
 

  *المقدمة * 

مما ال شك فيه أن فلسطين مرت بحقب تاريخية تعاقبت خاللها على الحكم جهات مختلفة، فبعد                
أن انتهى العهد العثماني خضعت فلسطين قاطبة لالنتداب اإلنجليزي الذي بقي قائما حتى نهاية              

، األربعينات من القرن الماضي إلى أن قامت دولة إسرائيل على جزء من أراضـي فلـسطين               
وتبعت الضفة الغربية الحكم األردني وخضع قطاع غزة إلى الحماية المصرية، وبقي الحـال              

أي الضفة الغربية وقطـاع     ( حيث احتلت إسرائيل ما بقي من فلسطين         ١٩٦٧كذلك إلى العام    
ولكن بعد توقيع اتفاقية أوسلو بين الجانبين اإلسـرائيلي         . وأخضعته إلى إدارتها المباشرة   ) غزة

  .يني تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية زمام األمور في الضفة الغربية وقطاع غزةوالفلسط
والمتتبع للتشريعات النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة يجد أنها تعكس هذه الحقب التاريخية              
المتعاقبة، حتى أن بعض التشريعات التي تسري في الضفة الغربية تختلف عـن تلـك التـي                 

وبخصوص الموضوعات التي ينظمها هذا المشروع نجد أن القـوانين          . ةتسري في قطاع غز   
 وقانون تـسجيل    ١٩٦٦لسنة  ) ١٢(القائمة في الضفة الغربية تتمثل أساسا بقانون التجارة رقم          

، ١٩٦٦لـسنة   ) ١٣٠( ونظام سجل التجـارة رقـم        ١٩٥٣لسنة  ) ٣٠(األسماء التجارية رقم    
  . وجميعها من الحقبة األردنية

قطاع غزة فتتمثل التشريعات التجارية األساسية النافذة فيه بقانون التجارة العثمـاني            وأما في   
) ٥(رقم  ) االنتدابي( هجرية، وقانون السماسرة     ١٢٧٦ هجرية وذيله الصادر عام      ١٢٢٦لسنة  
 وقـانون تـسجيل     ١٩٢٩لسنة  ) ٤٧(رقم  ) االنتدابي( وقانون البوالس والشيكات     ١٩١٩لسنة  

لسنة ) ٣(رقم  ) االنتدابي( وقانون اإلفالس    ١٩٣٥لسنة  ) ٢٣(رقم  ) االنتدابي(األسماء التجارية   
١٩٣٦ .  

أضف لذلك أن السلطات اإلسرائيلية أدخلت عدة تعديالت على هذه التشريعات الـسارية فـي               
الضفة الغربية وقطاع غزة من خالل األوامر العسكرية التي كانت تـصدرها خـالل فتـرة                

 إلى أن تم نقل الصالحيات القانونية للسلطة الوطنيـة          ١٩٦٧ من عام    احتاللها لها التي امتدت   
  .الفلسطينية

وبالفعل فقد أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية عدة تشريعات تطبق علـى الـضفة الغربيـة               
 بـشأن تنظـيم أعمـال       ٢٠٠٠لسنة  ) ٢(وقطاع غزة لعل أهمها في هذا المجال القانون رقم          

، وقانون البينات في المسائل المدنيـة   ٢٠٠٠لسنة  ) ٣(التحكيم رقم   الوكالء التجاريين، وقانون    
وفي هذا االتجـاه    . ٢٠٠٢لسنة  ) ٢(، وقانون المصارف رقم     ٢٠٠١لسنة  ) ٤(والتجارية رقم   

يأتي أيضا هذا المشروع لقانون التجارة، الذي سعت اللجنة التي عينت من قبل ديوان الفتـوى                
 قانونا موحدا يسري على     – من ناحية    –وصه إلى جعله    وزارة العدل لصياغة نص   / والتشريع  

الضفة الغربية وعلى قطاع غزة ليخلف بذلك القوانين التجارية األردنية واألوامـر العـسكرية    
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اإلسرائيلية المعدلة لها والنافذة في الضفة الغربية، وكذلك القوانين التجارية العثمانية واالنتدابية            
ومن ناحية أخرى فقد سعت     . ية المعدلة لها والنافذة في قطاع غزة      واألوامر العسكرية اإلسرائيل  

اللجنة التي صاغت نصوص هذا المشروع إلى جعله مواكبا للتطورات التي حـصلت علـى               
  :ولذلك فقد قام هذا المشروع على األصول التالية. الصعيدين اإلقليمي والدولي

ينة دون األخرى، وإنمـا سـعت       عند صياغة نصوص هذا المشروع لم يتم التحيز لنظرية مع         
ولعل ذلك يظهر بشكل واضح مـثال       . اللجنة التي وضعت المشروع إلى تبني الحلول الفضلى       

في المزج الذي قام به المشروع بين المذهب الشخصي والمـذهب المـادي أو الموضـوعي                
  .بخصوص مفهوم القانون التجاري

د المفتوح السائد فـي فلـسطين،       عند صياغة نصوص هذا المشروع تم مراعاة نظام االقتصا        
ولذلك سمح بممارسة التجارة في فلسطين ليس فقط للمواطنين وإنما أيضا لألجانـب ضـمن               

وعليه فقد أورد المشروع عدة نصوص تبين أهلية األجنبي لممارسة التجارة في            . شروط معينة 
  .فلسطين

لتجـارة وتـوفير    عند صياغة نصوص هذا المشروع تم مراعاة تبسيط اإلجراءات لتـسهيل ا           
وأمثلة ذلك كثيرة منها السماح بإجراء اإلخطارات واإلشـعارات بالوسـائل الحديثـة             . الوقت

لالتصال كالفاكس والبريد اإللكتروني إلى جانب الوسائل التقليدية كالبريد، والـسماح بتـداول             
إليـداع  الصكوك اإلذنية بطريق التظهير ولو لم تكن من األوراق التجارية كما هو حال صك ا              

  .وصك الرهن، والسماح باإلفالس وفقا إلجراءات مختصرة في بعض األحوال
عند صياغة نصوص هذا المشروع تم األخذ باالعتبار التشريعات التجارية المقارنة في العالم             

ومن ناحية أخرى فلم يتم نسيان قـانون التجـارة          . العربي، وبخاصة قانون التجارة المصري    
انون القائم حاليا في الضفة الغربية، كما أنه جاء على نسق العديـد مـن               األردني باعتباره الق  

  .التشريعات الوضعية المعاصرة
 ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(عند صياغة نصوص هذا المشروع تم التأثر بقانون التجارة المصري رقم            

ولعل السبب في ذلك يكمن في أن هذا القانون يعـد، مـن ناحيـة، أحـدث                 . أكثر من غيره  
ومن ناحية أخرى فقد راعى قانون التجارة المصري القواعد التـي           .  العربية قاطبة  التشريعات

  .تم التوصل إليها على المستوى الدولي
وحبذا لو أن اللجنة التي صاغت هذا المشروع تجاوزت حدود التطور الذي وصل إليه القانون               

م التعامل بهـا فـي      المصري، فقامت مثال بتنظيم بعض من العقود المستحدثة األخرى التي يت          
 كما قـانون التجـارة      –فكما أن هذا المشروع تأثر      .  كعقد االمتياز التجاري   -فلسطين حاليا   

 بشأن عقود بيع البضائع الدوليـة، وبقـانوني جنيـف           ١٩٨٠ باتفاقية فيينا للعام     –المصري  
ة  بخصوص األوراق التجارية، وبمجموعات القواعد العرفي      ١٩٣١،  ١٩٣٠الموحدين للعامين   
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كتلك الخاصة بمصطلحات التجارة الدولية     ) ICC(الموحدة التي وضعتها غرفة التجارة الدولية       
)Incoterms (      أو تلك الخاصة باالعتماد المستندي)L/C (      أو تلك الخاصة باعتماد الـضمان

، فكذلك كان بإمكان اللجنة التي صاغت المشروع األخـذ بمـا   )Standby L/C(االحتياطي 
 معهد روما الدولي لتوحيد القانون الخـاص فيمـا          ١٩٨٨اقية التي وضعها عام     جاءت به االتف  

يتعلق باالستئجار التمويلي أو االتفاقية التي وضعها نفس المعهد في العـام ذاتـه بخـصوص                
 بخصوص عقود التجـارة     ١٩٩٤االعتماد التجاري أو المبادئ التي أصدرها نفس المعهد عام          

  .الدولية
وع روعي أن تكون نصوصه على قدر من المرونة تكفي لالسـتجابة            عند صياغة هذا المشر   

وفي االتجاه ذاته تأتي هـذه المـذكرة اإليـضاحية          . لحاجات العمل التجاري ولالجتهاد الحر    
للمشروع لتؤكد على مرونة نصوصه التشريعية، فتجنبت الخـوض فـي اآلراء والنظريـات              

رى وذلك حتى ال يكون الرأي الذي تتبناه أو         الفقهية المختلفة ومحاولة ترجيح أحدها على األخ      
لقد آثرت هذه المذكرة    . النظرية التي ترجحها حائال دون االجتهاد في ظل نصوص المشروع         

اإليضاحية عدم اإلسهاب في الشرح والعمل قدر اإلمكان على إظهار المصلحة التـي تـسعى               
  .نصوص المشروع إلى حمايتها

ع في ستة أبواب عالج األول التجارة بوجه عام، وعـالج           وعلى أي حال، فقد جاء هذا المشرو      
الثاني االلتزامات والعقود التجارية، وعالج الثالث عمليات المصاريف، وعالج الرابع األوراق           

وفي البـاب الـسادس أورد أحكامـا        . التجارية، وعالج الخامس اإلفالس والصلح الواقي منه      
  .ختامية

  
  الباب األول

  التجارة بوجه عام

  )١(دة ما
  .تسري أحكام هذا القانون على األعمال التجارية وعلى التجار

  
  )٢(مادة 
تسري على المواد التجارية ما اتفق عليه المتعاقدان، ما لم يتعارض هذا االتفاق مع النظام               . ١

  .العام
فإن لم يوجد اتفاق سرت نصوص هذا القانون بما ال يتعارض مع أحكام القوانين الخاصة                . ٢

  .حكم المسألة التجارية ذاتهاالتي ت
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فإن لم يوجد سرت قواعد العرف التجاري والعادات التجارية ويقدم العـرف الخـاص أو               . ٣
  .المحلي على العرف العام

  .فإن لم يوجد سرت أحكام القانون المدني. ٤
  .فإن لم يوجد فللقاضي أن يسترشد بأحكام القضاء أو آراء الفقهاء أو مبادئ العدالة. ٥
  
  )٣(ة ماد

إذا كان العقد تجارياً بالنسبة ألحد طرفيه تسري أحكام هذا القانون على التزامات هذا الطرف               
وحده، وتسري أحكام القانون المدني على التزامات الطرف اآلخر، ما لم ينص القانون علـى               

  .غير ذلك
  

من ) ٥-١ (، والمواد ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٣-١(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(قانون التجارة األردني رقم 

  
  نطاق قانون التجارة

أنه ينظم األحكام الخاصة بالتجارة، سواء تعلقت       " قانون التجارة "يبدو من عنوان هذا المشروع      
: ويتضح من المادة األولـى أن المـشروع يأخـذ بالمعيـارين           . بالتجار أو باألعمال التجارية   

 كما نشأ القانون التجـاري    -، ولم يكن مجرد قانون خاص بالتجار فقط       الشخصي والموضوعي 
تسري أحكام هذا القانون على األعمال التجاريـة        : "في بادئ األمر، وقد جاء في المادة األولى       

  ".وعلى التجار
وال شك أن سريان أحكام هذا المشروع علـى األعمـال التجاريـة يعنـي أخـذه بالمعيـار                   

  .ان أحكامه على التجار يعني تمسكه بالمعيار الشخصيالموضوعي، كما أن سري
وقد أكد المشروع على المعيار الموضوعي في الفصل الثاني من الباب األول بصدد معالجتـه               

ولكنه لم يستغن هنا عن مفهوم المعيار الشخصي، فأخذ بفكرة االحتـراف            . لألعمال التجارية 
المـادة  (لتجارية على وجه التكرار واالحتـراف       التي ال تكون إال للتاجر الذي يقوم باألعمال ا        

  ).٨المادة (التي تعتبر تجارية بالتبعية ) المدنية(، كما أخذ بفكرة األعمال )٥
وأكد المشروع كذلك على المعيار الشخصي في الفصل الثالث من هذا البـاب األول بـصدد                

يـاً، أن يكـون محترفـا       معالجته للتاجر، غير أنه اشترط في التاجر، إذا ما كان شخصاً طبيع           
وبذلك يؤكد المشروع أيضا على المعيار الموضوعي، ألنه ال يمكن االحتـراف دون             . للتجارة

  .مزاولة التاجر لألعمال التي تلزم تجارته
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وعليه، فالمشروع لم يتقيد بالمفهوم القديم لقانون التاجر، وإنما جارى التطورات االقتـصادية             
 التجار القيام باألعمال التجارية، كإجراء المعامالت المـصرفية         الحديثة التي تبرر اليوم لغير    
  .والتعامل باألوراق التجارية

  
  عالقة قانون التجارة بالقانون المدني

الموضوعي والشخصي، إنما يحدد نطاق قانون التجارة       : والمشروع، إذ يمزج بين المعيارين      
ن هذا البـاب األول عـالج المـشروع         ففي الفصل الثاني م   . ويميز بينه وبين القانون المدني    

األعمال التجارية موضحاً بذلك ما يميزها عن األعمال المدنية، فالعمل وان كان في الحقيقـة               
واحد، إال أن وصفه، مدنياً أو تجارياً، يختلف تبعاً للبيئة التي يتم فيها وللغرض المقصود منـه      

لة التاجر لتجارته وبغرض المضاربة     فالعمل يكون تجارياً إذا تمت ممارسته في نطاق مزاو        . 
، واألعمال  )٤المادة  (ولذلك بين المشروع األعمال التي تكون تجارية بطبيعتها         . وتحقيق الربح 

، وكـذلك  )٩،  ٥المادتـان   (التي ال تكون تجارية إال إذا تمت مزاولتها على وجه االحتـراف             
األعمال األخرى التي يمكن قياسها     ، وكل   )٦المادة  (أعمال المالحة التجارية البحرية والجوية      

، إضافة إلى األعمال التي تكون تجارية بالتبعية، أي األعمال          )٧المادة  (على األعمال السابقة    
  ).٨المادة (المدنية التي يقوم بها التاجر لغايات تجارية 

وحتى بصدد تعريفه للتاجر فقد أكد المشروع على ضرورة مزاولة الشخص الطبيعي للتجارة             
  .ى وجه االحتراف، األمر الذي يتطلب قيامه بأعمال تجارية بصورة متكررةعل

وهـو  . والمشروع، إذ ينظم األعمال التجارية والتاجر، إنما يؤكد على استقالل قانون التجارة           
بذلك يختلف عن التشريعات القديمة، كالقانون الروماني والشريعة اإلسالمية، التي ال تميز بين             

كما أنه  . لم تضع لذلك أحكاماً خاصة بالتجار أو باألعمال التي يقومون بها          تاجر وغير تاجر و   
يختلف عن التقنينات المعاصرة في دول أخرى قامت بالجمع بين المسائل المدنية والتجارية في              

  ).Obligationenrecht(قانون واحد، كما فعل مثالً قانون االلتزامات السويسري 
التيني الذي يضع األحكام الخاصة بالمسائل المدنية في تقنـين          إن المشروع يسير على النهج ال     

  .معين، ويضع األحكام الناظمة للمسائل التجارية في تقنين آخر مستقل
ومن ناحية أخرى، فإن استقالل قانون التجارة عن القانون المدني ال يعنـي انفـصالهما عـن          

التجاري وبالتاجر، فالعمل نفسه قـد      بعضهما تمام االنفصال، فقانون التجارة، وإن اهتم بالعمل         
يكون مدنيا إذا ما تمت ممارسته في بيئة مدنية من غير تاجر، األمر الـذي يؤكـد االرتبـاط                   

ولذلك قيل بأن القانون المدني هـو األصـل وأن          . الوثيق بين قانون التجارة والقانون المدني     
من المشروع القانون المـدني     ) ٢(ولهذا السبب فقد جعلت المادة      . قانون التجارة هو االستثناء   

بمثابة الشريعة العامة التي يعود إليها القاضي في مسألة تجارية عندما ال يوجـد نـص فـي                  
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اتفاق الطـرفين، ونـصوص القـانون       : المصادر األساسية األخرى، والتي هي على التوالي      
فالعقـد إذا   ومن ناحية أخرى،    . الخاص بالمسألة التجارية، ونصوص قانون التجارة، والعرف      

كان مختلطاً فإن قانون التجارة يسري فقط على التزامات الطرف الذي يكون العمل بالنـسبة                
إليه تجارياً، ويسري على الطرف اآلخر الذي يكون العمل بالنسبة إليه مدنياً القانون المـدني               

  ).٣المادة (
  

  األعمال التجارية

  )٤(مادة 
  :يعد عمالً تجارياً 
  .ايات بيعها بذاتها أو بعد تهيئتها في صورة أخرىشراء المنقوالت لغ

  . شراء تلك المنقوالت لغايات تأجيرها أو استئجارها لغايات تأجيرها ثانية
 البيع أو االستئجار أو التأجير ثانية للمنقوالت المشتراة أو المستأجرة على الوجه المبين فـي               

  .من هذه المادة) ١،٢(الفقرتين 
  .رية تأسيس الشركات التجا

  
  )٥(مادة 

  :تعد األعمال التالية تجارية إذا كانت مزاولتها على وجه االحتراف 
  .توريد البضائع والخدمات

  .الصناعة
  .النقل البري

  .الوكاالت التجارية والسمسرة أيا كانت طبيعة العمليات التي يمارسها السمسار
  .التأمين

  .عمليات البنوك والصرافة
  .استيداع المنقوالت المادية

أعمال دور ومكاتب النشر والطباعة والتصوير والكتابة على اآلالت الكاتبة وغيرها والترجمة            
  .والصحافة والبث اإلذاعي والتليفزيوني والبريد واالتصاالت واإلعالن

  .االستغالل التجاري لبرامج الحاسوب والبث الفضائي عبر األقمار الصناعية
  .اجم ومحاجر ونفط وغاز وغيرهااستخراج مواد الثروات الطبيعية من من

  .مشروعات تربية الماشية والطيور الداجنة وغيرها لغايات بيعها
  .مقاوالت تشييد العقارات أو ترميمها أو تعديلها أو هدمها أو طالئها ومقاوالت األشغال العامة

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ى شقق أو   تشييد العقارات أو شراؤها أو استئجارها لغايات بيعها أو تأجيرها كاملة أو مجزأة إل             
  .غرف أو وحدات إدارية أو تجارية سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة

أعمال مكاتب السياحة والتصدير واالستيراد والتخليص الجمركي واالستخدام ومحـال البيـع            
  .بالمزايدة العلنية

أعمال الفنادق والمعارض والمطاعم والمقاهي والسينما والسيرك وغير ذلـك مـن المالهـي              
  .العامة

  .توزيع المياه أو الغاز أو الكهرباء وغيرها من مصادر الطاقة
  

  )٦(مادة 
يعد أيضاً عمالً تجارياً كل ما يتعلق بالمالحة التجارية بحرية كانت أو جويـة وعلـى وجـه                  

  :الخصوص ما يلي 
  .بناء السفن أو الطائرات أو إصالحها أو صيانتها
  .ائراتشراء أو بيع أو تأجير أو استئجار السفن أو الط
  .شراء أدوات أو مواد تموين السفن أو الطائرات

  .النقل البحري أو النقل الجوي
  .عمليات الشحن أو التفريغ

  .استخدام المالحين أو الطيارين أو غيرهم من العاملين في السفن أو الطائرات
  

  )٧(مادة 
لسابقة لتـشابه فـي     يعتبر عمالً تجارياً كل عمل يمكن قياسه على األعمال المبينة في المواد ا            

  .الصفات والغايات
  

  )٨(مادة 
  .األعمال التي يقوم بها التاجر لغايات تجارته تعتبر تجارية

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

  )٩(مادة 
 منتفعاً  ال يعتبر عمالً تجارياً بيع المزارع منتجات األرض التي يزرعها سواء كان مالكاً لها أو              
  .بها، ومع ذلك إذا احترف المزارع تحويل تلك المنتجات لبيعها اعتبر هذا العمل تجارياً
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من ) ٨-٦(، والمواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٩-٤(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(قانون التجارة األردني رقم 

  
ي هو محل خالف بين الفقهاء، وإنما أخذ بنظرية         لم يضع المشروع تعريفا للعمل التجاري الذ      

 ممارستها على   -) ٥،٩( في المادتين    –المشروع بالنسبة لقائمة األعمال التجارية التي اشترط        
وأما بالنسبة للنصوص األخرى التي أوردها المشروع في الفصل الثاني مـن            . وجه االحتراف 

التجاريـة، سـواء األعمـال التجاريـة        الباب األول فقد جاءت بطوائف مختلفة من األعمال         
، أو األعمال األخرى التي يمكن      )٦المادة  (أم بحرية أم جوية     ) ٤المادة  (بطبيعتها، برية كانت    

، أو األعمال التجارية بالتبعية أي األعمال التي تكون مدنية بطبيعتهـا            )٧المادة  (قياسها عليها   
  ).٨المادة (تجارته ولكنها صارت تجارية بسبب صدورها من تاجر لغايات 

ويتضح من كل هذه النصوص أن العمل حتى يكون تجاريا يجب أن يتوافر فيه عنصران هما                
غير أن المـادة الخامـسة مـن        . قصد المضاربة وتحقيق الربح والوساطة في تداول الثروات       

المشروع تشترط في العمل التجاري فوق ذلك أن تتم ممارسته على وجه االحتراف أي بشكل               
وحيث أن األعمال الزراعية ال يهدف المزارع من ورائها عـادة إلـى المـضاربة               . وعمشر

مـن  ) ٩(وتحقيق الربح وال يقوم فيها بالتوسط في تداول الثروات، فقـد اسـتبعدتها المـادة                
 من فئة األعمال التجارية، ولكنهـا اسـتدركت الـنص علـى             – من حيث المبدأ     –المشروع  

  . احترف المزارع تحويل منتجاته الزراعية لبيعهااعتبارها عمال تجاريا إذا ما
  

  التاجر

  )١٠(مادة 
  :يعتبر تاجراً 

كل من يزاول على وجه االحتراف باسمه ولحسابه عمالً تجارياً، ما لم ينص القـانون علـى                 
  .خالف ذلك

كل شركة تتخذ أحد األشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، أيا كان الغـرض الـذي                
  .لهأنشئت من أج

  
  )١١(مادة 

  :يكون أهالً لمزاولة التجارة 
كل من أتم ثماني عشرة سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنـسيته يعتبـره                  

  .قاصراً في هذه السن

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

القاصر الذي أتم خمس عشرة سنة المشمول بالوالية أو الوصاية المأذون له باالتجار بمقـدار               
  .جارةأمواله المستثمرة في الت

  
  )١٢(مادة 

إذا كان للقاصر أو المحجور عليه مال في تجارة، جاز للمحكمة وفقاً لما تقتـضيه مـصلحته                 
  .األمر بسحب ماله منها أو باستمراره فيها

إذا أمرت المحكمة باالستمرار في التجارة يجب أن تمنح النائب عن القاصر أو المحجور عليه               
  .تقتضيه هذه التجارةإذناً مطلقاً أو مقيداً للقيام بما 

يجوز للمحكمة سحب اإلذن الممنوح للنائب أو تقييده إذا طرأت أسباب جدية يخشى معها سوء               
إدارة النائب لتجارة القاصر أو المحجور عليه، دون إخالل بالحقوق التي اكتسبها الغير حـسن        

  .النية
 عليه أو سحب اإلذن     كل أمر تصدره المحكمة بشأن االستمرار في تجارة القاصر أو المحجور          

  .أو تقييده يجب قيده في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية
  

  )١٣(مادة 
إذا أمرت المحكمة باالستمرار في تجارة القاصر أو المحجور عليه فيكون التزامه في حـدود               
أمواله المستثمرة في هذه التجارة، ويجوز شهر إفالسه على أال يشمل اإلفالس أموالـه غيـر                
المستثمرة في هذه التجارة، وال يترتب على اإلفالس في هذه الحالة أثـر بالنـسبة لـشخص                 

  .القاصر أو المحجور عليه
  

  )١٤(مادة 
  .ينظم أهلية المرأة األجنبية المتزوجة لمزاولة التجارة قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها

زاولها بإذن زوجها، فإذا كان قـانون       يفترض في الزوجة األجنبية التي تحترف التجارة أنها ت        
الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها يجيز للزوج االعتراض على مزاولة زوجته التجارة أو سحب              

  .إذنه وجب قيد االعتراض أو سحب اإلذن في السجل التجاري ونشره في الجريدة الرسمية
دون المساس بالحقوق التي    ال يكون لالعتراض أو سحب اإلذن أثر إال من تاريخ إتمام نشره،             

  .اكتسبها الغير حسن النية
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  )١٥(مادة 
يفترض في الزوجة األجنبية التي تحترف التجارة أنها تزوجت وفقاً لنظام انفصال األموال، ما              

  .لم تنص المشارطة المالية بين الزوجين على خالف ذلك
قيد في السجل التجاري ونـشر      ال يحتج على الغير بالمشارطة المالية إال من تاريخ شهرها بال          

  .ملخصها في الجريدة الرسمية
إذا لم يتم شهر المشارطة المالية فيجوز للغير أن يثبت أن الزواج قد تم وفقاً لنظام مالي أكثـر      

  .مالئمة لمصلحته من نظام انفصال األموال
وجين إال  ال يحتج على الغير بالحكم الصادر خارج فلسطين القاضي بانفصال األموال بين الز            

  .  من تاريخ قيده في السجل التجاري ونشر ملخصه في الجريدة الرسمية
  

  )١٦(مادة 
  .ال تسري أحكام هذا القانون على األشخاص الذين يزاولون حرفاً صغيرة

يعد من هؤالء األشخاص كل من يزاول حرفة ذات نفقات زهيدة يؤمن بهـا دخـالً لحياتـه                  
  .المعيشية اليومية

  
  )١٧(مادة 
 تثبت صفة التاجر للدولة وغيرها من أشخاص القانون العام، ومع ذلك تسري أحكام قـانون                ال

  .التجارة على األعمال التجارية التي تزاولها، إال ما يستثنى بنص خاص
  

  )١٨(مادة 
  :تثبت صفة التاجر ويخضع ألحكام قانون التجارة كل من 
  .مة أو لوائح خاصةزاول التجارة وهو محظور عليه بمقتضى قوانين أو أنظ

  .احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر وراء شخص آخر فضالً عن ثبوتها للشخص الظاهر
  

  )١٩(مادة 
يفترض ثبوت صفة التاجر في الشخص الذي ينتحلها باإلعالن عنها في وسائل اإلعالم أو بأية               

ة لم يزاول التجارة    وسيلة أخرى، ويجوز نفي هذه القرينة بإثبات أن من انتحل الصفة المذكور           
  .فعالً

-٩(، والمـواد    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٢٠-١٠(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ١٥
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للتمييز بين التاجر وغير التاجر تبنى المشروع معيار الحرفة، ولم يعف منـه إال الـشركات                

مجرد اتخاذها أحد األشكال المنصوص عليها في قانون الشركات، حتى          حيث اعتبرها تجارية ل   
ويكون الشخص الطبيعي محترفاً للتجارة إذا ما اعتـاد         ). ١٠/٢المادة  (وان قامت بعمل مدني     

وال يجـب أن تـؤدي      . القيام باألعمال التجارية على وجه التكرار واتخذها وسيلة لالرتـزاق         
. يق الربح، ألن التاجر قد يكون سيئ الحظ وتلحقه خـسارة          مزاولة األعمال التجارية إلى تحق    

ومن ناحية أخرى، وحتى يتم االعتراف بصفة التاجر للشخص الطبيعـي، فإنـه ال يجـب أن         
تكون التجارة هي نشاطه الوحيد الذي يعتمد عليه في االرتزاق، بل يكفي أن تكون واحدة من                

  .ب حرفته الرئيسية كمزارع مثالًأنشطته حتى ولو كان نشاطاً ثانوياً يمارسه بجان
وحيث أن االحتراف يتطلب القيام بأعمال تجارية، وحيث أن هذه األعمـال هـي تـصرفات                

وقد جعـل   . قانونية، فإنه يجب أن يتمتع الشخص الطبيعي باألهلية الالزمة للقيام بهذه األعمال           
ـ (المشروع سن األهلية لمزاولة التجارة هو ثماني عشرة سـنة كاملـة              وألن ) . ١١/١ادة  الم

فلسطين تنهج سياسة االقتصاد المفتوح فلذلك يتصور المشروع أن يكون في فلسطين تاجر من              
 قواعد تنازع قـوانين     - بشكل أو بآخر     -أصل أجنبي، األمر الذي استوجب شمول المشروع        

ها وفقاً  فأهلية التاجر األجنبي، وان كانت تخضع لقانون جنسيته، فإنه يعترف ب          ) . قواعد إسناد (
بمجرد إكماله ثماني عشرة سنة خالياً من عوارض األهلية، وبغض النظـر عـن              ) ١١(للمادة  

وكذلك فإن أهلية المرأة األجنبيـة المتزوجـة لمزاولـة    . سن األهلية المحدد في قانون جنسيته  
، مما يعني أنه ال يجوز للزوج االعتراض على         )١٤/١المادة  (التجارة تخضع لقانون جنسيتها     

وعلى أي حال فإنه يجب أن      . زاولة زوجته للتجارة إال إذا كان قانون جنسيتها يسمح له بذلك          م
يتم قيد إذن الزوج لزوجته بممارسة التجارة أو سحب الزوج لهذا اإلذن في السجل التجـاري                

  ).١٤/٢المادة (وأن يتم نشره في الوقائع الفلسطينية 
 اختيار الزوجين للمـشارطة الماليـة التـي         ومن ناحية أخرى فإن المشروع يتصور إمكانية      

وهو بذلك يصل إلى أبعد مما وصل إليه مشروع القانون المـدني الـذي        . يرتضيانها ألنفسهما 
. يخضع النظام المالي للزوجين، قانونيا كان أم اتفاقيا، إلى قانون جنسية الزوج وقت الـزواج              

 للتجارة قد تزوجت وفقـاً لنظـام        وعلى أي حال، فإنه يفترض أن الزوجة األجنبية المحترفة        
  ).١٥/١المادة (انفصال األموال ما لم تنص المشارطة المالية بين الزوجين على خالف ذلك 

إضافة إلى من أكمل ثماني عشرة سنة، يكون أهالً لممارسة التجارة كذلك القاصر الـذي أتـم        
وذلـك بمقـدار أموالـه      خمس عشرة سنة المشمول بالوالية أو الوصاية المأذون له باالتجار،           

وفيما يتعلق بمال القاصر أو المحجور عليه في تجارة مـا          ). ١١المادة  (المستثمرة في التجارة    
وفـي هـذه الحالـة      . تحدد المحكمة ما إذا كان يجب سحبه منها أو االستمرار في التجارة به            
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 تقتـضيه هـذه     األخيرة تمنح المحكمة النائب عن القاصر أو المحجور عليه إذناً للقيـام بمـا             
  .التجارة

ويالحظ أن المشروع ال يريد تطبيق أحكامه على التجار أصحاب الحـرف الـصغيرة التـي                
كما أن صفة التـاجر ال تثبـت للدولـة          ). ١٦المادة  (يتخذونها وسيلة لتأمين معاشهم اليومي      

 ولغيرها من أشخاص القانون العام، حتى ولو قامت باألعمال التجارية علـى وجـه التكـرار               
ومن ناحية أخرى فإن صفة التاجر تثبت لبعض األشخاص الذين ليسوا           ). ١٧المادة  (واالعتياد  

المـادة  (من زاول التجارة وهو محظور عليه ذلك بمقتضى القانون          : حقيقة تجاراً، وهؤالء هم   
، ومن ينتحل صفة التاجر     )١٨/٢المادة  (، ومن احترف التجارة باسم مستعار أو مستتر         )١٨/١

  ).١٩المادة (ن عنها في وسائل اإلعالم أو بأية وسيلة أخرى باإلعال
وال شك في أن تعريف التاجر يعد أمرا غاية في األهمية، باعتبار أن المشروع يضع أحكامـا                 

، )٤٩/٤المـادة   (ومن ذلك أن التاجر يلتزم باتخاذ االسم التجاري         . خاصة بالتجار دون سواهم   
ووفقا لشروط معينة يلتـزم كـذلك بمـسك الـدفاتر     ). ٣٠المادة (وبالقيد في السجل التجاري    

أضف لذلك أن نظام اإلفالس والصلح الواقي منـه ال يـسري إال            ). ٢٠،٢٣المادتان  (التجارية
  ).٥٥٤،٧٣٨المادتان (على التجار وعند توفر شروط معينة 

  
  الدفاتر التجارية

  )٢٠(مادة 
 عشرة آالف دينار أردنـي أو مـا         يجب على كل تاجر جاوز رأس ماله المستثمر في التجارة         

يعادلها من العملة المتداولة، أن يمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة وأهمية تجارتـه، وبوجـه               
خاص دفتر اليومية ودفتر الجرد والميزانية، بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وماله مـن               

  .حقوق وما عليه من التزامات تتعلق بالتجارة
  

  )٢١(مادة 
تقيد في دفتر اليومية جميع العمليات التجارية التي يقوم بها التـاجر وكـذلك مـسحوباته                . ١

الشخصية، ويتم القيد يوماً بيوم وبشكل مفصل، باستثناء المسحوبات الشخصية فيجوز قيـدها             
  .إجماالً شهراً بشهر

العمليـات  للتاجر أن يستعمل دفاتر يومية مساعدة إلثبات تفصيالت األنواع المختلفة مـن             . ٢
التجارية، ويكتفي في هذه الحالة بقيد اإلجمالي لهذه العمليات في دفتر اليوميـة فـي فتـرات                 

  .منتظمة، ويترتب على عدم اتباع هذا اإلجراء اعتبار كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً
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  )٢٢(مادة 
  :تقيد في دفتر الجرد والميزانية مع انتهاء السنة المالية البيانات اآلتية 

يالت البضائع الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا وردت               تفص
تفصيالتها في دفاتر أو قوائم مستقلة وتعتبر هذه الدفاتر والقوائم جزءاً متمماً لـدفتر الجـرد                

  .والميزانية األصلي
  .صورة عن الميزانية وحساب األرباح والخسائر

  
  )٢٣(مادة 

 يحتفظ بصورة من المراسالت والبرقيات وغيرها من الوثائق التي يرسلها أو             على التاجر أن  
  .يتسلمها لشئون تتعلق بتجارته ويكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها المراجعة

  
  )٢٤(مادة 
يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغ أو شطب أو كشط أو محو أو كتابة في                  . ١

  .رالهوامش أو بين السطو
قبل استعمالها معدودة ومرقومـة  ) ٢٠(يجب أن تكون الدفاتر التجارية المذكورة في المادة    . ٢

  .ومختومة الصفحات بخاتم السجل التجاري وبتوقيع الموظف المختص
  :يجب على التاجر تقديم هذه الدفاتر للسجل التجاري في األحوال اآلتية . ٣

  . الصفحات التي تم استعمالهاعند نهاية السنة المالية للتصديق على عدد
  .عند انتهاء صفحات الدفتر للتأشير بما يفيد استعمالها كلها

  .عند وقف التاجر أو ورثته نشاط المتجر للتأشير بما يفيد أقفالها
  

  )٢٥(مادة 
يجب على التاجر أو ورثته االحتفاظ بالدفاتر التجارية والوثائق المؤيدة للقيودات الواردة بهـا              

نوات، تبدأ من تاريخ التأشير عليها من السجل التجـاري بانتهـاء صـفحاتها أو               مدة خمس س  
  .أقفالها المتجر

ويجب أيضاً حفظ صور المراسالت البرقيات وغيرها مدة خمس سنوات من تاريخ إرسالها أو              
  .تسلمها
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  )٢٦(مادة 
 لهم بذلك في حكم     تعد القيود التي تدون في الدفاتر التجارية من قبل مستخدمي التاجر المأذون           

القيود التي يدونها التاجر بنفسه، ويفترض فيها أنها دونت بعلمه، إال إذا أقام الدليل على خالف                
  . ذلك

  
  )٢٧(مادة 

يستثنى التاجر الذي يستخدم في تنظيم عملياته التجارية الحاسوب أو غيره من أجهزة التقنيـة               
  .الحديثة المتقدمة من أحكام المواد السابقة

المعلومات المأخوذة من هذه األجهزة في حكم المعلومات المثبتة فـي الـدفاتر التجاريـة               تعد  
  .المنتظمة

  .يصدر بوضع الضوابط التي تنظم عمليات استخدام هذه األجهزة قرار من الوزير المختص
  

  )٢٨(مادة 
 إليهـا   يجوز للمحكمة، بناء على طلب الخصم أو من تلقاء ذاتها، أن تأمر التاجر أن يقـدم               . ١

دفاتره التجارية الستخالص ما يتعلق بالنزاع المعروض عليها، ولها أن تطلع علـى الـدفاتر               
  .بنفسها أو بواسطة خبير تعينه لذلك

ال يجوز للمحكمة أن تأمر التاجر باطالع خصمه على دفاتره، إال في المنازعات المتعلقـة               . ٢
  .أموال الشركاتبالتركات وقسمة األموال المملوكة على الشيوع وقسمة 

تسلم الدفاتر في حالة اإلفالس أو الصلح الواقي منه للمحكمة أو ألمين التفليسة أو لمراقب               . ٣
  .الصلح

إذا امتنع التاجر دون عذر مقبول عن تقديم دفاتره لالطالع عليها، جاز للمحكمة اعتبـار               . ٤
  .ذلك قرينة على صحة الوقائع المطلوب إثباتها من الدفاتر

  
  )٢٩(مادة 

دون اإلخالل بأي عقوبة أشد يقررها أي قانون آخر يعاقب على عدم مسك دفتـري اليوميـة                 
أو على عدم اتباع اإلجراءات المتعلقة بتنظيمها بغرامـة ال          ) ٢٠(والجرد المذكورة في المادة     

  .تجاوز ألف دينار
طية يكون لموظفي السجل التجاري الذين يحددهم الوزير المختص بقرار منه، صـفة الـضب              

القضائية وحق دخول المتاجر والشركات، للتحقق من إمساك الدفاتر التجارية وفقاً لإلجراءات            
  .المتعلقة بتنظيمها، ولهم في حالة المخالفة تحرير محاضر إثبات الحالة الالزمة
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-١٦(، والمـواد    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٢٩-٢١(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(التجارة األردني رقم من قانون ) ٢١
  

لقد أبدى المشروع نوعاً من المرونة بالنسبة اللتزام التاجر مسك الدفاتر التجارية، فمن ناحيـة           
ألزم المشروع التاجر فقط بمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة وأهمية تجارته، ومن ناحية ثانية              

المادة (المستثمر في التجارة عشرة آالف دينار       أعفى صغار التجار الذين ال يتجاوز رأسمالهم        
٢٠.(  

دفتر اليومية، ودفتر الجرد    : ففيما يتعلق بالدفاتر اإللزامية فإن على التاجر إمساك الدفاتر التالية         
والميزانية، ودفتر صور المراسالت المتعلقة بتجارته، وأي دفتر آخر يجب عليه مسكه بالنظر             

و أن المشروع اهتم بوضع أحكام خاصة لكٍل من دفتري اليومية           ويبد. لطبيعة تجارته وأهميتها  
فبالنظر إلى األهمية البالغة لهذين الدفترين بالنـسبة        . والجرد أكثر من دفتر صور المراسالت     

فقـد قـام المـشروع      ) الذي يجاوز رأسماله المستثمر في التجارة عشرة آالف دينار        (للتاجر  
إضافة إلى أنه   . يد فيهما وكيفية هذا القيد وكيفية إقفالهما      بتنظيمهما بنصوص تفصيلية تبين ما يق     

فرض على التاجر الذي ال يمسك أياً منهما أو ال يقوم بإتباع اإلجراءات المتعلقـة بتنظيمهمـا                 
. ، األمر الذي لم يفعله بالنسبة لدفتر صور المراسـالت         )٢٩المادة  (غرامة بحدود ألف دينار     

بـأن  ) وبغض النظر عن رأسماله   (دفتر األخير، ألزم كل تاجر      ولكن المشروع، بالنسبة لهذا ال    
يحتفظ بصورة من أية رسالة أو برقية أو أية وثيقة أخرى صادرة أو واردة ويكون لهـا ثمـة         

  ).٢٣المادة (عالقة بتجارته 
أضف لذلك أن المشروع أعفى التاجر من االلتزام بحرفية األحكام الخاصـة بمـسك الـدفاتر                

الة التي يكون فيها هذا التاجر مستخدماً للحاسوب أو لجهاز آخر من أجهـزة              التجارية في الح  
وقد أعطى هذه الدفاتر التجارية اإللكترونية نفـس حجيـة الـدفاتر التجاريـة          . التقنية الحديثة 

