسزـي سـشة كـل دعـػػ أخـ6
 لمػلػل، وعشج عجم التعييغ مغ السيعاد الحؼ كان يدتغخقه الشاقل العادؼ في الشقل لػ وجج في الطخوف نفدها.

. ال يجــػز أن يتسدــظ بالتقــادم السشرــػص عميــه فــي هــح  الســادة مــغ لــجر مشــه أو مــغ تابعيــه غــر أو خصــأ 2
 .  جديع

 الفرع الرابع
 الهكالة بالعسهلة لمشقل

 (236مادة )
. الػكالة بالعسػلة لمشقل عقج يمتدم بسقتزا  الػكيل بـأن يبـخم باسـسه ولحدـاب مػكمـه عقـجاب لشقـل أشـياء أو 6

 أشخاص، وأن يقػم عشج االقتزاء بالعسميات السختبصة بهحا الشقل.
 ة اعتبخ ناقبلب وتدخؼ عميه أحكام عقج الشقل.. إذا تػلى الػكيل بالعسػلة الشقل بػسائمه الخال6

 (232مادة )
 يسا عجا األحكام السشرػص عميها في السػاد التالية، تدخؼ عمـى الػكالـة بالعسػلـة لمشقـل األحكـام الخالـة 

 ( مغ هحا القانػن.633( إلى )642بعقج الػكالة بالعسػلة الػاردة بالسػاد مغ )
 (237مادة )

إلغـــاء شمـــل الشقـــل قبـــل أن يبـــخم الػكيـــل عقـــج الشقـــل، بذـــخط أن يـــخد السػكـــل  يجـــػز لمسػكـــل فـــي كـــل وقـــت
 السرارة  التي تحسمها الػكيل، وأن يعػضه عسا قام به مغ عسل.

 (235مادة )
. عمــى الػكيــل بالعسػلــة لمشقــل تشفيــح تعميســات مػكمــه، خالــة مــا تعمــق مشهــا بسيعــاد الشقــل واختيــار الشاقــل 6

 والصخةق الػاجل اتباعه.
وال يجػز لمػكيل بالعسػلـة لمشقـل أن يقيـج فـي حدـاب مػكمـه أجـخة نقـل أزةـج مـغ األجـخة التـي اتفـق عميهـا  .6

مع الشاقل، وكل ما يحرل عميه الػكيل مغ مدايا مغ الشاقل تعػد مشفعته إلى السػكل، ما لع يتفق فـي عقـج 
 الػكالة بالعسػلة أو يقزي العخف بغيخ ذلظ.

 (231مادة )
 لعسػلة لمشقل سبلمة الخاكل أو الذيء مػضػع الشقل، وةقع باشبلب كل اتفاق عمى غيخ ذلظ.يزسغ الػكيل با
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 (232مادة )
يدأل الػكيل بالعسػلة لمشقل مغ وقت تدمسه الذيء مػضػع الشقل عغ هبلكه كمياب أو جدئياب أو عغ تمفه  .1

ػة القـاهخة أو العيـل الـحاتي فـي أو التأخيخ فـي تدـميسه، وال يجـػز أن يشفـي هـح  السدـئػلية إال بإثبـات القـ
 الذيء أو خصأ السػكل أو السخسل إليه.

فــي نقــل األشــخاص يدــأل الػكيــل بالعسػلــة لمشقــل عــغ التــأخيخ فــي الػلــػل، وعســا يمحــق الخاكــل أثشــاء  .2
تشفيــح عقــج الشقــل مــغ أضــخار بجنيــة أو غيــخ بجنيــة. وال يجــػز أن يشفــي هــح  السدــئػلية إال بإثبــات القــػة 

 خصأ الخاكل. القاهخة أو
 (233مادة )

 يقع باشبلب : .1
كل شخط يقزي بإعفاء الػكيل بالعسػلة لمشقل مغ السدئػلية عغ هـبلك الذـيء مػضـػع الشقـل كميـاب  .أ

 أو جدئياب أو تمفه.
 كل شخط يقزي بإعفائه مغ السدئػلية عسا يمحق الخاكل مغ أضخار بجنية. .ب
أنه إلــدام السخســل أو السخســل إليــه فــي نقــل وةعــج فــي حكــع اإلعفــاء مــغ السدــئػلية كــل شــخط يكــػن مــغ شــ .2

ـــأميغ ضـــج مدـــئػلية الػكيـــل  األشـــياء، أو الخاكـــل فـــي نقـــل األشـــخاص، بـــجفع كـــل أو بعـــس نفقـــات الت
بالعسػلة لمشقل، وكـل شـخط يشـدل بسػجبـه السخسـل أو السخسـل إليـه أو الخاكـل لمػكيـل بالعسػلـة لمشقـل عـغ 

شخ الشقل، وكحلظ كل شخط يقزي بشقـل عـلء اإلثبـات حقػقه الشاشئة عغ التأميغ الحؼ أبخمه ضج مخا
 إلى السخسل أو السخسل إليه أو الخاكل.

 (234مادة )
.  يسا عجا حالتي الغر والخصأ الجدـيع مـغ الػكيـل بالعسػلـة لمشقـل أو أحـج تابعيـه، أو مـغ الشاقـل أو مـغ 6

 أحج تابعيه، يجػز لمػكيل بالعسػلة لمشقل أن يذتخط :
هــبلك الذــيء مػضــػع الشقــل كميــاب أو جدئيــاب أو تمفــه، بذــخط أال يقــل التعــػةس  تحجيــج مدــئػليته عــغ .أ

الستفق عميه عغ ثمث قيسة البزاعة السشقػلة في مكان وزمان نقمها، وكل اتفاق عمى تعػةس يقل 
 عغ هحا الحج يداد إليه.

 إعفاء  كمياب أو جدئياب مغ السدئػلية عسا يمحق الخاكل مغ أضخار غيخ بجنية..ب
   كمياب أو جدئياب مغ السدئػلية عغ التأخيخ.إعفاء .ج
. يجل أن يكػن شخط اإلعفاء مغ السدئػلية أو تحجيجها مكتػباب، واال اعتبخ كأن لـع يكـغ، واذا كـان عقـج 6

الػكالة بالعسػلة لمشقل محخراب عمى نساذج مصبػعة،  يجل أن يكػن الذخط واضحاب ومكتػباب بكيفية تدتخعى 
 مسحكسة أن تعتبخ  كأن لع يكغ.االنتبا ، واال جاز ل
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 (263مادة )
ل ـل مـغ السػكـل والشاقـل رجـػع  مباشـخ  عمـى اآلخــخ لمسصالبـة بـالحقػق الشاشـئة عـغ عقـج الشقـل. وكـحلظ ل ــل 
مـــغ الخاكـــل أو السخســـل إليـــه والشاقـــل رجـــػع  مباشـــخ  عمـــى اآلخـــخ لمسصالبـــة بـــالحقػق الســـحكػرة، وفـــي جسيـــع 

 عسػلة لمشقل شخفاب في الجعػػ.األحػال يجل إدخال الػكيل بال
 (266مادة )

 إذا دفع الػكيل بالعسػلة أجخة الشقل لمشاقل حل محمه  يسا له مغ حقػق.
 (266مادة )

تدخؼ عمى تقادم الجعاوػ الشاشئة عغ عقج الػكالة بالعسػلـة لمشقـل األحكـام السشرـػص عميهـا فـي السـادتيغ 
 ( مغ هحا القانػن.236( و)632)

 الفرع الخامس
 حكام خاصة لمشقل الجهي أ

 (262مادة )
 . يقرج بالشقل الجػؼ في هحا الفخع نقل األشخاص أو األمتعة أو البزائع بالصائخات بهجف تحقيق الخبل.6
. وةقرج بمفع "األمتعة" األشياء التي يجـػز لمخاكـل حسمهـا معـه فـي الصـائخة وتلدـمع لمشاقـل لت ـػن فـي حخاسـته 6

 لمفع األشياء الرغيخة والذخرية التي تبقى في حخاسة الخاكل أثشاء الدفخ.أثشاء الدفخ، وال يذسل هحا ا
 (267مادة )

 . تدخؼ عمى الشقل الجػؼ الجولي أحكام االتفاقيات الجولية الشافحة في فمدصيغ.6
 . وتدخؼ عمى الشقل الجػؼ الجاخمي أحكام هحا الفرل، واألحكام الخالة السشرػص عميها في السػاد التالية.6
يكـــػن الشقـــل الجـــػؼ داخميـــاب إذا كانـــت الشقصتـــان السعيشتـــان باتفـــاق الستعاقـــجيغ لمكيـــام والػلـــػل واقعتـــيغ فـــي  .2

 فمدصيغ.
 (265مادة )

. يجل أن تتزسغ وثيقة الشقل الجػؼ بياناب يفيج أن الشقل يقع وفقاب ألحكام السدـئػلية السحـجودة السشرـػص 6
 ال امتشع عمى الشاقل التسدظ بهح  األحكام.( مغ هحا القانػن، وا266عميها في السادة )

. عمى الشاقل الجػؼ التحقق مغ استيفاء الخكاب عمى الصائخة والبزائع السذحػنة أو التي يحـتفع الخكـاب 6 
 بحيازتها أثشاء الدفخ، لمذخوط البلزمة لمرعػد عمى الصائخة كسا تقخرها القػانيغ والمػائل السشطسة لحلظ.

 (261مادة )
اقل الجػؼ عغ الزخر الحؼ يحجث في حالـة وفـاة الخاكـل أو إلـابته بجـخوح أو بـأؼ ضـخر بـجني يدأل الش

آخخ، إذا وقـع الحـادث الـحؼ أدػ إلـى الزـخر أثشـاء وجـػد الخاكـل فـي حخاسـة الشاقـل أو أحـج تابعيـه، داخـل 
الصــائخة مصــار الكيــام أو فــي الصــائخة أو داخــل مصــار الػلــػل، أو فــي أؼ مصــار أو مكــان آخــخ تهــبط  يــه 

 اختياراب أو اضصخاراب.
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 (262مادة )
. يدأل الشاقل الجػؼ عغ الزخر الحؼ يحجث في حالة هبلك األمتعة أو البزائع أو تمفها، إذا وقع الحـادث 6

 الحؼ أدػ إلى الزخر أثشاء الشقل الجػؼ.
تابعيــه، داخــل مصــار . يذــسل الشقــل الجــػؼ الفتــخة التــي ت ــػن فيهــا األمتعــة أو البزــائع فــي حخاســة الشاقــل أو 6

 الكيام أو أثشاء الصيخان أو داخل مصار الػلػل، أو في أؼ مكان آخخ تهبط  يه الصائخة اختياراب أو اضصخاراب.
. ال يذـــسل الشقـــل الجـــػؼ الفتـــخة التـــي ت ـــػن فيهـــا األمتعـــة أو البزـــائع محـــل نقـــل بـــخؼ أو بحـــخؼ يقـــع خـــارج 2

ألمتعــة أو البزــائع أو لتدــميسها أو لشقمهــا مــغ شــائخة إلــى أخــخػ السصــار، إال إذا كــان هــحا الشقــل الزمــاب لذــحغ ا
 تشفيحاب لعقج الشقل الجػؼ.

 (263مادة )
 . يدأل الشاقل الجػؼ عغ الزخر الحؼ يتختل عمى التأخيخ في ولػل الخاكل أو األمتعة أو البزائع.6
ل إليــه، أو يخصــخ  بالحزــػر . تعتبــخ فــي حكــع الهال ــة األمتعــة أو البزــائع التــي ال يدــمسها الشاقــل لمسخســ6

لتدــمسها خــبلل ثبلثــيغ يػمــاب مــغ تــارةخ انقزــاء السيعــاد السعــيغ لمتدــميع، وفــي حالــة عــجم التعيــيغ مــغ تــارةخ 
 انقزاء السيعاد الحؼ يدتغخقه الشاقل الجػؼ العادؼ في الشقل إذا وجج في نفذ الطخوف.

 (264مادة )
بـــات القـــػة القـــاهخة أو العيـــل الـــحاتي فـــي الذـــيء أو خصـــأ . ال يجـــػز لمشاقـــل الجـــػؼ نفـــي مدـــئػليته إال بإث6

 السخسل أو السخسل إليه أو الخاكل.
. إذا أثبــت الشاقــل أحــج األمــػر الســحكػرة فــي الفقــخة الدــابقة جــاز لمصــخف اآلخــخ نفــي هــحا اإلثبــات بإقامــة 6

اث الزـخر. وفـي الجليل عمى أن الزخر لع يحجث بدبل هحا األمخ، أو أنه لع يكغ الدبل الػحيج في إحـج
 هح  الحالة األخيخة يخفس التعػةس بشدبة الزخر الحؼ يشدل إلى األمخ الحؼ أثبته الشاقل.

 (263مادة )
ال يدأل الشاقل الجػؼ عغ األشياء الرغيخة أو الذخرية التي تبقى في حخاسـة الخاكـل أثشـاء الدـفخ إال إذا 

 أثبت الخاكل خصأ الشاقل أو أحج تابعيه.
 (266مادة )

يجــػز فــي حالــة نقــل األشــخاص أن يجــاوز التعــػةس الــحؼ يحكــع بــه عمــى الشاقــل الجــػؼ مبمــغ مائــة  ال .1
بالشدـبة ل ـل راكـل، إال إذا اتفـق لـخاحة عمـى  بالعسمـة الستجاولـة قانػنـاب  أو ما يعادلها أردني ألف ديشار

 تجاوز هحا السبمغ.
أو ما يعادلهـا  أردنياب  غ خسديغ ديشاراوفي حالة نقل األمتعة والبزائع ال يجػز أن يجاوز التعػةس مبم .2

عغ كل كيمػ جخام، ومع ذلظ إذا أعمغ السخسـل عشـج تدـميع األمتعـة أو البزـائع بالعسمة الستجاولة قانػناب 
إلى الشاقل أنه يلعمق أهسيـة خالـة عمـى تدـميسها إليـه فـي مكـان الػلـػل نطـخاب لكيستهـا ودفـع مـا يصمبـه 
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التدم الشاقـل بـأداء تعـػةس بسقـجار الكيسـة التـي أعمشهـا السخسـل، إال  الشاقل مغ أجخة إضا ية نطيخ ذلظ،
 إذا أثبت الشاقل أنها تجاوز الكيسة الحكيكية لمذيء.

وبالشدـــبة إلـــى األشـــياء الرـــغيخة أو الذخرـــية التـــي تبقـــى فـــي حخاســـة الخاكـــل أثشـــاء الدـــفخ ال يجـــاوز  .3
أردنـي أو مـا يعادلهـا  سدـسائة ديشـارمبمـغ خ -عـغ تمـظ األشـياء  -التعػةس الحؼ يحكع بـه ل ـل راكـل 

 .بالعسمة الستجاولة قانػناب 
وال يجػز لمشاقل الجػؼ التسدظ بتحجيج السدئػلية السشرػص عميه في هح  السادة، إذا ثبت أن الزـخر  .4

نجع عغ فعل أو امتشاع مغ الشاقل أو مغ تابعيه أو وكبلئه أثشاء تأدية وضائفهع بقرج إحجاث الزخر، 
 ونة بإدراك احتسال وقػع الزخر.أو بخعػنة مقخ 

 (266مادة )
إذا أقيسـت دعـػػ التعـػةس عمـى أحــج تـابعي الشاقـل أو أحـج وكبلئـه جــاز لـه التسدـظ بتحجيـج السدــئػلية  .1

( مغ هحا القـانػن، إذا ثبـت أن الفعـل الـحؼ أحـجث الزـخر وقـع مشـه 266السشرػص عميه في السادة )
 أثشاء تأدية وضيفته.

ل أو وكيمه التسدظ بتحجيـج مدـئػليته إذا ثبـت أن الزـخر نجـع عـغ فعـل أو امتشـاع وال يجػز لتابع الشاق .2
 مشه أثشاء تأدية وضيفته بقرج إحجاث الزخر، أو بخعػنة مقخونة بإدراك احتسال وقػع الزخر.

وال يجـػز أن يدةــج مجسـػع مــا يحرـل عميــه شالــل التعـػةس مــغ الشاقـل وتابعيــه ووكبلئـه عمــى الحــجود  .3
 ( مغ هحا القانػن.266في السادة )السشرػص عميها 

 (262مادة )
يقــــع بــــاشبلب كــــل شــــخط يقزــــي بإعفــــاء الشاقــــل الجــــػؼ مــــغ السدــــئػلية أو بتحجيــــجها بأقــــل مــــغ الحــــجود  .1

 ( مغ هحا القانػن.266السشرػص عميها في السادة )
جفع كـل وةعتبخ في حكع اإلعفاء مغ السدئػلية كل شخط يكػن مغ شأنه إلدام الخاكل أو السخسـل إليـه بـ .2

أو بعس نفقات التـأميغ ضـج مدـئػلية الشاقـل الجـػؼ، وكـل شـخط يشـدل بسػجبـه الخاكـل أو السخسـل إليـه 
لمشاقــل عــغ حقػقــه فــي التــأميغ ضــج أخصــار الشقــل، وكــحلظ كــل شــخط يقزــي بشقــل عــلء اإلثبــات مــغ 

 الشاقل إلى الصخف اآلخخ.
 (267مادة )

في الخجػع عمـى الشاقـل بدـبل الهـبلك الجدئـي أو التمـف،  ت دملْع األمتعة أو البزائع دون تحفع يدقط الحق
ما لع يثبت الخاكـل أو السخسـل إليـه حالـة األمتعـة أو البزـائع وةكـيع الـجعػػ خـبلل تدـعيغ يػمـاب مـغ تـارةخ 

 ( مغ هحا القانػن.633التدميع. وتدخؼ في هحا الذأن األحكام السشرػص عميها في السادة )
 (265مادة )

شة الـجعاوػ الشاشـئة عـغ عقـج الشقـل الجـػؼ يكـػن مػضـػعها مصالبـة الشاقـل بـالتعػةس . تتقادم بسزـي سـ6
عــغ هــبلك األمتعــة والبزــائع أو تمفهــا. وتدــخؼ هــح  الســجة فــي حالــة الهــبلك الجدئــي أو التمــف مــغ تــارةخ 
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الهبلك ( مغ هحا القانػن، وفي حالة 633تدميع الذيء مػضػع الشقل الجػؼ وفقاب لمفقخة األولى مغ السادة )
 ( مغ هحا القانػن.263ال مي مغ تارةخ انقزاء السيعاد السشرػص عميه في الفقخة الثانية مغ السادة )

. تتقادم بسزي سشتيغ الجعاوػ الشاشئة عغ عقج الشقل الجػؼ يكػن مػضػعها مصالبـة الشاقـل بـالتعػةس 6
الػفــاة مــغ تــارةخ وقػعهــا، وفــي عــغ وفــاة السدــافخ أو إلــابته بأضــخار بجنيــة. وتدــخؼ هــح  الســجة فــي حالــة 

 حالة اإللابة البجنية مغ تارةخ وقػع الحادث.
. تتقــادم بسزــي ســشة الــجعاوػ األخــخػ الشاشــئة عــغ عقــج الشقــل الجــػؼ. وتدــخؼ هــح  الســجة مــغ السيعــاد 2

السعيغ لػلػل الصائخة، وفي حالة عجم التعييغ تدخؼ مـغ السيعـاد الـحؼ يدـتغخقه الشاقـل الجـػؼ العـادؼ إذا 
 وجج في نفذ الطخوف.

. ال يجػز أن يتسدظ بالتقادم السشرػص عميه في الفقخات الثبلث الدابقة مغ هح  السادة مغ لجر مشـه 7
 أو مغ أحج تابعيه أو مغ أحج وكبلئه غر أو خصأ جديع.

 (261مادة )
الل التعـػةس أن . إذا اتفق عمى أن يكػن الشقل بالسجان، فبل يكػن الشاقل الجػؼ مدئػالب إال إذا أثبت ش6

الزخر نذأ عغ خصأ لجر مغ الشاقل أو أحج تابعيه أو أحج وكبلئه. وفـي هـح  الحالـة يجـػز أيزـاب لمشاقـل 
 ( مغ هحا القانػن.266الجػؼ أو لتابعيه أو لػكيمه التسدظ بتحجيج السدئػلية وفقاب لمسادة )

اب، فــإذا كــان محتخفــاب اعتبــخ الشقــل غيــخ . يكــػن الشقــل مجانيــاب إذا كــان دون أجــخة، مــا لــع يكــغ الشاقــل محتخفــ6
 مجاني ولػ كان بغيخ أجخة.

 (262مادة )
( مــغ هــحا القــانػن، أيــا كــان 266ت ــػن مدــئػلية الشاقــل الجــػؼ فــي الحــجود السشرــػص عميهــا فــي الســادة )

 األساس القانػني الحؼ تقػم عميه دعػػ السدئػلية، وأيا كانت لـفة الخرـػم فيهـا أو عـجدهع أو مقـجار مـا
 يصمبػن مغ تعػةزات.

 (263مادة )
 . لقائج الصائخة الدمصة عمى جسيع األشخاص السػجػديغ فيها.6
. ولــه أن يقــخر إخــخاج أؼ شــخز أو أؼ شــئ يتختــل عمــى وجــػد  فــي الصــائخة خصــخ عمــى ســبلمتها أو 6

 إخبلل بالشطام فيها.
فــي الصــائخة أو بعزــها أو وقػدهــا، . ولـه أثشــاء الصيــخان أن يقــخر عشــج االقتزــاء إلقـاء األشــياء السذــحػنة 2

عمـى أن يخصـخ بـحلظ مـغ يدـتثسخ الصـائخة فـي أقـخب وقـت، وعميـه أن يبـجأ بإلقـاء األشـياء قميمـة الكيسـة كمســا 
 كان ذلظ مدتصاعاب.

 . وةكػن الشاقل مدئػالب عغ هبلك األشياء التي يقخر قائج الصائخة إلقاءها لدبلمة الصائخة.7
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 الباب الثالث
 رارفعسميات الس
 (264مادة )

تدخؼ أحكام هحا الباب عمى العسميات التي تعقجها السرارف مع عسبلئهـا تجـاراب كـانػا أو غيـخ تجـار، وأيـا 
 ( مغ هحا القانػن.246كانت شبيعة هح  العسميات، مع مخاعاة ما تقخر  الفقخة الثالثة مغ السادة )

 الفرع األول
 وديعة الشقهد

 (223مادة )
يخػل السرخف مم ية الشقػد السػدعة والترخف فيهـا بسـا يتفـق ونذـاشه، مـع التدامـه بـخد وديعة الشقػد عقج 

 مثمها لمسػدع شبقاب لذخوط العقج.
 (226مادة )

يفتل السرخف لمسػدع حداباب تقيج  يه جسيع العسميات التي تتع بيشه وبيغ السػدع، أو بيغ السرخف والغيخ 
 لحداب السػدع.

 (226مادة )
ى عقج وديعة الشقػد حق لمسػدع في سحل مبالغ مغ حداب الػديعة إذا لع يكغ رليج هـحا .ال يتختل عم6

 الحداب دائشاب.
. إذا أجخػ السرخف عسميات لحداب السػدع تختـل عميهـا أن لـار حدـاب الػديعـة مـجيشاب،  يجـل عمـى 6

 السرخف إخصار السػدع فػراب لتدػةة مخكد .

 (222مادة )
حدـاب إلـى السـػدع مـخة عمـى األقـل كـل سـشة، إال إذا قزـى االتفـاق أو العـخف . يخسل السرخف بيانـاب بال6

بإرسال البيان أكثخ مغ مخة خـبلل الدـشة. وةجـل أن يتزـسغ البيـان لـػرة مـغ الحدـاب بعـج آخـخ قصـع لـه 
 ومقجار الخليج السلخحل.

ظ  يســا يتعمــق . ال يلقبــل أؼ شمــل لترــحيل الحدــاب، ولــػ كــان مبشيــاب عمــى غمــط أو ســهػ أو ت ــخار، وذلــ6
بـالقيػد التــي مزــى عميهــا أكثــخ مــغ ثــبلث ســشػات، مـا لــع يخصــخ الســػدع السرــخف خــبلل هــح  الســجة بعــجم 

 تدمسه بياناب بحدابه وفقاب لؤلوضاع السحكػرة في الفقخة الدابقة.
 (227مادة )

لـجائغ أو فـي .تلخ دل الػديعة بسجخد الصمل، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ. ولمسػدع حق الترخف في رلـيج  ا6
 جدء مشه، ما لع يلعمق استعسال هحا الحق عمى إخصار سابق أو عمى حمػل أجل معيغ.

. فــي حالــة وفــاة الســػدع قبــل انتهــاء أجــل الػديعــة، تطــل قائســه وفقــاب لذــخوط العقــج، مــا لــع يصمــل الػرثــة 6
 استخدادها.
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 (225مادة )
 ع يتفق عمى غيخ ذلظ.يكػن التعامل في فخع السرخف الحؼ فلتل  يه الحداب، ما ل

 (221مادة )
إذا تعجدت حدابات السػدع في مرخف واحج أو في فخوعه اعتبخ كل حداب مشها مدـتقبلب عـغ الحدـابات 

 األخخػ، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.
 (222مادة )

. يجػز أن يفتل السرخف حداباب مذتخكاب بـيغ شخرـيغ أو أكثـخ بالتدـاوؼ  يسـا بيـشهع، مـا لـع يتفـق عمـى 6
 خ ذلظ.غي
. يلفـــتل الحدـــاب السذـــتخك بشـــاءب عمـــى شمـــل ألـــحابه جسيعـــاب، وال يجـــػز الدـــحل مـــغ هـــحا الحدـــاب إال 6

 بسػافقتهع جسيعاب، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.
. إذا أخصخ أحج ألحاب الحداب السذتخك السرـخف كتابـة بػجـػد خـبلف بيـشهع، وجـل عمـى السرـخف 2

 أو قزاءب. تجسيج الحداب حتى تتع تدػةة الخبلف رضاءب 
قع حجـد عمـى رلـيج أحـج ألـحاب الحدـاب السذـتخك، سـخػ الحجـد عمـى حرـة السحجـػز عميـه 7 . إذا ول

مـغ رلـيج الحدــاب يـػم إبــبلش السرـخف بــالحجد، وعميـه وقــف الدـحل مــغ الحدـاب السذــتخك بسـا يدــاوؼ 
 أيام. الحرة السحجػز عميها، واخصار ألحابه أو مغ يسثمهع بالحجد خبلل مجة ال تجاوز خسدة 

. فــي حالــة وفــاة أحــج ألــحاب الحدــاب السذــتخك أو فقــج  األهميــة القانػنيــة، وجــل عمــى البــاقيغ إخصــار 5
السرخف بحلظ وبخغبتهع في اسـتسخار الحدـاب، وذلـظ خـبلل مـجة ال تجـاوز عذـخة أيـام مـغ تـارةخ الػفـاة أو 

الػرثــة أو تعيــيغ الكــيع فقــج األهميــة. وعمــى السرــخف وقــف الدــحل مــغ الحدــاب السذــتخك حتــى يــتع تحجيــج 
 عمى مغ فقج أهميته.

 (223مادة )
. إذا ألــجر السرــخف دفتــخ تــػفيخ وجــل أن يــحكخ  يــه اســع مــغ لــجر لرــالحه، وأن يــجون فــي الــجفتخ 6

الســجفػعات والسدــحػبات. وت ــػن البيانــات الــػاردة بالــجفتخ السػقــع عميهــا مــغ مػضــف السرــخف حجــة فــي 
 غ السرخف ومغ لجر الجفتخ لرالحه.إثبات تمظ البيانات في العبلقة بي

. يجػز إلجار دفتخ تػفيخ باسع قالخ، وةكػن لمقالخ ول ـل شـخز آخـخ حـق اإليـجاع فـي الـجفتخ، وال 6
 يكػن لمقالخ حق الدحل مشه إال وفقاب لؤلحكام السشرػص عميها في القانػن.

 الفرل الثاني
 وديعة الركهك

 (224مادة )
 ق الشاشئة عغ الركػك السػدعة لجيه، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ. ال يجػز لمسرخف أن يدتعسل الحقػ 
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 (273مادة )
. عمــى السرــخف أن يبــحل فــي السحافطــة عمــى الرــكػك السػدعــة عشايــة الســػدع لجيــه بــأجخ، وال يجــػز 6

 االتفاق عمى غيخ ذلظ.
 . وال يجػز لمسرخف أن يتخمى عغ حيازة الركػك السػدعة إال بدبل يدتمدم ذلظ.6
 متدم السػدع بجفع األجخ الستفق عميه أو الحؼ يحجد  العخف، فزبلب عغ السرخوفات الزخورةة.. وة2

 (276مادة )
ســتهمظ، وكــحلظ كــل مبمــغ آخــخ اأو أرباحــه وقيستــه إذا اســتحق أو  الرــظ قيســة. يمتــدم السرــخف بكــبس 6

 .يدتحق بدبل الرظ، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ. وتقيج تمظ السبالغ في حداب السػدع
. وعمى السرخف الكيام بكل عسمية الزمة لمسحافطة عمى الحقػق السترمة بالرظ التي يتقخر مشحها لـه 6

 دون مقابل، كتقجيسه لبلستبجال أو لػضع األختام أو إلضافة قدائع أرباح ججيجة إليه.
 (276مادة )

مػافقتـــه أو عمــى السرــخف أن يخصـــخ الســػدع بكــل أمـــخ أو حــق يتعمـــق بالرــظ، وةدــتمدم الحرـــػل عمــى 
يتػقف عمى اختيار . فإذا لع ترمه تعميسات السػدع في الػقت السشاسل، وجل عمى السرخف أن يترخف 

 في الحق بسا يعػد بالشفع عمى السػدع. وةتحسل السػدع السرارة ، فزبلب عغ العسػلة العادية.
 (272مادة )

ع ذلـــظ، مـــع مخاعـــاة الػقـــت الـــحؼ . يمتـــدم السرـــخف بـــخد الرـــكػك السػدعـــة بسجـــخد أن يصمـــل إليـــه الســـػد6
 يقتزيه إعجاد الركػك لمخد.

. يكػن الخد في السكان الحؼ تع  يه اإليجاع، وةمتدم السرخف بخد الركػك بحاتها، ما لع يتفق أو يقزـي 6
 القانػن بخد لكػك مغ جشدها أو لكػك أخخػ.

 (277مادة )
األشــخاص، ولــػ تزــسغ الرــظ مــا يفيــج  . يكــػن الــخد لســػدع الرــظ، أو لخمفائــه، أو لســغ يعيشــه هــرالء6

 مم يته لمغيخ.
. إذا ادعى شخز استحقاق الرظ السػدع، وجل عمى السرخف إخصار السػدع مباشـخة واالمتشـاع عـغ 6

رد الرــظ إليـــه حتـــى يشتهـــي الشــداع بذـــأنه رضـــاءب أو قزـــاءب. وعمـــى مــجعي االســـتحقاق إقامـــة دعـــػا  خـــبلل 
 دعاء كأن لع يكغ. اعتبخ االدعاء، واال مغ تارةخ االثبلثيغ يػماب 

 الفرل الثالث
 تأجير الخزائن

 (275مادة )
بػضع خدانة معيشة تحت ترخف السدتأجخ  -مقابل أجخة  -تأجيخ الخدائغ عقج يتعهج بسقتزا  السرخف 

 لبلنتفاع بها مجة محجدة.
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 (271مادة )
سا لمسدتأجخ وةحتفع بـاآلخخ، . يكػن لمخدانة قفبلن ل ل مشهسا مفتاح مغايخ لؤلخخ يلدمع السرخف أحجه6

و يسا عجا السرخف والسدتأجخ ال يجػز تدميع مفتاح الخدانة آلخخ. ولمسرخف أن يدتخجم وسـائل أخـخػ، 
 كشطام التحكع اآللي أو البصاقات الببلستيكية.

 . يبقى السفتاح الحؼ يلدمع لمسدتأجخ مم اب لمسرخف، وةجل رد  إليه عشج انتهاء اإلجارة.6
 في استعسال الخدانة. -أو وكيمه الخاص  -ز لمسرخف أن يأذن لغيخ السدتأجخ . وال يجػ 2

 (272مادة )
 . عمى السرخف اتخاذ التجابيخ البلزمة لزسان سبلمة الخدانة والسحافطة عمى محتػةاتها.6
 . ال يجػز لمسدتأجخ أن يزع في الخدانة أشياء تهجد سبلمتها أو سبلمة السكان الحؼ تػجج به.6
لــارت الخدانــة مهــجدة بخصــخ، أو تبــيغ أنهــا تحتــػؼ عمــى أشــياء خصــخة،  يجــل عمــى السرــخف أن  . إذا2

يخصــخ السدــتأجخ فــػراب بالحزــػر إلفخاغهــا أو لدــحل األشــياء الخصــخة مشهــا، فــإذا لــع يحزــخ السدــتأجخ فــي 
لخدانـة السيعاد السعيغ، جاز لمسرخف أن يتقجم بصمل مدتعجل لقاضي السحكسة السخترة لئلذن له بفتل ا

وافخاغها، أو سحل األشياء الخصخة مشها، وذلظ بحزػر مغ يعيشه القاضي لحلظ، وةلحخر محزـخ بالػاقعـة 
تحكخ  يه محتػةات الخدانة. واذا كان الخصخ حاالب جاز لمسرـخف وعمـى مدـئػليته فـتل الخدانـة وافخاغهـا أو 

 سحل األشياء الخصخة مشها دون إخصار أو إذن مغ القاضي.
 (273مادة )

. إذا لع يجفع السدتأجخ أجـخة الخدانـة فـي مػاعيـج اسـتحقاقها جـاز لمسرـخف بعـج انقزـاء ثبلثـيغ يػمـاب مـغ 6
ـــة بعـــج إخصـــار  ـــاب مـــغ تمقـــاء نفدـــه، وةدـــتخد السرـــخف الخدان ـــجفع، أن يعتبـــخ العقـــج مشتهي ـــارةخ إخصـــار  بال ت

 السدتأجخ بالحزػر لفتحها وافخاش محتػةاتها.
ي السيعــــاد السحــــجد، جــــاز لمسرــــخف أن يتقــــجم بصمــــل مدــــتعجل لقاضــــي . واذا لــــع يحزــــخ السدــــتأجخ فــــ6

السحكسـة السخترــة لـئلذن لــه بفـتل الخدانــة وافـخاش محتػةاتهــا بحزـػر مــغ يعيشـه القاضــي. وةلحـخر محزــخ 
بالػاقعــة تــحكخ  يــه محتػةــات الخدانــة، ولمقاضــي أن يــأمخ بإيــجاع السحتػةــات عشــج السرــخف أو عشــج أمــيغ 

 السدتأجخ. يعيشه لحلظ عمى نفقة
 (274مادة )

لمسرــخف حــق حــبذ محتػةــات الخدانــة، ولــه حــق امتيــاز عمــى الــثسغ الشــاتج عــغ بيعهــا الســتيفاء األجـــخة 
 والسرارة  السدتحقة له.

 (253مادة )
 . يجػز تػقيع الحجد التحفطي أو الحجد التشفيحؼ عمى الخدانة.6
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بسػجبه، مع ت ميفه بالتقخةخ عسـا إذا كـان  . يػقع الحجد بتبميغ السرخف مزسػن الدشج الحؼ يتع الحجد6
يــرجخ خدانــة لمسحجــػز عميــه. وعمــى السرــخف بسجــخد تدــمسه هــحا التبميــغ أن يخصــخ السدــتأجخ فــػراب بتػقيــع 

 الحجد وأن يسشعه مغ استعسال الخدانة.
. إذا كــان الحجــد تحفطيــاب جــاز لمسدــتأجخ أن يتقــجم بصمــل لقاضــي السحكســة السخترــة لــئلذن لــه بدــحل 2
 عس محتػةات الخدانة في حزػر مغ يشجبه القاضي لحلظ.ب
. واذا كان الحجد تشفيحياب التدم السرخف بفتل الخدانة وافخاش محتػةاتها في حزػر الحاجد أو مغ يشتجبه 7

القاضي لحلظ، بعـج إخصـار السدـتأجخ بالسيعـاد السحـجد لفـتل وجـخد الخدانـة، وتلدـمع السحتػةـات لمسرـخف أو 
اضي حتى يتع البيع وفقـاب لؤلحكـام السشرـػص عميهـا فـي قـانػن ألـػل السحاكسـات السجنيـة ألميغ يعيشه الق

 والتجارةة.
. واذا كان بالخدانـة أوراق أو وثـائق ال يذـسمها البيـع،  يجـل تدـميسها إلـى السدـتأجخ فـإذا لـع يكـغ حاضـخاب 5

ورثتــه. واذا لــع يتقــجم  وقــت فــتل الخدانــة  يجــل تدــميسها إلــى السرــخف لحفطهــا حتــى يصمبهــا السدــتأجخ أو
السدــتأجخ أو ورثتــه الســتبلم األوراق أو الػثــائق السذــار إليهــا لســجة خســذ ســشػات مــغ تــارةخ فــتل الخدانــة 

 يكػن لمسرخف الحق في عخضها عمى القاضي لؤلمخ بسا يخا  بذأنها.
 (256مادة )

 ف.يكػن إخصار مدتأجخ الخدانة لحيحاب إذا وجه إليه عمى آخخ مػشغ عيشه لمسرخ 
 (256مادة )

 يسا عـجا الحـاالت السشرـػص عميهـا فـي هـحا القـانػن، ال يجـػز لمسرـخف فـتل الخدانـة أو إفـخاش محتػةاتهـا 
 إال بإذن السدتأجخ أو بحزػر ، أو تشفيحاب لحكع نهائي أو أمخ مغ القاضي.

 الفرل الرابع
 رىن األوراق السالية

 (252مادة )
 لخهغ التجارؼ الحيازؼ، واألحكام التالية.تدخؼ عمى رهغ األوراق السالية قػاعج ا

 (257مادة )
. إذا كان الجائغ السختهغ حائداب لؤلوراق السخهػنة لدبل آخخ سابق عمى الخهغ، فإنه يعتبخ حـائداب لهـا بػلـفه 6

 دائشاب مختهشاب بسجخد إنذاء الخهغ.
ل عــغ كــل حــق لــه فــي حبدــها لدــبل . يعتبــخ الغيــخ الــحؼ عيشــه الستعاقــجان لحيــازة األوراق السخهػنــة أنــه تشــاز 6

 سابق عمى الخهغ، ما لع يكغ قج احتفع بهحا الحق عشج قبػله حيازة األوراق السخهػنة لحداب الجائغ السختهغ.
 (255مادة )

إذا كانـــت األوراق السخهػنـــة مقجمـــة مـــغ غيـــخ الســـجيغ فـــبل يمتـــدم مال هـــا بػفـــاء الـــجيغ السزـــسػن بـــالخهغ إال 
 بػلفه كفيبل عيشياب.
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 (251ة )ماد
إذا -إذا لــع ت ــغ الكيســة ال اممــة لمػرقــة الساليــة السخهػنــة قــج دفعــت وقــت تقــجيسها لمــخهغ، وجــل عمــى الســجيغ

أن يقـــجم إلــى الـــجائغ الســـختهغ الشقـــػد البلزمـــة لمػفــاء بهـــحا الجـــدء قبـــل ميعـــاد  -شػلــل بـــالجدء غيـــخ الســـجفػع
ل بيـع الػرقـة بإتبـاع اإلجـخاءات السشرـػص استحقاقه بيػميغ عمى األقل، واال جاز لمجائغ السختهغ أن يصمـ

( مغ هحا القانػن ثع يجفع مـغ الـثسغ الشـاتج مـغ البيـع الجـدء غيـخ السـجفػع مـغ قيسـة 652عميها في السادة )
 الػرقة، وةشتقل الخهغ إلى الباقي مغ الثسغ.

(252) 
 يبقى امتياز الجائغ السختهغ قائساب بسختبته  يسا بيغ الستعاقجيغ.

 سالفرل الخام
 التحهيل السررفي

 (253مادة )
.التحػةــل السرــخفي عسميــه يقيــج السرــخف بسقتزــاها مبمغــاب معيشــاب فــي الجانــل الســجيغ مــغ حدــاب اآلمــخ 6

وفي الجانل الجائغ مغ حداب آخخ. وةجػز بهح  العسميـة إجـخاء مـا  -بشاء عمى أمخ كتابي مشه-بالتحػةل 
 يأتي :

ل مشهســـا حدـــاب لـــجػ السرـــخف ذاتـــه، أو لـــجػ خـــخ، ل ـــآأ. تحػةـــل مبمـــغ معـــيغ مـــغ شـــخز إلـــى 
 مرخفيغ مختمفيغ.

ب. تحػةــل مبمــغ معــيغ مــغ حدــاب إلــى آخــخ كبلهســا مفتــػح باســع اآلمــخ بالتحػةــل لــجػ السرــخف  
 ذاته، أو لجػ مرخفيغ مختمفيغ.

. يشطع االتفاق بـيغ السرـخف واآلمـخ بالتحػةـل شـخوط إلـجار األمـخ، ومـع ذلـظ ال يجـػز أن يكـػن أمـخ 6
 ةل لحاممه.التحػ 

. يجــػز االتفــاق عمــى أن يتقــجم السدــتفيج بشفدــه بــأمخ التحػةــل إلــى السرــخف، بــجالب مــغ تبميغــه إليــه مــغ 2
 اآلمخ بالتحػةل.

 (254مادة )
إذا تع التحػةل السرخفي بيغ فخعيغ لمسرخف أو بيغ مرخفيغ مختمفيغ،  يجل تقجيع أؼ اعتخاض لـادر 

 أو السرخف الحؼ يػجج به حداب السدتفيج.مغ الغيخ بذأن هحا التحػةل إلى الفخع 
 (213مادة )

يجــػز أن يــخد أمــخ التحػةــل عمــى مبــالغ مقيــجة فعــبلب فــي حدــاب اآلمــخ بالتحػةــل، أو عمــى مبــالغ يتفــق مــع 
 السرخف عمى قيجها في حدابه خبلل مجة معيشة.
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 (216مادة )
الجانـل الـجائغ مـغ حدـابه، وةجـػز . يتسمظ السدتفيج الكيسة محل التحػةل السرخفي مـغ وقـت قيـجها فـي 6

 لآلمخ الخجػع في أمخ التحػةل إلى أن يتع هحا القيج.
. واذا اتفــق عمــى أن يتقــجم السدــتفيج بشفدــه بــأمخ التحػةــل إلــى السرــخف، فــبل يجــػز الخجــػع فــي األمــخ، 6

 ( مغ هحا القانػن.211وذلظ مع مخاعاة ما تقزي به السادة )
 (216مادة )

بتأميشاته وممحقاته إلـى أن تقيـج الكيسـة فعـبلب فـي الجانـل  ر أمخ التحػةل وفاءب له قائساب يبقى الجيغ الحؼ لج
 الجائغ مغ حداب السدتفيج.

 (212مادة )
يجػز االتفاق عمى إرجاء أوامخ التحػةل الرادرة مغ اآلمخ أو السقجمة مغ السدتفيج مباشخة إلى آخخ اليػم 

 ػعها والرادرة في ذات اليػم.لتشفيحها مع غيخها مغ األوامخ التي مغ ن
 (217مادة )

. إذا كــان مقابــل الػفــاء بــأمخ التحػةــل أقــل مــغ الكيســة الســحكػرة فــي هــحا األمــخ وكــان األمــخ مػجهــاب مــغ 6
 اآلمخ بالتحػةل، جاز لمسرخف أن يخفس تشفيح األمخ عمى أن يخصخ اآلمخ بحلظ دون إبصاء.

مباشخة، قيج السرخف لحدابه السقابل الشاقز، ما لـع يـخفس  . واذا كان أمخ التحػةل مقجماب مغ السدتفيج6
السدتفيج ذلظ. وعمى السرخف أن يرشخ عمى أمـخ التحػةـل بقيـج السقابـل الشـاقز أو بـالخفس الرـادر مـغ 

 السدتفيج.
. وةبقــى لآلمــخ بالتحػةــل حــق الترــخف فــي السقابــل الشــاقز، إذا رفــس السرــخف تشفيــح األمــخ أو رفــس 2

 سقابل الشاقز لحدابه.السدتفيج قيج ال
 (215مادة )

إذا لع يشفح السرـخف أمـخ التحػةـل فـي أول يـػم عسـل تـال ليـػم تقجيسـه، اعتبـخ األمـخ الـحؼ لـع يشفـح كـأن لـع 
يكغ، وةجل رد  إلى مغ قجمه مقابل إيرال. واذا اتفـق عمـى مـجة أشـػل مـغ ذلـظ،  يجـل أن يزـاف أمـخ 

 م في األيام التالية خبلل تمظ السجة.التحػةل الحؼ لع يلشفح إلى األوامخ التي تقج
 (211مادة )

 . إذا أشهخ إفبلس السدتفيج جاز لآلمخ أن يعتخض عمى تشفيح أمخ التحػةل ولػ تدمسه السدتفيج بشفده.6
. وال يحــػل شــهخ إفــبلس اآلمــخ دون تشفيــح أوامــخ التحػةــل التــي ألــجرها، إذا قــجمت إلــى السرــخف قبــل 6

 بلس.تارةخ لجور الحكع بذهخ اإلف
 (212مادة )

في حالة وفاة اآلمخ بالتحػةل يتػقف السرخف عغ تشفيح األمخ مغ تـارةخ العمـع بالػفـاة، أمـا فـي حالـة وفـاة 
 السدتفيج  يدتسخ السرخف في تشفيح أمخ التحػةل.
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 الفرل الدادس
 االعتساد العادي "غير السدتشدي"

 (213مادة )
حــت ترــخف السدــتفيج وســائل دفــع فــي حــجود مبمــغ . االعتســاد العــادؼ عقــج يزــع السرــخف بسقتزــا  ت6

 معيغ.
 أو غيخ معيشة. ةمعيش ة. يفتل االعتساد لسج6

 (214مادة )
. إذا فــتل االعتســاد لســجة غيــخ معيشــة جــاز لمسرــخف إلغــاؤ  فــي كــل وقــت، بذــخط إخصــار السدــتفيج قبــل 6

 ى غيخ ذلظ.السيعاد الحؼ يعيشه السرخف لئللغاء بعذخة أيام عمى األقل، ما لع يتفق عم
. وفــي جسيــع األحــػال يعتبــخ االعتســاد السفتــػح لســجة غيــخ معيشــة ممةيــاب بانقزــاء ســتة أشــهخ مــغ تــارةخ 6

 إخصار السدتفيج بفتحه دون أن يدتعسمه.
 (223مادة )

إذا فتل االعتساد لسجة معيشة فبل يجػز لمسرخف إلغاؤ  قبل انقزاء هح  السجة، إال في حالة وفاة السدـتفيج، 
جــخ عميــه، أو تػقفــه عــغ الــجفع ولــػ لــع يرــجر حكــع بذــهخ إفبلســه، أو لــجور خصــأ جدــيع مشــه فــي أو الح

 استعسال االعتساد.
 الفرل الدابع

 االعتساد السدتشدي
 (226مادة )

. االعتساد السدتشجؼ عقج يتعهج السرخف بسقتزا  بفتل اعتساد بشـاءب عمـى شمـل أحـج عسبلئـه وةدـسى اآلمـخ 6
 سدتفيج بزسان مدتشجات تسثل بزاعة مشقػلة أو معجة لمشقل.لرالل شخز آخخ يدسى ال

 . عقج االعتساد السدتشجؼ مدتقل عغ العقج الحؼ فتل االعتساد بدببه وةبقى السرخف أجشبياب عغ هحا العقج.6
قػاعــج األعــخاف السػحــجة الدــارةة لبلعتســادات  الفرــل. تدــخؼ  يســا لــع يــخد فــي شــأنه نــز خــاص فــي هــحا 2

 درة مغ غخفة التجارة الجولية. السدتشجية الرا
 (226مادة )

يمتـــدم السرـــخف الـــحؼ فـــتل االعتســـاد بتشفيـــح شـــخوط الػفـــاء والقبـــػل والخرـــع الستفـــق عميهـــا فـــي عقـــج فـــتل 
 االعتساد، إذا كانت السدتشجات مصابقة لذخوط فتل االعتساد.