كما نظم المشروع الحاالت التي يجوز فيهـا اإلطـالع علـى الـدفاتر              ). ٢٧المادة  (الورقية  
في النزاع أو من قبل المحكمة ذاتها أو خبير تعينه لهـذا الغـرض،              التجارية من قبل الخصم     

  ).٢٨المادة (وسواء كان إطالعاً كليا أو إطالعاً جزئياً 
  

  السجل التجاري

 )٣٠(مادة 

  .يعد في الجهة اإلدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفراداً كانوا أم شركات
 القيد في السجل التجاري، والبيانات الالزم قيدها،        تسري فيما يتعلق بتحديد الخاضعين لواجب     

  .وشطب القيد، والرسوم، القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بذلك
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 )٣١(مادة 

على كل من قيد في السجل التجاري أن يبين على واجهة محله وفي جميع المطبوعات المتعلقة                
  .بتجارته رقم قيده ومكتب السجل المقيد به ورقم قيده

 

 )٣٢(دة ما

لكل شخص أن يحصل من السجل التجاري مقابل الرسم المقرر علـى صـورة رسـمية                . ١
  .مستخرجة من صحيفة القيد، وفي حالة عدم القيد يحصل على شهادة سلبية

 :ال يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صحيفة القيد على أحكام . ٢

 . شهر اإلفالس إذا حكم برد االعتبار

  .امة مساعد قضائي، إذا حكم بالرفعالحجر أو إق. ب
 

  )٣٣(مادة 
تكون بيانات السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها في السجل، ما لـم يـنص                 . ١

  .القانون على غير ذلك
ال يجوز االحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد في السجل التجاري لم يتم قيده، إال إذا                 . ٢

  .ثبت علم الغير بمضمونه
 ال يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم القيد في السجل التجاري للتحلل مـن االلتزامـات التـي                  .٣

  .يفرضها عليه القانون، أو التي تنشأ عن معامالته مع الغير بصفته تاجراً
ال تقبل معامالت التاجر المتعلقة بتجارته لدى أي جهة من الجهات المختصة ما لـم يكـن                 . ٤

  .مقيداً في السجل التجاري
  

  )٣٤(مادة 
دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة ال تجاوز ألف دينار كـل                 

  .من يخالف واجب القيد وتأمر المحكمة بإجراء القيد في السجل التجاري على نفقته
  

-٢٢(، والمـواد    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٣٣-٣٠(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(انون التجارة األردني رقم من ق) ٣٧
  

ألزم المشروع التاجر، سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنويا، بقيد أسـمه فـي الـسجل                 
التجاري، وبأن يبين على واجهة متجره وفي جميع المطبوعات المتعلقة بتجارته رقم هذا القيد              

وال شك في أن هذا الـشهر للمركـز         . )٣١،  ٣٠المادتين  (ومكتب السجل المقيد به ورقم قيده       
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القانوني للتاجر يؤدي إلى تسهيل المعامالت التجارية وإلى بث الطمأنينة والثقة فـي نفـوس               
ولذلك اعتبر المشروع البيانات الواجبة القيد في السجل حجة على الغير فقـط             . المتعاملين بها 

جب القيد هذا غرامة بحـدود      ، وفرض على كل من يخالف وا      )٣٢المادة  (من تاريخ قيدها فيه     
ويجوز ألي شخص يبدي اهتماماً أن يحصل مقابل الرسم المقرر على           ). ٣٣المادة  (ألف دينار   

صورة رسمية مستخرجة من صحيفة القيد في السجل التجاري، وإذا لم يوجد قيد فلـه الحـق                 
  ).٣٢المادة (بالحصول على شهادة سلبية 

  
  المتجر

  )٣٥(مادة 
 من األموال المنقولة تخصص لمزاولة تجارة معينة، ويجب أن تتـضمن            المتجر مجموعة . ١

  .عنصر االتصال بالعمالء والسمعة التجارية
يجوز أن يتضمن المتجر عناصر معنوية أخرى كحقـوق الملكيـة الفكريـة وتـراخيص               . ٢

  .االستغالل والصناعة والحق في اإليجار
واألثاث واآلالت واألجهزة والمعـدات     ويجوز أن يتضمن المتجر عناصر مادية كالبضائع        . ٣

  .وغيرها من المهمات الالزمة الستغالل المتجر
  

 )٣٦(مادة 

  .إذا كان مالك المتجر مالكاً للعقار الذي يزاول فيه التجارة فال يكون العقار عنصراً في متجره
  

 )٣٧(مادة 

تأجير حـق   كل تصرف يرد على متجر موضوعه نقل ملكيته أو إنشاء حق عيني عليه أو               . ١
استغالله يجب أن يكون مكتوباً وإال كان باطالً، وال ينفذ التصرف في حق الغيـر إال بـشهر                  

  .ملخصه بالقيد في السجل التجاري
  :يجب أن يشتمل شهر الملخص على البيانات اآلتية . ٢

 .أسماء المتعاقدين وتواريخ ميالدهم ومحال إقامتهم وجنسياتهم

 .تاريخ التصرف ونوعه

لمتجر واسمه التجاري ورقم قيده بالسجل التجاري والعناصر التي اتفق على أن يشملها             نشاط ا 
 .التصرف

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

 .االتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر
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  .سخ أو بحق االمتيازاالتفاقات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الف
 

 )٣٨(مادة 

إذا لم يتضمن العقد العناصر التي يتألف منها المتجر، اشتمل فضالً عـن عنـصر االتـصال                 
بالعمالء والسمعة التجارية، على كل عنصر مادي أو معنوي يكون الزماً الستغالل المتجـر              

  .على الوجه الذي قصده المتعاقدان، ما لم يتفق على غير ذلك
  

 )٣٩(مادة 

إذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خاص للـشهر أو التـسجيل، ال يقـوم شـهر                  
التصرف بقيد ملخصه في السجل التجاري مقام الشهر أو التسجيل الخاص، ما لم ينص القانون               

  .على غير ذلك
  

 )٤٠(مادة 

ة عـن   ال يحل من آلت إليه ملكية المتجر محل المتصرف في الحقوق وااللتزامات الناشـئ             . ١
  .العقود السابقة على شهر التصرف، ما لم يتفق على غير ذلك

في حالة االتفاق على حلول المتصرف إليه محل المتصرف، يجوز لمن كان طرفاً ثانياً في               . ٢
تلك العقود السابقة، أن يطلب إلغاءها خالل تسعين يوماً من تاريخ قيد الملخص فـي الـسجل                 

  .عاقد بعقد التصرف أيهما أبعدالتجاري، أو من تاريخ إخطار المت
  

 )٤١(مادة 

استثناء من األحكام الخاصة باإلفالس، يجوز لبائع المتجر الذي لـم يـستوف كامـل الـثمن                 
االحتجاج على جماعة الدائنين بحقه في الفسخ واسترداد المتجر أو بحقه في االمتياز، إذا كان               

 صراحة في الملخص الـذي قيـد فـي          قد احتفظ لنفسه بهذا الحق أو ذاك في عقد البيع وذكر          
 .السجل التجاري، وال يقع الفسخ أو االمتياز إال على العناصر التي تتضمنها

وتبقى ذمة المتصرف مشغولة بالديون المتصلة بالمتجر، والتي يكون تاريخ إنشائها سابقا على             
  .شهر التصرف إال إذا أبرأه الدائنون منها

 

 )٤٢(مادة 

ي المتجر أن يزاول نشاطاً مماثالً لنشاط المتجر بكيفية يترتب عليها           ال يجوز للمتصرف ف   . ١
  .اإلضرار بمن آلت إليه الملكية أو حق االستغالل، ما لم يتفق على غير ذلك
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يسري هذا الحظر لمدة عشر سنوات من تاريخ قيد التصرف في السجل التجاري، ما لـم                . ٢
  .يتفق على مدة اقل

  
 )٤٣(مادة 

جر إال بعقد مكتوب يشهر ملخصه بالقيد في الـسجل التجـاري، ويجـب أن               ال يتم رهن المت   
  .يتضمن العقد ما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجر من عدمه

إذا لم يعين ما يتناوله الرهن فال يقع إال على االتصال بالعمالء والـسمعة التجاريـة واالسـم                  
  .التجاري والحق في اإليجار
رهن في السجل التجاري حفظ حق امتياز الدائن المرتهن لمدة خمس           يكفل شهر ملخص عقد ال    

  .سنوات، ويلغى القيد إذا لم يجدد قبل انقضاء المدة السابقة
  .يشطب القيد بتراضي األطراف أو بموجب حكم قضائي نهائي

  
 )٤٤(مادة 

  .الدائن المرتهن مسئول عن حفظ المتجر المرهون في حالة جيدة
 

 )٤٥(مادة 

 يوف المدين الدين في تاريخ استحقاقه جاز للدائن المرتهن، بعد مضي ثمانية أيام من               إذا لم . ١
تكليف المدين الراهن بالوفاء بخطاب مسجل مصحوب بعلـم الوصـول، أن يتقـدم لقاضـي                
المحكمة المختصة بطلب مستعجل لإلذن له بالبيع بالمزايدة العلنية لمقومات المتجـر كلهـا أو           

  .امتياز الدائن المرتهنبعضها التي تناولها 
يكون البيع في المكان والزمان وبالطريقة التي يحددها القاضي، وينشر عـن البيـع قبـل                . ٢

حصوله بعشرة أيام على األقل في صحيفتين يوميتين، ما لم يحدد القاضي وسـيلة إعالميـة                
  .أخرى

  .تضاف تكلفة النشر لمقدار الدين المنفذ به. ٣
  

 )٤٦(مادة 

ل شرط في عقد رهن المتجر يخول الدائن المرتهن حق تملكه أو التـصرف فيـه                يقع باطالً ك  
  .بغير اإلجراءات السابقة

  
 )٤٧(مادة 

  .ليس لمؤجر المكان الذي به المتجر أن يباشر امتيازه ألكثر من أجرة سنتين
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  )٤٨(مادة 
متيازات التـي   يكون للبائع والدائن المرتهن على المبالغ الناشئة عن التأمين ذات الحقوق واال           

  .كانت لهما على عناصر المتجر المؤمن عليها
  

-٣٨(، والمـواد    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٤٣-٣٤(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٣٩
  

تجـارة  يبين المشروع أن المتجر عبارة عن مجموعة األموال المنقولة المخصصة لمزاولـة             
وال . وتشمل هذه األموال على األقل عنصري االتصال بالعمالء والـسمعة التجاريـة           . معينة

شيء يمنع من أن يتضمن المتجر أمواال منقولة أخرى، سواء كانت حقوقـاً معنويـة كـالحق           
باإليجار وبراءة االختراع والعالمة التجارية أو أمواالً مادية كاألثـاث واألجهـزة والبـضائع              

ولكن، وحيث أن المتجر يعتبر ماال منقوال، فال يمكن أن يكون العقار عنـصراً              ). ٣٥ة  الماد(
وألن المتجر لـيس لـه وجـود    ). ٣٦المادة (من عناصره حتى لو كان ملكاً لصاحب المتجر     

مادي محسوس فإنه يعد منقوال معنويا، األمر الذي يحول دون أن يسري على المتجر القواعد               
 كقاعدة الحيازة في المنقول سند الحـائز        –سري إال على المنقوالت المادية      القانونية التي ال ت   

  .وقاعدة عدم تمام الهبة إال بتسليم المال المنقول محل الهبة للموهوب له
. ويعتبر المشروع أن عنصري االتصال بالعمالء والسمعة التجارية هما أهم عناصر المتجـر     

ولعـل  .  بل وقد يكونا وحدهما عنصري المتجـر       ولذلك فهما من مكونات المتجر الضرورية،     
السبب في ذلك أنهما يضمنان زبائن المتجر سواء كانوا زبائن دائمين أو زبائن عابرين ممـا                
يحقق الهدف من وجود المتجر والمتمثل في استخدامه في مزاولـة التجـارة أي فـي إبـرام                  

ائن الذين يتعاملون مع المتجـر      فاالتصال بالعمالء يقصد به الزب    . عمليات تجارية مع الزبائن   
على وجه الدوام بالنظر لصفات خاصة بالتاجر أعجبتهم، كأمانته وإخالصه وحـسن تعاملـه              

وأما السمعة التجارية فهي صفات في المتجر، كموقعه أو تنظيمه أو حـسن             . وجودة منتوجاته 
  .مظهره، تهدف إلى جذب الزبائن العابرين

تصرف قانوني يؤدي إلى نقل ملكيته أو إلى إنـشاء حـق            ويجوز أن يكون المتجر محال ألي       
عيني آخر عليه أو إلى تأجير استغالله، واألصل أن يبين أطراف التصرف عناصر المتجـر               
محل التصرف وإال اشتمل على عنصري االتصال بالعمالء والسمعة التجارية إضافة إلى كل             

جر على النحـو الـذي قـصده        عنصر آخر، مادي أو معنوي، يكون ضرورياً الستخدام المت        
وعلى أي حال فيجب أن يكـون       ). ٣٨المادة  (أطراف التصرف، ما لم يتفقوا على خالف ذلك         

هذا التصرف مكتوباً وإال كان باطال، ويجب كذلك أن يتم قيد ملخصه في السجل التجاري وإال                
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هر أو  وإذا اشتمل المتجر على عناصر خاضعة لنظام خـاص للـش          . كان غير نافذ بحق الغير    
التسجيل فيجب أيضا القيام بهذا الشهر أو التسجيل، وإال كان التصرف بخصوصها غير نافـذ               

وقد بين المشروع أن من بين العناصر التـي يجـب أن يتـضمنها              ). ٣٩المادة  (بحق الغير   
االتفاقيات المتعلقة باحتفاظ البائع بحق الفـسخ أو        "الملخص الواجب قيده في السجل التجاري،       

 إذا لم يكن قد استوفى الثمن كامالً        -، األمر الذي يخول البائع      )و-٣٧/٢المادة  " (متيازبحق اال 
 أن يحتج على جماعة الدائنين بحقه في الفسخ واسترداد المتجر أو أن يتقدم عليها بحقه                -بعد  

  ).٤١المادة (باالمتياز في استيفاء ما بقي له من الثمن من أموال المدين المشتري للمتجر 
تضح أن المشروع، عندما يشترط الكتابة كركن النعقاد التصرف الذي يؤدي إلى نقل ملكية              وي

المتجر أو إلى إنشاء حق عيني آخر عليه أو إلى تأجير استغالله، إنما يخرج عن المبدأ العـام                  
المتمثل في رضائية العقود، وهو يفعل ذلك من أجل منع كل نـزاع محتمـل حـول نطـاق                   

يه من عناصر، فضال عن أن المشروع يشترط شهر التصرف الـوارد            التصرف وما يدخل ف   
  .على المتجر حتى يكون نافذا بحق الغير، والكتابة تعد الخطوة األولى في سبيل هذا الشهر

وال يترتب على التصرف الذي أدى إلى نقل ملكية المتجر حلول من آلت إليه الملكيـة محـل                  
لتزامات ناشئة عن عقود سابقة على شهر ملخص        المتصرف فيما له من حقوق وما عليه من ا        

وفـي هـذه الحالـة      . التصرف في السجل التجاري، إال إذا اتفق أطراف التصرف على ذلك          
األخيرة يجوز لمن كان طرفاً ثانياً في هذه العقود السابقة أن يطلب إلغاءها خالل تسعين يوما                

ار المتعاقد بالتصرف أيهما أبعد     من تاريخ قيد الملخص في السجل التجاري أو من تاريخ إخط          
يوفر حماية كبيرة للمتصرف إليه الذي آلت إليـه         ) ٤٢المادة  (كما أن المشروع    ). ٤٠المادة  (

ملكية المتجر وحق استغالله من خالل منع المتصرف من مزاولة نشاط تجاري مماثل لنـشاط           
ف في الـسجل    المتجر محل التصرف، وذلك لمدة عشر سنوات من تاريخ قيد ملخص التصر           

  .التجاري ما لم يتفق على غير ذلك
وحيث أن العقار ال يكون عنصرا في المتجر وبالتالي يظل المتجر ماال منقوال، فإن عقد تأجير                
استغالله ال يخضع للتمديد القانوني الذي تخضع له عقود تأجير العقارات لغايات التجارة وفقا              

  . حالياألحكام قانون المالكين والمستأجرين القائم
إضافة للتصرف الذي يؤدي إلى نقل ملكية المتجر أو حق استغالله، فقد عالج المشروع رهن               

واألصل . ويجب أن يكون هذا الرهن مكتوباً وأن يتم قيد ملخصه في السجل التجاري            . المتجر
أن يشمل رهن المتجر بالضرورة كالً من عنصر االتصال بالعمالء والسمعة التجارية واالسم             

ويجوز أن يتم االتفاق على أن يشمل رهن المتجر أيضا عناصر           . جاري والحق في اإليجار   الت
وفي كل حال يجب أن يبين عقد الرهن ما إذا كان هناك امتياز للبائع على المتجـر أم                  . أخرى

كما أن شهر ملخص الرهن في السجل التجاري يكفل امتياز الدائن المرتهن مـدة خمـس                . ال
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وال يتم شطب قيد الرهن من السجل التجاري إال باتفاق الراهن والمرتهن            . يدسنوات قابلة للتجد  
  ).٤٣المادة (أو بموجب حكم قضائي نهائي 

وبالنظر لألهمية الكبرى التي يتمتع بها رهن المتجر بالنسبة لنشاط التاجر ألنه يؤدي بالنتيجة              
ياته التجاريـة، فقـد خـرج       إلى البيع الجبري للمتجر وبالتالي توقف نشاط التاجر وانتهاء ح         

المشروع في هذه الحالة كذلك عن القاعدة العامة في رضائية العقود واستوجب الكتابة كـركن               
إن رهـن   . شكلي النعقاد الرهن وأن يتم قيد ملخصه في السجل التجاري حتى ينفذ بحق الغير             

فـي إبرامهـا إلـى      المتجر ال يعتبر من العقود العادية المتكررة التي يبرمها التاجر فيحتـاج             
التخلص من القيود، وإنما هو عقد على قدر عال من الخطورة، فيحتاج التاجر في إبرامه إلى                

  .الحماية التي يحتاج إليها عادة غير التاجر
تعيينا ذاتيا مجردا عن حيازة اإلنسان، فقد استعاض المشروع عن نقل حيازة المتجر عند رهنه              

وبذلك يمكن الغير   . يد ملخص هذا الرهن في السجل التجاري      كشرط لنفاذه بحق الغير بأن يتم ق      
اإلطالع على حالة المتجر مع بقائه في حيازة المدين الراهن يـستغله ويـستثمره االسـتثمار                

كما أن المتجر باعتباره ماال منقوال معنويا ال يخضع لقاعدة الحيازة في المنقول سـند               . العادي
مرتهن من ممارسة حقه في التتبع دون أن يكون ملزما حتى           الحائز، األمر الذي يمكن الدائن ال     

أضف لذلك أن احتفاظ المدين الراهن بحيازة المتجر يمكنـه          . بالمحافظة على المال المرهون   
  . من رهنه لعدة دائنين، األمر الذي يتعذر تحقيقه عادة في الرهن الحيازي

العلني الواجبة اإلتباع حتى يستوفي     إجراءات بيع المتجر بالمزاد     ) ٤٥المادة  (وينظم المشروع   
وقد أوضح المشروع أنه ال يجوز للدائن المرتهن تملك         . الدائن المرتهن حقه من ثمن المتجر       

المتجر أو التصرف فيه بغير هذه اإلجراءات، وأن كل شرط في عقد الرهن على خالف ذلك                
  ).٤٦المادة (يكون باطال 

لمحتفظ لنفسه بحق االمتياز، على المبالغ الناشـئة عـن          ويكون للدائن المرتهن، وكذلك للبائع ا     
). ٤٨المـادة   (التأمين ذات الحقوق واالمتيازات التي لهما على عناصر المتجر المؤمن عليها            

وكذلك فإن مؤجر المكان الذي فيه المتجر يكون له امتياز على المتجر فيما يتعلـق بـاألجرة،         
  ).٤٧المادة (ولكن ليس ألكثر من أجرة سنتين 

  
  االسم التجاري

 )٤٩(مادة 

يتألف االسم التجاري من اسم التاجر ولقبه، ويجوز أن يتضمن بيانات خاصة باألشـخاص              . ١
المذكورين فيه أو متعلقة بنوع التجارة المخصص لها، كما يجوز أن يكـون تـسمية مبتكـرة                 
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 يؤدي إلى التضليل    مقترنة باسم المالك، وفي جميع األحوال يجب أن يكون مطابقاً للحقيقة وال           
  .أو المساس بالنظام العام أو اآلداب

  .يكون االسم التجاري للشركات التجارية وفقاً ألحكام القانون الخاص بها. ٢
يقيد االسم التجاري في السجل التجاري، وال يجوز للغير استخدام االسم التجاري في نفس              . ٣

قبه مع اسم مقيد بالسجل التجاري يجب عليه        نوع التجارة التي يزاولها، وإذا تشابه اسم تاجر ول        
  .أن يضيف بياناً السمه يميزه عن االسم المقيد

يجب على التاجر أن يجري معامالته باسمه التجاري، وكتابته على واجهة متجره وعلـى              . ٤
  .مطبوعاته المتعلقة بتجارته

 بعد مرور سـنة     يحظر على التاجر استخدام اسم تجاري آلخر بعد انقضائه أو زواله، إال           . ٥
  .من تاريخ االنقضاء أو الزوال

ال يجوز التصرف في االسم التجاري منفرداً عن التصرف في المتجر المخصص له، غير              . ٦
أن التصرف في المتجر ال يشمل االسم التجاري، ما لم يتفق على غير ذلك، وفي حالة االتفاق                 

ية إليه، فان وافق المتصرف علـى       يجب على المتصرف إليه إضافة ما يدل على انتقال الملك         
استعمال المتصرف إليه االسم التجاري دون اإلضافة كان مـسئوالً بالتـضامن معـه عـن                

  .االلتزامات الناشئة بعد شهر التصرف
بمراعاة ما تقدم من أحكام يخلف من انتقلت إليه ملكية االسم التجـاري المتـصرف فـي                 . ٧

 االسم، اعتباراً من تاريخ القيد في السجل التجاري،         االلتزامات والحقوق التي ترتبت تحت هذا     
  .ما لم يتفق على غير ذلك

  
  )٥٠(مادة 

مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل تسري فـي شـأن األسـماء التجاريـة                 
والرسوم والنماذج الصناعية وبراءات االختراع وغير ذلك مـن عناصـر الملكيـة الفكريـة               

  .القرارات الخاصة بهاوالصناعية القوانين و
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٥٠-٤٠(يقابلها المواد 

  
بتنظيم االسم التجاري للتاجر إذا كان شخصا طبيعياً وترك تنظيمه          ) ٤٩المادة  (يهتم المشروع   

ويتألف االسم التجاري من اسـم التـاجر الشخـصي          . لقانون الشركات إذا كان التاجر شركة     
قبة، ويجوز أن يتضمن بعض البيانات الخاصة بالتاجر أو بتجارته، كما يجـوز أن يكـون                ول

وفي كل األحوال يجب أن يكون االسم التجـاري حقيقيـاً           . تسمية مبتكرة مقترنة باسم المالك    
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وال يجوز أن يكون مـشابها ألسـم        . وواضحاً ال يؤدي إلى التضليل أو المساس بالنظام العام        
  .في السجل التجاريتجاري آخر مقيد 

ويجب على التاجر قيد اسمه التجاري في السجل التجاري وأن يكتبه على واجهة متجره وعلى               
وال يجوز للتاجر أن يتصرف باسمه      . مطبوعاته المتعلقة بتجارته، وأن يجري كل معامالته به       

كما أن التـصرف بـالمتجر ال يعنـي         . التجاري منفردا عن التصرف بالمتجر المخصص له      
بالضرورة التصرف باالسم التجاري، بل يجب لذلك اتفاق أطراف التصرف صـراحة علـى              

وإذا وافق المتصرف على استعمال المتصرف إليه السمه التجاري دون أية إضافة يكون             . ذلك
وأما إذا انتقلت ملكية االسم     . مسئوال معه بالتضامن عن االلتزامات الناشئة بعد شهر التصرف        

إليه وقام هذا بإضافة ما يدل على انتقال الملكية فإنه يحل محل المتصرف             التجاري للمتصرف   
  .في الحقوق وااللتزامات التي تترتب تحت هذا االسم من تاريخ القيد في السجل التجاري

  
  "البورصة"سوق األوراق المالية 

  )٥١(مادة 
  .تعتبر سوق األوراق المالية شخصاً معنوياً. ١
الفصل تسري على إنشاء سوق األوراق المالية ونظامهـا الـداخلي           مع مراعاة أحكام هذا     . ٢

  .القوانين والقرارات المنظمة لذلك
  

  )٥٢(مادة 
ال يجوز التعامل في سوق األوراق المالية بالنسبة لما قيد في جداول أسعارها من صكوك               . ١

  .إال بواسطة سمسار مقبول للعمل بها، وإال كان التصرف باطالً
إجراء عمليات في سوق األوراق المالية لحساب عمالئه دون تفويض          " لسمسارل" ال يجوز   . ٢

  .كتابي، وإذا أجرى السمسار العملية دون هذا التفويض جاز للعميل قبولها أو رفضها
  

  )٥٣(مادة 
تكون العمليات المضافة إلى أجل صحيحة، ولو قصد المتعاقدون منها أن تؤول إلـى مجـرد                

ر، بشرط أن تعقد العملية فـي سـوق األوراق الماليـة وأن تكـون               التزام بدفع فروق األسعا   
األوراق المالية مدرجة بجداول هذه السوق، ويصدر الوزير المختص قـراراً بتنظـيم هـذه               

  .العمليات
  

  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ٤٦-٤٤(يقابلها المواد 
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قوانين وأنظمة خاصة بها تبين كيفية العـضوية  من المعلوم أن سوق األوراق المالية يكون لها    

واإلدراج فيها، والتداول باألوراق المالية لديها، والتسوية، وفض المنازعات التي تثور بـشأن             
بـل  . ومع ذلك، فإن المشروع لم يرد إهمال هذا األمر بالكامل         . التعامل باألوراق المالية لديها   

  :ق المالية تتمثل فيما يلي قام بوضع قواعد أساسية تتعلق بسوق األورا
  .اعتبار السوق المالي شخصاً معنوياً

قصر التعامل في السوق المالي على الشركات األعضاء التي يجوز لها بموجب أنظمة السوق              
  .ممارسة أعمال السمسرة في األوراق المالية

  .منع الشركات األعضاء من القيام بعمليات لحساب عمالئها دون تفويض كتابي
العمليات المضافة إلى أجل ولو لم يقصد المتعاقدون تنفيذها وإنما مجرد االلتزام بـدفع              صحة  

  .فروق األسعار
  

  الباب الثاني

  االلتزامات والعقود التجارية

لعل النصوص الواردة في هذا الباب هي أكثر نصوص المشروع تطـورا ومجـاراة للواقـع                
ن تنظـيم أحكـام االلتزامـات والعقـود     العملي المعاصر،  فمن ناحية أسهب هذا المشروع م       

التجارية بوجحه عام، األمر غير الموجود في ظل التقنين القائم، ومن ناحية أخرى فقد وضـع          
أحكاما خاصة بأحدث العقود التجارية، وجاء تنظيمه للعقود التي يعالجها التشريع القائم أكثـر              

  .دقة وشمولية
  

  االلتزامات والعقود التجارية

  )٥٤(مادة 
التضامن مفترض بين المدينين في المسائل التجارية، ما لم ينص القانون أو االتفاق علـى               . ١

  .غير ذلك
  .يسري هذا الحكم في حالة تعدد الكفالء في الدين التجاري. ٢
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  )٥٥(مادة 
ال تعد كفالة الدين التجاري عمالً تجارياً، إال إذا نص القانون على ذلك أو كـان الكفيـل                  . ١

  .، أو تاجراً وله مصلحة في الدين المكفولمصرفاً
 بتجريد المـدين    - ولو كان غير متضامن      -ال يجوز في الكفالة التجارية أن يدفع الكفيل         . ٢

  .أوالً، ما لم يتفق على غير ذلك
  

  )٥٦(مادة 
 افتـرض   - تدخل في نشاطه التجاري      -في حالة قيام التاجر بأعمال أو خدمات لحساب الغير          

ويقدر العوض باالتفاق أو طبقاً للعرف فـإن        .  مقابل عوض، ما لم يثبت عكس ذلك       أنه قام بها  
  .لم يوجد قدره القاضي

  
  )٥٧(مادة 
  .تعد تجارية القروض التي يبرمها التاجر لشئون تتعلق بأعماله التجارية. ١
يجوز للتاجر مطالبة عمالئه بعائد عما اقتضت مهنته أنه يؤديه لحـسابهم مـن مبـالغ أو                 . ٢
. صاريف من يوم صرفه وفقا للسعر الذي تقرره سلطة النقد ما لم يتفق علـى غيـر ذلـك                  م

ويؤدى العائد في نهاية كل سنة إن كان الدين مؤجالً ألكثر من سنة، وفي يوم االسـتحقاق إن                  
  .كان األجل سنة أو أقل، ما لم يتفق أو يجري العرف بغير ذلك

  
  )٥٨(مادة 

 التاجر لشئون تجارته ال تنقضي بوفاته، ومع ذلك يجـوز           الطلبات والتفويضات الصادرة من   
لورثته إلغاؤها إذا قرروا عدم االستمرار في التجارة، فإن أخطروا المتعاقد مع المورث فـي               

  .أجل مناسب بذلك ال يستحق عليهم أي تعويض
  

  )٥٩(مادة 
ا لشئون تتعلـق    ال يجوز بسبب االستغالل أو الغبن أن يطلب التاجر ابطال العقود التي يبرمه            

  .بأعماله التجارية، أو انقاص االلتزامات التي ترتب عليه بمقتضاها
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  )٦٠(مادة 
إذا كان محل االلتزام التجاري تسليم شيء خالل موسم معين أو فصل من فصول الـسنة                . ١

يجب الرجوع إلى العرف السائد في مكان التسليم لتعيين الوقت الواجب أن يتم فيه، فـإن لـم                  
  . عرف وجب أن يتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسم أو الفصليوجد
يعتبر العرف السائد في مكان التسليم، فيما يتعلق بكيفية قيـاس أو وزن أو عـد أو كيـل                   . ٢

  .البضاعة متمماً للعقد، ما لم يتفق على غير ذلك
  

  )٦١(مادة 
  . المدين عناية التاجر العاديإذا كان محل االلتزام التجاري أداء عمل وجب أن يبذل فيه

  
  )٦٢(مادة 

إذا عين للبدء في التنفيذ أجل معين وانقضى هذا األجل دون أن يبدأ المدين التنفيذ، فال يجـوز                  
  .له بعد ذلك إجبار الدائن على قبوله

  
  )٦٣(مادة 

ـ                   ذ يسقط حق فسخ العقد الذي احتفظ به أحد المتعاقدين خالل مدة معينة إذا قـام خاللهـا بتنفي
  .التزاماته العقدية أو قبل قيام الطرف اآلخر تنفيذ التزاماته

  
  )٦٤(مادة 

المطالبة بوفاء االلتزامات التجارية تكون خالل ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللـوائح              
  .أو التي يجري عليها العرف

  
  )٦٥(مادة 

وفـي  .  بعلم الوصول  يكون إعذار المدين أو إخطاره بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل مصحوب          
حالة االستعجال يجوز أن يكون ببرقية أو فاكس أو تلكس أو غير ذلك من وسـائل االتـصال                  

  .السريعة
  

  )٦٦(مادة 
ال يجوز للمحكمة منح المدين بالتزام تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه إال عنـد الـضرورة،                 

  .وبشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن
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  )٦٧(مادة 
إال إذا اتفق على غيـر      . ئن على قبول مبلغ التعويض المتفق عليه بدالً من التنفيذ         ال يجبر الدا  

  .ذلك
  

  )٦٨(مادة 
الوفاء بدين تجاري لحائز سند الدين مؤشراً عليه بالتخالص أو لمن يحمل مخالـصة مـن                . ١

ب للتحقق  الدائن أو نائبه يبرئ ذمة المدين، إال إذا أثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحري المناس               
  .من صحة الوفاء

  .حيازة المدين لسند الدين قرينة على براءة ذمته من الدين قابلة إلثبات العكس. ٢
  

  )٦٩(مادة 
ال يجوز للمدين المأذون بالوفاء قبل حلول أجل الدين أن يخصم جزءاً مـن الـدين عنـد                  . ١

  . عرف يقضي بغير ذلكاستعمال هذا الحق إال بموافقة الدائن، ما لم يوجد نص في القانون أو
للمدين غير المأذون بالوفاء قبل حلول أجل الدين أن يجبر الدائن على قبول الوفاء، إذا دفع                . ٢

له العائد المستحق عن الدين حتى انتهاء األجل أو أبرأه من رده إن كان قد دفعه مقدماً، ما لم                   
  .يوجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك

  
  )٧٠(مادة 

يستحق العائد عن التأخير في الوفاء بالديون التجارية بمجرد استحقاقها، ما لم ينص القانون أو               
وال يجوز في أية حال أن يكون مجموع العائد الذي يتقاضـاه الـدائن              . االتفاق على غير ذلك   

 أكثر من مبلغ الدين الذي احتسب عليه العائد، إال إذا نص القانون أو جرى العرف على غيـر                 
  .ذلك

  
  )٧١(مادة 
كل صك يكون محله دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضائع يجوز تداوله بالتظهير إذا كـان                 . ١

  .ألمر الدائن، وبالمناولة إن كان لحامله
يترتب على التظهير الناقل للملكية أو المناولة انتقال جميع الحقوق الناشئة عن الصك إلـى               . ٢

  .حامل جديد
لناقل للملكية يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك فـي ميعـاد             في حالة التظهير ا   . ٣

  .االستحقاق، ما لم يتفق على قصر الضمان على وجود الحق وقت التظهير
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إذا أنشئ الصك بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن، ما لم ينص القانون              . ٤
  .أو االتفاق على غير ذلك

ن يحتج على حامل الصك بالدفوع المبنية على عالقات شخصية خاصـة            ال يجوز للمدين أ   . ٥
بمنشئ الصك أو بحامليه السابقين، ما لم يكن قصد حامله وقت حصوله على الصك اإلضرار               

  .بالمدين أو كان الدفع يتعلق بنقص أهلية المدين
  .خالصيجوز للمدين أن يمتنع عن الوفاء بالصك إذا لم يرد إليه مؤشراً عليه بالت. ٦
تسري على ضياع الصكوك المشار إليها في هذه المادة األحكام الخاصة بـضياع األوراق              . ٧

  .التجارية، ما لم ينص القانون على غير ذلك
  

  )٧٢(مادة 
يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعٍل يخالف العادات واألصول المرعية فـي المعـامالت              . ١

عتداء على عالمات الغير أو علـى اسـمه         التجارية، ويدخل في ذلك على وجه الخصوص اال       
التجاري أو على براءات االختراع، أو على أسراره الصناعية التي يملك حـق اسـتثمارها،               
وتحريض العاملين في متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده، واإلغراق، وكذلك كل              

 أو إضعاف الثقـة فـي       فعل أو إدعاء يكون من شأنه إحداث اللبس في المتجر أو في منتجاته            
  .مالكه أو القائمين على إدارته أو في منتجاته

كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناتج عنها وللمحكمة أن تقـضي              . ٢
فضالً عن التعويض بإزالة الضرر ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فـي إحـدى                

  .الصحف اليومية
  

  )٧٣(مادة 
لعة وموزعها قبل كل من يلحقه ضرر بدني أو مادي يحدثه المنتج إذا أثبت هذا               يسأل منتج الس  

  .الشخص أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج
يكون المنتج معيباً على وجه الخصوص إذا لم تراع في تـصميمه أو صـنعه أو تركيبـه أو                   

حيطة الكافية لمنع   إعداده لالستهالك أو حفظه أو تعبئته أو طريقة عرضه أو طريقة استعماله ال            
  .وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه

  :في حكم هذه المادة 
صانع السلعة الذي أعدها في هيئتها النهائية التي عرضـت بهـا فـي              " المنتج  " يقصد بلفظ   

التداول، سواء كانت جميع األجزاء التي تتكون منها السلعة من صنعه أم استعان بأجزاء مـن                
  .ينصرف اللفظ إلى تابعي المنتجصنع الغير، وال 
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مستورد السلعة لالتجار فيها، وتاجر الجملة الذي يقوم بتوزيعهـا فـي            " الموزع  " يقصد بلفظ   
السوق المحلية على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفسه بعمليات بيع بالتجزئة، كما يـشمل                

ت بيع السلعة بالعيب الموجـود،      اللفظ تاجر التجزئة إذا كان يعلم أو كان من واجبه أن يعلم وق            
والعبرة في ذلك بما كان يفعله تاجر عادي يمارس بيع سلعة من النوع نفسه لـو وجـد فـي                    

  .الظروف ذاتها
يجوز للمضرور توجيه دعوى المسئولية إلى المنتج أو إلى الموزع أو إليهما معاً دون تضامن               

 موجوداً خـارج فلـسطين جـازت        بينهما، وإذا كان مركز أعمال المنتج أو الموزع الرئيس        
  .مقاضاته أمام المحاكم الفلسطينية التي يوجد في دائرتها له فرع أو مصنع أو وكالة أو مكتب

تتقادم دعوى المسئولية بانقضاء ثالث سنوات من تاريخ علم المـضرور بحـدوث الـضرر               
وم وقـوع   والمسئول عنه، وفي جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمسة عشر عاماً من ي            

  .العمل غير المشروع
يقع باطالً كل شرط أو بيان يكون من شأنه إعفاء المنتج أو المـوزع مـن المـسئولية أو                   . ه

  .تحديدها أو تخفيض مدة تقادمها
  

  )٧٤(مادة 
تتقادم الدعاوى الناشئة عن التزامات التجار قبل بعضهم البعض المتعلقة بمعامالتهم التجاريـة             

 تاريخ حلول ميعاد الوفاء بااللتزام، إال إذا نص القانون علـى غيـر              بانقضاء سبع سنوات من   
  .وتسقط بانقضاء عشر سنوات األحكام النهائية الصادرة في تلك الدعاوى. ذلك

  
  )٧٥(مادة 
يجوز إثبات االلتزامات التجارية أيا كانت قيمتها بكافة طرق اإلثبات، ما لم ينص القـانون               . ١

  .أو االتفاق على غير ذلك
فيما عدا الحاالت التي يوجب فيها القانون اإلثبات بالكتابة في المسائل التجارية، يجوز في              . ٢

تلك المواد إثبات عكس ما اشتمل عليه دليل كتابي، أو إثبات ما يجاوز هذا الدليل بكافة طرق                 
  .اإلثبات

لم يكن هـذا    تكون األوراق العرفية في المسائل التجارية حجة على الغير في تاريخها ولو             . ٣
  .التاريخ ثابتاً، ما لم يشترط القانون ثبوت التاريخ، ويعتبر التاريخ صحيحاً حتى يثبت العكس
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  )٧٦(مادة 
يجوز قبول الدفاتر التجارية لإلثبات في الدعاوى المقامة من التجار أو علـيهم متـى كانـت                 

  :متعلقة بأعمالهم التجارية وذلك وفقاً للقواعد اآلتية 
انات الواردة بالدفاتر حجة على صاحبها، ومع ذلك ال يجوز لمن يريد أن يـستخلص               تكون البي 

  .من هذه الدفاتر دليالً لنفسه أن يجزئ ما ورد بها من بيانات
تكون البيانات الواردة بالدفاتر المطابقة ألحكام القانون حجة لصاحب الـدفتر علـى خـصمه               

فاتره المطابقة ألحكام القانون، أو أثبـت بـأي         التاجر، إال إذا نقضها الخصم ببيانات واردة بد       
  .دليل آخر عدم صحتها

إذا كانت دفاتر الخصمين مطابقة ألحكام القانون وأسفرت المطابقـة بينهمـا عـن تنـاقض                
بياناتهما، جاز للمحكمة األخذ بما تطمئن إليه منها وتبين أسباب ذلك في حكمها، أو أن تطلـب          

  .دليالً آخر
ت الواردة بدفاتر الخصمين وكانت دفاتر أحدهما مطابقة للقانون دون األخرى           إذا اختلفت البيانا  

فالعبرة بالدفاتر المطابقة، إال إذا أقام الخصم الدليل على خالف ما ورد بها، ويسري هذا الحكم                
  .إذا قدم أحد الخصمين دفاتر مطابقة ولم يقدم اآلخر أي دفاتر

  
  )٧٧(مادة 

تفاق على التحكيم قبل قيام النزاع أو بعد قيامه، مـع مراعـاة             يجوز في المسائل التجارية اال    
  .األحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة

  
-٥١(، والمـواد    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٧١-٤٧(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٥٩
  

لى وضع األحكام العامة لاللتزام التجاري بذاته بقصد إقامـة          عمل المشروع في هذا الفصل ع     
إن معظم هذه األحكام جاءت مغايرة ألحكام االلتزام المدني         . الحياة التجارية على أسس راسخة    

غير أن بعض األحكام الواردة فـي هـذا         . من أجل أن تكون مالئمة لطبيعة االلتزام التجاري       
امة المستقرة بشأن االلتزام المدني، وذلك كله بقصد حسم         الفصل كانت مجرد تأكيد للقواعد الع     

  .أي خالف قد يثور حول األحكام العامة لاللتزام التجاري
التي تقضي فـي فقرتهـا األولـى، بـافتراض          ) ٥٤(لقد استهل المشروع هذا الفصل بالمادة       

. ى خالف ذلـك   التضامن بين المدينين في التزام تجاري، ما لم ينص القانون أو يتم االتفاق عل             
ويتضح أن هذا الحكم على خالف ما هو مستقر بشأن االلتزام المـدني، حيـث ال يفتـرض                  
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التضامن بين المدينين، وإنما يجب على من يدعيه رده إلى نص في القانون أو إلى اتفاق بهذا                 
يسري كذلك في حالـة     ) ٥٤(وعلى أي حال، فان حكم الفقرة األولى من المادة          . الخصوص  

  .كفالء في االلتزام التجاريتعدد ال
اعتبر المشروع، من حيث المبدأ، كفالة الدين التجاري عمال مـدنيا وان            ) ٥٥/١(وفي المادة   

من المشروع الـذي    ) ٢١/١(ويتضح أن هذا الحكم يختلف عن حكم المادة         . كان الكفيل تاجراً  
 الدين تجاريا بالنسبة    يعتبر الرهن المقرر على مال منقول ضمانا لدين عمال تجاريا طالما كان           

وبرغم أن كل من الكفالة والرهن يعتبر صورة لتأمين الدين ويكون تابعاً له، فإن              . إلى المدين 
كون الكفالة من أعمال التبرع هو الذي يبرر اعتبارها من حيث األصل عمال مـدنيا بالنـسبة                 

  . للكفيل
: لة فيها عمال تجاريـا وهـي      ومع ذلك فقد أورد المشروع بعض االستثناءات التي تكون الكفا         

األحوال التي ينص فيها القانون على ذلك، والحالة التي يكون فيها الكفيل مصرفا حتـى ولـو                 
وقعت الكفالة منفردة، وكذلك الحالة التي يكون فيها الكفيل تاجراً وله ثمة مصلحة فـي الـدين    

 هي التي تبرر اعتبار     في الدين المكفول  ) الذي هو تاجر  (ويتضح أن مصلحة الكفيل     . المكفول
باعتبار أن هذه المصلحة تنفي عن الكفالة صفة التبرع فلم يعـد            . الكفالة تجارية في هذه الحالة    

ثمة مبرر إلخراج الكفالة من نطاق تطبيق القانون التجاري طالما أن الكفيل تاجر وان الـدين                
  .المكفول تجاري

 ولو كـان غيـر      –تجارية ال يجوز للكفيل     وفي األحوال التي تكون فيها كفالة الدين التجاري         
  ).٥٥/٢المادة ( أن يطلب من الدائن تجريد المدين أوال، ما لم يتفق على غير ذلك -متضامن 

أن األعمـال   ) ٥٦(وحيث أن المضاربة هي أساس النشاط التجاري فقـد افترضـت المـادة              
ري ال تكون على سـبيل      والخدمات التي يقوم بها التاجر لحساب الغير وتدخل في نشاطه التجا          

واألصل أن يكـون    . التبرع وإنما لقاء عوض، ومن يدعي خالف ذلك يقع عليه عبء اإلثبات           
وان لم يوجد عرف    . هذا العوض محددا باتفاق الطرفين، وإال يتم تحديده وفقا للعرف التجاري          

  .بهذا الخصوص يقوم القاضي بتقدير هذا العوض
فقد اعتبـرت   ) ٨( بالتبعية التي أخذ بها المشروع في المادة         وتطبيقاً لنظرية األعمال التجارية   

تجاريا كل قرض يبرمه التاجر لشئون تتعلق بأعمال تجاريـة، وإذا اقتـضت             ) ٥٧/١(المادة  
مهنة التاجر أن يؤدي مبالغ أو مصاريف لحساب عمالئه، كما لو كان التاجر وكيال بالعمولـة                

تجيز ) ٥٧(وكله بالشراء، فإن الفقرة الثانية من المادة        بالشراء وقام بدفع الثمن للبائع لحساب م      
له مطالبة عمالئه بعائد هذه المبالغ أو المصاريف من يوم أدائها ما لم يكن متفقا على خـالف                  

ويحسب العائد وفقا لمقابل االستثمار الذي تحدده سلطة النقد ما لـم            . ذلك بين التاجر وعمالئه   
ويتم دفعه في نهاية كل سنة أن كان الدين مؤجال ألكثر           . ريتفق التاجر وعمالئه على سعر آخ     
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من سنه، أو في يوم االستحقاق أن كان األجل سنه أو أقل، ما لم يتفق أو يجري العرف علـى                    
  .خالف ذلك

فإن الطلبات والتفويضات التي أصدرها التاجر قبل وفاته تبقـى قائمـة            ) ٥٨(وبموجب المادة   
وال يجوز لورثة التاجر إلغاءهـا إال إذا قـرروا عـدم            . ية  طالما كانت متعلقة بشؤون تجار    

. االستمرار في التجارة، وإال تحملوا مسئولية التعويض عن كل ضرر ينتج عن هذا اإللغـاء              
ولتجنب المسئولية عن التعويض فإنه يجب على ورثة التاجر كذلك إخطار الطرف المتعاقد مع              

ي اإللغاء إنما وضعه المشروع حماية لورثة       ويتضح أن هذا الحق ف    . المورث في أجل مناسب   
  .التاجر، ولذلك فهو لم يمنحه أيضا للطرف المتعاقد مع المورث

جاء المشروع بحكم مغاير للقواعد المستقرة بـشأن االلتزامـات المدنيـة،            ) ٥٩(وفي المادة   
كنه لـيس   ل. فاالستغالل والغبن يعتبر كل منهما عيبا من عيوب ارادة المدين في التزام مدني              

كذلك بالنسبة اللتزامات التاجر الناشئة عن العقود التي يبرمها لشئون تتعلق بتجارتـه، فعـدم               
التعادل بين االلتزامات المتقابلة، وان كان سببه استغالل الطيش البين أو الهـوى الجـامح، ال                

لتي ترتبـت   يبرر للتاجر طلب إبطال العقود التي أبرمها لشئون تجارته أو إنقاص االلتزامات ا            
ومرد ذلك أن من يحترف التجارة يفترض فيه دائما قدر معقوال مـن الحيطـة               . عليه بموجبها 

  .والحرص فيما يبرمه من عقود تتعلق بشئون تجارته
كيفية تحديد زمان التسليم عندما يكون محل االلتزام تسليم شـئ خـالل             ) ٦٠/١(وتبين المادة   

ذه الحالة يجب الرجوع إلى العرف الجاري في        ففي ه . موسم معين أو فصل من فصول السنة      
مكان تسليم هذا الشيء وان لم يوجد عرف فيتم التسليم في وقت مناسب قبل نهاية الموسـم أو                  

وال شك أن قاضي الموضوع هو الذي يحدد مدى مناسبة الوقت الذي تم فيه التـسليم                . الفصل
المالبسة وبخاصة إمكانية قيام الدائن     قبل نهاية الموسم أو الفصل، آخذا باالعتبار كل الظروف          

  .باستخدام الشيء محل التسليم لما اعد له في هذا الموسم أو الفصل
وفيما يتعلق بكيفية قياس أو وزن أو عد أو كيل البضاعة محل االلتزام بالتسليم فقد بينت الفقرة                 

عقد الناتج عنه هـذا     أن العرف الجاري في مكان التسليم يكون متمما لل        ) ٦٠(الثانية من المادة    
غير أن أطراف العقد يجوز لهم االتفاق على طريقة ما يتم بموجبها قياس أو وزن أو                . االلتزام

  .عد أو كيل البضاعة المطلوب تسليمها
المعيار الذي تتحدد على أساسه المسئولية عـن اإلخـالل بـااللتزام            ) ٦١(وقد حددت المادة    

فلتجنب المسئولية يجب على المدين أن يبذل في القيام         . التجاري الذي يكون محله القيام بعمل       
 –وال شك أن المدين     . بهذا العمل عناية التاجر العادي، حتى ولو كان المدين نفسه غير تاجر           

 يطلب منه بذل عناية أكثر من المدين غير التاجر عند قيامه بالعمل محـل               -إذا ما كان تاجرا   
  .االلتزام
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فـااللتزام، وان كـان     .  التي ينقضي فيها الميعاد المحدد لبدء التنفيذ       الحالة) ٦٢(وتعالج المادة   
يجب على المدين من حيث المبدأ الوفاء به فور نشوئه، إال انه قد يتفق الدائن والمدين علـى                   

وإذا انقضت هذه المدة دون بدء المدين بالتنفيذ يكون قد      . مدة معينه يبدأ تنفيذ االلتزام بانقضائها     
 وال يملك بعدها إجبار الدائن على قبول التنفيذ العيني لاللتزام، وإنما يكون لهـذا               أخل بالتزامه 

األخير طلب الفسخ مع التعويض أن كان له مقتضى، وال شئ يمنع الدائن طبعـا مـن قبـول      
  .التنفيذ العيني لاللتزام رغم انقضاء األجل المحدد لبدء تنفيذه

فإذا تمتع أحد   . خ العقد رغم تضمنه شرطا فاسخا     حالة سقوط الحق في فس    ) ٦٣(وتعالج المادة   
طرفي العقد بخيار فسخه خالل مدة معينة، فإن قيامه خالل هذه المدة بتنفيذ التزاماته الناتجـة                
عن هذا العقد، أو بقبول وفاء الطرف اآلخر اللتزاماته المقابلة، يعد إجازة ضمنية لهذا العقـد                

ليه فالمشروع يضيق كثيرا من نطاق الحق في فـسخ          وع. وبالتالي تنازال منه عن حقه بفسخه     
العقد حتى في األحوال التي يكون فيها المدين مخال بالتزامه وذلك بقصد تجنب النتائج السلبية               

  . التي تترتب على الفسخ والتي تؤثر على استمرارية العالقة التجارية بين المتعاقدين
  

  الوفاء بااللتزام التجاري

) ٦٤(فبينت المـادة    ) . ٧٠-٦٤( الوفاء بااللتزامات التجارية في المواد       ينظم المشروع أحكام  
عدم جواز المطالبة بالوفاء بالتزام تجاري خارج ساعات العمل التي يحددها القانون أو اللوائح              

فاألصـل أن   . كيفية إعذار المدين في التزام تجاري أو إخطاره       ) ٦٥(وبينت المادة   . أو العرف 
ونظرا لما تتطلبـه األعمـال   . مي أو بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول يتم ذلك بإنذار رس   

التجارية من سرعة عادة فقد أجاز النص أن يتم إخطار المدين أو إعذاره في حالة االستعجال                
 كالبريـد اإللكترونـي     –ببرقية أو فاكس أو تلكس أو غير ذلك من وسائل االتصال السريعة             

  .مثال
لى حد كبير مع القواعد العامة في القانون المدني في جواز مـنح             متفقة إ ) ٦٦(وجاءت المادة   

وهذه الشروط وفقا للقواعد العامـة      . القاضي للمدين مهلة للوفاء بالتزامه ضمن شروط معينه       
أن يكون المدين حسن النية وتستدعي حالته ذلك، وأال يصيب الدائن ضرر جـسيم مـن                : هي

 يحول دون منح المهلة، وان تكون هذه المهلة القضائية     منح هذه المهلة، وأال يوجد مانع قانوني      
وجود حالة ضرورة تستدعي    : تنص صراحة على شرطين، هما    ) ٦٦(غير أن المادة    . معقولة

وال . منح القاضي للمدين مهلة للوفاء بالدين وعدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن من جراء ذلـك                
حوال التي يوجد فيها نص يحـول دون        شك في أن القاضي ال يستطيع منح هذه المهلة في األ          

تؤكد على أن األصل في المسائل التجارية هو        ) ٦٦(ومع ذلك فلعل صياغة نص المادة       . ذلك
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عدم منح المهلة القضائية، بل وجوب الوفاء بااللتزامات في مواعيدها نظرا لما يلعبه االئتمان              
  .في الحياة التجارية من أهمية بالغة

مستقى من القواعد العامة، إال انه تم تحويره ليتماشى مع المسائل           ) ٦٧ (وكذلك فإن حكم المادة   
فالمدين، في التزام مدني أو تجاري، يجبر على التنفيذ العينـي طالمـا أنـه لـيس                 . التجارية
ويستطيع الدائن رفض التعويض االتفاقي واإلصرار على التنفيذ العيني الذي ما زال            . مستحيال

ذي تم االتفاق عليه مقدما بين الدائن والمدين يكون التزاما احتياطيـا ال   ممكنا، ألن التعويض ال   
 وخالفـا   –) ٦٧(غير أن المادة    . يصار إليه إال عند تعذر التنفيذ األصلي لاللتزام تنفيذا عينيا         

 تجيز للدائن في التزام تجاري التمسك بالتنفيذ العيني حتى وان كان في ذلـك               -للقواعد العامة 
   .إرهاق للمدين
والدائن الظاهر هو الذي يظهر أمام الجميع       . حاالت الوفاء لدائن ظاهر   ) ٦٨/١(وتعالج المادة   

بمظهر صاحب الحق إما ألنه يحوز سند الدين مؤشراً عليه من الدائن بالتخالص وأمـا ألنـه                 
ففي هذه األحوال جميعها يكون وفاء المـدين مبرئـا          . يحمل مخالصة من الدائن أو من نائبه      

 إال إذا اثبت الدائن أن المدين لم يقم بالتحريات المطلوبة للتحقق من أن الـدائن الظـاهر                  لذمته
وبذلك يختلف هذا النص عن القواعد العامة التي تشترط فقط أن يكـون             . مخول باستيفاء الدين  

وعلى أي حال فإن الفقرة الثانيـة       . المدين في التزام مدني حسن النية عند وفائه للدائن الظاهر         
تعتبر وجو سند الدين في حيازة المدين قرينة على براءة ذمته من الـدين إال               ) ٦٨(ن المادة   م

  .إذا اثبت الدائن خالف ذلك
فاألصل أن يكون االلتزام فوريا     . حالة وفاء المدين بالدين قبل حلول األجل      ) ٦٩(وتعالج المادة   

ف فيتم الوفاء به عند حلول هذا       ولكن إذا كان االلتزام مضافا ألجل واق      . ويجب الوفاء به حاال   
أجازت للمدين المأذون له من الدائن الوفاء قبل        ) ٦٩(األجل، غير أن الفقرة األولى من المادة        

حلول األجل، أن يقوم بهذا الوفاء المبكر، وبرغم أن الدائن يستطيع مطالبة المـدين بالفائـدة                
 أن المدين ال يملك إجبار الدائن على أن         القانونية اذا ما تأخر عن الوفاء بالدين في موعده، اال         

فاألصل أن هذا الخـصم منـوط       . يخصم له جزءا من الدين في حالة الوفاء قبل حلول األجل          
بموافقة الدائن نفسه عليه، إال إذا وجد نص في القانون أو عرف يسمح للمدين بإجبار الـدائن                 

  .على الخصم عند الوفاء المبكر
أذون في الوفاء بااللتزام قبل حلول األجل فان الفقرة الثانيـة مـن             وأما إذا كان المدين غير م     

تمكنه من إجبار الدائن على قبول الوفاء المبكر طالما أن المدين يدفع للدائن أيضا              ) ٦٩(المادة  
العائد الذي يستحقه عن الدين حتى حلول األجل أو أن المدين يبرئ الدائن منه إذا كان قد دفعه                  

فإن . انه لم يعد للدائن ثمة مبرر لرفض وفاء المدين بالدين قبل حلول األجل            ويتضح  . له مسبقا 
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فعل كان متعسفا في استعمال حقه، إال أن يكون مخوال برفض الوفاء المبكر بموجـب اتفـاق                 
  .بينه وبين المدين أو نص في القانون أو عرف

ففي المسائل المدنية ال    . لدينحالة العائد المستحق عند التأخير في الوفاء با       ) ٧٠(وتواجه المادة   
يستحق الدائن بموجب القواعد العامة فوائد التأخير في الوفاء بالدين النقـدي إال مـن تـاريخ                 

تنص صراحة على إمكانية أن يطالب الدائن       ) ٧٠(في حين أن المادة     . المطالبة القضائية بذلك  
 أن ينص القانون أو االتفاق على       بهذه الفوائد التأخيرية من تاريخ استحقاق الدين التجاري، إال        

وعلى أي حال فإن النص ذاته ال يجيز للدائن استيفاء فوائد تأخيرية عـن ديـن                . خالف ذلك 
تجاري يكون مجموعها أكثر من أصل الدين ذاته، ما لم ينص القانون أو يجري العرف علـى            

  .خالف ذلك
  

  الصكوك اإلذنية والصكوك للحامل

اإلذنية والصكوك للحامل التي يكون محلها تسليم بضاعة أو دفـع           الصكوك  ) ٧١(تعالج المادة   
فاألوراق التجاريـة يعالجهـا المـشروع       . مبلغ من النقود، ومع ذلك ال تكون أوراقاً تجارية        

ولكن هذا النص بين بعض األحكام الخاصة بهذه الصكوك التي          . بتفصيل في الباب الرابع منه    
ولى على أن تداول الصك الذي يكون محله دفع مبلـغ           ليست أوراقا تجارية، فنصت الفقرة األ     

فإذا كان الصك ألمر الدائن فيتم      . من النقود أو تسليم بضاعة يعتمد على كونه اذنيا أو للحامل          
  .تداوله بالتظهير، وأما إذا كان لحامله فبمجرد المناولة

يكون ناقال للملكية أو    ووفقا ألحكام الباب الرابع من المشروع فإن تظهير األوراق التجارية قد            
فقد بينت أن التظهير الناقل لملكية الـصك اإلذنـي أو           ) ٧١/٢(وأما المادة   . توكيليا أو تأمينيا  

وهذا هو  . مناولة الصك للحامل تؤدي إلى نقل كل الحقوق الناشئة عن الصك إلى حامله الجديد             
  .ابع من المشروعنفس األثر الذي يترتب على تظهير األوراق التجارية وفقا للباب الر

تؤكد على انطباق أحكام أخرى من الباب الرابع على         ) ٧١(كما أن الفقرات األخرى من المادة       
ففي . الصكوك التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بضاعة وال تكون أوراق تجارية              

فـي ميعـاد    حالة التظهير الناقل لملكية الصك يضمن المظهر الوفاء بالحق الثابت في الصك             
وإذا أنـشئ الـصك     . االستحقاق، ما لم يقتصر ضمانه على وجود الحق فقط وقت التظهيـر           

بمناسبة عملية تجارية التزم الموقعون عليه بالتضامن فيما بينهم ما لم ينص القانون أو االتفاق               
ـ      . على خالف ذلك   ى كما أن تظهير هذا الصك تظهيرا ناقال للملكية أو مناولته للحامل تؤدي إل

فالمدين في الصك ليس له أن يحتج في مواجهة حامله الجديد بأي دفع يـستند               . تطهير الدفوع 
ويستثنى مـن ذلـك     . إلى عالقة شخصية بالشخص الذي أنشأ الصك أو كان حامال سابقا له             
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الحالة التي يكون فيها الحامل الحالي للصك قد حصل عليه بسوء نية بقصد اإلضرار بالمـدين         
  . الذي يحتج به يتعلق بنقص أهلية المدينأو كان الدفع

وفيما يتعلق بالوفاء بهذا الصك فانه يجب على الدائن أن يسلمه إلى المـدين مؤشـرا عليـه                  
وفيما يتعلق بضياع هذا الصك فإنه يـسري        . بالتخالص وإال جاز للمدين أن يمتنع عن الوفاء       

  .لقانون على غير ذلك عليه األحكام الخاصة بضياع األوراق التجارية ما لم ينص ا
  

  المنافسة غير المشروعة

صورة من أهم صور المسئولية عن الفعل الضار وأكثرها شيوعا في الحياة            ) ٧٢(تعالج المادة   
فالمنافسة نفسها تلعب دورا مهما فـي       . التجارية وهي المسئولية عن المنافسة غير المشروعة      

ن اإلنتاج واالستهالك وتحث المنتجين على      مجال التجارة باعتبارها تحقق نوعا من التوازن بي       
غير أن المنافسة تحقق هـذا الـدور        . تقديم افضل المنتجات بأقل األسعار إرضاء للمستهلكين      

أما إذا صارت منافسة غير مشروعة فإنها تنقلب شرا ال منفعـة، األمـر    . طالما بقيت شريفة    
عرفت الفقرة األولى مـن المـادة       وبالفعل فقد   . الذي يستدعي تدخل المشروع للمحاسبة عليها     

المنافسة غير المشروعة وبينت بعض حاالتها، ووضحت الفقرة الثانية من المادة ذاتهـا             ) ٧٢(
  .العقوبة المترتبة على المنافسة غير المشروعة

فالمنافسة غير المشروعة هي كل فعل يخالف العادات ومبادئ الشرف واألمانـة واألصـول              
حـاالت تعتبـر    ) ٧٢(وقد ذكرت الفقرة الثانية من المـادة        . تجاريةالمرعية في المعامالت ال   

االعتـداء علـى    : صورا للمنافسة غير المشروعة األكثر شيوعا في الحياة العمليـة، وهـي           
العالمات التجارية للغير أو على اسمه التجاري أو على براءات اختراعه أو علـى أسـراره                

حريض العاملين لدى الغير على ترك العمل في        وكذلك ت . الصناعية التي يملك حق استثمارها    
متجره أو على إذاعة أسراره، أو اإلغراق، أو أي فعل يؤدي إلى إثارة اللبس في المتجـر أو                  

ولعـل  . في منتجاته أو إلى إضعاف الثقة بصاحب المتجر أو بالقائمين على إدارته أو بمنتجاته             
. تداء من الغير علـى عمـالء التـاجر        القاسم المشترك بين كل هذه الصور هو أنها تشكل اع         

وحيث أن االتصال بالعمالء يعد عنصرا مهما جدا من عناصر المتجر فإن االعتداء عليه بأي               
فطالما أن التعداد الوارد في هذا الـنص لحـاالت          . شكل آخر يعد كذلك منافسة غير مشروعة      

ظل مفتوحاً أمام القاضي    المنافسة غير المشروعة كان على سبيل المثال ال الحصر فإن الباب ي           
في اعتبار حاالت أخرى صورا للمنافسة غير المشروعة رغم عدم ذكرها صراحة فـي هـذا         

فاالعتداء على األسرار التجارية يمكن قياسه على االعتداء على األسـرار الـصناعية             . النص
لها المذكور بالنص، وبالتالي اعتباره عمال من أعمال المنافسة غير المـشروعة التـي يـشم              

  ).٧٢/١(التعريف العام الوارد في مقدمة نص المادة 
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فإنها تنص على التزام كل من يرتكب فعال يشكل منافسة غير مـشروعة             ) ٧٢/٢(وأما المادة   
كما أن للقاضي أن يقرر إزالة الضرر عينـا إضـافة إلـى             . بتعويض الضرر الناتج عن ذلك    

 بـالتعويض عمـا     –ضرر المادي    إضافة للتعويض عن ال    –وله كذلك أن يقضي     . التعويض
سببته المنافسة غير المشروعة من ضرر أدبي، وذلك بأن يأمر الفاعل بنشر ملخـص الحكـم                

  .على نفقته في إحدى الصحف اليومية
  

  مسئولية منتج السلعة وموزعها

صورة أخرى من الصور المهمة للمسئولية عن الفعل الضار وهي مسئولية           ) ٧٣(تنظم المادة   
فقـد قـررت    . ة وموزعها عن األضرار التي تصيب الغير بسبب عيب في السلعة          منتج السلع 

الفقرة األولى من هذا النص مسئولية المنتج والموزع عن كل ضرر يلحق الغير من الـسلعة،                
وبينت انه يقع على عاتق المـضرور إثبـات أن          . سواء كان ضررا جسمانيا أو ضررا ماديا      
  .لسلعة المنتجة أو التي تم توزيعهاالضرر الذي أصابه نشأ عن عيب في ا

وقد بينت الفقرة الثانية من النص أهم الحاالت التي تكون فيها السلعة معيبة والمتمثلة في عدم                
مراعاة الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو للتنبيه إلى احتمال وقوعه، سـواء فيمـا يتعلـق        

ها أو إعدادها لالستهالك أو حفظها أو       بتصميم السلعة المنتجة أو الموزعة أو صنعها أو تركيب        
  .تعبئتها أو طريقة عرضها أو استعمالها

فأما المنتج فهو صانع الـسلعة وحـده        . وعرفت الفقرة الثالثة كل من المنتج والموزع للسلعة         
دون أن يشمل ذلك عماله وموظفيه التابعين له ويكون المنتج صانعا للسلعة إذا ما أعدها فـي                 

 التي عرضت بها في التداول، سواء كان المنتج صانعا لكل األجـزاء المكونـة               هيئتها النهائية 
  . للسلعة أو أنه استعان بالغير في بعض أجزائها

وأما الموزع فإما أن يكون الشخص الذي استورد السلعة لالتجار بها أو تاجر الجملـة الـذي                 
. ه بعمليات بيع بالتجزئـة      يقوم بتوزيعها في السوق على تجار التجزئة ولو قام في الوقت نفس           

كما ويعتبر تاجر التجزئة نفسه موزعا إذا كان يعلم أو على األقل كان بإمكانه أن يعلم وقـت                  
ولتحديد إمكانية العلم هذه تبنى المشروع معيار التاجر العادي الـذي           . بيعه للسلعة بأنها معيبة   

  .يوجد في نفس الظروف ويبيع سلعة من نفس النوع
مدعي كذلك أن يرفع الدعوى على المنتج وحده أو علـى المـوزع وحـده أو                وأجاز النص لل  

وإذا كان المركز الرئيس ألعمال المنـتج أو المـوزع          . عليهما معا، ولكن دون تضامن بينهما     
 يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة الفلسطينية       – تسهيال على المدعي     –موجودا في الخارج فإنه     

وتتقادم هذه الدعوى بمضي ثالث     .  أو مصنع أو وكالة أو مكتب      التي يوجد في دائرتها له فرع     
وفي جميع األحوال ال يجوز     . سنوات من تاريخ علم المضرور بالضرر الواقع والمسئول عنه        

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

رفع الدعوى بعد مضي خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع الـذي أدى إلـى                 
  .نهوض مسئولية المنتج أو الموزع

أن الحكم الوارد فيها يعد من النظام العام، وبالتالي يكون بـاطال كـل              ) ٧٣(وقد بينت المادة    
شرط أو بيان يهدف إلى إعفاء المنتج أو الموزع من المسئولية أو إلى تحديد هذه المسئولية أو                 

  .إنقاص مدة تقادم الدعوى بخصوصها
  

  تقادم دعاوى التجار

ور التي تختلف فيه المسائل التجارية عـن        على أن التقادم يعد أيضا من األم      ) ٧٤(تؤكد المادة   
فدعاوى التجار قبل بعضهم البعض المتعلقة بمعامالتهم التجارية تتقادم بمضي          . المسائل المدنية 

وكـذلك فـإن    . سبع سنوات فقط من تاريخ االستحقاق، ما لم ينص القانون على خالف ذلـك             
ادم بمضي عشرة سنوات من تاريخ      األحكام النهائية الصادرة في دعاوى التجار قبل بعضهم تتق        

وفي كال الحالتين، فإن مدة التقادم أقل من المـدة العامـة            . صدور الحكم دون المطالبة بتنفيذه    
ولعل السبب في ذلك يكمن في طبيعة       . للتقادم المقررة للمسائل المدنية وهي خمس عشرة سنة       

عات بشأنها خـالل مـدة      المسائل التجارية التي تقتضي السرعة، حتى في ضرورة حسم النزا         
  . غير طويلة

  
  إثبات االلتزامات التجارية

. وفي هذا المجال يؤكد المشروع أيضا على االختالف بين المسائل المدنية والمسائل التجارية            
ففي الفقـرة   : تؤكد على المبادئ المستقرة بشأن إثبات االلتزامات التجارية       ) ٧٥(فجاءت المادة   

رية اإلثبات في المسائل التجارية أي إمكانيـة إثبـات االلتـزام            األولى تم النص على مبدأ ح     
التجاري، مهما كانت قيمته، بأي وسيلة من وسائل اإلثبات، ما لم يرد في القانون نص أو يـتم      

وبموجب الفقرة الثانية فإنـه     . االتفاق على أن يتم اإلثبات بوسيلة معينة، كالكتابة، دون غيرها         
ة أو إثبات ما يجاوز الدليل الكتابي بأيـة وسـيلة مـن وسـائل               يجوز نقض ما هو ثابت كتاب     

  .ويستثنى من ذلك فقط الحالة التي يوجب فيها القانون إثبات االلتزام التجاري بالكتابة. اإلثبات
فنصت على إمكانية االحتجاج بالتاريخ المبين فـي األوراق         ) ٧٥(وأما الفقرة الثالثة من المادة      

. ولو كان هذا التاريخ غير ثابت، ما لم ينص القانون على خالف ذلك            ) غير الرسمية (العرفية  
ويفترض النص أن تاريخ األوراق العرفية صحيحا إلى أن يتم إثبات العكـس، فـإذا تمـسك                 

وعليـه  . طرف في ورقة عرفية يفترض أن تاريخها صحيح إال إذا أثبت الخصم خالف ذلـك        
 حيث يكون السند العرفي     ٢٠٠١ لسنة   ٤ت رقم   يختلف األمر عما هو قائم في ظل قانون البينا        
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في حاالت معينة ثابت التاريخ ويفترض فيمن يتمسك به إثبات حالة منها إذا ما نازع الخـصم                 
  .في حجية تاريخ السند

فقد عالجت إمكانية التمسك بالدفاتر التجارية لإلثبات فـي الـدعاوى التـي             ) ٧٦(وأما المادة   
وقـد وضـع    . ي ترفع عليهم متى كانت متعلقة بشئون تجارتهم       يرفعها التجار أو الدعاوى الت    

  :النص أربع قواعد في هذا المجال، وهي
حجية الدفاتر التجارية على أصحابها سواء كانت منتظمة أو غير منتظمة، وسواء كـان مـن                

والسبب فـي   . يتمسك بها تجاه التاجر تاجراً أم ال وسواء كان ذلك في نزاع تجاري أو مدني              
وحيث أن اإلقـرار ال     . ما يدونه التاجر في دفاتره يكون إقرارا منه بوجوده وبصحته         ذلك أن   

يتجزأ فقد ورد النص صراحة على عدم إمكانية تجزئة ما ورد فـي الـدفاتر التجاريـة مـن        
فمن يتمسك بالدفاتر التجارية تجاه التاجر ال يملك أن يستخلص منهـا دلـيال لنفـسه                . بيانات

  .وقت ذاته، ما كان مناقضا لدعواهويستبعد منها، وفي ال
اعتبار الدفاتر التجارية المنتظمة حجة ألصحابها في الدعاوى التي يرفعونهـا علـى التجـار               

ففي الدعاوى المتعلقة باألمور التجارية يجوز للتاجر أن يحتج بما هو مـدون فـي               . اآلخرين
ل دون أن يوجد الـشخص      والن هذا خالف لألصل الذي يحو     . دفاتره المطابقة ألحكام القانون   

فمن ناحية أجـاز للتـاجر الخـصم فـي          . دليال لنفسه، فقد وضع المشروع بعض القيود عليه       
ومن . الدعوى التمسك بدفاتره التجارية المنتظمة لدحض ما هو مدون في دفاتر التاجر المدعي            
ة ما هو   ناحية أخرى فقد سمح لهذا التاجر المدعى عليه أن يثبت بكل وسائل اإلثبات عدم صح              

فإذا كان يجوز في المسائل التجارية إثبات ما يخالف الـدليل           . مدون في دفاتر التاجر المدعي    
من المشروع، فإنه يجوز هنـا      ) ٧٥(الكتابي الموقع بأية وسيله من وسائل اإلثبات وفقا للمادة          

ة فـي   من باب أولى اإلثبات بكل الوسائل عكس ما اشتملت عليه الكتابة غير الموقعة الـوارد              
  .الدفاتر التجارية

وإذا كانت الدفاتر التجارية المنتظمة للمدعي والمدعى عليه متناقضة فيما بينها فيجوز للمحكمة             
وفي هذه الحالـة    . أن تؤخذ منها البيانات التي تطمئن إليها دون غيرها أو أن تطلب دليال آخر             

س ما هو مـدون فـي       يجوز ألي من الخصمين في الدعوى أن يثبت بكل وسائل اإلثبات عك           
  .دفاتر خصمه

وإذا كانت الدفاتر التجارية للمدعي والمدعى عليه متناقضة فيما بينها، وكانت دفاتر أحـدهما              
وكـذلك الحكـم لـو أن أحـد         . منتظمة ودفاتر اآلخر غير منتظمة، فالعبرة بالدفاتر المنتظمة       

غير انه يجوز للطـرف     . الخصمين قدم دفاتر منتظمة ولم يقدم اآلخر أية دفاتر على اإلطالق          
الذي ال يقدم دفاتر تجارية أو تكون دفاتره التجارية غير منتظمة أن يثبت بكل وسائل اإلثبات                
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عدم صحة ما هو مدون في دفاتر خصمه المنتظمة، ألنه يجوز في المسائل التجاريـة نقـض                 
  .الدليل الكتابي بأية وسيلة من وسائل اإلثبات

-٢١(شروع جاءت متناغمة مع ما جاء في نصوص المـواد           من الم ) ٧٦(ويتضح أن المادة    
  . بخصوص حجية الدفاتر التجارية في اإلثبات٢٠٠١لسنة ) ٤(من قانون البينات رقم ) ٢٤
  

  حل المنازعات

  في المسائل التجارية من خالل التحكيم

 مـن   )٧٧(بالنظر للسرعة التي يتطلبها فض المنازعات في المسائل التجارية فقد أكدت المادة             
ويجـوز  . المشروع على إمكانية اتفاق األطراف على تسوية نزاعاتهم من خـالل التحكـيم              

االتفاق على اللجوء للتحكيم قبل قيام النزاع بينهم أو بعد ذلك مع مراعاة األحكام المنـصوص                
  .٢٠٠٠لسنة ) ٣(عليها في القوانين الخاصة، وبالذات في قانون التحكيم رقم 

  
  الفصل الثاني

  لمعرفة الحديثةنقل ا

  )٧٨(مادة 
تسري أحكام هذا الفصل على كل عقد لنقل المعرفة الحديثة الستخدامها في فلسطين، سواء              . ١

ما لم يتفق األطراف على غيـر       . كان هذا النقل دولياً عبر الحدود اإلقليمية لفلسطين أم داخلياً         
  . ذلك
 الحديثة يبرم بعقـد مـستقل أو        كما تسري أحكام هذا الفصل على كل اتفاق لنقل المعرفة         . ٢

  .ضمن عقد آخر
  

  )٧٩(مادة 
عقد نقل المعرفة الحديثة اتفاق يتعهد بمقتضاه المورد أن ينقل بمقابل معلومات متطورة إلـى               
المستورد، الستخدامها في طريقة فنية خاصة إلنتاج سلعة معينة أو تطويرها أو لتركيـب أو               

 وال يعتبر نقالً للمعرفة الحديثة مجرد بيع أو شـراء           .لتشغيل آالت أو أجهزة أو لتقديم خدمات      
أو تأجير أو استئجار السلع وال بيع العالمات التجارية أو األسـماء التجاريـة أو التـرخيص                 
باستعمالها إال إذا ورد ذلك كجزء من عقد نقل المعرفة الحديثة أو كان مرتبطاً به ارتباطـا ال                  

  .يقبل التجزئة
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  )٨٠(مادة 
  . يكون عقد نقل المعرفة الحديثة مكتوباً وإال كان باطالًيجب أن. ١
يجب أن يشتمل العقد على بيان عناصر المعرفة وتوابعها التي تنقل إلى المستورد، ويجوز              . ٢

أن يرد ذكر هذا البيان مصحوباً بدراسات الجدوى والتعليمـات والتـصميمات والرسـومات              
وغيرها من الوثائق الموضحة للمعرفـة فـي        الهندسية والخرائط والصور وبرامج الحاسوب      

  .مالحق ترفق بالعقد وتعتبر جزءاً منه
  

  )٨١(مادة 
يجوز إبطال كل شرط يرد في عقد نقل المعرفة الحديثة يكون من شأنه تقييد حرية المـستورد                 
في استخدامها أو تطويرها أو التعريف باإلنتاج أو اإلعـالن عنـه، وينطبـق ذلـك بوجـه                  

  :روط التي يكون موضوعها إلزام المستورد بأمر مما يأتي الخصوص على الش
  .قبول التحسينات التي يدخلها المورد على المعرفة الحديثة وأداء قيمتها

حظر إدخال تحسينات أو تعديالت على المعرفة الحديثة لتالئم الظروف المحليـة أو ظـروف               
اثلة أو منافسة للمعرفـة     منشأة المستورد، وكذلك حظر الحصول على معرفة حديثة أخرى مم         

  .الحديثة محل العقد
استعمال عالمات تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت المعرفة الحديثة محل العقـد فـي               

  .إنتاجها
  .تقييد حجم اإلنتاج أو ثمنه أو كيفية توزيعه أو تصديره

  .ائمين بهااشتراك المورد في إدارة منشأة المستورد أو تدخله في اختيار العاملين الد
شراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار لتشغيل المعرفة الحديثـة                

  .من المورد وحده أو من المنشآت التي يعينها دون غيرها
  .قصر بيع اإلنتاج أو التوكيل في بيعه على المورد أو األشخاص الذين يعينهم

ط قد ورد في عقد نقل المعرفة الحديثة بقصد حمايـة            وذلك كله ما لم يكن أي من هذه الشرو        
  .مستهلكي المنتج أو رعاية مصلحة جدية ومشروعة للمورد

  
  )٨٢(مادة 

  :يلتزم المورد أن يكشف للمستورد في العقد أو خالل المفاوضات التي تسبق إبرامه عما يلي 
لى وجه الخـصوص مـا   األخطار التي قد تنشأ عن استخدام المعرفة الحديثة محل التعاقد، وع          

يتعلق منها بالبيئة أو الصحة العامة أو سالمة األرواح أو األموال، وعليه أن يطلعه على مـا                 
  .يعلمه من وسائل التقاء هذه األخطار
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الدعاوى القضائية وغيرها من العقبات التي تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالمعرفة الحديثة،            
  .ختراعال سيما ما يتعلق منها ببراءات اال

  .أحكام القانون المحلي بالنسبة للمورد بشأن التصريح بتصدير المعرفة الحديثة
  

  )٨٣(مادة 
  :ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك يلتزم المورد بما يلي 

أن يقدم للمستورد المعلومات والبيانات وغيرها من الوثائق الفنية الالزمة الستيعاب المعرفـة             
 المستورد من الخدمات الفنيـة الالزمـة للتـشغيل، وعلـى وجـه              الحديثة، وكذلك ما يطلبه   

  .الخصوص الخبرة والتدريب
أن يعلم المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على المعرفة الحديثة محل التعاقد خـالل مـدة                

  .سريان العقد، وأن ينقل هذه التحسينات إلى المستورد إذا طلب منه ذلك
 قطع الغيار التـي ينتجهـا وتحتاجهـا         - بناء على طلبه     –عقد  أن يقدم للمستورد خالل مدة ال     

وإن كان المورد ال ينتجها في منشأته وجب        . اآلالت واألجهزة التي تستعمل في تشغيل منشأته      
  .أن يعلم المستورد بمصادر الحصول عليها

ـ              . دأن يحافظ على سرية التحسينات التي يدخلها المستورد وينقلها إليه بموجب شرط فـي العق
  .ويسأل المورد عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هذه السرية

أن يضمن مطابقة المعرفة الحديثة والوثائق المرفقة بها للشروط المبينة بالعقد، كمـا يـضمن               
  . إنتاج السلعة أو أداء الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة بالعقد

  
  )٨٤(مادة 

  : ذلك يلتزم المستورد بما يلي ما لم يتفق الطرفان على غير
أن يستخدم في تشغيل المعرفة الحديثة عاملين على قدر من الدراية الفنية، وأن يستعين كلمـا                
لزم األمر بخبراء فنيين، على أن يكون اختيارهم عاملين وخبراء من الفلسطينيين كلمـا كـان            

  .ذلك متاحاً
  .تعلقة باستيراد المعرفة الحديثة محل التعاقدأن يطلع المورد على أحكام التشريعات الوطنية الم

أن يدفع للمورد مقابل المعرفة الحديثة والتحسينات التي تدخل عليها في الميعاد والمكان المتفق              
  :عليهما 