 (222مادة )
 غيخ قابل لئللغاء.. يجػز أن يكػن االعتساد السدتشجؼ قاببلب لئللغاء، أو باتاب 6
 . يكػن االعتساد غيخ قابل لئللغاء، إال إذا أتفق لخاحة عمى قابميته لئللغاء.6
 . يجػز أن يكػن االعتساد السدتشجؼ قاببلب لمتجدئة أو التحػةل، أو غيخ قابل لمتجدئة أو التحػةل.2
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 (227مادة )
السرـخف قبـل السدـتفيج. وةجـػز لمسرـخف  ال يتختل عمى االعتساد السدتشجؼ القابل لئللغاء أؼ التدام عمى

فـي كــل وقـت تعجيمــه أو إلغـاؤ  مــغ تمقـاء نفدــه أو بشــاءب عمـى شمــل اآلمـخ دون حاجــة إلـى إخصــار السدــتفيج 
بذـــخط أن يقـــع التعـــجيل أو اإللغـــاء بحدـــغ نيـــة وفـــي وقـــت مشاســـل، واذا قـــجمت مدـــتشجات الذـــحغ مصابقـــة 

جتــه وقبــل إلغائــه كــان السرــخف واآلمــخ بفــتل االعتســاد لبيانــات عقــج االعتســاد السدــتشجؼ وشــخوشه خــبلل م
 مدئػليغ بالتزامغ مغ قبل السدتفيج..

 (225مادة )
السدتفيج وكـل حامـل  ل  ب  قصعياب ومباشخاب ق   -في حالة االعتساد السدتشجؼ البات  -. يكػن التدام السرخف 6

حل تشفيحاب لمعقج الحؼ فلتل االعتساد بدببه  .حدغ الشية لمرظ الحؼ سل
 . وال يجػز إلغاء االعتساد السدتشجؼ البات أو تعجيمه، إال باتفاق جسيع ذوؼ الذأن  يه.6

 (221مادة )
 السدتفيج. ل  ب  . يجػز تأييج االعتساد السدتشجؼ البات مغ مرخف آخخ يمتدم بجور  برػرة قصعية ومباشخة ق  6
إلــى السدــتفيج عــغ شخةــق مرــخف آخــخ  . ال يعتبــخ مجــخد اإلخصــار بفــتل االعتســاد السدــتشجؼ البــات السخســل6

 تأييجاب مغ هحا السرخف لبلعتساد.
 (222مادة )

 . يجل أن يتزسغ كل اعتساد مدتشجؼ بات تارةخاب أقرى لربلحيته وتقجيع السدتشجات.6
. إذا وقع تارةخ انتهاء لبلحية االعتساد في يػم عصمة لمسرارف امتجت الربلحية إلى أول يـػم عسـل تـال 6

 لمعصمة.
 (223دة )ما

 . عمى السرخف أن يتحقق مغ مصابقة السدتشجات لبعزها ولتعميسات اآلمخ بفتل االعتساد.6
 . واذا رفس السرخف السدتشجات، وجل أن يخصخ اآلمخ فػراب بالخفس مبيشاب أسبابه.6

 (224مادة )
 اها مغ اآلمخ.. ال مدئػلية عمى السرخف إذا كانت السدتشجات في ضاهخها مصابقة لمتعميسات التي تمق6
 . وال يتحسل السرخف أؼ التدام يتعمق بالبزاعة التي فلتل االعتساد بدببها.6

 (233مادة )
ال يجــػز تحػةــل االعتســاد السدــتشجؼ وال تجدئتــه إال إذا كــان السرــخف الــحؼ فتحــه مأذونــاب مــغ اآلمــخ فــي 

شاء عمى تعميسات لـادرة تحػةمه كمه أو بعزه، إلى شخز أو إلى جسمة أشخاص غيخ السدتفيج األول، ب
مــغ هــحا السدــتفيج. وال يــتع التحػةــل إال إذا وافــق عميــه السرــخف، وال يجــػز التحػةــل إال مــخة واحــجة، مــا لــع 

 يتفق عمى غيخ ذلظ.
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 (236مادة )
. إذا لع يجفع اآلمخ إلى السرخف قيسة السدتشجات السصابقـة لذـخوط فـتل االعتسـاد خـبلل سـتة أشـهخ مـغ 6

لــػل تمــظ السدــتشجات، جــاز لمسرــخف التشفيــح عمــى البزــاعة بإتبــاع إجــخاءات التشفيــح عمــى تـارةخ تبميغــه بػ 
 األشياء السخهػنة رهشاب تجارةاب حيازةا.

 . وال تدخؼ أحكام الفقخة األولى مغ هح  السادة عمى االعتسادات السفتػحة مغ الجهات الخسسية.6
 الفرل الثامن

 الخرم
 (236مادة )

السرــخف بسقتزــا  بــأن يــجفع مقــجماب قيســة لــظ قابــل لمتــجاول إلــى السدــتفيج فــي الرــظ، . الخرــع اتفــاق يتعهــج 6
ــع يــجفعها الســجيغ  مقابــل نقــل مم يتــه إلــى السرــخف، مــع التــدام السدــتفيج بــخد الكيســة االســسية إلــى السرــخف إذا ل

 األلمي.
لـــة إن كانـــت . يخرـــع السرـــخف مســـا يجفعـــه لمسدـــتفيج مـــغ الخرـــع ندـــبة مـــغ مبمـــغ الرـــظ فزـــبلب عـــغ العسػ 6

 مذخوشة.
 (232مادة )

تحدل الشدبة عمى أساس السجة مغ تارةخ الخرع حتى تارةخ اسـتحقاق الرـظ، أو عمـى أسـاس مـجة أكثـخ 
مغ ذلظ بالشدـبة إلـى عسميـات الـخهغ وغيخهـا مـغ العسميـات التـي تتزـسغ تعهـج السدـتفيج بـخد مـا قبزـه قبـل 

 حمػل أجل الرظ.
 (237مادة )

 د إلى السرخف الكيسة االسسية لمرظ الحؼ لع يجفع.يمتدم السدتفيج بأن يخ 
 (235مادة )

. لمسرــخف ق بــل الســجيغ األلــمي فــي الرــظ والسدــتفيج وغيخهســا مــغ السمتــدميغ اآلخــخةغ جسيــع الحقــػق 6
 الشاشئة عغ الرظ الحؼ خرسه.

تشدال مـا . ولمسرخف فزبلب عغ ذلظ قبل السدـتفيج حـق مدـتقل فـي اسـتخداد السبـالغ التـي دفعهـا، دون اسـ6
خرـــسه السرـــخف مـــغ ندـــبة ومـــا قبزـــه مـــغ عسػلـــة، وةكـــػن لمسرـــخف اســـتعسال هـــحا الحـــق فـــي حـــجود 

 الركػك غيخ السجفػعة أيا كان سبل االمتشاع عغ دفعها.
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 الفرل التاسع
 خظاب الزسان

 (231مادة )
مـغ . خصاب الزسان تعهج مكتػب يرـجر مـغ السرـخف بشـاءب عمـى شمـل شـخز يدـسى اآلمـخ، بـجفع مب6

معيغ أو قابل لمتعييغ لذخز آخخ يدسى السدتفيج، إذا شمل مشه ذلـظ خـبلل السـجة السعيشـة فـي الخصـاب، 
 دون اعتجاد بأية معارضة.

القػاعج والعادات الدائجة في السعـامبلت الجوليـة  الفرل. تدخؼ  يسا لع يخد بذأنه نز أو عخف في هحا 6
 بذأن خصاب الزسان.

 (232مادة )
يصمــل تأميشــاب مقابــل إلــجار خصــاب الزــسان. وةكــػن هــحا التــأميغ نقــجاب أو لــكػكاب أو  يجــػز لمسرــخف أن

 بزائع أو تشازالب مغ اآلمخ عغ حقه قبل السدتفيج.
 (233مادة )

ـــػارد بخصـــاب الزـــسان، إال بسػافقـــة السرـــخف. وبذـــخط أن يكـــػن  ـــه ال ـــازل عـــغ حق ال يجـــػز لمسدـــتفيج التش
 هح  السػافقة.السرخف مأذوناب مغ قبل اآلمخ بإعصاء 

 (234مادة )
ال يجػز لمسرخف أن يستشع عـغ الػفـاء لمسدـتفيج لدـبل يخجـع إلـى عبلقـة السرـخف بـاآلمخ أو إلـى عبلقـة 

 اآلمخ بالسدتفيج.
 (243مادة )

ــ. تبــخأ ذمــة السرــخف ق  6 السدــتفيج إذا لــع يرــمه خــبلل مــجة ســخةان خصــاب الزــسان شمــل مــغ السدــتفيج  ل  ب 
 احة عمى تججيج تمظ السجة تمقائياب، أو وافق السرخف عمى مجها.تفق لخ ابالجفع، إال إذا 

. يمتدم السرخف بأن يخد لآلمخ في نهاية مجة سخةان خصاب الزسان ما قجمه مغ تأميغ لمحرـػل عمـى 6
 هحا الخصاب.

 (246مادة )
جار إذا دفــع السرــخف لمسدــتفيج السبمــغ الستفــق عميــه فــي خصــاب الزــسان جــاز لــه الخجــػع عمــى اآلمــخ بسقــ

 السبمغ السجفػع مغ تارةخ دفعه.
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 الفرل العاشر
 الحداب الجاري 

 (246مادة )
. الحداب الجارؼ عقج يتفق بسقتزا  شخفان عمى أن يلقيجا فـي حدـاب عـغ شخةـق مـجفػعات متبادلـة ومتجاخمـة 6

اب بتدـػةة واحـجة الجيػن التي تشذـأ عـغ العسميـات التـي تـتع بيشهسـا، بحيـث يدتعيزـان عـغ تدـػةة هـح  الـجيػن تباعـ
 تقع عمى الحداب عشج قفمه.

 . ال يعتبخ حداباب جارةاب االتفاق عمى أال تبجأ مجفػعات أحج الصخفيغ إال حيغ تشتهي مجفػعات الصخف اآلخخ.6
 عمى كل حداب جار، ولػ لع يكغ أحج الصخفيغ مرخفاب. الفرل. تدخؼ أحكام هحا 2
( مـغ هـحا القـانػن عمـى الحدـاب الجـارؼ السذـتخك السفتـػح 222. تدخؼ األحكام السشرػص عميها في السـادة )7

 لجػ مرخف.
 (242مادة )

 . ال تقبل السفخدات السقيجة في الحداب الجارؼ التجدئة قبل قفل الحداب واستخخاج الخليج.6
 . وال تجػز السقالة بيغ مفخد في الحداب ومفخد آخخ في نفذ الحداب.6

 (247مادة )
 لجارؼ ال يحػل دون استعسال الحقػق الستعمقة بالعسمية السشذئة لهحا الجيغ.قيج الجيغ في الحداب ا

 (245مادة )
إذا انقزى القيـج فـي الحدـاب الجـارؼ أو خفـس مقـجار  بدـبل الحـق لجخػلـه الحدـاب وجـل إلغـاء قيـج  أو 

 تخفيزه وتعجيل الحداب تبعاب لحلظ.
 (241مادة )

خكــد كـل مــغ الصـخفيغ، وذلــظ فـي السػاعيــج التـي يتفــق عميهــا يجـػز وقــف الحدـاب مرقتــاب أثشـاء ســيخ  لبيـان م
الصخفان، أو يحجدها القانػن. وةكػن ل ل شخف أن يترخف في رليج  الجائغ الـحؼ قـج يطهـخ عـغ الػقـف 

 السرقت في أؼ وقت، ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.
 (242مادة )

 .ال تشتج السجفػعات في الحداب الجارؼ عائجاب 
 (243مادة )

في الحداب الجارؼ جسيع الجيػن الشاشئة عغ عبلقات األعسال التي تـتع بـيغ شخفـي الحدـاب، مـا . تقيج 6
 ، أو اتفق عمى استبعادها مغ الحداب.ةحػبة بتأميشات قانػنية أو اتفاقيلع ت غ هح  الجيػن مر

مـغ السـجيغ ، سـػاء أكانـت تمـظ التأميشـات مقـخرة ةالجيػن السرـحػبة بتأميشـات اتفاقيـ. ومع ذلظ يجػز قيج 6
أم مــغ الغيــخ، فــي الحدــاب الجــارؼ إذا أتفــق جسيــع ذوؼ الذــأن كتابــة عمــى ذلــظ. وفــي هــح  الحالــة يشتقــل 
التــأميغ لزــسان رلــيج الحدــاب الجــارؼ عشــج قفمــه بسقــجار الــجيغ السزــسػن، دون اعتبــار لســا يصــخأ عمـــى 
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مـى الغيـخ بانتقـال التـأميغ إلـى الحداب أثشاء تذغيمه مغ تغييخات، إال إذا اتفق عمى غيـخ ذلـظ. وال يحـتج ع
 رليج الحداب إال مغ تارةخ شهخ  إذا كان القانػن يدتمدم هحا الذهخ.

 (244مادة )
جــاز لمصــخفيغ أن  ةبعســبلت مختمفــة، أو أشــياء قيسيــ ةمفــخدات الحدــاب ديػنــاب نقجيــة مقػمــ. إذا تزــسشت 6

ى التساثـــل فـــي الســـجفػعات التـــي يتفقـــا عمـــى إدخالهـــا فـــي الحدـــاب بذـــخط أن تقيـــج فـــي أقدـــام مدـــتقمة يخاعـــ
 تتزسشها وأن يرخح الصخفان ببقاء الحداب رغع تعجد أقدامه محتفطاب بػحجته.

. وةجل أن ت ػن أرلجة األقدام السدتقمة قابمة لمتحػةل  يسا بيشهـا، بحيـث يسكـغ فـي الػقـت الـحؼ حـجد  6
 خاج رليج واحج.الصخفان، أو عشج قفل الحداب عمى األكثخ، إجخاء السقالة بيشها الستخ

 (733مادة )
 . إذا حجدت مجة لمحداب الجارؼ،  يجل قفمه بانتهائها. وةجػز قفمه قبل انتهاء السجة باتفاق الصخفيغ.6
. واذا لع تحجد مجة لمحدـاب الجـارؼ، جـاز قفمـه فـي كـل وقـت بـإرادة أؼ مـغ الصـخفيغ، مـع مخاعـاة مػاعيـج 6

 العخف.اإلخصار الستفق عميها، أو التي يجخؼ عميها 
 . وفي جسيع األحػال يقفل الحداب الجارؼ بػفاة أحج شخ يه أو شهخ إفبلسه أو إعدار  أو الحجخ عميه. 2

 (736مادة )
يدتخخج رليج الحداب الجارؼ عشج قفمه. وةكػن ديغ الخليج حاال، ما لع يتفق عمى غيـخ ذلـظ، أو كانـت 

كان مغ شأن قيجها تعـجيل مقـجار الخلـيج. وفـي بعس العسميات الػاجل قيجها في الحداب ال يدال جارةاب و 
 هح  الحالة يكػن ديغ الخليج حاالب مغ اليػم التالي آلخخ قيج تدتمدمه تمظ العسميات.

 (736مادة )
إذا كان الحداب الجارؼ مفتػحاب بيغ مرخف وشخف آخخ اعتبخ الحداب مقصػعـاب فـي نهايـة الدـشة الساليـة 

لمحدـاب، وانسـا يطـل مفتػحـاب وةلخحـل رلـيج  إلـى نفـذ الحدـاب الـحؼ  لمسرخف، وال يعتبخ هحا القصع قفـبل
 يدتأنف حخكته في اليػم التالي لقصعه.

 (732مادة )
 .تدخؼ القػاعج العامة عمى تقادم ديغ الخليج 

 (737مادة )
يجػز لجائغ أحج شخفي الحداب الجارؼ تػقيع الحجد أثشاء سيخ الحداب عمى الخليج الجائغ لسجيشـه وقـت 

ــاب لمحدــاب لم ذــف عــغ تػق يــع الحجــد، وفــي هــح  الحالــة يلجــخؼ الصــخف السفتــػح لجيــه الحدــاب ميدانــاب مرقت
 مخكد السحجػز عميه وقت تػقيع الحجد.

 (735مادة )
إذا أفمذ أحج شخفي الحداب الجارؼ فبل يجػز االحتجاج عمى جساعة الجائشيغ في تفميدته بأؼ رهغ تقخر 

يشتـه السحكسـة لمتػقـف عـغ الـجفع لزـسان ديـغ الخلـيج السحتسـل، وذلـظ فـي عمى أمػاله بعج التارةخ الـحؼ ع
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بيغ مقجار  -إن وجج-حجود الخليج السجيغ وقت تقخةخ الخهغ. وةجػز االحتجاج بالخهغ  يسا يتعمق بالفخق 
هــحا الخلــيج ومقــجار الخلــيج الــحؼ يطهــخ وقــت قفــل الحدــاب، إال إذا ثبــت عمــع الــجائغ وقــت تقخةــخ الــخهغ 

 سجيغ عغ الجفع.بتػقف ال
 (731مادة )

. إذا قيجت حرـيمة خرـع ورقـة تجارةـة فـي الحدـاب الجـارؼ ولـع تـجفع قيستهـا فـي ميعـاد اسـتحقاقها جـاز 6
 لسغ خرع الػرقة، ولػ بعج شهخ إفبلس مغ قجمها لمخرع، إلغاء القيج بإجخاء قيج عكدي.

ة التــــي لــــع تــــجفع قيستهــــا فــــي مػاعيــــج . ال يجــــػز إجــــخاء القيــــج العكدــــي إال  يســــا يتعمــــق بــــاألوراق التجارةــــ6
 استحقاقها، وةقع باشبلب كل اتفاق عمى غيخ ذلظ.

 (732مادة )
. ال تقبل الجعػػ بترحيل الحداب الجـارؼ ولـػ كـان الصمـل مبشيـاب عمـى غمـط أو سـهػ أو ت ـخار القيـػد، وذلـظ 6

هــح  الســجة إخصــار مــغ أحــج  يســا يتعمــق بــالقيػد التــي مزــى عميهــا أكثــخ مــغ ثــبلث ســشػات، إال إذا حرــل خــبلل 
شخفـــي الحدـــاب إلـــى اآلخـــخ بتسدـــكه بترـــحيل الحدـــاب، أو إذا لـــع يثبـــت فـــي حالـــه الحدـــاب مـــع السرـــخف أن 

 العسيل لع يتمق مغ السرخف خبلل السجة السحكػرة أؼ بيان بحدابه.
ل . وفـــي جسيـــع األحـــػال تدـــقط الـــجعػػ بانقزـــاء خســـذ ســـشػات مـــغ اليـــػم الـــحؼ يشذـــأ  يـــه الحـــق فـــي ترـــحي6

 الحداب.
 (733مادة )

إذا كــان الحدــاب الجــارؼ مفتػحــاب لــجػ مرــخف فــبل يجــػز لمسرــخف إعصــاء بيانــات أو معمػمــات عــغ: رقــع 
الحدـــاب، أو حخكتـــه، أو رلـــيج  إال لرـــاحل الحدـــاب أو وكيمـــه الخـــاص أو لػرثتـــه أو السػلـــى لهـــع بعـــج 

 وفاته. أو لمسحكسة.
 الباب الرابع

 األوراق التجارية
 (734مادة )

دخؼ أحكام هحا الباب عمى ال سبياالت والدشجات ألمخ، والذيكات وغيخها مغ األوراق التجارةة، أياب كانـت ت
 لفة ذوؼ الذأن فيها، أو شبيعة األعسال التي أنذئت مغ أجمها.

 الفرل األول
 الكسبيالة

 الفرع األول
 إنذاء الكسبيالة

 (763مادة )
 يذتسل لظ ال سبيالة عمى البيانات اآلتية :
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 . كمسة "كسبيالة" مكتػبة في متغ الرظ وبالمغة التي كتل بها.6
 . أمخ غيخ معمق عمى شخط بػفاء مبمغ معيغ مغ الشقػد.6
 . اسع مغ يمدمه الػفاء "السدحػب عميه".2
 . ميعاد االستحقاق.7
 . مكان الػفاء.5
 . اسع مغ يجل الػفاء له أو ألمخ  "السدتفيج".1
 بيالة.. تارةخ ومكان إنذاء ال س2
 عمى نحػ مقخوء. . تػقيع مغ أنذأ ال سبيالة "الداحل"3

 (766مادة )
 الرظ الخالي مغ أحج البيانات السحكػرة في السادة الدابقة ال يعتبخ كسبيالة إال في الحاالت اآلتية :

 . إذا خمت مغ بيان ميعاد االستحقاق اعتبخت مدتحقة الػفاء لجػ االشبلع عميها.6
يــان مكــان الػفــاء اعتبــخ السكــان السبــيغ بجانــل اســع السدــحػب عميــه مكانــاب لمػفــاء، ومػششــاب . واذا خمــت مــغ ب6

 لمسدحػب عميه في نفذ الػقت.
 . إذا خمت ال سبيالة مغ بيان مكان اإلنذاء اعتبخت مشذأ  في السكان السبيغ بجانل اسع الداحل وتػقيعه.2

 (766مادة )
 . يجػز سحل ال سبيالة ألمخ الداحل.6
 وةجػز سحبها عمى الداحل.. 6
 . وةجػز سحبها لحداب شخز آخخ.2

 (762مادة )
يجـػز أن ت ــػن ال سبيالـة مدــتحقة الػفــاء فـي مــػشغ شــخز مـغ الغيــخ، سـػاء فــي الجهــة التـي بهــا مــػشغ 

 السدحػب عميه، أو في أؼ جهة أخخػ.
 (767مادة )

 الختبلف بالسكتػب بالحخوف.إذا كتل مبمغ ال سبيالة بالحخوف وباألرقام معاب، فالعبخة عشج ا .1
 واذا كتل السبمغ عجة مخات بالحخوف وباألرقام، فالعبخة عشج االختبلف بأقمها مبمغاب. .2

 (765مادة )
ت ػن التدامات ناقرـي األهميـة الـحيغ ليدـػ تجـاراب، وعـجيسي األهميـة، الشاشـئة عـغ تػقيعـاتهع عمـى ال سبيالـة 

أخــخػ باشمــة بالشدــبة إلــيهع فقــط،  ةحتيــاشييغ أو بأيــة لــفأو ضــامشيغ ا كدــاحبيغ أو مطهــخةغ، أو قــابميغ،
 كل حامل لم سبيالة ولػ كان حدغ الشية. ل  ب  وةجػز لهع التسدظ بهحا البصبلن ق  
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 (761مادة )
إذا حسمـــت ال سبيالـــة تػقيعـــات أشـــخاص ليدـــت لهـــع أهميـــة االلتـــدام بهـــا، أو تػقيعـــات مـــدورة، أو ألشـــخاص 

ألسباب أخخػ أللحابها أو لسغ وقعت ال سبيالة بأسسائهع، فإن التدامات  وهسييغ، أو تػقيعات غيخ ممدمة
 غيخهع مغ السػقعيغ عميها تبقى مع ذلظ لحيحة.

 (762مادة )
 . يخزع شكل االلتدامات بسػجل ال سبيالة لقانػن الجولة التي لجرت فيها.6
يــه فــي الفقــخة الدــابقة، ول شــه . ومــع ذلــظ إذا كــان االلتــدام غيــخ لــحيل شــكبلب بسػجــل القــانػن السذــار إل6

لحيل شكبلب وفقاب ألحكـام القـانػن الفمدـصيشي، فـبل يكـػن لعيبـه الذـكمي أثـخ فـي لـحة االلتدامـات البلحقـة 
 التي تشذأ بسػجل ال سبيالة في فمدصيغ.

 (763مادة )
 يته.. يخجع في تحجيج أهمية السمتدم بسػجل ال سبيالة إلى قانػن الجولة التي يشتسي إليها بجشد6
. ومع ذلظ إذا كان القانػن الػاجل التصبيـق يعتبـخ السمتـدم بسػجـل ال سبيالـة نـاقز األهميـة، فـإن التدامـه 6

 يبقى لحيحاب إذا وضع تػقيعه عمى ال سبيالة في دولة يعتبخ  قانػنها كامل األهمية.
 (764مادة )

بسػجل ال سبيالة، فإذا أوفاها . مغ وقع كسبيالة نيابة عغ شخز آخخ بغيخ تفػةس مشه، يمتدم شخرياب 6
 آلت إليه الحقػق التي كانت ترول إلى مغ ادعى الشيابة عشه.

 . وةدخؼ هحا الحكع عمى الشائل إذا جاوز حجود نيابته.6
 (763مادة )

 . يزسغ ساحل ال سبيالة قبػلها ووفاءها.6
 لػفاء، يعتبخ كأن لع يكغ.. وةجػز له أن يذتخط إعفاء  مغ ضسان القبػل، وكل شخط بإعفائه مغ ضسان ا6

 الفرع الثاني
 التظيير

 (766مادة )
 . كل كسبيالة ولػ لع يرخح فيها أنها مدحػبة لؤلمخ، تتجاول بالتطهيخ.6
. ال يجــػز تــجاول ال سبيالــة التــي يزــع فيهــا الدــاحل عبــارة " ليدــت لؤلمــخ" أو أيــة عبــارة أخــخػ تفيــج هــحا 6

 السشرػص عميها في القانػن السجني، مع ما يتختل عميها مغ آثار. السعشى، إال باتباع إجخاءات حػالة الحق
. يجػز التطهيخ إلى السدحػب عميه، سػاء قبل ال سبيالة أو لع يقبمها، كسا يجػز التطهيـخ إلـى الدـاحل، أو 2

 إلى أؼ ممتدم آخخ وةجػز لجسيع هرالء تطهيخ ال سبيالة مغ ججيج.
 (766مادة )

 خ معمق عمى شخط، وكل شخط يعمق عميه التطهيخ يعتبخ كأن لع يكغ.. يجل أن يكػن التطهيخ غي6
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 . يكػن التطهيخ الجدئي باشبلب.6
 . يعج التطهيخ "لحاممه" تطهيخاب عمى بياض.2

 (762مادة )
 . يكتل التطهيخ عمى ال سبيالة نفدها، أو عمى ورقة مترمة بها " ولمة " وةػقعه السطهخ.6
ســع السطهـخ إليــه، كسـا يجـػز أن يقترــخ عمـى تػقيــع السطهـخ، )التطهيــخ . يجـػز أال يـحكخ فــي التطهيـخ ا6

عمــى بيــاض( وةذــتخط لرــحة التطهيــخ فــي هــح  الحالــة األخيــخة أن يكتــل عمــى ضهــخ ال سبيالــة، أو عمــى 
 الػرقة السترمة بها " الػلمة ".

 (767مادة )
 . يشقل التطهيخ جسيع الحقػق الشاشئة عغ ال سبيالة.6
 يخ عمى بياض جاز لمحامل :. واذا كان التطه6

 أن يسبلب البياض بكتابة اسسه، أو اسع شخز آخخ. .أ
 أن يلطهخ ال سبيالة مغ ججيج عمى بياض أو إلى شخز آخخ.  .ب
 أن يدمع ال سبيالة إلى شخز آخخ دون أن يسؤل البياض، ولع لع يطهخها.  .ج

 (765مادة )
 لظ.. يزسغ السطهخ قبػل ال سبيالة ووفاءها، ما لع يذتخط غيخ ذ6
. وةجــػز لــه حطــخ تطهيخهــا مــغ ججيــج، وفــي هــح  الحالــة ال يكــػن ممدمــاب بالزــسان قبــل مــغ تــرول إليــه 6

 ال سبيالة بتطهيخ الحق.
 (761مادة )

. يعتبــخ حــائد ال سبيالــة حاممهــا الذــخعي، إذا أثبــت أنــه لــاحل الحــق فيهــا بدمدــمة مــغ تطهيــخات غيــخ 6
تعتبـخ التطهيـخات السذـصػبة فـي هـحا الذـأن كـأن لـع ت ـغ، مشقصعة، ولـػ كـان آخخهـا تطهيـخاب عمـى بيـاض، و 

واذا أعقل التطهيخ عمى بيـاض تطهيـخ آخـخ أعتبـخ السػقـع عمـى هـحا التطهيـخ أنـه هـػ الـحؼ آل إليـه الحـق 
 في ال سبيالة بالتطهيخ عمى بياض.

لمفقـخة الدـابقة،  . إذا فقج شخز حيازة ال سبيالة فبل يمدم الحامـل بـالتخمي عشهـا، إذا أثبـت حقـه فيهـا شبقـاب 6
 إال إذا كان قج حرل عميها بدػء نية، أو ارت ل في سبيل الحرػل عميها خصأ جديساب. 

 (762مادة )
( مغ هـحا القـانػن، لـيذ لسـغ أقيسـت عميـه دعـػػ بكسبيالـة أن يحـتج 765مع عجم اإلخبلل بأحكام السادة )

بحامميهـــا الدـــابقيغ، مــا لـــع يكـــغ قرـــج  عمــى حاممهـــا بالـــجفػع السبشيــة عمـــى عبلقاتـــه الذخرـــية بدــاحبها أو
 الحامل وقت حرػله عميها اإلضخار بالسجيغ.
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 (763مادة )
. إذا اشـــتسل التطهيـــخ عمـــى عبـــارة "الكيســـة لمتحرـــيل" أو "الكيســـة لمكـــبس" أو "لمتػكيـــل" أو أؼ بيـــان آخـــخ يفيـــج 6

يجـػز لـه تطهيخهـا إال عمـى سـبيل التػكيل، جاز لمحامـل اسـتعسال جسيـع الحقـػق الشاشـئة عـغ ال سبيالـة، ول ـغ ال 
 التػكيل.

 . وليذ لمسمتدميغ في هح  الحالة االحتجاج عمى الحامل، إال بالجفػع التي يجػز االحتجاج بها عمى السطهخ.6
 . وال تشقزي الػكالة التي يتزسشها التطهيخ التػكيمي بػفاة السػكل أو الحجخ عميه.2

 (764مادة )
رة "الكيســة لمزــسان" أو "الكيســة لمــخهغ" أو أؼ بيــان آخــخ يفيــج الــخهغ جــاز . إذا اشــتسل التطهيــخ عمــى عبــا6

لمحامل استعسال جسيع الحقػق الشاشئة عغ ال سبيالة، ومع ذلظ إذا ض ه خ ال سبيالـة اعتبـخ التطهيـخ حالـبلب 
 عمى سبيل التػكيل.

اتهع الذخرـية بـالسطهخ، . وليذ لمسمتدميغ بال سبيالة االحتجاج عمـى الحامـل بالـجفػع السبشيـة عمـى عبلقـ6
مــا لــع يكــغ قرــج الحامــل وقــت حرــػله عمــى ال سبيالــة اإلضــخار بالســجيغ، وت ــػن حسايــة الحامــل فــي هــحا 

 الذأن في حجود ديشه السزسػن بالخهغ.
 (723مادة )

. التطهيـخ البلحــق لسيعــاد االسـتحقاق يشــتج آثــار التطهيــخ الدـابق عميــه، أمــا التطهيـخ البلحــق الحتجــاج عــجم 6
فـاء، أو الحالــل بعــج انقزـاء السيعــاد القــانػني السحــجد لعسـل هــحا االحتجــاج فــبل يشـتج إال آثــار حػالــة الحــق الػ 

 السقخرة في القانػن السجني.
. يعتبــخ التطهيــخ الخــالي مــغ التــارةخ أنــه حرــل قبــل انقزــاء السيعــاد السحــجد لعســل االحتجــاج، مــا لــع يثبــت 6

 غيخ ذلظ.

 الفرع الثالث
 مقابل الهفاء

 (726دة )ما
عمى ساحل ال سبيالة أو مغ سحبت لحدابه أن يػجج لجػ السدحػب عميـه مقابـل وفائهـا، وةدـأل الدـاحل 

 مطهخؼ ال سبيالة وحاممها دون غيخهع عغ إيجاد مقابل الػفاء. ل  ب  لحداب غيخ ، ق  
 (726مادة )

لدــحل فــي ميعــاد اســتحقاق يعــج مقابــل الػفــاء مػجــػداب إذا كــان السدــحػب عميــه مــجيشاب لمدــاحل أو لآلمــخ با
 باألقل لسبمغ ال سبيالة. ال سبيالة بسبمغ مغ الشقػد مدتحق األداء ومداوأل 

 (722مادة )
عمـى وجـػد مقابـل الػفـاء لـجػ القابـل، وال يجـػز نقـس هـح  القخةشـة فـي عبلقـة  ة. يعج قبػل ال سبيالة قخةشـ6

 السدحػب عميه بالحامل.



 85 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

اإلخصـــار، ســـػاء حرـــل قبـــػل ال سبيالـــة أو لـــع يحرـــل، أن  . وعمـــى الدـــاحل وحـــج  أن يثبـــت فـــي حالـــة6
السدحػب عميـه كـان لجيـه مقابـل الػفـاء فـي ميعـاد االسـتحقاق. فـإذا لـع يثبـت ذلـظ كـان ضـامشاب لمػفـاء، ولـػ 
عسل االحتجاج بعج السيعاد السحجد قانػناب. فإذا أثبت الداحل وجػد السقابل، واستسخار وجػد  حتى السيعـاد 

  يه عسل االحتجاج بخئت ذمته بسقجار هحا السقابل، ما لع يكغ قج استعسل في مرمحته.الحؼ كان يجل 
 (727مادة )

 . تشتقل مم ية مقابل الػفاء بحكع القانػن إلى حسمة ال سبيالة الستعاقبيغ.6
. واذا كــان مقابــل الػفــاء أقــل مــغ قيســة ال سبيالــة كــان لمحامــل عمــى هــحا السقابــل الشــاقز جسيــع الحقــػق 6
سقخرة لـه عمـى السقابـل ال امـل، وةدـخؼ هـحا الحكـع إذا كـان مقابـل الػفـاء ديشـاب متشازعـاب عميـه أو غيـخ حـال ال

 عشج استحقاق ال سبيالة.
 (725مادة )

عمــى الدــاحل، ولــػ عســل االحتجــاج بعــج السيعــاد السحــجد لــه قانػنــاب، أن يدــمع حامــل ال سبيالــة السدــتشجات 
 فإذا أفمذ الداحل التدم بحلظ أميغ التفميدة. البلزمة لمحرػل عمى مقابل الػفاء،

 (721مادة )
إذا أفمذ الداحل، ولػ قبل حمػل ميعاد استحقاق ال سبيالة، فممحامل دون غيخ  مغ دائشي الداحل استيفاء 

 حقه مغ مقابل الػفاء السػجػد عمى وجه لحيل لجػ السدحػب عميه.
 (722مادة )

ل الػفــاء ديشــاب فــي ذمتــه لمدــاحل دخــل هــحا الــجيغ فــي مػجــػدات . إذا أفمــذ السدــحػب عميــه، وكــان مقابــ6
 التفميدة.

. أمــا إذا كــان لمدــاحل لــجػ السدــحػب عميــه بزــائع أو أوراق تجارةــة أو أوراق ماليــة أو غيــخ ذلــظ مــغ 6
األمــػال التــي يجــػز اســتخدادها شبقــاب ألحكــام اإلفــبلس، وكانــت هــح  األمــػال مخررــة لــخاحة أو ضــسشاب 

 الة، فممحامل األولػةة في استيفاء حقه مغ قيستها.لػفاء ال سبي
 (723مادة )

. إذا سحبت عجة كسبيـاالت عمـى مقابـل واحـج، ال يكفـي لػفائهـا كمهـا، فيخاعـى تختيـل تـػارةخ سـحبها  يسـا 6
يتعمـــق بحقـــػق حامميهـــا فـــي اســـتيفاء ديـــػنهع مـــغ مقابـــل الػفـــاء الســـحكػر. وةكـــػن حامـــل ال سبيالـــة الدـــابق 

 تػارةخ ال سبياالت األخخػ مقجماب عمى غيخ .تارةخها عمى 
 . فإذا سحبت ال سبياالت في تارةخ واحج قجمت ال سبيالة التي تحسل قبػل السدحػب عميه.6
 . واذا لع تحسل أية كسبيالة قبػل السدحػب عميه قجمت ال سبيالة التي خرز لها مقابل الػفاء.2
 بػل، فتأتي في السختبة األخيخة.. أما ال سبياالت التي تذتسل عمى شخط عجم الق7
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 الفرع الرابع
 القبهل

 (724مادة )
 يجػز لحامل ال سبيالة، ول ل حائد لها حتى ميعاد االستحقاق تقجيسها إلى السدحػب عميه في مػششه لقبػلها.

 (773مادة )
 .. يجػز لداحل ال سبيالة أن يذتخط تقجيسها لمقبػل في ميعاد يحجد  أو بغيخ تحجيج ميعاد6
. ولمداحل أن يذتخط عجم تقجيع ال سبيالـة لمقبـػل، ومـع ذلـظ ال يجـػز وضـع هـحا الذـخط إذا كانـت ال سبيالـة 6

مدــتحقة الــجفع عشــج شــخز آخــخ غيــخ السدــحػب عميــه، أو كانــت مدــتحقة الػفــاء فــي محــل آخــخ غيــخ السحــل 
 االشبلع عميها.الحؼ يػجج  يه مػشغ السدحػب عميه، أو كانت مدتحقة الجفع بعج مجة معيشة مغ 

 . ولمداحل أن يذتخط أيزاب عجم تقجيع ال سبيالة لمقبػل قبل ميعاد معيغ.2
. ول ل مطهخ أن يذتخط تقجيع ال سبيالة لمقبػل في ميعـاد يحـجد  أو بغيـخ تحجيـج ميعـاد، مـا لـع يكـغ الدـاحل 7

 قج اشتخط عجم تقجيسها لمقبػل.
 (776مادة )

زــي مــجة معيشــه مــغ االشــبلع عميهــا، يجــل تقــجيسها لمقبــػل خــبلل ســشة مــغ . ال سبيالــة السدــتحقة الػفــاء بعــج م6
 تارةخها.

 . ولمداحل تقريخ هحا السيعاد أو إشالته.6
 . ول ل مطهخ تقريخ هحا السيعاد.2

 (776مادة )
. يجػز لمسدحػب عميه أن يصمل تقجيع ال سبيالة لمقبػل مخة ثانية في اليػم التالي لمتقجيع األول. وال يقبل 6

 مغ ذوؼ السرمحة االدعاء بأن هحا الصمل قج رفس إال إذا ذكخ في االحتجاج.
 . وال يمدم حامل ال سبيالة السقجمة لمقبػل بالتخمي عشها لمسدحػب عميه.6

 (772مادة )
. يكتـــل القبـــػل عمـــى ال سبيالـــة ذاتهـــا، وةـــردػ بمفـــع " مقبـــػل " أو بأيـــة عبـــارة أخـــخػ تفيـــج معشـــا ، وةػقعـــه 6

 .السدحػب عميه
 . وةعتبخ قبػالب مجخد وضع السدحػب عميه تػقيعه عمى لجر ال سبيالة.6
. فـإذا كانـت ال سبيالـة مدـتحقة الػفـاء بعـج مـجة معيشـه مـغ االشـبلع عميهـا أو كانـت واجبـة التقـجيع لمقبـػل فــي 2

ل بيـان مجة معيشة بشاء عمى شـخط خـاص، وجـل بيـان تـارةخ القبـػل بـاليػم الـحؼ وقـع  يـه، إال إذا أوجـل الحامـ
حفاضـاب عمـى حقػقـه فـي الخجـػع  –تارةخ القبػل بيػم تقجيع ال سبيالة، فإذا خبل القبػل مغ التارةخ، جـاز لمحامـل 

 إثبات عجم وجػد التارةخ باحتجاج يعسل في وقت يكػن  يه مججياب. –عمى السطهخةغ وعمى الداحل 
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 (777مادة )
يجــػز لمسدــحػب عميــه قرــخ  عمــى جــدء مــغ  . يجــل أن يكــػن القبــػل غيــخ معمــق عمــى شــخط، ومــع ذلــظ6

 مبمغ ال سبيالة.
. وكــل تعــجيل آخــخ لبيانــات ال سبيالــة يقــع فــي لــيغة القبــػل يعتبــخ رفزــاب لمقبــػل، ومــع ذلــظ يبقــى القابــل 6

 ممدماب بسا تزسشته ليغة قبػله.
 (775مادة )

أن يعـيغ اسـع الذــخز . إذا عـيغ الدـاحل فـي ال سبيالـة محـبلب لمػفـاء غيــخ مـػشغ السدـحػب عميـه دون 6
الــحؼ يجــل الػفــاء عشــج ، جــاز لمسدــحػب عميــه تعييشــه عشــج القبــػل، فــإذا لــع يعيشــه اعتبــخ السدــحػب عميــه 

 القابل ممدماب بالجفع في مكان الػفاء.
ػشغ السدحػب عميه، جاز له عشـج القبـػل أن يعـيغ عشػانـاب فـي . إذا كانت ال سبيالة مدتحقة الػفاء في م6

 نفذ الجهة التي بها مػششه ليقع  يه الػفاء.
 (771مادة )

 ال يمتدم السدحػب عميه بقبػل ال سبيالة إال إذا تعهج به بسقتزى اتفاق سابق بيشه وبيغ الداحل. .1
 ميعاد استحقاقها. إذا قبل السدحػب عميه ال سبيالة، لار ممدماب بػفاء قيستها في .2
وفي حالة عجم الػفاء يكـػن لمحامـل، ولـػ كـان هـػ الدـاحل نفدـه، مصالبـة السدـحػب عميـه القابـل بـجعػػ  .3

 ( مغ هحا القانػن.725، 727مباشخة ناشئة عغ ال سبيالة، بكل ما تجػز السصالبة به بسػجل السادتيغ )
 (772مادة )

عتبخ القبػل مخفػضاب، وةعتبـخ الذـصل ا  سبيالة قبل ردها، . إذا شصل السدحػب عميه قبػله السكتػب عمى ال6
 حالبلب قبل رد ال سبيالة، ما لع يثبت العكذ.

ــ6 قــع آخــخ كتابــة بقبػلــه، التــدم ق  هع فــي حــجود هــحا م  ب  . ومــع ذلــظ إذا أخصــخ السدــحػب عميــه الحامــل أو أؼ ملػ 
 القبػل.

 الفرع الخامس
 الزسان االحتياطي

 (773مادة )
 وفاء مبمغ ال سبيالة كمه أو بعزه مغ ضامغ احتياشي.. يجػز ضسان 6
. وةكػن هحا الزـسان مـغ أؼ شـخز ولـػ كـان مسـغ وقعـػا ال سبيالـة شـخةصة أن يزـي  تػقيعـه ضـساناب 6

 إضا ياب لم سبيالة.
 (774مادة )

 . يكتل الزسان االحتياشي عمى ال سبيالة أو عمى الػرقة السترمة بها.6
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مزسان االحتياشي" "أو مقبػل كزامغ احتياشي" أو أية عبارة أخخػ تفيج هحا . وةردػ الزسان بعبارة "ل6
 السعشى وةػقعه الزامغ.

. وةدتفاد هحا الزسان مغ مجخد تػقيع الزامغ عمى وجه ال سبيالة، ما لـع يكـغ هـحا التػقيـع لـادراب مـغ 2
 السدحػب عميه أو مغ الداحل.

 زسان حالبلب لمداحل.. يحكخ في الزسان اسع السزسػن، واال اعتبخ ال7
 (753مادة )

 . يمتدم الزامغ االحتياشي بال يفية التي التدم بها السزسػن.6
. وةكػن التدام الزامغ االحتيـاشي لـحيحاب، ولـػ كـان االلتـدام الـحؼ ضـسشه بـاشبلب ألؼ سـبل آخـخ غيـخ 6

 عيل في الذكل.
شـــئة عشهـــا قبـــل كـــل ممتـــدم بسقتزـــى . واذا أوفـــى الزـــامغ االحتيـــاشي ال سبيالـــة، آلـــت إليـــه الحقـــػق الشا2

 ال سبيالة تجا  السزسػن.
 (756مادة )

 . يجػز إعصاء الزسان االحتياشي بػرقة مدتقمة يبيغ فيها الجهة التي تع فيها الزسان.6
 . والزامغ االحتياشي بػرقة مدتقمة ال يمدم إال تجا  مغ أعصى له الزسان.6

 الفرع الدادس
 االستحقاق

 (756مادة )
 سحل ال سبيالة مدتحقة الػفاء عمى أحج الػجػ  اآلتية : . يجػز6

 لجػ االشبلع. .أ
 بعج مجة معيشة مغ االشبلع. .ب
 بعج مجة معيشة مغ تارةخ إنذائها. .ج
 في يػم معيغ. .د

. ال سبياالت السذتسمة عمى مػاعيج اسـتحقاق غيـخ السـحكػرة فـي الفقـخة الدـابقة، أو عمـى مػاعيـج اسـتحقاق 6
 متعاقبة ت ػن باشمة.

 (752ة )ماد
. ال سبيالة السدتحقة الػفاء لجػ االشبلع ت ػن واجبه الػفاء بسجخد تقجيسها، وةجل أن تقجم لمػفاء خبلل 6

 سشة مغ تارةخ إنذائها، ولمداحل تقريخ هحا السيعاد أو إشالته، ولمسطهخةغ تقريخ .
انقزـاء أجـل معـيغ، وفـي . ولمداحل أن يذتخط عجم تقجيع ال سبيالة السدتحقة الػفاء لجػ االشـبلع قبـل 6

 هح  الحالة يحدل ميعاد التقجيع ابتجاء مغ حمػل هحا األجل.
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 (757مادة )
. يبــجأ ميعــاد اســتحقاق ال سبيالــة الػاجبــة الػفــاء بعــج مــجة معيشــة مــغ االشــبلع مــغ تــارةخ القبــػل، أو مــغ 6

 تارةخ االحتجاج.
بالشدــبة إلــى القابــل فــي اليــػم األخيــخ مــغ عتبــخ القبــػل غيــخ الســررخ حالــبلب ا . فــإذا لــع يعســل االحتجــاج 6

 السيعاد السقخر لتقجيع ال سبيالة لمقبػل.
 (755مادة )

. ال سبيالـــة السدـــحػبة لذـــهخ أو لعـــجة شـــهػر مـــغ تـــارةخ إنذـــائها، أو مـــغ تـــارةخ االشـــبلع عميهـــا، يكـــػن 6
ةخ مقابـل فـي هـحا الذـهخ استحقاقها في التارةخ السقابل مغ الذهخ الحؼ يجل  يه الػفاء، فإذا لع يػجج لمتار 

 كان االستحقاق في اليػم األخيخ مشه.
. واذا ســحبت ال سبيالــة لذــهخ ونرــف، أو لعــجة شــهػر ونرــف شــهخ، مــغ تــارةخ إنذــائها أو مــغ تــارةخ 6

 االشبلع عميها، وجل البجء بحداب الذهػر كاممة.
ػد اليـػم األول أو الخـامذ . واذا كان االستحقاق في أول الذهخ أو في مشترفه أو في آخخ  كان السقرـ2

 عذخ، أو األخيخ مشه.
 . وتعشى عبارة نرف شهخ، خسدة عذخ يػماب.7

 (751مادة )
التقــػةع عــغ تقــػةع مكــان . إذا كانــت ال سبيالــة مدــتحقة الػفــاء فــي " تــارةخ معــيغ " وفــي مكــان يختمــف  يــه 6

 عتبخ تارةخ االستحقاق محجداب وفقاب لتقػةع مكان الػفاء.ا إنذائها، 
. واذا سحبت ال سبيالة بيغ مكانيغ مختمفي التقػةع، وكانت مدتحقة الػفاء بعج مجة معيشة مغ تارةخ إنذائها، 6

 وجل إرجاع تارةخ إنذائها إلى اليػم السقابل في تقػةع مكان الػفاء، وةحجد ميعاد االستحقاق وفقاب لحلظ.
 لفقخة الدابقة.. يحدل ميعاد تقجيع ال سبياالت وفقاب لؤلحكام السقخرة في ا2
 . وال تدخؼ هح  األحكام إذا اتزل مغ شخوط ال سبيالة أو مغ بياناتها اتجا  القرج إلى إتباع أحكام أخخػ.7

 الفرع الدابع
 الهفاء

 (752مادة )
. عمــى حامــل ال سبيالــة السدــتحقة الػفــاء فــي تــارةخ معــيغ، أو بعــج مــجة معيشــة مــغ تــارةخ إنذــائها أو مــغ 6

 ها أن يقجمها لمػفاء في يػم استحقاقها أو في أحج يػمي العسل التالييغ لهحا اليػم.تارةخ االشبلع عمي
 . وةعتبخ تقجيع ال سبيالة إلى إحجػ غخف السقالة السعتخف بها قانػناب في حكع تقجيسها لمػفاء.6

 (753مادة )
 بسا يفيج الػفاء.. إذا أوفى السدحػب عميه ال سبيالة، جاز له استخدادها مغ حاممها مػقعاب عميها 6
 . ال يجػز لحامل ال سبيالة أن يستشع عغ قبػل الػفاء الجدئي.6
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 . واذا كان الػفاء جدئياب، جاز لمسدحػب عميه أن يصمل إثباته عمى ال سبيالة واعصاء  مخالرة به.2
عمــى . وتبــخأ ذمــة الدــاحل والسطهــخةغ وغيــخهع مــغ السمتــدميغ فــي ال سبيالــة بقــجر مــا يــجفع مــغ قيستهــا، و 7

 حاممها عسل االحتجاج عغ القجر غيخ السجفػع.
 (754مادة )

 . ال يجبخ حامل ال سبيالة عمى قبس قيستها قبل ميعاد االستحقاق.6
 . واذا أوفى السدحػب عميه قيسة ال سبيالة قبل ميعاد االستحقاق تحسل تبعة ذلظ.6
قـع مشـه غـر أو خصـأ جدـيع، وعميـه أن . ومغ أوفى ال سبيالة في ميعاد االستحقاق بخئت ذمته، إال إذا و 2

 يدتػثق مغ انتطام تدمدل التطهيخات، ول شه غيخ ممدم بالتحقق مغ لحة تػقيعات السطهخةغ.
 (713مادة )

. إذا اشتخط وفاء ال سبيالة بعسمة غيخ متجاولة في بمج الػفاء، جاز وفاء قيستها مقػمـة بعسمـة البمـج حدـل 6
الــحؼ تحــجد  ســمصة الشقــج الفمدــصيشية، واذا تخاخــى الســجيغ فــي الػفــاء قيستهــا يــػم االســتحقاق بدــعخ الرــخف 

 كان لمحامل الخيار بيغ السصالبة بسبمغ ال سبيالة مقػماب بعسمة البمج يػم الػفاء.
 . ومع ذلظ يجػز لمداحل أن يذتخط حداب السبمغ الػاجل وفاؤ  شبقاب لمدعخ السعيغ في ال سبيالة.6
بعسمة تحسل اسساب مذـتخكاب تختمـف قيستهـا فـي بمـج إلـجارها عـغ قيستهـا فـي بمـج  . واذا عيغ مبمغ ال سبيالة2

 وفائها، افتخض أن الػفاء يكػن بعسمة بمج الػفاء.
 (716مادة )

. إذا لـــع تقـــجم ال سبيالـــة لمػفـــاء فـــي يـــػم االســـتحقاق جـــاز ل ـــل مـــجيغ بهـــا إيـــجاع مبمغهـــا خدانـــة السحكســـة 6
 حامل وتحت مدئػليته.السخترة، وةكػن اإليجاع عمى نفقة ال

. يدمع قمع كتاب السحكسة السػدع لجيها، وثيقة يحكخ فيها إيجاع السبمغ، ومقجار ، وتارةخ إنذاء ال سبيالة، 6
 وتارةخ االستحقاق، واسع مغ حخرت في األلل لسرمحته.