يجوز أن يكون المقابل مبلغاً إجمالياً يؤدى دفعة واحدة أو على دفعات متعددة، كما يجـوز أن                 
  .مستثمر في تشغيل المعرفة الحديثة أو نصيباً من عائد التشغيليكون نصيباً من رأس المال ال
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يجوز أن يكون المقابل كمية معينة من السلعة التي تستخدم المعرفة الحديثة فـي إنتاجهـا، أو                 
  .مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد

ية التحسينات التي تـدخل     أن يحافظ على سرية المعرفة الحديثة التي يحصل عليها وعلى سر          
عليها وأال يتنازل عنها للغير، ويسأل عن تعوض الضرر الذي ينشأ عن إفشاء هـذه الـسرية                 

  .سواء وقع في مرحلة التفاوض على إبرام العقد أو بعد ذلك
  

  )٨٥(مادة 
يجوز االتفاق على أن يكون للمستورد وحده حق استخدام المعرفة الحديثـة واالتجـار فـي                

  .شرط أن يحدد هذا الحق بمنطقة جغرافية معينة، وبمدة محددة يتفق عليهما الطرفاناإلنتاج، ب
  

  )٨٦(مادة 
يسأل كل من المورد والمستورد بغير تضامن بينهما عما يلحق األشخاص واألموال من ضرر              

  .ناشئ عن استخدام المعرفة الحديثة أو عن السلعة الناتجة عن تطبيقها
  

  )٨٧(مادة 
في العقد بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ العقد، أن يطلـب إنهـاءه أو               يجوز لكل من طر   

ويجوز تكـرار   . إعادة النظر في شروطه بتعديلها بما يالئم الظروف االقتصادية العامة القائمة          
  .تقديم هذا الطلب كلما انقضت خمس سنوات ما لم يتفق على مدة أخرى

  
  )٨٨(مادة 

 المنازعات الناشئة عن العقد المنصوص عليه في المادة         تختص المحاكم الفلسطينية بالفصل في    
من هذا القانون، ويجوز االتفاق على تسوية النزاع وديا أو بطريق التحكيم طبقاً للقواعد              ) ٧٨(

  .المنصوص عليها في قانون التحكيم
  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ٨٧-٧٢(يقابلها المواد 

  
ع أحكام االلتزام التجاري بوجه عام قام بمعالجة أهم صور العقود التجارية            بعد أن بين المشرو   

ولقد بدأ المشروع بتنظيم أحكام عقد نقل المعرفة الحديثـة          . وأكثرها انتشارا في الحياة العملية      
لما له من أهمية كبيرة في الدول النامية بوجه خاص، كونها اعتادت أن تكون مستورده لهـذه                 

  .المعرفة
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بغية توسـيع نطـاق     " التكنولوجيا" بدال من   " المعرفة الحديثة "د المشروع استخدام تعبير     وتعم
تطبيق هذا العقد وجعله شامال للعقود التي ترد على تكنولوجيا مبرئة أي محمية، وكذلك للعقود               
 التي يكون محلها المعرفة الحديثة غير المبرأة أي غير المحمية، وسواء كانت المعرفة الحديثة             

  .المبرأة أو غير المبرأة فنية أو تجارية
، )٧٨/١(ومن ناحية ثانية فقد وسع المشروع من نطاق تطبيق هذا العقد عندما نص في المادة                

وهي األولى في هذا الفصل، على تطبيق األحكام الواردة في هذا الفصل على جميـع العقـود                 
ويستوي في ذلك أن يكون هذا      . طين  التي يكون محلها نقل المعرفة الحديثة الستخدامها في فلس        

النقل للمعرفة الحديثة نقال دوليا عبر الحدود اإلقليمية لفلسطين أو نقال داخليا، مـا لـم يتفـق                  
  .األطراف على خالف ذلك

ومن ناحية ثالثة فإن أحكام هذا الفصل تسري على كل اتفاق لنقل المعرفة الحديثة، سواء كان                
  ) .٧٨/٢المادة (قد آخر، عقدا مستقال أم مجرد بند في ع

ويتضح أن المشروع، من خالل هذه التوسعة لنطاق تطبيق عقد نقل المعرفة الحديثة، ال يترك               
وبشكل خاص فقد نص المشروع على      . مجاال لألطراف للتهرب من تطبيق أحكام هذا الفصل       

الحيـاة  سريان أحكام هذا الفصل على النقل الداخلي للمعرفة الحديثة رغم قلة وقوعـه فـي                 
العملية، وذلك بهدف منع التحايل على نصوصه، وحتى ال يتمكن المورد األجنبـي للمعرفـة               
الحديثة من نقل هذه المعرفة إلى المشروعات الفلسطينية عن طريق مشروعاته العاملـة فـي               

  .فلسطين دون تطبيق أحكام المشروع
نه كل اتفاق على أن يقـوم       يعرف المشروع عقد نقل المعرفة الحديثة على أ       ) ٧٣(وفي المادة   

ويستوي أن يكون الهدف مـن      . المورد بنقل معلومات متطورة إلى المستورد لقاء مقابل معين        
نقل هذه المعلومات استخدامها في إنتاج سلعة معينة أو في تطويرها أو في تقديم خدمات معينة                

رائها أو تأجيرها أو    لكن مجرد بيع السلع أو ش     . أو في تركيب آالت أو أجهزة أو في تشغيلها          
استئجارها أو بيع العالمات التجارية أو األسماء التجارية أو الترخيص باستعمالها ال يعد بحـد               
ذاته نقال للمعرفة الحديثة، ما لم يكن ذلك جزءا من عقد نقل المعرفة الحديثة أو يكن مرتبطـا                  

لتحايـل علـى نـصوص      ولعل الحكمة من ذلك تتمثل في منـع ا        . به ارتباطا ال يقبل التجزئة    
 –من المشروع   ) ٨١( بموجب المادة    -المشروع من خالل ايراد الشروط التقييدية التي يجوز         

إبطالها إذا ما وردت في عقد نقل المعرفة الحديثة، في عقود بيع أو ايجار العالمات التجاريـة                 
  .أو األسماء التجارية

ويـسري  . ثة مكتوبا وإال كان بـاطال     أن يكون عقد نقل المعرفة الحدي     ) ٨٠/١(وتشترط المادة   
هذا الحكم على بيع أو إيجار العالمات التجارية أو األسماء التجارية متى كان جزءا من عقـد                 

وال شك في أن هذا الخروج عن األصل العام         . نقل المعرفة الحديثة أو مرتبطا به ارتباطا وثيقاً       
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 يبرره ما لهذا العقد من أهمية بالغة،        القاضي بجواز إثبات المسائل التجارية بكل طرق اإلثبات       
إضافة إلى الرغبة في تسهيل حسم الخالفات التي قد تثور بين المتعاقدين حول مضمون عقـد                

  . نقل المعرفة الحديثة
ويجب أن يتضمن العقد عناصر المعرفة الحديثة وتوابعها كافة، وذلك حتى يتمكن المـستورد              

. ا واالستفادة منها في إنتاجه لسلعة أو تقديمه لخدماتـه         من استيعابها بشكل يمكنه من استخدامه     
ويستوي أن يتم بيان عناصر المعرفة الحديثة التي يتم نقلها للمستورد في أصل العقد نفـسه أو           

وقد أراد المشروع بذلك مجاراة الواقع العملي الذي يكثر فيه بيان المعرفـة             . مصحوبا بتوابعه 
وتتنوع هذه المالحق عـادة تبعـا لنـوع         . اً ال يتجزأ منه   الحديثة في مالحق للعقد تكون جزء     

المعرفة الحديثة التي يتم نقلها للمستورد، فتكون دراسات جدوى، أو تعليمات أو تصميمات أو              
  .رسوماً هندسية أو خرائط أو صوراً أو برامج حاسوب أو غير ذلك 

رد والمـورد للمعرفـة     قام المشروع بالموازنة بين مصالح كل من المـستو        ) ٨١(وفي المادة   
الحديثة فيما يتعلق بالشروط التي تهدف إلى تقييد حرية المستورد في استخدام هـذه المعرفـة                

فحماية للمصالح الوطنية ولمـصالح  . الحديثة أو تطويرها أو التعريف باإلنتاج أو اإلعالن عنه  
اكم الفلسطينية أن   المشروعات المستوردة للمعرفة الحديثة في فلسطين فقد أجاز المشروع للمح         

وقد أورد المشروع قائمـة     . تقوم، من حيث المبدأ، بإبطال الشروط التقييدية التي ترد في العقد          
  : غير قصيرة من األمثلة على الشروط التقييدية من مثل

التزام المستورد بقبول التحسينات التي يدخلها المورد على المعرفـة الحديثـة مقابـل دفـع                
  .وردالمستورد قيمتها للم

منع المستورد من إدخال التحسينات أو التعديالت الالزمة لجعل المعرفـة الحديثـة مالئمـة               
  .لظروف المشروعات المستوردة أو للظروف المحلية السائدة في فلسطين

منع المستورد من الحصول على معرفة حديثة أخرى مماثلة أو منافسة للمعرفة الحديثة محـل               
  .العقد

عمال عالمة تجارية معينة لتمييز السلع التي استخدمت المعرفـة الحديثـة            الزام المستورد باست  
  .محل العقد في إنتاجها

  .الحد من حجم إنتاج المستورد أو ثمنه أو تقييد طريقة توزيعه أو تصديره
تمكين المورد من االشتراك في إدارة منشأة المستورد أو من التدخل فـي اختيـار العـاملين                 

  .الدائمين بها
 المستورد بشراء المواد الخام أو المعدات أو اآلالت أو األجهزة أو قطع الغيار الالزمـة                إلزام

  .لتشغيل المعرفة الحديثة من المورد وحده أو من الجهات التي يعينها له دون غيرها
  .إلزام المستورد ببيع اإلنتاج أو التوكيل للمورد وحده أو للجهات التي يعينها له دون غيرها
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روع يراعي من ناحية أخرى جانب المورد، فالزم المحـاكم الفلـسطينية بمراعـاة              ولكن المش 
ففي كل األحوال يجوز للمحكمة الناظرة فـي      . مصالحه عند النظر في أي من الشروط السابقة       

النزاع اإلبقاء على الشرط الوارد في عقد نقل المعرفة الحديثة إذا ما اقتنعت بأنه يهدف إلـى                 
  .مشروعة للمورد أو إلى حماية مستهلكي المنتجحماية مصلحة جدية و

يعالج المشروع االلتزامات المترتبة على كل من المـورد والمـستورد           ) ٨٦-٨٢(وفي المواد   
األمور التـي يلتـزم المـورد    ) ٨٢/١(فقد بينت المادة   . واآلثار التي تترتب على اإلخالل بها     

. قد أو على األكثر عند إبرام العقـد       باإلفصاح عنها للمستورد خالل مرحلة التفاوض على الع       
ويتجلى الهدف من هذا اإلفصاح في حماية المصلحة العامة ومصلحة المستورد الخاصة على             
السواء ضد األخطار التي قد تنتج عن استعمال المعرفة الحديثة، وبخاصة مـا يتـصل منهـا                 

  .بالبيئة أو الصحة العامة أو سالمة األرواح أو األموال
فتهدف إلى ضمان انتفاع المستورد بالمعرفة الحديثة التي تم         ) ٨٢( الثانية من المادة     وأما الفقرة 

لذلك يلتزم المورد بموجبها باإلفصاح للمستورد عن أي دعوى         . نقلها إليه انتفاعا هادئا مستقرا    
قضائية أو عقبة أخرى تعوق استخدام الحقوق المتصلة بالمعرفة الحديثة، وبخاصة ما يتـصل              

وبموجب الفقرة الثالثة من المادة ذاتهـا يلتـزم المـورد باإلفـصاح             . راءات االختراع منها بب 
الخاصة بالتصريح بتصدير المعرفة    ) أي قانون بالد المورد   (للمستورد عن أحكام قانون بالده      

وإذا كانت هذه المعرفة سيتم تصديرها للمستورد من بلد آخر غير بلد المورد فيلتـزم               . الحديثة
 كذلك باإلفصاح عن أحكام قانون بلد تصدير المعرفة الحديثة ذات الصلة بالتصريح             هذا األخير 

  .بالتصدير، وذلك التحاد العلة في الحالتين
. فقد نظمت االلتزامات المترتبة على المورد نتيجة لعقد نقل المعرفة الحديثة          ) ٨٣(وأما المادة   

معرفة الحديثة التي نقلت إليه بموجب      ويهدف هذا التنظيم أوال إلى ضمان استيعاب المستورد لل        
ولذلك الزمت الفقرة األولى من هذه المادة المورد بان يقدم للمستورد جميع المعلومـات              . العقد

والبيانات وغير ذلك من الوثائق الفنية التي تلزم الستيعاب المعرفـة الحديثـة، وكـذلك كـل                 
. الحديثة وبخاصة الخبرة والتـدريب    الخدمات الفنية التي يطلبها المستورد ليستوعب المعرفة        

وبذلك يكون المورد ملتزما، ليس فقط بنقل المعرفة الحديثة، وإنما أيضا بتقديم المساعدة الفنية              
وبالنتيجة يكون التزام المورد الرئيسي تجـاه       . للمستورد التي تمكنه من استيعاب هذه المعرفة      

الحديثة حتى يستطيع استخدامها بنفـسه      المستورد هو تمكين هذا األخير من استيعاب المعرفة         
  .عند انتهاء المورد من تنفيذ التزاماته

ويهدف هذا التنظيم ثانيا إلى ضمان استخدام المعرفة الحديثة في األغراض التي ألجلهـا تـم                
المورد بـضمان مطابقـة المعرفـة       ) ٨٣(ولذلك ألزمت الفقرة الخامسة من المادة       . استيرادها
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ا من وثائق للشروط الواردة في العقد، وبضمان إنتـاج الـسلع أو تقـديم        الحديثة وما يرفق به   
  .الخدمات التي اتفق عليها بالمواصفات المبينة بالعقد

ويهدف هذا التنظيم اللتزامات المورد ثالثا إلى تمكين المستورد من تطوير إنتاجـه الـسلعي               
المـورد بـأن يعلـم      ) ٨٣(دة  ولذلك ألزمت الفقرة الثانية من المـا      . والخدمي طوال مدة العقد   

المستورد بالتحسينات التي قد يدخلها على المعرفة الحديثة خالل مدة العقد، وبان يقدمها له إذا               
وأما التحسينات التي قد يدخلها المستورد على المعرفـة الحديثـة وينقلهـا             . ما طلب منه ذلك   

الفقرة الرابعة من المادة ذاتها      بموجب   -للمورد وفقا لشرط في العقد بينهما، فإن المورد يلتزم          
  . بالمحافظة على سريتها وإال يسأل عن تعويض الضرر الناجم عن إفشاء هذه السرية–

كما ويهدف هذا التنظيم أخيرا إلى ضمان استمرار المستورد في إنتاجه القائم علـى المعرفـة                
د بان يقدم للمستورد بناء     المور) ٨٣(ولذلك ألزمت الفقرة الثالثة من المادة       . الحديثة المستوردة 

. على طلبه كل قطع الغيار التي ينتجها وتحتاج إليها اآلالت واألجهزة المستخدمة في منـشأته              
وإذا كان المورد ال ينتج هذه القطع في منشأته فيلتزم بإعالم المستورد بالمصدر الذي يمكنـه                

  .الحصول عليها منه
وأول هذه االلتزامات هـو     ). ٨٤(قد بينتها المادة    أما االلتزامات الملقاة على عاتق المستورد ف      

أن يستخدم المستورد في تشغيل المعرفة الحديثة عاملين على قدر مـن الدرايـة الفنيـة، وان                
يستعين كلما لزم األمر بخبراء فنيين، على أن يكون هؤالء جميعـا مـن الطاقـات البـشرية              

لصدد إلى أن هذا االلتزام على المستورد   وتجب اإلشارة في هذا ا    . الوطنية كلما كان ذلك ممكنا    
ال يؤثر على التزام المورد بتقديم المساعدة الفنية للمستورد من أجل استيعاب المعرفة الحديثة              

فالهدف في النهاية هو إيجاد الخبرة المحلية التي يمكن االعتماد عليها مستقبال            . التي نقلت إليه  
  .بعد انتهاء مدة العقد
ذات ) أي قانون بالد المستورد   (ثانيا باإلفصاح للمورد عن أحكام قانون بالده        ويلتزم المستورد   

ويلتزم ثالثا بأن يـدفع للمـورد       ). ٨٤/٢المادة  (الصلة باستيراد المعرفة الحديثة محل العقد،       
مقابل المعرفة الحديثة التي استوردها ومقابل التحسينات عليها التي قدمت إليه مـن المـورد               

يجوز أن يكـون    ) ٨٤(ووفقا للفقرة الثالثة من المادة      .  والزمان المتفق عليهما   وذلك في المكان  
المقابل مبلغا إجماليا يتم دفعه مرة واحدة أو على دفعات متعددة، كما يجوز أن يكون نـصيبا                 

وكذلك يجوز  . من رأس المال المستثمر في تشغيل المعرفة الحديثة أو نصيبا من عائد التشغيل            
ل كمية معينة من السلعة التي تستخدم المعرفة الحديثة في إنتاجهـا، أو عبـارة               أن يكون المقاب  

  .عن مادة أولية ينتجها المستورد ويتعهد بتصديرها إلى المورد
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كما ويلتزم المستورد رابعا بالمحافظة على سرية المعرفة الحديثة التي يحـصل عليهـا مـن                
عقد أو عند إبرام العقد أو بعد ذلك فيمـا          المورد، سواء كان ذلك خالل مرحلة التفاوض على ال        

  .يتعلق بالتحسينات التي يقدمها المورد إليه
ال يجوز للمستورد أن يتنازل للغيـر عـن المعرفـة           ) ٨٤(فبموجب الفقرة الرابعة من المادة      

الحديثة المستوردة أو عن التحسينات التي أدخلت عليها، ويسأل المستورد عن تعويض الضرر             
  . إفشاء لهذه السريةالناجم عن أي

أن يتضمن عقد نقل المعرفة الحديثة شرطا حصريا يؤدي إلى جعـل            ) ٨٥(وقد أجازت المادة    
المستورد وحده صاحب الحق في استخدام المعرفة الحديثة واالتجار في اإلنتاج فـي منطقـة               

نـع  ويتضح أن هذا الشرط يهدف إلـى م       . جغرافية معينة ولفترة زمنية يتفق عليها الطرفان        
المورد من تمكين شخص آخر غير المستورد من استخدام المعرفة الحديثة محل العقـد فـي                

ولكن هذا الشرط ال يحـول دون       . المكان وخالل الزمان المتفق عليهما بين المورد والمستورد       
قيام المستورد بتصدير السلعة التي استخدمت المعرفة الحديثة في إنتاجها إلى أمـاكن أخـرى               

  .ة التي حصر الحق في االتجار في اإلنتاج بهاغير المنطق
على اعتبار كل من المورد والمستورد مسئولين بغير تـضامن          ) ٨٦(وأخيراً فقد نصت المادة     

بينهما عما قد يلحق األشخاص واألموال من أضرار ناجمة عن استخدام المعرفة الحديثـة أو               
  .عن السلعة الناتجة عن تطبيقها

ت أن الطرفين يلتزمان بمدة عقد نقل المعرفة الحديثة إذا كانت ال تزيـد              فبين) ٨٧(وأما المادة   
 عنـد مـرور     –وأما إذا كانت أزيد من ذلك فانه يجوز لكل من الطرفين            . على خمس سنوات  

 أن يطلب إنهاء العقد أو إعادة النظر في شروطه وتعـديلها بمـا              -خمس سنوات على العقد     
ويجوز كذلك تكرار تقديم هـذا الطلـب كلمـا          . السائدةيتناسب والظروف االقتصادية العامة     

ويتضح أن حق الطرفين فـي      . انقضت فترة خمس سنوات أخرى، ما لم يتفق على مدة أخرى          
  .تعديل مدة الخمس سنوات يقتصر على المدد المتجددة دون المدة األصلية للعقد

حاكم الفلسطينية فـي    وقد جاءت المادة األخيرة من هذا الفصل بالنص صراحة على والية الم           
من المـشروع   ) ٧٩( كما تعرفه المادة     –نظر النزاعات الناشئة عن عقد نقل المعرفة الحديثة         

) ٨٨أي المادة   (غير أن هذه المادة األخيرة      . وتنظم أحكامه النصوص األخرى من هذا الفصل      
 بطريقة ودية   أجازت لألطراف االتفاق على تسوية النزاع الناتج عن عقد نقل المعرفة الحديثة           

أو عن طريق التحكيم، بشرط أن يجري التحكيم وفقا للقواعد المنصوص عليها فـي قـانون                
  .م٢٠٠٠لسنة ) ٣(التحكيم رقم 
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  الفصل الثالث

  البيع التجاري

من قانون التجارة   ) ١١٨-٨٨(من المشروع، والمواد    ) ١٢٨-٨٩(تعالج البيع التجاري المواد     
  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(المصري رقم 

لقد قسم المشروع هذا الفصل إلى فرعين، عالج في األول منهما األحكام العامة لعقـد البيـع                 
  .التجاري، وعالج في الفرع الثاني بعض أنواع البيوع التجارية 

  
  الفرع األول

  األحكام العامة

  )٨٩(مادة 
يبرمها ال تسري األحكام المنصوص عليها في هذا الفرع إال على عقود بيع البضائع التي               . ١

التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة، ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكذلك ال تـسري                 
تلك األحكام إال إذا كان البدل المقابل للمبيع نقداً أو كان نقداً وعيناً وكانت قيمة الجزء العينـي                  

  .أدنى من الجزء النقدي
االتفاقيات الدوليـة بـشأنها النافـذة فـي         تسري على عقود البيع التجارية الدولية، أحكام        . ٢

فلسطين، وكذلك األعراف السائدة في التجارة الدولية، والتفسيرات التـي أعـدتها المنظمـات              
  .الدولية للمصطلحات المستعملة في تلك التجارة إذا أحال إليها العقد

  
  )٩٠(مادة 
عليه التعامل بينهما، فـإذا لـم       إذا لم يحدد المتعاقدان الثمن انعقد البيع بالسعر الذي يجري           . ١

  .يكن بينهما تعامل سابق فبالسعر المتداول في السوق
إذا اتفق على أن يكون البيع بسعر السوق أو إذا وجب األخذ بهذا السعر وفقاً لحكم الفقـرة                  . ٢

السابقة فالعبرة بمتوسط سعر السوق في الزمان والمكان اللذين تم فيهما العقد، إال إذا اتفـق أو            
رى عرف التجارة على غير ذلك أو تبين من الظروف وجوب اعتماد سعر آخر، وإذا تعدد                ج

  .سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط
  

  )٩١(مادة 
يجوز تفويض الغير في تحديد ثمن البيع، فإذا لم يقم بالتحديد في الميعاد المحـدد لـه أو فـي               

المتداول في السوق في الزمان والمكان      الميعاد المناسب عند عدم التحديد، وجب اعتماد السعر         
  .اللذين تم فيهما العقد، ما لم يتبين من الظروف أو عرف التجارة وجوب اعتماد سعر آخر
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  )٩٢(مادة 
إذا كان الثمن مقدراً على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي، إال إذا اتفق أو جرى العـرف                 

  .على غير ذلك
  

  )٩٣(مادة 
كون للمشتري تحديد شكل المبيع أو حجمه أو غير ذلك من األوصـاف             إذا اتفق على أن ي    . ١

المميزة له، وجب أن يقوم بهذا التحديد في الميعاد المتفق عليه أو في ميعاد مناسب عند عـدم                  
  .االتفاق على ميعاد معين، وإال جاز للبائع طلب الفسخ والتعويض

 السابقة تحديـد أوصـاف المبيـع وفقـاً          وللبائع بعد انقضاء الميعاد المشار إليه في الفقرة       . ٢
لحاجات المشتري التي يمكنه العلم بها، ويكون هذا التحديد نهائياً إذا لم يعترض عليه المشتري               

  .خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
  

  )٩٤(مادة 
لعقد، ما لم تستلزم طبيعة المبيـع أو        إذا لم يحدد ميعاد التسليم وجب أن يتم بمجرد إبرام ا          . ١

  .يقضي العرف بتحديد ميعاد آخر
فإذا اتفق على أن يكون للمشتري تحديد ميعاد التسليم، التزم البائع بالتسليم في الميعاد الذي               . ٢

  .يحدده المشتري، مع مراعاة المدة التي تستلزمها طبيعة المبيع إلعداده للتسليم
  

  )٩٥(مادة 
ائع بناء على طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعـين لتـسليمه،              إذا قام الب  . ١

كانت تبعة الهالك على المشتري من وقت تسليم المبيع إلى من يتولى نقلـه، إال إذا اتفـق أو                   
  .نص القانون على غير ذلك

 يلحق  إذا خالف البائع دون ضرورة ملجئة تعليمات المشتري بشأن النقل، كان مسئوالً عما            . ٢
  .المبيع من ضرر بسبب هذه المخالفة

إذا هلك المبيع قبل التسليم بسبب ال يد للبائع فيه انفسخ العقد واسترد المشتري الـثمن، إال                 . ٣
  .إذا كان الهالك بعد إعذار المشتري لتسلم البضاعة

ـ               . ٤ ى المصاريف التي يقتضيها تسليم المبيع في غير المكان المعين لتنفيذ البيـع تكـون عل
  .المشتري، إال إذا اتفق أو نص القانون على غير ذلك
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  )٩٦(مادة 
  .ال يعتد عند تسليم المبيع بما يطرأ عليه من نقص أو تلف يقضي العرف بالتسامح فيه

  
  )٩٧(مادة 

  :إذا لم يقم البائع بتسليم المبيع في الميعاد المحدد في العقد 
 بعلم الوصول خالل مدة مناسبة يحددها،       فللمشتري أن يخطره بالتنفيذ بكتاب مسجل مصحوب      

فإذا لم يسلم البائع المبيع خالل تلك المدة جاز للمشتري الحصول على شئ مماثل للمبيع على                
حساب البائع، وان يطالبه بالفرق بين الثمن المتفق عليه وما دفعه بحسن نية للحـصول علـى        

  .ذلك الشيء
شتري، وان لم يشتر فعالً شيئاً مماثالً، أن يطالب         إذا كان للمبيع سعر معلوم في السوق جاز للم        

  .البائع بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر السوق في اليوم المحدد للتسليم
للمشتري بدالً من ذلك أن يخطر البائع أن عدم التسليم خالل المدة المعينة في اإلخطار يترتب                

  .طلب التعويض إن كان له مقتضعليه اعتبار العقد مفسوخاً، وله في هذه الحالة أن ي
  

  )٩٨(مادة 
إذا اتفق على تسليم المبيع على دفعات جاز للمشتري أن يطلب الفسخ إذا لم يقم البائع بتـسليم                  
إحدى الدفعات في الميعاد المتفق عليه، وال يسري الفسخ على الدفعات التي تم تسليمها، إال إذا                

  .ترتب على تجزئة المبيع ضرر جسيم للمشتري
  

  )٩٩(مادة 
  :إذا لم يدفع الثمن في الميعاد المتفق عليه 

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

 البيـع فعـالً، أن يطالـب        إذا كان للبضاعة سعر معلوم في السوق فللبائع، وان لم يقم بإعادة           
المشتري بالفرق بين الثمن المتفق عليه وسعر البضاعة في السوق في اليـوم المعـين لـدفع                 

  .الثمن
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  )١٠٠(مادة 
يجوز للمشتري الذي دفع الثمن بكامله أن يطلب من البائع إعطاءه قائمة بالبضاعة مذكوراً              . ١

  .فيها أن الثمن قد سدد
ة أو ضمناً قائمة البضاعة التي تسلمها من البائع فليس له بعد ذلك             إذا قبل المشتري صراح   . ٢

االعتراض على البيانات التي وردت بها، ويعتبر قبوالً ضمنياً عدم االعتراض خالل عـشرة              
  .أيام من تاريخ استالم القائمة

  
  )١٠١(مادة 

  :إذا رفض المشتري تسلم المبيع 
 بطلب مستعجل لقاضي المحكمة المختصة لإلذن له        - بعد إثبات الحالة     -جاز للبائع أن يتقدم     

في بيعه بعد انقضاء مدة يحددها القاضي ويخطر بها المشتري، كما يحدد القاضي كيفية إجراء               
  .البيع ويجوز له أن يأذن ببيع األشياء القابلة للتلف سريعاً دون تحديد مهلة أو إخطار

ائع إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة فـي        إذا كان المشتري قد سدد كامل الثمن تعين على الب         
  .اليوم التالي لحصوله على األكثر لحين تسوية النزاع بين الطرفين

  
  )١٠٢(مادة 
إذا تبين للمشتري بعد تسلمه المبيع أن كميته أو صنفه أقل مما هو متفق عليـه أو أن بـه                    . ١

تضاها، فال يقضي له بالفـسخ إال       عيباً أو أنه غير مطابق للشروط أو للعينة التي تم التعاقد بمق           
إذا نشأ عن النقص أو العيب أو عدم المطابقة، عدم صالحية المبيع للغرض الذي أعـده لـه                  
المشتري أو صعوبة تصريفه، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بوجوب الفسخ، وللمحكمـة               

 لـه   عند رفض طلب الفسخ إنقاص الثمن، دون إخالل بحق المشتري في التعويض إن كـان              
  .مقتض

يجب على المشتري إخطار البائع بوجود النقص أو العيب أو عدم المطابقة خالل خمـسة               . ٢
عشر يوماً من تسلمه المبيع فعلياً، وعليه رفع دعوى الفسخ أو إنقاص الـثمن خـالل خمـسة           
وأربعين يوماً من تاريخ اإلخطار وإال سقط حق المشتري في إقامتها، إال إذا ثبت الغش مـن                 

  . البائعجانب
  .في جميع األحوال تسقط الدعوى بمضي ستة أشهر من تاريخ التسليم الفعلي. ٣
يجوز االتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كمـا يجـوز إعفـاء                . ٤

  .المشتري من مراعاتها
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  )١٠٣(مادة 
لمتفق عليه فـال يقـضي      إذا تبين بعد تسليم المبيع للمشتري أن كميته تزيد على المقدار ا           . ١

للبائع باسترداد الزيادة، إال إذا رفض المشتري تكملة الثمن خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ               
  . إخطاره بخطاب مسجل بعلم الوصول بوجود الزيادة

تسقط دعوى البائع لتكملة الثمن بعد انقضاء خمسة وأربعين يومـاً مـن تـاريخ إخطـار                 . ٢
  .المشتري بالزيادة

االتفاق على تعديل المواعيد المنصوص عليها في هذه المادة، كما يجوز إعفاء البائع             يجوز  . ٣
  .من مراعاتها

  
  )١٠٤(مادة 
يجوز االتفاق على إلزام المشتري بعدم التخفيض عن ثمن معين عند إعادة البيع إذا كـان                . ١

ط إذا كـان  ويجوز للمحكمة أن تقضي ببطالن هذا الـشر . المبيع تحميه عالمة تجارية مسجلة 
  .المبيع سلعة أساسية لالستهالك

ال يلتزم خلفاء المشتري بمراعاة هذا الشرط إال إذا علموا به أو كان في استطاعتهم العلـم                 . ٢
  .به

  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ١٠٣-٨٨(يقابلها المواد 
  

  مفهوم البيع التجاري

البيع الذي تسري عليه أحكام هذا الفرع فـنص فـي           ، مفهوم   )٨٩(يبين المشروع، في المادة     
الفقرة األولى منها على أن أحكام هذا الفرع ال تسري إال على عقود بيع البضائع التي يبرمها                 

ويتضح أن  . التجار فيما بينهم لشئون تتعلق بالتجارة، وبشرط أن يكون المقابل كله أو جله نقداً             
ذا الفرع من الفصل الثالث يكـون طرفـاه تـاجرين           البيع التجاري الذي تسري عليه أحكام ه      

ويجب فيه أن يكون المبيع بضاعة، وال يجب في هـذه        . ويكون متعلقا بالشئون التجارية بينهما    
البضاعة أن تكون دائما مادية بل أن عموم النص يتضمن البضائع المعنوية كبرامج الكمبيوتر              

)software .(      ليه أحكام هذا الفرع كـذلك أن يكـون         ويجب في البيع التجاري الذي تسري ع
العوض نقدا أو أن يكون نقدا وعينا بشرط أن تكون قيمة الجزء العيني أقل من قيمـة الجـزء              

وبذلك يستبعد المشروع من نطاق البيوع التجارية عقود المقايضة التي يتم بموجبهـا             . النقدي
  . مبادلة عين بعين
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د المشروع البيوع الدولية من الخضوع ألحكامه فنص        استبع) ٨٩(وفي الفقرة الثانية من المادة      
على خضوعها لالتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين، ولألعراف السائدة في مجـال التجـارة              
الدولية، وللتفسيرات التي أعدتها المنظمات الدولية للمصطلحات المستعملة في التجارة الدولية           

رغم أن فلسطين لم تنضم إلى اتفاقيـة فيينـا للعـام            وب. إذا ما أحال العقد إلى تلك التفسيرات      
بشأن عقود البيع الدولية للبضائع، إال أن العديد من األحكام الواردة في هذا الفـرع               ) ١٩٨٠(

، ٩٧/١المادتـان   (ومن ذلك مثال األحكام الخاصة بالصفقة البديلة        . مردها حقيقة تلك االتفاقية   
وبضرورة قيام  ) ١٠٢/١المادة  (د عدم المطابقة    وباإلخالل الجوهري كشرط للفسخ عن    ) ٩٩/١

ونظرا ألن مثل هذه األحكام تتناسـب       ). ١٠٢/٢المادة  (المشتري بإخطار البائع بعدم المطابقة      
وطبيعة البيع التجاري الذي ينظمه هذا الفرع فيكون المشروع قد راعى األخذ بما هو عـادل                

  .وبما هو متطور في هذا المجال
حة على سريان األعراف السائدة في التجارة الدولية على عقود بيـع            وحيث ورد النص صرا   

 المعهد الدولي لتوحيـد القـانون       ١٩٩٤البضائع الدولية فإن المبادئ التي أعدها ونشرها عام         
 Unidroit Principles on(الخاص فـي رومـا بخـصوص عقـود التجـارة الدوليـة       

International Commercial Contracts .(على هذه العقـود، باعتبارهـا   تسري كذلك 
وال شـك كـذلك فـي سـريان تفـسيرات           . توحيدا واسع النطاق لألعراف التجارية الدولية     

والمعروفـة بـاالنكوتيرمز   ) ICC(المصطلحات التجارية التي أعدتها غرفة التجارة الدوليـة       
)Incoterms (على عقود التجارة الدولية.  
  

  تحديد ثمن المبيع

فاألصل أن يحدد الـثمن     . من المشروع ) ٩٢-٩٠(ديد ثمن المبيع المواد     لقد عالجت مسألة تح   
ولكن إذا لم يوجد ثمة اتفاق بين الطرفين على الـثمن           . في عقد البيع التجاري باتفاق الطرفين     

فلن يكون العقد باطال، وإنما يتم تحديد الثمن وفقا ألسس أخرى، فيتم األخـذ باالعتبـار أوال                 
التعامل بين طرفي العقد، وإذا لم يوجد بينهما تعامـل سـابق فيؤخـذ              الثمن الذي يجري عليه     

  ).٩٠/١المادة (بالسعر الجاري في السوق، 
أن سعر السوق هو السعر المتداول في المكان والزمان         ) ٩٠(وقد بينت الفقرة الثانية من المادة       

 على األخذ بـسعر     اللذين ابرم فيهما العقد ما لم يجر العرف أو يتم االتفاق صراحة أو ضمنا             
ولقد جاء النص صريحا على سـريان       . وإذا تعدد سعر السوق فالعبرة بالسعر المتوسط      . آخر

هذا الحكم، سواء تم االتفاق ابتداء بين الطرفين على أن يكون البيع بسعر السوق أو تم األخـذ                  
  ) .٩٠(بسعر السوق بموجب الفقرة األولى من المادة 
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وع للطرفين تفويض الغير في تحديد ثمن المبيع وفي هذه الحالة           أجاز المشر ) ٩١(وفي المادة   
يلتزم هذا الطرف الثالث بتحديد الثمن في الميعاد المبين له من قبل الطرفين، وإذا لم يحدد لـه                  

المحدد من الطرفين أو المعقـول بنظـر        (وإذا انقضى هذا الميعاد     . ميعاد فخالل فترة معقولة   
 قبل هذا الطرف الثالث وجب تحديـده علـى أسـاس الـسعر              دون تحديد للثمن من   ) القاضي

  .المتداول في السوق على النحو المبين في المادة السابقة 
وإذا كان الثمن مقدرا على أساس الوزن فالعبرة بالوزن الصافي للمبيع ما لم يجر العـرف أو                 

  ).٩٢المادة (االتفاق على خالف ذلك، 
  

  تحديد مواصفات المبيع

من المشروع الحالة التي يتفق فيها على أن يقوم المشتري بتحديـد شـكل              ) ٩٣ (تعالج المادة 
المبيع أو حجمه أو غير ذلك من األوصاف المميزة له، فنصت على ضرورة قيام المـشتري                
بذلك خالل الفترة التي حددها الطرفان لذلك، وإذا لم يكن هناك ثمة فترة محددة فخالل فتـرة                 

لفترة دون قيام المشتري بتحديد أوصاف المبيع كان للبائع أن يحدد           وإذا انقضت هذه ا   . معقولة
هذه األوصاف وفقا لحاجات المشتري التي يعلمها أو يمكنه العلـم بهـا، شـرط أن يخطـر                  

ويكون هذا التحديد نهائيا إذا لم يعترض       . المشتري بذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول      
  .ما من تاريخ إخطارهخمس عشرة يو) ١٥(المشتري على ذلك خالل 

وأما إذا كان البائع ال يعلم بحاجات المشتري أو انه ال يرغب بتحديد مواصـفات المبيـع ألي                  
سبب آخر فإنه يجوز له أن يطلب فسخ العقد والتعويض عن كل ضرر يلحق به مـن جـراء                   

  .ذلك 
  

  التزام البائع بالتسليم

فاألصل أن يتم تسليم المبيـع     . من المشروع ) ٩٨-٩٤(لقد عالجت التزام البائع بالتسليم المواد       
بمجرد انعقاد البيع التجاري، ما لم يتفق الطرفان أو تستلزم طبيعة المبيع أو يقـضي العـرف                 

ويجوز كذلك االتفاق على أن يـتم تحديـد ميعـاد           ) .  /٩٤المادة  (بتحديد ميعاد آخر للتسليم،     
اة المدة التي تستلزمها طبيعـة المبيـع        التسليم الحقا من قبل المشتري، ولكن يجب دائما مراع        

  ) .٩٤/٢المادة (إلعداده للتسليم، 
من المشروع مسألة تبعة الهالك في الحالة التي يقوم فيها البائع بناء على             ) ٩٥(وتواجه المادة   

طلب المشتري بإرسال المبيع إلى غير المكان المعين لتـسليمه، فنـصت علـى أن يتحمـل                 
ع من وقت تسليمه إلى من يتولى نقله بشرط أن يتقيد البائع بتعليمات             المشتري تبعة هالك المبي   
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وأما إذا خالف البائع تعليمات المشتري وكـان ذلـك دون ضـرورة           . المشتري له بشأن النقل   
  .ملجئة فإنه يكون مسئوال عن كل ضرر يلحق المبيع من جراء هذه المخالفة 

فإن تبعة هالكه تكون على البائع، فينفـسخ العقـد          وأما إذا هلك المبيع قبل قيام البائع بالتسليم         
ولكن إذا كان البائع قد اعذر المشتري بضرورة تسلم المبيـع وبقـي             . ويسترد المشتري الثمن  

  .المشتري مماطال فإن تبعة الهالك تكون على هذا األخير، فيظل ملتزما بأداء الثمن للبائع
نتيجة إرساله المبيع بناء على طلب المشتري       وال نقاش في أن المصاريف التي سيتكبدها البائع         

إلى غير المكان المعين لتسليمه ستكون على المشتري، ما لم ينص القانون أو يتم االتفاق على                
  .خالف ذلك

 بما يطرأ عليه مـن      – عند تسليم المبيع     -من المشروع على عدم االعتداد    ) ٩٦(وتنص المادة   
  . فيهنقص أو تلف يقضي العرف بضرورة التسامح 

من المشروع حالة إخالل البائع بالتزامه تسليم المبيع في موعده في الحالة            ) ٩٧(وتواجه المادة   
التي يكون فيها الموعد محددا بالعقد، فنصت صراحة على حق المشتري في الخيار بين إجراء               

ـ   -يجوز للمشتري ) ٩٧(فوفقا للفقرة األولى من المادة      . صفقة بديلة أو فسخ العقد     م يقـم    إذا ل
البائع أيضا بالتسليم خالل المدة المناسبة التي حددها المشتري في اإلخطار الذي وجهـه لـه                

 أن يحصل من السوق على بضاعة مماثلة للمبيع على          -بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول    
وإذا دفع بحسن نية، في سبيل الحصول على هذه البضاعة، ثمناً أعلى من الثمن              . حساب البائع 

كما يجوز للمشتري بموجب    . عليه بالعقد جاز له مطالبة البائع بهذا الفرق بين األسعار         المتفق  
الفقرة الثانية من المادة ذاتها، حتى وان لم يحصل على بضاعة مماثلة للمبيع فعالً، أن يطالب                

  .البائع بالفرق بين الثمن المحدد في العقد وسعر السوق يوم التسليم
فقد خولت المشتري أن يخطر البائع باعتبار العقـد بينهمـا           ) ٩٧(لمادة  وأما الفقرة الثالثة من ا    

مفسوخا إذا لم يقم بالتسليم خالل المدة المحددة في اإلخطار، وأجازت لـه أيـضا أن يطالـب                  
  .بالتعويض إن كان له مقتضى

من المشروع حالة عدم تسليم البائع إحدى دفعات البيع في موعدها فنصت            ) ٩٨(وتنظم المادة   
. لى جواز طلب المشتري فسخ العقد في هذه الحالة بالنسبة لهذه الدفعة والدفعات التي تليهـا               ع

وأما الدفعات التي تم تسليمها فال يسري عليها الفسخ إال إذا ترتب على تجزئة المبيع ضـرر                 
  .جسيم للمشتري 
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  التزام المشتري بدفع الثمن

فاألصـل أن يقـوم    . مـن المـشروع   ) ١٠٠،  ٩٩(تعالج التزام المشتري بدفع الثمن المادتان       
علـى  ) ٩٩(وإذا لم يحصل ذلك فنصت المـادة  . المشتري بدفع الثمن في الموعد المحدد لذلك  

حق البائع أن يعيد بيع البضاعة لشخص آخر، شرط أن يكون قد أخطر المشتري بـضرورة                
وفي هذه الحالة   . دفع الثمن خالل مدة مناسبة حددها له في اإلخطار ومضت المدة دون جدوى            

إذا كان الثمن الذي حصل عليه البائع بحسن نية من الغير أقل من الثمن المتفق عليه للبضاعة                 
كما ويجوز للبائع، حتى وان لم يقم       . في العقد جاز له مطالبة المشتري بهذا الفرق بين األسعار         

 المتفـق عليـه بالعقـد       بإعادة بيع البضاعة للغير فعالً، أن يطالب المشتري بالفرق بين الثمن          
  .وسعر السوق في اليوم المحدد للدفع

 -من المـشروع    ) ١٠٠( وفقا للمادة    -ويحق للمشتري الذي دفع الثمن كامال أن يطالب البائع        
وتكون البيانات الواردة في هذه القائمة      . بإعطائه قائمة بالبضاعة مذكورا فيها أن الثمن قد دفع          

ويكون قبـول المـشتري ضـمنياً إذا لـم     . راحة أو ضمناحجة على المشتري طالما قبلها ص     
  .عشرة أيام من تاريخ تسلمه لها) ١٠(يعترض على ما جاء في القائمة خالل 

  
  رفض المشتري تسلم المبيع

من المشروع، فبعد أن يثبت البائع أن المشتري يرفض تـسلم           ) ١٠١(تواجه هذه الحالة المادة     
جل إلى المحكمة المختصة لإلذن له ببيعه بعـد إخطـار           المبيع يجوز له أن يتقدم بطلب مستع      

وإذا كان المبيع مما يسرع إليه التلـف فيجـوز   . المشتري ومنحه مهلة للتسلم تحددها المحكمة   
وتحدد المحكمة الكيفية التي يتم فيها      . للمحكمة أن تأذن للبائع ببيعه دون تحديد مهلة أو إخطار         

من كامال وجب على البائع أن يـودع خزينـة المحكمـة            وإذا كان المشتري قد دفع الث     . البيع
  .حصيلة البيع وذلك حتى اليوم التالي لحصول هذا البيع إلى أن تتم تسوية النزاع مع المشتري

ويتضح أن البيع في هذه الحالة ال يتم إال بعد حصول البائع على إذن به من المحكمـة، فـي                    
المادة ( عند إخالل البائع بالتزامه تسليم المبيع        حين أن إجراء الصفقة البديلة من قبل المشتري       

يتم بعد اإلخطـار    ) ٩٩المادة  (أو من قبل البائع عند إخالل المشتري بالتزامه دفع الثمن           ) ٩٧
  .الذي يرسله أحد الطرفين لآلخر ودون حاجة إلى إذن من المحكمة 

  
  عدم المطابقة

ابقة البضاعة المبيعة، سواء كانـت      من المشروع مسألة عدم مط    ) ١٠٣،  ١٠٢(تنظم المادتان   
واستهلت . عدم المطابقة كمية أو نوعية وسواء كانت عدم المطابقة الكمية بالزيادة أو النقصان            

النص على معيار المطابقة، فبينت أن المبيع يكون غير مطابق إذا كـان علـى               ) ١٠٢(المادة  
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ثـم بينـت    . البيع على أساسها  خالف الشروط الواردة في العقد أو على خالف العينة التي تم            
الحقوق التي للمشتري طلبها إذا ما تبين له بعد تسلم المبيع أن كميته أو نوعه علـى خـالف                   
العقد أو أن به عيبا أو أي وجه آخر من أوجه عدم المطابقة للعقد أو العينة، فنصت على حقه                   

كان إخالل البائع بالتزامه    وال تقضي المحكمة بفسخ العقد إال إذا        . طلب الفسخ أو إنقاص الثمن    
مطابقة المبيع للعقد أو العينة جوهريا يؤدي إلى عدم صالحية المبيع للغرض الذي أعـده لـه                 

وأما إنقاص الثمن فتقضي به المحكمة عندما يكون اإلخالل         . المشتري أو إلى صعوبة تصريفه    
ب أيضا بالتعويض   وفي كال الحالتين يظل للمشتري أن يطال      . غير جوهري ال يبرر فسخ العقد     

  .إن كان له مقتضى
ويسقط حق المشتري في إقامة دعوى الفسخ أو إنقاص الثمن إذا لم يقم بإخطار البـائع بعـدم                  

خمسة عشر يوما من تسلمه المبيع فعلياً أو إذا لم يقم برفعها خالل مـدة               ) ١٥(المطابقة خالل   
ى ستة أشهر من تاريخ تـسلمه    خمسة وأربعين يوما من تاريخ اإلخطار وبما ال يزيد عل         ) ٤٥(

  .غير أنه يجوز االتفاق على تعديل هذه المواعيد أو إعفاء المشتري من مراعاتها. المبيع فعليا
من المشروع فإنها تعالج الحالة التي يتبين فيها بعد التسليم زيـادة كميـة              ) ١٠٣(وأما المادة   

 األولى منها علـى عـدم جـواز         المبيع على المقدار المتفق عليه في العقد، فنصت في الفقرة         
خمسة عشر يوما   ) ١٥(استرداد البائع للكمية الزائدة إال إذا رفض المشتري تكملة الثمن خالل            

وفي الفقرة الثانية   . من تاريخ إخطاره بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بوجود الزيادة           
داد الزيادة بعد انقضاء    من المادة ذاتها تم النص على سقوط دعوى البائع تكملة الثمن أو استر            

ولكن الفقرة الثالثـة تـنص      . خمسة وأربعين يوما من تاريخ إخطاره المشتري بالزيادة         ) ٤٥(
  .على جواز االتفاق على تعديل هذه المواعيد جميعها أو إعفاء البائع منها

  
  التزام المشتري بعدم إعادة البيع بأقل من سعر معين

ن المشروع، فنصت على جواز االتفاق في العقد على التزام          م) ١٠٤(تعالج هذه المسألة المادة     
المشتري بعدم إعادة البيع بأقل من سعر معين وذلك فقط في الحالة التي يكون فيهـا المبيـع                  

ولكن يجوز للمحكمة حتى في هذه الحالة أن        . عبارة عن بضاعة تحميها عالمة تجارية مسجلة      
  .المبيع سلعة أساسية لالستهالكتقضي ببطالن هذا الشرط في العقد إذا كان 

وإذا ما ورد هذا الشرط في العقد فإنه يكون ملزما كذلك لكل من يخلف المشتري، طالما أنـه                  
  .يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم به
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  الفرع الثاني

  أحكام خاصة ببعض أنواع البيوع التجارية

ـ ) ١٢٨-١٠٥(تعالج هذه الصور الخاصة للبيوع التجارية المواد         ن المـشروع، والمـواد     م
  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ١١٨-١٠٤(
  

  )١٠٥(مادة 
  .تسري أحكام هذا الفرع إذا كان عقد البيع تجارياً بالنسبة إلى طرفية أو أحدهما فقط

البيـع بالتقـسيط، والبيـع      : يعالج المشروع في هذا الفرع بعض أنواع البيوع التجارية، وهي         
وهي البيع فوب والبيع سيف     (صفية أو بالمزاد العلني، وبعض أنواع البيوع الدولية         بطريق الت 

وقبل بيان األحكام الخاصة بهذه الصور      . ، وعقد التوريد  )وبيع الوصول والبيع في مطار القيام     
الخاصة للبيوع التجارية أورد المشروع حكما عاما ينطبق على سائر هذه الـصور، فنـصت               

سريان أحكام هذا الفرع الثاني إذا كان عقد البيع تجاريا بالنسبة إلى طرفيه             على  ) ١٠٥(المادة  
أو أحدهما فقط وإذا ما تذكرنا أن األحكام العامة للبيع التجاري الواردة فـي الفـرع األول ال                  
تسري إال إذا كان العقد بين تاجرين ومتصال بشئون تجارتهما، فإن المشروع إنما يوسع فـي                

 النطاق الشخصي لتطبيق هذه الصور الخاصة للبيوع التجارية فجعل األحكام           من) ١٠٥(المادة  
وقد اقتـضت هـذا الحكـم    . الخاصة بها سارية على العقد عندما يكون أحد طرفيه فقط تاجراً       

  .الطبيعة الخاصة لبعض صور البيع هذه
  
   البيع بالتقسيط- ١

  )١٠٦(مادة 
تفق عليه في موعده ال يقضي بفسخ البيع إذا تبين          إذا لم يدفع المشتري أحد أقساط الثمن الم       . ١

  .أنه قام بتنفيذ الجزء األكبر من التزاماته
في حالة الحكم بفسخ البيع يجب أن يرد البائع األقساط التي قبضها بعد استنزال ما يعادلـه                 . ٢

مقابل االنتفاع بالمبيع، باإلضافة إلى تعويض عن التلف الذي لحقه بـسبب االسـتعمال غيـر                
  .العادي، ويقع باطالً كل اتفاق على تحميل المشتري التزامات أشد من ذلك

االتفاق على حلول الثمن بأكمله عند عدم دفع أحد األقساط في موعده ال يكون نافذاً إال في                 . ٣
  .حالة تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على األقل
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  )١٠٧(مادة 
بيع لحين سداد كامل األقساط، يكتـسب المـشتري هـذه           في حالة احتفاظ البائع بملكية الم     . ١

  .الملكية بسداد القسط األخير، ويتحمل المشتري تبعة الهالك من وقت استالمه المبيع
مع عدم اإلخالل بأحكام اإلفالس ال يكون شرط احتفاظ البائع بالملكية نافذاً في حق الغيـر                . ٢

 على حق الغير أو على تاريخ التوقف عـن          إال إذا كان مدوناً في محرر ثابت التاريخ وسابق        
  .الدفع

  
  )١٠٨(مادة 
ال يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل أداء األقساط بأجمعها إال بموافقة البائع كتابـة،               . ١

وإال كان التصرف غير نافذ في حق البائع، وله حق مطالبة المشتري بأداء باقي األقساط فوراً                
  .إذا قام بهذا التصرف

قب المشتري على مخالفة حكم الفقرة السابقة بالحبس مدة ال تزيد علـى سـتة أشـهر                 يعا. ٢
  .وبغرامة ال تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين

  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ١٠٧-١٠٥(يقابلها المواد 
  

قيق التوازن بـين مـصالح      بهدف تح ) ١٠٨-١٠٦(يعالج المشروع البيع بالتقسيط في المواد       
طرفي العقد من خالل توفير الحماية الالزمة للمشتري، بشكل خـاص، باعتبـاره الطـرف                

ال تجيز فسخ البيع بالتقسيط عند تخلف المشتري عن سداد          ) ١٠٦/١(الضعيف بالعقد، فالمادة    
 التزامه  قسط من األقساط إال إذا كان هذا التخلف يشكل إخالال جوهريا من المشتري في تنفيذ              

وأما إذا كان المشتري في هذه الحالة قد قام بتنفيذ الجزء األكبر من التزاماته فليس               . أداء الثمن 
وإذا ما تقرر الفسخ وترتب على ذلك ضرورة إرجاع الطـرفين إلـى             . ثمة مبرر لفسخ العقد   

 لألقساط التي    عند رد البائع   –الحالة التي كانا عليها قبل العقد فإنه يجب أن يؤخذ في االعتبار             
 قيمة المنفعة التي حصل عليها المشتري من المبيع وهو في حيازته أو             –قبضها من المشتري    

فبموجـب  . األضرار التي ألحقها المشتري به خالل هذه الفترة بسبب استعماله غير العـادي            
فة إلـى   يكون للبائع استنزال ما يعادل قيمة هذه المنفعة إضـا         ) ١٠٦(الفقرة الثانية من المادة     

وحيث أن هذا الحكم لـه      . تعويض عن هذه اإلضرار، من اإلقساط التي يلتزم بردها للمشتري         
ما يبرره في قواعد اإلثراء بال سبب وفي قواعد المسئولية التقصيرية، فإنه ال يجوز االتفـاق                

  .على أن يتحمل المشتري أي التزام آخر أشد
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التي تنص على أن االتفـاق      ) ١٠٦(من المادة   وتتجلى حماية المشتري في حكم الفقرة الثالثة        
على حلول باقي األقساط عند التخلف عن دفع أحدها في موعده ال يكون نافذا إال عند تخلـف                  

  .المشتري عن دفع قسطين متتاليين على األقل
من المشروع الشرط الذي يضعه البائع عادة في مثل هذه البيوع والذي            ) ١٠٧(وتواجه المادة   

فظ بملكية المبيع إلى حين سداد المشتري للقسط األخير من أقساط الثمن، فنـصت              بموجبه يحت 
على نفاذه تجاه المشتري مما يعني اكتساب المشتري لملكية المبيع عند سداده القسط األخيـر               

وأما تبعة هالك المبيع فإنها تكون على المشتري من تاريخ اسـتالمه المبيـع،              . من الثمن فقط  
وأما في مواجهة الغير فال يعتـد       . جودا وعدما مع التسليم وليس مع الملكية      باعتبارها تدور و  

بشرط البائع االحتفاظ بملكية المبيع لحين قبضه للقسط األخير من الثمن إال إذا كان مدونا في                 
محرر ثابت التاريخ وسابق على حق الغير أو على تاريخ توقف المشتري عن الدفع، وذلـك                

وقد قصد المشروع من هذا الحكم الحيلولة دون        . كام الخاصة باإلفالس  كله دون اإلخالل باألح   
  .التحايل الذي قد يلجأ إليه البائع والمشتري لإلضرار بالغير

من المشروع فتهدف إلى حماية مصلحة مشروعة للبائع، فمنعت المشتري          ) ١٠٨(وأما المادة   
وإذا خـالف   . ائع على ذلك كتابـة    من التصرف بالمبيع قبل سداد كامل األقساط إال بموافقة الب         
فمن الناحية المدنية يكون تصرف     : المشتري هذا المنع تحمل مسئولية مدنية ومسئولية جزائية       

المشتري بالمبيع غير نافذ بحق البائع، ويجوز للبائع كذلك أن يطالب المشتري بأداء األقـساط               
تري الذي يخالف هـذا المنـع       ومن الناحية الجزائية يتعرض المش    . المتبقية من الثمن جميعها   

خمسمائة دينار أو بإحدى    ) ٥٠٠(لعقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وغرامه ال تجاوز            
  .هاتين العقوبتين

  
  : البيع بطريق التصفية أو بالمزاد العلني - ٢

  )١٠٩(مادة 
 بيان عن   يجب على التاجر أن يعلن عن ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية مقترناً به             . ١

  .الثمن الفعلي الذي كانت تباع به خالل الشهر السابق على التصفية
يعتبر في حكم التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه اإلعالن عن بيـع الـسلع بأسـعار                 . ٢

  .مخفضة
  

  )١١٠(مادة 
يقصد بالبيع بالمزاد العلني كل بيع اختياري يجوز لكل شخص حضوره، ولو اشترط لحضور              

  .فع مقابل أو اقتصر الحضور على طائفة معينة من األشخاصالمزايدة د
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  )١١١(مادة 
ال يجوز للتاجر أن يبيع بطريق المزاد العلني السلع غير المستعملة التي يتاجر فيها إال ألحـد                 

  :األسباب اآلتية، وبشرط اإلعالن عن السبب قبل المزايدة 
  .تصفية نهائية للمتجر

  .تصفية نهائية ألحد فروع المتجر
  .تصفية التجارة في أحد األصناف

 تصفية السلع التي أصابها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو رطوبة أو غيـر ذلـك مـن                    
  .األسباب

  .تصفية موسمية، على أن تتم خالل أسبوعين على األكثر. ه
  

  )١١٢(مادة 
سجل الخـاص   ال يجوز بيع السلع المستعملة بالمزاد العلني إال بواسطة خبير مثمن مقيد في ال             

  .بالخبراء المثمنين
  

  )١١٣(مادة 
  :على الخبير المثمن أن يمسك دفتراً خاصاً يدون فيه باللغة العربية ما يلي . ١

  .مفردات السلع المستعملة المعدة للبيع بالمزايدة العلنية
  .التقدير المبدئي لقيمتها

  .أسماء طالبي البيع
  . بتلك األرقامأرقام قيد السلع بالسجل، ويضع عليها بطاقات
  .الثمن الذي رسا به المزاد بالنسبة لكل سلعة

إذا زاد التقدير المبدئي لقيمة السلع المستعملة المعروضة للبيع بالمزايدة العلنية على مبلـغ              . ٢
مائة ألف دينار، يجب على الخبير المثمن اإلعالن عن البيع والمعاينة في صحيفتين يـوميتين               

 قبل الموعد المحدد للبيع بسبعة أيام على األقل مع تحديد يـوٍم سـابق               إحداهما باللغة العربية،  
  . على البيع للمعاينة
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  )١١٤(مادة 
على المشتري الذي رسى عليه المزاد أن يدفع نصف الثمن في نفس الجلـسة، وأن يـدفع                 . ١

تـضمن  الباقي عند تسلمه المبيع خالل أسبوع من تاريخ رسو المزايدة على األكثر، ما لـم ت               
  .شروط البيع خالف ذلك

يسدد الثمن للخبير الذي أجرى المزاد ويكون مسئوالً عن أدائه لطالب البيع في يوم العمل               . ٢
  .التالي لسداد كامل الثمن بعد خصم الرسوم المقررة ومستحقاته

 إذا لم يسدد المشتري باقي الثمن، أو تخلف عن الحضور الستالم المبيع في الميعاد المحدد،        . ٣
يجب إعادة البيع على مسئولية المشتري المتخلف خالل أسبوعين من ميعـاد التـسليم بـذات                

  .الطريقة وال تقبل المزايدة الثانية منه
إذا رسى المزاد الثاني بثمن أقل من المزاد األول التزم المشتري المتخلـف بـالفرق، وإن                . ٤

  .رسى بثمن أكبر فالزيادة لطالب البيع
البيع أو الخبير المثمن المكلف بالبيع أن يشترك بنفسه أو بواسطة غيـره             ال يجوز لطالب    . ٥

  .في المزاد على السلع المعروضة للبيع
  :ال يجوز للخبير المثمن االمتناع عن إرساء المزاد إال في الحالتين اآلتيتين . ٦

  .إذا اقتصرت على شخص واحد
  .إذا لم تصل نتيجة المزاد إلى التقدير المبدئي للقيمة

للخبير المثمن حق االمتياز بالنسبة لما يستحقه من أجر أو عمولة على ثمن ما يقـوم ببيعـه                  
  .بالمزايدة العلنية

  
  )١١٥(مادة 
  .يصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم مهنة الخبراء المثمنين. ١
دون اإلخالل بأية عقوبة أشد أو جزاء تأديبي ينص عليه قانون آخر يعاقب كل من يخالف                . ٢

 ١١١-١١٠أحكام القرار الوزاري المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة وأحكام المواد              
 من هذا القانون بغرامة ال تجاوز خمسة آالف دينار، وفي جميع األحـوال              ١١٣/٥/٦-١١٢–

يأمر القاضي بغلق المكتب المخالف ونزع اللوحات والالفتات التي يكون المخالف قد استعملها             
  . الحكم في صحيفتين باللغة العربية على نفقة المحكوم عليهمع نشر
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  )١١٦(مادة 
يكون لموظفي السلطة المختصة الذين يحددهم قرار الوزير المختص صفة الضبطية القضائية            
في مجال تنفيذ تلك األحكام والقرار الوزاري المشار إليه في المادة السابقة، ولهم فـي سـبيل                 

التجارية ومكاتب الخبراء المثمنين وطلب المستندات المتعلقة بتنفيذ ما         ذلك حق دخول المحال     
  .تقدم من أحكام ومراجعة السجالت وتحرير محاضر الضبط عما يظهر من مخالفات

  
  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ١١٤-١٠٨(يقابلها المواد 

  
واستهل المشروع هذه   ). ١١٦-١٠٩(مواد  يعالج المشروع هذا النوع من البيوع التجارية في ال        
يعتبر فـي حكـم     ) ١٠٩(فبموجب المادة   . النصوص ببيان المقصود بالتصفية والمزاد العلني     

التصفية الموسمية كل إجراء من شأنه اإلعالن عن بيع السلع بأسعار مخفضة، ولذلك ألزمـت               
تصفية مقترنا به بيان عـن      هذه المادة التاجر بأن يعلن عن ثمن السلعة المعروضة للبيع في ال           

) ١١٠(وأما المادة   . الثمن الفعلي الذي كانت تباع به السلعة خالل الشهر السابق على التصفية           
فبينت أن المقصود بالبيع بالمزاد العلني هو كل بيع اختياري يجوز لكل شـخص حـضوره،                

 مـن   حتى لو اشترط لحضوره دفع مقابل معين أو اقتصر هذا الحضور علـى فئـة معينـة                
وبذلك ال تسري أحكام المزايدة الواردة في هذا القانون على البيع بالمزاد الذي يتم              . األشخاص

  .جبرا على المدين من خالل دائرة التنفيذ ووفقا لقانون التنفيذ
انه وان جرت العادة على بيع السلع المستعملة بالمزاد العلني فإن المشروع قام أيضا بتنظـيم                

على الحاالت التي يجوز فيها     ) ١١١(تعملة بالمزاد العلني، فنص في المادة       بيع السلع غير المس   
  :للتاجر ذلك، وهي

  التصفية النهائية للمتجر،
  التصفية النهائية ألحد فروع المتجر،

  تصفية التجارة في أحد أصناف السلع التي يعمل بها المتجر،
طوبة أو غيـر ذلـك مـن        تصفية السلع التي أصابها عيب بسبب حريق أو تسرب مياه أو ر           

  األسباب،
  .التصفية الموسمية، وبشرط أن تتم خالل أسبوعين على األكثر

التاجر كذلك ببيان نوع الحالة التي تتم فيها التصفية من بين هـذه             ) ١١١(كما وألزمت المادة    
  .الحاالت 
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ـ          ) ١١٢(وأما المادة    طة خبيـر   فبينت عدم جواز بيع السلع المستعملة بالمزاد العلني إال بواس
هذا الخبير بأن يمسك    ) ١١٣(وألزمت المادة   . مثمن مقيد في السجل الخاص بالخبراء المثمنين      

  :دفترا خاصا يدون فيه باللغة العربية البيانات التالية
  مفردات السلع المستعملة المعدة للبيع بالمزاد العلني، 

  التقدير المبدئي لقيمتها،
  أسماء طالبي بيع هذه السلع،

  قيد هذه السلع بالسجل الخاص،أرقام 
  .الثمن الذي رسا به المزاد بالنسبة لكل سلعة

مائة ألـف   ) ١٠٠,٠٠٠( إذا كانت قيمة هذه السلع المبدئية تزيد على مبلغ           -كما وألزمته أيضا  
أيـام  ) ٧( بأن يعلن عن البيع في صحيفتين يوميتين قبل الموعد المحدد للبيع بـسبعة               –دينار  

  .د يوم سابق على البيع إلجراء المعاينة للسلع المعروضة على األقل وان يحد
ويلتزم الخبير المثمن بأن يضع على السلع المعروضة للبيع بالمزاد العلني بطاقـات باألرقـام               

ويتم البيع عادة في مكان وجود هذه السلع المـستعملة أو           . التي أعطيت لها في السجل الخاص     
 وبعد إجراء المزاد ال يجوز للخبير المثمن االمتناع عن          .في صالة خاصة للبيع بالمزاد العلني     

إال إذا اقتصر المزاد على شخص واحد أو إذا لم تصل نتيجته إلـى            ) ١١٤(إرسائه وفقا للمادة    
ويلتزم المشتري الذي رسا عليه المزاد بأن يدفع للخبير المثمن الـذي            . التقدير المبدئي للقيمة    

لجلسة التي رسا عليه المزاد فيها، ويدفع النصف اآلخـر          أجرى المزاد نصف الثمن في نفس ا      
ويكـون الخبيـر المـثمن      . عند تسلمه المبيع خالل أسبوع من تاريخ رسو المزاد على األكثر          

مسئوال عن أداء الثمن لطالب البيع في يوم العمل التالي لسداد كامل الثمن بعد خصم مستحقاته                
  .والرسوم المقررة للمزاد

 بالجزاء الذي يترتب على تخلف المشتري الذي رسا عليه المزاد عن دفع باقي              أما فيما يتعلق  
من المشروع إعادة البيـع     ) ١١٤(الثمن أو تسلم المبيع في الموعد المحدد، فقد أوجبت المادة           

ويلتزم هذا المشتري المتخلف بدفع فروق الثمن إذا        . بالمزاد على مسئوليته ودون مشاركته فيه     
  .ني بثمن أقل وإذا كان ثمة زيادة فتكون لطالب البيعرسا المزاد الثا

من المشروع على طالب البيع المشاركة فيه،       ) ١١٤(وضمانا لجدية المزاد فقد حظرت المادة       
وحماية لمصالح البائع فقد منع كذلك الخبير المثمن من أن يشارك بالمزاد بصورة مباشـرة أو                

فقد منح حق امتياز بالنسبة لما يستحقه من أجـر          وحماية لحقوق الخبير المثمن     . بواسطة غيره 
  .أو عمولة على ثمن ما يقوم ببيعه بالمزاد العلني

من المشروع أن األحكام التفصيلية لمهنة الخبراء المثمنين يتم تنظيمها          ) ١١٥(وقد بينت المادة    
ردة في هذا   وال يجوز للخبير المثمن مخالفة األحكام الخاصة بمهنته الوا        . بقرار يصدره الوزير  
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المشروع أو في ذلك القرار الذي يصدره الوزير وإال تعرض لعقوبة الغرامة بمـا ال يجـاوز                 
خمسة آالف دينار وغلق مكتبه ونزع اللوحات والالفتات التي يكون قد استعملها مع             ) ٥٠٠٠(

  .نشر هذا الحكم على نفقته في صحيفتين يوميتين باللغة العربية
ن المشروع صفة الضبطية العدلية لموظفي السلطة المعنية بتنفيـذ          م) ١١٦(وقد أعطت المادة    

األحكام الخاصة بمهنة الخبراء المثمنين، فأجازت لهم الدخول إلى المحالت التجارية ومكاتـب           
الخبراء المثمنين وطلب المستندات المتعلقة بتنفيذ أحكام مهنتهم وتحرير محاضر الضبط عمـا             

  .يظهر لهم من مخالفات
   أنواع البيوع الدولية بعض- ٣

  )١١٧(مادة 
البيع فوب هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينهـا                  

  .المشتري لنقله
ويلتزم المشتري في هذا النوع من البيع بإبرام عقد النقل البحري وأداء أجرته وإخطار البـائع                

اختارها للنقل، ومكان الشحن، وتاريخه والمهلـة المعينـة         في ميعاد مناسب باسم السفينة التي       
  .ألجرائه

ويجوز للمشتري أن يعهد إلى البائع بإبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة لحساب المشتري،              
  .وتسري على العالقة بين البائع والمشتري في هذا الشأن عقد الوكالة

  
  )١١٨(مادة 

نقله إلى ميناء الشحن وشحنه علـى الـسفينة التـي عليهـا             يلتزم البائع بتعبئة وحزم المبيع و     
  .المشتري وذلك في التاريخ المحدد وخالل المهلة المعينة للشحن

ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات فحص أو قياس أو عد أو وزن المبيع قبـل                
  .إجراء شحنه

رسال األوراق الدالة على ذلـك      ويلتزم البائع بإخطار المشتري دون إبطاء بشحن المبيع مع إ         
  .إليه وذلك على نفقة المشتري

  
  )١١٩(مادة 

إذا كان المبيع مما يلزم لتصديره خارج الدولة الحصول على إذن تـصدير أو أي تـرخيص                 
  .حكومي آخر فإن البائع يلتزم بالحصول عليه ويتحمل مصروفات ذلك

وثـائق الالزمـة لـذلك ويتحمـل        يلتزم المشتري بالحصول على إذن االستيراد وغيره من ال        
  .مصروفاتها

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ويلتزم البائع بالحصول على شهادة منشأ للمبيع حسب األصول، وتقديمها للمشتري ويتحمـل             
  .المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على غير ذلك

  
  )١٢٠(مادة 

على البائع أن يقدم للمشتري كل مساعدة تمكنه من الحصول على سند الشحن وغيـره مـن                 
 الالزم استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر               الوثائق

  .دولة أخرى ويتحمل المشتري النفقات الالزمة للحصول على هذه المستندات
  

  )١٢١(مادة 
يلتزم البائع بدفع جميع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومـصروفات               

ين تمام اجتياز المبيع أثناء شحنه حاجز السفينة، كما يتحمل المبالغ تبعة ما قـد               الشحن إلى ح  
يلحق بالمبيع من ضرر حتى تلك المرحلة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ مـن                   

  .ضرر فيقع على عاتق المشتري
  

  )١٢٢(مادة 
ميناء الشحن إلى ما بعد انتهاء      إذا تأخر وصول السفينة التي اختارها المشتري للنقل عليها إلى           

المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء المذكور قبل انتهاء هذه المهلة أو إذا تعذر                
الشحن عليها بسبب ال يرجع إلى البائع التزم المشتري بالمصروفات اإلضافية التي تنجم عـن               

عقاد المهلة المعينة للشحن بشرط أن      ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ ان           
  .يكون في هذا التاريخ قد تعين بذاته

  
  )١٢٣(مادة 

إذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحـق تعيـين ميعـاد              
التسليم خالل مدة معينة ولم يعينه، أو بتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمـات محـددة                 

 المدة، التزم المشتري بالمصروفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد              خالل هذه 
يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد اإلخطار أو المدة المتفق عليها لتعيـين ميعـاد                 

  .التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته
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  )١٢٤(مادة 
 المبيع على رصيف ميناء الشحن الذي ترسو عليه الـسفينة التـي             إذا اتفق على أن يتم تسليم     

وتسري على هذا البيع أحكام البيع فوب عـدا   )  F.A.S فاس ( يعينها المشتري سمى البيع  
  .البضاعة على السفينة

  
  C.I.Fالبيع . ب

  )١٢٥(مادة 
ف التأمين البحري   البيع سيف هو البيع الذي يتم بثمن مقطوع يشمل فضالً عن ثمن المبيع تكالي             

  .عليه وأجرة النقل بالسفينة إلى ميناء الوصول
وتعتبر البضاعة قد تم تسليمها إلى المشتري عند إتمام شحنها بالسفينة، وتنقل تبعة الهالك إلى               

  .المشتري من هذا الوقت
  ). S  & F  ) ( أف . أند . س( وإذا لم يلتزم البائع بالتأمين أعتبر البيع 

  
  )١٢٦( مادة 

على البائع إبرام عقد نقل البضائع مع ناقل حسن السمعة، وبالشروط العادية واختيـار سـفينة                
صالحة لنقل البضائع من جنس المبيع، وعليه أيضاً أداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ التـي                

  .قد يشترط الناقل دفعها في ميناء الشحن
  

  )١٢٧(مادة 
ة تأميناً على المبيع ضد أخطار النقـل وأن يـؤدي           على البائع أن يعقد مع مؤمن حسن السمع       

  .المصروفات والنفقات الالزمة لذلك
يجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وأال يقل مبلـغ                

  .التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع
 أما األخطار اإلضافية وأخطار الحـرب       وال يلتزم البائع بالتأمين إال ضد أخطار النقل العادية،        

  .فال يلتزم البائع بالتأمين ضدها إال إذا طلب المشتري منه ذلك
وال يكون البائع مسئوالً تجاه المشتري بسبب عجز المؤمن عن تأدية بدل التأمين إذا كان قـد                 

  .آمن على المبيع لدى شركة تأمين حسنة السمعة
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  )١٢٨(مادة 
 وحزم المبيع وشحنه على السفينة خالل المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي             يلتزم البائع بتعبئة  

بها العرف ويتحمل البائع نفقات التعبئة والحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الـوزن أو               
  .العد الالزم لشحن المبيع

  .وعلى البائع إخطار المشتري دون إبطاء اسم السفينة وإتمام الشحن
  

  )١٢٩(مادة 
أما إذا كـان سـند      ) شحن  ( إثبات شحن البضائع للمبيع بسند الشحن المذكور فيه كلمة          يكون  

فللمشتري أن يثبت أن الشحن لم يقع فعالً فـي التـاريخ            ) برسم الشحن   ( الشحن قد ذكر فيه     
  .المدون بالسند

وعلى أنه إذا كان سند الشحن يشتمل على بيان محرر بخط ربان السفينة وموقـع منـه بـأن                   
  .ائع شحنت فعالً في التاريخ المحدد فليس للمشتري أن يثبت خالف ذلك في موجهة البائعالبض

  
  )١٣٠(مادة 

وتقديمها للمشتري، على أن يتحمـل      . يلتزم البائع بالحصول على شهادة للمبيع حسب األصول       
  .المشتري مصروفات ذلك ما لم يتفق على خالفه

المشترى مـن الحـصول علـى الوثـائق الـالزم      كما يلتزم البائع بتقديم كل مساعدة لتمكين      
  .استخراجها في الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى

  
  )١٣١(مادة 

يلتزم البائع بأداء المبالغ التي تستحق على المبيع إلى أن يتم شحنه على السفينة ويـدخل فـي                  
  .ذلك رسم التصدير

ورسوم مصاريف إخراج المبيع من الجمرك في ميناء التفريغ فتكون على           أما رسوم االستيراد    
  .عاتق المشتري

  
  )١٣٢(مادة 

يتحمل البائع تبعة ما قد يلحقه المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها المبيع أثناء شحنه                 
  .وتنتقل التبعة بعد ذلك إلى المشتري. حاجز السفينة
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  )١٣٣(مادة 
حن البضاعة أن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفـاً وقـابالً              على البائع بعد ش   

وترفق بسند الشحن قائمـة بالبـضاعة المبيعـة         . للتداول وموجهاً إلى الميناء المعين للتفريغ     
وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق األخرى التي يطلبها المشتري وإذا أحال              

 األمور إلى مشارطه إيجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هـذا العقـد              سند الشحن في بعض   
  .أيضاً

ويعتبر سند الشحن نظيفاً إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيوب علـى                
المبيع أو كيفية تعبئته وحزمه وال يدخل في هذا الشروط اإلشارة في سند الشحن إلـى سـبق                  

 إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيـع            استعمال األوعية أو األغلفة أو    
  .أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها

ويجب أن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين األصلية صادرة من المـؤمن ومـشتملة                
التي على الشروط األساسية المنصوص عليها في الوثيقة األصلية بحيث تخول حاملها الحقوق             

  .تمنحها هذه الوثيقة
  

  )١٣٤(مادة  
ال يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غيـر مطابقـة للـشروط            
المنصوص عليها في عقد البيع، ويعتبر المشتري قابالً بتلك المستندات إذا لم يعترض عليهـا               

ها ويتم االعتـراض بأخطـار      عن طريق مصرف المشتري خالل  سبعة أيام من تاريخ تسلم          
البائع كتابة بإرسال مستندات مطابقة للشروط المتفق عليها خالل فترة مناسبة، وللمشتري بعد             

  .انقضاء تلك الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض أن كان له مقتضى
وإذا رد المشتري المستندات ألسباب معينة أو قبلها بتحفظات فليس له بعد ذلك أن يبـدي أي                 

  .راض غير األسباب والتحفظات التي سبق له إيرادهااعت
  .وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر

  
  )١٣٥(مادة 

إذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصـلت المـستندات                
 يلزم لتمكين المشتري من الحـصول       يام بكل ما  ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك الق       

على نسخة من المستندات التي لم تصل أو استكمال المـستندات الناقـصة، ويحمـل البـائع                 
  .المصروفات الالزمة لذلك مع التعويض إذا كان له مقتضى
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  )١٣٦(مادة 
ناء المتفـق   يلتزم المشتري بتسلم المبيع عند وصوله إلى المي       ) ١٣٣(مع مراعاة أحكام المادة     

عليه، ويتحمل المشتري المبالغ التي تستحق على المبيع خالل نقله كما يتحمـل مـصروفات               
التفريغ عند وصوله ما لم يكن الناقل قد استوفى تلك المبالغ والمصروفات في ميناء الشحن أو                

  ).البيع سيف حتى التفريغ(اتفق في عقد البيع على أن يتحملها البائع 
  

  )١٣٧(مادة 
 احتفظ المشتري بحق تعيين الشحن أو ميناء التفريغ خالل مدة معينة ولم يصدر تعليماتـه                إذا

في هذا الشأن خالل المدة المذكورة التزم بالمصروفات اإلضافية التي تنجم عن ذلك وتحمـل               
تبعه ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى تاريخ انقضاء مهلة الشحن بشرط أن يكون المبيع فـي    

  .قد تعين بذاتهذلك التاريخ 
  

  )١٣٨(مادة 
إذا ظهرت في البضاعة مخالفة لما جاء في المستندات ولم تجاوز المخالفة بالقدر المسموح به               
عرفاً كان المشتري ملزماً بقبولها مع تنزيل قي الثمن يقدره الخبراء وفقاً للعرف المعمول بـه                

  .في ميناء الوصول
  
  بيع الوصول. ج

  )١٣٩(مادة 
ضمن شروطاً من شأنها تحميل البائع تبعه الهالك بعد شحن البضاعة أو تجعـل              العقد الذي يت  

أمر تنفيذ العقد منوطا بوصول السفينة سالمة أو تعطي المشتري الخيار في قبـول البـضاعة                
حسب االتفاق أو حسب النموذج المسلم إليه حين العقد، يخرج عن كونه بيـع سـيف أو بيـع             

  .يم في مكان الوصولفوب، ويعتبر بيعاً بشرط التسل
  
  البيع في مطار القيام. د

  )١٤٠(مادة 
البيع في مطار القيام هو البيع الذي يتم فيه تسليم البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت                 

  .تصرف الناقل الجوي الذي عينه المشتري أو الذي يختاره البائع
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )١٤١(مادة 
م إلي الناقل الجوي أو إلى من يمثله فـي المكـان            يلتزم البائع بتسيلم البضاعة في مطار القيا      

والتاريخ المتفق عليهما أو في المكان الذي يعينه المشتري بعد إبرام العقد ويتم التـسليم وفقـاً                 
وعلى البائع دون إبطاء إخطار المـشتري بتمـام         . للقواعد واألعراف المتبعة في مطار القيام     
  .ل االتصاالت السلكية والالسلكيةتسليم البضاعة، وذلك بأية وسيلة من وسائ

  
  )١٤٢(مادة 

يقوم البائع بإبرام عقد نقل البضاعة على نفقة ومسئولية المشتري إذا طلب األخير منه ذلك أو                
يقوم البائع بذلك إذا لم يعط المشتري تعليمات بشأن نقل البضاعة في الموعد المناسب وكـان                

وز للبائع أال يقوم بإبرام عقد النقل وفي هـذه          قيامه بذلك مما يجري به العرف التجاري، ويج       
  .الحالة يخطر المشتري فوراً بذلك

وإذا تولى البائع إبرام عقد النقل، التزم بمراعاة التعليمات الصادرة إليه من المشتري واختيـار      
طائرة صالحة لنقل بضائع من ذات طبيعة الشيء وبطريق الرحلة المعتاد من مطار القيام إلى               

  .وصول الذي عينه المشتري، أو إلى أقرب مطار إلى منشأة المشتريمطار ال
  

  )١٤٣(مادة 
  .يلتزم البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على البضاعة بسب تصديرها

كما يلتزم البائع بأن يزود المشتري بجميع المستندات الالزمة الستالم البضاعة والتي تكـون              
  .تحت تصرف البائع