ع ال سبيالة مشه . فإذا شالل الحامل السجيغ بالػفاء، وجل عمى السجيغ تدميع وثيقة اإليجاع إليه مقابل تدم2
مرشخاب عميها بػقػع الػفاء بسػجل وثيقة اإليجاع، ولمحامل قبس السبمغ مغ قمع كتاب السحكسة بسػجل هح  

 الػثيقة، فإذا لع يدمع السجيغ وثيقة اإليجاع إلى الحامل، وجل عميه وفاء قيسة ال سبيالة له.
 (716مادة )

 ة ضياعها، أو إفبلس حاممها أو الحجخ عميه.ال يقبل االعتخاض عغ وفاء ال سبيالة إال في حال
 (712مادة )

. إذا ضاعت كسبيالة غيخ مقبػلة، وكانت محخرة مغ عجة ندخ، جاز لسدتحق قيستها أن يصالل بالػفـاء 6
 بسػجل إحجػ الشدخ األخخػ.
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مــغ عــجة ندــخ، وضــاعت الشدــخة التــي تحســل لــيغة القبــػل، فــبل تجــػز  ة. واذا كانــت ال سبيالــة محــخر 6
سصالبـــة بػفائهـــا بسػجـــل إحـــجػ الشدـــخ األخـــخػ، إال بصمـــل مدـــتعجل يقـــجم لقاضـــي السحكســـة السخترـــة، ال

 وبذخط تقجيع كفيل.
 (717مادة )

يجــػز لســغ ضــاعت مشــه كسبيالــة مقبػلــة أو غيــخ مقبػلــة، ولــع يــتسكغ مــغ تقــجيع إحــجػ الشدــخ األخــخػ، أن 
 أن يثبت مم يته لها، وبذخط تقجيع كفيل.يتقجم بصمل مدتعجل لقاضي السحكسة السخترة لػفائها، بذخط 

 (715مادة )
. في حالة االمتشاع عغ وفاء قيسة ال سبيالة الزـائعة بعـج السصالبـة بهـا وفقـاب ألحكـام السـادتيغ الدـابقتيغ، 6

يجـــل عمـــى مال هـــا لمسحافطـــة عمـــى حقػقـــه أن يثبـــت ذلــــظ فـــي احتجـــاج يحـــخر  فـــي اليـــػم التـــالي لسيعــــاد 
 ( مغ هحا القانػن.726احل والسطهخةغ بالصخةقة وفي السػاعيج السقخرة في السادة )االستحقاق، وةعمشه لمد

. وةجل تحخةخ االحتجاج في السيعاد السحكػر في الفقخة الدابقة، ولـػ تعـحر استرـجار قـخار مـغ القاضـي 6
 في الػقت السشاسل.

 (711مادة )
ن ذلــظ بــالخجػع إلــى مــغ ضهــخ إليــه . يجــػز لسالــظ ال سبيالــة الزــائعة الحرــػل عمــى ندــخة مشهــا، وةكــػ 6

ال سبيالــة، وةمتــدم هــحا السطهــخ بسعاونتــه، واإلذن لــه باســتعسال اســسه فــي مصالبــة السطهــخ الدــابق، وةخقــى 
 السالظ في هح  السصالبة مغ مطهخ إلى مطهخ حتى يرل إلى الداحل.

التأشـيخ عميهـا بسـا يفيـج  . وةمتدم كل مطهخ بكتابة تطهيخ  عمى ندخة ال سبيالة السدمسة مغ الداحل بعج6
 أنها بجل فاقج.

. وال يجـــػز شمـــل الػفـــاء بسػجـــل هـــح  الشدـــخة إال بصمـــل مدـــتعجل يقـــجم لقاضـــي السحكســـة السخترـــة، 2
 وبذخط تقجيع كفيل.

 . وت ػن جسيع السرخوفات عمى مالظ ال سبيالة الزائعة.7
 (712مادة )

حــػال السذــار إليهــا فــي الســػاد الدــابقة يبــخغ ذمــة الػفــاء فــي ميعــاد االســتحقاق بشــاء عمــى قــخار القاضــي فــي األ
 السجيغ.

 (713مادة )
يشقزــي التــدام ال فيــل السشرــػص عميــه فــي الســػاد الدــابقة مــغ هــحا القــانػن بسزــي ثــبلث ســشػات إذا لــع 

 تحرل خبللها مصالبة أو دعػػ.
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 الفرع الثامن
 الرجهع

 (714مادة )
اد االســتحقاق الخجــػع عمــى السطهــخةغ والدــاحل وغيــخهع مــغ . لحامــل ال سبيالــة عشــج عــجم وفائهــا فــي ميعــ6

 السمتدميغ بها.
 . وةجػز لمحامل الخجػع قبل ميعاد االستحقاق في األحػال اآلتية :6
 االمتشاع ال مي أو الجدئي عغ القبػل. .أ
إفبلس السدحػب عميه، قاببلب كان لم سبيالة أو غيخ قابل، أو تػقفه عـغ الـجفع ولـػ لـع يثبـت بحكـع،  .ب

 و الحجد عمى أمػاله حجداب غيخ مجج.أ
 إفبلس ساحل ال سبيالة السذخوط فيها عجم تقجيسها لمقبػل. .ج
. وةجــػز ل ــل ضــامغ عشــج الخجــػع عميــه قبــل ميعــاد االســتحقاق فــي الحــاالت السبيشــة فــي البشــجيغ )ب،ج( 2

ارةخ م مــغ تــمــغ الفقــخة الدــابقة أن يتقــجم بصمــل مدــتعجل إلــى قاضــي السحكســة السخترــة خــبلل ثبلثــة أيــا
لمػفاء، فإذا رأػ القاضي مبخراب لسشحه السهمـة، حـجد فـي قـخار  السيعـاد الـحؼ  ةالخجػع عميه، يصمل مشحه مهم

 يجل  يه الػفاء بذخط أال يجاوز التارةخ السعيغ لبلستحقاق، وةكػن هحا القخار نهائياب.
 (723مادة )

 احتجاج عجم الػفاء. ا باحتجاج عجم القبػل أو. يكػن إثبات االمتشاع عغ قبػل ال سبيالة، أو عغ وفائه6
. يجــل عســل احتجــاج عــجم القبــػل فــي السػاعيــج السحــجدة لتقــجيع ال سبيالــة لمقبــػل، فــإذا وقــع التقــجيع األول 6

( مـغ هـحا القـانػن فـي اليـػم األخيـخ مـغ السيعـاد السحـجد لمتقـجيع، 776لمقبػل وفقاب لمفقخة األولى مـغ السـادة )
 ج في اليػم التالي.جاز عسل االحتجا

. وةجل عسل احتجاج عجم الػفاء عغ ال سبيالة السدتحقة الػفاء في تارةخ معيغ، أو بعج مجة معيشة مـغ 2
تارةخ إلجارها أو مغ تارةخ االشبلع عميها، خبلل أيـام العسـل األربعـة التاليـة ليـػم االسـتحقاق، واذا كانـت 

احتجـاج عـجم الػفـاء وفقـاب لمذـخوط السبيشـة أعـبل  بـالفقخة ال سبيالة مدتحقة الػفـاء لـجػ االشـبلع وجـل عسـل 
 الدابقة بذأن احتجاج عجم القبػل.

 . يغشي احتجاج عجم القبػل عغ تقجيع ال سبيالة لمػفاء، وعغ عسل احتجاج عجم الػفاء.7
 . وفي حالـة تػقـف السدـحػب عميـه عـغ الـجفع، سـػاء كـان قـاببلب لم سبيالـة أو غيـخ قابـل، أو تػقيـع حجـد5

غيخ مجج عمى أمػاله، ال يجػز لحامل ال سبيالة الخجػع عمى الزـامشيغ إال بعـج تقـجيع ال سبيالـة لمسدـحػب 
 عميه لػفائها، وبعج عسل احتجاج عجم الػفاء.

. وفي حالة شهخ إفبلس السدحػب عميه، سػاء كان قاببلب لم سبيالة أو غيخ قابل، وكحلظ في حالـة شـهخ 1
ذـــخوط عـــجم تقـــجيسها لمقبـــػل، يكـــػن تقـــجيع حكـــع شـــهخ اإلفـــبلس كا يـــاب لتسكـــيغ إفـــبلس ســـاحل ال سبيالـــة الس

 الحامل مغ استعسال حقػقه في الخجػع عمى الزامشيغ.
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 (726مادة )
. عمى حامل ال سبيالة أن يخصخ مغ ضهخها له والداحل بعـجم قبػلهـا، أو بعـجم وفائهـا خـبلل أيـام العسـل 6

و ليــػم تقــجيع ال سبيالــة لمقبــػل، أو لمػفــاء إذا اشــتسمت عمــى شــخط األربعــة التاليــة، ليــػم عســل االحتجــاج، أ
الخجػع ببل مرارة ، وعمى كل مطهخ خبلل يـػمي العسـل التـالييغ ليـػم تدـمسه اإلخصـار أن يخصـخ بـجور  
مــغ ضهــخ لــه ال سبيالــة، بتدــمسه هــحا اإلخصــار مبيشــاب لــه أســساء مــغ قــامػا باإلخصــارات الدــابقة وعشــاوةشهع، 

هخ إلـى مطهـخ حتـى الدـاحل، وةبـجأ السيعـاد بالشدـبة إلـى كـل مطهـخ مـغ التـارةخ الـحؼ تدـمع وهكحا مغ مط
  يه اإلخصار مغ السطهخ الدابق له.

. ومتى أخصخ أحج السػقعيغ عمى ال سبيالة شبقـاب لمفقـخة الدـابقة، وجـل أيزـاب إخصـار ضـامشه االحتيـاشي 6
 في السيعاد ذاته.

 شه بصخةقة مجهمة، اكتفي بإخصار السطهخ الدابق عميه.ي  نه أو ب  غ أحج السطهخةغ عشػاب  . إذا لع يل 2
. ولســـغ وجـــل عميـــه اإلخصـــار أن يقـــػم بـــه بأيـــة لـــػرة، ولـــػ بـــخد ال سبيالـــة ذاتهـــا، وعميـــه إثبـــات قيامـــه 7

باإلخصــار فــي السيعـــاد السقــخر لـــه، وةعتبــخ السيعـــاد مخعيــاب إذا ســـمع الخصــاب السدـــجل أو البخقيــة إلـــى وزارة 
 وت شػلػجيا السعمػمات في السيعاد السحكػر. االتراالت

. وال تدـــقط حقـــػق مـــغ وجـــل عميـــه اإلخصـــار إذا لـــع يقـــع بـــه فـــي السيعـــاد السقـــخر لـــه، وانســـا يمدمـــه عشـــج 5
 االقتزاء تعػةس الزخر الستختل عمى إهساله، بذخط أال يجاوز التعػةس مبمغ ال سبيالة.

 (726مادة )
حتيــاشي أن يعفــي الحامــل مــغ عســل احتجــاج عــجم القبــػل، أو . يجــػز لمدــاحل وألؼ مطهــخ أو ضــامغ ا6

احتجاج عجم الػفاء عشج استعسال حقـه فـي الخجـػع، إذا كتـل عمـى ال سبيالـة، شـخط الخجـػع بـبل مرـارة ، 
 أو بجون احتجاج أو أؼ شخط آخخ يفيج هحا السعشى، محيمة بتػقيعه.

سػاعيج السقخرة، وال مغ عسل اإلخصـارات البلزمـة، . وال يعفي هحا الذخط الحامل مغ تقجيع ال سبيالة في ال6
 وعمى مغ يتسدظ تجا  الحامل بعجم مخاعاة هح  السػاعيج إثبات ذلظ.

ثـــار  عمـــى كـــل الســـػقعيغ، أمـــا إذا كتبـــه أحـــج آاحل شـــخط الخجـــػع بـــبل مرـــارة ، ســـخت . إذا كتـــل الدـــ2
 ثار  عميه وحج .آغ أو الزامشيغ االحتياشييغ، سخت السطهخة

كان الداحل هػ الـحؼ وضـع الذـخط، وعسـل الحامـل احتجاجـاب رغـع ذلـظ تحسـل وحـج  السرـارة ، . واذا 7
أما إذا كان الذخط لادراب مغ مطهخ أو مـغ ضـامغ احتيـاشي جـاز الخجـػع عمـى جسيـع السـػقعيغ اآلخـخةغ 

 بسرارة  االحتجاج إن عسل.
 (722مادة )

قابمهـــا ومطهخهـــا، وضـــامشها االحتيــــاشي( . األشـــخاص السمتدمـــػن بسػجـــل كسبيالـــة )ســـاحل ال سبيالـــة و 6
 حاممها. ل  ب  مدئػلػن بالتزامغ ق  
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. ولحامـــل ال سبيالـــة الخجـــػع عمـــى هـــرالء السمتـــدميغ مشفـــخديغ أو مجتسعـــيغ، دون أن يمـــدم بسخاعـــاة تختيـــل 6
 التداماتهع.

 . وةثبت هحا الحق ل ل مػقع عمى ال سبيالة إذا دفع قيستها.2
لسمتدميغ ال تحػل دون الخجػع عمى الباقيغ، ولػ كانػا الحقـيغ لمسمتـدم الـحؼ . الجعػػ السقامة عمى أحج ا7

 وجهت إليه الجعػػ ابتجاءب.
 (727مادة )

 لحامل ال سبيالة مصالبة مغ له حق الخجػع عميه بسا يأتي :
 . ألل مبمغ ال سبيالة غيخ السقبػلة أو غيخ السجفػعة.6
 خها.. مرارة  االحتجاج واإلخصارات والجمغة وغي6
. وفي أحػال الخجػع قبل ميعاد استحقاق ال سبيالة، يجل أن يدتشدل مغ قيستها مـا يدـاوؼ سـعخ الخرـع 2

 الخسسي في تارةخ الخجػع بالسكان الحؼ يقع  يه مػشغ الحامل.
 (725مادة )

 بسا يأتي : ةيجػز لسغ أوفى ال سبيالة مصالبة ضامشي
 السبمغ الحؼ أوفا .. 6
 ة التي تحسمها.السرارة  القانػني. 6

 (721مادة )
. ل ل ممتدم شػلل بكسبيالة عمى وجه الخجػع، أو كان مدتهجفاب لمسصالبة بهـا، أن يصمـل فـي حالـة قيامـه 6

 بالػفاء تدميع ال سبيالة إليه ومعها االحتجاج، ومخالرة بسا أوفا .
 . ول ل مطهخ أوفى ال سبيالة أن يذصل تطهيخ ، والتطهيخات البلحقة له.6

 (722) مادة
في حالة الخجػع بعج قبػل جدئي، يجػز لسغ أوفى القجر غيخ السقبـػل مـغ قيسـة ال سبيالـة أن يصمـل إثبـات 
هحا الػفاء عمى ال سبيالة وتدميسه مخالرة به، وةجل عمى الحامل فزبلب عغ ذلظ أن يدمسه لػرة شبـق 

مـغ اسـتعسال حقـه فـي الخجـػع عمـى  األلل مغ ال سبيالة مػقعا عميها مشه وأن يدـمسه االحتجـاج تسكيشـاب لـه
 غيخ  بسا أوفا .

 (723مادة )
. تدقط حقـػق حامـل ال سبيالـة قبـل السطهـخةغ والدـاحل وغيـخهع مـغ السمتـدميغ مـا عـجا القابـل بسزـي السػاعيـج 6

 السعيشة إلجخاء ما يمي :
 تقجيع ال سبيالة السدتحقة الػفاء لجػ االشبلع، أو بعج مجة معيشة مغ االشبلع. .أ
 احتجاج عجم القبػل أو عجم الػفاء.عسل  .ب
 تقجيع ال سبيالة لمػفاء في حالة اشتسالها عمى شخط الخجػع ببل مرارة . .ج
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. ومع ذلظ ال يفيـج الدـاحل مـغ هـحا الدـقػط، إال إذا أثبـت أنـه أوجـج مقابـل الػفـاء فـي ميعـاد االسـتحقاق، وفـي 6
 هح  الحالة ال يبقى لمحامل إال الخجػع عمى السدحػب عميه.

. واذا لــع تقــجم ال سبيالــة لمقبــػل فــي السيعــاد الــحؼ اشــتخشه الدــاحل، ســقصت حقــػق الحامــل فــي الخجــػع بدــبل 2
عجم القبػل وعجم الػفاء عمى الدػاء، إال إذا تبيغ مغ عبـارة الذـخط أن الدـاحل لـع يقرـج مشـه سـػػ إعفـاء نفدـه 

 مغ ضسان القبػل وحج .
هيــخ ميعــاداب لتقــجيع ال سبيالــة لمقبــػل، فمــه وحــج  اإلفــادة مــغ هــحا . واذا كــان السطهــخ هــػ الــحؼ اشــتخط فــي التط7

 الذخط.
 (724مادة )

 . إذا حالت قػة قاهخة دون تقجيع ال سبيالة، أو عجم االحتجاج، في السػاعيج السقخرة لحلظ، امتجت هح  السػاعيج.6
ن يثبــت هــحا اإلخصــار مررخــاب . وعمــى الحامــل أن يخصــخ دون إبصــاء مــغ ضهــخ لــه ال سبيالــة بــالقػة القــاهخة، وأ6

 ( مغ هحا القانػن.726مػقعاب مشه في ال سبيالة أو في الػرقة السترمة بها، وتدمدل اإلخصارات وفقاب لمسادة )
. وعمــى الحامــل بعــج زوال القــػة القــاهخة، تقــجيع ال سبيالــة لمقبــػل أو لمػفــاء دون إبصــاء، ثــع عســل االحتجــاج عشــج 2

 االقتزاء.
لقــػة القــاهخة ألكثــخ مــغ ثبلثــيغ يػمــاب محدــػبة مــغ يــػم االســتحقاق، جــاز الخجــػع عمــى السمتــدميغ . إذا اســتسخت ا7

 دون حاجة إلى تقجيع ال سبيالة أو عسل االحتجاج.
. إذا كانت ال سبيالة مدتحقة الػفاء لجػ االشبلع، أو بعـج مـجة معيشـة مـغ االشـبلع، سـخػ ميعـاد الثبلثـيغ يػمـاب 5

يه الحامل مغ ضهخ له ال سبيالة بالقػة القـاهخة، ولـػ وقـع هـحا التـارةخ قبـل انتهـاء مػاعيـج مغ التارةخ الحؼ أخصخ  
تقـجيع ال سبيالـة، وتـداد مــجة االشـبلع عمـى ميعــاد الثبلثـيغ يػمـا إذا كانــت ال سبيالـة مدـتحقة الػفــاء بعـج مـجة معيشــة 

 مغ االشبلع عميها.
ز حامــــل ال سبيالــــة أو بســــغ كمفــــه بتقــــجيسها أو بعســــل . وال يعتبــــخ مــــغ القــــػة القــــاهخة األمــــػر السترــــمة بذــــخ1

 االحتجاج.
 (733مادة )

يجػز لحامل ال سبيالة السعسػل عشهـا احتجـاج عـجم الػفـاء، أن يػقـع حجـداب تحفطيـاب بغيـخ كفالـة عمـى أمـػال 
اة كل مغ الداحل أو القابل أو السطهخ أو الزامغ االحتياشي أو غيخهع مغ السمتدميغ بال سبيالة مع مخاع

 األحكام السقخرة في قانػن ألػل السحاكسات السجنية والتجارةة.
 الفرع التاسع

 كسبيالة الرجهع
 (736مادة )

ل ـل مــغ لــه حـق الخجــػع عمــى غيـخ  مــغ السمتــدميغ بال سبيالـة أن يدــتػفي حقــه بدـحل كسبيالــة ججيــجة  .1
 زامغ.عمى أحج ضامشيه ت ػن مدتحقة الػفاء لجػ االشبلع وواجبة الجفع في مػشغ ال
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( مــغ هــحا القــانػن 725،727وتذــتسل قيســة كسبيالــة الخجــػع عمــى السبــالغ الــػارد بيانهــا فــي الســادتيغ ) .2
 مزافاب إليها ما دفع مغ رسػم مقخرة قانػناب.

ــجد مبمغهــا عمــى األســاس الــحؼ تحــجد بسقتزــا  قيســة  .3 واذا كــان ســاحل كسبيالــة الخجــػع هــػ الحامــل، حل
ع مدــحػبة مــغ السكــان الــحؼ اســتحق  يــه وفــاء ال سبيالــة األلــمية كسبيالــة مدــتحقة الػفــاء لــجػ االشــبل

 عمى السكان الحؼ يػجج  يه مػشغ الزامغ.
واذا كان ساحل كسبيالة الخجػع أحج السطهخةغ، حجد مبمغها عمى األساس الـحؼ تحـجد بسقتزـا  قيسـة  .4

سبيالــة الخجــػع، كسبيالــة مدــتحقة الػفــاء لــجػ االشــبلع، مدــحػبة مــغ السكــان الــحؼ  يــه مــػشغ ســاحل ك
 عمى السكان الحؼ يػجج  يه مػشغ الزامغ.

واذا تعجدت كسبياالت الخجػع فبل تجػز مصالبة ساحل ال سبيالة األلمية أو أؼ مطهخ لها إال نفقات  .5
 كسبيالة رجػع واحجة.

 الفرع العاشر
 التدخل

 أواًل أحكام عامة
 (736مادة )

تيــاشي، أن يعــيغ شخرــاب ليقبمهــا أو لػفــاء قيستهــا عشــج . لدــاحل ال سبيالــة أو مطهخهــا، أو ضــامشها االح6
 االقتزاء. 

. وةجــػز قبــػل ال سبيالــة أو وفاؤهــا مــغ شــخز يتــجخل لسرــمحة أؼ مــجيغ بهــا، يكــػن مدــتهجفاب لمخجــػع 6
 عميه، وذلظ مع مخاعاة الذخوط السشرػص عميها في السػاد التالية.

يكػن السدحػب عميه إذا لـع يقبـل ال سبيالـة، أو أؼ . وةجػز أن يكػن الستجخل مغ الغيخ، كسا يجػز أن 2
 شخز ممتدم بسقتزى ال سبيالة ما عجا السدحػب عميه القابل.

. وةجل عمى الستجخل أن يخصخ مغ وقع التجخل لسرمحته خبلل يػمي العسل التالييغ، واال كان مدئػالب 7
 اوز التعػةس مبمغ ال سبيالة.عشج االقتزاء عغ تعػةس ما يتختل عمى إهساله مغ ضخر، بذخط أال يج

 ثانيًا : القبهل بالتدخل
 (732مادة )

. يقع القبػل بالتجخل فـي جسيـع األحـػال التـي يكـػن فيهـا لحامـل كسبيالـة جـائدة القبـػل، حـق الخجـػع قبـل 6
 ميعاد استحقاقها.

مـيذ لمحامـل أن . إذا عيغ فـي ال سبيالـة مـغ يقبمهـا، أو يـػفي قيستهـا، عشـج االقتزـاء فـي مكـان وفائهـا، ف6
يخجع قبل ميعاد اسـتحقاقها عمـى مـغ لـجر عشـه هـحا التعيـيغ، وال عمـى السـػقعيغ البلحقـيغ لـه، إال إذا قـجم 
ال سبيالــة إلــى مــغ عــيغ لقبػلهــا أو لػفائهــا، وامتشــع هــحا الذــخز عــغ قبػلهــا وأثبــت الحامــل هــحا االمتشــاع 

 باحتجاج.
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جخل، فـــإذا قبمـــه فقـــج حقػقـــه فـــي الخجـــػع قبـــل ميعـــاد . ولمحامـــل فـــي األحـــػال األخـــخػ رفـــس القبـــػل بالتـــ2
 االستحقاق عمى مغ حرل التجخل لسرمحته وعمى السػقعيغ البلحقيغ له.

 (737مادة )
يحكخ القبػل بالتجخل عمى ال سبيالـة، وةػقعـه الستـجخل، وةبـيغ  يـه اسـع مـغ حرـل التـجخل لسرـمحته، فـإذا 

 خ حالبلب لسرمحة الداحل.خبل القبػل بالتجخل مغ هحا البيان األخيخ أعتب
 (735مادة )

حامـل ال سبيالـة والسطهـخةغ البلحقـيغ لسـغ حرـل التـجخل لسرـمحته، باألوجـه  ل  ب ـ. يمتدم القابل بالتجخل ق  6
 التي يمتدم بها هحا األخيخ. 

. يجــػز لســـغ حرــل التـــجخل لسرـــمحته ولزــامشيه، عمـــى الــخغع مـــغ حرـــػل القبــػل بالتـــجخل أن يمدمـــػا 6
( مــغ هــحا القــانػن، بتدــميع ال سبيالــة، 727ابــل وفــاء السبــالغ السشرــػص عميهــا فــي الســادة )الحامــل فــي مق

 واالحتجاج، وتقجيع مخالرة بكبس السبالغ السحكػرة.
 ثالثًا : الهفاء بالتدخل

 (731مادة )
قاق . يجػز وفاء ال سبيالة بالتجخل في جسيع األحػال التي يكػن فيها، لحاممهـا عشـج حمـػل ميعـاد االسـتح6

 أو قبل حمػله، حق الخجػع عمى السمتدميغ بها.
 . وةكػن هحا الػفاء بأداء كل السبمغ الحؼ كان يجل عمى مغ حرل التجخل لسرمحته أداؤ .6
 . وةجل أن يقع الػفاء عمى األكثخ في اليػم التالي آلخخ يػم يجػز  يه عسل احتجاج عجم الػفاء.2

 (732مادة )
يالة بالتجخل أو لسغ عيشػا لػفائها عشج االقتزاء مػشغ في مكان الػفاء، وجـل . إذا كان لسغ قبمػا ال سب6

عمى الحامل تقجيع ال سبيالة لهرالء األشخاص جسيعاب لػفائها، وعميه أن يقػم بعسل احتجاج عـجم الػفـاء إذا 
 لدم األمخ في اليػم التالي عمى األكثخ آلخخ يػم يجػز  يه عسل هحا االحتجاج.

عســل االحتجــاج فــي هــحا السيعــاد، بخئــت ذمــة مــغ عــيغ لػفائهــا عشــج االقتزــاء، أو مــغ حرــل . واذا لــع ي6
 قبػل ال سبيالة لسرمحته، وكحلظ تبخأ ذمة السطهخةغ البلحقيغ لهحا الذخز.

 (733مادة )
 إذا رفس حامل ال سبيالة الػفاء بالتجخل، فقج حقه في الخجػع عمى مغ كانت ذمته تبخأ بهحا الػفاء.

 (734مادة )
. يجل بيان الػفاء بالتجخل بكتابة مخالرة عمى ال سبيالة، يعيغ فيها مغ حرـل الػفـاء لسرـمحته. فـإذا 6

 خمت السخالرة مغ هحا البيان، اعتبخ الػفاء بالتجخل حالبلب لسرمحة الداحل.
 لمسػفي بالتجخل. –إن عسل–. يجل تدميع ال سبيالة واالحتجاج 6
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 (743مادة )
كسبيالـــة بصخةـــق التـــجخل جسيـــع الحقـــػق الشاشـــئة عشهـــا تجـــا  مـــغ حرـــل الػفـــاء لسرـــمحته . يكتدـــل مـــغ أوفـــى 6

 والسمتدميغ نحػ هحا األخيخ بسقتزى ال سبيالة، ومع ذلظ ال يجػز لمسػفي بالتجخل تطهيخ ال سبيالة مغ ججيج.
 . وتبخأ ذمة السطهخةغ البلحقيغ لسغ حرل الػفاء لسرمحته.6
لػفاء بالتجخل، فزل مغ تختل عمى الػفاء  يه إبخاء أكبخ عـجد مـغ السمتـدميغ، . إذا تداحع عجة أشخاص عمى ا2

ومــغ تــجخل لمػفــاء بالسخالفــة لهــح  القاعــجة مــع عمســه بــحلظ يفقــج حقــه فــي الخجــػع عمــى مــغ تبــخأ ذمتــه لــػ روعيــت 
 القاعجة.

 الفرع الحادي عذر
 تعدد الشدخ

 (746مادة )
 ق بعزها بعزاب.. يجػز سحل ال سبيالة مغ ندخ متعجدة يصاب6
. وةجــل أن يػضــع فــي مــتغ كــل ندــخة رقسهــا، وعــجد الشدــخ التــي حــخرت مشهــا، واال اعتبــخت كــل ندــخة 6

 كسبيالة قائسة بحاتها.
. ل ــل حامــل كسبيالــة لــع يــحكخ فيهــا، أنهــا ســحبت مــغ ندــخة واحــجة، أن يصمــل ندــخاب مشهــا عمــى نفقتــه، 2

ه، الـحؼ يمتـدم بـأن يعاونـه لـجػ السطهـخ الدـابق، حتـى وةجل عميـه تحكيقـاب لـحلظ أن يمجـأ إلـى مـغ ضهخهـا لـ
 يخقى إلى الداحل.

 . وعمى كل مطهخ كتابة تطهيخ  عمى الشدخ الججيجة.7
 (746مادة )

. وفاء ال سبيالة بسقتزى إحجػ ندخها مبخغ لمحمة، ولػ لع يكغ مذخوشاب فيهـا أن هـحا الػفـاء يبصـل أثـخ 6
يـه ممتدمـاب بالػفـاء بسقتزـى كـل ندـخة وقـع عميهـا بـالقبػل ولـع الشدخ األخخػ، ومع ذلظ يبقى السدحػب عم

 يدتخدها.
. السطهــــخ الــــحؼ ضهــــخ ندــــخ ال سبيالــــة ألشــــخاص مختمفــــيغ، وكــــحلظ السطهــــخون البلحقــــػن لــــه ممدمــــػن 6

 بسقتزى كل الشدخ التي تحسل تػقيعاتهع ولع يدتخدوها.
 (742مادة )
عمـى الشدـخ األخـخػ اسـع مـغ ت ـػن تمـظ الشدـخة فـي عمى مغ يخسل إحجػ ندخ ال سبيالـة لقبػلهـا أن يبـيغ 

حيازته، وعمى هحا الذخز أن يدمسها لمحامل الذخعي ألية ندـخة أخـخػ، فـإذا رفـس تدـميسها، فـبل يكـػن 
 لمحامل حق الخجػع إال إذا عسل احتجاجاب يحكخ  يه :

 أن الشدخة التي أرسمت لمقبػل لع تدمع له رغع شمبه إياها. .أ
 ء لع يحرل بسقتزى ندخة أخخػ.وأن القبػل أو الػفا .ب
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 الفرع الثاني عذر
 الرهر

 (747مادة )
 . لحامل ال سبيالة أن يحخر لػراب مشها.6
. يجل أن ت ػن الرػر مصابقة تساماب أللل ال سبيالة، وما تحسـل مـغ تطهيـخات وبيانـات أخـخػ، كسـا يجـل 6

 أن يبيغ فيها الحج الحؼ يشتهي عشج  الشقل مغ األلل.
هيــخ الرــػرة وضــسانها احتياشيــاب بال يفيــة التــي يجــخؼ بهــا تطهيــخ أو ضــسان األلــل وباآلثــار . وةجــػز تط2

 نفدها.
 (745مادة )

. يجــل أن يبـــيغ فــي لـــػرة ال سبيالــة اســـع حـــائد األلــل، وعمـــى هــحا األخيـــخ أن يدــمع األلـــل لمحامـــل 6
 الذخعي لمرػرة.

ة حق الخجػع عمـى مطهخةهـا أو ضـامشيها . واذا امتشع حائد األلل عغ تدميسه، فبل يكػن لحامل الرػر 6
 االحتياشييغ، إال إذا عسل احتجاجاب يحكخ  يه أن األلل لع يدمع إليه بشاء عمى شمبه.

. واذا كتل عمى األلل بعج آخخ تطهيخ حرل قبل عسل الرـػرة، عبـارة " مشـح اآلن ال يرـل التطهيـخ 2
ف ـل تطهيـخ يكتـل عمـى األلـل بعـج ذلـظ، يعتبـخ إال عمى الرػرة "، أو أية عبارة أخخػ تفيج هحا السعشى، 

 كأن لع يكغ.
 الفرع الثالث عذر

 التحريف
 (741مادة )

إذا وقع تحخة  في متغ ال سبيالة، التدم السػقعػن البلحقػن لهحا التحخة  بسا ورد في الستغ السحخف، أما 
 السػقعػن الدابقػن فيمتدمػن بسا ورد في الستغ األلمي.

 رالفرع الرابع العاش
 التقادم

 (742مادة )
 . تتقادم الجعاوػ الشاشئة عغ ال سبيالة تجا  قابمها، بسزي ثبلث سشػات مغ تارةخ االستحقاق.6
ــ. وتتقــادم دعــاوػ الحامــل ق  6 ــالسطهــخةغ وق   ل  ب  الدــاحل بسزــي ســشة مــغ تــارةخ االحتجــاج السحــخر فــي  ل  ب 

 بيالة عمى شخط الخجػع ببل مرارة .السيعاد القانػني، أو مغ تارةخ االستحقاق إذا اشتسمت ال س
الدـاحل بسزـي سـتة أشـهخ مـغ اليـػم الـحؼ أوفـى  ل  ب ـبعزهع البعس وق   ل  ب  . وتتقادم دعاوػ السطهخةغ ق  2

  يه السطهخ ال سبيالة أو مغ يػم إقامة الجعػػ عميه.
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 (743مادة )
امة الجعػػ إال مـغ تـارةخ آخـخ . ال تدخؼ مػاعيج التقادم السشرػص عميها في السادة الدابقة في حالة إق6

 إجخاء لحيل فيها.
. كســا ال يدــخؼ التقــادم الســحكػر إذا لــجر حكــع بالــجيغ أو أقــخ بــه الســجيغ فــي ســشج مدــتقل، إقــخاراب يتختــل 6

 عميه تججيج الجيغ.
 (744مادة )

 ه اإلجخاء القاشع لدخةانه.م  ب  ال يكػن النقصاع التقادم مغ أثخ إال بالشدبة إلى مغ اتخح ق  
 (533مادة )

. يجل عمى السجعى عميـه بالـجيغ رغـع انقزـاء مـجة التقـادم أن يقـخر بـاليسيغ بـخاءة ذمتـه مـغ الـجيغ إذا شمـل 6
إليــه خمفــه، وعمــى ورثتــه اآلخــخةغ أو خمفــائهع أن يحمفــػا اليســيغ، عمــى أنهــع ال يعمســػن أن مــػرثهع مــات وذمتــه 

 مذغػلة بالجيغ.
 ة عغ ال سبيالة بسزي سشة مغ يػم فقج الحق في السصالبة بكيستها.. تدقط دعػػ اإلثخاء ببل سبل الشاشئ6

 الفرل الثاني
 الدشد ألمر

 (536مادة )
 يذتسل لظ الدشج ألمخ عمى البيانات التالية :

. شخط األمـخ، أو عبـارة )سـشج ألمـخ( أو أؼ عبـارة أخـخػ تفيـج هـحا السعشـى مكتػبـة فـي مـتغ الدـشج بالمغـة 6
 التي كتل بها.

 يخ معمق عمى شخط بػفاء مبمغ معيغ مغ الشقػد.. تعهج غ6
 . تارةخ االستحقاق.2
 . مكان الػفاء.7
 . اسع مغ يجل الػفاء له أو ألمخ  )السدتفيج(.5
 . تارةخ ومكان إنذاء الدشج.1
 . تػقيع مغ أنذأ الدشج.2

 (536مادة )
 ألمخ إال في األحػال التالية : الرظ الخالي مغ أحج البيانات السحكػرة في السادة الدابقة ال يعتبخ سشجاب 

 عتبخ واجل الػفاء لجػ االشبلع.ا مغ بيان ميعاد االستحقاق  . إذا خبل الدشج6
 . واذا خبل مغ بيان مكان الػفاء أو مػشغ السحخر اعتبخ محل إنذائه مكاناب لمػفاء به ومػششاب لسحخر .6
 السبيغ بجانل اسع السحخر.في السكان  أب شذ  . واذا خبل مغ بيان مكان إنذائه اعتبخ مل 2
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 (532مادة )
تدخؼ عمى الدشج ألمـخ، أحكـام ال سبيالـة بالقـجر الـحؼ ال تتعـارض  يـه مـع ماهيتـه، وبػجـه خـاص األحكـام 

 الستعمقة بالسدائل التالية :
 .األهمية 
 .التطهيخ 
  عتبـخ الزسان االحتياشي، مع مخاعاة أنه إذا لع يحكخ في لـيغة الزـسان اسـع السمتـدم السزـسػن، ا

 الزسان حالبلب لسرمحة محخر الدشج.
 .االستحقاق 
 .الػفاء 
 .الػفاء بالتجخل 
 .االعتخاض عمى الػفاء 
 .الخجػع 
 .االحتجاج 
 .تعجد الشدخ 
 .الرػر 
 . التحخة 
 .التقادم 

 (537مادة )
 . يمتدم محخر الدشج ألمخ عمى الػجه الحؼ يمتدم به قابل ال سبيالة.6
الػفــــاء بعــــج مــــجة معيشــــة مــــغ االشــــبلع إلــــى السحــــخر فــــي السيعــــاد  . يجــــل تقــــجيع الدــــشج ألمــــخ السدــــتحق6

( مغ هحا القانػن لمتأشيخ عميه بسا يفيج االشبلع عميه، وةجل أن يكػن 772السشرػص عميه في السادة )
 التأشيخ مررخاب ومػقعاب مغ السحخر.

تأشــيخ، وجــل إثبــات . وتبــجأ مــجة االشــبلع مــغ تــارةخ التأشــيخ الســحكػر، واذا أمتشــع السحــخر عــغ وضــع ال2
 امتشاعه باحتجاج، وةعتبخ تارةخ هحا االحتجاج بجاية لدخةان مجة االشبلع.
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 الفرل الثالث
 الذيك

 الفرع األول
 إنذاء الذيك

 (535مادة )
في السدائل التي لع تخد بذأنها نرػص خالة في هحا الفرل، تدخؼ عمى الذيظ أحكام ال سبيالة بالقجر 

 بيعته.الحؼ ال تتعارض  يه مع ش
 (531مادة )

 يذتسل لظ الذيظ عمى البيانات التالية :
 . كمسة شيظ مكتػبة في متغ الرظ، وبالمغة التي كتل بها.6
 . أمخ غيخ معمق عمى شخط بػفاء مبمغ معيغ مغ الشقػد، مكتػباب بالحخوف وباألرقام.6
 . اسع السرخف السدحػب عميه.2
 . مكان الػفاء.7
 يظ.. تارةخ ومكان إنذاء الذ5
 . اسع وتػقيع مغ ألجر الذيظ.1

 (532مادة )
الرظ الخالي مغ أحج البيانات السحكػرة في السادة الدابقة مغ هحا القانػن ال يعتبخ شيكاب، إال في الحالتيغ 

 اآلتيتيغ :
عتبــخ مدــتحق الػفــاء فــي السكــان الــحؼ يػجــج بــه السخكــد ا أ. إذا كــان الذــيظ خاليــاب مــغ بيــان مكــان الػفــاء، 

 ذ لمسرخف السدحػب عميه.الخئي
 في مػشغ الداحل. ئعتبخ أنه أنذا ان إنذائه، ب. إذا خبل الذيظ مغ بيان مك

 (533مادة )
الذيظ الرادر في فمدصيغ، والسدتحق الػفاء فيها، ال يجـػز سـحبه إال عمـى مرـخف، والرـظ السدـحػب 

ميــه، ال يعتبــخ فــي لــػرة شــيظ عمــى غيــخ مرــخف، أو السحــخر عمــى غيــخ نســاذج السرــخف السدــحػب ع
 شيكاب.

 (534مادة )
إذا اختمــــف مبمــــغ الذــــيظ السكتــــػب بــــالحخوف وباألرقــــام معــــاب، فــــالعبخة عشــــج االخــــتبلف ت ــــػن بــــالسبمغ السكتــــػب 

 بالحخوف.
 (563مادة )

 . يجػز اشتخاط وفاء الذيظ إلى :6
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 شخز مدسى، مع الشز لخاحة عمى شخط األمخ، أو بجون الشز عمى هحا الذخط. .أ
 .حامل الذيظ .ب

. الذـــيظ السدـــحػب لسرـــمحة شـــخز مدـــسى، ومشرـــػص  يـــه عمـــى عبـــارة )أو لحاممـــه(، أو أؼ عبـــارة 6
 أخخػ تفيج هحا السعشى، يعتبخ شيكاب لحاممه.

 . الذيظ الحؼ ال يحكخ  يه اسع السدتفيج يعتبخ شيكاب لحاممه.2
جفع إال لمسدـتفيج الـحؼ . الذيظ السدتحق الػفاء في فمدصيغ، والسذتسل عمى شخط غيخ قابل لمتجاول ال يل 7

 تدمسه مقتخناب بهحا الذخط.
 (566مادة )

 . يجػز سحل الذيظ ألمخ الداحل.6
 . كسا يجػز سحبه لحداب شخز آخخ.6
. وال يجػز سحبه عمى ساحبه، إال في حالة سحبه مغ مرخف عمى أحـج فخوعـه، أو مـغ فـخع عمـى فـخع 2

 آخخ، بذخط أال يكػن الذيظ مدتحق الػفاء لحاممه.
 (566ادة )م

ت ــػن التدامــات ناقرــي األهميــة الــحيغ ليدــػا تجــاراب، وعــجيسي األهميــة، الشاشــئة عــغ تػقيعــاتهع عمــى الذــيظ 
 كداحبيغ أو مطهخةغ، أو ضامشيغ احتياشييغ، أو بأية لفة أخخػ باشمة بالشدبة إليهع فقط.

 (562مادة )
تػقيعات غيخ ممدمة أللـحابها ألسـباب  إذا حسل الذيظ تػقيعات أشخاص ليدت لهع أهمية االلتدام به، أو

 أخخػ، أو لسغ وقع الذيظ بأسسائهع، فإن التدامات غيخهع مغ السػقعيغ تبقى مع ذلظ لحيحة.
 (567مادة )

 . يخزع شكل االلتدام بسػجل الذيظ لقانػن الجولة التي لجر فيها.6
ليــه فــي الفقــخة الدــابقة، ول شــه . ومــع ذلــظ إذا كــان االلتــدام غيــخ لــحيل شــكبلب بسػجــل القــانػن السذــار إ6

أثــخ فــي لــحة االلتدامــات البلحقــة  الفمدــصيشي فــبل يكــػن لعيبــه الذــكميلــحيل شــكبلب وفقــاب ألحكــام القــانػن 
 التي تشذأ بسػجل الذيظ في فمدصيغ.

 (565مادة )
 . ال قبػل في الذيظ، فإذا كتبت عميه ليغة القبػل، اعتبخت كأن لع ت غ.6
الذيظ لمسدـحػب عميـه لمتأشـيخ عميـه باالعتسـاد، وةفيـج هـحا التأشـيخ وجـػد مقابـل الػفـاء  . ومع ذلظ يجػز تقجيع6

 لجػ السدحػب عميه مغ تارةخ التأشيخ، وةعتبخ تػقيع السدحػب عميه عمى لجر الذيظ اعتساداب له.
 . ال يجػز لمسدحػب عميه رفس اعتساد الذيظ، إذا كان لجيه مقابل وفاء يكفي لجفع قيسته.2
بقى مقابل وفاء الذيظ السرشخ عميه باالعتساد مجسجاب لجػ السدحػب عميه وتحت مدئػليته لسرمحة . وة7

 الحامل، إلى حيغ انتهاء مػاعيج تقجيع الذيظ لمػفاء.
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 (561مادة )
يجــػز بسػجـــل اتفـــاق خـــاص بـــيغ الدـــاحل والسدـــحػب عميـــه الـــشز فـــي الذـــيظ عمـــى الػفـــاء بـــه فـــي مقـــخ 

 مرخف آخخ.
 (562مادة )

 الداحل وفاء قيسة الذيظ، وكل شخط يعفى به الداحل نفده مغ هحا الزسان يعتبخ كأن لع يكغ.يزسغ 
 الفرع الثاني
 تداول الذيك

 (563مادة )
 . يتجاول الذيظ لحاممه بسجخد التدميع.6
ــع يــشز، يكــػن قــاببلب 6 . الذــيظ السذــخوط دفعــه لذــخز مدــسى، ســػاء نــز  يــه عمــى شــخط األمــخ أو ل

 .لمتجاول بالتطهيخ
. الذـــيظ السذـــخوط دفعـــه لذـــخز مدـــسى، والسكتـــػب  يـــه عبـــارة لـــيذ األمـــخ أو أيـــة عبـــارة أخـــخػ بهـــحا 2

تباع أحكام حػالة الحق السشرػص عميها في القانػن السجني، مـع مـا يتختـل االسعشى، ال يجػز تجاوله إال ب
 عمى هح  الحػالة مغ آثار.

 جػز لهرالء تطهيخ الذيظ مغ ججيج.. يجػز تطهيخ الذيظ لمداحل، أو ألؼ ممتدم آخخ، وة7
 (564مادة )

. يكــػن التطهيــخ غيــخ معمــق عمــى شــخط، وكــل شــخط يعمــق عميــه التطهيــخ، يعتبــخ كــأن لــع يكــغ، وةبقــى 6
 التطهيخ لحيحاب.