  
  )١٤٤(مادة 

إذا امتنع الناقل الجوي أو الشخص اآلخر الذي عينه المشتري عن تسلم البضاعة في مطـار                
القيام، أو إذا لم يقم المشتري بتزويد البائع في الوقت المناسـب بالتعليمـات الالزمـة لنقـل                  

  .البضاعة يكون على البائع إخطار المشتري بذلك في أسرع وقت ممكن
  

  )١٤٥(مادة 
لتي ال يكون فيها على البائع إبرام عقد نقل البضاعة، يلتزم المـشتري، وعلـى               في األحوال ا  

نفقته بتنظيم عملية نقل البضاعة من مطار القيام إلى مطار الوصول، وتحديد الناقل الجوي أو               
ممثله أو أي شخص آخر تسلم البضاعة إليه وعلى المشتري إخطار البائع بذلك وفـي وقـت                 

مشتري البائع في الوقت المناسب بالتعليمات الالزمة لنقل البـضاعة،          وإذا لم يخطر ال   . مناسب
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يتحمل المشتري جميع النفقات اإلضافية التي تترتب على ذلك، كما يتحمـل مـا قـد يلحـق                  
البضاعة من ضرر منذ التاريخ الذي يتعين فيه التسليم  بشرط أن تكون البضاعة قد أفـرزت                 

  .أو تعينت بذاتها
  

  )١٤٦(مادة 
تنع الناقل الجوي أو أي شخص آخر، عينه المشتري عن تسلم البضاعة، تحمل المشتري              إذا ام 

كما يتحمل تبعه ما قد يلحق البضاعة من ضرر         . جميع النفقات اإلضافية التي تترتب على ذلك      
وذلك منذ التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم بشرط أن تكون البضاعة قد أفرزت               

  .أو تعينت بذاتها
  

  )١٤٧(مادة 
يكون عقد البيع من البيوع الدولية المتقدمة مستقالً، وال يؤثر على العالقات التي تنشأ بين كل                
من البائع والمشتري والناقل في عقد النقل، أو بين المشتري والمصرف في عقـد االعتمـاد                

  .المستندي
  

مارات العربية المتحدة رقم    من قانون المعامالت التجارية لدولة اإل     ) ١٦٣-١٣٣(يقابلها المواد   
  .١٩٩٣ لسنة ١٨
  

لقد اختار المشروع تنظيم بعض البيوع الدولية التي تستوجب نقل البضاعة المبيعة سواء عبر              
وبالفعل فقد قام المشروع بتنظيم بعض البيوع البحرية، سواء كانت بيـوع            . السفينة أو الطائرة  

إف . أند. ، أو البيع س   .C.I.Fو البيع سيف    ، أ FAS، أو البيع فاس     .F.O.Bكالبيع فوب   (قيام  
S & F ( أو بيوع الوصول)كما نظم المشروع عقد البيع في مطـار القيـام   ). كبيع الوصول

وحيث أن العمل يجـري اآلن علـى        . الذي هو أيضا عقد قيام لكنه يتطلب النقل جوا ال بحرا          
إذا لم يكن بد من ذلك، أن       وضع مسودة مشروع لقانون التجارة البحرية في فلسطين فاألولى،          

، والبيـع   FAS، والبيع فـاس     .F.O.Bوهي البيع فوب    (تتم معالجة هذه البيوع البحرية هناك       
ولذلك سوف يتم التركيـز هنـا   ). ، وبيع الوصولS & Fإف . أند. ، والبيع س.C.I.Fسيف 

قانون التجارة  على بيان مفهوم كل من هذه العقود البحرية فقط أمال بأن يتم نقلها إلى مشروع                
البحرية، في حين سيتم التفصيل أكثر في عقد البيع في مطار القيام ألن هذا المـشروع هـو                  

  .المكان المناسب لتنظيمه
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  F.O.Bالبيع فوب  
 Free On(ويعتبر هذا البيـع فـوب   ). ١٢٤ - ١١٧(يعالج المشروع البيع فوب في المواد 

Board (      ويقصد .  في الحياة العملية من بيوع الوصول      من بيوع القيام التي هي أكثر استعماال
بالبيع فوب ذلك البيع الذي يقوم البائع بموجبه بتسليم البضاعة في ميناء الشحن علـى ظهـر                 

فألن ملكية البضاعة تنتقـل     . السفينة دون أن يلتزم بإبرام عقد النقل أو التأمين على البضاعة          
هر السفينة فإنه يتحمل مخاطر الطريـق،       للمشتري من لحظة إفراز البضاعة وتعيينها على ظ       

  .ومن ثم فهو الذي يقوم بالتأمين عليها إذا ما شاء
ويلتزم البائع بموجب البيع فوب بإحضار البضاعة إلى ميناء الشحن وبـشحنها علـى ظهـر                

  . السفينة على نفقته، ويتحمل تبعة هالكها حتى هذه اللحظة
 البضاعة في ميناء القيام، وبإبرام عقد النقل وبأن         ويلتزم المشتري بدفع الثمن منذ لحظة تسلمه      

. يحدد للبائع السفينة التي يتم عليها الشحن خالل المدة المتفق عليها أو التي جرى عليها العرف               
  . وكذلك يتولى المشتري التأمين على البضاعة إذا أراد تفادي مخاطر الطريق

ن المشروع من البيوع الدوليـة لكنـه        م) ١٤٧(ويالحظ أن البيع فوب يعتبر بمقتضى المادة        
مستقٌل عن العقود األخرى التي تنشأ بسبب هذا العقد، كالعالقة بين المشتري والناقل أو بـين                

  .البائع والناقل بموجب عقد النقل أو بين المشتري والمصرف بموجب عقد االعتماد المستندي
  
  C.I.Fالبيع . ب

). ١٣٨ - ١٢٥(في المواد ) Cost, Insurance and Freight(يعالج المشروع البيع سيف 
ويعتبر البيع سيف أيضا من بيوع القيام البحري، لكنه يختلف عن البيع فوب فـي أن البـائع                  
يلتزم بإبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة مقابل قيام المشتري بدفع ثمن إجمالي يشمل ثمن               

ي البضاعة بموجب هذا العقد فـي مينـاء   ويتسلم المشتر. البضاعة وقسط التأمين وأجرة النقل 
  .القيام عندما يتم شحنها في السفينة، ويتحمل من هذه اللحظة تبعة هالكها

من المشروع من البيوع الدولية لكنه أيضا مستقٌل عن         ) ١٤٧(ويعتبر هذا العقد بمقتضى المادة      
قل أو بين البائع والناقل     العقود األخرى التي تنشأ بسبب هذا العقد، كالعالقة بين المشتري والنا          

  .بموجب عقد النقل أو بين المشتري والمصرف بموجب عقد االعتماد المستندي
  
  بيع الوصول. ج

فقد بينت هذه المادة الحاالت التـي ال يكـون          ). ١٣٩(يعالج المشروع بيع الوصول في المادة       
  :فيها البيع الدولي من النوع سيف أو فوب وهي

  من شأنها تحميل البائع تبعه الهالك بعد شحن البضاعة،إذا تضمن العقد شروطاً 
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  إذا تضمن العقد شروطاً تجعل أمر تنفيذه منوطا بوصول السفينة سالمة،
إذا تضمن العقد شروطاً تعطي المشتري الخيار في قبول البضاعة حسب االتفـاق أو حـسب                

  النموذج المسلم إليه حين العقد،
  . بيعاً بشرط التسليم في مكان الوصولإذ يعتبر العقد في كل هذه األحوال

من المشروع من البيوع الدولية لكنه      ) ١٤٧(ويالحظ أن هذا العقد يعتبر أيضا بمقتضى المادة         
مستقل عن العقود األخرى التي تنشأ بسبب هذا العقد، كالعالقة بين المشتري والناقل أو بـين                

  .صرف بموجب عقد االعتماد المستنديالبائع والناقل بموجب عقد النقل أو بين المشتري والم
  
  البيع في مطار القيام. د

  :مفهوم العقد ومميزاته

من المشروع عقد البيع في مطار القيام بأنه البيع الذي يتم فيـه تـسليم               ) ١٤٠(عرفت المادة   
البضاعة في مطار القيام وذلك بوضعها تحت تصرف الناقل الجوي الذي عينه المـشتري أو               

ومن خالل هذا التعريف، ومن خالل نصوص المشروع األخرى الناظمـة   . بائعالذي يختاره ال  
  :لهذا العقد، تتضح مميزات هذا البيع عن غيره من البيوع وهي

  .يجوز في هذا العقد إلزام البائع بإبرام عقد النقل
اعة تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري من وقت تسليمها للناقل، إذ يتم في هذا البيع تسليم البض               

وهـذه  . وانتقال ملكيتها إلى المشتري من لحظة وضع البضاعة تحت تصرف الناقل الجـوي            
الخاصية تحقق للمشتري فائدة كبيرة تتمثل في إمكانية تصرفه في البضاعة سواء كانـت فـي          
  .الطريق أو ال زالت في مطار القيام، فإذا ما ارتفعت األسعار قام المشتري ببيعها لمشتٍر آخر

شتري مخاطر الطريق من التاريخ الذي أصبحت فيه البضاعة معدة للتسليم علـى أن              تحمل الم 
فكما أن المشتري يكسب ملكية البضاعة مـن        . تكون هذه البضاعة قد أفرزت أو تعينت بذاتها       

تاريخ وضعها تحت تصرف الناقل الجوي مما يجعله يستفيد من ارتفاع األسعار   كما رأينـا،                 
ريق التي يمكن أن تتعرض لها البضاعة وتبرأ ذمـة البـائع منهـا،              فكذلك يتحمل مخاطر الط   

وينبني على ذلك أن البضاعة إذا ما هلكت أو تلفت ولو بقوة قاهرة وهي فـي طريقهـا إلـى                    
مطار الوصول فان هذا الهالك أو التلف يكون على عاتق المشتري وال يعفيه ذلك مـن دفـع                  

  ). ١٤٦المادة (الثمن، 
التزامات كل من طرفي عقد البيع في مطار القيام، فعالجـت           ) ١٤٦ – ١٤١(وقد بينت المواد    

) ١٤٦،  ١٤٥(التزامات البائع بصورة أساسـية وعالجـت المادتـان          ) ١٤٤ - ١٤١(المواد  
  . التزامات المشتري في هذا العقد
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من المشروع أن البائع يلتزم بتسليم البضاعة في مطار القيام إلى الناقـل             ) ١٤١(بينت المادة   
الجوي أو أي شخص آخر يمثله وذلك في المكان والتاريخ المتفق عليهما أو أي مكـان آخـر                  
يعينه المشتري بعد إبرام العقد، وتحكم القواعد واألعراف المتبعة في مطـار القيـام أصـول                

وأوجبت على البائع بعد ذلك ودون إبطاء أن يبلغ المشتري بتمام التسليم وذلك             . وكيفية التسليم 
من ) ١٤٣(واستكماال لذلك فقد ألزمت الفقرة الثانية من المادة         . لة من وسائل االتصال   بأي وسي 

المشروع البائع بان يقوم كذلك بتزويد المشتري بجميع المستندات التي تكون تحـت تـصرف               
  .البائع والالزمة لهذا التسليم

ما طلب المـشتري    من المشروع البائع بإبرام عقد نقل البضاعة إذا         ) ١٤٢/١(وألزمت المادة   
منه ذلك، أو إذا لم يعط المشتري البائع تعليمات بشأن نقل البضاعة في الوقت المناسب وكان                

ويقوم البائع في كـال الحـالتين       . العرف التجاري يقضي في هذه الحالة القيام بإبرام عقد النقل         
  . النقلوإذا لم يقم البائع بإبرام عقد. بإبرام العقد على نفقة ومسؤولية المشتري

أيضا انه يجوز للبائع أن ال يقوم بـإبرام عقـد النقـل             ) ١٤٢(وبينت الفقرة األولى من المادة      
وعندئذ يجب عليه أن يخطر المشتري فوراً بذلك، وأما إذا قبل إبرام عقد النقل فانه يلزم وفق                 

طريقة المناسبة  الفقرة الثانية بمراعاة التعليمات الصادرة إليه من المشتري واختيار الطائرة وال          
  .واألفضل لهذا النقل

من المشروع البائع بأداء جميع الرسوم والضرائب التي تستحق على          ) ١٤٣/١(ألزمت المادة   
  .البضاعة بسبب تصديرها، سواء ابرم البائع عقد النقل أم لم يبرمه

 عـن   انه إذا امتنع الناقل الجوي أو الشخص اآلخر الذي عينه المشتري          ) ١٤٤(وبينت المادة   
تسلم البضاعة في مطار القيام أو أن المشتري لم يقم بتزويد البائع بالتعليمات الالزمـة لنقـل                 
  .البضاعة، فإنه يقع على البائع في هذه الحالة القيام بإخطار المشتري بذلك بأسرع وقت ممكن

ام عقـد   أن المشتري، وفي األحوال األخرى التي ال يلتزم فيها البائع بإبر          ) ١٤٥(بينت المادة   
المذكورة أعاله، يلتزم وعلى نفقته الخاصة بتنظيم عمليـة         ) ١٤٢(نقل البضاعة بموجب المادة     

ويجب على المشتري في هذه الحالة تعيين الناقـل         . النقل من مطار القيام إلى مطار الوصول      
ك الجوي أو من يمثله أو أي شخص آخر يلتزم البائع بتسليم البضاعة إليه، وإخطار البائع بـذل        

ويتحمل المشتري جميع النفقات اإلضافية     . وبالتعليمات الالزمة لنقل البضاعة في وقت مناسب      
كما يتحمل ما قد يلحق البضاعة من ضرر شرط أن تكون البضاعة قد             . التي تترتب على ذلك   
  .أفرزت أو تعينت بذاتها

ـ             وي أو أي شـخص     يقوم المشتري في هذا العقد بتسلم البضاعة المبيعة له بواسطة الناقل الج
من المشروع المشتري، في حال     ) ١٤٦(وألزمت المادة   . آخر يحدده المشتري في مطار القيام     
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امتنع هذا الناقل الجوي أو الشخص الذي عينه المشتري عن تسلم البـضاعة، تحمـل جميـع                 
  .النفقات اإلضافية التي تترتب على ذلك

ن المشروع من عقود البيوع الدولية لكنه       م) ١٤٧(وأخيرا فإن هذا العقد يعتبر بمقتضى المادة        
مستقٌل عن العقود األخرى التي تنشأ بسبب هذا العقد، كالعالقة بين المشتري والناقل أو بـين                

  .البائع والناقل بموجب عقد النقل أو بين المشتري والمصرف بموجب عقد االعتماد المستندي
  
   عقد التوريد- ٤

  )١٤٨(مادة 
نى وحد أقصى للكمية التي يلتزم المورد بتوريدها، جاز لطالب التوريد           إذا اتفق على حد أد    . ١

  .تعيين الكمية التي تلزمه، بشرط أن تقع بين الحدين وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسب
وإذا اتفق على الحد األدنى وحده، كان لطالب التوريد تعيين الكمية التي تلزمه بـشرط أال                . ٢

  .فق عليه وأن يخطر بها المورد بميعاد مناسبتقل عن الحد األدنى المت
  

  )١٤٩(مادة 
إذا اتفق على أجل للتوريد فالمفروض أن األجل مشروط لصالح الطرفين فال يجوز تعديله              . ١

  .إال برضائهما
وإذا اتفق على أن يكون لطالب التوريد تحديد أجله فعليه أن يخطر المورد بميعاد مناسـب                . ٢

  .باألجل الذي يحدده
وإذا لم يتفق على أجل التوريد جاز لكل من الطرفين إنهاء العقد فـي أي وقـت بـشرط                   . ٣

  .إخطار الطرف اآلخر بميعاد مناسب
  

  )١٥٠(مادة 
إذا تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته بشأن إحدى التوريدات الدورية فال يجوز للطـرف               

إحداث ضرر جسيم له أو إضـعاف       اآلخر فسخ العقد، إال إذا كان من شأن التخلف عن التنفيذ            
  .الثقة في مقدرة الطرف المتخلف على االستمرار في تنفيذ التوريدات الالحقة

  
  )١٥١(مادة 

ال يجوز االتفاق على منع طالب التوريد من التعاقد مع غير المورد على شـراء بـضائع أو                  
إال لمـدة خمـس     الحصول بمقابل على خدمات مماثلة للبضائع أو الخدمات محل عقد التوريد            

. سنوات على األكثر من تاريخ العقد، أيا كانت الميزات التي يقررها المورد لطالب التوريـد              
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وكل اتفاق على مدة أطول يخفض إلى خمس سنوات، وال يجوز تجديد المدة إال بعد انتهائهـا                 
  .ولمرة واحدة باتفاق صريح

  
  .١٩٩٩لسنة ) ١٧ (من قانون التجارة المصري رقم) ١١٨-١١٥(يقابلها المواد 

  
باعتباره صـورة خاصـة لعقـد البيـع      ) ١٥١-١٤٨(عالج المشروع عقد التوريد في المواد       

 في حالة االتفاق مع المورد فقط على        –أن طالب التوريد يلتزم     ) ١٤٨(التجاري فبينت المادة    
 يقل عن    بأن يحدد هذه الكمية المطلوب توريدها بما ال        -الحد األدنى للكمية المطلوب توريدها    

وأما إذا كان االتفاق بين الطرفين على الحد األدنى والحـد األعلـى             . الحد األدنى المتفق عليه   
وفي كال  . للكمية المطلوب توريدها فيلتزم طالب التوريد بأن يحدد كمية تقع بين هذين الحدين            

اسب يمكـن   الحالتين يلتزم طالب التوريد بإخطار المورد بالكمية المطلوب توريدها بميعاد من          
  .المورد من تحضير هذه الكمية وتسليمها في المواعيد المحددة للتوريد

من المشروع على انه إذا تضمن عقد التوريد أجال فال يجوز، من حيث             ) ١٤٩(وتنص المادة   
وأما إذا تم االتفاق على أن      . المبدأ، تعديله إال باتفاق الطرفين على اعتبار انه تقرر لمصلحتهما         

 أن يخطـر المـورد بميعـاد        – عند تحديده    - التوريد وحده تحديد األجل فعليه       يكون لطالب 
وال يجـوز لطالـب     . مناسب يمكنه من تحضير الكمية المطلوب توريدها ونقلها إلى المستورد         

 أن يحدد أجال للتوريد يتنافى وطبيعة العقد أو العرف السائد فـي هـذا               – فوق ذلك    -التوريد  
  .المجال

لكل مـن   ) ١٤٩( االتفاق على أجل للتوريد فقد أجازت الفقرة الثالثة من المادة            وأما إذا لم يتم   
ويعتبر هذا  . الطرفين إنهاء العقد في كل وقت بشرط إخطار الطرف اآلخر بذلك بميعاد مناسب            

مـن  ) ٩٤(الحكم خروجا على القاعدة العامة في البيوع التجارية المنصوص عليها في المادة             
بأنه إذا لم يحدد ميعادا لتسليم المبيع وجب أن يتم التسليم بمجرد إبـرام              المشروع التي تقضي    

) طالب التوريد (العقد، مما يعني أن عدم التسليم عند إبرام العقد في هذه الحالة يخول المشتري               
  .طلب فسخ العقد

دى من المشروع حالة تخلف أحد الطرفين عن تنفيذ التزاماته المتعلقة بإح          ) ١٥٠(وتنظم المادة   
التوريدات الدورية، فنصت على عدم جواز الفسخ إال إذا كان هذا التخلـف يـشكل إخـالال                 

وكذلك إذا كـان    ). طالب الفسخ (جوهريا يؤدي إلى إلحاق الضرر الجسيم بالطرف حسن النية          
هذا التخلف يشكل إخالال مبتسرا بالعقد من قبل المورد يتمثل في إضعاف الثقة في قدرته على                

  .في تنفيذ التوريدات الالحقة فإنه يحق لطالب التوريد أن يفسخ العقداالستمرار 
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من المشروع فقد جاءت بحكم يهدف إلى حماية طالب التوريد من الشروط            ) ١٥١(وأما المادة   
التعسفية التي قد يفرضها المورد، فحظرت كل شرط بالعقد يقيد حقه في التعامل مـع الغيـر                 

 محل التوريد إال إذا كانت هذه الـشروط محـددة المـدة،             للحصول على البضائع أو الخدمات    
خمس سنوات من تاريخ العقد مع جواز تجديـدها لمـدة           ) ٥(وبشرط أن ال تتجاوز هذه المدة       

  .واحدة وباتفاق صريح يتم بعد انتهائها
  

  الفصل الرابع

  الرهن التجاري

  )١٥٢(مادة 
ن التجاري تسري أحكام هذا الفـصل       مع مراعاة األحكام التي تنظم أنواعاً خاصة من الره        . ١

  .على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين
فيما عدا القيود الواردة في هذا القانون، يثبت الرهن التجاري فيما بين المتعاقدين أو الغير               . ٢

  .بكافة طرق اإلثبات
  

  )١٥٣(مادة 
 الغير أن تنتقل حيازة الشيء المرهون إلي الدائن المرتهن، أو           يشترط لنفاذ الرهن في حق    . ١

  .إلي عدل يعينه المتعاقدان، وأن يبقى في حيازة من تسلمه حتى انقضاء الرهن
  : حائزاً للشيء المرهون في الحالتين اآلتيتين - أو العدل -يكون الدائن المرتهن . ٢

اد أن الـشيء المرهـون صـار فـي           إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على االعتق        
  .حراسته

  .إذا تسلم صكاً يمثل الشيء المرهون، ويعطي حائزة دون غيره حق تسلمه
تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبـر               . ٣

 في اإليصال تعييناً    تسليم إيصال اإليداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً           
نافياً للجهالة، وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالـة          
يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن،                 

  .ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن
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  )١٥٤(مادة 
يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك االسمية، بحوالة يذكر فيها أنها على سـبيل الـرهن                . ١

  .وتقيد في دفاتر الجهة التي أصدرت الصك
يتم رهن الحقوق الثابتة في الصكوك ألمر، بتظهير يذكر فيه أنه للـرهن، أو أي عبـارة                 . ٢

  .أخرى تفيد ذلك
في الفقرتين السابقتين نافذاً في حق المدين دون حاجة إلى إعالنه           يكون الرهن المشار إليه     . ٣

  .به أو قبوله
  

  )١٥٥(مادة 
 إيصاالً يبين فيه ماهيـة الـشيء        - إذا طلب منه ذلك      -على الدائن المرتهن أن يسلم المدين       

  .المرهون ونوعه ومقداره وقيمته وغير ذلك من الصفات المميزة له
  

  )١٥٦(مادة 
رهن على مال مثلي بقى الرهن قائماً ولو استبدل بالشيء المرهون شئ آخـر              إذا ترتب ال  . ١

  .من نوعه
إذا كان الشيء المرهون من األموال غير المثلية جاز للمدين أن يستبدل به غيره، بـشرط                . ٢

  .أن يكون متفقاً على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن المرتهن البدل
  

  )١٥٧(مادة 
ن أن يقوم بجميع التدابير الالزمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته،           على الدائن المرته  

وعليه أن يستوفي لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشيء كقبض قيمته وتوابعـه، علـى أن               
يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن، ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخـصم أوالً                 

 على الشيء وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم أصل            من قيمة ما أنفقه في المحافظة     
  .الدين ما لم يتفق على غير ذلك

  
  )١٥٨(مادة 
إذا لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في ميعاد استحقاقه، كان للدائن المـرتهن بعـد                . ١

ـ              ول أن  انقضاء سبعة أيام من تاريخ تكليفه المدين بالوفاء بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوص
  . يتقدم بطلب مستعجل لقاضي المحكمة المختصة لألمر ببيع الشيء المرهون كله أو بعضه
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يجري البيع في الزمان والمكان اللذين عينهما القاضـي بالمزايـدة العلنيـة، إال إذا أمـر                 . ٢
القاضي بإتباع طريقة أخرى، وإذا كان الشيء المرهون متداوالً في سوق األوراق المالية أمر              

  .قاضي ببيعه فيها بمعرفة أحد السماسرة المقبولين للعمل بهاال
يستوفي الدائن المرتهن، بطريق األولوية، دينه من أصل وعائد ومـصاريف مـن الـثمن            . ٣

  .الناتج من البيع
  

  )١٥٩(مادة 
إذا تقرر الرهن على عدة أموال، كان من حق الدائن المرتهن تعيين المال الذي يجري عليـه                 

  .م يتفق على غير ذلك، أو كان من شأنه إلحاق ضرر بالمدينالبيع، ما ل
  .وفي جميع األحوال ال يجوز أن يشمل البيع إال ما يكفي للوفاء بحق الدائن المرتهن

  
  )١٦٠(مادة 
إذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الـدين، جـاز                . ١

ناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض أو انقـضى الميعـاد          للدائن المرتهن أن يعين للمدين ميعاداً م      
المحدد دون أن يقوم بتكملة الضمان، جاز للدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون باتباع               

من هذا القانون، وينتقل حق الرهن إلي الـثمن    ) ١٥٨(اإلجراءات المنصوص عليها في المادة      
  .الناتج عن البيع

ن معرضاً للهالك أو التلف، أو كانت صيانته تستلزم نفقات باهظـة            إذا كان الشيء المرهو   . ٢
ولم يشأ المدين تقديم شئ أخر بدله، جاز لكل من الدائن المرتهن والمـدين أن يتقـدم بطلـب                   
مستعجل لقاضي المحكمة المختصة للترخيص له في بيعه فوراً بالطريقة التي يعينها القاضي،             

  .ن البيعوينتقل الرهن إلي الثمن الناتج م
  

  )١٦١(مادة 
يكون باطالً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن أو بعد تقريره، يعطى الدائن المرتهن في حالـة                 
عدم استيفائه الدين عند حلول أجله، الحق في تملك الشيء المرهون، أو في بيعه دون مراعاة                

  .من هذا القانون) ١٥٨(اإلجراءات المنصوص عليها في المادة 
  

، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ١٢٩-١١٩(لمواد  يقابلها ا 
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٦٧-٦٠(
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استهل المشروع هذا الفصل بتعريف عقد الرهن التجاري الذي تسري عليه أحكام هذا الفصل،              
لكل رهن يتقرر على مال منقول      على شمول هذا العقد     ) ١٥٢(فنصت الفقرة األولى من المادة      

وعليه، يكون الرهن تجاريا إذا ما كان لـضمان         . ضمانا لدين يعتبر تجاريا بالنسبة إلى المدين      
دين تجاري بالنسبة للمدين ودون اعتبار لطبيعة الدين بالنسبة للدائن، األمر الذي يحـول دون               

مـن  ) ٣(لواردة فـي المـادة      تطبيق فكرة األعمال التجارية المختلطة على الرهن التجاري ا        
المشروع والتي بموجبها يكون العقد تجاريا بالنسبة إلى أحد الطرفين ومـدنيا بالنـسبة إلـى                

ومرد ذلك أن الرهن التجاري يرتب آثارا بالنسبة للغير ويستوجب لذلك نقـل             . الطرف اآلخر 
عينه الطرفان، ممـا    حيازة المال المرهون من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل ي            

فالعبرة دائما بالدين المضمون فقط، فإذا كـان دينـا          . يقتضي تطبيق قواعد واحدة على الرهن     
  .تجاريا بالنسبة للمدين صار الرهن تجاريا حتى بالنسبة للدائن المرتهن غير التاجر

 التـي   وال تسري أحكام هذا الفصل إال إذا كان محل الرهن ماال منقوال، مع مراعاة األحكـام               
وإذا كان المال المرهون عقارا فال تسري عليه أحكام         . تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجاري     

هذا الفصل حتى ولو كان تأمينا لدين تجاري، وإنما يظل عقد الرهن خاضعا في هذه الحالـة                 
  .لألحكام المقررة له في القانون المدني 

لرهن التجاري الذي ينظمـه هـذا الفـصل         إلى أن ا  ) ١٥٢(وأشارت الفقرة الثانية من المادة      
وبغض النظر عن قيمة الدين المضمون بالرهن يمكن أن يتم إثباته بكل وسائل اإلثبات، سواء               

غير أن المشروع أورد اسـتثناءات      . أو بالنسبة للغير  ) الراهن والمرتهن (فيما بين المتعاقدين    
نا النعقاد الرهن الذي يقع علـى       منه الكتابة رك  ) ١٥٤(على هذا األصل، حيث اعتبرت المادة       

  .الحقوق الثابتة في الصكوك االسمية أو الصكوك اإلذنية
من المشروع اعتبرت انتقال حيازة المال المرهـون        ) ١٥٣/١(ومن ناحية أخرى، فإن المادة      

من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه الطرفان شرطا لنفاذ الرهن في حـق                 
ب كذلك أن يبقى المال المرهون في يد من انتقلت إليه حيازتـه إلـى أن ينقـضي                  الغير، ويج 

ولكن المشروع لم يشترط لنفاذ الرهن في حق الغير من حيث المبدأ أن يكون مكتوبا،               . الرهن
  .وحتى إذا كان مكتوبا فال يشترط أن تكون الكتابة ثابتة التاريخ

فية انتقال حيازة المال المرهون إلى الدائن المرتهن        كي) ١٥٣(وقد بينت الفقرة الثانية من المادة       
فإذا كان المال المرهون منقوال ماديا انتقلت حيازته للدائن أو العدل اما بشكل مادي              . أو العدل 

بوضع المنقول تحت تصرفه أو بشكل رمزي بتسلم أي منهما صكا يمثـل المـال المرهـون                 
فعليـا أو  (حالتين يجب أن يكون نقل الحيازة وفي ال. ويعطي حائزه دون غيره الحق في تسلمه   

بطريقة تؤدي إلى خلق وضع ظاهر يحمل الغير على االعتقاد بأن هذا المال صار في               ) رمزيا
ويجب كذلك أن تستمر هذه الحيازة حتى يظل الغير يعتقـد           . حراسة الدائن المرتهن أو العدل    
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 واستمرارها تعتبر من المسائل التي      وال شك في أن انتقال الحيازة     . بوجود حق الدائن المرتهن   
  .يتحقق منها قاضي الموضوع

وأما إذا كان المال المرهون حقا من الحقوق فتنتقل حيازته للدائن أو العـدل بتـسلمه الـصك          
الثابت فيه هذا الحق أو بتسلمه إيصال إيداعه إذا ما كان مودعا لدى الغير بـشرط أن يكـون                   

فيا للجهالة وان يرضى المودع لديه بحيازة الصك لحـساب          الصك معينا في اإليصال تعيينا نا     
وال يكون للمودع لديه في هذه الحالة أن يحبس الصك لحسابه ألي سبب سابق              . الدائن المرتهن 

على الرهن ما لم يكن قد احتفظ لنفسه بهذا الحق عند قبوله حيازة الـصك لحـساب الـدائن                   
  .المرتهن 

فإذا . يتم بها رهن الحقوق الثابتة في صكوك اسمية أو إذنية         الطريقة التي   ) ١٥٤(وتبين المادة   
كان الصك اسميا يتم رهنه بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد هذه الحوالة في دفاتر              

وينطبق ذلك على األسهم االسمية التي تصدرها الشركات وعلـى          . الجهة التي أصدرت الصك   
ه الشركات أو غيرها من الجهات المخولة بموجـب         سندات القرض االسمية التي تصدرها هذ     

  . كالحكومة أو البلدية أو غيرها من المؤسسات العامة–القانون بإصدار أوراق مالية 
وإذا كان الصك إذنيا فيتم رهنه بتظهيره تظهيرا تأمينيا، أي بتظهير يـذكر فيـه أن القيمـة                  

نطبق ذلك علـى األوراق التجاريـة       وي. للضمان أو القيمة للرهن أو أي بيان آخر يفيد الرهن         
القابلة للتداول عن طريق التظهير كالكمبيالة والسند اإلذني اللذين يجـري رهنهمـا بمجـرد               

وأما بالنسبة للشيك، ورغـم كونـه ورقـة         . تظهيرهما بعبارة تدل على معنى الرهن التأميني      
أداة وفاء، أي يكـون     تجارية قد تكون لألمر، فال يصلح ألن يكون محال للرهن التجاري ألنه             

  .دائما واجب الوفاء لدى اإلطالع عليه
ويكون رهن الحقوق الثابتة في الصكوك سواء كانت اسمية أو إذنية، نافذا في حق المدين دون                

  .حاجة إلى إعالنه به أو قبوله
لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم      ) ٦١/٤( كالمادة   -وخالفا لبعض القوانين المقارنة     

، فلم يتعرض المشروع لرهن الديون العادية تاركا أمرها للقواعد العامة في القـانون              )١٩٦٦(
  .المدني 

من المشروع على الدائن أن يسلم للمدين بناء على طلبـه إيـصاال             ) ١٥٥(وقد أوجبت المادة    
يتضمن بيانا لماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره وقيمته وغير ذلك من الصفات األساسية              

مميزة له بحيث يمكن المدين الراهن أن يستخدمه عند الضرورة كوسيلة لإلثبات إذا ما ثـار                ال
  .نزاع حول تنفيذ الدائن المرتهن اللتزامه بالمحافظة على الشيء المرهون ورده 

من المشروع الحالة التي يكون فيها محل الرهن ماال مثليا يتم اسـتبداله             ) ١٥٦(وتنظم المادة   
عه، فنصت على بقاء الرهن قائما في هذه الحالة دون اعتبار التغيير في محل              بمال آخر من نو   
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وأما إذا كان محل الرهن ماال قيميا، فبينت المادة ذاتها انه ال            . الرهن بمثابة إنشاء لرهن جديد    
يجوز للمدين الراهن استبداله بمال غيره إال إذا كان متفقا على ذلك في عقد الـرهن وبـشرط             

  .المرتهن بالبدلقبول الدائن 
من المشروع التزامات الدائن المرتهن وحقوقه علـى المـال          ) ١٦١-١٥٧(وقد بينت المواد    

وعليه يلتزم  . على التزامه بالمحافظة على هذا المال المرهون      ) ١٥٧(المرهون، فنصت المادة    
تعمل الدائن بموجب هذا النص بأن يقوم بكل ما يلزم لحفظ المال المرهون وصيانته، وبأن يس              

لحساب المدين الراهن جميع الحقوق المتصلة بالمال المرهون، كأن يقـبض قيمـة سـندات               
القرض عند حلول أجل استحقاقها أو أن يقوم بما يلزم للمحافظة على حقوق المدين الراهن في                

 كتقديمها للمسحوب عليه لقبولها إذا كان واجبـا علـى    –الكمبيالة المظهرة إليه تظهيرا تأمينيا      
لها ذلك بحكم القانون كما بالنسبة للكمبيالة المستحقة األداء بعد مضي مـدة معينـة مـن                 حام

اإلطالع، أو بموجب االتفاق كما لو ورد في الكمبيالة بيان اختياري يشترط فيـه الـساحب أو               
المظهر تقديمها للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد، أو أن يقوم الـدائن المـرتهن بتقـديم                   

  . للوفاء عند استحقاقها أو خالل المدة القانونيةالكمبيالة
أن ما يقبضه الدائن المرتهن من قيمة المال المرهون أو توابعـه            ) ١٥٧(وقد أوضحت المادة    

ويتم الخصم أوال   . يجب خصمه من المبلغ المضمون بالرهن حتى وان لم يكن قد حل أجله بعد             
ى المال المرهون وصيانته ثم من المصاريف       من قيمة ما أنفقه الدائن المرتهن في المحافظة عل        

  .ثم من العوائد ثم من اصل الدين ما لم يتم االتفاق بين الطرفين على غير ذلك
من المشروع إجراءات التنفيذ على المال المرهون اقتضاء لقيمة الـدين           ) ١٥٨(وتنظم المادة   

وتبدأ هذه اإلجراءات،   . ء به المضمون عند حلول اجل استحقاقه إذا لم يقم المدين الراهن بالوفا          
التي توخّى المشروع أن تكون يسيرة وسريعة، بقيام الدائن المرتهن بإخطار المـدين الـراهن              
بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بضرورة الوفاء بالدين المضمون، وإذا انقضت سـبعة             

مر ببيع المـال  أيام على ذلك دون الوفاء قام الدائن بتقديم طلب مستعجل للمحكمة المختصة لأل         
  .المرهون كله أو جزء منه

ويتم بيع المال المرهون في الزمان والمكان اللذين يعينهما قاضي المحكمة المختصة بـالمزاد              
فإذا كان المال المرهون اسهما أو غيرها       . العلني، ما لم يقرر القاضي إتباع طريقة أخرى للبيع        
وراق المالية يأمر القاضـي ببيعهـا فيهـا         من األوراق المالية المدرجة لدى سوق فلسطين لأل       

  .بواسطة شركة من شركات األوراق المالية األعضاء فيها
وبعد تمام البيع يستوفي الدائن المرتهن دينه من أصل وعائد ومصاريف من الثمن الناتج عـن               

ن بيع المال المرهون، وله في ذلك حق أولوية يتقدم بموجبه على دائني المدين الراهن العـاديي               
  .والدائنين الممتازين التالين له بالمرتبة
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من المشروع الحالة التي يتقرر الرهن فيها على عدة أمـوال، فنـصت             ) ١٥٩(وتواجه المادة   
على حق الدائن المرتهن اختيار المال الذي يتم بيعه من بينها ليستوفي حقه من ثمنه ما لم يكن                  

  .متفقا بين الطرفين على خالف ذلك
 الكامنة وراء منح الدائن هذا الحق في االختيار بارتضاء المدين أساسـا عنـد               وتتجلى الحكمة 

ومع ذلك ال يجوز    . إنشاء الرهن أن يتم التنفيذ على أي من األموال التي تم رهنها تأمينا للدين             
للدائن المرتهن ممارسة هذا الخيار على نحو يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمدين وإال عد متعسفا               

وفي كل األحوال ال يجوز أن يشمل البيع إال ما يكفي للوفاء بحـق الـدائن                . حقهفي استعمال   
  .المرتهن

من المشروع حالة ضعف التأمينات لسبب ال يعـود إلـى المـدين،             ) ١٦٠/١(وتواجه المادة   
فنصت على أنه إذا نقص سعر المال المرهون في السوق بحيث اصبح غير كـاف لـضمان                 

ن يطلب من المدين الراهن تكملة الضمان، وأن يعين لذلك ميعـادا            الدين جاز للدائن المرتهن أ    
مناسبا فإذا رفض المدين ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد دون أن يكمل المدين الضمان، جـاز                

مـن  ) ١٥٨(للدائن أن ينفذ على المال المرهون وفقا لإلجراءات المنصوص عليها في المادة             
  .ن إلى الثمن الناتج عن البيعوينتقل حق الدائن في الره. المشروع

فقد نظمت الحالة التي يكون فيها المال المرهون عرضـة          ) ١٦٠(وأما الفقرة الثانية من المادة      
للهالك أو التلف أو مما يستلزم حفظه وصيانته نفقات باهظة ولم يشأ المدين تقديم شئ آخـر                 

حالة من المحكمة المختـصة     بدال منه، فنصت على جواز أن يطلب الدائن أو المدين في هذه ال            
وينتقل حق الدائن في الرهن في هـذه        . الترخيص له ببيعه فورا بالطريقة التي تعينها المحكمة       

  . الحالة كذلك إلى الثمن الناتج عن البيع
جاء المشروع بحكم يؤكد القاعدة العامة القاضية بمنع غلق الرهن، فنصت           ) ١٦١(وفي المادة   

 إذا ما تخلف المدين الراهن عن الوفاء بالدين   -خول الدائن المرتهن    على بطالن االتفاق الذي ي    
 تملك المال المرهون أو بيعه دون مراعاة اإلجراءات المنـصوص           -المضمون عند استحقاقه    

  .ويسري هذا الحكم سواء تم هذا االتفاق عند إنشاء الرهن أو بعد ذلك). ١٥٧(عليها في المادة 
  

  الفصل الخامس

  لمستودعات العامةاإليداع في ا

  )١٦٢(مادة 
اإليداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بمقتضاه مستثمر المستودع بتسلم بضاعة لحفظها            . ١

  .لحساب المودع، أو لحساب من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها، بمقتضى الصكوك التي تمثلها
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 البـضائع المودعـة     ال يجوز إنشاء أو استثمار مستودع عام له حق إصدار صكوك تمثل           . ٢
  .وتكون قابله للتداول إال بترخيص من الوزير المختص ووفقاً للشروط واألوضاع التي يحددها

تراعى في تطبيق أحكام هذا الفصل عند إيداع بضائع لم تدفع عنها الضرائب أو الرسـوم                . ٣
  . بتنفيذهاالجمركية، األحكام المنصوص عليها في القوانين الخاصة بذلك والقرارات الصادرة 

ال يعتبر مستودعاً عاماً خاضعاً ألحكام هذا الفصل منشأة االستيداع التي ال يكون من حقها               . ٤
  .إصدار صكوك تمثل البضاعة تكون قابلة للتداول

  
  )١٦٣(مادة 

يجب على من يستثمر مستودعاً عاماً أن يؤمن عليه ضد مخاطر الحريق والسرقة والتلف لدى               
  .ويشمل هذا التأمين البضائع الموجودة بالمستودع لحساب الغيرإحدى شركات التأمين، 

ومع ذلك ال يشمل التأمين البضائع المودعة أحد المستودعات العامة الموجودة في ميناء بحري              
أو جوي إذا كانت مشمولة بتأمين بحري أو جوي ضد أي من تلك األخطار، فإذا وقع الحادث                 

ي كان هذا التأمين وحده هو الواجب التطبيـق لتـسوية           خالل سريان التأمين البحري أو الجو     
التعويضات، وال تصير مشمولة بالتأمين على المستودع إال بعد انقضاء سريان التأمين البحري             

  .أو الجوي أو عدم كفايته لتغطية الضرر
  

  )١٦٤(مادة 
ة وطبيعتها  يلتزم المودع أن يقدم إلي المستودع العام بيانات صحيحة عن نوع البضاعة المودع            

  .وكميتها وقيمتها
للمودع في كل وقت الحق في فحص البضاعة التي سلمت للمستودع لحسابه وأخذ عينات منها               

  .وتمكين الغير من ذلك
  

  )١٦٥(مادة 
يكون مستثمر المستودع العام مسئوالً عن حفظ البضاعة المودعة لديه وصيانتها بما ال يجاوز              

  .قيمتها التي قدرها المودع
أل مستثمر المستودع العام عما يلحق البضاعة من هالك أو تلف أو نقص، إذا نشأ عـن                 ال يس 

  .قوة قاهرة أو طبيعة البضاعة أو عيب ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها
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  )١٦٦(مادة 
لمستثمر المستودع العام أن يتقدم بطلب مستعجل لقاضي المحكمة المختصة إلصدار أمر ببيع               

المودعة إذا كانت مهددة بتلف سريع، ويعين القاضي كيفية إجراء البيع والتـصرف             البضاعة  
  .في الثمن

  
  )١٦٧(مادة 

يجوز للمودع التعامل على البضاعة المودعة بالبيع والرهن وغيرهما من التصرفات بموجـب    
  .الصكوك التي يصدرها المستودع العام

دع برهن البضاعة المودعة لديه، ولـه أن        يجوز لمستثمر المستودع العام أن يقدم قرضاً للمو       
  .يتعامل بصك الرهن الذي يمثلها

وال يجوز رهن البضائع المودعة المستودع العام أو التنفيذ عليها وفاء للدين المضمون بالرهن              
  .إال باتباع األحكام المنصوص عليها في شأن الرهن التجاري

  
  )١٦٨(مادة 
يه اسمه وموطنه، ونوع البـضاعة وطبيعتهـا وكميتهـا          يتسلم المودع إيصال إيداع يبين ف     . ١

وقيمتها وغير ذلك من البيانات الالزمة لتعيين ذاتيتها واسم المستودع العام وتاريخ اإليـداع،              
واسم الشركة المؤمن لديها على المستودع العام، وما إذا كانت الضرائب والرسوم الجمركيـة              

  .المستحقة عن البضاعة قد دفعت من عدمه
  . يرفق بإيصال اإليداع صك رهن يشتمل على البيانات المذكورة في إيصال اإليداع.٢
للمودع تجزئة البضاعة إلي مجموعات متعددة والحصول على إيصال إيداع وصك رهـن             . ٣

  .عن كل مجموعة منها
  .ويحتفظ المستودع العام بصورة طبق األصل من إيصال اإليداع وصك الرهن. ٤
  

  )١٦٩(مادة 
كانت البضاعة المودعة والمسلم عنها إيصال إيداع وصك رهن من األشـياء المثليـة،              إذا  . ١

جاز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخرى من نوعها وجودتها إذا كان منصوصاً علي ذلك في                
إيصال اإليداع وصك الرهن، وفي هذه الحالة تنتقل جميع حقوق حامل اإليـصال أو الـصك                

  .جديدةوامتيازاته إلي البضاعة ال
يجوز أن يصدر إيصال اإليداع وصك الرهن عن كمية من البضاعة المثلية سائبة في كمية               . ٢

  .أكبر
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  )١٧٠(مادة 
  .يجوز أن يصدر إيصال اإليداع أو صك الرهن باسم المودع أو ألمره. ١
إذا كان إيصال اإليداع أو صك الرهن ألمر المودع، جاز له أن يتنازل عنهمـا بـالتظهير          . ٢

  .ن أو منفصلينمتصلي
 أن يطلب قيد التظهير الذي حصل لـه         – إيصال إيداع أو صك رهن       –يجوز للمظهر إليه    . ٣

  .مع بيان موطنه بدفاتر المستودع العام
  

  )١٧١(مادة 
  .يجب أن يكون تظهير إيصال اإليداع أو صك الرهن مؤرخاً ومشتمالً على توقيع المظهر. ١
صال اإليداع، وجب أن يشمل التظهير باإلضافة إلي        وإذا ظهر صك الرهن منفصالً عن إي      . ٢

البيانات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بياناً بمبلغ الدين المضمون بـالرهن مـن أصـل                
  .وعائد وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه

ـ               . ٣ ر على المظهر إليه األول أن يبادر إلي طلب قيد تظهير صك الرهن وبيانات هذا التظهي
  .في دفتر المستودع العام والتأشير بذلك على صك الرهن

  
  )١٧٢(مادة 
  . حق رهن على البضاعة المودعة– دون إيصال اإليداع –لحامل صك الرهن . ١
 حق سحب البضاعة المودعة بشرط أن يدفع        – دون صك الرهن     –لحامل إيصال اإليداع    . ٢

 لم يكن الدين مستحق األداء جاز له سحب         الدين المضمون بالرهن إذا كان مستحق األداء، فإذا       
البضاعة قبل حلول ميعاد استحقاق الدين إذا أودع المستودع العام مبلغاً كافياً لتغطيـة الـدين                
وعوائده حتى حلول األجل، ويسري هذا الحكم إذا استحق الدين ولم يتقدم حامل صك الـرهن                

  .لقبضه
  

  )١٧٣(مادة 
 منفصالً عن   -ن في ميعاد استحقاقه جاز لحامل صك الرهن         إذا لم يدفع الدين المضمون بالره     

 أن يطلب بيع البضاعة المرهونة بإتباع اإلجراءات المنصوص عليهـا فـي             -إيصال اإليداع   
  .شأن الرهن التجاري
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  )١٧٤(مادة 
يستوفى الدائن المرتهن حقه من ثمن البضاعة باألولوية على الدائنين العاديين بعد خـصم              . ١

  :اآلتية المبالغ 
  .الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضاعة

  .مصاريف بيع البضاعة وإيداعها وغيرها من مصاريف الحفظ
إذا لم يكن حامل إيصال اإليداع حاضراً وقت بيع البضاعة، أودع المبلغ الزائد علـى مـا                 . ٢

  .يستحقه حامل صك الرهن في خزينة المحكمة المختصة
  

  )١٧٥(مادة 
يجوز لحامل صك الرهن الرجوع على المدين أو المظهـرين إال بعـد التنفيـذ علـى                 ال  . ١

  .البضاعة المرهونة وثبوت عدم كفاية حصيلة البيع للوفاء بدينه
يكون الرجوع على المظهرين خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع البضاعة، وإال سقط              . ٢

  .حق الحامل في الرجوع
حامل صك الرهن في الرجوع على المظهرين إذا لم يباشـر           في جميع األحوال يسقط حق      . ٣

  .إجراءات التنفيذ على البضاعة المرهونة خالل ثالثين يوماً من تاريخ استحقاق الدين
  

  )١٧٦(مادة 
إذا وقع حادث للبضاعة كان لحامل إيصال اإليداع أو صك الرهن، على مبلغ التـأمين الـذي                 

  .قوق المقررة له على البضاعةيستحق عند وقوع هذا الحادث، جميع الح
  

  )١٧٧(مادة 
لمن ضاع أو تلف منه إيصال اإليداع أن يتقدم بطلب مستعجل لقاضي المحكمة المختـصة               . ١

التي يقع في دائرتها المستودع العام لألمر بتسليمه صورة من اإليصال الـضائع أو التـالف،                
الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ      بشرط أن يثبت ملكيته له وأن يقدم كفيالً، وتبرأ ذمة هذا            
  .تقديم الكفالة دون أن يتقدم أحد بطلب استرداد البضاعة

لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن أن يتقدم بطلب مستعجل لقاضي المحكمـة المختـصة                . ٢
التي يقع في دائرتها المستودع العام لألمر بوفاء الدين المضمون بالرهن عند حلـول أجلـه،                

ملكيته للصك الضائع وأن يقدم كفيالً فإذا لم يقم المدين بتنفيذ األمر، كان لمـن           بشرط أن يثبت    
صدر األمر لصالحه أن ينفذ على البضاعة المرهونة بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها فـي              
هذا القانون بشأن الرهن التجاري، وذلك بشرط أن يكون التظهير األول الذي حـصل علـى                
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من هذا القـانون، وتبـرأ      ) ١٧١/٣(مستودع العام وفقاً ألحكام المادة      الصك قد قيد في دفاتر ال     
ذمة الكفيل بانقضاء ستة أشهر من تاريخ استحقاق الدين، دون اتخاذ إجراءات التنفيـذ علـى                

  .البضاعة، أو دون أن يتقدم أحد الستردادها
  

  )١٧٨(مادة 
 لمستثمر المستودع العام طلب     إذا لم يسترد المودع البضاعة عند انتهاء عقد اإليداع، جاز         . ١

بيعها وفقاً لإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون في شأن الرهن التجاري، ويـستوفي              
من حصيلة البيع المبالغ المستحقة له ويسلم الباقي إلي المودع أو يودعـه خزينـة المحكمـة                 

  .المختصة
المدة وانقـضت سـنة دون أن       يسري حكم الفقرة السابقة إذا كان عقد اإليداع غير محدد           . ٢

  .يطلب المودع استرداد البضاعة أو يبدي رغبته في استمرار عقد اإليداع
  

  )١٧٩(مادة 
يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز عشرة آالف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مـن               . ١

 من  ١٦٢/٢ أنشأ أو استغل مستودعاً عاماً دون الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة            
  .هذا القانون

  :يجوز للمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تأمر. ٢
بإغالق المستودع وإيداع البضائع الموجودة فيه في أحد المستودعات المرخص بها وذلك على             
نفقة المحكوم عليه، وعلى ذمة تسليمها ألصحابها أو التصرف فيها لحـسابهم وفقـاً لألحكـام            

  .الواردة في هذا الفصل
ينشر الحكم شامالً بيان موقع المستودع العام الجديد في صحيفة يومية علـى نفقـة المحكـوم           

  .عليه
  

  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ١٤٧-١٣٠(يقابلها المواد 
  

فجـاء  ) ١٦٢(استهل المشروع هذا الفصل بتعريف اإليداع في المستودعات العامة في المادة            
ى أن اإليداع في المستودعات العامة عقد يتعهد بموجبه المـستثمر للمـستودع      في فقرتها األول  

بتسلم بضاعة معينة ليقوم بحفظها لمصلحة المودع أو لمصلحة من تـؤول إليـه ملكيتهـا أو                 
وبذلك فقد تنبه المشروع إلى أن البضاعة المودعـة،         . حيازتها بمقتضى الصكوك التي تمثلها    

 هذا الفصل إيصال إيداع وصك رهن، قد تنتقـل ملكيتهـا أو             والتي يصدر بها بموجب أحكام    
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حيازتها إلى شخص أخر غير المودع وذلك من خالل قيام هذا األخير بتظهير هذين الـصكين                
ولذلك كان واجبا على مستثمر المستودع أن يحافظ على البضاعة المودعة           . كليهما أو أحدهما    

  .ملكيته أو حيازتهالحساب المودع أوال وثم لحساب من تؤول إليه 
بين المشروع أن منشأة االستيداع التي ال يكون لها الحق          ) ١٦٢(وفي الفقرة الرابعة من المادة      

في إصدار صكوك قابلة للتداول تمثل البضاعة المودعة ال تعتبر مستودعا عاما بموجب أحكام              
 فهي المـستودعات    وأما المستودعات العامة التي تنطبق عليها أحكام هذا الفصل        . هذا الفصل 

التي يتم إنشاؤها أو استثمارها بترخيص من الوزير ووفقا للشروط واألوضاع التي يحـددها،              
  ).١٦٢/٢المادة (

من المشروع يتعرض للعقوبة كل من ينشأ أو يستثمر مستودعا عامـا            ) ١٧٩(وبموجب المادة   
ذلك دون الحصول على    يقوم بإصدار صكوك قابلة للتداول تمثل البضاعة المودعة إذا ما فعل            

أو الغرامـة بمـا ال يزيـد علـى          / وتكون عقوبته الحـبس و      . الترخيص الالزم من الوزير   
 أن تأمر بإغالق المستودع     - فوق ذلك  –كما ويجوز للمحكمة    . عشرة آالف دينار  ) ١٠،٠٠٠(

وإيداع البضاعة الموجودة فيه لدى أحد المستودعات المرخصة وذلك على حـساب المحكـوم              
وإلى أن يتم تسليم البضاعة ألصحابها أو التصرف فيها لحسابهم، أو أن تأمر أيضا بنشر               عليه  

الحكم الذي يكون شامال بيان موقع المستودع العام الجديد في صحيفة يومية على نفقة المحكوم               
  .عليه

وعليه فإن فكرة المستودع العام تخلص التاجر من متاعب حيازة البضاعة حيـازة ماديـة، ال                
ا في هذا العصر الصناعي الذي كثر فيه اإلنتاج مما جعل من العسير على التاجر أن يقوم                 سيم

وهي كذلك تخلصه من العقبات التي تثيرهـا        . بنفسه بحيازة وصيانة البضائع التي يتاجر فيها      
فالبضائع باعتبارها من المنقـوالت     . الحيازة القانونية لهذه البضائع وبخاصة ما يتعلق برهنها       

ية يتم رهنها عادة بنقل حيازتها من المدين الراهن إلى الدائن المرتهن أو إلى عـدل يـتم                  الماد
االتفاق عليه بين الطرفين، والمستودع العام يقوم بدور هذا العـدل الـذي يحـوز البـضاعة                 

وال شك في أن المستودع العام إنما يقوم بحيـازة          . لمصلحة من تؤول إليه ملكيتها أو حيازتها      
يازة مادية فقط، في حين أن حيازتها القانونية تكون للشخص الذي يحمـل صـك               البضاعة ح 

  .اإليداع أو الرهن الذي تمثله هذه البضاعة
ونظرا لهذا الدور المهم الذي يلعبه المستودع العام فقد تحرى المشروع إحاطته بضمانات تكفل              

العام على خير وجه وإلى     اطمئنان التاجر إلى أن البضاعة يتم حفظها وصيانتها في المستودع           
ولعل أهم هذه الضمانات التي أتى بها المشروع        . أنه يمكنه ارتهان هذه البضاعة بسهولة ويسر      

يتجلى في إخضاع إنشاء المستودع العام إلى الحصول على ترخيص سابق من الوزير، وكذلك              
  .لاشتراطه أن يكون من أساسيات المستودع العام إصدار الصكوك القابلة للتداو
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وعلى أي حال، إذا كانت البضاعة التي تم إيداعها المستودع العام المرخص لم تـدفع عنهـا                 
 مراعاة أحكام القـوانين     -) ١٦٢/٣( وفقا للمادة    –الضرائب أو الرسوم الجمركية بعد، فيجب       

وال بد من اإلشارة في هذا المجال إلى االمتيـاز الـذي            . الخاصة والقرارات الصادرة بتنفيذها   
مـن  ) ١٧٤( وفقـا للمـادة      – لهذه المبالغ عندما يتم بيع البضاعة المودعة، حيث يجب           يكون

قبل الوفـاء للـدائن     ) أي الضرائب والرسوم الجمركية   ( أن يتم الوفاء بهذه المبالغ       -المشروع
  .المرتهن بحقه الذي ألجله تم رهن هذه البضاعة

ا تجاريا، يختلف عن عقـد الوديعـة        ويتضح أن عقد اإليداع في المستودع العام، باعتباره عقد        
الذي تنظمه قواعد القانون المدني من حيث أن المستثمر للمستودع العام يبحث عن الربح وراء            

 -وال يقوم عقد اإليداع في المستودع العام      . إجراء الوديعة مما يجعله عقدا من عقود المضاربة       
لتزم بـرد البـضاعة إلـى أي         على االعتبار الشخصي، الن المستثمر للمستودع ي       -فوق ذلك 

  .شخص يكون حائزا شرعيا للصك الذي يمثل هذه البضاعة، وليس بالضرورة للمودع نفسه
من المشروع على التزام المستثمر للمستودع العام بالقيام بالتأمين علـى           ) ١٦٣(وتنص المادة   

. والتلـف هذا المستودع وعلى ما تم إيداعه فيه من بضائع وذلك ضد خطر السرقة والحريق               
ولكن إذا كانت البضائع المودعة مشمولة بتأمين بحري أو جوي ضد هذه المخاطر فال تكـون                
مشمولة بالتأمين الذي يبرمه مع شركة التأمين المستثمر للمستودع العام إال بعد انقضاء هـذا               

  .التأمين البحري أو الجوي أو تبين عدم كفايته لتغطية الضرر
روع على التزام المودع أن يقدم للمستثمر المستودع العام عنـد           من المش ) ١٦٤(وتنص المادة   

ويكون للمودع  . اإليداع بيانات صحيحة عن نوع البضاعة المودعة وطبيعتها وكميتها وقيمتها         
الحق في كل وقت في فحص البضاعة المودعة للتأكد من مدى التزام المـستثمر للمـستودع                

ودع كذلك أن يأخذ بنفسه في كل وقت عينات من          ويجوز للم . بواجبه المحافظة على البضاعة   
البضاعة المودعة أو أن يمكن الغير من أخذ هذه العينات تسهيال عليه فـي التـصرف بهـذه                  

  .البضاعة
ويعتبر مستثمر المستودع العام مسئوال في كل األحوال عما يلحق البضاعة المودعة من هالك              

سبب قوة قاهرة أو طبيعة البـضاعة أو عيـب          أو تلف أو نقص، إال إذا اثبت أن ذلك قد نشأ ب           
وعلى أي حال فإن مسئولية مستثمر المستودع تكون        . ذاتي فيها أو في كيفية تعبئتها أو حزمها       

  ).١٦٥المادة (محدودة بمقدار قيمة البضاعة المودعة التي حددها المودع عند اإليداع، 
ر المستودع العام أن يطلـب مـن        وإذا كانت البضاعة المودعة يتهددها التلف، فيجوز لمستثم       

المحكمة، بصورة مستعجلة، األذن ببيعها وتعين المحكمة كيفية إجراء هذا البيـع والتـصرف              
  ).١٦٦المادة (بالثمن الحاصل بنتيجته، 
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وبمجرد تمام اإليداع يلتزم المستثمر للمستودع بأن يسلم إلى المودع إيصال إيداع مرفقـا بـه                
كاسـمه  (من هاتين الوثيقتين بيانات محددة لشخص المودع        صك رهن، ويجب أن تتضمن كل       

وتـاريخ اإليـداع واسـم      ) كنوعها وطبيعتها وكميتها وقيمتهـا    (والبضاعة المودعة   ) وموطنه
المستودع العام والشركة المؤمن لديها على المستودع العام وما إذا كانت الضرائب والرسـوم              

ويحتفظ المستودع العام بـصورة     . عت أم ال    الجمركية المستحقة عن البضاعة المودعة قد دف      
  ).١٦٨المادة (عن كل من الوثيقتين، 

وعليه يجب أن يكون كل من إيصال اإليداع وصك الرهن مكتوبا وشامال لبيانات شكلية معينة               
ال بد من توافرها، األمر الذي يقرب هاتين الوثيقتين من األوراق التجارية التي يجب كذلك أن                

ولعل السبب وراء الشكلية في الحـالتين هـو كونهـا           . شكلية وفقا لهذا المشروع   تتوافر فيها ال  
  . ضرورية إلدماج الحق في السند الذي يمثله إدماجا يمكن معه القول بأن هذا يمثل ذاك

وتسهيال على المودع في التصرف بالبضاعة المودعة أجازت له الفقرة الثالثـة مـن المـادة                
موعات منفصلة والحصول على إيصال إيداع وصك رهن عن         تجزئة البضاعة إلى مج   ) ١٦٨(

  .كل مجموعة
ولما كان إيصال اإليداع وصك الرهن اللذان يصدرهما المستودع العـام يمـثالن البـضاعة               
المودعة، فإنه يجوز للمودع التصرف بها بموجب هذين الصكين، سواء كان هـذا التـصرف               

تودع العام أن يقرض المـودع لقـاء رهـن          ويجوز لمستثمر المس  . بيعا أو رهنا أو غير ذلك     
البضاعة المودعة له، ويتم هذا الرهن من خالل تظهير المودع لصك الرهن الذي بيـده إلـى                 

ويجب، عند إجراء   . المستثمر للمستودع الذي يكون له كذلك أن يتعامل به عن طريق التظهير           
، أن تـتم مراعـاة األحكـام    الرهن أو عند التنفيذ على البضاعة المودعة وفاء للدين المرهون       

  ) .١٦٧المادة (الخاصة بالرهن التجاري الواردة في هذا المشروع، 
وإذا كانت البضاعة المودعة من المثليات فيجوز للمودع أن يستبدل بها بضاعة أخـرى مـن                

بشرط أن يكون منصوصا على ذلك في إيصال اإليداع وصك الـرهن،            . نفس النوع والصفة    
وكـذلك ال يـشترط فـي       . هذا اإليصال أو الصك إلى البضاعة الجديدة      وتنتقل حقوق حامل    

البضاعة المودعة المثلية أن تكون مفرزة بل يجوز أن يصدر إيصال اإليداع وصـك الـرهن                
  ) .١٦٩المادة (عن كمية سائبة في كمية اكبر، 

أو من المشروع يجوز أن يكون إيصال اإليداع أو صك الرهن اسميا            ) ١٧٠(وبموجب المادة   
اذنيا، فإذا صدر إيصال اإليداع وصك الرهن ألمر المودع جاز له تظهيرهمـا متـصلين أو                

ويجوز للمظهر إليه أن يطلب قيد التظهير الذي حصل له مع بيان موطنـه بـدفاتر             . منفصلين
  .المستودع العام المودعة فيه البضاعة 
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ع بنقل ملكيـة البـضاعة      ويتم تظهير إيصال اإليداع وصك الرهن متصلين عندما يقوم المود         
فلو قام المودع ببيع البضاعة المودعة في المستودع العام يكون المـشتري            . خالية من الرهون  

وباعتبـاره حـائزا    . قد تسلمها بتسلمه إيصال إيداعها وصك رهنها بتظهيرهما إليه من البائع          
وألنه . تودعإليصال اإليداع اآلن يكون للمشتري الحق في سحب البضاعة متى شاء من المس            

وأمـا إذا أراد  . تسلم أيضا صك الرهن فهذا دليل على أن البضاعة لم يسبق للمـودع رهنهـا      
المودع رهن البضاعة المودعة في المستودع العام مع االحتفاظ لنفسه بملكيتها كـان لـه أن                

 .يحتفظ بإيصال اإليداع وأن يقوم بتظهير صك الرهن الذي يمثل البضاعة إلى دائنه المـرتهن              
وبعد ذلك إذا أراد نقل ملكية البضاعة للغير يقوم بتظهير إيصال إيداعها له، األمر الذي يكون                

  .واضحا معه لهذا الشخص أنه يتلقى ملكية البضاعة مثقلة بالرهن
وإذا . ويشترط في تظهير إيصال اإليداع أو صك الرهن أن يكون مؤرخا وموقعا من المظهر             

 علـى   - فوق ذلـك   –اإليداع وجب أن يشتمل التظهير      ظهر صك الرهن منفصال عن إيصال       
ويجب على  . بيان بمبلغ الدين المضمون بالرهن وتاريخ استحقاقه واسم الدائن ومهنته وموطنه          

المظهر إليه األول في هذه الحالة أن يطلب قيد هذا التظهير وبياناتـه بالكامـل فـي دفـاتر                   
ولعل السبب في هذا الحكم أن التظهير       . ) ١٧١المادة  (المستودع، والتأشير بذلك على الصك      

 إلى خلـق صـك      –من المشروع   ) ١٧٢/١( وفقا للمادة    –األول لصك الرهن هو الذي يؤدي       
الرهن، فالصك، الذي تم تظهيره ألول مرة، كان غير مكتمل العناصر، وإنما اكتملت عناصر              

ل إال بانفـصاله عـن      ولذلك ال يكون لصك الرهن كيان مستق      . وجوده بهذا التظهير األول فقط    
  .إيصال اإليداع، األمر الذي استوجب ذكر كل البيانات السابقة

ويتضح أن المشروع يجعل قيد التظهير في دفاتر المستودع التزاما على المظهر إليه األول في               
وأما بالنسبة للمظهـر    ). ١٧١/٣المادة  (حالة تظهير صك الرهن منفصال عن إيصال اإليداع         

ولعل ). ١٧٠/٣(إن قيد الرهن في دفاتر المستودع يعتبر أمرا جوازيا وفقا للمادة            إليهم التالين ف  
الحكمة وراء التزام المظهر إليه األول تتمثل في تمكين حامل إيصال اإليداع من معرفة قيمـة                
الدين المضمون بالرهن على وجه الدقة حتى يستطيع استخدام حقـه فـي سـحب البـضاعة                 

  .من المشروع) ١٧٢/٢(لمضمون بالرهن وفقا للمادة المودعة بعد دفع الدين ا
تظهير صك الرهن منفصال عن إيصال اإليداع بمثابة إنـشاء لحـق            ) ١٧٢/١(وتعتبر المادة   

وأما الفقرة الثانية من المادة نفسها فأجـازت لحامـل إيـصال            . رهن على البضاعة المودعة   
تودع بعـد أن يـدفع الـدين        اإليداع دون صك الرهن أن يسحب البضاعة المودعة من المـس          

وإذا لـم   . المضمون بالرهن والمسجلة قيمته في دفاتر المستودع إذا ما كان هذا الدين مستحقا            
يكن هذا الدين مستحق األداء جاز لحامل صك اإليداع مع ذلك سحب البضاعة بشرط أن يودع                
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ك إذا ما حل ميعاد     ويسري هذا الحكم كذل   . مبلغا كافيا لتغطية الدين وعوائده حتى حلول األجل       
  .استحقاق الدين دون أن يتقدم الدائن المرتهن لقبضه

ولعل السبب وراء حق حامل إيصال اإليداع في سحب البضاعة من المستودع فـي األحـوال                
يكمن في كون هذا الشخص هو المالك للبـضاعة المودعـة فـي             ) ١٧٢/٢(المبينة في المادة    

م بسحب بضاعته من المستودع العـام، فـإن الـدائن           ولذلك، وحتى لو لم يق    . المستودع العام 
المرتهن سيستوفي حقه من حصيلة بيعها، والباقي يكون حقا لحامل إيصال اإليداع يسلم إليـه               

  . إن كان موجودا أو يودع باسمه لدى خزانة المحكمة
 )١٧٣(ولم ا كان حامل صك الرهن يعتبر دائنا مرتهنا للبضاعة المودعة، أجازت له المـادة                

من المشروع أن يطلب بيع البضاعة إذا حل ميعاد استحقاق دينه المضمون بالرهن ولـم يـتم                 
    .ويتم البيع وفقا ألحكام هذا المشروع الخاصة بالرهن التجاري. دفعه

 أن يخصم من ثمنها أوال وقبل كل       -) ١٧٤( وفقا للمادة    –وإذا تم بيع البضاعة المودعة وجب       
ة المستحقة على البضاعة وكذلك مصاريف بيعها وإيـداعها         شئ الضرائب والرسوم الجمركي   
ويكون للدائن المرتهن أن يستوفي حقه الذي ألجله تـم بيـع            . وغيرها من مصاريف حفظها     

وإذا بقي بعد ذلك شئ     . البضاعة مما بقي من ثمنها متقدما في ذلك على سائر الدائنين العاديين           
ان هو المودع نفسه أو من تم تظهيـر إيـصال           من الثمن يسلم لحامل إيصال اإليداع سواء ك       

اإليداع إليه منفصال عن صك الرهن، وإذا لم يكن حاضرا وقت البيع يودع الباقي من الـثمن                 
  .باسمه لدى خزينة المحكمة

ويتضح من هذا النص أن لمستثمر المستودع حق أولوية في اقتضاء مصاريف اإليداع والحفظ              
  .ينه المضمون بالرهنعلى حامل صك الرهن في استيفاء د

وإذا لم يكن الثمن الناتج من بيع البضاعة المودعة كافيا لسداد حق حامل صك الرهن بالكامل                
كأن يكون سعر البضاعة قد انخفض بين تحرير صـك الـرهن وميعـاد              ) ١٧٤(وفقا للمادة   

 أو  من المشروع أن يرجع على مدينه     ) ١٧٥(استحقاق الدين المضمون، فقد أجازت له المادة        
غير أنه ال يجوز لحامل صك الرهن الرجوع عليهم إال بعد التنفيـذ علـى               . المظهرين للصك 

ويجب أن يتم هذا الرجوع خالل خمسة       . البضاعة المودعة وتبين عدم كفاية ثمنها للوفاء بدينه       
عشر يوما من تاريخ بيع البضاعة المودعة وإال سقط حقه في الرجوع، وفي جميع األحـوال                

في الرجوع إذا لم يباشر إجراءات التنفيذ على البضاعة خالل ثالثـين يومـا مـن                يسقط حقه   
  .تاريخ استحقاق دينه

على حكم القواعد العامة القاضي بأن لحامل إيصال اإليـداع أو صـك             ) ١٧٦(وتؤكد المادة   
الرهن على مبلغ التأمين الذي يحل محل البضاعة المودعة في حالة تلفها أو هالكهـا جميـع                 

  .ق المقررة له على هذه البضاعةالحقو
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حالة ضياع أو تلف إيصال اإليداع أو صك الرهن، فأجازت في الفقـرة         ) ١٧٧(وتواجه المادة   
األولى منها لمن ضاع أو تلف منه إيصال اإليداع أن يطلب، بصوره مستعجلة، من المحكمـة                

.  الضائع أو التـالف    التي يكون في دائرتها المستودع العام األمر بتسليمه صوره من اإليصال          
وال تصدر المحكمة هذا األمر لمصلحة مقدم الطلب إال بعد أن يثبت ملكيته إليصال اإليـداع                

وتبرأ ذمة هذا الكفيل بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديم الكفالة دون أن يتقـدم  . وأن يقدم كفيال 
  .أحد بطلب استرداد البضاعة

محت لمن ضاع أو تلف منه صك الرهن أن يطلـب،           وأما الفقرة الثانية من المادة نفسها فقد س       
بصورة مستعجلة، من المحكمة التي يقع في دائرتها المستودع العام األمر بالوفاء لـه بالـدين                

وال تصدر المحكمة هذا األمر لمصلحة مقدم الطلب إال بعد          . المضمون بالرهن عند حلول أجله    
ذمة هذا الكفيل بمضي ستة أشـهر مـن         وتبرأ  . أن يثبت ملكيته لصك الرهن وأن يقدم كفيال       

تاريخ تقديم الكفالة دون أن يقوم من صدر األمر لصالحة باتخـاذ إجـراءات التنفيـذ علـى                  
  .البضاعة أو دون أن يتقدم أحد غيره بطلب استردادها

وإذا حل اجل الدين المضمون بالرهن ولم يقم المدين الراهن بتنفيذ امر المحكمة جـاز لمـن                 
حة أن ينفذ على البضاعة المرهونة وفقا لإلجراءات المتبعة في حالة الرهن            صدر األمر لصال  

  .التجاري
تشترط لذلك أن يكون التظهير األول الذي حصل على الصك قد تـم             ) ١٧٧/٢(غير أن المادة    

  ).١٧١/٣(قيده في دفاتر المستودع العام وفقا ألحكام المادة 
.  عقد اإليداع دون أن يسترد المودع البضاعة       من المشروع حالة انتهاء   ) ١٧٨(وتواجه المادة   

 عنـد   –فإذا كان عقد اإليداع محدد المدة، أجازت الفقرة األولى من النص لمستثمر المستودع              
 أن يطلب بيعها وفقا لإلجراءات التي نـص         -انقضاء مدة العقد دون استرداد المودع للبضاعة      

لغ التـي يـستحقها لقـاء إيداعـه         ويستوفي المبا . عليها المشروع بخصوص الرهن التجاري    
البضاعة وحفظها في مستودعه العام من حصيلة البيع ويسلم الباقي إلى المودع إذا أمكنه ذلك،               

  .وإال وجب عليه إيداعه باسمه لدى خزانة المحكمة
على سريان  ) ١٧٨(وأما إذا كان عقد اإليداع غير محدد المدة، فنصت الفقرة الثانية من الماد              

سابقة إذا ما انقضت سنة على عقد اإليداع دون أن يطالب المودع باسترداد البضاعة              األحكام ال 
  .المودعة ودون أن يعبر عن رغبته في استمرار عقد اإليداع
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  الفصل السادس

  الوكالة التجارية

في هذا الفصل، يعالج المشروع الوكالة التجارية في فرعين، خصص األول منهمـا لألحكـام               
الوكالـة  : لعقد، ونظم في الفرع الثاني صورتان خاصتان للوكالة التجاريـة همـا           العامة لهذا ا  

  .بالعمولة والوكالة التجارية
  

  الفرع األول

  األحكام العامة

  )١٨٠(مادة 
  .تطبق أحكام الوكالة التجارية إذا كان الوكيل محترفاً إجراء المعامالت التجارية لحساب الغير

  
  )١٨١(مادة 

  . التجارية مطلقة، فال تنصرف إال إلي المعامالت التجاريةإذا أعطيت الوكالة
وإذا أعطيت الوكالة التجارية مخصصة بمعاملة تجارية معينة، جاز للوكيـل القيـام بجميـع               

  .األعمال الالزمة إلجراء هذه المعاملة دون حاجة إلذن من الموكل
  

  )١٨٢(مادة 
  .تكون الوكالة التجارية بأجر. ١
لتجاري األجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق األجـر            يستحق الوكيل ا  . ٢

  .إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة بسبب يرجع إلى الموكل
في غير الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة ال يستحق الوكيل أجراً وإنمـا يـستحق                . ٣

  . يتعويضاً عن الجهد الذي بذله، طبقاً لما يقضي به العرف التجار
  .إذا أتفق على أجر الوكيل فال يخضع لتقدير القاضي. ٤
  

  )١٨٣(مادة 
على الوكيل إتباع تعليمات الموكل، فإذا خالفها دون مسوغ مقبول جاز للموكـل رفـض               . ١

  .الصفقة
إذا لم توجد تعليمات من الموكل بشأن الصفقة، فعلى الوكيـل تـأخير إبرامهـا وطلـب                 . ٢

ذا كان التأخير يلحق ضرراً بالموكل، أو كان الوكيل مفوضاً فـي            التعليمات من الموكل، إال إ    
  .العمل دون تعليمات منه
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  )١٨٤(مادة 

إذا كانت البضائع أو األشياء التي يحوزها الوكيل لحساب الموكل مهددة بتلف سريع أو بهبوط               
بطلـب  في القيمة ولم تصله تعليمات من الموكل بشأنها في ميعاد مناسب، فللوكيل أن يتقـدم                

  .مستعجل لقاضي المحكمة المختصة لألذن له ببيعها بالكيفية التي يعينها القاضي
  

  )١٨٥(مادة 
للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه، إذا كان إجراؤه يتطلب مـصاريف غيـر                 
عادية ولم يرسلها إليه الموكل، إال إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطـرفين علـى أن                  

  .ؤدي الوكيل هذه المصاريفي
  

  )١٨٦(مادة 
إذا رفض الوكيل إجراء الصفقة المعهود إليه بها، فيجب عليه إخطار الموكل بذلك فوراً، وفي               
هذه الحالة يجب على الوكيل المحافظة على البضائع وغيرها من األشياء التي يحوزها لحساب              

يمات في ميعاد مناسب، جاز للوكيل أن       الموكل حتى تصله تعليماته بشأنها، فإذا لم تصله التعل        
  .يتقدم بطلب مستعجل لقاضي المحكمة المختصة لألمر باإليداع عند أمين يعينه القاضي

  
  )١٨٧(مادة 
الوكيل مسئول عن هالك أو تلف البضائع أو األشياء التي يحوزها لحساب الموكل، إال إذا               . ١

  .عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيءنتج ذلك عن سبب ال يد للوكيل أو لتابعيه فيه، أو 
ال يلتزم الوكيل بالتأمين على األشياء التي يحوزها لحساب الموكل إال إذا طلب منه ذلك أو                . ٢

  .كان إجراء التأمين مما يقضى به العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء
  

  )١٨٨(مادة 
  برامها إال في الحاالت اآلتية بإال يجوز للوكيل أن يقيم نفسه طرفاً ثانياً في الصفقة المكلف. ١

  .إذا أذن له الموكل بذلك
  .إذا كانت تعليمات الموكل بشأن الصفقة صريحة ومحددة ونفذها الوكيل بدقة

إذا كانت الصفقة تتعلق بسلعة لها سعر محدد في السوق واشتراها الوكيـل أو باعهـا بهـذا                  
  .السعر

  .ة السابقة أجراً نظير الوكالةال يستحق الوكيل في الحاالت المذكورة في الفقر. ٢

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )١٨٩(مادة 
يجوز للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلب اإلطالع على عقد الوكالة وعلـى المراسـالت                
وغيرها المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل، وال يجوز االحتجاج على الغير بالقيود الواردة علـى              

  .اقدسلطة الوكيل، إال إذا ثبت علم الغير بها وقت التع
  

  )١٩٠(مادة 
  .على الوكيل أن يحيط الموكل علماً بالصفقات التي أبرمها لحسابه. ١
وعلى الوكيل أن يقدم للموكل في الميعاد المتفق عليه، أو الذي يجري عليـه العـرف أو                 . ٢

التعامل السابق بينهما، حساباً عن األعمال التي يجريها لذمته ويجب أن يكون الحساب مطابقاً              
، فإذا تضمن عن عمد بيانات غير صحيحة، جاز للموكل رفض الصفقة أو الـصفقات               للحقيقة

التي تتعلق بها هذه البيانات، فضالً عن حقه في المطالبة بالتعويض، وال يستحق الوكيل أجراً               
  .عن الصفقة أو الصفقات المذكورة

  
  )١٩١(مادة 
غيرها مـن األشـياء التـي        امتياز على البضائع و    - فضالً عن حقه في الحبس       -للوكيل  . ١

  .يرسلها إليه الموكل أو يودعها لدية أو يسلمها له
يتضمن االمتياز أجر الوكيل والمصاريف والمبالغ التي يدفعها عن الموكل أو يقرضها لـه                      . ٢

وغير ذلك من المبالغ التي تستحق للوكيل بسبب الوكالة، سواء أنفقت قبل تسليم البـضاعة أو                
  .أثناء وجودها في حيازة الوكيلاألشياء أو 

يتقرر االمتياز دون اعتبار لما إذا كان الدين قد نشأ عن أعمال تتعلق بالبضائع أو األشياء                . ٣
التي ال تزال في حيازة الوكيل أو ببضائع أو أشياء أخرى سبق إرسالها إليه أو إيداعها عنـده                  

  .أو تسليمها له
  

  )١٩٢(مادة 
از المشار إليه في المادة السابقة إال إذا كان حائزاً لبضائع أو أشـياء              ال يكون للوكيل االمتي   . ١

  :لحساب الموكل، وتتحقق هذه الحيازة في الحاالت التالية 
  . إذا تسلم الوكيل البضائع أو األشياء فعالً

  . إذا وضعت تحت تصرفه في الجمرك أو في مخزن عام أو خاص
  .حن أو أية وثيقة نقل أخرىإذا كان يحوزها قبل وصولها بمقتضى سند ش

  . إذا صدرها وظل حائزاً لها بمقتضى سند شحن أو أية وثيقة نقل أخرى

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

إذا بيعت البضائع أو األشياء التي يقع عليها االمتياز وسلمت للمشتري، انتقل امتياز الوكيل              . ٢
  .إلي الثمن

  
  )١٩٣(مادة 

، ما عدا المـصاريف القـضائية       امتياز الوكيل التجاري مقدم على جميع االمتيازات األخرى       
  .والضرائب والرسوم المستحقة للدولة

  
  )١٩٤(مادة 
يتبع في التنفيذ على البضائع واألشياء الموجودة في حيازة الوكيل التجاري إجراءات التنفيذ             . ١

  .على الشيء المرهون رهناً تجاريا
في حيازته، جاز لـه التنفيـذ       ومع ذلك إذا كان الوكيل مكلفاً ببيع البضائع أو األشياء التي            . ٢

عليها ببيعها دون حاجة إلى إتباع اإلجراءات المشار إليها في الفقرة السابقة، إال إذا تعذر عليه                
  .تنفيذ تعليمات الموكل في شأن البيع