 . يكػن التطهيخ الجدئي باشبلب.6
 . وةعتبخ التطهيخ لحاممه في حكع التطهيخ عمى بياض.2

 (562مادة )
يظ نفده، وةجـػز أن يقترـخ عمـى تػقيـع السطهـخ )التطهيـخ عمـى بيـاض( وةذـتخط يكتل التطهيخ عمى الذ

 لرحة هحا التطهيخ أن يتع عمى ضهخ الذيظ.
 (563مادة )

 . يشقل التطهيخ جسيع الحقػق الشاشئة عغ الذيظ إلى السطهخ إليه.6
 . إذا كان التطهيخ عمى بياض جاز لمحامل :6

 خز آخخ.أن يسؤل البياض بكتابة اسسه، أو اسع ش .أ
 أن يطهخ الذيظ مغ ججيج عمى بياض، أو إلى شخز آخخ. .ب
 أن يدمع الذيظ إلى شخز آخخ دون أن يسؤل البياض ولػ لع يطهخ . .ج
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 (566مادة )
 . يزسغ السطهخ الػفاء بكيسة الذيظ ما لع يتفق عمى غيخ ذلظ.6
الزـسان قبـل مـغ يـرول . يجػز لمسطهخ حطخ تطهيخ الذيظ مغ ججيج، وفي هح  الحالة ال يكـػن ممدمـاب ب6

 إليهع الذيظ بتطهيخ الحق.
 (562مادة )

يعتبخ حائد الذيظ القابل لمتطهيخ أنه حاممه الذخعي متـى كانـت التطهيـخات الـػاردة بالذـيظ غيـخ مشقصعـة، 
ولػ كان آخخها تطهيخاب عمى بياض، والتطهيـخات السذـصػبة تعتبـخ فـي هـحا الذـأن كـأن لـع ت ـغ، واذا أعقـل 

عتبخ السػقع عمـى هـحا التطهيـخ أنـه هـػ الـحؼ آل إليـه الذـيظ بـالتطهيخ ا ياض تطهيخ آخخ، التطهيخ عمى ب
 عمى بياض.

 (567مادة )
التطهيخ السكتػب عمى شيظ لحاممه، يجعل السطهخ مدئػالب شبقاب ألحكام الخجػع، ول غ ال يتختل عمى هحا 

 التطهيخ أن يريخ الرظ شيكاب ألمخ.
 (565مادة )

شيظ لحاممه، أو قابل لمتطهيخ، فبل يمدم مغ آل إليه هحا الذيظ بالتخمي عشـه، إال إذا  إذا فقج شخز حيازة
في حالة الذيظ  –كان قج حرل عميه بدػء نية، أو ارت ل في سبيل الحرػل عميه خصأ جديساب، وبذخط 

 ( مغ هحا القانػن.562أن يثبت حقه  يه شبقاب ألحكام السادة ) –القابل لمتطهيخ 
 (561مادة )

( مغ هـحا القـانػن، لـيذ لسـغ أقيسـت عميـه دعـػػ بسػجـل شـيظ، أن 566مع عجم اإلخبلل بأحكام السادة )
يحتج عمى حاممه بالجفػع السبشية عمى عبلقاته الذخرية بداحل الذيظ، أو بحامميه الدابقيغ، ما لع يكـغ 

 قرج الحامل وقت حرػله عمى الذيظ اإلضخار بالسجيغ.
 (562مادة )

ـــج . إذا اشـــتسل 6 التطهيـــخ عمـــى عبـــارة )الكيســـة لمتحرـــيل( أو الكيســـة لمكـــبس أو لمتػكيـــل، أو أؼ بيـــان آخـــخ يفي
التػكيــل، جــاز لمحامــل اســتعسال جسيــع الحقــػق الشاشــئة عــغ الذــيظ، ول ــغ ال يجــػز لــه تطهيــخ  إال عمــى ســبيل 

 التػكيل.
تــي يجــػز االحتجــاج بهــا عمــى . ولــيذ لمسمتــدميغ فــي هــح  الحالــة االحتجــاج عمــى حامــل الذــيظ إال بالــجفػع ال6

 السطهخ.
 . ال تشقزي الػكالة التي يتزسشها التطهيخ بػفاة السػكل أو الحجخ عميه.2

 (563مادة )
. التطهيـــخ البلحـــق لبلحتجـــاج أو مـــا يقـــػم مقامـــه، وكـــحلظ التطهيـــخ الحالـــل بعـــج انقزـــاء ميعـــاد تقـــجيع 6

 ها في القانػن السجني.الذيظ، ال يتختل عميهسا إال آثار حػالة الحق السشرػص عمي
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. يعتبــخ التطهيــخ الخــالي مــغ التــارةخ أنــه حرــل قبــل عســل االحتجــاج أو مــا يقــػم مقامــه أو قبــل انقزــاء 6
 ميعاد تقجيع الذيظ ما لع يثبت غيخ ذلظ.

 . ال يجػز تقجيع تارةخ التطهيخ، فإذا حرل علج تدوةخاب.2
 الفرع الثالث
 مقابل الهفاء

 (564مادة )
ـحل الذـيظ لحدـابه، أن يػجـج لـجػ السدـحػب عميـه مقابـل وفـاء لمذـيظ، . عمى ساحل ال6 ذيظ، أو مغ سل

 السطهخةغ، والحامل دون غيخهع عغ إيجاد مقابل لمػفاء. ل  ب  وةدأل الداحل لحداب غيخ  ق  
( مغ هحا القانػن، يكػن مقابل الػفاء مػجػداب إذا كان لمداحل أو لآلمخ 525. ومع مخاعاة حكع السادة )6

عمـى األقـل لسبمـغ  حل لجػ السدحػب عميه وقـت إنذـاء الذـيظ، مبمـغ مـغ الشقـػد مدـتحق األداء مدـاوأل بالد
الذيظ، وجائد الترخف  يه بسػجل شيظ، شبقاب التفاق لخةل أو ضسشي بيغ الدـاحل أو اآلمـخ بالدـحل 

 والسدحػب عميه.
 (523مادة )

كان لجيه مقابل الػفـاء فـي وقـت إنذـاء  عمى الداحل دون غيخ  أن يثبت عشج اإلخصار أن السدحػب عميه
الذــيظ، فــإذا لــع يثبــت ذلــظ كــان ضــامشاب وفــاء الذــيظ، ولــػ عســل االحتجــاج، أو مــا يقــػم مقامــه بعــج السيعــاد 
السحجد قانػناب، واذا أثبت الدـاحل وجـػد مقابـل الػفـاء، واسـتسخار وجـػد  حتـى السيعـاد الـحؼ كـان يجـل  يـه 

 بخئت ذمته بسقجار هحا السقابل ما لع يكغ قج استعسل في مرمحته. عسل االحتجاج أو ما يقػم مقامه،
 (526مادة )

 . تشتقل مم ية مقابل الػفاء بحكع القانػن إلى حسمة الذيظ الستعاقبيغ.6
. إذا كان مقابل الػفاء أقل مغ قيسة الذيظ كـان لمحامـل عمـى السقابـل الشـاقز جسيـع الحقـػق السقـخرة لـه 6

 عمى السقابل ال امل.
. لمحامل رفس السقابل الشاقز إذا عخضه عميه السدحػب عميه، ولمحامل أن يكبزـه، وفـي هـح  الحالـة 2

يرشخ السدحػب عميه عمى الذيظ بالسبمغ السجفػع، وةصمل مغ الحامل تدمسيه مخالرة به، وةقػم الحامـل 
 بعسل االحتجاج أو ما يقػم مقامه عغ الجدء الباقي.

خةغ، والزــامشيغ االحتيــاشييغ بقــجر السقابــل الشــاقز فــي حالــة الػفــاء بــه، . تبــخأ ذمــة الدــاحل أو السطهــ7
 والتأشيخ بحلظ عمى الذيظ.

 الفرع الرابع
 الزسان االحتياطي

 (526مادة )
 . يجػز ضسان الػفاء بكيسة الذيظ كمها، أو بعزها مغ ضامغ احتياشي.6
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جػز تقجيسه مغ أحـج السـػقعيغ عمـى . وةجػز أن يقجم هحا الزسان مغ الغيخ عجا السدحػب عميه، كسا ي6
 الذيظ شخةصة أن يزي  تػقيعه ضسانة إضا ية لمذيظ.

 (522مادة )
 . يكتل الزسان االحتياشي عمى الذيظ.6
 . وةردػ الزسان بعبارة )لمزسان االحتياشي( أو بأؼ عبارة تفيج هحا السعشى وةػقعه الزامغ.6
 امغ عمى لجر الذيظ.. وةدتفاد الزسان االحتياشي مغ مجخد تػقيع الز2
 . وةحكخ في الزسان االحتياشي اسع السزسػن، واال اعتبخ الزسان حالبلب لمداحل.7

 (527مادة )
 . يمتدم الزامغ االحتياشي بال يفية التي التدم بها السزسػن.6
. يكتدـل الزــامغ االحتيــاشي عشـج وفائــه لمذــيظ، الحقـػق الشاشــئة تجــا  السزـسػن واألشــخاص السمــدميغ 6

 هحا األخيخ بسػجل الذيظ. نحػ
 الفرع الخامس

 الهفاء
 (525مادة )

 . يكػن الذيظ مدتحق الػفاء بسجخد االشبلع، وكل بيان يخالف ذلظ يعتبخ كأن لع يكغ.6
. واذا قــجم الذــيظ لمػفــاء قبــل اليــػم السبــيغ  يــه كتــارةخ إلنذــائه، وجــل وفــاؤ  فــي يــػم تقجيســه، وذلــظ باســتثشاء 6

 تعمقة بالسختبات والسعاشات، فبل تجفع قيستها إال في التارةخ السبيغ بها كتارةخ إلنذائها.الذيكات الحكػمية الس
 (521مادة )

 . الذيظ السدحػب في فمدصيغ، والسدتحق الػفاء فيها، يجل تقجيسه لمػفاء خبلل ثبلثة أشهخ.6
ســه لمػفــاء خــبلل . والذــيظ السدــحػب فــي أؼ بمــج آخــخ خــارج فمدــصيغ، والسدــتحق الػفــاء فيهــا يجــل تقجي6

 أربعة أشهخ.
 . يبجأ سخةان السيعاد السحكػر في كل مغ الفقختيغ الدابقتيغ مغ التارةخ السبيغ في الذيظ.2
 . يعتبخ تقجيع الذيظ إلى إحجػ غخف السقالة السعتخف بها قانػناب في حكع تقجيسه لمػفاء.7

 (522مادة )
 رةخ إنذائه إلى اليػم السقابل في تقػةع مكان الػفاء.إذا سحل الذيظ بيغ مكانيغ مختمفي التقػةع، أرجع تا
 (523مادة )

إذا كـان الذـيظ مدــتحق الػفـاء فـي فمدــصيغ، فـبل يجـػز لمسرــخف السدـحػب عميـه االمتشــاع عـغ الػفـاء بــه 
 متى كان لجيه مقابل وفاء ولػ انقزى ميعاد تقجيسه.
 (524مادة )

 ضياعه أو إفبلس حاممه أو الحجخ عميه.. ال يقبل االعتخاض في وفاء الذيظ إال في حالة 6
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. واذا حرل االعتخاض عمى الخغع مغ هـحا الحطـخ ألسـباب أخـخػ يتعـيغ عمـى السحكسـة السخترـة بشـاء 6
 .ةتخاض ولػ في حالة قيام دعػػ ألميعمى شمل الحامل أن تقزي بذصل االع

 (573مادة )
 ال يرثخ في األحكام الستختبة عمى الذيظ.وفاة الداحل أو فقجانه األهمية أو إفبلسه بعج إلجار الذيظ 

 (576مادة )
تختيــل   مخاعــاة. إذا قــجمت عــجة شــيكات فــي وقــت واحــج، وكــان مقابــل الػفــاء غيــخ كــاف لػفائهــا وجــل 6

 تػارةخ لجورها.
. واذا كانــت هــح  الذــيكات مفرــػلة مــغ دفتــخ شــيكات واحــج، وتحســل تــارةخ إلــجار واحــج، اعتبــخ الذــيظ 6

راب قبــل غيــخ ، واذا كانــت الذــيكات مفرــػلة مــغ دفــاتخ مختمفــة وجــل الػفــاء أوالب بالذــيظ األســبق رقســاب لــاد
 األقل مبمغاب. 

 (576مادة )
. إذا اشتخط الػفاء بسبمغ الذيظ في فمدصيغ بشقج أجشبي معيغ، وجـل الػفـاء بهـحا الشقـج إذا كـان لمدـاحل 6

 لجػ السدحػب عميه مقابل وفاء به.
بمغ الذـيظ فـي فمدـصيغ بشقـج أجشبـي معـيغ دون أن يكـػن لمدـاحل لـجػ السدـحػب . واذا اشتخط الػفاء بس6

عميــه مقابــل الػفــاء بهــحا الشقــج، جــاز الػفــاء بالعسمــة الستجاولــة وفقــاب لدــعخ الرــخف السعمــغ مــغ ســمصة الشقــج 
 الفمدصيشية لجػ السدـحػب عميـه، وقـت تقـجيع الذـيظ لمػفـاء إذا وجـج عشـج السدـحػب عميـه مقابـل وفـاء بهـح 

 العسمة ما لع يخفس الحامل هحا الػفاء.
وفـي مجـال  الػفـاء وقـتدعخ الرخف الدـارؼ ب تحريمهممحامل ف –. إذا لع يتع الػفاء وقت تقجيع الذيظ 2

 فإنه إذا لع يػجج سعخ معمغ لمتحػةبلت فيتع تصبيق سعخ البش شػت. 6،2تصبيق حكسي البشجيغ 
يعــاد التقــجيع كانــت العبــخة بدــعخ الرــخف الدــارؼ فــي اليــػم . إذا قــجم الذــيظ لمســخة األولــى بعــج انقزــاء م7

 الحؼ انتهى  يه ميعاد التقجيع.
. إذا عــيغ مبمــغ الذــيظ بشقــج يحســل تدــسية مذــتخكة، وتختمــف قيستــه فــي بمــج اإللــجار عــغ قيستــه فــي بمــج 5

 الػفاء، افتخض أن السقرػد نقج بمج الػفاء.
ة، مــغ عســبلت أجشبيــة مختمفــة لــيذ مــغ بيشهــا نقــج بمــج مذــتخك ةا عــيغ مبمــغ الذــيظ بشقــج يحســل تدــسي. إذ1

الػفاء، كانت العبخة بشػع العسمة السػجػدة بحداب الداحل لـجػ السرـخف السدـحػب عميـه أو عمـى أسـاس 
تحســـل االســـع السذـــتخك، فـــإذا  ةإذا لـــع يػجـــج بحدـــابات الدـــاحل عسمـــ عسمـــة البمـــج الـــحؼ لـــجر  يـــه الذـــيظ،
الدــاحل لــجػ السدــحػب عميــه، وتعــحر تحجيــج العسمــة السقرــػدة فــي تعــجدت العســبلت السػجــػدة بحدــابات 

، وذلـظ مـا لـع يـخفس الحامـل سـجاد قيسـة الذـيظ وفقـاب ةة األقـل قيسـالذيظ، يتع الػفاء بكيسة الذيظ مغ العسم
 لتمظ األسذ.
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 (572مادة )

( مـغ 711إلـى  712. تدخؼ في حالة ضياع الذـيظ ألمـخ، األحكـام السشرـػص عميهـا فـي السـػاد مـغ )6
 هحا القانػن.

. يشقزي التدام ال فيل الحؼ يقجم في حالـة ضـياع الذـيظ ألمـخ، بسزـي سـتة أشـهخ مـغ تـارةخ الرـخف، 6
 إذا لع تحرل خبللها مصالبة أو دعػػ.

 (577مادة )
. إذا ضــاع شــيظ لحاممــه، أو همــظ، جــاز لسال ــه أن يعتــخض لــجػ السدــحػب عميــه عمــى الػفــاء بكيستــه، 6

العتــخاض عمــى رقــع الذــيظ ومبمغــه واســع ســاحبه وكــل بيــان آخــخ يدــاعج عمــى التعــخف وةجــل أن يذــتسل ا
عميــه، والطــخوف التــي أحاشــت بفقــج  أو هبلكــه، واذا تعــحر تقــجيع بعــس هــح  البيانــات وجــل ذكــخ أســباب 

 ذلظ، واذا لع يكغ لمسعتخض مػشغ في فمدصيغ وجل أن يعيغ له مػششاب مختاراب بها.
يـه االعتـخاض وجـل عميـه االمتشـاع عـغ الػفـاء بكيسـة الذـيظ لحـائد ، وتجشيـل . ومتى تمقـى السدـحػب عم6

 مقابل الذيظ إلى أن يفرل في أمخ .
. وةقــػم السعتــخض بشذــخ رقــع الذــيظ السقرــػد أو الهالــظ ومبمغــه واســع الدــاحل واســع السدــحػب عميــه، 2

ترــخف يقـع عمـى الذــيظ واسـع السعتـخض وعشػانــه فـي إحـجػ الرــحف السحميـة اليػميـة، وةكــػن بـاشبلب كـل 
 بعج تارةخ هحا الشذخ.

 (575مادة )
. يجــػز لحــائد الذــيظ فــي حالــة ضــياعه، أن يشــازع لــجػ السدــحػب عميــه فــي االعتــخاض الــحؼ قــجم لسشــع 6

مشــه، ثــع  ةالػفــاء بــه، وعمــى السدــحػب عميــه أن يرشــخ عمــى الذــيظ بحرــػل االعتــخاض واالحتفــاظ برــػر 
 ػانه.يخصخ السعتخض باسع حائد الذيظ وعش

. وعمى حائد الذيظ إخصار السعتخض، بكتاب مدجل بعمع الػلػل بػجػب رفع دعػػ استحقاق الذـيظ 6
 خبلل ثبلثيغ يػماب مغ تارةخ تدمسه اإلخصار عمى أسباب حيازة الذيظ وتارةخها.

ى . واذا لع يخفع السعتخض دعػػ االستحقاق خبلل السيعاد السشرػص عميه في الفقـخة الدـابقة، تعـيغ عمـ2
أن يقزــي بذــصل االعتــخاض. وفــي هــح  الحالــة يعتبــخ  ،القاضــي السخــتز، بشــاءب عمــى شمــل حــائد الذــيظ

 حائد الذيظ بالشدبة إلى السدحػب عميه مال ه الذخعي.
. واذا رفع السعتخض دعػػ استحقاق الذيظ، فبل يجػز لمسدحػب عميـه أن يـجفع قيستـه إال لسـغ يتقـجم لـه 7

 م ية الذيظ أو بتدػةة ودية مرجق عميها مغ الصخفيغ تقخ له بالسم ية.مغ الخرسيغ، بحكع نهائي، بس
 (571مادة )

( مـغ هـحا القـانػن دون 577. إذا انقزت ستة أشهخ مغ تارةخ االعتخاض السشرػص عميه فـي السـادة )6
ن أن يتقجم حائد الذيظ لمسصالبة بالػفاء، جاز لمسعتخض أن يصمل مغ السحكسـة خـبلل الذـهخ التـالي، اإلذ



 111 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

له بكبس مبمغ الذيظ، وةرجر هحا الحكع في مػاجهة السدحػب عميه، بعج أن تتحقق السحكسة مغ مم يـة 
 السعتخض عمى الذيظ.

. واذا لــع يخفــع السعتــخض الــجعػػ السذــار إليهــا فــي الفقــخة الدــابقة، أو رفعهــا ورفزــتها السحكســة، وجــل 6
 أللػل مغ حداب الداحل.عمى السدحػب عميه، أن يعيج قيج مقابل الػفاء في جانل ا

 الفرع الدادس
 الذيك السدظر

 والذيك السقيد في الحداب
 (572مادة )

 . لداحل الذيظ أو حاممه أن يدصخ  بػضع خصيغ متػازةيغ عمى لجر الذيظ.6
 . يكػن التدصيخ عاماب أو خالاب.6
ارة أخـــخػ بهـــحا . إذا خـــبل مـــا بـــيغ الخصـــيغ مـــغ أؼ بيـــان أو إذا كتـــل بيشهســـا كمســـة )مرـــخف( أو أؼ عبـــ2

 السعشى، كان التدصيخ عاماب، أما إذا كتل اسع )مرخف( معيغ بيغ الخصيغ كان التدصيخ خالاب.
. وةجػز تحػةل التدصيخ العام إلى تدصيخ خاص، أمـا التدـصيخ الخـاص فـبل يجـػز تحػةمـه إلـى تدـصيخ 7

 عام.
 لع يكغ. . يعتبخ شصل التدصيخ، أو شصل اسع )السرخف( السكتػب بيغ الخصيغ كأن5

 (573مادة )
. ال يجــػز لمسدــحػب عميــه فــي حالــة التدــصيخ العــام أن يــجفع قيســة الذــيظ إال إلــى أحــج عسبلئــه أو إلــى 6

 مرخف.
. وال يجػز لمسدحػب عميه في حالـة التدـصيخ الخـاص أن يـجفع قيسـة الذـيظ إال إلـى السرـخف السكتـػب 6

ف السدــحػب عميــه جــاز الػفــاء لعسيــل لــه اســسه بــيغ الخصــيغ، فــإذا كــان هــحا السرــخف هــػ نفدــه السرــخ 
بصخةــق قيــج قيســة الذــيظ فــي حدــاب العسيــل، وةجــػز لمسرــخف السكتــػب اســسه بــيغ الخصــيغ أن يعهــج إلــى 

 مرخف آخخ بكبس قيسة الذيظ بسػجل تطهيخ تػكيمي.
ال . وال يجػز لسرخف أن يتدمع شيكاب مدصخاب لػفاء قيسته إال مغ أحج عسبلئه أو مغ مرخف آخخ، كسا 2

 يجػز له أن يكبس قيسة هحا الذيظ لحداب أشخاص آخخةغ غيخهسا.
. إذا حســل الذــيظ أكثــخ مــغ تدــصيخ خــاص واحــج، فــبل يجــػز لمسدــحػب عميــه وفــاؤ  إال إذا كــان يحســل 7

 تدصيخةغ وكان أحجهسا لتحريل قيسته في غخفه مقالة.
ان مدـئػالب عـغ تعـػةس الزـخر . إذا خالف السدحػب عميه األحكام السشرػص عميها في هـح  السـادة كـ5

 بسا ال يجاوز مبمغ الذيظ.
. يقرــج بكمســة )عسيــل( فــي حكــع هــح  الســادة كــل شــخز لــه حدــاب لــجػ السدــحػب عميــه، وحرــل مشــه 1

 عمى دفتخ شيكات أو كان مغ حقه الحرػل عمى هحا الجفتخ.
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 (574مادة )
عمــى لـــجر  عبــارة )لمقيـــج فـــي  . يجــػز لدـــاحل الذــيظ أو حاممـــه أن يذـــتخط عــجم وفائـــه نقــجاب بـــأن يزـــع6

الحداب( أو أية عبارة أخخػ بهحا السعشى، وفي هح  الحالة ال يكػن لمسدحػب عميه إال تدػةة قيسة الذيظ 
بصخةق قيػد كتابية كالقيج في الحداب، أو الشقل السرخفي، أو السقالة، وتقػم التدػةة بصخةـق هـح  القيـػد 

 مقابل الػفاء.
 لمقيج في الحداب(.. ال يعتج بذصل عبارة )6
. واذا خالف السدحػب عميه األحكام السشرػص عميها في هح  السادة كان مدئػالب عـغ تعـػةس الزـخر 2

 بسا ال يجاوز مبمغ الذيظ.
 الفرع الدابع

 الرجهع
 (553مادة )

ع، . لحامل الذيظ الخجػع عمى الداحل والسطهخةغ وغيخهع مغ السمتدميغ به، إذا قجمه خبلل ميعاد التقجي6
ولــع تــجفع قيستــه، وأثبــت االمتشــاع عــغ الــجفع باحتجــاج، وةجــػز عػضــاب عــغ االحتجــاج إثبــات االمتشــاع عــغ 
الجفع، وسببه ببيان يرجر مغ السدـحػب عميـه مـع ذكـخ وقـت تقـجيع الذـيظ، وةكـػن البيـان مررخـاب ومكتػبـاب 

نسػذج خاص أو مغ غخفة عمى الذيظ نفده ومحيبلب بتػقيع مغ ألجر ، وةجػز أن يرجر هحا البيان عمى 
 مقالة عمى أن يحكخ  يه أن الذيظ قجم في السيعاد ولع تجفع قيسته.

. ال يجػز االمتشاع عغ إلجار البيان السذـار إليـه فـي الفقـخة الدـابقة إذا شمبـه الحامـل، ولـػ كـان الذـيظ 6
ال تتجاوز يػم  ةلمسمتدم بإلجار البيان، شمل مهم يذتسل عمى شخط الخجػع ببل مرارة ، ومع ذلظ يجػز

 العسل التالي لتقجيع الذيظ ولػ قجم في اليػم األخيخ مغ ميعاد التقجيع.
. وةجــل إثبـــات االمتشـــاع عــغ الـــجفع بال يفيـــة السشرـــػص عميهــا فـــي الفقـــخة األولـــى مــغ هـــح  الســـادة قبـــل 2

عغ الـجفع فـي يـػم انقزاء ميعاد التقجيع، فإذا قجم الذيظ في آخخ يػم مغ هحا السيعاد جاز إثبات االمتشاع 
 العسل التالي له.

 (556مادة )
عمى حامل الذيظ إخصار مغ ضهخ  إليه والداحل بعجم وفاء قيسته، وعمى كل مطهخ أن يخصخ بـجور  مـغ 

( مــغ هــحا 726ضهــخ إليــه الذــيظ، وتدــخؼ عمــى هــح  اإلخصــارات، األحكــام السشرــػص عميهــا فــي الســادة )
 القانػن.

 (556مادة )
لذــيظ شــخط )الخجــػع بــبل مرــارة ( وتدــخؼ عشجئــح األحكــام السشرــػص عميهــا فــي يجــػز أن يكتــل فــي ا

 ( مغ هحا القانػن.726السادة )
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 (552مادة )
 . األشخاص السمدمػن بسػجل شيظ مدئػلػن بالتزامغ قبل حاممه.6
 هع.. ولمحامل الخجػع عمى هرالء السمتدميغ مشفخديغ أو مجتسعيغ دون أن يمدم بسخاعاة تختيل التدامات6
 . وةثبت هحا الحق ل ل ممتدم في الذيظ إذا دفع قيسته.2
. والــجعػػ السقامــة عمــى أحــج السمتــدميغ، ال تحــػل دون الخجــػع عمــى البــاقي، ولــػ كــانػا الحقــيغ لمسمتــدم 7

 الحؼ وجهت إليه الجعػػ ابتجاء.
 (557مادة )

 لحامل الذيظ مصالبة مغ له حق الخجػع عميه بسا يأتي :
 ذيظ غيخ السجفػع.ألل مبمغ ال. 6
 مرارة  االحتجاج، أو ما يقػم مقامه، ومرارة  اإلخصارات والجمغة وغيخها.. 6

 (555مادة )
 لسغ أوفى قيسة الذيظ، مصالبة ضامشيه بسا يأتي :

 السبمغ الحؼ أوفا .. 6
 السرارة  التي تحسمها.. 6

 (551مادة )
بــة بهــا أن يصمــل، حالــة قيامــه بالػفــاء، تدــميع . ل ــل ممتــدم شػلــل بػفــاء الذــيظ أو كــان مدــتهجفاب لمسصال6

 الذيظ إليه ومعه االحتجاج، أو ما يقػم مقامه، ومخالرة بسا أوفا .
 . ول ل مطهخ أوفى قيسة الذيظ أن يذصل تطهيخ ، والتطهيخات البلحقة له.6

 (552مادة )
اب تحفطيــاب، بغيــخ كفالــة لحامــل الذــيظ السعســػل عشــه احتجــاج عــجم الػفــاء، أو مــا يقــػم مقامــه، أن يػقــع حجــد 

عمى أمػال كل مغ الداحل أو السطهـخ أو الزـامغ االحتيـاشي، وذلـظ بسخاعـاة األحكـام السقـخرة بذـأن هـحا 
 الحجد في قانػن ألػل السحاكسات السجنية والتجارةة.
 (553مادة )

السػاعيـج السقـخرة، دون تقجيع الذيظ لمػفاء أو عسل االحتجاج أو ما يقـػم مقامـه فـي  ةقاهخ  ةقػ . إذا حالت 6
 لحلظ، امتجت هح  السػاعيج.

. وعمى الحامل أن يخصخ دون إبصاء مغ ضهخ لـه الذـيظ بـالقػة القـاهخة، وأن يثبـت هـحا اإلخصـار مررخـاب 6
 ( مغ هحا القانػن.726ومػقعاب مشه في الذيظ، وتدمدل اإلخصارات وفقاب لمسادة )

الذــيظ لمػفــاء دون إبصــاء، وعســل االحتجــاج، أو مــا يقــػم . وعمــى الحامــل بعــج زوال القــػ  القــاهخة، تقــجيع 2
 مقامه عشج االقتزاء. 
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. إذا استسخت القػ  القاهخة أكثخ مغ ثبلثيغ يػماب محدـػبة مـغ التـارةخ الـحؼ قـام  يـه الحامـل بإخصـار مـغ 7
الخجـػع عمـى القاهخة، ولػ وقع هحا التارةخ قبل انقزاء ميعاد تقجيع الذيظ، جـاز  ةالقػ ضهخ له الذيظ بكيام 

السمتـــدميغ دون حاجـــة إلـــى تقـــجيع الذـــيظ أو عســـل االحتجـــاج أو مـــا يقـــػم مقامـــه، إال إذا كـــان حـــق الخجـــػع 
 مػقػفاب بسػجل القانػن لسجة أشػل.

. وال يعتبـــخ مـــغ القـــػة القـــاهخة األمـــػر السترـــمة بذـــخز حامـــل الذـــيظ أو بســـغ كمفـــه بتقجيســـه، أو بعســـل 5
 االحتجاج أو ما يقػم مقامه.

 (554) مادة
يحتفع حامـل الذـيظ بحقـه فـي الخجـػع عمـى الدـاحل، ولـػ لـع يقـجم الذـيظ إلـى السدـحػب عميـه، أو لـع يقـع 
بعسل االحتجاج أو ما يقػم مقامـه فـي السيعـاد القـانػني، إال إذا كـان الدـاحل قـجم مقابـل الػفـاء، وضـل هـحا 

ثـع زال السقابـل بفعـل غيـخ مشدـػب  السقابل مػجػداب عشج السدحػب عميه حتـى انقزـاء ميعـاد تقـجيع الذـيظ،
 إلى الداحل.

 الفرع الثامن
 التحريف

 (513مادة )
إذا وقـــع تحخةـــ  فـــي مـــتغ الذـــيظ التـــدم السػقعـــػن البلحقـــػن بســـا ورد فـــي الســـتغ السحـــخف، أمـــا السػقعـــػن 

 الدابقػن فيمتدمػن بسا ورد في الستغ األلمي.
 (516مادة )

ور  يـه تػقيـع الدـاحل، أو حخفـت . يتحسل السدحػب عميه وحج  الزخر الحؼ 6 يتختل عمـى وفـاء شـيظ زل
  يه بياناته، إذا لع يسكغ ندبة أؼ خصأ إلى الداحل، وكل شخط عمى خبلف ذلظ يعتبخ كأن لع يكغ.

. وةعتبخ الداحل مخصئـاب عمـى وجـه الخرـػص، إذا لـع يبـحل فـي السحافطـة عمـى دفتـخ الذـيكات السدـمع 6
 إليه عشاية الذخز العادؼ.

  يمتدم السدحػب عميه بالتحقق مغ لحة تػقيعات السطهخةغ أو الزامشيغ، وال يدأل عغ تدوةخها.. وال2
 الفرع التاسع

 دفاتر الذيكات وكذهف الحداب
 (516مادة )

. عمى كل مرخف يدمع عسيمه دفتخاب يذتسل عمى نسـاذج شـيكات عمـى بيـاض لمـجفع بسػجبهـا مـغ خدائشـه 6
الذـيظ واسـع السرـخف أو أحـج فخوعـه واسـع العسيـل الـحؼ تدـمع الـجفتخ أن يكتل عمـى كـل نسـػذج مشهـا رقـع 

 ورقع حدابه.
. يعتبخ القبػل الرخةل أو الزسشي مغ العسيل ل ذف الحداب الـجورؼ الـحؼ يخسـمه إليـه السرـخف إبـخاء 6

لحمة السرخف مسـا قيـج  فـي هـحا الحدـاب بالخرـع أو باإلضـافة مـغ مبـالغ الذـيكات، وةكـػن قبـػالب ضـسشياب 
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مــى وجــه الخرــػص، عــجم اعتــخاض العسيــل عمــى كذــف الحدــاب خــبلل ثبلثــيغ يػمــاب مــغ تــارةخ تدــمسه، ع
وةجػز لمسرخف بعج قبػل كذف الحداب أن يخد إلى العسيل الذيكات التي دفعهـا خرـساب عمـى الحدـاب، 

 وأن يحتفع بتدجيبلت مرػرة لهح  الذيكات ت ػن لها حجية كاممة لرالحه.
 الفرع العاشر

 التقادم
 (512مادة )

. تتقادم دعاوػ رجػع حامـل الذـيظ عمـى الدـاحل والسطهـخةغ وغيـخهع مـغ السمتـدميغ بـجفع قيسـة الذـيظ بسزـي 6
 ستة أشهخ مغ تارةخ تقجيسه لمػفاء أو مغ تارةخ انقزاء ميعاد تقجيسه.

مـغ تـارةخ  . وتتقادم دعػػ حامل الذيظ عمى السدحػب عميه بسزي ثبلث سشػات مغ تـارةخ تقجيسـه لمػفـاء أو6
 انقزاء ميعاد تقجيسه.

. وتتقــادم دعــاوػ رجــػع السمتــدميغ بعزــهع عمــى الــبعس اآلخــخ بسزــي ســتة أشــهخ مــغ اليــػم الــحؼ أوفــى  يــه 2
 السمتدم قيسة الذيظ أو مغ يػم مصالبته قزائياب بالػفاء.

خ آخــخ إجــخاء فــي . إذا أقيســت الــجعػػ فــبل تدــخؼ مــجة التقــادم السشرــػص عميهــا فــي هــح  الســادة إال مــغ تــارة7
 الجعػػ.

 تججيج . . وال تدخؼ مجة هحا التقادم إذا لجر حكع بالجيغ أو أقخ به السجيغ بدشج مدتقل إقخاراب يتختل عميه5
 . تدخؼ عمى انقصاع هحا التقادم أو وقفه األحكام السشرػص عميها في القانػن السجني.1

 (517مادة )
لبة بكيسته أن يصالل الداحل الحؼ لع يقجم مقابل الػفاء أو . يجػز لحامل الذيظ رغع تقادم دعػػ السصا6

قجمه ثع استخد  كمه أو بعزه بخد ما أثخؼ به بغيخ وجه حق وكحلظ يجػز لمحامل تػجيه هح  السصالبة إلى 
 كل مطهخ يحقق إثخاء بغيخ وجه حق.

ع، أن يرةجوا باليسيغ . وةجل عمى السجعي عميهع رغع انقزاء مجد التقادم السشرػص عميها في هحا الفخ 6
بخاءة ذمتهع مغ الجيغ إذا شمل مشهع حمفها، وعمى ورثتهع وخمفائهع اآلخخةغ أن يحمفػا اليسيغ عمى أنهع ال 

 يعمسػن أن مػرثهع مات وذمته مذغػلة بالجيغ.
 الفرع الحادي عذر

 العقهبات
 (515مادة )

، وال تتجــاوز ادلهــا بالعسمـة الستجاولــة قانػنـاب أردنــي أو مـا يع . يعاقـل بالغخامــة التـي ال تقــل عـغ ألــف ديشـار6
كل مػضف بالبشظ ارت ل عسجاب أحج األفعـال  أردني أو ما يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػناب  آالف ديشار ةثبلث

 اآلتية :
 الترخةل عمى خبلف الحكيقة بعجم وجػد مقابل وفاء لمذيظ أو بػجػد مقابل وفاء أقل مغ قيسته. .أ 
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 وفاء شيظ له مقابل وفاء كامل أو جدئي، ولع يقجم بذأنه اعتخاض لخةل.الخفس بدػء نية  .ب 
" مـغ هـحا  574االمتشاع عغ وضـع أو تدـميع البيانـات السذـار إليهـا فـي الفقـخة األولـى مـغ السـادة "  .ج 

 القانػن.
" مـغ 531تدميع أحج العسبلء دفتـخ شـيكات ال يذـتسل عمـى البيانـات السشرـػص عميهـا فـي السـادة " .د 

 ػن.هحا القان
 . وةكػن السرخف مدئػالب بالتزامغ مع مػضفيه السحكػم عميهع عغ سجاد العقػبات السالية السحكػم بها.6

 (511مادة )
أو  أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعسمــة الستجاولــة قانػنــاب  . يعاقــل بــالحبذ وبغخامــة ال تجــاوز عذــخة آالف ديشــار6

 عال اآلتية :بإحجػ هاتيغ العقػبتيغ كل مغ ارت ل عسجاب أحج األف
 إلجار شيظ ليذ له مقابل وفاء قابل لمرخف. .أ 
اســتخداد كــل الخلــيج أو بعزــه أو الترــخف  يــه بعــج إلــجار الذــيظ بحيــث يرــبل البــاقي ال يفــي  .ب 

 بكيسة الذيظ.
 إلجار أمخ لمسدحػب عميه بعجم لخف الذيظ في غيخ الحاالت السقخرة قانػناب. .ج 
 حػ يحػل دون لخفه.تحخةخ شيظ أو التػقيع عميه بدػء نية عمى ن .د 
. يعاقل بالعقػبة السشرػص عميها في الفقخة الدابقة كـل مـغ ضهـخ لغيـخ  شـيكاب تطهيـخاب نـاقبلب لمسم يـة، أو 6

 سمسه شيكاب مدتحقاب الجفع لحاممه مع عمسه بأنه ليذ له مقابل يفي بكامل قيسته أو أنه غيخ قابل لمرخف.
خائع خـبلل خسـذ سـشػات مـغ تـارةخ الحكـع عميـه نهائيـاب فـي . واذا عاد الجاني إلى ارت اب إحجػ هح  الجـ2

أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعسمــة  ديشــارأؼ مشهــا، ت ــػن العقػبــة الحــبذ والغخامــة التــي ال تجــاوز عذــخةغ ألــف 
 .الستجاولة قانػناب 

ــه الخــاص فــي الجــخائع السشرــػص عميهــا فــي هــح  الســادة أن يصمــل مــغ الشيابــة 7 . ولمسجشــي عميــه ولػكيم
امة أو السحكسة بحدل األحـػال وفـي أيـة حالـة كانـت عميهـا الـجعػػ إثبـات لـمحه مـع السـتهع. وةتختـل الع

عمــى الرــمل انقزــاء الــجعػػ الجشائيــة ولــػ كانــت مخفػعــة بصخةــق االدعــاء السباشــخ وتــأمخ الشيابــة العامــة 
 بػقف تشفيح العقػبة إذا تع الرمل أثشاء تشفيحها ولػ بعج لجور الحكع.

 (512مادة )
، السدـــتفيج الـــحؼ  أردنـــي أو مـــا يعادلهـــا بالعسمـــة الستجاولـــة قانػنـــاب  يعاقـــل بغخامـــة ال تجـــاوز خسدـــسائة ديشـــار

 يحرل بدػء نية عمى شيظ ليذ له مقابل وفاء، سػاء في ذلظ أكان شخراب شبيعياب أم اعتبارةاب.
 (513مادة )

العقـػبتيغ كـل مـغ ادعـى بدـػء نيـة يعاقل بالحبذ وبغخامة ال تجاوز نرف قيسة الذـيظ أو بإحـجػ هـاتيغ 
 تدوةخ شيظ، وحكع نهائياب بعجم لحة هحا االدعاء. 
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 (514مادة )
( مـــغ هـــحا 541. إذا قزـــت السحكســـة باإلدانـــة فـــي إحـــجػ جـــخائع الذـــيظ السشرـــػص عميهـــا فـــي الســـادة )6

تزـسغ هـحا القانػن، جاز لها أن تأمخ بشذخ الحكع عمى نفقة السحكػم عميه في لحيفة يػميـة وةجـل أن ي
 الشذخ اسع السحكػم عميه ومػششة ومهشته والعقػبة السحكػم عميه بها.

. وةجػز لمسحكسة في حالة العػد أن تأمخ بدحل دفتخ الذيكات مـغ السحكـػم عميـه ومشـع إعصائـه دفـاتخ 6
 شيكات ججيجة لسجة تعيشها وتتػلى الشيابة العامة تبميغ هحا األمخ إلى جسيع السرارف.

 (523مادة )
مـغ هـحا القـانػن عمـى  ( 512، 511، 515 )ػقع الجـداءات السقـخرة لمجـخائع السشرـػص عميهـا فـي السـػادت

كـــل مـــغ يخت ـــل خـــارج فمدـــصيغ فعـــبلب يجعمـــه فـــاعبلب أو شـــخةكاب فـــي جخةســـة مـــغ هـــح  الجـــخائع تتعمـــق بذـــيظ 
 يها.مدحػب عمى مرخف في فمدصيغ، ولػ كان هحا الفعل غيخ معاقل عميه في الجولة التي وقع ف

 (526مادة )
مـغ هـحا القـانػن ( 572)يجػز لحامل الذيظ الحؼ ادعـى مـجنياب فـي الـجعػػ الجشائيـة والسقامـة تصبيقـاب لمسـادة

أن يصمــل الحكــع لــه بالقــجر غيــخ الســجفػع مــغ قيســة الذــيظ، وتدــخؼ عمــى هــحا الصمــل والصعــغ  يــه أحكــام 
 الجعػػ السجنية التبعية.

 الفرل الرابع
 أحكام مذتركة

 (526)مادة 
يحـــخر احتجـــاج عـــجم القبـــػل أو عـــجم الػفـــاء وفقـــاب لمقػاعـــج السقـــخرة فـــي قـــانػن ألـــػل السحاكســـات السجنيـــة 
والتجارةـــة لتبميـــغ األوراق القزـــائية فـــي مـــػشغ السمتـــدم بقبـــػل الػرقـــة التجارةـــة أو بػفائهـــا فـــي آخـــخ مـــػشغ 

 معخوف له.
 (522مادة )

هـا فـي أوراق التبميـغ عمـى لـػرة حخ يـة لمػرقـة التجارةـة، يذتسل االحتجاج فزبلب عـغ البيانـات الػاجـل ذكخ 
ول ل ما ورد بها خالاب بقبػلها وتطهيخها، وضسانها احتياشيـاب ووفـاء قيستهـا عشـج االقتزـاء وغيـخ ذلـظ مـغ 
البيانات، كسا يجل أن يذتسل االحتجاج عمى التشبيه بقبػل الػرقة أو وفائها واثبـات حزـػر أو ايـاب مـغ 

الػفــاء وأســباب االمتشــاع عشهســا والعجــد عــغ وضــع اإلمزــاء أو االمتشــاع عشــه ومقــجار مــا  عميــه القبــػل أو
 دفع مغ قيسة الػرقة في حالة الػفاء الجدئي.

 (527مادة )
 ال تقػم أية ورقة أخخػ مقام االحتجاج إال في األحػال السشرػص عميها في القانػن.
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 (525مادة )
 حتجاج تخك لػرة مشه لسغ حخر في مػاجهته.. عمى مأمػر التبميغ السكمف بعسل اال6
. وعمى مأمػرؼ التبميغ قيج أوراق االحتجاج تساماب يػما فيػماب مع مخاعاة تختيل تػارةخها في سجل خاص 6

 يرجر بتشطيسه قخار مغ وزةخ العجل.

 (521مادة )
أن يخسـل إلـى مكتـل  . عمى السحكسة التابع لهـا مـأمػر التبميـغ خـبلل األيـام العذـخة األولـى مـغ كـل شـهخ6

الدجل التجارؼ ال ائغ في دائخته مكان االحتجاج قائسـة احتجاجـات عـجم الػفـاء التـي حخرهـا خـبلل الذـهخ 
 الدابق عغ ال سبياالت السقبػلة والدشجات ألمخ.

 . وةجل أن تذسل هح  القائسة عمى البيانات اآلتية :6
 تارةخ االحتجاج. .أ
 اسع قابمها ومهشته ومػششه، واسع محخر الدشج ألمخ.اسع ساحل ال سبيالة ومهشته ومػششه و  .ب
 تارةخ االستحقاق. .ج
 مبمغ ال سبيالة أو الدشج ألمخ. .د
 ممخز أسباب االمتشاع عغ الػفاء التي ذكخها السجيغ وقت تحخةخ االحتجاج. .ه
يسدــظ مكتــل الدــجل التجــارؼ دفتــخاب لقيــج البيانــات الســحكػرة فــي الفقــخة الدــابقة، وةجــػز ل ــل شــخز  .3

 ع عميها مقابل الخسػم السقخرة، وةقػم مكتل الدجل التجارؼ بعسل نذخة تتزسغ تمظ البيانات.االشبل
 (522مادة )

. إذا وافــق اســتحقاق الػرقــة التجارةــة يــػم عصمــة رســسية أو يــػم العصمــة األســبػعية فــي مشذــأة الســجيغ فــبل 6
 يجػز السصالبة بػفائها إال في يػم العسل التالي.

بـأؼ إجـخاء يتعمـق بالػرقـة التجارةـة كتقـجيسها لمقبـػل أو الػفـاء أو عسـل االحتجـاج أو مـا . ال يجػز الكيـام 6
 يقػم مقامه إال في يػم عسل وفي ساعة مشاسبة.

. واذا حجد لعسل أؼ إجخاء يتعمق بالػرقة التجارةة ميعاد معـيغ ووافـق يػمـه األخيـخ يـػم عصمـة رسـسية أو 2
 امتج السيعاد إلى يػم العسل التالي. يػم العصمة األسبػعية في مشذأة السجيغ

 . تحدل في كل ميعاد أيام العصل التي تتخممه.7
. عمى كل تاجخ أن يعمغ في مكان بارز في مشذأته عغ يػم العصمة األسبػعية في السشذـأة واال افتـخض 5

 أنه يػم الجسعة مغ كل أسبػع.
 (523مادة )

يــة الستعمقــة بــاألوراق التجارةــة اليــػم األول مشهــا، وةكســل ال يــجخل فــي حدــاب السػاعيــج القانػنيــة أو االتفاق
 السيعاد بانقزاء آخخ يػم مشه.
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 (524مادة )
لمػفـــاء بكيســـة الػرقـــة التجارةـــة أو لمكيـــام بـــأؼ إجـــخاء متعمـــق بهـــا إال فـــي  ةال يجـــػز لمسحـــاكع أن تســـشل مهمـــ

 األحػال وفي الحجود التي يشز عميها القانػن.
 (533مادة )

ل التي يتصمـل فيهـا القـانػن التػقيـع عمـى الػرقـة التجارةـة باإلمزـاء يجـػز أن يقـػم الخـتع أو . في األحػا6
 اإللبع مقام هحا اإلمزاء.  ةبرس

. وفي جسيع األحػال يجل أن يكػن التػقيع مقخوءاب أو يدهل معه التعـخف عمـى اسـع السػقـع ولكبـه، واال 6
 جاز لمسحكسة أن تعتبخ التػقيع كأن لع يكغ.

ا شــهج شــاهجان عمــى الػرقــة التجارةــة أو عمــى الػلــمة السمحقــة بهــا بــأن لــاحل الخــتع أو البرــسة . إذ2
وضع خاتسه أو برسته أمامهسا وهػ عمى عمع بسزـسػن االلتـدام، امتشـع عمـى السػقـع االدعـاء بعـجم عمسـه 

 بهحا السزسػن، وذلظ باستثشاء حالتي التجليذ واإلكخا .
 (536مادة )

الجائغ تدمع ورقة تجارةة وفاء لجيشه تججيج هحا الجيغ إال إذا أثبـت بػضـػح اتجـا  قرـج ال يتختل عمى قبػل 
 الستعاقجيغ إلى إحجاث التججيج.

 الباب الخامس
 اإلفالس والرمح الهاقي مشو

 الفرل األول
 شير اإلفالس

 (536مادة )
أردنـي أو مـا ف ديشـار يعج في حالة إفبلس كل تاجخ تجاوز رأسساله السدتثسخ في التجـارة مبمـغ عذـخة آال .1

 إذا تػقف عغ دفع ديػنه التجارةة إثخ اضصخاب أعساله السالية.يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػناب 
وال يتختل عمـى التػقـف عـغ الـجفع أثـخ قبـل لـجور حكـع شـهخ اإلفـبلس، مـا لـع يـشز القـانػن عمـى غيـخ  .2

 ذلظ.
 (532مادة )

ه التجارة إذا تػفي أو أعتدل التجارة وهـػ فـي حالـة تػقـف يجػز شهخ إفبلس التاجخ بعج وفاته أو اعتدال .1
عغ الجفع. وةجـل تقـجيع شمـل شـهخ اإلفـبلس خـبلل الدـشة التاليـة لمػفـاة أو اعتـدال التجـارة. وال يدـخؼ هـحا 

 السيعاد في حالة اعتدال التجارة إال مغ تارةخ شصل اسع التاجخ مغ الدجل التجارؼ.
سـه بعـج وفاتـه مـع مخاعـاة السيعـاد السـحكػر فـي الفقـخة الدـابقة. فـإذا وةجػز لػرثة التاجخ شمل شـهخ إفبل .2

اعتــخض بعــس الػرثــة عمــى شــهخ اإلفــبلس وجــل أن تدــسع السحكســة أقــػالهع ثــع تفرــل فــي الصمــل وفقــا 
 لسرمحة ذوؼ الذأن.
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 تلبمغ الئحة دعػػ شهخ اإلفبلس في حالة وفاة التاجخ إلى ورثته جسمة في آخخ مػشغ له. .3
 (537مادة )

 ذهخ إفبلس التاجخ بشاء عمى شمبه أو شمل أحج دائشيه.ي .1
 وةجػز لمسحكسة أن تقزي بذهخ إفبلس التاجخ بشاء عمى شمل الشيابة العامة أو مغ تمقاء ذاتها. .2

 (535مادة )
يجػز لمتاجخ أن يصمل شهخ إفبلسه إذا اضصخبت أعساله السالية وتػقف عغ دفـع ديػنـه،  وةرـبل  .1

دـة عذـخ يػمـا عمــى تػقفـه عـغ الـجفع واال اعتبـخ مخت بـا لجخةسـة اإلفــبلس الصمـل واجبـا إذا انقزـى خس
التقريخؼ. وةكػن الصمل ببلئحة تػدع قمع كتـاب السحكسـة يبـيغ  يـه أسـباب التػقـف عـغ الـجفع وةخفـق 

 بها الػثائق اآلتية :
 الجفاتخ التجارةة الخئيدية. .أ
 لػرة عغ آخخ ميدانية وحداب األرباح والخدائخ .ب
السرــخوفات الذخرــية عــغ الدــشتيغ الدــابقتيغ عمــى تقــجيع شمــل شــهخ اإلفــبلس أو بيــان إجســالي ب .ج

 عغ مجة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل مغ ذلظ.
بيان تفريمي بسا يسم ه مغ عقارات ومشقػالت وقيستها التقخةبية في تارةخ التػقف عغ الـجفع وكـحلظ  .د

 صيغ أو خارجها.السبالغ الشقجية السػدعة باسسه لجػ السرارف سػاء في فمد
 بيان بأسساء الجائشيغ والسجيشيغ وعشاوةشهع ومقجار حقػقهع أو ديػنهع والتأميشات الزامشة لها. .ه
 بيان باالحتجاجات التي حخرت ضج  خبلل الدشتيغ الدابقتيغ عمى تقجيع شمل شهخ اإلفبلس. .و
واذا تعحر تقجيع بعزها وةجل أن ت ػن الػثائق السحكػرة في الفقخة الدابقة مررخة ومػقعة مغ التاجخ  .2

 أو استيفاء بياناتها وجل أن تتزسغ البلئحة أسباب ذلظ، وةحخر قمع كتاب السحكسة محزخاب بحلظ.
 (531مادة )

 ل ل دائغ بجيغ تجارؼ خال مغ الشداع مدتحق األداء أن يصمل الحكع بذهخ إفبلس مجيشه التاجخ. .1
جيشـه التـاجخ قـج تػقـف عـغ دفـع ديػنـه التجارةـة وةكػن لمجائغ بجيغ مجني حال هحا الحق إذا أثبت أن م .2

 السدتحقة فزبل عغ ديشه السجني.
وةكػن لمجائغ بجيغ آجل الحق في شمل شهخ اإلفـبلس إذا لـع يكـغ لسجيشـه التـاجخ محـل إقامـة معـخوف  .3

بجائشيـه  ةخع فـي ترـفيته أو قـام بترـخفات ضـار في فمدصيغ أو إذا لجأ إلى الفخار أو أغمق متجخ  أو شـ
 ن يقجم الجائغ ما يثبت أن السجيغ تػقف عغ دفع ديػنه التجارةة السدتحقة.بذخط أ

وةصمل الجائغ شهخ إفبلس مجيشه ببلئحة دعػػ تػدع قمع كتاب السحكسة السخترة مرحػبة بسـا يفيـج  .4
 خدانـة السحكسـة عمـىأردنيـاب أو مـا يعادلهـا بالعسمـة الستجاولـة قانػنـاب  إيجاعه مبمغ مائتيغ وخسديغ ديشـاراب 

ســـبيل األمانـــة لحدـــاب مرـــخوفات نذـــخ الحكـــع الرـــادر بذـــهخ اإلفـــبلس ووضـــع األختـــام عمـــى أمـــػال 
الســـجيغ ورفعهـــا والـــتحفع عمـــى شخرـــه. وةصمـــل الـــجائغ فـــي الئحـــة دعـــػا  اتخـــاذ اإلجـــخاءات التحفطيـــة 
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البلزمــة وةبــيغ فيهــا الطــخوف التــي يدــتجل مشهــا عمــى تػقــف الســجيغ عــغ دفــع ديػنــه. وةحــجد قمــع كتــاب 
 حكسة أقخب جمدة لشطخ الجعػػ وةلبمغ بها السجيغ.الس

 (532مادة )
ال يجــػز شــهخ إفــبلس التــاجخ بدــبل تػقفــه عــغ دفــع مــا يدــتحق عميــه مــغ غخامــات جدائيــة أو ضــخائل أو 

 .ةرسػم أو تأميشات اجتساعي
 (533مادة )

قـاء ذاتهـا وجـل عمـى إذا شمبت الشيابة العامة شهخ إفبلس التـاجخ أو إذا رأت السحكسـة شـهخ إفبلسـه مـغ تم
 قمع كتاب السحكسة أن يبمغه بيػم الجمدة.

 (534مادة )
يخصــخ قمــع كتــاب السحكســة الشيابــة العامــة بصمــل شــهخ اإلفــبلس وال يحــػل عــجم حزــػرها الجمدــة أو عــجم 

 إبجاء الخأؼ دون الحكع في دعػػ اإلفبلس.
 (543مادة )

خاذ التجابيخ البلزمـة لمسحافطـة عمـى أمـػال يجػز لمسحكسة السخترة بشطخ دعػػ اإلفبلس أن تأمخ بات .1
 السجيغ أو إدارتها إلى أن يتع الفرل في الجعػػ.

كسا يجػز لمسحكسة أن تتخح مـغ اإلجـخاءات مـا يسكشهـا مـغ الػقـػف عمـى حالـة السـجيغ الساليـة وأسـباب  .2
 تػقفه عغ الجفع.

 (546مادة )
جيغ، فإذا لع يكغ له مـػشغ تجـارؼ تجارؼ لمس تختز بذهخ اإلفبلس محكسة البجاية التي يقع بجائختها مػشغ .1

 نعقج االختراص لمسحكسة التي يقع في دائختها محل إقامته السعتادة.ا
ودون اإلخبلل بسا تقزي به االتفاقات الجولية الثشائية أو الستعجدة األشـخاف الشافـحة فـي فمدـصيغ يجـػز شـهخ  .2

أجشبيـة  ةلـػ لـع يرـجر حكـع بذـهخ إفبلسـه فـي دولـو  ةله في فمدصيغ فخع أو وكالة تجارةإفبلس التاجخ الحؼ 
 وفي هح  الحالة يشعقج االختراص لمسحكسة التي يقع في دائختها الفخع أو الػكالة في فمدصيغ.

 (546مادة )
 ت ػن السحكسة التي قزت بذهخ اإلفبلس مخترة بشطخ جسيع الجعاوػ والصمبات الشاشئة عغ اإلفبلس. .1
س إذا كانت متعمقة بإدارة التفميدة أو إذا كان الفرل فيها يقتزي تصبيق وتعتبخ الجعاوػ ناشئة عغ اإلفبل .2

 أحكام اإلفبلس.
وال يعتبــخ مــغ أعســال إدارة التفميدــة الــجعاوػ الشاشــئة عــغ الــجيػن التــي لمتفميدــة عمــى الغيــخ أو لمغيــخ عمــى  .3

 التفميدة متى كان مغ السسكغ أن تشذأ هح  الجعاوػ بجون اإلفبلس.
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 (542مادة )
حجد السحكسة فـي حكـع شـهخ اإلفـبلس تارةخـا مرقتـا لمتػقـف عـغ الـجفع، وتعـيغ أميشـا لمتفميدـة وتختـار ت .1

 أحج قزاتها ليكػن قاضيا لمتفميدة. وةجػز لها أن تأمخ بػضع األختام عمى محال تجارة السجيغ.
يجػز لهـا  ولمسحكسة أن تأمخ عشج الزخورة باتخاذ اإلجخاءات البلزمة لمتحفع عمى شخز السجيغ. وال .2

أن تأمخ بهحا اإلجخاء في حكع شهخ اإلفبلس إذا شمل السجيغ شهخ إفبلسه خبلل ميعاد الخسدة عذخ 
 يػما مغ تػقفه عغ الجفع.

 وةخسل قمع كتاب السحكسة إلى الشيابة العامة ممخرا عغ حكع شهخ اإلفبلس فػر لجور . .3
 (547مادة )

خ الــحؼ تػقـف  يــه السـجيغ عــغ الـجفع اعتبــخ تــارةخ إذا لـع تحــجد السحكسـة فــي حكـع شــهخ اإلفـبلس التــارة .1
 لجور حكع شهخ اإلفبلس تارةخا مرقتا لمتػقف عغ الجفع.

واذا لجر حكع شهخ اإلفبلس بعج وفاة السجيغ أو بعج اعتداله التجارة ولع يحجد  يـه تـارةخ التػقـف عـغ  .2
 جفع.الجفع اعتبخ تارةخ الػفاة أو اعتدال التجارة تارةخا مرقتا لمتػقف عغ ال

تدتعيغ السحكسة في تحجيج تارةخ التػقـف عـغ الـجفع بكـل فعـل أو قـػل أو ترـخف يرـجر عـغ السـجيغ  .3
وةكذف عغ اضـصخاب أعسالـه أو سـعيه إلـى االسـتسخار فـي نذـاشه التجـارؼ بػسـائل غيـخ مذـخوعة أو 
ضـارة بجائشيـه. وةـجخل فــي ذلـظ عمـى وجــه الخرـػص شـخوع السـجيغ فــي الهـخب أو االنتحـار أو إخفــاء 

 شائذة.  ةخوض بذخوط باهطة أو دخل في مزاربأمػاله أو بيعها بخدارة أو عقج ق
 (545مادة )

يجــػز لمسحكســة مــغ تمقــاء ذاتهــا أو بشــاء عمــى شمــل الشيابــة العامــة أو الســجيغ أو أحــج الــجائشيغ أو أمــيغ  .1
نقزــاء التفميدــة أو غيــخهع مــغ ذوؼ السرــمحة تعــجيل التــارةخ السرقــت لمتػقــف عــغ الــجفع وذلــظ إلــى ا

عذـخة أيــام مـغ تــارةخ إيــجاع قائسـة الــجيػن السحققــة قمـع كتــاب السحكسـة شبقــا ألحكــام هـحا القــانػن، وبعــج 
 انقزاء هحا السيعاد يريخ التارةخ السحجد لمتػقف عغ الجفع نهائيا.

وال يجػز بأؼ حـال إرجـاع تـارةخ التػقـف عـغ الـجفع إلـى اكثـخ مـغ سـشتيغ سـابقتيغ عمـى تـارةخ لـجور  .2
 هخ اإلفبلس. الحكع بذ

 (541مادة )
يقــػم قمــع كتــاب السحكســة التــي ألــجرت الحكــع بذــهخ اإلفــبلس بتبميــغ أمــيغ التفميدــة فــػر لــجور الحكـــع  .1

 بكتاب مدجل بعمع الػلػل بسباشخة أعسال التفميدة.
 وةجل عمى أميغ التفميدة شهخ حكع اإلفبلس والحكع بتعجيل التػقف عغ الجفع في الدجل التجارؼ. .2
يه نذخ ممخز الحكع في لحيفة يػمية تعيشها السحكسة في حكع شهخ اإلفبلس وتعميقـه فـي كسا يجل عم .3

 مكان ضاهخ في لػحة إعبلنات السحكسة وةجل أن يتع الشذخ خبلل عذخة أيام مغ تارةخ تبميغه بالحكع.
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 وةذتسل ممخز الحكع عمى اسع السجيغ السفمذ ومحل إقامته ورقع قيج  في الدجل التجـارؼ والسحكسـة .4
التــي ألــجرت حكــع شــهخ اإلفــبلس وتــارةخ لــجور  والتــارةخ السرقــت لمتػقــف عــغ الــجفع واســع قاضــي 
التفميدة واسع أميشها وعشػانه كسا يتزسغ الشذخ دعػة الجائشيغ لمتقجم لتدجيل ديػنهع في التفميدة. وفي 

لتــارةخ الججيــج حالـة تعــجيل تـارةخ التػقــف عــغ الـجفع يذــتسل الشذـخ فزــبل عــغ البيانـات الســحكػرة عمـى ا
 الحؼ عيشته السحكسة.

وةجل عمى أميغ التفميدة خبلل ثبلثيغ يػما مغ تارةخ تبميغه الحكع بذهخ اإلفبلس قيج ممخرـه باسـع  .5
جساعة الجائشيغ فـي كـل مكتـل تدـجيل مخـتز يػجـج بجائختـه عقـار لمسـجيغ. وال يتختـل عمـى هـحا القيـج 

 أؼ حق آخخ لجساعة الجائشيغ.
 (542مادة )

ل ذؼ مرــمحة مــغ غيــخ الخرــػم فــي دعــػػ اإلفــبلس االعتــخاض عمــى حكــع شــهخ اإلفــبلس يجــػز ل ــ .1
 لجػ السحكسة التي ألجرته خبلل ثبلثيغ يػما مغ تارةخ نذخ ممخره أو تعميقه.

( مـغ هــحا القــانػن يكـػن ميعــاد االعتــخاض عمــى 517ودون اإلخـبلل بأحكــام الفقــخة األولـى مــغ الســادة ) .2
مـغ تـارةخ لـجورها مـا لـع ت ـغ  جعاوػ الشاشـئة عـغ اإلفـبلس ثبلثـيغ يػمـاب جسيع األحكام الرادرة في الـ

 واجبة الذهخ  يدخؼ السيعاد مغ تارةخ شهخها.
 إذا شعغ عمى حكع شهخ اإلفبلس باالستئشاف فيخفع االعتخاض إلى السحكسة التي تشطخ االستئشاف. .3
مـغ األحكـام الرـادرة فـي وةدخؼ عمى ميعاد استئشاف الحكع الرـادر فـي دعـػػ شـهخ اإلفـبلس وغيـخ   .4

 الجعاوػ الشاشئة عغ اإلفبلس وشخةقة إقامتها أحكام قانػن ألػل السحاكسات السجنية والتجارةة.
 (543مادة )

 ت ػن األحكام الرادرة في دعاوػ اإلفبلس واجبة الشفاذ السعجل ببل كفالة ما لع يشز عمى غيخ ذلظ.
 (544مادة )

 عغ في السدائل اآلتية :ال يجػز الصعغ بأؼ شخةق مغ شخق الص
 األحكام أو القخارات الخالة بتعييغ أو استبجال قاضي التفميدة. .1
 األحكام أو القخارات الخالة بتعييغ أميغ أو مخاقل التفميدة أو بعدلهع. .2
 األحكام الرادرة في الصعغ بصخةق االعتخاض عمى قخارات قاضي التفميدة. .3
لى حيغ الفرل في الصعـغ عمـى قـخار قاضـي التفميدـة بذـأن األحكام الرادرة بػقف إجخاءات التفميدة إ .4

 قبػل الجيػن أو رفزها.
 األحكام الرادرة بذأن قبػل الجيػن الستشازع فيها مرقتا. .5
 األوامخ الرادرة بإلغاء إجخاءات التحفع عمى شخز السجيغ السفمذ. .6
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 (133مادة )
ل أن يحـػز حكـع شـهخ اإلفـبلس قـػة األمـخ السقزـي إذا أوفى السجيغ جسيع ديػنه التجارةة السدـتحقة وعػائـجها قبـ

 به وجل عمى السحكسة أن تقزي بإلغاء حكع شهخ اإلفبلس وتحسيل السجيغ كافة مرخوفات الجعػػ.
 (136مادة )

إذا لـــع تػجـــج فـــي التفميدـــة وقـــت شـــهخها نقـــػد حاضـــخة لسػاجهـــة مرـــخوفات شـــهخ حكـــع اإلفـــبلس ونذـــخ  أو 
وضـع األختـام عمـى أمػالـه أو رفعهـا. وجـل دفـع هـح  السرـخوفات  التحفع عمى شخز السـجيغ السفمـذ أو

مــغ مبمــغ األمانـــة التــي أودعهـــا الــجائغ شالــل شـــهخ اإلفــبلس خدانـــة السحكســة وةدــتخد السبـــالغ التــي دفعهـــا 
باالمتيــاز عمــى جسيــع الــجائشيغ مــغ أول نقــػد تــجخل التفميدــة كســا يجــػز لقاضــي التفميدــة أن يــأمخ بالسبــادرة 

 أمػال التفميدة لسػاجهة هح  السرخوفات.إلى بيع بعس 
 (136مادة )

عمى  تقلإذا شمل السجيغ شهخ إفبلسه وقزت السحكسة بخفس الصمل جاز لها أن تحكع عميه بغخامة ال  .1
 إذا تبيغ لها أنه تعسج الصشاع اإلفبلس.أو ما يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػناب  أردني ثبلثة آالف ديشار

ئشيغ شــهخ إفــبلس الســجيغ وقزــت السحكســة بــخفس الصمــل جــاز لهــا أن تحكــع عمــى واذا شمــل أحــج الــجا .2
الجائغ بالغخامة السشرػص عميهـا فـي الفقـخة الدـابقة وبشذـخ الحكـع عمـى نفقتـه فـي الرـحف التـي تعيشهـا إذا 
تبــيغ لهــا أنــه تعســج اإلســاءة إلــى ســسعة الســجيغ التجارةــة وذلــظ مــع عــجم اإلخــبلل بحــق الســجيغ فــي شمــل 

 س.التعػة
 الفرل الثاني

 األشخاص الذين يديرون التفميدة
 (132مادة )

 تعيغ السحكسة في حكع شهخ اإلفبلس وكيبل إلدارة التفميدة يدسى أميغ التفميدة. .1
ولمسحكســـة فـــي كـــل وقـــت مـــغ تمقـــاء ذاتهـــا أو بشـــاء عمـــى شمـــل قاضـــي التفميدـــة أو الســـجيغ السفمـــذ أو  .2

  يدةج عجدهع عمى ثبلثة.السخاقل األمخ بإضافة أميغ أو أكثخ بذخط أال
 يرجر بتشطيع مهشة أمشاء التفميدات قخار مغ الػزةخ السختز. .3

 (137مادة )
له إلى الجرجـة الخابعـة  أو لهخاب  لمسجيغ السفمذ أو قخةباب  لمتفميدة مغ كان زوجاب  ال يجػز أن يعيغ أميشاب  .1

 عشـج  أو محاسـباب  و مدـتخجماب له أ أو مغ كان خبلل الدشػات الثبلث الدابقة عمى شهخ اإلفبلس شخةكاب 
 عشه. له أو وكيبلب 

وكـــحلظ ال يجـــػز أن يعـــيغ أميشـــا لمتفميدـــة مـــغ ســـبق الحكـــع عميـــه باإلدانـــة فـــي جشايـــة أو جشحـــة ماســـة  .2
 بالذخف واألمانة.
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 (135مادة )
يتـــػلى أمـــيغ التفميدـــة إدارة أمـــػال التفميدـــة والسحافطـــة عميهـــا وةشـــػب عـــغ الســـجيغ السفمـــذ فـــي جسيـــع  .1

 واألعسال التي تقتزيها هح  اإلدارة.الجعاوػ 
يــجون أمــيغ التفميدــة يػمــا بيــػم جسيــع األعســال الستعمقــة بــإدارة التفميدــة فــي دفتــخ خــاص تــخقع لــفحاته  .2

 وةزع عميها قاضي التفميدة تػقيعه أو ختسه وةرشخ في نهاية الجفتخ بسا يفيج انتهاء .
الشــبلع عمـى هــحا الــجفتخ ولمســجيغ السفمــذ وةجـػز لمسحكســة ولقاضــي التفميدــة ولمسخاقـل فــي كــل وقــت ا .3

 بإذن خاص مغ قاضي التفميدة االشبلع عمى الجفتخ.
 (131مادة )

 إذا تعجد أمشاء التفميدة وجل أن يعسمػا مجتسعيغ، وةدألػن بالتزامغ عغ إدارتهع. .1
لحالة وةجػز لقاضي التفميدة أن يقدع العسل  يسا بيشهع أو أن يعهج إلى أحجهع بعسل معيغ وفي هح  ا .2

 تقترخ مدئػلية أميغ التفميدة عمى العسل الحؼ عهج به إليه.
وةجػز ألمشاء التفميدة أن يشيبػا بعزهع الـبعس فـي الكيـام باألعسـال السعهـػد بهـا إلـيهع وال يجـػز لهـع  .3

إنابــة الغيــخ إال بــإذن مــغ قاضــي التفميدــة وفــي هــح  الحالــة يكــػن أمــيغ التفميدــة ومــغ أنابــه مدــئػليغ 
 غ هح  األعسال.بالتزامغ ع

 (132مادة )
يجــػز لمســجيغ السفمــذ ولمسخاقــل االعتــخاض لــجػ قاضــي التفميدــة عمــى أعســال أمــيغ التفميدــة قبــل  .1

 إتسامها، وةتختل عمى االعتخاض وقف إجخاء العسل السعهػد به إليه.
وةجـل أن يفرـل قاضـي التفميدــة فـي االعتـخاض خــبلل خسدـة أيـام مـغ تــارةخ تقجيسـه وةكـػن قــخار   .2

 ل الشفاذ السعجل.واج
 (133مادة )

يجـــػز لمسحكســـة مـــغ تمقـــاء ذاتهـــا أو بشـــاءب عمـــى شمـــل قاضـــي التفميدـــة أو بشـــاءب عمـــى شـــكػػ قـــجمها الســـجيغ 
السفمذ أو السخاقل لقاضي التفميدة أن تقخر عـدل أمـيغ التفميدـة وتعيـيغ غيـخ  أو إنقـاص عـجد األمشـاء فـي 

 حالة تعجدهع.
 (134مادة )

 فميدة ومرخوفاته بقخار مغ قاضي التفميدة بعج أن يقجم األميغ تقخةخاب عغ إدارته.تقجر أتعاب أميغ الت .1
 وةجػز لقاضي التفميدة أن يأمخ برخف مبالغ ألميغ التفميدة قبل تقجيع التقخةخ خرساب مغ أتعابه. .2
 وةجػز ل ل ذؼ شأن الصعغ لجػ السحكسة في قخار قاضي التفميدة الخاص بتقجيخ أتعـاب أمـيغ التفميدـة .3

 ومرخوفاته.
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 (163مادة )
يتـــــػلى قاضـــــي التفميدـــــة إضـــــافة لمدـــــمصات السقـــــخرة لـــــه بشرـــــػص خالـــــة مخاقبـــــة إدارة التفميدـــــة   .6

 ومبلحطة سيخ إجخاءاتها واألمخ باتخاذ التجابيخ البلزمة لمسحافطة عمى أمػالها.
 يجعػ الجائشيغ في األحػال السبيشة في القانػن إلى االجتساعات وةتػلى رئاستها. .6
فــي كــل وقــت اســتجعاء الســجيغ السفمــذ أو وكبلئــه أو مدــتخجميه أو ورثتــه أو أؼ شــخز آخــخ لــه  .2

 لدساع أقػالهع في شئػن التفميدة.
ازعــات التــي تشذــأ عشهــا وت ــػن شــهخ تقخةــخاب عــغ حالــة التفميدــة وعــغ السشأيقــجم لمسحكســة كــل ثبلثــة  .7

 في اختراص السحكسة. ةداخم
 (166مادة )

التفميدــة قمــع كتــاب السحكســة فــي اليــػم التــالي لرــجروها ولــه أن  يا قاضــتــػدع القــخارات التــي يرــجره .1
 يأمخ بتبميغها لحوؼ الذأن.

وةكػن تبميغ القخارات التـي تػجـه إلـى ذوؼ الذـأن بكتـل مدـجمة مرـحػبة بعمـع الػلـػل إال إذا نـز  .2
 القانػن أو أمخ قاضي التفميدة بإجخاء التبميغ بصخةقة أخخػ.

 (166مادة )
غ فــي القــخارات التــي يرــجرها قاضــي التفميدــة إال إذا نــز القــانػن عمــى جــػاز ذلــظ أو ال يجــػز الصعــ .1

 كانت تمظ القخارات خارجة عغ حجود اختراله.
يقـــجم الصعـــغ ببلئحـــة دعـــػػ تـــػدع قمـــع كتـــاب السحكســـة خـــبلل عذـــخة أيـــام مـــغ تـــارةخ لـــجور القـــخار  .2

سة في أول جمدة عمـى أن ال يذـتخك السصعػن عميه أو مغ تارةخ تبميغه إلى ذوؼ الذأن  وتشطخ  السحك
 قاضي التفميدة السصعػن عمى قخار  في نطخ هحا الصعغ وةكػن قخار السحكسة غيخ قابل لمصعغ.

 يػقف الصعغ تشفيح القخار حتى تفرل السحكسة في أمخ  ما لع تأمخ باستسخار تشفيح . .3
أردني أو عمى ألف ديشار  إذا رفزت السحكسة الصعغ جاز لها أن تحكع عمى الصاعغ بغخامة ال تدةج .4

 إذا تبيغ لها أنه تعسج تعصيل قخار قاضي التفميدة.ما يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػناب 
 (162مادة )

 لمسحكسة في كل وقت أن تدتبجل بقاضي التفميدة غيخ  مغ قزاة السحكسة. .1
 ليشػب عشه.وفي حالة الةياب السرقت لقاضي التفميدة لخئيذ السحكسة أن يشجب أحج قزاتها  .2

 (167مادة )
 يعيغ قاضي التفميدة مخاقباب أو أكثخ مغ الجائشيغ الحيغ يخشحػن أنفدهع لحلظ. .1
وةجػز لمسجيغ السفمـذ ول ـل دائـغ االعتـخاض عمـى قـخار قاضـي التفميدـة الخـاص بتعيـيغ السخاقـل وال  .2

 يتختل عمى االعتخاض وقف تشفيح القخار.
 وةجل أن يفرل  يه عمى وجه الدخعة.يقجم االعتخاض إلى قاضي التفميدة نفده  .3



 126 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

 (165مادة )
ال يجػز أن يكػن السخاقل أو الشائل عغ الذخز االعتبارؼ السعيغ مخاقباب زوجاب لمسجيغ أو قخةباب أو لهخاب 

 له إلى الجرجة الخابعة.
 (161مادة )

ميغ مــغ يقــػم السخاقــل إضــافة لمدــمصات السقــخرة لــه بشرــػص خالــة بفحــز السيدانيــة والتقخةــخ السقــج .1
 السجيغ ومعاونة قاضي التفميدة في الخقابة عمى أعسال أميغ التفميدة.

ولمسخاقل أن يصمل مغ أميغ التفميدة إيزاحات عغ سيخ إجخاءاتها وعغ إيخاداتها ومرخوفاتها وعـغ  .2
 حالة الجعاوػ الستعمقة بها.

 (162مادة )
تقخر له مكافأة إجسالية عغ عسمـه  ال يتقاضى السخاقل أجخاب نطيخ عسمه، ومع ذلظ يجػز لمسحكسة أن .1

 إذا بحل جهجاب غيخ عادؼ وكانت الحالة السالية لمتفميدة تدسل بحلظ.
 يجػز عدل السخاقل بقخار مغ قاضي التفميدة. .2
 ال يدأل السخاقل إال عغ خصئه الجديع. .3

 الفرل الثالث
 آثار اإلفالس
 الفرع األول

 آثار اإلفالس بالشدبة إلى السدين
 (163مادة )

سحكسـة أن تقـخر عشـج االقتزـاء بشـاءب عمـى شمــل قاضـي التفميدـة أو الشيابـة العامـة أو أمـيغ التفميدــة أو لم .1
السخاقل الـتحفع عمـى شـخز السـجيغ السفمـذ بتػقيفـه أو بػضـعه تحـت السخاقبـة أو مشعـه مـغ مغـادرة الـببلد 

 مى التطمع وقف تشفيح .لسجة محجدة قابمة لمتججيج، ولمسجيغ أن يتطمع مغ هحا القخار دون أن يتختل ع
ولمسحكسة أن تقخر في كل وقت إلغاء قخارها بالتحفع عمـى شـخز السـجيغ أو قخارهـا بـالسشع مـغ مغادرتـه  .2

 الببلد.
 (164مادة )

ال يجــػز لمســـجيغ السفمـــذ أن يتغيـــل عـــغ محـــل إقامتـــه الـــجائع أو يدـــافخ إلـــى الخـــارج دون أن يخصـــخ أمـــيغ 
 ذن مغ قاضي التفميدة.إز له أن يغيخ محل إقامته إال بالتفميدة بسحل تػاجج  كتابة، وال يجػ 

 (163مادة )
ال يجــػز لســغ شــهخ إفبلســه بالتــجليذ أو التقرــيخ أن يكــػن ناخبــاب أو مشتخبــاب أو معيشــاب فــي السجــالذ  .1

الشيابية أو السحميـة أو الغـخف التجارةـة أو الرـشاعية أو الشقابـات السهشيـة وال أن يتـػلى وضيفـة عامـة وال 
ن  مجيخاب أو عزػاب في مجمـذ إدارة شـخكة وال أن يذـتغل بأعسـال السرـارف أو الػكالـة التجارةـة أن يكػ 
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أو الترجيخ أو االستيخاد أو الدسدخة في بيع أو شخاء األوراق السالية أو البيع بالسداد العمشـي، وكـل ذلـظ 
 إليه اعتبار . د  خ  ما لع يل 

إدارة أمػاله ومع ذلظ يجػز لمسحكسة السخترة أن وال يجػز لسغ شهخ إفبلسه أن يشػب عغ غيخ  في  .2
 تأذن له في إدارة أمػال أوالد  القرخ إذا لع يتختل عمى ذلظ إلحاق ضخر بهع.

 (166مادة )
تغــل يــج الســجيغ السفمــذ فــػر لــجور حكــع بذــهخ اإلفــبلس عــغ إدارة أمػالــه والترــخف فيهــا، وتــجخل  .1

شاء قيامها وتعتبخ الترخفات التي يقػم بها السجيغ في ضسغ مقػمات التفميدة األمػال التي ترول إليه أث
 يػم لجور حكع شهخ اإلفبلس واقعة بعج لجرو .

إذا كان الترخف مسـا ال يحـتج بـه عمـى الغيـخ إال بالقيـج أو التدـجيل أو غيـخ ذلـظ مـغ اإلجـخاءات لـع  .2
 .في مػاجهة جساعة الجائشيغ إال إذا تع اإلجخاء قبل لجور حكع شهخ اإلفبلس دخ  ي  
وال يحـــػل غـــل يـــج الســـجيغ السفمـــذ عـــغ إدارة أمػالـــه والترـــخف فيهـــا دون قيامـــه بـــاإلجخاءات البلزمـــة  .3

 لمسحافطة عمى حقػقه.
 (166مادة )

ال يجػز لمسجيغ السفمذ بعج لجور حكع شهخ اإلفـبلس الػفـاء بسـا عميـه مـغ ديـػن أو اسـتيفاء مـا لـه  .1
 مغ حقػق.

رقـــة تجارةـــة  جـــاز الػفـــاء لـــه بكيستهـــا عشـــج حمـــػل ميعـــاد ومـــع ذلـــظ إذا كـــان الســـجيغ السفمـــذ حـــامبلب لػ  .2
 ( مغ هحا القانػن.726استحقاقها إال إذا عارض أميغ التفميدة في هحا الػفاء شبقاب  لمسادة )

 (162مادة )
ال تقع السقالة بعج لجور حكع شهخ اإلفـبلس بـيغ مـا لمسـجيغ مـغ حقـػق ومـا عميـه مـغ التدامـات، إال إذا 

، وةػجج االرتباط بػجه خاص إذا نذأت الحقػق وااللتدامات السحكػرة عغ سـبل واحـج أو وجج ارتباط بيشهسا
 شسمها حداب جار.

 (167مادة )
يذسل غل يج السجيغ السفمذ في اإلدارة والترخف جسيع األمػال التي ت ػن مم اب له يػم لجور حكـع  .1

 شهخ اإلفبلس واألمػال التي ترول إليه مم يتها وهػ في حالة إفبلس.
 ومع ذلظ ال يذسل غل اليج ما يأتي : .2

األمػال التي ال يجػز الحجد عميها قانػناب وال األرباح التي يسكغ أن يحققهـا السـجيغ بشذـاشه وذلـظ  .أ
عمى قجر ما يعتبخ  القاضي متشاسـباب مـع حاجـة السـجيغ إلعالـة نفدـه وأسـخته وكـحلظ اإلعانـة التـي 

 تتقخر له.
 األمػال السسمػكة لغيخ السجيغ. .ب
 حقػق السترمة بذخز السجيغ أو بأحػاله الذخرية.ال .ج
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التعػةزــات التــي تدــتحق لمسدــتفيج فــي عقــج تــأميغ لــحيل أبخمــه الســجيغ قبــل لــجور حكــع شــهخ  .د
اإلفبلس. ومع ذلظ يلمدم السدتفيج بـأن يـخد إلـى التفميدـة جسيـع أقدـاط التـأميغ التـي دفعهـا السـجيغ 

 ف عغ الجفع ما لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ.ابتجاءب مغ التارةخ الحؼ عيشته السحكسة لمتػق
 (165مادة )

إذا آلت إلى السجيغ السفمذ تخكة فبل يكػن لجائشيه حق عمى أمػالها إال بعج أن يدتػفى دائشػ السػرث  .1
 حقػقهع مغ هح  األمػال وال يكػن لجائشي السػرث أؼ حق عمى أمػال التفميدة.

يدـة ترــفية أمـػال التخكــة التــي آلـت إلــى السـجيغ ووفــاء مــا يتـػلى أمــيغ التفميدـة وبإشــخاف قاضــي التفم .2
عميهــا مــغ ديــػن وتػقــف جسيــع الــجعاوػ الستعمقــة بــأمػال التخكــة واجــخاءات التشفيــح عميهــا بسجــخد لــجور 

 حكع شهخ اإلفبلس إلى أن تتع ترفية التخكة.
 (161مادة )

و عميــه أو الدــيخ فيهــا ال يجــػز بعــج لــجور حكــع شــهخ اإلفــبلس إقامــة دعــػػ مــغ الســجيغ السفمــذ أ .1
 باستثشاء الجعاوػ اآلتية :

 الجعاوػ الستعمقة باألمػال والحقػق والترخفات التي ال يذسمها غل يج السجيغ. .أ
 الجعاوػ الستعمقة بأعسال التفميدة التي يجيد القانػن لمسجيغ إقامتها. .ب
 الجعاوػ الجدائية. .ج
 الجعاوػ السهيأة لمحكع بقفل باب السخافعة فيها. .د

لمسحكسة أن تأذن في إدخال السجيغ السفمذ في الجعاوػ الستعمقة بالتفميدة، كسا يجػز لها أن  وةجػز .2
 تأذن في إدخال الجائغ في هح  الجعاوػ إذا كانت له مرمحة خالة فيها.

إذا أقام السجيغ أو أقيست عميه دعػػ جدائية أو دعػػ متعمقـة بذخرـه أو بأحػالـه الذخرـية، وجـل  .3
 دة فيها إذا اشتسمت عمى شمبات مالية.إدخال أميغ التفمي

 (162مادة )
إذا حكـــع عمـــى الســـجيغ السفمـــذ بعـــج شـــهخ إفبلســـه .بـــالتعػةس عـــغ ضـــخر أحجثـــه لمغيـــخ جـــاز لمسحكـــػم لـــه 

 الجخػل في التفميدة بالتعػةس السقزي به ما لع يثبت تػاشر  مع السجيغ.
 (163مادة )

خ إعانــة لمســجيغ ترــخف مــغ أمــػال التفميدــة بشــاءب يجــػز لقاضــي التفميدــة بعــج ســساع أقــػال أميشهــا تقخةــ .1
 عمى شمبه أو شمل مغ يعػلهع.

لصالل اإلعانـة وألمـيغ التفميدـة الـتطمع لـجػ قاضـي التفميدـة عـغ تقـجيخها دون أن يتختـل عمـى الـتطمع  .2
 وقف لخف اإلعانة.

عانـة أو األمـخ لقاضي التفميدة في كل وقت مغ تمقاء ذاته أو بشاءب عمى شمل أميشها تعجيل مقجار اإل .3
 بإلغائها وةجػز التطمع عغ هحا لجػ قاضي التفميدة نفده.
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يػقــف لــخف اإلعانــة متــى حــاز حكــع الترــجيق عمــى الرــمل قــػة األمــخ السقزــي بــه أو قيــام حالــة  .4
 االتحاد بيغ الجائشيغ.  

 (164مادة )
داول تجارة ججيجة بغيـخ ( مغ هحا القانػن يجػز لمسجيغ السفمذ بجون إذن أن ي163مع مخاعاة حكع السادة )

أمػال التفميدة وةكػن لمجائشيغ الحيغ تشذأ ديػنهع بسشاسـبة مداولـة هـح  التجـارة األولػةـة فـي اسـتيفاء حقـػقهع 
 مغ أمػالها.

 (123مادة )
ال يجـػز التسدـظ فــي مػاجهـة جساعـة الــجائشيغ بالترـخفات التاليـة إذا قــام بهـا السـجيغ بعــج تـارةخ تػقفـه عــغ 

 حكع بذهخ اإلفبلس :الجفع وقبل ال
 مشل التبخعات أيا كان نػعها باستثشاء الهجايا الرغيخة التي يجخؼ عميها العخف. .1
وفاء الجيػن قبل استحقاقها أيا كانت كيفية هحا الػفاء، وةعتبخ إنذاء مقابل وفاء ورقة تجارةة لع يحل  .2

 ميعاد استحقاقها في حكع الػفاء قبل حمػل األجل.
ـــاء الـــجيػن الحالـــة ب .3 ـــه، وةعتبـــخ الػفـــاء بصخةقـــة األوراق التجارةـــة أو الشقـــل وف غيـــخ الذـــيء الستفـــق عمي

 السرخفي كالػفاء بالشقػد.
كــل رهــغ تــأميشي أو حيــازؼ أو حــق امتيــاز أو اخترــاص يشذــأ أو يتقــخر عمــى أمــػال الســجيغ ضــساناب  .4

 لجيغ سابق عمى هحا التأميغ.
 (126مادة )

( مغ هحا القانػن بعـج تػقفـه عـغ الـجفع وقبـل 123السادة ) كل ترخف آخخ قام به السجيغ غيخ ما ذكخ في
الحكع بذهخ إفبلسه يجػز الحكع بعجم نفاذ  في مػاجهة جساعة الجائشيغ إذا كان الترخف ضـاراب بهـا وكـان 

 السترخف إليه يعمع وقت وقػع الترخف بتػقف السجيغ عغ الجفع.
 (126مادة )

خ التػقف عغ الجفع وقبل الحكع بذـهخ اإلفـبلس لـع يجـد اسـتخداد إذا دفع السجيغ قيسة ورقة تجارةة بعج تارة
ــحبت الػرقــة التجارةــة لحدــابه بــخد الكيســة السجفػعــة إلــى  مــا دفــع مــغ الحامــل، وانســا يمــدم الدــاحل أو مــغ سل
التفميدــة إذا كــان يعمــع وقــت إنذــاء الػرقــة التجارةــة بتػقــف الســجيغ عــغ الــجفع وةقــع االلتــدام بــالخد فــي حالــة 

 لؤلمخ عمى السطهخ األول إذا كان يعمع وقت حرػله عمى الدشج بتػقف السجيغ السفمذ عغ الجفع.الدشج 
 (122مادة )

حقــػق الــخهغ أو االمتيــاز أو االخترــاص السقــخرة عمــى أمــػال الســجيغ يجــػز الحكــع بعــجم نفاذهــا فــي  .1
ثبلثــيغ يػمــاب مــغ  مػاجهــة جساعــة الــجائشيغ إذا حرــل القيــج بعــج تــارةخ التػقــف عــغ الــجفع وبعــج انقزــاء

 تارةخ إنذاء أو تقخةخ أؼ مغ هح  التأميشات.
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يأخـــح الـــجائغ لـــاحل الـــخهغ أو االمتيـــاز أو االخترـــاص التـــالي لمـــخهغ أو االمتيـــاز أو االخترـــاص  .2
الحؼ حكع بعجم نفاذ  في مػاجهة جساعة الجائشيغ مختبة هحا التـأميغ فـي الحرـػل عمـى مجيػنيتـه، ومـع 

حكػر مغ الثسغ الشاتج عغ بيـع السـال السقـخر عميـه التـأميغ إال مـا كـان يحرـل ذلظ ال يعصى الجائغ الس
 عميه بفخض نفاذ الخهغ أو االمتياز أو االختراص الدابق وةرول الفخق إلى جساعة الجائشيغ.

 (127مادة )
إذا حكع بعجم نفاذ أؼ ترخف لمسجيغ في أمػاله في مػاجهة جساعة الجائشيغ ألدم السترـخف إليـه بـأن  .1

خد إلــى التفميدــة مــا حرــل عميــه الســجيغ بسػجــل هــحا الترــخف أو قيســة الذــي وقــت قبزــه، كســا يمــدم يــ
 مغ تارةخ الكبس. ما قبزه بجفع ثسار

وةكػن لمسترخف إليـه الحـق فـي اسـتخداد العـػض الـحؼ قجمـه لمسـجيغ إذا وجـج هـحا العـػض بعيشـه فـي  .2
جساعة الـجائشيغ بالسشفعـة التـي عـادت عميهـا التفميدة، فإذا لع يػجج كان مغ حق السترخف إليه مصالبة 

 مغ الترخف وأن يجخل في التفميدة برفته دائشاب عادياب بسا يدةج عمى قيسة هح  السشفعة.
 (125مادة )

يجــػز ألمــيغ التفميدــة وحــج  شمــل الحكــع بعــجم نفــاذ ترــخفات الســجيغ فــي مػاجهــة جساعــة الــجائشيغ إذا وقــع 
وفقــاب ألحكــام القــانػن الســجني، وةدــخؼ الحكــع الرــادر بعــجم نفــاذ  الترــخف قبــل لــجور حكــع شــهخ اإلفــبلس

 الترخف في مػاجهة جساعة الجائشيغ سػاء نذأت حقػقهع قبل حرػل الترخف أو بعج حرػله.
 (121مادة )

( والسـادة 122( إلـى )123تدقط الـجعاوػ الشاشـئة عـغ تصبيـق األحكـام السشرـػص عميهـا فـي السـػاد مـغ )
 بسزي سشتيغ مغ تارةخ لجور الحكع بذهخ اإلفبلس. مغ هحا القانػن  132

 الفرع الثاني
 آثار اإلفالس بالشدبة إلى الدائشين

 الدائشهن بهجو عام .أ
 (122مادة )

ال يجػز لمجائشيغ العادييغ أو الجائشيغ ألحاب حقػق االمتياز العامة بعج لجور حكع شهخ اإلفبلس  .1
 إجخاءات قزائية أخخػ ضجها.إقامة دعاوػ فخدية عمى التفميدة أو اتخاذ أية 

وكحلظ يتختل عمى لجور حكع شهخ اإلفبلس وقف الـجعاوػ الفخديـة السقامـة مـغ الـجائشيغ السـحكػرةغ  .2
فــي الفتــخة الدــابقة ووقــف إجــخاءات التشفيــح التــي بــجأها هــرالء الــجائشػن قبــل لــجور حكــع شــهخ اإلفــبلس، 

في إجخاءات التشفيح بـإذن مـغ قاضـي التفميدـة ومع ذلظ إذا تحجد يػم لبيع عقار السفمذ جاز االستسخار 
 وةرول الثسغ لمتفميدة.
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يجػز لمجائشيغ السختهشيغ وألحاب حقػق االمتيـاز الخالـة والحالـميغ عمـى اخترـاص عمـى أمـػال  .3
الســجيغ إقامــة الــجعاوػ الفخديــة أو االســتسخار فيهــا فــي مػاجهــة أمــيغ التفميدــة، كســا يجــػز لهــع التشفيــح أو 

 عمى األمػال التي تقع عميها تأميشاتهع.االستسخار  يه 
 (123مادة )

الحكــع بذــهخ اإلفــبلس آجــال جسيــع الــجيػن الشقجيــة الستختبــة فــي ذمــة السفمــذ ســػاء أكانــت عاديــة أم  طل دــق  يل 
 مزسػنة بامتياز عام أو خاص.

 (124مادة )
الــجائغ السعمــق ديشــه  يجــػز لمــجائغ السعمــق ديشــه عمــى شــخط فاســخ الــجخػل فــي التفميدــة مــع تقــجيع كفيــل، أمــا

 عمى شخط واقف  يجشل نريبه في التػزةعات إلى أن تتبيغ نتيجة الذخط.
 (173مادة )

إذا وجـج جسمـة ممتـدميغ بـجيغ واحـج وشـهخ إفـبلس أحــجهع فـي هـحا الـجيغ لـع يتختـل عمـى هـحا اإلفــبلس  .1
 أثخ بالشدبة إلى السمتدميغ اآلخخةغ ما لع يشز القانػن عمى غيخ ذلظ.

 شخوشه عمى السمتدميغ اآلخخةغ. دخ  رمل مع السمتدم الحؼ أفمذ لع ت  واذا تع ال .2
 (176مادة )

إذا استػفى الجائغ مغ أحج السمتدميغ بجيغ واحج جدءا مغ الجيغ ثع أفمذ باقي السمتدميغ أو أفمذ أحجهع لع 
سمتــدم غيــخ يجــد لمــجائغ أن يــجخل فــي التفميدــات إال بالبــاقي مــغ ديشــه وةبقــى محتفطــاب بحقــه فــي مصالبــة ال

 ا  عشها.ف  السفمذ بهحا الباقي، وةجػز لهحا السمتدم أن يجخل في كل تفميدة بسا و  
 (176مادة )

يغ بجيغ واحج دفعة واحجة جاز لمجائغ أن يجخل في كل تفميدة بكل ديشه إلى أن شيإذا أفمذ جسيع السج .1
 ومرارة . يدتػ يه بتسامه مغ أللأل 

 ة أخخػ بسا أوفته عشها.وال يجػز لتفميدة الخجػع عمى تفميد .2
واذا كان مجسػع مـا حرـل عميـه الـجائغ يدةـج عمـى ديشـه وتػابعـه عـادت الدةـادة إلـى تفميدـة مـغ يكـػن  .3

مكفــػالب مــغ اآلخــخةغ بحدــل تختيــل التدامــاتهع فــي الــجيغ، فــإذا لــع يػجــج هــحا التختيــل عــادت الدةــادة إلــى 
 التفميدات التي دفعت أكثخ مغ حرتها في الجيغ.

 (172مادة )
إذا كان السفمذ ممتدماب بجفع مختل دورؼ مجػ الحياة أو بالػفاء بتعهجات مقدصة وكان ذلظ مقابل عػض، 
جــاز لقاضــي التفميدــة بشــاءب عمــى شمــل الــجائغ أن يــأمخ بتجشيــل مبمــغ كــاف لمػفــاء بالسختبــات أو األقدــاط 

 السحكػرة مع بيان كيفية أدائها.
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 الدائشهن أصحاب الديهن السزسهنة  .ب
 ىن أو امتياز عمى مشقهلبر 

 (177مادة )
ال تـجرج أسـساء دائشـي السفمـذ الحـائدةغ بػجـه قـانػني عمـى رهـغ أو امتيـاز خـاص عمـى مشقـػل فـي جساعـة 

 الجائشيغ إال عمى سبيل التحكخة.
 (175مادة )

يجػز ألميغ التفميدة في كل وقت وبعج الحرػل عمى إذن مغ قاضي التفميدة دفع الجيغ السزسػن بخهغ 
 مى مشقػل واستخداد السشقػل السخهػن لحداب جساعة الجائشيغ.ع

 (171مادة )
إذا بيع السشقػل السخهـػن بشـاءب عمـى شمـل الـجائغ السـختهغ بـثسغ يدةـج عمـى الـجيغ قـبس أمـيغ التفميدـة  .1

السقجار الدائج لحداب جساعة الجائشيغ، فإذا كان الثسغ أقل مـغ الـجيغ اشـتخك الـجائغ السـختهغ بالبـاقي لـه 
 ي التفميدة برفته دائشاب عادياب بذخط أن يكػن ديشه قج حقق شبقاب ألحكام هحا القانػن.ف
وةجــػز ألمــيغ التفميدــة أن يعــحر الــجائغ الســختهغ بإخصــار  بػجــػب اتخــاذ اإلجــخاءات القانػنيــة لمتشفيــح  .2

هــح  اإلجــخاءات عمــى السشقــػالت السخهػنــة قبــل انتهــاء حالــة االتحــاد، فــإذا لــع يقــع الــجائغ الســختهغ باتخــاذ 
جاز لقاضي التفميدة بشاءب عمى شمل أميشها وبعج سساع أقـػال الـجائغ السـختهغ أو إخصـار  األذن لؤلمـيغ 
ــجائغ الســختهغ وةجــػز لهــحا  ببيــع السشقــػالت السخهػنــة، وةبمــغ قــخار قاضــي التفميدــة بــاألذن بــالبيع إلــى ال

 البيع ما لع تأمخ السحكسة بغيخ ذلظ. الجائغ الصعغ في القخار. وةتختل عمى الصعغ  يه وقف تشفيح
 (172مادة )

عمــى أمــيغ التفميدــة بعــج اســتئحان قاضــي التفميدــة أن يــجفع خــبلل األيــام العذــخة التاليــة لرــجور حكــع  .1
السدتحقة لمعسال والسدتخجميغ لجػ السـجيغ قبـل لـجور الحكـع بذـهخ  بذهخ اإلفبلس األجػر والسختبات
يكػن تحت يج  مغ نقػد لمتفميدة ولػ وجج أؼ ديغ آخـخ، فـإذا لـع يكـغ إفبلسه عغ مجة ثبلثيغ يػماب مسا 

لجػ أميغ التفميدة الشقػد البلزمة لػفاء هح  الجيػن وجل الػفاء مغ أول نقػد تجخل التفميدة ولػ وججت 
 ديػن أخخػ تدبقها في مختبة االمتياز.

 ختبة االمتياز السقخر قانػناب. وةكػن لمسبالغ السدتحقة لمصػائف السحكػرة والدائجة عمى ما تقجم م .2

 (173مادة )
(  مــغ هــحا 115يكــػن لمســرجخ فــي حالــة إنهــاء إيجــار العقــار الــحؼ يــداول  يــه السفمــذ التجــارة شبقــاب لمســادة )

القانػن حق امتياز لزسان األجخة السدتحقة له عغ الدشة الدابقة عمى لجور حكع شهخ اإلفبلس وعغ الدـشة 
 قػالت السػجػدة في العيغ السرجخة أو نقمت ضل السرجخ محتفطاب بحقه في االمتياز.الجارةة، واذا بيعت السش
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 (174مادة )
ال يذسل االمتياز السقخر لمحكػمة بدبل الزخائل عمى اختبلف أنػاعهـا إال ديـغ الزـخةبة السدـتحقة عمـى 

ي خػ السدـتحقة فـالسفمذ عغ الدشتيغ الدابقتيغ عمى لجور الحكع بذهخ اإلفبلس، وتجخل الزخائل األخـ
 التػزةعات بػلفها ديػناب عادية

 (153مادة )
يجػز لقاضي التفميدة بشـاءب عمـى اقتـخاح أميشهـا أن يـأمخ عشـج االقتزـاء باسـتخجام أول نقـػد تـجخل التفميدـة 
فـــي الػفـــاء بحقـــػق الـــجائشيغ الـــحيغ لهـــع امتيـــاز عمـــى مشقـــػالت السفمـــذ بذـــخط أن ت ـــػن أســـساؤهع قـــج وردت 

( مـــغ هـــحا 132ائيـــة لمـــجيػن غيـــخ الستشـــازع فيهـــا السذـــار إليهـــا فـــي الفقـــخة األولـــى مـــغ الســـادة )بالقائســـة الشه
 القانػن، واذا حرمت مشازعة في االمتياز فبل يجػز الػفاء إال بعج الفرل فيها بحكع نهائي.

  الدائشهن أصحاب الديهن السزسهنة .ج
 برىن أو امتياز أو اختراص عمى عقار

 (156مادة )
ةع ثسغ العقارات قبـل تػزةـع ثسـغ السشقـػالت أو حرـل التػزةعـان معـاب كـان لمـجائشيغ السـختهشيغ إذا حرل تػز 

أو السستــازةغ أو الحالــميغ عمــى اخترــاص الــحيغ لــع يدــتػفػا ديــػنهع كمهــا أو بعزــها مــغ ثســغ العقــارات 
ــة بالتــأميغ أن يذــتخكػا بالبــاقي لهــع مــع الــجائشيغ العــادييغ فــي تػزةــع األمــػال التــ ي يتعمــق بهــا حــق السحسم

 جساعة الجائشيغ بذخط أن ت ػن ديػنهع قج حققت شبقاب ألحكام هحا القانػن.
 (156مادة )

إذا جــخػ تػزةــع واحــج أو أكثــخ لــثسغ السشقــػالت قبــل تػزةــع ثســغ العقــارات كــان لمــجائشيغ الســختهشيغ أو  .1
خط أن ت ــػن قــج السستــازةغ أو الحالــميغ عمــى اخترــاص أن يذــتخكػا فــي التػزةعــات بكــل ديــػنهع بذــ

 نريبهع في هح  التػزةعات إلى حيغ إجخاء التدػةة الشهائية. لل ش  ج  حققت شبقاب ألحكام هحا القانػن وةل 
وبعــج بيــع العقــارات واجــخاء التدــػةة الشهائيــة بحدــل مخاتــل الــجائشيغ الســختهشيغ والسستــازةغ الحالــميغ  .2

غ ثسغ العقارات السحكػرة قبس الـجيغ عمى اختراص ال يجػز لسغ ترهمه مختبته لمحرػل عمى ديشه م
 إال بعج خرع السقجار الحؼ حرل عميه، وةخد هحا السقجار إلى جساعة الجائشيغ العادييغ.

واذا كانت مختبة الجائغ السختهغ أو السستاز أو لاحل حق االختراص ال ترهمـه إال لمحرـػل عمـى  .3
لـه مــغ الــجيغ، واذا تبـيغ عشــج التدــػةة  جـدء مــغ ديشـه كــان مــغ حقـه االشــتخاك فــي قدـسة الغخمــاء بالبــاقي

الشهائية أن ما حرل عميه وما جشل لحدابه يدةج عمى مقجار ديشه وجل استشدال الجدء الدائـج ورد  إلـى 
 جساعة الجائشيغ العادييغ.
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 (152مادة )
الــجائشػن السختهشــػن أو السستــازون أو ألــحاب حقــػق االخترــاص الــحيغ ال يحرــمػن عمــى شــئ مــغ ثســغ 

قارات التي تقع عميها تأميشاتهع يعتبخون دائشيغ عادييغ وتدخؼ عميهع بهـح  الرـفة جسيـع اآلثـار الشاشـئة الع
 عغ أعسال جساعة الجائشيغ وعغ الرمل القزائي إن وقع.

 الفرع الثالث
 أثر اإلفالس في العقهد الرحيحة السبرمة قبل شيره

 (157مادة )
قـػد السمدمـة لمجـانبيغ التـي يكـػن السفمـذ شخفـاب فيهـا إال ال يتختل عمى الحكع بذهخ اإلفبلس فدـخ الع .1

 إذا كانت قائسة عمى اعتبارات شخرية.
واذا لــع يشفــح أمــيغ التفميدــة العقــج أو لــع يدــتسخ فــي تشفيــح  جــاز لمصــخف اآلخــخ أن يصمــل الفدــخ وكــل  .2

ػز لمصـخف قخار يتخح  أميغ التفميدة بذأن العقـج يجـل أن يعـخض عمـى قاضـي التفميدـة ليـأذن بـه، وةجـ
 اآلخخ أن يعيغ ألميغ التفميدة مهمه مشاسبة إليزاح مػقفه مغ العقج.

ولمستعاقـــج االشـــتخاك فـــي التفميدـــة كـــجائغ عـــادؼ بـــالتعػةس الستختـــل عمـــى الفدـــخ إال إذا نـــز عمـــى  .3
 احتفاظ التعػةس باالمتياز السقخر له قانػنا.

 (155مادة )
التجارة فبل يتختل عشج لـجور الحكـع بذـهخ اإلفـبلس إنهـاء  إذا كان السفمذ مدتأجخاب لمعقار الحؼ يداول  يه .1

 اإلجارة أو حمػل األجخة عغ السجة الستبكية النقزائها، وكل شخط عمى خبلف ذلظ يعتبخ كأن لع يكغ.
واذا كان السرجخ قج بـجأ فـي التشفيـح عمـى السشقـػالت السػجـػدة فـي العـيغ ولـع يكـغ التشفيـح قـج تـع عشـج لـجور  .2

بلس وجل وقف التشفيح لسجة ستيغ يػماب مغ تارةخ هحا الحكع مع عجم اإلخـبلل بحـق السـرجخ الحكع بذهخ اإلف
في اتخاذ اإلجخاءات التحفطيـة وفـي شمـل إخـبلء العـيغ وفقـاب لمقػاعـج العامـة وةجـػز لقاضـي التفميدـة أن يـأمخ 

ميدـة إخصـار مـرجخ العقـار باستسخار وقف التشفيح لسجة ثبلثيغ يػماب أخخػ إذا رأػ ضخورة لحلظ وعمى أميغ التف
 خبلل مجة وقف التشفيح بخغبته في إنهاء اإلجارة أو االستسخار فيها.

واذا قخر أميغ التفميدة االسـتسخار فـي اإلجـارة وجـل أن يـجفع األجـخة الستـأخخة وأن يقـجم ضـساناب كا يـاب لمػفـاء  .3
ارة إذا كــان الزــسان غيــخ كــاف بــاألجخة السدــتقبمة، وةجــػز لمســرجخ أن يصمــل مــغ قاضــي التفميدــة إنهــاء اإلجــ

 وذلظ خبلل خسدة عذخ يػماب مغ تارةخ إخصار  بخابة أميغ التفميدة في االستسخار في اإلجارة.
 وألمـــيغ التفميدـــة بعـــج الحرـــػل عمـــى إذن مـــغ قاضـــي التفميدـــة تـــأجيخ العقـــار مـــغ البـــاشغ أو التشـــازل عـــغ .4

ـــيغ السالـــظ والسدـــ ـــظ اإليجـــار وفقـــاب لؤلحكـــام السشطســـة لمعبلقـــة ب ـــػ كـــان السفمـــذ مسشػعـــاب مـــغ ذل تأجخ ول
 بسقتزى عقج اإليجار بذخط أال يتختل عمى ذلظ ضخر لمسرجخ.
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 (151مادة )
إذا أفمذ رب العسل وكان عقـج العسـل غيـخ محـجد السـجة جـاز لمعامـل وألمـيغ التفميدـة إنهـاء العقـج مـع  .1

هـح  الحالـة مصالبـة التفميدـة  مخاعاة األحكـام السشرـػص عميهـا فـي قـػانيغ العسـل، وال يجـػز لمعامـل فـي
 بالتعػةس إال إذا كان اإلنهاء تعدفياب أو بغيخ مخاعاة مػاعيج اإلخصار.

واذا كــان عقــج العســل محــجد الســجة فــبل يجــػز إنهــاؤ  إال إذا تقــخر عــجم االســتسخار فــي التجــارة، وةجــػز  .2
 لمعامل في هح  الحالة مصالبة التفميدة بالتعػةس.

 معامل وفقاب لمفقختيغ الدابقتيغ االمتياز السقخر له قانػناب.يكػن لمتعػةس السدتحق ل .3
 (152مادة )

إذا أفمذ الػكيل أو السػكل انقزت الػكالة، ومع ذلظ ال تشقزي بإفبلس السػكل إذا كان لمػكيـل أو لمغيـخ 
 مرمحة فيها.

 الفرع الرابع
 االسترداد

 (153مادة )
بـحاتها التـي تثبـت لـه مم يتهـا أو حـق اسـتخدادها وقـت  ل ل شخز أن يدتخد مغ التفميدة األشياء السعيشة .1

 شهخ اإلفبلس.
وال يجـػز ألمـيغ التفميدـة رد الذـيء إلـى مال ـه أو لـاحل الحـق فـي اسـتخداد  إال بعـج أخـح رأؼ السخاقـل  .2

 والحرػل عمى إذن مغ قاضي التفميدة.
 األمخ عمى قاضي التفميدة.واذا رفس أميغ التفميدة رد األشياء السصمػب استخدادها جاز لصالبها عخض  .3

 (154مادة )
يجػز استخداد البزائع السػجـػدة فـي حيـازة السفمـذ عمـى سـبيل الػديعـة أو ألجـل بيعهـا لحدـاب مال هـا  .1

 أو ألجل تدميسها إليه بذخط أن تػجج في التفميدة عيشاب.
الػفـاء بـه نقـجاب أو كسا يجػز استخداد ثسغ البزائع التي باعها السفمذ لحداب مال ها إذا لـع يكـغ قـج تـع  .2

 بػرقة تجارةة أو بسقالة في حداب جار بيغ السفمذ والسذتخؼ.
 واذا كان السفمذ قج أودع البزائع لجػ الغيخ جاز استخدادها مغ هحا الغيخ. .3
واذا اقتخض السفمذ بخهغ البزائع وكان الجائغ السختهغ ال يعمـع وقـت إنذـاء الـخهغ بعـجم مم يـة السفمـذ  .4

 ها إال بعج وفاء الجيغ السزسػن بالخهغ.لها لع يجد استخداد
 وعمى السدتخد أن يجفع ألميغ التفميدة الحقػق السدتحقة لمسفمذ. .5

 (113مادة )
يجـــػز اســـتخداد األوراق التجارةـــة وغيخهـــا مـــغ الرـــكػك ذات الكيســـة السدـــمسة إلـــى السفمـــذ لتحرـــيل  .1

ميدـة ولـع ت ـغ قيستهـا قـج دفعـت. قيستها أو أرباحها أو لتخريرـها لػفـاء معـيغ إذا وجـجت عيشـاب فـي التف
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ال يجػز االستخداد إذا ألدرجت األوراق والركػك السحكػرة في حداب جار بيغ  شالـل االسـتخداد ومع ذلظ 
 والسفمذ.

 وال يجػز استخداد أوراق الشقج السػدعة لجػ السفمذ إال إذا أثبت شالل االستخداد ذاتيتها. .2
 (116مادة )

قتزى شخط في العقـج قبـل لـجور الحكـع بذـهخ إفـبلس السذـتخؼ جـاز إذا فدخ عقج البيع بحكع أو بس .1
 لمبائع استخداد البزائع كمها أو بعزها مغ التفميدة بذخط أن تػجج عيشاب.

و يجػز االستخداد ولػ وقـع الفدـخ بعـج لـجور حكـع شـهخ اإلفـبلس بذـخط أن ت ـػن دعـػػ االسـتخداد  .2
 أو دعػػ الفدخ قج أقيست قبل لجور هحا الحكع.
 (116) مادة

 إذا أفمذ السذتخؼ قبل دفع الثسغ وكانت البزائع ال تدال لجػ البائع جاز له حبدها. .1
واذا أفمــذ السذــتخؼ بعــج إرســال البزــائع إليــه وقبــل دخػلهــا مخازنــه أو مخــازن وكيمــه السكمــف ببيعهــا  .2

ترــخف فيهــا جــاز لمبــائع اســتخداد حيازتهــا. ومــع ذلــظ ال يجــػز االســتخداد إذا فقــجت البزــائع ذاتيتهــا أو 
 السفمذ قبل ولػلها بغيخ تجليذ بسقتزى وثائق السم ية أو وثائق الشقل.

وفــي جسيــع األحــػال يجــػز ألمــيغ التفميدــة بعــج اســتئحان قاضــي التفميدــة أن يصمــل اســتبلم البزــائع  .3
بذخط أن يجفع لمبائع الثسغ الستفق عميه فإذا لـع يصمـل أمـيغ التفميدـة ذلـظ جـاز لمبـائع أن يتسدـظ بحقـه 

 في الفدخ وشمل التعػةس واالشتخاك به في التفميدة.
 (112مادة )

إذا أفمذ السذتخؼ قبـل دفـع الـثسغ وبعـج دخـػل البزـائع مخازنـه أو مخـازن وكيمـه السكمـف ببيعهـا، لـع  .1
يجد لمبائع شمل فدخ البيع أو استخداد البزائع كسا يدقط حقه في االمتياز باستثشاء حالة بيـع الستجـخ 

 حا القانػن.شبقاب ألحكام ه
وكل شخط يكػن مغ شأنه تسكيغ البائع مغ استخداد البزائع أو االحتفـاظ بامتيـاز  عميهـا ال يحـتج بـه  .2

 عمى جساعة الجائشيغ.
 (117مادة )

مـغ هـحا القـانػن (  116إلـى  153)تتقادم دعـاوػ االسـتخداد التـي تػجـه إلـى أمـيغ التفميدـة فـي السـػاد مـغ 
 خ اإلفبلس في الرحيفة اليػمية التي تعيشها السحكسة.بسزي سشة مغ تارةخ نذخ حكع شه
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 الفرل الرابع
 إدارة التفميدة
 الفرع األول

 إدارة مهجهدات التفميدة
 (115مادة )

يقػم قاضي التفميدـة فـػر لـجور الحكـع بذـهخ اإلفـبلس بػضـع األختـام عمـى محـال السفمـذ ومكاتبـه  .1
أحج مـػضفي السحكسـة لـحلظ كسـا يقـػم بـإببلش رئـيذ كـل وخدائشه ودفاتخ  وأوراقه ومشقػالته، وله أن يشجب 

 محكسة يػجج بجائختها مال لمسفمذ لشجب مغ يقػم بػضع األختام عمى هحا السال.
واذا تبيغ لقاضي التفميدة إمكان جخد أمػال السفمـذ فـي يـػم واحـج جـاز لـه أو لسـغ يشجبـه الذـخوع فـي  .2

ر محزـخ بػضـع األختـام أو بـالجخد يػقعـه مـغ الجخد فػراب دون حاجـة إلـى وضـع األختـام عمـى أن يحـخ 
 قام بهحا اإلجخاء.

 (111مادة )
ال يجػز وضع األختام عمى السبلبـذ والسشقـػالت الزـخورةة لمسفمـذ ولسـغ يعـػلهع، وةعـيغ قاضـي التفميدـة 

 هح  األشياء وتدمع إلى السفمذ بقائسة يػقعها هػ وقاضي التفميدة.
 (112مادة )

يأمخ مغ تمقاء ذاتـه أو بشـاءب عمـى شمـل أمـيغ التفميدـة بعـجم وضـع األختـام يجػز لقاضي التفميدة أن  .1
 أو بخفعها عغ األشياء اآلتية :

 الجفاتخ التجارةة. .أ
األوراق التجارةة وغيخها مغ الركػك التي تدـتحق الػفـاء فـي ميعـاد قخةـل أو التـي تحتـاج إلـى  .ب

 إجخاءات لمسحافطة عمى الحقػق الثابتة فيها.
 لمرخف عمى الذئػن العاجمة لمتفميدة.الشقػد البلزمة  .ج
ــة لتمــف ســخةع أو لــشقز عاجــل فــي الكيســة أو التــي تقتزــي لــيانتها مرــارة   .د األشــياء القابم

 باهطة.
 األشياء البلزمة لتذغيل الستجخ إذا تقخر االستسخار في تذغيمه. .ه

ظ وتدـمع ألمــيغ وتجـخد األشــياء السـحكػرة فــي الفقـخة الدــابقة بحزـػر قاضــي التفميدـة أو مــغ يشجبـه لــحل .2
 التفميدة بقائسة يػقعها.

 (113مادة )
 يأمخ قاضي التفميدة بشاءب عمى شمل أميشها بخفع األختام لمذخوع في جخد أمػال السفمذ. .1
 وةجل أن يبجأ رفع األختام والجخد خبلل ثبلثيغ يػماب مغ تارةخ لجور حكع شهخ اإلفبلس. .2
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 (114مادة )
ــحلظ وأمــيغ التفميدــة وكاتــل السحكســة وةخصــخ يلجــخؼ الجــخد بحزــػر قاضــي التفميدــة أ .1 و مــغ يشجبــه ل

 السفمذ بيػم الجخد وةجػز له الحزػر.
ــحلظ وأمــيغ التفميدــة وكاتــل  .2 وتحــخر قائســة جــخد مــغ ندــختيغ يػقعهســا قاضــي التفميدــة أو مــغ نجبــه ل

 السحكسة وتػدع إحجاهسا قمع كتاب السحكسة وتبقى األخخػ لجػ أميغ التفميدة.
 سة األمػال التي لع تػضع عميها األختام والتي رفعت عشها.وتحكخ في القائ .3
 وتجػز االستعانة بخبيخ مثسغ في إجخاء الجخد وتقػةع األمػال. .4

 (123مادة )
ــهخ اإلفــبلس بعــج وفــاة التــاجخ ولــع تحــخر قائســـة جــخد بسشاســبة الػفــاة أو إذا تــػفي التــاجخ بعــج شـــهخ  إذا شل

د أو قبــل إتسامهــا وجــل تحخةــخ القائســة فــػراب أو االســتسخار فــي إفبلســه وقبــل الذــخوع فــي تحخةــخ قائســة الجــخ 
 تحخةخها بال يفية السبيشة في السادة الدابقة وذلظ بحزػر ورثة السفمذ أو بعج إخصارهع بالحزػر.

 (126مادة )
 .يتدمع أميغ التفميدة بعج الجخد أمػال السفمذ ودفاتخ  وأوراقه وةػقع في نهاية قائسة الجخد بسا يفيج ذلظ

 (126مادة )
 قفالها.إإال بعج أن يقػم قاضي التفميدة بال يجػز تدميع الجفاتخ التجارةة إلى أميغ التفميدة  .1
وةــجعى السفمــذ إلــى حزــػر جمدــة إقفــال الــجفاتخ التجارةــة فــإذا لــع يحزــخ وجــل دعػتــه مــخة أخــخػ  .2

 بالحزػر خبلل ثبلثة أيام مغ تارةخ تبميغه واال أقفمت الجفاتخ بغيخ حزػر .
 ال يجػز لمسفمذ أن يشيل عشه غيخ  لحزػر جمدة إقفال الجفاتخ إال ألسباب يقبمها قاضي التفميدة.و  .3

 (122مادة )
ج بـحلظ إلـى إذا لع يكغ السفمذ قج قجم السيدانية، وجـل عمـى أمـيغ التفميدـة أن يقـػم بعسمهـا أو أن يعهـ .1

 سحكسة فػر االنتهاء مشها.ذن مغ قاضي التفميدة، وايجاعها قمع كتاب الإمجقق حدابات قانػني ب
وةتدــــمع أمــــيغ التفميدــــة الخســــائل الــــػاردة باســــع السفمــــذ والستعمقــــة بأشــــغاله، وألمــــيغ التفميدــــة فزــــها  .2

 واالحتفاظ بها ولمسفمذ االشبلع عميها.
 (127مادة )

 يتػلى أميغ التفميدة الكيام بجسيـع األعسـال البلزمـة لمسحافطـة عمـى حقـػق السفمـذ لـجػ الغيـخ، والسصالبـة .1
 بها واستيفائها.

 وعميه أن يقػم بإجخاء قيج ما لمسفمذ مغ حقػق عيشية عمى عقارات مجيشيه إذا لع يكغ السفمذ قج قام بها. .2

 (125مادة )
ال يجــػز بيــع أمــػال التفميدــة خــبلل فتــخة اإلجــخاءات التسهيجيــة ومــع ذلــظ يجــػز لقاضــي التفميدــة بشــاءب  .1

بمة لتمف سخةع أو لشقز عاجل في الكيسـة أو التـي تقتزـي عمى شمل أميشها أن يأذن ببيع األشياء القا
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لــيانتها مرــارة  باهطــة. كســا يجــػز اإلذن ببيــع أمــػال التفميدــة إذا كــان البيــع الزمــاب لمحرــػل عمــى 
نقػد لمرخف عمى شئػنها، أو كان البيع يحقـق نفعـاب مركـجاب لمـجائشيغ أو لمسفمـذ. وال يجـػز اإلذن بـالبيع 

  بعج أخح رأػ السخاقل واخصار السفمذ بالبيع وسساع أقػاله.في الحالة األخيخة إال
وةــتع بيــع السشقــػالت بال يفيــة التــي يعيشهــا قاضــي التفميدــة أمــا بيــع العقــار  يجــل أن يــتع شبقــاب ألحكــام  .2

 القانػن السشطع لحلظ.
ة وةجــػز الصعــغ لــجػ السحكســة فــي القــخار الرــادر مــغ قاضــي التفميدــة ببيــع أمــػال السفمــذ خــبلل فتــخ  .3

 اإلجخاءات التسهيجية.
 (121مادة )

يجػز لقاضي التفميدة بعج أخح رأؼ السخاقل وسساع أقػال السفمذ أو إخصار  أن يأذن ألمـيغ التفميدـة  .1
 بالرمل أو بقبػل التحكيع في كل نداع يتعمق بالتفميدة ولػ كان خالاب بحقػق أو دعاوػ عقارةه.

أردنـي أو مـا يعادلهـا بالعسمـة  كيسـة تدةـج عمـى ألفـي ديشـارفإذا كان الشداع غيخ معيغ الكيسة أو كانـت ال .2
، فبل يكػن الرمل أو قبػل التحكـيع نافـحاب إال بعـج ترـجيق قاضـي التفميدـة عمـى شـخوشه، الستجاولة قانػناب 

وةكمـف السفمــذ بالحزــػر عشــج الترــجيق وةدــسع قاضـي التفميدــة أقػالــه إذا حزــخ. وال يكــػن العتخاضــه 
لـجػ السحكسـة فـي قـخار قاضـي التفميدـة إذا لـجر بـخفس الترـجيق عمـى شـخوط أؼ أثخ. وةجػز الصعـغ 

 الرمل أو التحكيع.
وال يجــػز ألمــيغ التفميدــة الشــدول عــغ حــق لمسفمــذ، أو اإلقــخار بحــق لمغيــخ عميــه إال بالذــخوط السبيشــة  .3

 في هح  السادة.
 (122مادة )

ح رأؼ السخاقل أن يأذن باالستسخار لقاضي التفميدة بشاءب عمى شمل أميشها أو شمل السفمذ وبعج أخ .1
 في تذغيل الستجخ إذا اقتزت ذلظ السرمحة العامة أو مرمحة السفمذ أو مرمحة الجائشيغ.

وةعيغ قاضي التفميدة بشاءب عمى اقتخاح أميشها مغ يتـػلى إدارة الستجـخ وتحجيـج أجـخ . وةجـػز تعيـيغ  .2
  عغ اإلعانة.السفمذ نفده لئلدارة وةعتبخ األجخ الحؼ يحرل عميه بجيبلب 

وةذخف أميغ التفميدة عمى مغ يعـيغ لـئلدارة وعميـه أن يقـجم تقخةـخاب شـهخةاب إلـى قاضـي التفميدـة عـغ  .3
 سيخ التجارة.

ذن قــخار قاضــي التفميدــة بــخفس مــشل اإل وةجــػز لمسفمــذ وألمــيغ التفميدــة الصعــغ أمــام السحكســة فــي .4
 باالستسخار في تذغيل الستجخ.

 (123مادة )
لسفمذ يقػم ورثته مقامه في إجخاءات اإلفبلس ولهـع أن يشيبـػا أحـجهع ليسـثمهع فـي ذلـظ. فـإذا في حالة وفاة ا

لع يتفقػا عمى إنابة أحجهع جاز لقاضي التفميدة بشاءب عمى شمل أميشها إنابة مغ يسثمهع، ولمقاضي فـي كـل 
 وقت عدل مغ أنيل وتعييغ غيخ .



 141 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

 (124مادة )
يدة لحدابها خدانة السحكسة أو مرخفاب يعيشه قاضي التفميدـة فـي تػدع السبالغ التي يحرمها أميغ التفم .1

يػم التحريل أو في يػم العسل الثاني وذلظ بعج خرع السبالغ التي يخررـها القاضـي لمسرـخوفات. و 
يمـــدم أمـــيغ التفميدـــة بتعـــػةس يقـــجر  قاضـــي التفميدـــة إذا تـــأخخ فـــي اإليـــجاع. وعميـــه أن يقـــجم إلـــى قاضـــي 

 سبالغ السحرمة خبلل خسدة أيام مغ تارةخ إيجاعها.التفميدة بياناب بال
 وال يجػز سحل تمظ السبالغ أو غيخها مسا يػدعه الغيخ لحداب التفميدة إال بأمخ مغ قاضي التفميدة. .2

 (133مادة )
يجــػز عشــج الزــخورة لقاضــي التفميدــة بعــج أخــح رأؼ السخاقــل أن يــأمخ بــإجخاء تػزةعــات عمــى الــجائشيغ  .1

ققت ديػنهع وةكـػن التػزةـع بسقتزـى قائسـة يعـجها أمـيغ التفميدـة وةرشـخ عميهـا قاضـي التفميدـة  الحيغ حل
 بإجخاء التػزةع.

وةجــػز لمسفمــذ ول ــل ذؼ مرــمحة الصعــغ أمــام السحكســة فــي قــخار قاضــي التفميدــة الخــاص بــإجخاء  .2
 تػزةعات عمى الجائشيغ.

 (136مادة )
ثــيغ يػمـاب مــغ إخصـار  بــالتعييغ تقخةـخاب عــغ عمـى أمـيغ التفميدــة أن يقـجم إلــى قاضـي التفميدــة خـبلل ثبل .1

أسباب اإلفبلس وحالة التفميدة الطاهخة وضخوفها، وةجػز لقاضي التفميدة تعييغ ميعاد آخـخ لتقـجيع هـحا 
 التقخةخ، وعمى القاضي إحالة التقخةخ مع مبلحطاته إلى الشيابة العامة.

رةخ عغ حالة التفميدة في مػاعيج دورةة كسا يجل عمى أميغ التفميدة أن يقجم إلى قاضي التفميدة تقا .2
 يحجدها القاضي.

 الفرع الثاني
 تحقيق الديهن 

 (136مادة )
بتأميشــات خالــة أو كانــت ثابتــة بأحكــام نهائيــة أن يدــمسػا  ةيغ ولــػ كانــت ديــػنهع مزــسػنئشالــجا عمــى جسيــع .1

ح  الـجيػن وتأميشاتهـا أميغ التفميدة عقل لجور الحكـع بذـهخ اإلفـبلس مدـتشجات ديـػنهع مـع بيـان تفرـيمي لهـ
إن وجــجت ومقــجارها مقػمــة بالعسمــة الػششيــة عمــى أســاس ســعخ الرــخف السعمــغ لــجػ ســمصة الشقــج يــػم لــجور 

 الحكع بذهخ اإلفبلس، وةحخر أميغ التفميدة إيراالب بتدمسه مدتشجات الجيغ والبيان.
 ع عمع الػلػل.وةجػز إرسال مدتشجات الجيغ والبيان إلى أميغ التفميدة بالبخةج السدجل م .2
 وةجل أن يتزسغ البيان تعييغ مػشغ مختار ألميغ التفميدة في دائخة السحكسة. .3
مدــئػالب عشهــا لســجة ســشة مــغ تــارةخ وةعيــج أمــيغ التفميدــة السدــتشجات إلــى الــجائشيغ بعــج إقفــال التفميدــة وةكــػن  .4

 قفالها.إ
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 (132مادة )
التاليــة  األيــام العذــخةنيــة مدــتشجات ديــػنهع فــي إذا لــع يقــجم جسيــع الــجائشيغ السقيــجة أســساؤهع فــي السيدا .1

لشذـخ الحكـع بذـهخ اإلفـبلس فـي الرـحف، وجـل عمــى أمـيغ التفميدـة الشذـخ فـػراب فـي الرـحيفة اليػميــة 
التي نذخ فيها حكع اإلفـبلس يـجعػ الـجائشيغ إلـى تقـجيع مدـتشجات ديـػنهع والبيـان السذـار إليـه فـي السـادة 

 خوفة عشاوةشهع بهح  الجعػة بكتل مدجمة بعمع الػلػل.الدابقة مع إخصار الجائشيغ السع
وعمى الجائشيغ تقجيع مدـتشجات ديـػنهع والبيـان خـبلل  األيـام العذـخة التاليـة لتـارةخ دعـػتهع بالشذـخ فـي  .2

 الرحف وةداد هحا السيعاد إلى ثبلثيغ يػماب بالشدبة لمجائشيغ السكيسيغ خارج الببلد.
 (137مادة )

 عخفة أميغ التفميدة ومعاونة السخاقل وبحزػر السفمذ أو بعج دعػته لمحزػر.يجخػ تحقيق الجيػن بس .1
واذا نازع أميغ التفميدة أو السخاقل أو السفمذ فـي لـحة ديـغ أو فـي مقـجار  أو فـي ضـساناته وجـل عمـى  .2

األميغ تبميغ الجائغ بكتاب مزسػن الػلػل عغ السشازعة ولمجائغ تقـجيع إيزـاحات كتابيـة أو شـفػةة خـبلل 
 أليام العذخة التالية لتارةخ تدمسه التبميغ.ا
وال تخزــع الــجيػن واجبــة الدــجاد السدــتحقة لمحكػمــة عــغ الخســػم والزــخائل السختمفــة إلجــخاءات تحقيــق  .3

 الجيػن.
 (135السادة )

بعج االنتهاء مـغ تحقيـق الـجيػن يـػدع أمـيغ التفميدـة قمـع كتـاب السحكسـة قائسـة بهـا تذـتسل عمـى بيـان  .1
سـباب السشازعـة فيهـا إن وجـجت ومـا يـخا  بذـأن قبػلهـا أو رفزـها، كسـا يـػدع كذـفاب بأسـساء بسدتشجاتها وأ

أن لهع تأميشات خالة عمى أمػال السفمذ مبيشاب به مقجار ديـػنهع ونـػع تأميشـاتهع  ػن  عل ج  الجائشيغ الحيغ ي  
 واألمػال السقخرة عميها.

خ الحكــع بذـــهخ اإلفـــبلس، وةجـــػز عشـــج وةجــل أن يـــتع هـــحا اإليـــجاع خـــبلل ســتيغ يػمـــاب مـــغ تـــارةخ نذـــ .2
 االقتزاء إشالة هحا السيعاد بقخار مغ قاضي التفميدة.

وعمــى أمــيغ التفميدــة خــبلل ســتة أيــام مــغ تــارةخ اإليــجاع أن يشذــخ فــي لــحيفة يػميــة يعيشهــا قاضــي  .3
التفميدــة بيانــاب بحرــػل اإليــجاع وأن يخســل إلــى السفمــذ والــى كــل دائــغ خــبلل هــحا السيعــاد ندــخة عــغ 

 القائسة وال ذف الستقجم ذكخهسا مع بيان السبالغ التي يخؼ قبػلها مغ كل ذلظ.
 شبلع عمى القائسة وال ذف السػدعيغ بقمع كتاب السحكسة.ول ل ذؼ مرمحة اال .4

 (131مادة )
لمسفمذ ول ل دائغ ورد اسسه بقائسة الجيػن أن يشـازع فـي الـجيػن السجرجـة فيهـا خـبلل عذـخة أيـام مـغ تـارةخ 

ي الرـــحف بحرـــػل اإليـــجاع، وتـــداد الســـجة إلـــى ثبلثـــيغ يػمـــاب لمـــجائغ السكـــيع خـــارج الـــببلد، وتدـــمع الشذـــخ فـــ
السشازعــة إلــى قمــع كتــاب السحكســة وةجــػز إرســالها بالبخةــج السدــجل بعمــع الػلــػل أو بــالبخق أو الــتم ذ أو 

 لمفرل فيها.، وعمى قمع ال تاب عخض السشازعة فػر تدمسها عمى قاضي التفميدة أو االيسيل الفاكذ
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 (132مادة )
بعــج انقزــاء العذــخة أيــام السشرــػص عميهــا فــي الســادة الدــابقة يزــع قاضــي التفميدــة قائســة نهائيــة  .1

بالــجيػن غيــخ الستشــازع عميهــا، وةرشــخ أمــيغ التفميدــة عمــى البيــان السرــاحل لسدــتشجات هــح  الــجيػن بســا 
 يفيج قبػلها ومقجار ما قبل مغ كل ديغ مشها.

 تفميدة اعتبار الجيغ متشازعاب  يه ولػ لع تدمع أو تخسل بذأنه مشازعة.وةجػز لقاضي ال .2
وةفرـــل قاضـــي التفميدـــة فـــي الـــجيػن الستشـــازع عميهـــا خـــبلل ثبلثـــيغ يػمـــاب مـــغ تـــارةخ انقزـــاء ميعـــاد  .3

السشازعــة، وةخصــخ قمــع كتــاب السحكســة ذوؼ الذــأن بسيعــاد الجمدــة قبــل انعقادهــا بدــبعة أيــام عمــى األقــل 
 لقخار الرادر في السشازعة فػر لجور .كسا يبمغهع با

 (133مادة )
يجػز الصعغ لجػ السحكسة فـي القـخار الرـادر عـغ قاضـي التفميدـة بقبـػل الـجيغ أو رفزـه إذا كانـت  .1

قيسة الجيغ تدةج عمى نراب محكسة البجاية خبلل األيام العذخة التالية لتارةخ  لجور القخار، وال يتختل 
 ميدة إال إذا أمخت السحكسة بحلظ.عمى الصعغ وقف إجخاءات التف

تقــجر ، وال  مــغأل بوةجــػز لمسحكســة السخفــػع إليهــا الصعــغ قبــل الفرــل  يــه أن تقــخر مرقتــاب قبــػل الــجيغ بس .2
 يجػز قبػل الجيغ مرقتاب إذا أقيست بذأنه دعػػ جدائية.

 واذا كان الصعغ في الجيغ متعمقا بتأميشاته وجل قبػله مرقتاب بػلفه ديشاب عادياب. .3
  يجػز الصعغ في حكع السحكسة بخفس الجيغ نهائياب أو بقبػله.وال .4
 وال يذتخك الجائغ الحؼ لع يقبل ديشه نهائياب أو مرقتاب في إجخاءات التفميدة. .5

 (134مادة )
ال يذــتخك الــجائشػن الــحيغ لــع يقــجمػا شمبــاتهع فــي السػاعيــج السعيشــة فــي التػزةعــات الجارةــة لسػجــػدات  .1

لهع السشازعة لجػ قاضي التفميدة إلى أن يشتهي تػزةع الشقػد السحرـمة وةتحسمـػن التفميدة، وانسا تجػز 
 مرخوفات السشازعة.

وال يتختل عمى السشازعة وقف تشفيح التػزةعات التي أمخ بها قاضي التفميدة، ومع ذلظ يجػز لمجائشيغ  .2
لتفميدة برػرة مرقتة وتحفع الستقجم ذكخهع االشتخاك في التػزةعات الججيجة بالسبالغ التي يقجرها قاضي ا

 لهع أنربتهع إلى حيغ الفرل في السشازعة.
واذا ثبتت ديػنهع  يسا بعج لع يجد لهـع السصالبـة بحرـز فـي التػزةعـات التـي تسـت ول ـغ يجـػز لهـع  .3

أن يأخحوا مغ السبالغ الستبكية التي لع تـػزع أنرـبة ديـػنهع التـي كانـت تعـػد إلـيهع لـػ أنهـع اشـتخكػا فـي 
 ت الدابقة.التػزةعا
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 الفرع الثالث
 إقفال التفميدة لعدم كفاية األمهال

 (143مادة )
إذا أوقفـت أعسـال التفميدـة لعـجم كفايـة األمـػال قبــل السرـادقة عمـى الرـمل وقيـام حالـة االتحـاد، جــاز  .1

 قفالها.إى تقخةخ أميغ التفميدة أن يأمخ بلقاضي التفميدة مغ تمقاء ذاته أو بشاءب عم
إقفال التفميدة لعجم كفاية أمػالها أن يعػد إلى كل دائغ الحق في اتخـاذ اإلجـخاءات  وةتختل عمى قخار .2

 ومباشخة الجعاوػ الفخدية ضج السفمذ.
نهائيـاب فـي التفميدـة جـاز لـه التشفيـح عمـى أمـػال السفمـذ بشـاءب عمـى  ل  ب ـوقل  ق  ق  ـواذا كان ديغ الـجائغ قـج حل  .3

ه نهائيــاب والقـــخار بإيقــاف التفميدــة لعـــجم كفايــة األمـــػال، شــهادة مــغ قاضـــي التفميدــة بسقــجار الـــجيغ وقبػلــ
 وةعتبخ هحا بسثابة حكع نهائي  يسا يتعمق بهحا التشفيح.

 (146مادة )
يجػز لمسفمذ ول ل ذؼ مرمحة أن يصمل في كل وقت مغ قاضي التفميدة إلغاء قخار إقفال التفميدة  .1

رـــخوفات أعســـال التفميدـــة أو أثبـــت أن أمـــيغ لعـــجم كفايـــة أمػالهـــا إذا أثبـــت وجـــػد مـــال  كـــاف لسػاجهـــة م
 التفميدة تدمع مبمغاب كا ياب لحلظ.

كسا يجػز لقاضي التفميدة أن يأمخ مغ تمقاء ذاتـه أو بشـاءب عمـى شمـل أمـيغ التفميدـة بإعـادة افتتاحهـا  .2
 واالستسخار في إجخاءاتها.

 وفي جسيع األحػال يجل أن تجفع باألولػةة مرخوفات اإلجخاءات التي تست. .3
 الفرل الخامس
 انتياء التفميدة

 الفرع األول
 انتياء التفميدة لزوال مرمحة جساعة الدائشين

 (146مادة )
لقاضــي التفميدــة بعــج إعــجاد القائســة الشهائيــة لمــجيػن أن يــأمخ فــي كــل وقــت بشــاءب عمــى شمــل السفمــذ بإنهــاء 

التفميدــة أو أنــه أودع قمــع كتــاب  التفميدــة إذا أثبــت أنــه أوفــى كــل ديــػن الــجائشيغ الــحيغ تحققــت ديــػنهع فــي
 السحكسة أو لجػ أميغ التفميدة السبالغ البلزمة لمػفاء بهح  الجيػن شاممة األلل والسرارة .

 (142مادة )
ــجائشيغ إال بعــج اإلشــبلع عمــى  .1 ال يجــػز لقاضــي التفميدــة أن يــأمخ بإنهائهــا لــدوال مرــمحة جساعــة ال

 ذخشيغ السذار إليهسا في السادة الدابقة.تقخةخ أميغ التفميدة يبيغ  يه تحقق أحج ال
وتشتهــي التفميدــة فــػر لــجور قــخار قاضــي التفميدــة بإنهائهــا لــدوال مرــمحة جساعــة الــجائشيغ وةدــتعيج  .2

 السفمذ جسيع حقػقه. 
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 الفرع الثاني
 الرمح القزائي

 (147مادة )
التحقيق مع السفمـذ عـغ ال يجػز عقج الرمل مع مفمذ حكع عميه بعقػبة اإلفبلس بالتجليذ واذا شخع في 

 جخةسة اإلفبلس بالتجليذ وجل تأجيل السجاولة في الرمل.
 (145مادة )

ال يحـــػل الحكـــع عمـــى السفمـــذ بعقػبـــة اإلفـــبلس بالتقرـــيخ دون الرـــمل معـــه، واذا شـــخع فـــي التحقيـــق مـــع 
 السفمذ في هح  الجخةسة كان لمجائشيغ الخيار بيغ االستسخار في مجاوالت الرمل أو تأجيمها.

 (141مادة )
عمى قاضي التفميدـة إذا شمـل السـجيغ الرـمل دعـػة الـجائشيغ الـحيغ قبمـت ديـػنهع نهائيـاب أو مرقتـاب عـغ  .1

 شخةق قمع كتاب السحكسة لحزػر السجاولة في الرمل.
وتػجــه الــجعػة فــي حالــة عــجم حرــػل أيــة مشازعــات فــي الــجيػن خــبلل األيــام الخسدــة التاليــة لػضــع  .2

( مـــغ هـــحا القـــانػن، وفـــي حالـــة حرـــػل 131ػن السشرـــػص عميهـــا فـــي الســـادة )القائســـة الشهائيـــة بالـــجي
السشازعــة تػجــه الــجعػة خــبلل الخسدــة عذــخ يػمــاب التاليــة النتهــاء ميعــاد الصعــغ فــي آخــخ قــخار ألــجر  

 قاضي التفميدة بذأن قبػل الجيػن أو رفزها.
فــي الرــحيفة اليػميــة التــي وعمــى أمــيغ التفميدــة أن يقــػم بشذــخ الــجعػة لحزــػر السجاولــة فــي الرــمل  .3

 نذخ فيها حكع شهخ اإلفبلس.
 (142مادة )

 تشعقج جسعية الرمل بخئاسة قاضي التفميدة في السكان والدمان المحيغ يعيشهسا. .1
 وةحزخ الجائشػن الجسعية بأنفدهع أو بػكبلء مفػضيغ في ذلظ كتابة. .2
 سباب ججية يقبمها قاضي التفميدة.وةجعى السفمذ إلى حزػر الجسعية، وال يجػز له إنابة غيخ  إال أل .3

 (143مادة )
يقجم أميغ التفميدة تقخةـخاب مػقعـاب مشـه إلـى جسعيـة الرـمل والـى قاضـي التفميدـة مذـتسبلب عمـى حالـة التفميدـة 
وما تع في شأنها مغ إجخاءات ومقتخحات السفمذ في الرمل ورأؼ األميغ فيهـا، وتـتع تـبلوة التقخةـخ وتدـسع 

 خ وةحخر القاضي محزخاب بسا تع في الجسعية.أقػال السفمذ إذا حز
 (144مادة )

وةسم ػن ثمثي قيسـة الـجيػن التـي  ،ال يقع الرمل إال بسػافقة عجد مغ الجائشيغ يرلفػن األكثخةة العجدية .1
 بمت عمى وجه نهائي أو مرقت.قل 
 ة أيام.واذا لع تتػافخ إحجػ األغمبيتيغ الستقجم ذكخهسا تأجمت السجاولة مخة واحجة لسجة عذخ  .2
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كـــانػا مسثمـــيغ  يـــه ووقعـــػا محزـــخ الجمدـــة عـــجم  وأوةجـــػز لمـــجائشيغ الـــحيغ حزـــخوا االجتســـاع األول  .3
حزػر االجتساع الثاني وتبقى مػافقاتهع عمى الرمل وقخاراتهع التي اتخحوها في االجتسـاع األول قائسـة 

افقاتهع الدابقة أو عـجلػها أو إذا لػا عغ مػ جل ع  ونافحة في االجتساع الثاني إال إذا حزخوا هحا االجتساع و  
 أدخل السجيغ تعجيبلب جػهخةاب عمى مقتخحاته في الرمل في الفتخة بيغ االجتساعيغ.

 ال يجػز الترػةت عمى الرمل بالسخاسمة. .4
 (233مادة )

غ لـه االشـتخاك فـي مـجاوالت الرـمل يلهار  إلى الجرجة الثانية الجائشال يجػز لدوج السفمذ وألقاربه وأل .1
 لترػةت عمى شخوشه.أو ا

واذا ندل أحج الجائشيغ الستقجم ذكخهع عغ ديشه إلى الغيخ بعج لجور الحكـع بذـهخ اإلفـبلس فـبل يجـػز  .2
 لمستشازل إليه االشتخاك في مجاوالت الرمل أو الترػةت عميه.

 (236مادة )
لـػ كانـت ال يجػز لمجائشيغ السزـسػنة ديـػنهع بتأميشـات عيشيـة االشـتخاك فـي الترـػةت عمـى الرـمل و  .1

هـح  الزـسانات محـل نـداع إال إذا ندلـػا عـغ هـح  التأميشـات مقـجماب، وةجـػز أن يكـػن الشـدول جدئيـاب عمــى 
 أال يقل عسا يقابل ثمث الجيغ مغ ألل وممحقات عمى أن يدجل في محزخ الجمدة.

 وةجل أن يكػن الشدول عغ التأميشات لخةحاب. .2
رػةت عمى الرمل دون أن يرـخح بـالشدول عـغ تأميشـه إذا اشتخك أحج الجائشيغ الستقجم ذكخهع في الت .3

 كمه أو بعزه اعتبخ ندوالب عغ التأميغ في مجسػعه.
وتشتهي آثار الشـدول عـغ التأميشـات بعػدتهـا لرـاحبها فـي حـاالت عـجم السػافقـة عمـى الرـمل أو عـجم  .4

 السرادقة عميه أو إبصاله أو فدخه.
 هائياب إال إذا تع الرمل ولادقت عميه السحكسة.وفي جسيع األحػال ال يكػن الشدول عغ التأميغ ن .5

 (236مادة )
 محزخ الرمل في الجمدة التي تع فيها الترػةت عميه واال كان باشبلب. عل ق  ػ  يل 

 (232مادة )
يجػز أن يتزسغ الرمل مشل السجيغ أجبلب لػفاء الـجيػن، كسـا يجـػز أن يتزـسغ إبـخاء  مـغ جـدء مـغ  .1

 الجيغ.
خط الػفاء إذا أيدخ السجيغ خبلل مجة يعيشها عقج الرمل، وال يعتبخ السجيغ وةجػز أن يعقج الرمل بذ .2

 قج أيدخ إال إذا زادت قيسة مػجػداته عمى ديػنه.
 ولمجائشيغ أن يذتخشػا تقجيع كفيل أو أكثخ لزسان تشفيح شخوط الرمل. .3
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 (237مادة )
كتابـــة بســـا لجيـــه مـــغ  يجـــػز ل ـــل دائـــغ لـــه حـــق االشـــتخاك فـــي عســـل الرـــمل أن يبمـــغ قاضـــي التفميدـــة .1

 اعتخاضات عمى الرمل وأسبابها خبلل األيام العذخة التالية لتارةخ التػقيع عمى محزخ الرمل.
وعمى قاضي التفميدة خبلل ثبلثة أيام مغ تارةخ انقزاء السيعاد السشرػص عميه في الفقخة الدابقة أن  .2

ه مـــع تقخةـــخ مشـــه عـــغ حالـــة يخســـل محزـــخ الرـــمل إلـــى السحكســـة التـــي شـــهخت اإلفـــبلس لمسرـــادقة عميـــ
 التفميدة ورأيه في شخوط الرمل وبيان باالعتخاضات التي قجمت عمى الرمل وأسبابها.

 (235مادة )
يقػم قمع كتاب السحكسـة بتبميـغ السفمـذ والـجائشيغ الـحيغ قـجمػا اعتخاضـات عمـى الرـمل بتـارةخ الجمدـة  .1

 الرمل.التي حجدت لمشطخ في هح  االعتخاضات وفي شمل الترجيق عمى 
وتفرل السحكسة فـي االعتخاضـات وفـي شمـل السرـادقة عمـى الرـمل بحكـع واحـج يكـػن نهائيـاب سـػاء  .2

 أكان بقبػل السرادقة عمى الرمل أم بخفس السرادقة عميه.
وةجػز لمسحكسة أن تخفس السرادقة عمى الرمل ولػ لع يقـجم بذـأنه أؼ اعتـخاض إذا وجـجت أسـباب  .3

 مرمحة الجائشيغ تبخر ذلظ.تترل بالسرمحة العامة أو كانت 
 وتعيغ السحكسة في حكسها بالسرادقة عمى الرمل مخاقباب أو أكثخ لئلشخاف عمى تشفيح شخوشه. .4
واذا رفزت السحكسة االعتـخاض عمـى الرـمل جـاز لهـا الحكـع عمـى السعتـخض بغخامـة ال تجـاوز ألـف  .5

 تعسج تأخيخ وقػع الرمل. إذا تبيغ أنهأردني أو ما يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػناب ديشار 
 (231مادة )

غ لع يذتخك مشهع في تتألف مشهع جساعة الجائشيغ حتى بالشدبة لس غتدخؼ شخوط الرمل عمى الجائشيغ الحي
 شتخك فيها ولع يػافق عمى شخوشه.اإجخاءاته أو 

 (232مادة )
، وةذـتسل السمخـز يذهخ الحكع الرادر بالسرادقة عمى الرمل بال يفيـة التـي يذـهخ بهـا حكـع اإلفـبلس .1

الـــحؼ يشذـــخ فـــي الرـــحف عمـــى اســـع الســـجيغ ومحـــل إقامتـــه ورقـــع قيـــج  فـــي الدـــجل التجـــارؼ وتـــارةخ حكـــع 
 السرادقة عمى الرمل وممخز بأهع شخوشه.

وعمى أميغ التفميدة خبلل األيام العذخة التالية لتارةخ لجور الحكع بالسرادقة عمى الرمل قيـج ممخرـه  .2
ئباب عغ الجائشيغ في كـل دائـخة تدـجيل يقـع فـي نصاقهـا عقـار لمسفمـذ، وةتختـل باسع مخاقل الرمل بػلفه نا

عمى هحا القيج إنذاء رهغ عمى العقارات السحكػرة لزسان حقػق الـجائشيغ الـحيغ يدـخؼ عمـيهع الرـمل مـا لـع 
 يتفق في الرمل عمى غيخ ذلظ، وةقػم السخاقل بذصل الخهغ بعج تشفيح شخوط الرمل.

التفميدة خبلل السيعاد الستقجم ذكخ  قيـج ممخـز حكـع السرـادقة عمـى الرـمل  وكحلظ يجل عمى أميغ .3
باسع السخاقل بػلفه نائباب عغ الجائشيغ في الدجل التجارؼ الحؼ يقع في دائخته متجخ السفمذ وفي كـل 

 مكتل لمدجل يكػن لمسفمذ في دائخته فخع أو مكتل أو وكالة.
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خ لزـسان حقـػق الـجائشيغ الـحؼ يدـخؼ عمـيهع الرـمل مـا لــع وةتختـل عمـى هـحا القيـج إنذـاء رهـغ عمـى الستجـ
يتفق في الرمل عمى غيخ ذلظ، وةقـػم السخاقـل بذـصل الـخهغ بعـج تشفيـح شـخوط الرـمل، وتدـخؼ فـي شـأن 

 الخهغ األحكام الخالة بخهغ الستجخ.
 (233مادة )

رــجور حكــع ( تــدول جسيــع أثــار اإلفــبلس ب163 يســا عــجا ســقػط الحقــػق السذــار إليهــا فــي الســادة ) .1
 السرادقة عمى الرمل.

وعمى أميغ التفميدة أن يقجم إلى السفمذ حدابا ختامياب وتجخؼ مشاقذـة هـحا الحدـاب بحزـػر قاضـي  .2
 التفميدة.

تشتهي مهسة أميغ التفميدة وةتدمع السفمذ أمػاله ودفاتخ  وأوراقـه مشـه بسػجـل إيرـال، وال يكـػن أمـيغ  .3
 ع يتدمسها السفمذ خبلل سشة مغ تارةخ إقخار الحداب الختامي.التفميدة مدئػالب عغ هح  األشياء إذا ل

وةحــخر قاضــي التفميدــة محزــخاب بجسيــع مــا تقــجم، واذا قــام نــداع أحالــه قاضــي التفميدــة إلــى السحكســة  .4
 لمفرل  يه.

 (234مادة )
يبصل الرـمل إذا لـجر بعـج السرـادقة عميـه حكـع بإدانـة السفمـذ فـي إحـجػ جـخائع اإلفـبلس بالتـجليذ  .1

 حتيالي(.)اال
وكـــحلظ يبصـــل الرـــمل إذا ضهـــخ بعـــج السرـــادقة عميـــه غـــر ناشـــئ عـــغ إخفـــاء مػجـــػدات السفمـــذ أو  .2

السبالغــة فــي ديػنــه، وفــي هــح  الحالــة يجــل أن يكــػن شمــل إبصــال الرــمل خــبلل ســتة أشــهخ مــغ اليــػم 
مل الحؼ يطهخ  يه الغر واال كان الصمل غيـخ مقبـػل، وفـي جسيـع األحـػال ال يكـػن شمـل إبصـال الرـ

 مقبػالب إذا قجم بعج انقزاء سشتيغ مغ تارةخ السرادقة عمى الرمل.
 يتختل عمى إبصال الرمل بخاءة ذمة ال فيل الحؼ ضسغ تشفيح شخوشه. .3
 تختز السحكسة التي ألجرت حكع شهخ اإلفبلس بشطخ دعػػ إبصال الرمل. .4

 (263مادة )
السرـــادقة عمـــى الرـــمل أو أقيســـت عميـــه إذا بـــجأ التحقيـــق مـــع السفمـــذ فـــي جخةســـة اإلفـــبلس بالتـــجليذ بعـــج 

الــجعػػ الجدائيــة عــغ هــح  الجخةســة بعــج هــح  السرــادقة، جــاز لمسحكســة التــي ألــجرت حكــع شــهخ اإلفــبلس 
بشـاءب عمـى شمـل الشيابــة العامـة أو كـل ذؼ مرــمحة أن تـأمخ باتخـاذ مــا تـخا  مـغ تــجابيخ لمـتحفع عمـى أمــػال 

ذا تقـــخر حفـــع األوراق أو تقـــخر بـــأن ال وجـــه إلقامـــة الـــجعػػ الســـجيغ، وتمغـــى هـــح  التـــجابيخ بحكـــع القـــانػن إ
 الجدائية أو حكع ببخاءة السفمذ.

 (266مادة )
ــع يقــع السفمــذ بتشفيــح شــخوط الرــمل جــاز شمــل فدــخه مــغ السحكســة التــي ألــجرت حكــع شــهخ  .1 إذا ل

 اإلفبلس.
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هـحا ال فيـل  وال يتختل عمى فدخ الرمل بـخاءة ذمـة ال فيـل الـحؼ ضـسغ تشفيـح شـخوشه، وةجـل ت ميـ  .2
 بحزػر الجمدة التي يشطخ فيها شمل فدخ الرمل.
 (266مادة )

تعيغ السحكسة في الحكع الرادر ببصبلن الرمل أو فدخه قاضـياب لمتفميدـة وأميشـاب لهـا، ولمسحكسـة أن تـأمخ 
بػضع األختام عمى أمػال السفمذ، وعمى أميغ التفميدة خبلل خسدة أيام مغ تارةخ لجور الحكع ببصبلن 

رمل أو فدخه أن يشذـخ ممخـز هـحا الحكـع فـي لـحيفة يػميـة، وةقـػم بحزـػر قاضـي التفميدـة أو مـغ ال
 يشيبه لحلظ بعسل جخد ت سيمي ألمػال السفمذ وبػضع ميدانية إضا ية. 

 (262مادة )
دون  يجعػ أميغ التفميدة الجائشيغ الججد لتقجيع مدتشجات ديػنهع لتحكيقها فػراب وفقاب إلجخاءات تحقيق الـجيػن 

أن يعاد تحقيق الجيػن التي سبق قبػلها، عمى أن تدتبعج الجيػن التي دفعت كاممة وتخفـس الـجيػن بالقـجر 
 الحؼ تع الػفاء به.

 (267مادة )
الترــخفات الحالــمة مــغ الســجيغ بعــج السرــادقة عمــى الرــمل وقبــل إبصالــه أو فدــخه ت ــػن نافــحة فــي حــق 

ي حقهــع إال شبقــاب ألحكــام دعــػػ عــجم نفــاذ ترــخفات الســجيغ الــجائشيغ، وال يجــػز لهــع شمــل عــجم نفاذهــا فــ
 وتدقط هح  الجعػػ بسزي سشتيغ مغ تارةخ إبصال الرمل أو فدخه.

 (265مادة )
 تعػد إلى الجائشيغ بعج إبصال الرمل أو فدخه ديػنهع كاممة وذلظ بالشدبة إلى السفمذ فقط. .1
لـمية كاممـة إذا لـع يكػنـػا قـج قبزـػا شـيئاب مـغ وةذتخك هرالء الجائشػن في جساعة الجائشيغ بجيػنهع األ .2

 القجر الحؼ تقخر لهع في الرمل واال وجل إنقاص ديػنهع األلمية بسقجار ما قبزػا.
تدخؼ األحكام الستقجمـة الـحكخ فـي حالـة شـهخ إفـبلس السـجيغ مـخة أخـخػ قبـل أن يرـجر حكـع بأبصـال  .3

 الرمل أو بفدخه.
 الفرع الثالث

 هالالرمح مع التخمي عن األم
 (261مادة )

يجـــػز أن يعقـــج الرـــمل عمـــى أن يتخمـــى الســـجيغ عـــغ أمػالـــه كمهـــا أو بعزـــها لبيعهـــا وتػزةـــع ثسشهـــا عمـــى  .1
 الجائشيغ.

وتتبــع  يســا يتعمــق بذــخوط هــحا الرــمل وآثــار  وابصالــه وفدــخه األحكــام الخالــة بالرــمل القزــائي، ومــع  .2
 مى عشها.ذلظ تغل يج السجيغ في الترخف واإلدارة في األمػال التي تخ

 وتباع األمػال التي تخمى السجيغ عشها وةػزع ثسشها بال يفية الستبعة في تػزةع األمػال حالة االتحاد. .3
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إذا كان الثسغ الشاتج عغ بيع األمػال التي تخمـى السـجيغ عشهـا يجـاوز الـجيػن السصمػبـة مشـه وجـل رد  .4
 القجر الدائج إليه.

 الفرع الرابع
 اتحاد الدائشين

 (262مادة )
 تبخ الجائشػن في حالة اتحاد بحكع القانػن في األحػال اآلتية :يع
 إذا لع يصمل السجيغ الرمل. .1
 إذا شمل السجيغ الرمل ورفزه الجائشػن أو رفزت السحكسة السرادقة عميه. .2
 إذا حرل السجيغ عمى الرمل ثع أبصل أو فدخ. .3

 (263مادة )
لمسجاولة في شـئػن التفميدـة ولمشطـخ فـي اسـتسخار قيام حالة االتحاد الجائشيغ  ثخ  إيجعػ قاضي التفميدة  .1

بقاء أميغ التفميدة أو استبجاله، وفي هح  السخحمة يدـسى أمـيغ التفميدـة بـأميغ اتحـاد الـجائشيغ، ولمـجائشيغ 
ألحاب التأميشات العيشية السقـخرة عمـى أمـػال السفمـذ االشـتخاك فـي هـح  السـجاوالت والترـػةت دون أن 

 يشاتهع.يتختل عمى ذلظ سقػط تأم
واذا قخرت أغمبية الجائشيغ الحاضخةغ استبجال أميغ التفميدة وجل عمى قاضي التفميدة عخض األمـخ  .2

 عمى السحكسة لتعييغ غيخ ، وةدسى األميغ الججيج بأميغ اتحاد الجائشيغ.
وةتعــيغ عمــى أمــيغ التفميدــة الدــابق الــحؼ تــع اســتبجاله أن يقــجم إلــى أمــيغ االتحــاد الججيــج حدــاباب عــغ  .3

دارتــه الدــابقة فــي السيعــاد الــحؼ يحــجد  قاضــي التفميدــة وبحزــػر  وةجــخػ تبميــغ الســجيغ بكتــاب مدــجل إ
 بعمع الػلػل بسيعاد تقجيع الحداب.

 (264مادة )
يرخـــح رأؼ الـــجائشيغ حاضـــخؼ االجتســـاع فـــي أمـــخ اإلعانـــة التـــي ســـبق تقخةخهـــا أو التـــي يجـــخؼ تقخةخهـــا  .1

 لمسجيغ أو لسغ يعػلهع.
ة الـجائشيغ الحاضـخةغ عمـى تقخةـخ هـح  اإلعانـة مـغ أمـػال السفمـذ وجـل عمـى قاضـي واذا وافقت أغمبي .2

 التفميدة بعج أخح رأؼ أميغ االتحاد ورأػ السخاقل تحجيج مقجار اإلعانة.
وةجــػز ألمــيغ االتحــاد، دون غيــخ ، الصعــغ أمــام السحكســة فــي قــخار قاضــي التفميدــة، بتحجيــج مقــجار  .3

 ف اإلعانة لسغ تقخر له إلى حيغ الفرل في الصعغ.اإلعانة، وفي هح  الحالة يرخف نر
 (263مادة )

ال يجػز ألميغ االتحاد االسـتسخار فـي تجـارة السـجيغ ولـػ كـان مأذونـاب فـي ذلـظ مـغ قبـل إال بعـج الحرـػل  .1
عمــى تفــػةس بــحلظ يرــجر بأغمبيــة تسثــل ثبلثــة أربــاع الــجائشيغ عــجداب والــجيػن قيســة، وةجــل أن يعــيغ فــي 

 صة األميغ والسبالغ التي يجػز له استيفاؤها تحت يج  لتذغيل التجارة.التفػةس مجته وسم
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 وال يجػز تشفيح التفػةس في التجارة إال بعج مرادقة قاضي الرمل عميه. .2
واذا نذأت عغ االستسخار في التجارة التدامات تدةج قيستها عمى أمػال االتحاد كان الـجائشػن الـحيغ أجـازوا  .3

ليغ في أمػالهع الخالة دون تزامغ بيـشهع عـغ الدةـادة الشاشـئة بذـخط أن ت ـػن االستسخار في التجارة مدئػ 
 ناتجة عغ أعسال تجخل ضسغ حجود التفػةس الرادر عشهع وت ػن مدئػلية كل دائغ بشدبة ديشه.

 (266مادة )
حقـػق،  ألميغ االتحاد بيع مشقػالت السفمذ ومتجخ  بال يفية التي يعيشها قاضي التفميدة واستيفاء ما له مـغ

 أما بيع العقارات  يجل أن يتع بإذن مغ قاضي التفميدة.
 (266مادة )

واذا لـع يكــغ قـج شــخع فــي التشفيـح عمــى عقــارات السفمـذ قبــل قيـام حالــة االتحــاد كـان لؤلمــيغ دون غيــخ   .1
حــق التشفيــح عميهــا، وةجــل الذــخوع فــي ذلــظ خــبلل العذــخة أيــام التاليــة لكيــام حالــة االتحــاد مــا لــع يــأمخ 

 التفميدة بتأجيل التشفيح. قاضي
وةجــــػز ألمــــيغ االتحــــاد الرــــمل وقبــــػل التحكــــيع فــــي جسيــــع حقــــػق السفمــــذ بذــــخط مخاعــــاة األحكــــام  .2

(  مـغ هـحا القـانػن باسـتثشاء دعـػة السفمـذ لحزـػر السرـادقة عمـى 121السشرػص عميها في السـادة )
 الرمل أو التحكيع.

 (262مادة )
واحــجة مقابــل مبمــغ إجســالي إال بعــج إذن قاضــي  ةلتفميدــة دفعــالتحــاد بيــع مػجــػدات اال يجـػز ألمــيغ ا .1

 التفميدة، وال يجػز لمقاضي إعصاء هحا اإلذن إال بعج رأؼ السخاقل.
لسفمـذ، أو وةجػز ل ل ذؼ مرمحة الصعغ في قخار قاضي التفميدة بذأن تعييغ كيفية بيع مشقـػالت ا .2

تل عمـى الصعـغ وقـف تشفيـح القـخار إال إذا أمـخت واحجة مقابل مبمغ إجسالي، وةتخ  ةاإلذن ببيع أمػاله دفع
 السحكسة بغيخ ذلظ.

 (267مادة )
يــػدع أمــيغ االتحــاد السبــالغ الشاتجــة عــغ بيــع أمــػال السفمــذ خدانــة السحكســة أو مرــخفاب يعيشــه قاضــي  .1

 التفميدة في مػعج أقرا  يػم العسل التالي لمتحريل.
خةاب عـغ حالــة الترــفية ومقـجار السبــالغ السػدعــة وال وةقـجم أمــيغ االتحـاد إلــى قاضــي التفميدـة بيانــاب شــه .2

 يجػز سحل هح  السبالغ إال بأمخ مغ قاضي التفميدة.
 (265مادة )

دــتشدل مــغ السبــالغ الشاتجــة عــغ بيــع أمــػال السفمــذ الخســػم ومرــخوفات إدارة التفميدــة وديــػن دائشــي تل  .1
لغ السدــتحقة لمــجائشيغ السستــازةغ وةــػزع جساعــة الــجائشيغ واإلعانــات السقــخرة لمسفمــذ ولســغ يعــػلهع، والسبــا

 الباقي بيغ الجائشيغ بشدبة ديػنهع السحققة.
 وتجشل حرة الجيػن الستشازع عميها والجيػن التي قبمت مرقتاب وتحفع حتى يفرل فيها بحكع نهائي. .2
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 (261مادة )
، وعمــى أمـــيغ االتحـــاد يــأمخ قاضـــي التفميدــة بـــإجخاء التػزةعــات بـــيغ الــجائشيغ وةعـــيغ مقــجار السبمـــغ الــحؼ يـــػزع

 .بعيشهاإخصار الجائشيغ بحلظ، ولقاضي التفميدة عشج االقتزاء أن يأمخ بشذخ قخار التػزةع في لحيفة يػمية 
 (262مادة )

ال يجػز ألمـيغ االتحـاد الػفـاء بحرـة الـجائغ فـي التػزةعـات إال إذا قـجم الـجائغ سـشج الـجيغ مرشـخاب عميـه  .1
 لجيغ بالسبالغ السجفػعة.بتحكيقه وقبػله، وةرشخ عمى سشج ا

 واذا تعحر عمى الجائغ تقجيع سشج الجيغ جاز لقاضي التفميدة أن يأذن بجفع ديشه بعج التحقق مغ قبػله. .2
 وفي جسيع األحػال يجل أن يعصى الجائغ مخالرة عمى قائسة التػزةع. .3

 (263مادة )
وجـل عمـى أمـيغ االتحـاد أن يقـجم إذا انقزت ستة أشهخ مغ تارةخ قيام حالة االتحاد دون إنجاز الترـفية 

إلى قاضي التفميدة تقخةخاب عغ حالة الترفية وأسباب التأخيخ في إنجازها، وةخسل القاضي هحا التقخةخ إلى 
الـــجائشيغ مـــع دعـــػتهع لبلجتســـاع لسشاقذـــته وةت ـــخر اإلجـــخاء كمســـا انقزـــت ســـتة أشـــهخ دون أن يشجـــد أمـــيغ 

 االتحاد أعسال الترفية.
 (264مادة )

ميغ االتحاد بعج االنتهاء مغ أعسال الترفية حداباب ختامياب إلى قاضي التفميدة، وةخسل القاضي هحا يقجم أ
 الحداب إلى الجائشيغ مع دعػتهع لبلجتساع لسشاقذته، وةخصخ السفمذ بهحا االجتساع وله حزػر .

 (223مادة )
 الحداب الختامي. يشحل االتحاد وتعتبخ التفميدة مشتهية بحكع القانػن بعج السرادقة عمى .1
وةكــػن أمــيغ االتحــاد مدــئػالب لســجة ســشة مــغ تــارةخ انتهــاء التفميدــة عــغ الــجفاتخ والسدــتشجات واألوراق  .2

 السدمسة إليه.
 (226مادة )

يعــػد إلــى كــل دائــغ بعــج انتهــاء حالــة االتحــاد الحــق فــي اتخــاذ اإلجــخاءات الفخديــة فــي التشفيــح عمــى الســجيغ 
 وةعتبخ قبػل الجيغ في التفميدة بسثابة حكع نهائي  يسا يتعمق بهحا التشفيح.لمحرػل عمى الباقي مغ ديشه، 

 الفرل الدادس
 اإلجراءات السختررة

 (226مادة )
أردنـي  إذا تبيغ بعج جخد أمػال السفمذ أن قيسة مػجػدات التفميدة ال تجاوز خسدة عذـخ ألـف ديشـار .1

سبمغ الحؼ يخاد تػزةعه عمى الجائشيغ ال يجاوز عذخة أو ضهخ أن ال أو ما يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػناب 
فــي السائــة مــغ قيســـة ديــػنهع السحققــة جـــاز لقاضــي التفميدــة مـــغ تمقــاء ذاتــه أو بشـــاءب عمــى شمــل أمـــيغ 

 التفميدة أو أحج الجائشيغ أن يأمخ باستسخار الديخ في التفميدة بإجخاءات مخترخة.
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 لسشرػص عميها في هحا الباب معجله كسا يمي:تصبق في اإلجخاءات السخترخة أحكام اإلفبلس ا .2
، 141، 145/6، 132/6، 136/6 )تخفــس إلــى الشرــف السػاعيــج السشرــػص عميهــا فــي الســػاد .أ 

142/2). 
 ت ػن جسيع قخارات قاضي التفميدة غيخ قابمه لمصعغ فيها. .ب 
 ال يعيغ مخاقبػن لمتفميدة. .ج 
ػن لمسجاولـــة فـــي الرـــمل خـــبلل األيـــام ى الـــجائشجع  فـــي حالـــة السشازعـــة عمـــى الـــجيػن عشـــج تحكيقهـــا يلـــ .د 

 الخسدة التالية لتارةخ فرل قاضي التفميدة في السشازعات.
يكػن الرمل نافحاب بسجـخد السػافقـة عميـه فـي اجتسـاع الـجائشيغ، وةجـل أن يرـادق عميـه مـغ قاضـي  .ه 

 التفميدة في هحا االجتساع وال تقبل أؼ مشازعة  يه.
 اتحاد الجائشيغ.اإلبقاء عمى أميغ التفميدة عشج قيام  .و 
 ال يجخؼ إال تػزةع واحج لمشقػد عمى الجائشيغ بعج االنتهاء مغ بيع أمػال التفميدة. .ز 

 الفرل الدابع 
 أحكام خاصة بإفالس الذركات

 (222مادة )
تدـــخؼ عمـــى إفـــبلس الذـــخكات، باإلضـــافة إلـــى أحكـــام الســـػاد السشرـــػص عميهـــا فـــي هـــحا البـــاب، األحكـــام 

 التالية.السشرػص عميها في السػاد 
 (227مادة )

 يسا عجا شخكات السحالة تعتبخ في حالة إفبلس كـل شـخكة اتخـحت أحـج األشـكال الـػاردة فـي قـانػن  .1
الذــخكات إذا تػقفــت عــغ دفــع ديػنهــا فــي مػاعيــج اســتحقاقها الضــصخاب أعسالهــا الساليــة، وةتعــيغ شــهخ 

 إفبلسها بحكع يرجر بحلظ.
 الترفية. وةجػز شهخ إفبلس الذخكة ولػ كانت في دور .2

 (225مادة )
ال يجػز لسسثل الذخكة أن يصمل شهخ إفبلسها إال بعج الحرـػل عمـى إذن بـحلظ مـغ أغمبيـة الذـخكاء  .1

 أو مغ الجسعية العسػمية حدل األحػال.
يقجم شمل شهخ اإلفبلس إلى قمع كتـاب السحكسـة التـي يقـع فـي دائختهـا السخكـد الخئيدـي لمذـخكة، فـإذا  .2

خـارج الـببلد وجـل تقـجيع الصمـل إلـى قمـع كتـاب السحكسـة التـي يقـع فـي دائختهـا كان هحا السخكد مػجـػدا 
 مخكد اإلدارة السحمي.

وةجــل أن يذــتسل الصمــل عمــى أســساء الذــخكاء الستزــامشيغ الحــالييغ والــحيغ خخجــػا مــغ الذــخكة بعــج  .3
 تػقفهــا عــغ الــجفع مــع بيــان مــػشغ كــل شــخةظ متزــامغ وجشدــيته وتــارةخ شــهخ خخوجــه مــغ الذــخكة فــي

 الدجل التجارؼ.
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 (221السادة )
يجـػز لــجائغ الذـخكة شمــل شــهخ إفبلسـها ولــػ كــان شـخةكاب فيهــا، أمـا الذــخكاء غيــخ الـجائشيغ فــبل يجــػز  .1

 لهع برفتهع الفخدية شمل شهخ إفبلس الذخكة.
 إذا شمل الجائغ شهخ إفبلس الذخكة وجل اخترام كافة الذخكاء الستزامشيغ. .2

 (222مادة )
قاء ذاتها أو بشاءب عمى شمل الذخكة أن ترجل الشطخ في شهخ إفبلسها لسجة ال تجاوز يجػز لمسحكسة مغ تم

ثبلثـــة أشـــهخ إذا كـــان مـــغ السحتســـل دعـــع مخكدهـــا الســـالي أو إذا اقتزـــت مرـــمحة االقترـــاد الـــػششي هـــحا 
 التأجيل، ولمسحكسة أن تأمخ باتخاذ ما تخا  مغ تجابيخ لمسحافطة عمى مػجػدات الذخكة.

 (223مادة )
هخ إفبلس الذخكة يػجل شهخ إفبلس جسيع الذخكاء الستزامشيغ فـي الذـخكة وةذـسل شـهخ إفـبلس ش .1

الذـــخةظ الستزـــامغ الـــحؼ خـــخج مـــغ الذـــخكة بعـــج تػقفهـــا عـــغ دفـــع ديػنهـــا إذا شمـــل هـــحا الذـــخةظ شـــهخ 
 إفبلسها قبل انقزاء سشة عمى تارةخ شهخ خخوجه في الدجل التجارؼ.

بلس الذـخكة والذـخكاء الستزـامشيغ فيهـا ولـػ لـع ت ـغ مخترـة وتقزى السحكسة بحكـع واحـج بذـهخ إفـ .2
 بذهخ إفبلس هرالء الذخكاء.

وتعيغ السحكسة في الحكع الرادر بذهخ اإلفبلس قاضياب واحجاب وأميشاب واحـجاب أو أكثـخ لتفميدـة الذـخكة  .3
الذـخكاء وتفميدات الذخكاء الستزامشيغ، ومع ذلظ ت ػن تفميدة الذخكة مدتقمة ومشفرمة عـغ تفميدـات 

 في ألػلها وخرػمها وادارتها وتحقيق ديػنها وكيفية انتهائها.
 (224مادة )

إذا شمــل شــهخ إفــبلس الذــخكة جــاز لمسحكســة أن تقزــي أيزــاب فــي حكسهــا بذــهخ إفــبلس الذــخكة شــهخ إفــبلس 
 .كل شخز زاول باسسها أعساالب تجارةة لحدابه الخاص أو ترخف في أمػالها كسا لػ كانت أمػاله الخالة

 (273مادة )
إذا تبيغ أن مػجػدات الذخكة ال ت في لػفاء عذخةغ في السائة عمى األقـل مـغ ديػنهـا جـاز لمسحكسـة  .1

التــي ألــجرت حكــع شــهخ اإلفــبلس بشــاءب عمــى شمــل قاضــي التفميدــة أن تقزــى بــإلدام أعزــاء مجمــذ 
ـــجون  اإلدارة أو الســـجيخةغ كمهـــع أو بعزـــهع بـــجفع ديـــػن الذـــخكة كمهـــا أو بعزـــها بالتزـــامغ بيـــشهع أو ب

 تزامغ إال إذا أثبتػا أنهع بحلػا في تدييخ شئػن الذخكة عشاية الخجل الحخةز.
ولمسحكسة مغ تمقاء ذاتها أو بشاءب عمى شمـل قاضـي التفميدـة أن تقزـي بإسـقاط الحقـػق السشرـػص  .2

ء ( عـــغ أعزـــاء مجمـــذ إدارة الذـــخكة أو مـــجيخةها الـــحيغ ثبـــت ارت ـــابهع أخصـــا162عميهـــا فـــي الســـادة )
 جديسة أدت إلى اضصخاب أعسالها وتػقفها عغ الجفع.
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 (276مادة )
يقػم مسثل الذخكة التي لجر حكع شهخ إفبلسها مقامها فـي كـل أمـخ يػجـل  يـه القـانػن أخـح رأػ السفمـذ 
أو حزـــػر ، وةجـــل عمـــى مسثـــل الذـــخكة الحزـــػر أمـــام قاضـــي التفميدـــة أو أميشهـــا متـــى شمـــل مشـــه ذلـــظ 

 معمػمات أو إيزاحات  واإلفادة بسا يصمل مغ
 (276مادة )

بإذن قاضي التفميدة يجػز ألميشها مصالبة الذخكاء بجفع ما تبقى مغ حررهع في رأس مـال الذـخكة ولـػ 
 ميعاد استحقاقها ولمقاضي األمخ بقرخ هح  السصالبة عمى القجر البلزم لػفاء ديػن الذخكة. ل  حل لع ي  

 (272مادة )
جرتها الذــخكة حدــل األلــػل إلجــخاءات تحقيــق الــجيػن، وتقبــل هــح  ال تخزــع ســشجات القــخض التــي ألــ

الدـشجات بكيستهـا االســسية بعـج خرــع مـا ت ــػن الذـخكة قــج دفعتـه مشهــا، واذا اشـتخط أداء مكافــأة عشـج الػفــاء 
بدشج القخض وجل قبػل الدشج بكيسته االسـسية مزـافاب إليهـا الجـدء الـحؼ اسـتحق مـغ السكافـأة حتـى لـجور 

 اإلفبلس.الحكع بذهخ 
 (277مادة )

ـــة الجسعيـــة العسػميـــة لمذـــخكة فـــي  .1 ـــخ بسػافقـــة أغمبيـــة الذـــخكاء أو بسػافق تػضـــع مقتخحـــات الرـــمل وتق
 اجتساع غيخ عادؼ حدل األحػال.

 وةتػلى مسثل الذخكة تقجيع مقتخحات الرمل في جسعية الجائشيغ. .2
 (275مادة )

ا ثمــث مجسـػع ديػنهــا، فـبل يجــػز إذا كـان الرـمل خالــاب بذـخكة ألــجرت سـشجات قــخض تجـاوز قيستهـ .1
 مشحها الرمل إال إذا وافقت عمى شخوشه الجسعية العسػمية لسال ي هح  الدشجات.

وت ـػن السػافقـة الزمـة فـي جسيــع األحـػال إذا تزـسغ الرـمل شــخوشاب ال تتفـق والذـخوط التـي لــجرت  .2
 سشجات القخض بسقتزاها.

 لؤلحكام السشرػص عميها في قانػن الذخكات. وةرجر قخار الجسعية العسػمية لسال ي الدشجات وفقاب  .3
وفـي األحـػال التـي ت ـػن فيهـا مػافقـة الجسعيـة العسػميـة لسـال ي الدـشجات الزمـة ترجـل دعـػة الــجائشيغ  .4

 .العسػمية إلى االجتساع لمسجاولة في الرمل إلى أن يرجر قخار الجسعية
 (271مادة )

واحج أو أكثخ مغ الذـخكاء الستزـامشيغ فـي الذـخكة إذا انتهت تفميدة الذخكة باالتحاد وتع الرمل مع  .1
 فبل يجػز تخريز أمػال الذخكة لمػفاء بذخوط هحا الرمل أو لزسان تشفيحها.

 وةبخأ الذخةظ الحؼ حرل عمى الرمل مغ التزامغ. .2
واذا تع الرمل مع الذخكة وانتهـت تفميدـات الذـخكاء الستزـامشيغ باالتحـاد اسـتسخت الذـخكة قائسـة إال  .3

 مػضػع الرمل هػ التخمي عغ جسيع أمػالها. إذا كان
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واذا انتهت تفميدة الذخكة وتفميدات الذخكاء الستزامشيغ بالرمل اعتبخ كل لمل مدتقبلب عغ غيخ ،  .4
 وال تدخؼ شخوشه إال عمى دائشي التفميدة الخالة به.

 (272مادة )
التـي ألـجرت حكـع شـهخ اإلفـبلس أن الذخكة بانتهاء تفميدتها باالتحاد، ومـع ذلـظ يجـػز لمسحكسـة  ل  ح  ال تل 

تقــخر حــل الذــخكة إذا تبــيغ أن مــا بقــى مــغ مػجػداتهــا بعــج ترــفية االتحــاد ال يكفــي لستابعــة أعسالهــا عمــى 
 .مججأل  نحػأل 

 (273مادة )
تعج الجيػن التي يعمغ عشها دائشػ الذخكة في التفميدة كسا لػ أعمـغ عشهـا بال امـل فـي تفميدـة كـل مـغ  .1

الذــخكة أن يذــتخك فــي جسيــع التػزةعــات إلــى أن يدــتػفى حقــه كــامبلب وذلــظ مــع  الذــخكاء، وةحــق لــجائغ
مخاعاة ما لمذـخكاء مـغ حـق فـي الخجـػع عمـى تفميدـات بعزـهع الـبعس السـتيفاء مـا دفعـػ  بالدةـادة عـغ 

 أنربتهع في الجيػن.
 أما الجائشػن الذخريػن فبل يذتخكػن إال في تفميدة الذخكاء السجيشيغ لهع. .2
 لسشازعة عمى ديػن الجائشيغ الستحجيغ معه.ول ل دائغ ا .3

 (274مادة )
 ال يتختل عمى إفبلس شخةظ أو أكثخ إفبلس الذخكة.
 (253مادة )

حكع شهخ إفبلس الذـخكة أن يعـخض الرـمل عمـى دائشـي الذـخكة ودائشيـه الستحـجيغ  هل م  س  يجػز ل ل شخةظ ش  
 في تفميدته الخالة.

 (256مادة )
التـــجليذ أو بالتقرـــيخ  يجـــػز عشـــج االقتزـــاء أن تقـــام الـــجعػػ الجدائيـــة عمـــى إذا أفمدـــت الذـــخكة إفبلســـاب ب

الذــخكاء فــي شــخكات التزــامغ وعمــى الذــخكاء السفــػض إلــيهع بــاإلدارة فــي شــخكات التػلــية وعمــى مــجيخؼ 
 الذخكات السحجودة السدئػلية أو عمى أعزاء مجالذ إدارتها الحيغ يقػمػن بػضائف السجيخةغ.

 الفرل الثامن 
 االعتبار التجاري رد 

 (256مادة )
 يسا عجا حالة اإلفبلس بالتـجليذ تعـػد بحكـع القـانػن جسيـع الحقـػق التـي سـقصت عـغ السفمـذ شبقـا لمسـادة 

 ( مغ هحا القانػن بعج انقزاء ثبلث سشػات مغ تارةخ انتهاء التفميدة.163)
 (252مادة )

عغ مجة ال  وأرباح ومرخوفاتأل  غ أللأل يجل الحكع بخد االعتبار إلى السفمذ إذا أوفى جسيع ديػنه م .1
 تدةج عمى سشتيغ.
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واذا كان السفمذ شـخةكاب متزـامشاب فـي شـخكة حكـع بذـهخ إفبلسـها، فـبل يـخد إليـه اعتبـار  وجػبـاب إال بعـج  .2
 وفاء جسيع ديػن الذخكة مغ ألل ومرخوفات وعػائج مجة ال تدةج عمى سشتيغ.

 (257مادة )
 ذ في الحالتيغ اآلتيتيغ :يجػز الحكع بخد االعتبار إلى السفم .1

ـــه ون   .أ ـــى لـــمل مـــغ دائشي ـــإذا حرـــل السفمـــذ عم ـــى الذـــخةظ  ح  ف  شـــخوشه وةدـــخؼ هـــحا الحكـــع عم
الستزـامغ فــي شــخكة حكـع بذــهخ إفبلســها إذا حرــل هـحا الذــخةظ عمــى لـمل خــاص بــه ونفــح 

 شخوشه.
أنهـع أجسعـػا  إذا أثبت السفمذ أن الـجائشيغ أبـخأوا ذمتـه مـغ جسيـع ديػنـه بعـج انتهـاء التفميدـة أو .ب

 عمى السػافقة عمى رد اعتبار .
إذا امتشع أحج الـجائشيغ عـغ قـبس ديشـه أو كـان غائبـاب أو تعـحر معخفـة مػششـه جـاز إيـجاع الـجيغ خدانـة  .2

 السحكسة، وتعتبخ شهادة اإليجاع  يسا يتعمق بخد االعتبار سشج مخالرة.
 (255مادة )

اإلدانـة فـي إحـجػ جـخائع اإلفـبلس بالتقرـيخ إال بعـج ال يخد االعتبار إلى السفمذ الحؼ لـجر عميـه حكـع ب .1
 تشفيح العقػبة السحكػم بها أو لجور عفػ عشها أو انقزائها بسزي السجة.

وال يخد االعتبار إلى السفمذ الحؼ لجر عميه حكع باإلدانة فـي إحـجػ جـخائع اإلفـبلس بالتـجليذ  إال بعـج  .2
 لعقػبة السحكػم بها أو لجور عفػ عشها.انقزاء مجة الدشػات الخسذ التالية لتارةخ تشفيح ا

وفــي جسيــع األحــػال الستقجمــة الـــحكخ ال يجــػز إعــادة االعتبــار إلــى السفمـــذ إال إذا كــان قــج أوفــى جسيـــع  .3
مــجة ال تدةــج عمــى ســشتيغ أو أجــخػ تدــػةة بذــأنها مــع  وأربــاحومرــارة   الــجيػن السصمػبــة مشــه مــغ ألــلأل 

 الجائشيغ.
 (251مادة )

لسفمــذ بعــج وفاتــه بشــاءب عمــى شمــل أحــج الػرثــة شبقــاب لؤلحكــام السشرــػص عميهــا فــي الســػاد يــخد االعتبــار إلــى ا
 الدابقة.

 (252مادة )
يقــجم شمــل رد االعتبــار مخفقــاب بــه السدــتشجات السرةــجة لــه إلــى قمــع كتــاب السحكســة التــي ألــجرت حكــع  .1

 شهخ اإلفبلس.
لعامــة وتقــػم بإخصــار الــجائشيغ الــحيغ وةخســل قمــع كتــاب السحكســة فــػراب لــػرة عــغ الصمــل إلــى الشيابــة ا .2

 قبمت ديػنهع في التفميدة ولع يحرمػا عمى إيفاء تام لجيػنهع بصمل رد االعتبار.
وةشذخ ممخز الصمل في إحجػ الرحف اليػمية التي ترجر أو تػزع فـي دائـخة السحكسـة عمـى نفقـة  .3

شــهخ اإلفــبلس وكيفيــة الســجيغ، وةجــل أن يذــتسل هــحا السمخــز عمــى اســع الســجيغ وتــارةخ لــجور حكــع 
 ى.ز  قت  انتهاء التفميدة والتشبيه عمى الجائشيغ بتقجيع اعتخاضاتهع إن كان لها مل 
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 (253مادة )
تػدع الشيابة العامة قمع كتاب السحكسة خبلل ثبلثيغ يػماب مغ تارةخ تدمسها لػرة شمل رد االعتبـار تقخةـخاب 

ت عمــــى السفمــــذ فــــي جــــخائع اإلفــــبلس أو يذــــتسل عمــــى بيانــــات عــــغ نــــػع اإلفــــبلس واألحكــــام التــــي لــــجر 
السحاكسات أو التحكيقات الجارةة معـه فـي هـحا الذـأن، ورأؼ الشيابـة العامـة فـي قبـػل شمـل رد االعتبـار أو 

 رفزه عمى أن يكػن هحا الخأؼ مدبباب.
 (254مادة )

اب أن يقـــجم ل ــل دائـــغ لـــع يدـــتػف حقــه بالسعـــجل السقـــخر فـــي عقــج الرـــمل أو لـــع يبـــخغ ذمــة مجيشـــه إبـــخاءب تامـــ
اعتخاضــاب عمـــى شمـــل رد االعتبـــار خـــبلل الثبلثـــيغ يػمـــاب التاليــة لتـــارةخ نذـــخ ممخـــز الصمـــل فـــي الرـــحف 

 وةكػن االعتخاض بتقخةخ كتابي يقجم إلى قمع كتاب السحكسة مخفقاب به السدتشجات السرةجة له.
 (213مادة )

ادة الدــابقة بــإببلش الــجائشيغ الــحيغ يقــػم قمــع كتــاب السحكســة بعــج انقزــاء السيعــاد السشرــػص عميــه فــي الســ
 قجمػا اعتخاضات عمى شمل إعادة االعتبار بتارةخ الجمدة السحجدة لشطخ الصمل.

 (216مادة )
 تفرل السحكسة في شمل إعادة االعتبار بحكع نهائي. .1
 واذا قزت السحكسة بخفس الصمل لع يجد تقجيسه مغ ججيج إال بعج انقزاء سشة عمى لجور الحكع. .2
ت بإعــادة االعتبــار يتعــيغ إدراج الحكــع فــي ســجبلت السحكســة التــي فرــمت  يــه واخصــار الدــجل واذا قزـ .3

 التجارؼ بحلظ.
 (216مادة )

إذا أجخةـت قبــل الفرــل فــي شمــل رد االعتبــار تحكيقــات مـع السفمــذ عــغ اتهامــه بجخةســة إفــبلس أو أقيســت 
كسة عمى وجـه الدـخعة وةتعـيغ عمـى عميه الجعػػ الجدائية عغ ذلظ، وجل عمى الشيابة العامة إخصار السح

السحكسة وقف الفرل في شمل رد االعتبـار حتـى انتهـاء التحكيقـات مـع السفمـذ أو لـجور الحكـع الشهـائي 
 في الجعػػ الجدائية.

 (212مادة )
إذا لــجر عمــى الســجيغ حكــع نهــائي باإلدانــة فــي إحــجػ جــخائع اإلفــبلس بعــج لــجور الحكــع لــه بــخد اعتبــار  

كـأن لـع يكـغ، ولـيذ لمسـجيغ الحرـػل بعـج ذلـظ عمـى حكـع بـخد االعتبـار إال وفقـاب لمذـخوط  أعتبخ هحا الحكع
 (.252السشرػص عميها في السادة )
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 الفرل التاسع 
 الرمح الهاقي من اإلفالس

 (217مادة )
لمتــاجخ الــحؼ يجــػز شــهخ إفبلســه واضــصخبت أعسالــه الساليــة اضــصخاباب مــغ شــأنه أن يــردؼ إلــى تػقفــه  .1

أن يصمل الرمل الػاقي مغ اإلفبلس بذخط أال يكػن قج ارت ل غذاب أو خصـأ ال يرـجر عـغ  عغ الجفع
 التاجخ العادؼ.

ولمتاجخ الحؼ تػقف عغ دفع ديػنه ولػ شمل شهخ إفبلسه أن يصمل الرـمل الـػاقي مـغ اإلفـبلس إذا  .2
شرـػص عميـه فـي تػافخت  يه الذخوط السـحكػرة فـي الفقـخة الدـابقة وقـجم شمـل الرـمل خـبلل السيعـاد الس

 (.535السادة )
ال يقبــل شمــل الرــمل الــػاقي مــغ اإلفــبلس إال إذا كــان الصالــل قــج زاول التجــارة برــفة مدــتسخة خــبلل  .3

الدشتيغ الدابقتيغ عمى تقجيع الصمـل وقـام خـبلل هـح  السـجة بسـا تفخضـه عميـه األحكـام الخالـة بالدـجل 
 التجارؼ وبالجفاتخ التجارةة.

 (215مادة )
كات السحالــة يجــػز مــشل الرــمل الــػاقي مــغ اإلفــبلس ل ــل شــخكة تجارةــة تــػافخت فيهــا  يســا عــجا شــخ  .1

الذــخوط السشرــػص عميهــا فــي الفقــختيغ األولــى والثانيــة مــغ الســادة الدــابقة، ومــع ذلــظ ال يجــػز مــشل 
 الرمل لمذخكة وهي في مخحمة الترفية.

مــغ أغمبيــة الذــخكاء أو مــغ وال يجــػز لســجيخ الذــخكة شمــل الرــمل إال بعــج الحرــػل عمــى إذن بــحلظ  .2
 الجسعية العسػمية باجتساع غيخ عادؼ عمى حدل األحػال.

 (211مادة )
لسغ آل إليهع متجخ الستـػفى بصخةـق اإلرث أو الػلـية أن يصمبـػا الرـمل الـػاقي إذا قـخروا االسـتسخار  .1

 في التجارة وكان التاجخ قبل وفاته مسغ يجػز لهع الحرػل عمى هحا الرمل.
ػرثــة  أو السػلــى لهــع أن يصمبــػا الرــمل الــػاقي خــبلل ثبلثــة أشــهخ مــغ تــارةخ وفــاة وةجــل عمــى ال .2

التــاجخ، فــإذا لــع يتفقــػا باإلجســاع عمــى شمــل الرــمل وجــل عمــى السحكســة أن تدــسع أقــػال مــغ عــارض 
 مشهع في شمل الرمل لتفرل  يه وفقاب لسرمحة ذوؼ الذأن.

 (212مادة )
 اقي أن يصمل مشحه لمحاب آخخ.ال يجػز لمسجيغ أثشاء تشفيح الرمل الػ 

 (213مادة )
إلـــى السحكســـة شمـــل لذـــهخ إفـــبلس الســـجيغ وشمــل آخـــخ بالرـــمل الـــػاقي مـــغ اإلفـــبلس، فـــبل يجـــػز  م  ج   إذا قلــ

 يقزي بخفزه. بات أل  الفرل في شمل شهخ اإلفبلس إال بعج الفرل في شمل الرمل الػاقي بحكعأل 
 



 159 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

 (214مادة )
اب محكسة البجاية السخترة بذهخ اإلفبلس يبيغ  يه أسباب اضصخاب يقجم شمل الرمل الػاقي إلى قمع كت

األعســال ومقتخحــات الرــمل وضــسانات تشفيــحها، واذا لــع يــتسكغ شالــل الرــمل مــغ تقــجيع هــح  البيانــات أو 
 بعزها وجل عميه بيان أسباب ذلظ.

 (223مادة )
 يخفق بصمل الرمل الػاقي ما يأتي :

 رة  يه.الػثائق السرةجة لمبيانات السحكػ  .1
شهادة مـغ الدـجل التجـارؼ تثبـت تقيـج التـاجخ بأحكـام الدـجل التجـارؼ خـبلل الدـشتيغ الدـابقتيغ عمـى  .2

 شمل الرمل.
شهادة مغ الغخفة التجارةة بسداولة التجارة برفة معتادة ومدتسخة خبلل الدشتيغ الدـابقتيغ عمـى شمـل  .3

 الرمل.
 الجفاتخ التجارةة اإللدامية. .4
 ب األرباح والخدائخ عغ الدشتيغ الدابقتيغ عمى شمل الرمل.لػرة عغ السيدانية وحدا .5
 بيان بإجسالي السرخوفات الذخرية عغ الدشتيغ الدابقتيغ عمى شمل الرمل. .6
 بيان تفريمي باألمػال السشقػلة وغيخ السشقػلة وقيستها التقخةبية عشج شمل الرمل. .7
 لتأميشات الزامشة لها.بيان بأسساء الجائشيغ والسجيشيغ وعشاوةشهع ومقجار حقػقهع وا .8

 (226مادة )
إذا كان الصمل خالاب بذخكة وجل أن يخفق به إضافة لمػثائق السحكػرة في السادة الدابقة لـػرة عـغ عقـج 
تأسيذ الذخكة وعـغ نطامهـا األساسـي مرـادقاب عميهسـا مـغ الدـجل التجـارؼ، والػثـائق السثبتـة لرـفة مقـجم 

ة العسػميـة بصمـل الرـمل وبيـان  بأسـساء الذـخكاء الستزـامشيغ الصمل ولػرة عغ قخار الذخكاء أو الجسعي
 وعشاوةشهع وجشدياتهع.

 (226مادة )
يجل أن ت ػن الػثـائق السـحكػرة فـي السـادتيغ الدـابقتيغ مررخـة ومػقعـة مـغ شالـل الرـمل واذا تعـحر  .1

 تقجيع بعزها أو استيفاء بياناتها وجل أن يتزسغ الصمل أسباب ذلظ.
 كسة محزخاب بتدمع هح  الػثائق.وةحخر قمع كتاب السح .2

 (222مادة )
لمسحكسة التي تشطخ في شمـل الرـمل أن تـأمخ باتخـاذ التـجابيخ البلزمـة لمسحافطـة عمـى أمـػال السـجيغ  .1

 إلى حيغ الفرل في الصمل.
ـــة الســـجيغ الساليـــة وأســـباب  .2 وةجـــػز لمسحكســـة أن تتخـــح مـــغ اإلجـــخاءات مـــا يسكشهـــا مـــغ اإلحاشـــة بحال

 اضصخابها.
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سحكسة في شمل الرـمل فـي غيـخ عبلنيـة وعمـى وجـه االسـتعجال وتفرـل فـي الصمـل بحكـع وتشطخ ال .3
 نهائي وبجون خرػمه.

 (227مادة )
 تقزي السحكسة بخفس شمل الرمل الػاقي في األحػال اآلتية :

( أو قــجمها 226،223إذا لــع يقــجم شالــل الرــمل الػثــائق والبيانــات السشرــػص عميهــا فــي الســادتيغ ) .1
 ن مبخر.غيخ مكتسمة دو 

باإلدانــة فــي إحــجػ جــخائع اإلفــبلس بالتــجليذ أو فــي إحــجػ  بــات   إذا لــجر ضــج شالــل الرــمل حكــع   .2
جخائع التدوةخ أو الدخقة أو الشرل أو خيانة األمانـة أو اخـتبلس األمـػال العامـة أو إعصـاء شـيظ بـجون 

 إليه اعتبار . د  رليج ما لع يكغ قج رل 
 ة أو لجأ إلى الفخار.إذا كان شالل الرمل قج اعتدل التجار  .3
 سابق. واقأل  إذا لع يقع بتشفيح ما التدم به في لملأل  .4

 (225مادة )
إذا قزـت السحكسـة بــخفس شمـل الرـمل الــػاقي جـاز لهـا أن تحكــع عمـى التـاجخ بغخامــة ال تدةـج عمـى ألــف 

اب أعسالـــه أو إذا تبــيغ لهـــا أنــه تعســج اإليهـــام باضــصخ أردنــي أو مـــا يعادلهــا بالعسمــة الستجاولـــة قانػنــاب ديشــار 
 إحجاث االضصخاب فيها.

 (221مادة )
إذا قزــت السحكســة بقبــػل الرــمل الــػاقي وجــل أن تــأمخ فــي حكسهــا بافتتــاح اإلجــخاءات وتشــجب أحــج  .1

 قزاتها لئلشخاف عمى إجخاءات الرمل وتعيغ أميشاب أو أكثخ لسباشخة هح  اإلجخاءات ومتابعتها.
الرـمل أن يـػدع السـجيغ خدانـة السحكسـة مبمغـاب تحـجد   لمسحكسة أن تـأمخ فـي حكسهـا بافتتـاح إجـخاءات .2

 يكػن أمانة لسػاجهة مرخوفات إجخاءات الرمل.
لمسحكســة أن تقزــي بإلغــاء إجــخاءات الرــمل أو بػقفهــا إذا لــع يــػدع الســجيغ مبمــغ األمانــة فــي السيعــاد  .3

 الحؼ عيشته.
 (222مادة )

ميدــــة وتدــــخؼ فــــي هــــحا الذــــأن األحكــــام يعــــيغ أمــــيغ الرــــمل مــــغ الســــخخز لهــــع بسداولــــة مهشــــه أمــــيغ التف
 (.137السشرػص عميها في السادة )

 (223مادة )
تدخؼ عمى القخارات التي يرجرها القاضـي السذـخف عمـى إجـخاءات الرـمل األحكـام السشرـػص عميهـا فـي 

 (.166( و)163السادتيغ )
 (224مادة )

 يبمغ قمع كتاب السحكسة أميغ الرمل بقخار تعييشه فػر لجور . .1
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أميغ الرمل خبلل األيام الخسدة التالية لتبميغه بالتعييغ بقيج الحكع بافتتاح إجخاءات الرمل في  يقػم .2
الدــجل التجـــارؼ ونذــخ ممخرـــه مرـــحػباب بــجعػة الـــجائشيغ إلــى االجتســـاع   فـــي لــحيفة يػميـــة يعيشهـــا 

 القاضي السذخف.
عػة إلــى االجتسـاع مخفقـاب بهــا وعمـى أمـيغ الرــمل أن يخسـل فـي السيعــاد السـحكػر فـي الفقــخة الدـابقة الـج .3

 مقتخحات الرمل إلى الجائشيغ السعمػمة عشاوةشهع.
 (233مادة )

 يقػم القاضي السذخف فػر لجور الحكع بافتتاح إجخاءات الرمل بإقفال دفاتخ السجيغ ووضع تػقيعه عميها. .1
ســة وةحــخر محزــخاب وةباشــخ أمــيغ الرــمل فــػر تبميغــه بــالتعييغ إجــخاءات الجــخد بحزــػر الســجيغ وكاتــل السحك .2

 بحلظ.
 (236مادة )

يبقى السجيغ بعج لجور الحكع بافتتاح إجخاءات الرمل قائساب عمى إدارة أمػاله بإشخاف أمـيغ الرـمل،  .1
ولــه أن يقــػم بجسيــع الترــخفات العاديــة التــي تقتزــيها أعسالــه التجارةــة، ومــع ذلــظ ال يجــػز االحتجــاج 

 بعج لجور الحكع السحكػر. عمى الجائشيغ بالتبخعات التي يجخةها السجيغ
وال يجػز لمسجيغ بعج لجور الحكع بافتتاح إجخاءات الرمل أن يقتخض أو يعقج لمحاب أو رهشاب أو أن  .2

يجخؼ ترخفاب ناقبلب لمسم ية ال تدتمدمه أعساله التجارةة العاديـة إال بعـج الحرـػل عمـى إذن مـغ القاضـي 
 عمى الجائشيغ.السذخف، وكل ترخف يتع عمى خبلف ذلظ ال يحتج به 

 (236مادة )
تػقــف جسيــع الــجعاوػ واجــخاءات التشفيــح السػجهــة إلــى الســجيغ بسجــخد لــجور الحكــع بافتتــاح إجــخاءات  .1

الرــمل، أمــا الــجعاوػ السقامــة مــغ الســجيغ واجــخاءات التشفيــح التــي باشــخها فتبقــى ســارةة مــع إدخــال أمــيغ 
 الرمل فيها.

خهػن وحقـػق االمتيـاز واالخترـاص السقـخرة عمـى أمـػال وال يجػز االحتجـاج فـي مػاجهـة الـجائشيغ بـال .2
 السجيغ والسقيجة بعج لجور الحكع بافتتاح إجخاءات الرمل.

 (232مادة )
 ال يتختل عمى لجور الحكع بافتتاح إجخاءات الرمل حمػل آجال الجيػن التي عمى السجيغ.

 (237مادة )
أو أتمفه أو أجخػ بدـػء نيـة ترـخفات ضـارة بالـجائشيغ إذا أخفى السجيغ بعج تقجيع شمل الرمل جدءاب مغ أمػاله 

 ( جاز لمسحكسة أن تأمخ مغ تمقاء ذاتها بإلغاء إجخاءات الرمل.232أو ترخفات مخالفة ألحكام السادة )
 (235مادة )

عمى جسيع الجائشيغ ولػ كانـت ديـػنهع غيـخ حالـة أو مزـسػنة بتأميشـات خالـة أو ثابتـة بأحكـام باتـة  .1
الرمل خبلل العذخة أيام التالية لشذخ ممخـز الحكـع الرـادر بافتتـاح إجـخاءات الرـمل أن يدمسػا أميغ 
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في الرحيفة أو مغ تارةخ تدمع خصاب التبميغ مدتشجات ديـػنهع مرـحػبة ببيـان هـح  الـجيػن وتأميشاتهـا إن 
وجــجت ومقــجارها مقػمــة بالعسمــة الػششيــة عمــى أســاس ســعخ الرــخف السعمــغ لــجػ ســمصة الشقــج يــػم لــجور 

 الحكع، وةجػز إرسال البيان والسدتشجات إلى أميغ الرمل بكتاب مدجل مرحػب بعمع الػلػل.
 وةكػن السيعاد ثبلثيغ يػماب بالشدبة إلى الجائشيغ السكيسيغ خارج الببلد. .2

 (231مادة )
يزـع أمــيغ الرــمل بعـج انتهــاء السيعــاد السشرــػص عميـه فــي الســادة الدــابقة قائسـة بأســساء الــجائشيغ الــحيغ  .1

والسدـــتشجات السرةـــجة والتأميشـــات  ةل ديـــغ عمـــى حـــجشمبـــػا االشـــتخاك فـــي إجـــخاءات الرـــمل وبيانـــاب بسقـــجار كـــ
 الزامشة له إن وججت وما يخا  بذأن قبػله أو رفزه.

وألمــيغ الرــمل أن يصمــل مــغ الــجائغ تقــجيع إيزــاحات عــغ الــجيغ أو ت سمــة مدــتشجاته أو تعــجيل مقــجار  أو  .2
 لفاته.

 (232مادة )
غ الرــمل إيــجاع قائســة الـجيػن قمــع كتــاب السحكســة خــبلل األيـام الثبلثــيغ التاليــة لرــجور حكــع عمـى أمــي .1

 افتتاح إجخاءات الرمل. وةجػز عشج االقتزاء إشالة هحا السيعاد بقخار مغ القاضي السذخف.
وةقــػم أمــيغ الرــمل فــي اليــػم التــالي لئليــجاع بشذــخ بيــان بحرــػل اإليــجاع فــي لــحيفة يػميــة يعيشهــا  .2

اضي السذخف وةخسل أميغ الرمل إلى السجيغ والى كل دائغ ندخة مغ قائسة الجيػن وبيـان بالسبـالغ الق
 التي يخػ قبػلها مغ كل ديغ.

 شبلع عمى القائسة السػدعة قمع كتاب السحكسة.ول ل ذؼ مرمحة اال .3
 (233مادة )

خــبلل األيــام العذــخة التاليــة  لمســجيغ ول ــل دائــغ ورد اســسه بقائســة الــجيػن أن يشــازع فــي الــجيػن السجرجــة بهــا
لتــارةخ الشذــخ فــي الرــحف عــغ حرــػل اإليــجاع، وتقــجم السشازعــة إلــى قمــع كتــاب السحكســة وةجــػز إرســالها 

 .أو أؼ وسيمة إل تخونية أخخػ  أو البخةج االل تخوني بالبخةج السدجل أو بصخةق البخق أو التم ذ أو الفاكذ
 (234مادة )

السيعاد السشرػص عميه في السادة الدـابقة قائسـة نهائيـة بالـجيػن يزع القاضي السذخف بعج انقزاء  .1
 غيخ الستشازع عميها وةرشخ عمى البيان الخاص بالجيغ بسا يفيج قبػله ومقجار السقبػل مشه.

 وةجػز لمقاضي السذخف اعتبار الجيغ متشازعاب عميه ولػ لع تقجم بذأنه مشازعة. .2
بلل األيــــام الثبلثــــيغ التاليــــة لتــــارةخ انقزــــاء ميعــــاد وةفرــــل القاضــــي فــــي الــــجيػن الستشــــازع عميهــــا خــــ .3

 السشازعة.
وةخصــخ قمــع كتـــاب السحكســة ذوؼ الذــأن بسيعـــاد الجمدــة قبــل انعقادهـــا بثبلثــة أيــام عمـــى األقــل. كســـا  .4

 يبمغهع بالقخار الرادر في السشازعة فػر لجور .
 

 



 163 قانون التجارة املقر بالقراءة الثانية

 

 (243مادة )
لجيغ أمام السحكسة التي قجم إليها شمـل يجػز الصعغ في القخار الرادر مغ القاضي السذخف بقبػل ا .1

 الرمل.
 وال يتختل عمى الصعغ وقف إجخاءات الرمل إال إذا أمخت السحكسة بحلظ. .2
 وةجػز لمسحكسة قبل الفرل في الصعغ أن تأمخ بقبػل الجيغ مرقتاب بسبمغ تقجر . .3
 وال يجػز قبػل الجيغ مرقتاب إذا أقيست بذأنه دعػػ جدائية. .4
 عمى الجيغ متعمقة بتأميشاته وجل قبػله مرقتاب بػلفه ديشاب عادياب. واذا كانت السشازعة .5

 (246مادة )
ال يجــػز أن يذـــتخك فـــي إجـــخاءات الرــمل الـــػاقي الـــجائشػن الـــحيغ لـــع يقــجمػا مدـــتشجات ديـــػنهع فـــي السيعـــاد 

 ( وال الجائشػن الحيغ لع تقبل ديػنهع نهائياب أو مرقتاب.235السشرػص عميه في السادة )
 (246مادة )

يعيغ القاضي السذخف بعج االنتهاء مغ تحقيق الجيػن ميعاداب الجتساع الجائشيغ لمسجاولة في مقتخحات  .1
 ديشه نهائياب أو مرقتاب. ل  ب  الرمل، وتخسل الجعػة لحزػر هحا االجتساع إلى كل دائغ قل 

 وةجػز لمقاضي السذخف أن يأمخ بشذخ الجعػة في لحيفة يػمية. .2
 (242مادة )

قبـل السيعـاد السعـيغ الجتسـاع الـجائشيغ بخسدـة أيـام عمـى األقـل  الرمل قمع كتـاب السحكسـة ػدع أميغي .1
تقخةخاب عغ حالة السجيغ السالية وأسـباب اضـصخابها وبيانـاب بأسـساء الـجائشيغ الـحيغ لهـع الحـق فـي االشـتخاك 

 في إجخاءات الرمل.
 لسجيغ.يجل أن يتزسغ تقخةخ األميغ رأيه في شخوط الرمل التي اقتخحها ا .2
 شبلع عمى التقخةخ السحكػر.مغ القاضي السذخف اإلذن له باالوةجػز ل ل ذؼ مرمحة أن يصمل  .3

 (247مادة )
 يتػلى القاضي السذخف رئاسة اجتساع الجائشيغ. .1
 وةجػز لمجائغ أن يكيع عشه وكيبلب خالاب في حزػر االجتساع. .2
بلب في الحزػر نيابـة عشـه إال لعـحر وةجل أن يحزخ السجيغ بشفده االجتساع، وال يجػز أن يكيع وكي .3

 يقبمه القاضي السذخف.
 (245مادة )

ال تجــخػ السجاولــة عمــى شــخوط الرــمل إال بعــج تــبلوة تقخةــخ األمــيغ وةجــػز لمســجيغ اقتــخاح تعــجيل شــخوشه 
 لمرمل أثشاء السجاولة.
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 (241مادة )
أو مرقتـاب بذـخط أن يكػنـػا حـائدةغ  ال يقع الرمل إال بسػافقة أغمبية الجائشيغ الحيغ قبمت ديـػنهع نهائيـاب  .1

لثمثـــي قيســـة هـــح  الـــجيػن وال يـــجخل فـــي حدـــاب هـــاتيغ األغمبيتـــيغ العجديـــة والكيسيـــة الـــجائشػن الـــحيغ لـــع 
 يذتخكػا في الترػةت عمى شخوط الرمل كسا ال تحدل ديػنهع في قائسة الجيػن.

السشرــػص عميهــا فــي واذا كــان الرــمل خالــاب بذــخكة ألــجرت ســشجات قــخض وجــل مخاعــاة األحكــام  .2
 (.271السادة )

 (242مادة )
 (.233يدخؼ عمى الرمل الػاقي مغ اإلفبلس الحطخ السشرػص عميه في السادة ) .1
وتدـــخؼ فـــي شـــأن اشـــتخاك الـــجائشيغ ألـــحاب التأميشـــات العيشيـــة فـــي الترـــػةت عمـــى الرـــمل األحكـــام  .2

 (.236السشرػص عميها في السادة )
 (243مادة )

 مغ اإلفبلس في الجمدة التي جخػ فيها الترػةت عميه واال وقع الاياب. يػقع عقج الرمل الػاقي .1
( تأجمت السجاولة في شـخوط الرـمل 241واذا لع تتحقق إحجػ األغمبيتيغ السشرػص عميهسا في السادة ) .2

 (.143عذخة أيام ال مهمة غيخها. ووجل في هح  الحالة تصبيق األحكام السشرػص عميها في السادة )
 (244مادة )

يحـــخر محزـــخ بســـا تـــع فـــي جمدـــة الرـــمل يػقعـــه القاضـــي السذـــخف وأمـــيغ الرـــمل والســـجيغ والـــجائشػن  .1
 الحاضخون.

ل ل دائغ له حق االشتخاك في مـجاوالت الرـمل خـبلل األيـام العذـخة التاليـة لمتػقيـع عمـى محزـخ الرـمل  .2
 تخاضات.أن يبمغ القاضي السذخف كتابة بسا لجيه مغ اعتخاضات عمى الرمل وأسباب هح  االع

وعمى القاضي السذخف خبلل األيـام الدـبعة التاليـة النقزـاء السيعـاد السشرـػص عميـه فـي الفقـخة الدـابقة  .3
أن يعــخض األمــخ عمــى السحكســة التــي ألــجرت األمــخ بافتتــاح إجــخاءات الرــمل مخفقــاب بتقخةــخ مــغ قبمــه عــغ 

 خاضات عميه وأسبابها.حالة السجيغ السالية وأسباب اضصخاب أعساله وشخوط الرمل وبيان باالعت
 (333مادة )

يقــػم قمــع كتــاب السحكســة بتبميــغ الســجيغ والــجائشيغ الــحيغ تقــجمػا باعتخاضــات عمــى الرــمل بسيعــاد الجمدــة  .1
حزـــػر هـــح   ةلسرـــادقة عميـــه. وةجـــػز ل ـــل ذؼ مرـــمحالتـــي حـــجدت لشطـــخ هـــح  االعتخاضـــات وشمـــل ا

 الجمدة.
السرـادقة عميـه بحكـع واحـج يكـػن نهائيـا بقبـػل تفرل السحكسة في االعتخاضات عمى الرمل وفي شمل  .2

 السرادقة عميه أو بخفس هح  السرادقة.
يجػز لمسحكسة رفس السرادقة عمى الرمل ولػ لع يقجم بذأنه أيـة اعتخاضـات إذا تـػافخت أسـباب تتعمـق  .3

 بالسرمحة العامة أو بسرمحة الجائشيغ تبخر الخفس.
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هــا الحكــع عمــى السعتــخض بغخامــة ال تجــاوز ألــف إذا رفزــت السحكســة االعتــخاض عمــى الرــمل جــاز ل .4
 إذا ما تبيغ لها أنه تعسج باعتخاضه تأخيخ الرمل.أردني أو ما يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػناب ديشار 

 (336مادة )
يجػز أن يتزسغ الرمل الػاقي مشل السـجيغ آجـاالب لػفـاء الـجيػن كسـا يجـػز أن يتزـسغ إبـخاء السـجيغ  .1

 جدئياب مغ الجيغ.
وةجػز أن يعقج الرمل بذخط الػفاء بكامل الجيغ إذا أيدخ السجيغ خبلل مجة تعيغ في شخوط الرمل  .2

عمى أال تتجاوز خسذ سشػات مغ تارةخ السرادقة عمى الرمل، وال يعتبـخ السـجيغ أنـه قـج أيدـخ إال إذا 
 زادت قيسة مػجػداته عمى قيسة الجيػن الستختبة عميه.

 ضسانات عيشية أو شخرية لتشفيح شخوط الرمل. ولمجائشيغ أن يذتخشػا تقجيع .3
 (336مادة )

 يجخؼ شهخ الحكع الرادر بالسرادقة عمى الرمل الػاقي وفقاب لؤلحكام السقخرة لذهخ اإلفبلس. .1
وةجل أن يذتسل السمخز الحؼ يشذخ في الرحف عمى اسـع السـجيغ ومػششـه ورقـع قيـج  فـي الدـجل  .2

 وتارةخ حكع السرادقة وممخز ألهع شخوط الرمل. التجارؼ والسحكسة التي لادقت عمى الرمل
 (332مادة )

يدخؼ الرمل الـػاقي مـغ اإلفـبلس فـػر لـجور الحكـع بالسرـادقة عمـى الـجائشيغ الـحيغ تعتبـخ ديـػنهع عاديـة  .1
 وفقاب ألحكام اإلفبلس ولػ لع يذتخكػا في إجخاءاته أو لع يػافقػا عمى شخوشه.

تزامشػن مع السجيغ أو كفبلؤ  فـي الـجيغ، ومـع ذلـظ إذا وقـع الرـمل ال يفيج مغ الرمل الػاقي السجيشػن الس .2
مــع شــخكة أفــاد مــغ شــخوشه الذــخكاء السدــئػلػن فــي جسيــع أمــػالهع عــغ ديػنهــا إال إذا نــز فــي عقــج الرــمل 

 عمى غيخ ذلظ.
 وال يدخؼ الرمل عمى ديغ الشفقة وال عمى الجيػن التي نذأت بعج لجور الحكع بافتتاح إجخاءات الرمل. .3

 (337مادة )
يجػز لمسحكسة التي لادقت عمى الرمل أن تسشل السجيغ بشاءب عمى شمبه آجاالب لمػفـاء بالـجيػن التـي  .1

 نذأت بعج لجور الحكع بافتتاح إجخاءات الرمل بذخط أال تجاوز األجل السقخر في الرمل.
جـل السقـخر وال يتختل عمى مرادقة الرمل حخمـان السـجيغ مـغ اآلجـال التـي ت ـػن أبعـج مـجػ مـغ األ .2

 في الرمل.
 (335مادة )

تأمخ السحكسة في حكع السرادقة عمى الرمل وبشاءب عمى تقخةخ القاضي السذخف باإلبقاء عمى أميغ  .1
الرمل أو بتعييغ رقيل مغ الجائشيغ أو مغ غيخهع لسخاقبة تشفيح شخوط الرمل واببلش السحكسـة بسـا يقـع 

 مغ مخالفات لهح  الذخوط.
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 األيام العذخةعمى تشفيح شخوط الرمل مغ السحكسة التي لادقت عميه خبلل يصمل الخقيل السذخف  .2
التاليــــة عمــــى تشفيــــح شــــخوط الرــــمل إلــــجار حكسهــــا بإقفــــال اإلجــــخاءات. وةذــــهخ هــــحا الصمــــل بال يفيــــة 

 (.235السشرػص عميها في السادة )
لرحف وةقيـج ممخرـه وةرجر الحكع بإقفال اإلجخاءات خبلل الثبلثيغ يػماب التالية لتارةخ الشذخ في ا .3

 في الدجل التجارؼ.
 (331مادة )

يبصــل الرــمل الــػاقي مــغ اإلفــبلس إذا ضهــخ بعــج السرــادقة عميــه تــجليذ مــغ الســجيغ. وةعتبــخ تجليدــاب  .1
 عمى وجه الخرػص إخفاء األمػال والصشاع الجيػن وتعسج السبالغة في مقجارها.

ه التــجليذ واال كــان الصمــل غيــخ يصمــل إبصــال الرــمل خــبلل ســتة أشــهخ مــغ اليــػم الــحؼ يطهــخ  يــ .2
مقبػل. وفي جسيع األحػال ال يكػن الصمل مقبػالب إذا قجم بعـج انقزـاء سـشتيغ مـغ تـارةخ لـجور الحكـع 

 بالسرادقة عمى الرمل.
 (332مادة )

 ال يمدم الجائشػن بخد ما قبزػ  مغ ديػنهع قبل الحكع بإبصال الرمل. .1
 الحؼ ضسغ تشفيح شخوشه.وةتختل عمى إبصال الرمل بخاءة ذمة ال فيل  .2

 (333مادة )
 لمسحكسة بشاءب عمى شمل كل دائغ يخزع لذخوط الرمل أن تقزي بفدخ الرمل في األحػال اآلتية :

 إذا لع يشفح السجيغ شخوط الرمل كسا اتفق عميها. .1
 إذا ترخف السجيغ بعج السرادقة عمى الرمل ترخفاب ناقبلب لسم ية متجخ  دون مبخر مقبػل. .2
 السجيغ وتبيغ أنه ال يشتطخ تشفيح شخوط الرمل أو إتسام تشفيحها.إذا تػفى  .3

 (334مادة )
 ال يمدم الجائشػن بخد ما قبزػ  مغ ديػنهع قبل الحكع بفدخ الرمل. .1
وال يتختــل عمــى فدــخ الرـــمل بــخاءة ذمــة ال فيـــل الزــامغ لتشفيــح شــخوشه وةجـــل ت ميــ  هــحا ال فيـــل  .2

 مل.بحزػر الجمدة التي يشطخ فيها شمل فدخ الر
 (363مادة )

يقجر القاضي السذخف عمى الرمل أجخ كل مغ أميغ الرمل والخقيل مغ غيـخ الـجائشيغ وةـػدع قـخار  .1
 القاضي في هحا الذأن قمع كتاب السحكسة في اليػم التالي لرجرو .

وةجػز ل ل ذؼ مرمحة االعتخاض عمى القخار لجػ السحكسة خبلل الخسدة عذخ يػماب التالية لتارةخ  .2
 ، وةكػن الحكع الرادر في االعتخاض نهائياب.اإليجاع
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 (366مادة )
يجــػز لمسحكســة مــغ تمقــاء ذاتهــا أو بشــاءب عمــى تقخةــخ القاضــي السذــخف عمــى الرــمل أن تــأمخ فــي حكسهــا 
بإقفال إجخاءات الرمل برخف مكافأة إجسالية لمخقيل إذا كان مغ الجائشيغ وتبـيغ أنـه بـحل فـي عسمـه جهـجاب 

 لة السجيغ السالية تدسل بحلظ.غيخ عادؼ وكانت حا
 الفرل العاشر

 جرائم اإلفالس والرمح الهاقي مشو
 الفرع األول

 جرائم اإلفالس
 (366مادة )

 بــاتأل  يعــج مفمدــاب بالتــجليذ وةعاقــل بالدــجغ مــجة ال تدةــج عمــى خســذ ســشػات كــل تــاجخ شــهخ إفبلســه بحكــعأل 
 وثبت أنه ارت ل أحج األعسال اآلتية :

 .أحجث تغييخ فيهاة كمها أو بعزها أو أتمفها أو أخفى دفاتخ  التجارة .1
 جدءاب مغ أمػاله أو أخفا  إضخاراب بجائشيه. د  ج  اختمذ أو ب   .2
أقــخ بسجيػنيتــه بــجيػن ال حكيقــة لهــا أو مغــالى فيهــا كتابــة أو شــفاهة أو بإثباتهــا فــي السيدانيــة أو امتشــع  .3

 عغ تقجيع أوراق أو إيزاحات.
  حرل عمى الرمل بصخةق التجليذ. .4

 (362مادة )
فــي حالــة لــجور حكــع نهــائي بذــهخ إفـــبلس شــخكة يعاقــل عمــى اإلفــبلس بالتــجليذ أعزــاء مجمـــذ  .1

إدارتهــا أو مــجيخوها أو القــائسػن عمــى ترــفيتها بالدــجغ مــجة ال تدةــج عمــى خســذ ســشػات إذا ثبــت أنهــع 
 ارت بػا أحج األعسال اآلتية :

 ا.إخفاء دفاتخ الذخكة التجارةة أو أتبلفها أو تغييخه .أ
 اختبلس وتبجيج جدء مغ أمػال الذخكة أو إخفائها إضخاراب بجائشي الذخكة. .ب
اإلقخار بسجيػنية الذخكة بجيػن ال حكيقة لها أو مغالى فيها بإثبات ذلظ في أوراق أو عقػد رسسية أو  .ج

 عخ ية أو في السيدانية أو امتشعػا عغ تقجيع مدتشجات كانت في حػزتهع.
 ة بصخةق التجليذ.الحرػل عمى لمل خاص بالذخك .د
ـــه أو الســـجفػع، أو و   .ه عـــػا أرباحـــاب ز  اإلعـــبلن عمـــى خـــبلف الحكيقـــة عـــغ رأس مـــال الذـــخكة السكتتـــل ب

لــػرةة، أو اســتػلػا عمــى مكافــآت تدةــج عمــى القــجر السحــجد فــي عقــج تأســيذ الذــخكة أو فــي نطامهــا 
 األساسي.

عــجم اشــتخاكه فــي العســل محــل ال تصبــق العقػبــة السشرــػص عميهــا فــي الفقــخة الدــابقة عمــى مــغ يثبــت  .2
 الجخةسة أو يثبت امتشاعه أو تحفطه عمى القخار الرادر في شأن هحا العسل.
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 (367مادة )
يعــج مفمدــاب بالتقرــيخ وةعاقــل بــالحبذ مــجة ال تدةــج عمــى ســشتيغ أو بالغخامــة التــي ال تجــاوز خسدــة آالف 

لـجر ضـج  حكـع نهـائي بذـهخ إفبلسـه وثبـت  كل تاجخأردني أو ما يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػنا، ديشار 
 أنه تدبل بتقريخ  الجديع في خدارة دائشيه في إحجػ الحاالت اآلتية :

 نفق مبالغ باهطة في عسميات وهسية ال تدتمدمها أعساله التجارةة.أإذا  .1
ػل إذا أقجم بعج التػقف عغ الجفع عمى إيفاء دائغ إضخاراب بجساعة الجائشيغ ولػ كان ذلظ بقرج الحر .2

 عمى الرمل.
ـإذا ترـخف فـي بزــائعه بأقـل مــغ سـعخها العــادؼ أو الت   .3 إلـى وســائل غيـخ مذــخوعه لمحرـػل عمــى  أ  ج 

 نقػد بقرج تأخيخ تػقفه عغ الجفع أو شهخ إفبلسه أو فدخ الرمل.
 (365مادة )

ز ألفـيغ يجػز أن يعتبخ مفمدـاب بالتقرـيخ وةعاقـل بـالحبذ مـجة ال تدةـج عمـى سـشة أو بالغخامـة التـي ال تجـاو 
كــل تــاجخ لــجر ضــج  حكــع نهــائي بذــهخ  أردنــي أو مــا يعادلهــا بالعسمــة الستجاولــة قانػنــا،وخسدــسائة ديشــار 

 إفبلسه عغ ارت ابه أحج األعسال اآلتية :
لــع يسدــظ دفــاتخ تجارةــة ت فــي لمػقــػف عمــى حكيقــة مخكــد  الســالي أو لــع يقــع بــالجخد السفــخوض شبقــاب  .1

 لمقانػن.
 ال تتشاسل مع حالته السالية عشجما تعهج بها. مكمفةب  عػض تعهجاتأل  عقج لسرمحة الغيخ بجون  .2
امتشـــع عـــغ تقـــجيع البيانـــات التـــي يصمبهـــا مشـــه قاضـــي التفميدـــة أو السحكســـة السخترـــة أو تعســـج تقـــجيع  .3

 بيانات غيخ لحيحة.
 سسل بعج تػقفه عغ الجفع بسيدة خالة ألحج دائشيه بقرج الحرػل مشه عمى قبػل الرمل. .4
 ه قبل اإليفاء بالتعهجات الستختبة عمى لمل سابق.ت خر إفبلس .5
نفق مبالغ باهطة عمى مرخوفاته الذخرـية أو مرـخوفاته البيتيـة سـػاء كـان ذلـظ قبـل التػقـف عـغ أ .6

 الجفع أو بعج .
 (361مادة )

بالتقرــيخ وةعاقــل بــالحبذ أعزــاء  فــي حالــة لــجور حكــع نهــائي بذــهخ إفــبلس شــخكة، يعــج مفمدــاب  .1
 يخوها أو القائسػن عمى ترفيتها إذا ثبت أنهع ارت بػا أحج األعسال اآلتية :مجمذ إدارتها أو مج

 لع يسدكػا دفاتخ تجارةة ت في لمػقػف عمى حكيقة مخكد الذخكة السالي. .أ
امتشعػا عغ تقجيع البيانات التي يصمبها مشهع قاضي التفميدة أو أميشها أو تعسجوا تقجيع بيانات غيخ  .ب

 لحيحة.
 ذخكة بعج تػقفها عغ الجفع بقرج إقراء هح  األمػال عغ الجائشيغ.ترخفػا في أمػال ال .ج
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أقجمػا بعج تػقف الذخكة عغ الجفع عمى إيفاء دائغ إضخاراب بجساعة الـجائشيغ، أو قـخروا تأميشـات أو  .د
 مدايا خالة له تفزيبلب له عمى الباقيغ ولػ كان ذلظ بقرج الحرػل عمى الرمل.

ا إلى وسائل غيـخ مذـخوعة لمحرـػل و سعخها العادؼ أو التجر ترخفػا في بزائع الذخكة بأقل مغ  .ه
 عمى نقػد بقرج تأخيخ تػقف الذخكة عغ الجفع أو شهخ إفبلسها أو فدخ الرمل.

 أنفقػا مبالغ باهطة في عسميات وهسية ال تدتمدمها أعسال الذخكة. .و
ادقػا عمــى اشــتخكػا فــي أعســال تخــالف القــانػن أو عقــج تأســيذ الذــخكة أو نطامهــا األساســي أو لــ .ز

 هح  األعسال.
وال تصبــق العقػبــة السشرــػص عميهــا فــي هــح  الســادة عمــى مــغ يثبــت عــجم اشــتخاكه فــي العســل محــل  .2

 الجخةسة أو يثبت تحفطه عمى القخار الرادر في شأن هحا العسل.
 (362مادة )

ها الــجعػػ إذا أقيســت عمــى التــاجخ السفمــذ أو عزــػ مجمــذ إدارة الذــخكة أو مــجيخها أو القــائع عمــى ترــفيت
الجدائيـــة بـــاإلفبلس بالتـــجليذ أو بالتقرـــيخ أو لـــجر عميـــه حكـــع بـــحلظ وفقـــاب ألحكـــام الســـػاد الدـــابقة، بقيـــت 
الـــجعاوػ السجنيـــة أو التجارةـــة محتفطـــة باســـتقبلليتها عـــغ الـــجعػػ الجدائيـــة، كســـا تبقـــى اإلجـــخاءات الستعمقـــة 

ة الجدائيـة أو أن يكـػن مـغ حـق السحكســة بأعسـال التفميدـة كسـا نطسهـا القـانػن دون أن تحـال عمــى السحكسـ
 القانػن عمى غيخ ذلظ. ز  شل الترجؼ لها ما لع ي  

 (363مادة )
يعاقل أميغ التفميدة بالدجغ مجة ال تدةج عمى خسذ سشػات إذا اختمذ ماالب مغ أمػال التفميدة أثشاء  .1

 قيامه عمى إدارتها.
 بالتفميدة. وةعاقل بالحبذ إذا تعسج إعصاء بيانات غيخ لحيحة تتعمق .2

 (364مادة )
يعاقـــل بـــالحبذ مخاقـــل التفميدـــة إذا تعســـج إعصـــاء بيانـــات غيـــخ لـــحيحة عـــغ حالـــة الســـجيغ أو أيـــج هـــح  

 البيانات.
 (363مادة )

أردنــي أو مــا  يعاقــل بــالحبذ مــجة ال تدةــج عمــى ثــبلث ســشػات وبالغخامــة التــي ال تجــاوز ســتة آالف ديشــار .1
أو هـخب أو  د  ج  بإحجػ هاتيغ العقػبتيغ كل شـخز اخـتمذ أو سـخق أو ب ـ أو يعادلها بالعسمة الستجاولة قانػنا

 أخفى أمػاالب مشقػلة قابمة ألن تجخل في مػجػدات التفميدة.
وةعاقل بالعقػبات السقخرة في الفقخة الدابقة زوج السجيغ السفمذ أو ألػله أو فخوعه أو أقاربه أو ألهار   .2

 .( مغ هح  السادة6السشرػص عميها في الفقخة ) أحج األعسال ارت ل أؼ مشهعإلى الجرجة الثانية إذا 
 (366مادة )

 يعاقل بالحبذ كل دائغ لمسفمذ ارت ل أحج األفعال اآلتية :
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 زاد في ديػنه عمى السفمذ بصخةق الغر. .1
اشتخط لشفده مع السفمذ أو مع غيخ  مدايا خالة مقابل الترػةت لرـالل السفمـذ فـي مـجاوالت التفميدـة  .2

 رمل.أو في ال
 اشتخك في مجاوالت الرمل أو الترػةت وهػ يعمع أنه مسشػع قانػناب مغ ذلظ. .3
 عقج مع السفمذ بعج تػقفه عغ الجفع اتفاقاب سخةاب يكدبه مدايا خالة إضخاراب بباقي الجائشيغ وهػ يعمع ذلظ. .4

 (366مادة )
ة بالشدــبة لمسفمــذ وألؼ تقزـي السحكســة مـغ تمقــاء ذاتهـا بــبصبلن االتفاقـات الســحكػرة فـي الســادة الدـابق .1

 شخز آخخ.
 كسا تقزي بإلدام الجائغ بأن يخد ما استػلى عميه بسػجل االتفاق الباشل ولػ لجر الحكع بالبخاءة. .2
 ولمسحكسة أن تقزي بشاءب عمى شمل ذوؼ الذأن بالتعػةس عشج االقتزاء. .3

 (362مادة )
 عال اآلتية :يعاقل بالدجغ مجة ال تدةج عمى خسذ سشػات كل مغ ارت ل أحج األف

 لسرمحة السجيغ السفمذ كل أو بعس أمػاله السشقػلة وغيخ السشقػلة. ب  خ  اختمذ أو أخفى أو ه   .1
 تقجم بصخةق التجليذ باسسه أو باسع مدتعار أو باسع غيخ  لتثبيت ديػن وهسية في ذمة السجيغ السفمذ. .2
 ارت ل وهػ يتعاشى التجارة باسع وهسي جخةسة اإلفبلس بالتجليذ. .3

 (367) مادة
يعاقـل الذـخةظ فـي جـخائع اإلفـبلس بالتـجليذ أو بالتقرــيخ بالعقػبـات السقـخرة لمفاعـل األلـمي حتـى ولـػ لــع 

 يكغ تاجخاب.
 (365مادة )

ال يتختــل عمـــى إقامــة الـــجعػػ الجدائيــة بـــاإلفبلس بالتـــجليذ أو بالتقرــيخ أؼ تعـــجيل فــي األحكـــام الستعمقـــة 
 ى غيخ ذلظ.بإجخاءات التفميدة ما لع يشز القانػن عم

 الفرع الثاني
 جرائم الرمح الهاقي من اإلفالس

 (361مادة )
 يعاقل السجيغ بالحبذ إذا قام بأحج األعسال اآلتية :

 أخفى عسجاب كل أمػاله أو بعزها أو غالى في تقجيخها بقرج الحرػل عمى الرمل الػاقي. .1
مغاليـــاب فــي ديشــه مــغ االشــتخاك فـــي  عســجاب دائشــاب وهسيــاب أو مسشػعـــاب مــغ االشــتخاك فــي الرــمل أو غ    ــم   .2

 مجاوالت الرمل والترػةت عميها، أو تخكه بدػء نية يذتخك في ذلظ.
 أغفل عسجاب ذكخ دائغ في قائسة الجائشيغ. .3
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 (362مادة )
 يعاقل الجائغ بالحبذ إذا قام بأحج األعسال اآلتية :

 ناب مغ ذلظ.اشتخك في مجاوالت الرمل أو الترػةت عميه وهػ يعمع أنه مسشػع قانػ  .1
 السغاالة في تقجيخ ديػنه. تعسج .2
عقج مع السجيغ أو أؼ شخز آخخ اتفاقاب سخةاب يكدبه مدايا خالة مقابل ترػةته مع الرـمل إضـخاراب  .3

 بباقي الجائشيغ.
 (363مادة )

 يعاقل بالحبذ أميغ الرمل الحؼ تعسج إعصاء بيانات غيخ لحيحة عغ حالة السجيغ.
 (364مادة )

هـح  البيانـات غيـخ  ج  ي ـل مخاقـل تعسـج إعصـاء بيانـات غيـخ لـحيحة عـغ حالـة السـجيغ أو أ  يعاقل بـالحبذ كـ
 الرحيحة وهػ يعمع ذلظ.

 (323مادة )
إذا كانت الجخةسة تتعمق باتفاق عقج  السجيغ أو أؼ شخز مع أحج الجائشيغ لسـشل هـحا الـجائغ مدايـا خالـة 

، جـاز لمسحكسـة أن تقزـي مـغ تمقـاء ذاتهـا بإبصـال مقابل الترـػةت عمـى الرـمل أو إضـخاراب ببـاقي الـجائشيغ
هــحا االتفــاق، وبــإلدام الــجائغ بــخد مــا اســتػلى عميــه بسقتزــى االتفــاق الباشــل ولــػ لــجر الحكــع فــي الجخةســة 

 بالبخاءة. ولمسحكسة أن تقزي أيزاب بشاءب عمى شمل ذوؼ الذأن بالتعػةس عشج االقتزاء.
 (326مادة )

يــة عمــى السفمــذ يجــل عمــى أمــيغ التفميدــة أن يقــجم لمشيابــة العامــة أو فــي حالــة إقامــة الــجعػػ الجدائ .1
 لمسحكسة كل ما تصمبه مغ وثائق ومدتشجات ومعمػمات وايزاحات تتعمق بالتفميدة.

وتبقـــى الػثـــائق والسدـــتشجات الســـحكػرة أثشـــاء التحقيـــق االبتـــجائي أو السحاكســـة لـــجػ الشيابـــة العامـــة أو  .2
 يق أو السحاكسة إلى أميغ التفميدة أو إلى السجيغ أو ورثته حدل الحال.السحكسة وتخد بعج انتهاء التحق

 الفرع الثالث
 الغرامات والشفقات في جرائم 
 اإلفالس والرمح الهاقي مشو

 (326مادة )
الغخامــات ونفقــات الــجعػػ الجدائيــة الستعمقــة بــاإلفبلس بالتقرــيخ التــي تكيسهــا الشيابــة العامــة ال يجــػز بــأؼ 

 ل تحسيمها لجساعة الجائشيغ.حال مغ األحػا
 (322مادة )

في حالة عقج الرمل يتحسل السفمذ نفقات الجعػػ ومع ذلـظ ال يجـػز لمخدانـة العامـة مصالبتـه بهـا إال بعـج 
 انقزاء اآلجال السسشػحة له بسقتزى عقج الرمل.
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 (327مادة )
ا جساعــة الــجائشيغ إذا حكــع ببــخاءة نفقــات الــجعػػ الجدائيــة التــي يكيسهــا أمــيغ التفميدــة باســع الــجائشيغ تتحسمهــ

 السفمذ، وتتحسمها الخدانة العامة إذا حكع عمى السفمذ، وةبقى لمخدانة العامة حق الخجػع عمى السفمذ.
 (325مادة )

نفقات الجعػػ الجدائية التـي يكيسهـا أحـج الـجائشيغ باسـسه يتحسمهـا هـػ إذا مـا حكـع ببـخاءة السفمـذ، وتتحسمهـا 
 ما حكع عمى السفمذ، وةبقى لمخدانة العامة حق الخجػع عمى السفمذ.الخدانة العامة إذا 

 (321مادة )
الغخامــات ونفقــات الــجعػػ الستعمقــة بــاإلفبلس بالتــجليذ ال يجــػز بــأؼ حــال مــغ األحــػال تحسيمهــا لجساعــة 

حكـع بـالبخاءة ن الشفقات فـي حالـة الإدائشيغ لفة السجعي بالحق السجني ف ةل ج  لجائشيغ. إال إذا أخح دائغ أو ع  ا
 تتحسمها جساعة الجائشيغ.

 (322مادة )
تشذـخ جسيــع األحكـام الجدائيــة الرـادرة فــي جـخائع اإلفــبلس والرـمل الــػاقي مشـه بــالصخق السقـخرة لشذــخ حكــع 

 شهخ اإلفبلس.
 الباب الدادس
 أحكام ختامية

 (323مادة )
أشـهخ مـغ  سـتةل مـجة أقرـاها مـع أحكـام هـحا القـانػن خـبل يـتبلءمعمى جسيع التجار تػفيق أوضاعهع بسـا 

 تارةخ العسل به.
 (324مادة )

 : تمغى القػانيغ والقخارات اآلتية : أوالب 
مـغ شـػال سـشة  4هــ وذيمـه السـررخ فـي 6611مـغ شـعبان سـشة  3قانػن التجـارة العثسـاني الرـادر فـي  .1

 هـ.6621
 .6464لدشة  72رقع  البػالزقانػن  .2
 .6421لدشة  2قانػن اإلفبلس رقع  .3
 .6417لدشة  2بقانػن رقع  القخار .4

 السعسػل بها في محافطات غدة.
 ، السعسػل به في محافطات الزفة.6411لدشة  66قانػن التجارة رقع  .5

 : كسا يمغى كل حكع يخالف أحكام هحا القانػن. ثانياب 
 : يدتسخ العسل باألنطسة والقخارات القائسة عشج العسل بهحا القانػن إلى حيغ إلغائها. ثالثاب 
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 (373ة )ماد
عمى جسيع الجهات السخترة، كل  يسا يخره، تشفيح أحكام هـحا القـانػن، وةعسـل بـه بعـج ثبلثـيغ يػمـا مـغ 

 تارةخ نذخ  في الجخةجة الخسسية.
 
 
 

 م6362لجر بسجيشة غدة  بتارةخ     /    /
 السػافق     /    /     هـ   
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