  
  )١٩٥(مادة 

يجوز لكل من طرفي عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد في كل وقت، وال يستحق التعويض إال                
إنهاؤه العقد دون إخطار سابق أو في وقت غير مناسب، وإذا كان العقد محدد المـدة،                إذا وقع   

  .يجب أن يستند إنهائه إلي سبب جدي وإال استحق التعويض
  

  )١٩٦(مادة 
إذا لم يكن للموكل موطن معلوم في فلسطين، أعتبر موطن وكيله موطناً له، وتجوز مقاضـاته   

فيه، وذلك فيما يتعلق باألعمال التي يجريها الوكيل لحساب         وتبليغه باألوراق القضائية الرسمية     
  .موكله

  
  )١٩٧(مادة 

تسري فيما يتعلق بتنظيم االشتغال بأعمال الوكالة التجارية في فلسطين األحكام الواردة في هذا              
  .الفصل، بما ال يتعارض مع أحكام القوانين المنظمة ألعمال الوكالء التجاريين

  
، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ١٦٥-١٤٨(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٨٦-٨٠(
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التي تضع تعريفا للوكالة التجاريـة، فنـصت        ) ١٨٠(استهل المشروع هذا الفرع بنص المادة       

مالت التجارية لحـساب    على أن العقد يكون وكالة تجارية إذا كان الوكيل محترفا إجراء المعا           
  .الغير

وعليه، يجب على الوكيل التجاري أن يكون ممارسا لنشاطه بصورة منتظمة ومـستمرة وان              
ويتمثل هذا النـشاط بالقيـام بالمعـامالت        . يتخذ من هذا النشاط وسيلة للحصول على الرزق       

 قيام الوكيل   وال شك أن  . التجارية لحساب الغير، سواء قام بها باسمه الشخصي أو باسم موكله          
بأعمال مدنية لحساب الغير يجعل الوكالة مدنية، األمر الذي يجعل الفرق بين الوكالة التجارية              

  .والوكالة المدنية قائم في الموضوع أي في محل عقد الوكالة
من المشروع أن الوكالة التجارية إذا كانت مطلقة فال تنصرف إال إلـى             ) ١٨١(وبينت المادة   

ية، وأما إذا كانت مخصصة لمعاملة تجارية محددة فيجوز للوكيل القيام بكل            المعامالت التجار 
مدنية أو تجارية، وذلك    : ما يلزم من أعمال إلتمام هذه المعاملة، أيا كانت طبيعة هذه األعمال           

  .دون الحاجة إلى إذن من الموكل
 ورغم أن ذلـك     .على أن تكون الوكالة التجارية بأجر     ) ١٨٢(وتنص الفقرة األولى من المادة      

مـن  ) ٥٦(مجرد تطبيق للقاعدة العامة في االلتزامات التجارية المنصوص عليها في المـادة             
بهذا النص حتى يبين في الفقرات التاليـة مـن          ) ١٨٢(المشروع، فقد استهل المشروع المادة      

  .المادة ذاتها متى وكيف يستحق الوكيل التجاري األجر
أن الوكيل التجاري يستحق األجر بمجرد إبرام الـصفقة         ) ١٨٢(تبين الفقرة الثانية من المادة      

وكذلك فهو يستحق األجر إذا لم يتم إبرام هذه الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل،              . التي كلف بها  
وفي غير هاتين الحالتين فال يستحق الوكيـل التجـاري       . ويكون عبء إثبات ذلك على الوكيل     
لثة من المادة ذاتها أن يطالب بتعويض عن الجهـد الـذي          أجرا، وإنما يجوز له وفقا للفقرة الثا      

  .بذله في سبيل إبرام الصفقة ويتم تحديد هذا التعويض على أساس العرف التجاري
وفي كل األحوال ال يجوز للقاضي إعادة النظر في أجر الوكيل التجاري المتفق عليـه بـين                 

الحرص المفتـرض مـن قبـل       ولعل السبب وراء هذا النص هو       ). ١٨٢/٤المادة  (الطرفين،  
طرفي عقد الوكالة التجارية اللذين يكون كل منهما تاجراً ليس بحاجة إلى حماية خاصـة فـي      

  .هذا المجال
على ضرورة تقيد الوكيل التجاري بتعليمات الموكل التي ال يجـوز لـه             ) ١٨٣(وتؤكد المادة   

ة المعين الكميـة    الخروج عنها دون مبرر مشروع، فيجب عليه أن يشتري من صنف البضاع           
التي طلب منه شراءها وبالسعر الذي حدده الموكل، أو أن يبيع البضائع التي كلفـه الموكـل                 

وإذا لم توجد تعليمات لـدى      . ببيعها بالثمن وبالشروط المحددة وإال جاز للموكل رفض الصفقة        
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. موكـل الوكيل التجاري بشأن الصفقة فعليه أن ال يبرمها حتى يحصل على التعليمات مـن ال              
تسمح للوكيل التجاري إبرام الصفقة وعـدم انتظـار         ) ١٨٣(غير أن الفقرة الثانية من المادة       

تعليمات الموكل إذا ما كان هذا االنتظار سيلحق الضرر بالموكل أو كان الوكيل مفوضاً أساساًَ               
مـات  وبالنتيجة فالنص يلزم الوكيل التجاري بطلب التعلي      . في العمل دون تعليمات من الموكل     

 إبرامهـا قبـل   - في غير الحالتين المـذكورتين   –من الموكل قبل إبرام الصفقة، وال يجيز له         
  .الحصول على تعليمات الموكل

وأكثر من ذلك، فإذا كان الضرر الذي سيلحق الموكل من جراء انتظار الوكيل لتعليماته يتمثل               
موكل أو في احتمـال هبـوط       في احتمال التلف السريع لألشياء التي يحوزها الوكيل لحساب ال         

قيمة هذه األشياء، فإنه يجوز للوكيل التجاري في هاتين الحالتين أن يتقـدم بطلـب مـستعجل             
المـادة  (لقاضي المحكمة المختصة لإلذن له ببيع هذه األشياء بالكيفية التي يعينهـا القاضـي،               

١٨٤.(  
يف غير عادية ولم يرسلها     وإذا كان العمل المطلوب من الوكيل التجاري القيام به يكلف مصار          

ولكن يستثنى من ذلـك     . إليه الموكل بعد، فيجوز له االمتناع عن القيام به حتى يحصل عليها           
الحالة التي يتفق فيها الطرفان أو يجري فيها التعامل السابق بينهما على أن يقوم الوكيل بتأدية                

 المـصاريف عاديـة     ويتضح أن النص لم يحدد متى تكـون       ). ١٨٥(هذه المصاريف، المادة    
وبالتالي يلتزم الوكيل بتأديتها مسبقاً دون نقاش، ومتى تكون هذه المـصاريف غيـر عاديـة                
وبالتالي للوكيل االمتناع عن إبرام الصفقة حتى يحصل عليها من الموكل، وإنما تـرك ذلـك                

  .للقاضي ليقوم بتحديده على أساس العرف التجاري السائد
راء الصفقة المعهود بها إليه فيجب عليه أن يخطر الموكل بذلك           وإذا رفض الوكيل التجاري أج    

على الفور، ويظل الوكيل ملتزما بالمحافظة على البضائع أو األشياء التي يحوزهـا لحـساب               
الموكل حتى تصله التعليمات بخصوصها من الموكل ويقوم بتنفيذها، فـإذا لـم تـصله هـذه                 

دم بطلب مستعجل لقاضي المحكمـة المختـصة        التعليمات في وقت مناسب جاز للوكيل أن يتق       
  ).١٨٦المادة (لألمر باإليداع عند أمين يعينه القاضي، 

على مسؤولية الوكيل التجاري عن الهـالك أو التلـف          ) ١٨٧(وتؤكد الفقرة األولى من المادة      
الذي يصيب البضاعة أو األشياء التي يحوزها لحساب الموكل، إال إذا كان ذلك ناتجـا عـن                 

. جنبي ال يد للوكيل أو أي من تابعيه فيه أو عن عيب ذاتي في هذه البضاعة أو األشياء                 سبب أ 
وبذلك يكون المشروع اخذ بالرأي السائد لدى الفقهاء والقائل بأن التزام الوكيل التجاري فـي               
المحافظة على األشياء التي يحوزها لحساب الموكل هو التزام بتحقيق نتيجة ولـيس التزامـاً               

  .ايةببذل عن
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كما أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها تأخذ بالرأي الفقهي المستقر والمتمثل بعدم التزام الوكيل                
التجاري بالتأمين على األشياء التي يحوزها لحساب الموكل إال إذا طلب الموكل منه ذلـك، أو              

  .كان أجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تقتضيه طبيعة هذه األشياء
على األصل القائل بعدم جواز أن يقيم الوكيل نفسه طرفا ثانيـا فـي              ) ١٨٨/١(لمادة  وتؤكد ا 

  :الصفقة التي عهد إليه بإبرامها إال في األحوال التالية
  .إذا كان الموكل قد أذن للوكيل بذلك

  .إذا كان الوكيل قد قام بتنفيذ تعليمات الموكل الصريحة بدقة
.  محدد وأبرم الوكيل الصفقة على أساس هـذا الـسعر          إذا كانت السلعة محل الصفقة لها سعر      

ويكفي إلعمال هذا االستثناء أن يكون هذا السعر محدداً في السوق، وال يجب أن تكون السلعة                
  .مسعرة تسعيرا إجبارياً

ففي كل هذه األحوال ال يوجد أي خطر يتهدد مصلحة الموكل من جراء إقامة الوكيل التجاري                
وفوق ذلك فالوكيل ال يـستحق فـي هـذه          . لصفقة المطلوب منه إبرامها   نفسه طرفا ثانيا في ا    

ولعل الـسبب  .  أجرا من الموكل لقاء الوكالة–) ١٦٥( وفقا للفقرة الثانية من المادة      –األحوال  
في ذلك هو صيرورة الوكيل طرفا في العقد المكلف بإبرامه لحساب الموكل، وبالتالي اعتبـار               

  .ا العقدعالقته بالموكل محكومة بهذ
من المشروع للغير الذي يتعامل مع الوكيل أن يطلع على عقـد الوكالـة              ) ١٨٩(تجيز المادة   

وعلى المراسالت والوثائق المثبتة أو المقيدة لسلطة الوكيل، وذلك لكـي يتحقـق مـن مـدى               
وفي كل األحـوال ال يجيـز الـنص         . السلطات التي يتمتع بها الوكيل في أجراء الصفقة معه        

 بالقيود الواردة على سلطة الوكيل تجاه الغير إال إذا كان سيئ النية، أي كـان يعلـم                  االحتجاج
وبديهي أن ما جاء في هذه المادة ال يسري علـى   . بهذه القيود وقت أجراء الوكيل الصفقة معه      

الغير الذي يتعامل مع الوكيل بالعمولة باعتبار أن الوكيل بالعمولة يتعاقد مـع الغيـر باسـمه                 
  .بالنسبة إليه أصيل في الصفقة التي تتم بينهما ويعتبر 

التزام الوكيل تقديم حساب عما يقوم به لمصلحة الموكل فنصت علـى            ) ١٨٩(وتواجه المادة   
ضرورة أن تكون البيانات الواردة في هذا الحساب مطابقة للحقيقة ومدعمة بالوثائق التي تثبت              

  .كل علما بالصفقات التي يبرمها لمصلحتهوقد الزم النص الوكيل كذلك بان يحيط المو. ذلك
وإذا تضمن الحساب الذي يقدمه الوكيل للموكل عن عمد بيانات غير صحيحة جاز للموكل من               
ناحية رفض الصفقة أو الصفقات التي تتعلق بها هذه البيانات، والمطالبة من ناحيـة أخـرى                

ل أجرا عن هذه الصفقة     وفي كل األحوال ال يستحق الوكي     . بالتعويض عن كل ضرر يلحق به     
  .أو الصفقات
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الوقت الذي يجب فيه على الوكيل تقديم الحساب للموكل وهـو           ) ١٩٠(وأخيراً فقد بينت المادة     
الوقت الذي تم تحديده من قبل الطرفين، وإال فالوقت الذي يجري عليه العـرف أو التعامـل                 

  .السابق بينهما
الذي يتمتع به الوكيل التجاري على البضائع       ينظم المشروع االمتياز    ) ٢٠٤-١٩١(وفي المواد   

  .أو األشياء التي يحوزها لحساب الموكل ويبين كيفية ممارسته
تنص صراحة على أن الوكيل التجاري ال يتمتع فقط بالحق في حبس البضائع             ) ١٩١(فالمادة  

  .تياز عليهاأو األشياء التي يرسلها إليه الموكل أو يودعها لديه أو يسلمها له، وإنما أيضا بام
ويتضح أن المشروع لم يسهب، من ناحية، في معالجة الحق في الحبس بل ترك ذلك للقواعـد                 
العامة في القانون المدني، مع مالحظة أن االرتباط بين الشيء المحبـوس وبـين المبـالغ أو                 

فال يشترط في ظـل المـشروع أن يكـون          . المصروفات التي يضمنها الحبس تم التوسع فيه      
ستيفاء المصروفات الضرورية أو النافعة التي أنفقها الحابس على الشيء المحبوس،           الحبس ال 

وإنما يجوز الحبس لكل المبالغ التي أقرضها الوكيل للموكل أو دفعها عنه أو استحقت بـسبب                
الوكالة سواء كان ذلك قبل تسلم البضاعة أو أثناء وجودها في حيازته وسـواء تعلقـت هـذه                  

ومن ناحية أخرى، فإن محـل   . لتي هي اآلن في حيازة الوكيل الحابس أم ال        المبالغ بالبضاعة ا  
 ليشمل أيضا البضائع واألشياء التي يتسلمها الوكيـل         - في ظل المشروع     –االمتياز ال يتسع    

من الغير الذي يتعامل معه لحساب الموكل، وإنما ينحصر فقط بالبضائع واألشياء التي يرسلها              
  .لديه أو يسلمها لهإليه الموكل أو يودعها 

ويتضمن االمتياز أجر الوكيل والمصاريف التي يدفعها عن الموكل تنفيذا للوكالة بينهما مثـل              
المصروفات التي أنفقت في سبيل المحافظة على البضاعة أو األشياء التي يحوزهـا الوكيـل               

فقـا للمـادة    لمصلحة الموكل أو صيانتها أو التأمين عليها إذا ما كان هذا التـأمين واجبـا و               
كما يشمل االمتياز كافة المبالغ التي يدفعها الوكيل عن الموكل، كما           . من المشروع ) ١٨٧/٢(

لو كان الوكيل مفوضا بالشراء ودفع من ماله ثمن البضاعة للغير، باإلضافة إلى المبالغ التـي                
  .يقرضها الوكيل للموكل

امتياز الوكيل قد استحقت له بسبب      وفي كل األحوال يجب أن تكون هذه المبالغ التي يتضمنها           
وال يهم بعد ذلك أن تكون هذه المبالغ متعلقة بالبضائع أو األشياء التي يحوزهـا               . عقد الوكالة 

الوكيل حاليا لمصلحة الموكل، وإنما يكفي أنها كانت متعلقة ببضائع أو أشياء كانت في حيازة               
الوكيل بحقه في الحـبس، وجـود       الوكيل ثم خرجت من حيازته، فحيث أنه ال يشترط لتمسك           

ارتباط بين المبالغ التي يستحقها الوكيل بسبب الوكالة وبين البضائع أو األشياء التي يحوزهـا               
لمصلحة الموكل، فإن الوكيل ال يفقد كذلك حقه في التقدم على الدائنين العاديين في استيفاء ما                

ء من حيازته، بل يظل حقـه فـي         يستحقه بسبب الوكالة لمجرد خروج هذه البضائع أو األشيا        
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التقدم قائما ما بقي في حيازته بضائع أو أشياء أرسلها إليه الموكل أو أودعها لديه أو سـلمها                  
  .له

على أن الوكيل ال يتمتع باالمتياز إال إذا كان حائزا لبضائع أو أشياء             ) ١٩٢(وقد أكدت المادة    
لتي يتضمنها االمتياز متعلقة بالبضائع     أخرى لحساب الموكل، ودون اشتراط أن تكون المبالغ ا        

وقد بين النص الحاالت التي تتحقق فيها       . أو األشياء التي يحوزها الوكيل اآلن لحساب الموكل       
تسلم الوكيل للبضائع أو األشياء فعال، أو وضـعها تحـت تـصرفه فـي           : هذه الحيازة وهي    

ن أو أية وثيقة نقل أخرى  الجمرك أو في مخزن عام أو خاص، أو حيازته لها بموجب سند شح            
وسواء كانت هذه البضائع أو األشياء في طريقها إليه أو في طريقها إلى جهة أخرى بعد قيامه                 

كما وأشار النص إلى انتقال االمتياز إلى ثمن هذه البضائع أو األشياء التي يحوزها              . بتصديرها
  . الوكيل لحساب الموكل، إذا ما تم بيعها وتسليمها للمشتري

أن امتياز الوكيل التجاري يتقدم على سـائر االمتيـازات األخـرى،            ) ١٩٣( بينت المادة    وقد
  .باستثناء المصاريف القضائية والضرائب والرسوم المستحقة للدولة

، من ناحية، على ضرورة إتباع إجراءات التنفيذ على الشيء المرهـون            )١٩٤(وأكدت المادة   
و األشياء التي يحوزها الوكيـل التجـاري لمـصلحة          رهنا تجاريا عند التنفيذ على البضائع أ      

ومن ناحية أخرى فقد سمحت للوكيل بالتنفيذ على هذه البضائع واألشياء ببيعهـا دون              . الموكل
إتباع اإلجراءات المنصوص عليها بخصوص الرهن التجاري، وذلك إذا ما كان الوكيل مكلفا             

ا كان يتعذر على الوكيل تنفيـذ تعليمـات        ولكن إذ . من قبل الموكل ببيع هذه البضائع واألشياء      
الموكل بشأن هذا البيع، فال مناص من إتمامه وفقا لإلجراءات المنصوص عليها بخـصوص              

  .الرهن التجاري
من المشروع مسألة إنهاء عقد الوكالة التجارية فأجازت لكل من طرفيه           ) ١٩٥(وتواجه المادة   

ثاره ولو تم دون إخطار سابق أو فـي وقـت           إنهاءه في كل وقت، ويكون هذا اإلنهاء منتجا آل        
ولكن، وفيما يتعلق بعقد الوكالة التجاريـة غيـر         . غير مناسب أو غير مستند إلى سبب جدي       

محدد المدة، فإنه يجوز للطرف المتضرر أن يطالب الطرف اآلخر الذي قـام بإنهـاء العقـد                 
قت غير مناسب أو دون     بالتعويض عن كل ضرر لحق به جراء هذا اإلنهاء، إذا ما وقع في و             

وأما إذا كان عقد الوكالة التجارية محدد المدة فال يستحق التعويض إال إذا كـان   . إخطار سابق 
  .اإلنهاء وقع غير مستند إلى سبب جدي

بحكم يهدف إلى التسهيل على األشخاص الذين يتعاملون مع الـشركات           ) ١٩٦(وجاءت المادة   
فإذا ثار نزاع قضائي بينهم وبين      . لتجاريين في فلسطين    التجارية األجنبية من خالل وكالئها ا     

هذه الشركات ولم يكن لها ثمة موطن في فلسطين، فإنه يجوز رفع الدعاوى وأجراء التبليغات               
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باألوراق القضائية الرسمية في موطن الوكيل الموجود في فلسطين، وذلك بـشرط أن يكـون               
  .وكيل لحساب الشركة األجنبية النزاع متعلقا باألعمال التي يقوم بها هذا ال

األحكام العامة لعقد الوكالة التجارية بالنص على سـريان أحكـام           ) ١٩٧(وقد اختتمت المادة    
المشروع الخاصة بالوكالة التجارية الواردة في هذا الفصل على االشـتغال بأعمـال الوكالـة               

ـ             نظم أعمـال الـوكالء     التجارية بالقدر الذي ال يتعارض مع أحكام القوانين األخرى التـي ت
 بـشأن تنظـيم أعمـال الـوكالء         ٢٠٠٠لسنة  ) ٢(وعليه، فان أحكام القانون رقم      . التجاريين

  .التجاريين تتقدم بالتطبيق على أحكام هذا الفصل من المشروع الخاصة بالوكالة التجارية
  

  الفرع الثاني

  بعض أنواع الوكالة التجارية

قد الوكالة التجارية قام بتنظيم صورتين خاصتين للوكالة       بعد أن بين المشروع األحكام العامة لع      
  .الوكالة بالعمولة ووكالة العقود: التجارية، هما

  
  الوكالة بالعمولة

  )١٩٨(مادة 
الوكالة بالعمولة عقد يتعهد بمقتضاه الوكيل أن يجري باسـمه تـصرفاً قانونيـاً لحـساب                . ١

  .الموكل
 -ة إلي األحكام العامة بـشأن الوكالـة التجاريـة            باإلضاف -تسري على الوكالة بالعمولة     . ٢

  .األحكام المنصوص عليها في المواد التالية
  

  )١٩٩(مادة 
إذا باع الوكيل بالعمولة بأقل من الثمن الذي حدده الموكل أو اشترى بأعلى منه، وجـب                . ١ 

لمه  أن يخطر الوكيل بذلك خالل أسبوع من تاريخ ع         - إن أراد رفض الصفقة      -على الموكل   
  .بها، وإال أعتبر قابالً للثمن

  .وال يجوز للموكل رفض الصفقة، إذا قبل الوكيل بالعمولة تحمل فرق الثمن. ٢
  

  )٢٠٠(مادة 
إذا اشترى الوكيل بالعمولة لحساب الموكل بضاعة مخالفة للنوع أو الصنف الـذي طلبـه               . ١

  .الموكل فال يلزم بقبولها
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 مطابقة للبضاعة المطلوبة ولكن بكمية أكبر فال يلـزم          إذا اشترى الوكيل بالعمولة بضاعة    . ٢
أما إذا كانت الكمية أقل يكون للموكل الخيار بين قبولهـا           . الموكل إال بقبول الكمية التي طلبها     

  .أو رفضها
  

  )٢٠١(مادة 
إذا تعاقد الوكيل بالعمولة بشروط أفضل من الشروط التي حددها الموكل، عادت المنفعة إلـى               

ى الوكيل أن يقدم حسابه على أساس الـشروط الحقيقيـة التـي تمـت الـصفقة              الموكل، وعل 
  .بمقتضاها

  
  )٢٠٢(مادة 
إذا منح الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع المشتري أجالً للوفاء بالثمن أو قسطه عليه بغير إذن               . ١

يجـوز  من الموكل، جاز للموكل أن يطالب الوكيل بأداء الثمن بأجمعه فوراً، وفي هذه الحالة               
  .للوكيل بالعمولة أن يحتفظ بفرق الثمن إذا تمت الصفقة بثمن أعلى

ومع ذلك يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح األجل أو بتقسيط الثمن بغير إذن من الموكل إذا                . ٢ 
كان العرف التجاري في الجهة التي تم فيها البيع يقضي بذلك، إال إذا كانت تعليمات الموكـل                 

  .يع بثمن معجلالصريحة تلزمه بالب
  

  )٢٠٣(مادة 
إذا قضت تعليمات الموكل بالبيع بثمن مؤجل وباع الوكيل بالعمولة بثمن معجل، فـال يجـوز                
للموكل أن يطالبه بأداء الثمن إال عند حلول األجل المعين، وفي هذه الحالة يلتزم الوكيل بأداء                

  .الثمن على أساس البيع المؤجل
  

  )٢٠٤(مادة 
 بالعمولة تغيير العالمات التجارية الموضوعة على البضائع التي يتسلمها          ال يجوز للوكيل  . ١ 

  .من الموكل أو لحسابه، إال إذا تم ذلك في حدود القانون وكان مأذوناً في ذلك صراحة
وإذا كان الوكيل بالعمولة حائزاً لجملة بضائع من جنس واحد ومرسلة إليه مـن مـوكلين                . ٢

  .ضاعة منها بياناً مميزاً لهامختلفين، وجب أن يضع على كل ب
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  )٢٠٥(مادة 
يجوز للوكيل بالعمولة أن يصرح باسم الموكل الذي يتعاقد لحـسابه، إال إذا طلـب منـه                 . ١

الموكل عدم اإلفضاء باسمه، وال يترتب على اإلفضاء باسم الموكل تغيير في طبيعة الوكالـة،               
  .ما دام الوكيل بالعمولة يبرم العقد باسمه

لوكيل بالعمولة اإلفضاء إلي الموكل باسم الغير الذي يتعاقد معه إذا طلب الموكل منه              على ا . ٢
ذلك، فإذا امتنع الوكيل بالعمولة عن اإلفضاء باسم الغير دون مسوغ مقبول، جـاز اعتبـاره                

  .ضامناً تنفيذ الصفقة
 متى طلب منه    وفي جميع األحوال يلتزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير المتعاقد معه،          . ٣

  .الموكل ذلك
  

  )٢٠٦(مادة 
يلتزم الوكيل بالعمولة مباشرة قبل الغير الذي تعاقد معه، كما يلتزم هذا الغير مباشرة قبـل                . ١

  .الوكيل بالعمولة
ليس للغير الذي تعاقد مع الوكيل بالعمولة الرجوع على الموكل، وال للموكل الرجوع على              . ٢

  . القانون على غير ذلكالغير بدعوى مباشرة، ما لم ينص
  

  )٢٠٧(مادة 
إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قبل قبض الثمن من المشترى، جاز للموكل أن يطالب               

  .المشترى مباشرة بأداء الثمن إليه
إذا أفلس الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء قبل تسلم المبيع، جاز للموكـل أن يطالـب البـائع                 

  . إليهمباشرة بتسليم المبيع
  

  )٢٠٨(مادة 
 بالتزامه، إال إذا تحمل هذا الضمان       - المتعاقد معه    -ال يضمن الوكيل بالعمولة وفاء الغير       . ١

  .صراحة، أو نص عليه القانون، أو كان مما يقضي به عرف الجهة التي يمارس فيها نشاطه
ـ           . ٢ ود اتفـاق أو    يستحق الوكيل بالعمولة الضامن أجراً خاصاً تحدده المحكمة، عند عدم وج

  .عرف في شأنه
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  )٢٠٩(مادة 
ال يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره في العمل الموكل فيه ما لم يكن مأذوناً في ذلك مـن                   
الموكل، فإذا أناب عنه في القيام بالعمل وكيالً أخراً بالعمولة، فال يكون للنائب حق الحبس أو                

  .عمولة األصلياالمتياز إال بقدر الدين المستحق للوكيل بال
  

، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ١٧٦-١٦٦(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٩٨-٨٧(
  

الوكالة بالعمولة على أنها عقد يتعهد بموجبه الوكيل أن يجري باسـمه   ) ١٩٨/١(تعرف المادة   
ويتضح أن الطريقة التي يجري بها الوكيل بالعمولة التصرف         . تصرفا قانونيا لحساب الموكل   

لحساب الموكل هي التي تميزه عن الوكيل التجاري، فبينما يقوم هذا األخيـر عـادة بـأجراء                 
. الصفقة باسم الموكل ولحسابه يقوم الوكيل بالعمولة بأجرائها باسمه هو، ولكن لحساب الموكل            

ال في العقد الذي يبرمه مع الغير، إال انه حقيقـة يقـوم             فالوكيل بالعمولة وان كان طرفا أصي     
فهـو  . بإبرام هذا العقد لحساب الموكل وفقا لعقد الوكالة بالعمولة الذي ينظم عالقتهما بـبعض        

يواجه الغير الذي يتعاقد معه بوجه أصيل يلتزم باسمه ويكتسب الحقوق باسمه، ويواجه الموكل              
  .دم له الحساب عن وكالتهبوجه وكيل يتلقى منه التعليمات ويق

 – إضافة إلى األحكام الواردة في هذا الفرع الثاني          –وبديهي أن تسري على الوكالة بالعمولة       
األحكام العامة للوكالة التجارية الواردة في الفرع األول من هذا الفصل، وذلـك باعتبـار أن                

    .)١٩٨/٢المادة (الوكالة بالعمولة هي صورة خاصة للوكالة التجارية 
من المشروع التزامات الوكيل بالعمولة تجاه الموكل والجـزاءات         ) ٢٠٥ -١٩٩(تنظم المواد   

التي تترتب على إخالله بأي من هذه االلتزامات، وذلك في إطار االلتزام العام الذي يقع علـى      
عاتق الوكيل التجاري بإتباع تعليمات الموكل وبالمحافظة على مصالحه والبذل في سبيل ذلـك   

  .ية التاجر المعتادعنا
الحالة التي يكون فيها الوكيل بالعمولة مكلفا بالبيع، وباع بأقل من الثمن            ) ١٩٩(وتواجه المادة   

الذي حدده الموكل، والحالة التي يكون فيها مكلفا بالشراء، واشترى بأعلى من الـثمن الـذي                
الوكيل بالعمولة علـى    حدده الموكل، فأجازت للموكل رفض الصفقة في الحالتين إال إذا وافق            

وإذا اختار الموكل رفض الصفقة وجب عليه إخطار الوكيل بذلك خـالل            . تحمل فرق الثمن    
مدة أسبوع من تاريخ علمه بها، وبغير ذلك يعتبر قابال ضمنا بالثمن الذي تـم بـه البيـع أو                    

  .الشراء
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حل الصفقة التي   حالة وجود عدم مطابقة نوعية أو كمية في البضاعة م         ) ٢٠٠(وتواجه المادة   
أجراها الوكيل بالعمولة لحساب الموكل، فأجازت للموكل رفض هذه البضاعة إذا مـا كانـت               

وإذا كان عدم المطابقة كميـة بـأن        . مخالفة للنوع أو الصنف الذي طلبه من الوكيل بالعمولة        
مـا  كانت البضاعة محل الصفقة التي أجراها الوكيل بالعمولة لمصلحة الموكل أكثر أو أقـل م     

 الخيار بين أن يرفضها     - إذا كانت البضاعة اقل من المطلوب      –طلب الموكل، فيكون للموكل     
أما إذا كانت البضاعة أكثر من المطلوب فال يلتزم الموكل إال بأخـذ الكميـة التـي       . أو يقبلها 

ويتحمل هذا األخير ما بقي من البضاعة ألنه اشـتراه علـى            . طلبها من الوكيل بالعمولة فقط    
وال يستطيع الوكيل بالعمولة في هذه الحالة رفض طلـب الموكـل تـسليمه              . ه الشخصي عاتق

  .الكمية التي طلبها من البضاعة، واإلصرار على ضرورة قبولها كاملة أو رفضها كاملة
فتواجه الحالة التي يتعاقد فيها الوكيل بالعمولة بشروط افضل من الشروط           ) ٢٠١(وأما المادة   

فـإذا  . ل، فنصت على ضرورة أن تعود المنفعة من هذه الشروط للموكل          التي حددها له الموك   
باع الوكيل بالعمولة بسعر أعلى من السعر الذي حدده الموكل أو اشترى بسعر أقل مما حـدد                 
الموكل، فال يجوز له أن يحتفظ بفرق السعر لنفسه ذلك أن الوكيل بالعمولة، وان كان يتعاقـد                 

 لحساب الموكل الذي يتحمل بنهاية األمر كافة األعباء الناشـئة           باسمه الشخصي، إال انه يتعاقد    
  .عن العقد، ومن ثم فمن الطبيعي أن تعود إليه كذلك كل منافعه

ويجب على الوكيل بالعمولة أن يقدم حسابه للموكل على أساس من الشروط الحقيقية التي تمت               
رض نفسه للمطالبة بالتعويض    بها الصفقة، ألنه بغير ذلك سيخاطر باألجر الذي يستحقه وسيع         

  .من المشروع) ١٩٠/٢(من قبل الموكل وفقا لما جاء في المادة 
الحالة التي يكون فيها الوكيل بالعمولة مكلفا بالبيع ويمنح المشتري أجالً           ) ٢٠٢(وتواجه المادة   

مولة للوفاء بالثمن أو يقسطه عليه بغير إذن من الموكل، فأجازت للموكل أن يطالب الوكيل بالع              
وفي هذه الحالة، إذا كانت الصفقة قد تمت بثمن أعلى جـاز للوكيـل              . بدفع الثمن بأكمله فوراً   

بالعمولة االحتفاظ لنفسه بفرق الثمن على اعتبار أن هذا الفرق في الثمن مـا هـو إال مقابـل                   
مـة  أما وان الموكل لم يوافق على األجل أو التقسيط فليس له ث           . األجل أو مقابل تقسيط الثمن    

ولكن إذا رضي الموكل بالصفقة على النحو الذي أجراها بها الوكيل بالعمولـة             . حق في مقابله  
وأما إذا لـم    . فليس لهذا األخير إلزام الموكل بقبض الثمن معجال واالحتفاظ لنفسه بفرق الثمن           

 يكن لألجل أو التقسيط الذي منحه للمشتري الوكيل بالعمولة بالبيع ثمة مقابـل فيتحمـل هـذا                
  .األخير مخاطر عمله

واستثناء من الحكم السابق فإنه يجوز للوكيل بالعمولة أن يمنح األجل أو يقسط الثمن بدون إذن                
وال يجـوز   . الموكل طالما أن العرف السائد في المكان الذي تمت فيه الصفقة يقـضي بـذلك              
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إال إذا كانت تعليماته لـه      للموكل في هذه الحالة إلزام الوكيل بالعمولة بدفع الثمن بأكمله فوراً،            
  .تلزمه بالبيع بثمن معجل

وأما إذا كانت تعليمات الموكل تجيز للوكيل بالعمولة البيع بثمن مؤجل وقام الوكيل بالعمولـة               
 أن يطالبه بأداء الثمن إال      –) ٢٠٣( وفقا للمادة    -بالبيع فعال بثمن مؤجل، فإنه ال يجوز للموكل       

 أخرى فإن الوكيل بالعمولة يكون ملتزما في هذه الحالة بأداء           وبعبارة. عند حلول األجل المعين   
من المشروع التـي    ) ٢٠١(الثمن على أساس البيع المؤجل، وذلك على الرغم من نص المادة            

تخول الموكل الحصول على منفعة الشروط التي تعاقد على أساسها الوكيل بالعمولـة عنـدما               
  . الموكلتكون شروطا أفضل من الشروط التي حددها له

وتنفيذا اللتزامه بالمحافظة على البضائع التي يحوزهـا لحـساب الموكـل فرضـت المـادة                
على الوكيل بالعمولة واجب عدم تغيير العالمات التجارية الموضوعة علـى هـذه             ) ٢٠٤/١(

  .البضائع إال إذا أذن له الموكل بذلك صراحة وتم ذلك بالحدود التي يسمح بها القانون
يل بالعمولة يعمل لمصلحة أكثر من موكل وكان يحوز في الوقت ذاته بـضائع              وإذا كان الوك  

 أن يـضع علـى كـل        -)٢٠٤/٢( وفقا للمادة    -من نفس الجنس لحسابهم جميعاً، وجب عليه      
  .بضاعة منها بيانا يميزها عن بضائع اآلخرين

أسم الغير الذي   مدى التزام الوكيل بالعمولة بالمحافظة على اسم موكله أو          ) ٢٠٥(وتبين المادة   
تعاقد معه سرا، فنصت على ضرورة عدم إفشاء الوكيل بالعمولة السم الموكل إذا ما طلب منه                

فما دام أن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي فيمكن أن يظل           . هذا األخير إبقاء اسمه سرا    
 سرا إذا كان    اسم الموكل بمنأى عن نطاق التعاقد مع الغير، وقد يفضل الموكل أن يبقى اسمه             

في ذلك ضمانا لنجاح مضارباته، غير أن إخفاء اسم الموكل ال يدخل في جوهر عقد الوكالـة                 
بالعمولة، فقد ال يهم الموكل أن يعرف الغير المتعاقد اسمه، بل قد تقتضي مصلحته أحيانـا أن                 

لوكيـل  يتم اإلفصاح عن اسمه، ولذلك، فحيث لم يشترط الموكل بقاء اسمه سرا  يكون جائزا ل               
بالعمولة أن يصرح باسم الموكل، وال يترتب على هذا اإلفضاء عن اسم الموكل أي تغيير في                

  .طبيعة الوكالة طالما بقي الوكيل بالعمولة يبرم العقود باسمه الشخصي
وبخصوص اسم الغير الذي يتعاقد معه الوكيل بالعمولة لمصلحة الموكل ألزمت الفقرة الثانيـة              

وإذا امتنـع   . وكيل بالعمولة اإلفصاح عنه للموكل إذا ما طلب منـه ذلـك           ال) ٢٠٥(من المادة   
الوكيل بالعمولة عن ذلك دون مبرر معقول جاز اعتباره ضامنا تنفيذ الصفقة بما يترتب علـى      
ذلك من آثار خطيرة لعل أهمها انعقاد مسئولية الوكيل بالعمولة إذا لم يتم تنفيذ العقد بواسـطة                 

  .تى ولو كان التزام هذا الغير بالتنفيذ قد انقضى بسبب القوة القاهرة الغير المتعاقد معه ح
تلزم الوكيل بالعمولة بإثبات وجود الغير الـذي تعاقـد          ) ٢٠٥(كما أن الفقرة الثانية من المادة       
  .معه إذا ما طلب الموكل منه ذلك
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ففيمـا  . لعمولةمن المشروع العالقات التي تنشأ عن عقد الوكالة با       ) ٢٠٨-٢٠٦(وتنظم المواد   
على التـزام كـل   ) ٢٠٦/١(يتعلق بعالقة الوكيل بالعمولة بالغير الذي تعاقد معه نصت المادة   

منهما تجاه اآلخر مباشرة بحيث تنصرف إليهما آثار العقد المبرم بينهما، ويكون لكل منهما أن               
ـ               ن عالقتـه   يرجع على اآلخر باعتباره أصيال في العقد ويحتج تجاهه بكل الدفوع الناتجـة ع

الشخصية به، وذلك الن الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي، وال يغير من ذلك علم الغير               
ولعل هذا ما يميز الوكالة بالعمولة عن الوكالة العادية، تجاريـة           . بوجود عقد الوكالة بالعمولة   

الذي يبرمه مع   كانت أم مدنية، التي يعمل فيها الوكيل باسم موكله وبالتالي تنصرف آثار العقد              
  .الغير إلى موكله باعتباره مجرد نائب عنه في إبرامه

وأما فيما يتعلق بالموكل والغير الذي تعاقد الوكيل بالعمولة معه فليس ثمـة عالقـة مباشـرة                 
أي منهما الرجوع على اآلخر بدعوى مباشرة مـا لـم           ) ٢٠٦/٢(بينهما، ولذلك منعت المادة     

للموكل أن يطالب الغيـر     ) ٢٠٧/١(لفعل فقد أجازت المادة     وبا. ينص القانون على خالف ذلك    
مباشرة، وذلك فـي الحالـة      ) أي إلى الموكل  (الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة بدفع الثمن إليه         

وكذلك إذا ما أفلـس     . التي يكون فيها الوكيل بالعمولة المكلف بالبيع قد أفلس قبل قبض الثمن           
بل أن يتسلم المبيع، جاز للموكل أن يطالب البـائع مباشـرة            الوكيل بالعمولة المكلف بالشراء ق    

  .بتسليم المبيع إليه
ولعل السبب وراء عدم جواز رجوع كل من الموكل والغير، الذي تعاقد معه الوكيل بالعمولة،               
على اآلخر مباشرة هو حقيقة كون الموكل أجنبيا عن العقد الذي تم بين الوكيل بالعمولة ومـن     

ولكن وحتى وان لم يكن للموكل وهذا الغير الرجـوع علـى بعـضهما              . لغيرتعاقد معه من ا   
البعض مباشرة، فإنه يجوز ألي منهما الرجوع على اآلخر وفقا ألحكام الدعوى غير المباشرة              

  .المنصوص عليها في القواعد العامة للقانون المدني
اقد معه لمصلحة الموكـل     مدى ضمان الوكيل بالعمولة قيام الغير الذي تع       ) ٢٠٨(وتبين المادة   

بالوفاء بالتزامه، فنصت على عدم وجود هذا الضمان على عاتق الوكيل بالعمولة إال إذا تحمله               
وإذا كان الوكيل بالعمولـة يتحمـل هـذا         . صراحة أو نص عليه القانون أو قضى به العرف        

ا لمـا جـرى     الضمان ألي سبب كان فإنه يستحق أجرا خاصا يتم تحديده عادة باالتفاق أو وفق             
أضـف لـذلك أن تحمـل       . عليه العرف، وإذا لم يوجد اتفاق أو عرف قامت المحكمة بتحديده          

الوكيل بالعمولة لهذا االلتزام اإلضافي بالضمان يعد امتدادا منطقيا لتعاقـد الوكيـل بالعمولـة               
حال باسمه الشخصي، إذ يظل الموكل أجنبيا عن العقد الذي يبرم مع ذلك لحسابه، فكأن لسان ال              

يقول بأن الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الشخصي ومع من يشاء يظل ضامنا تجاه الموكل               
فالموكل، والحالة هذه، يكون محميـا      . يسار الغير المتعاقد وقدرته على تنفيذ العقد المبرم معه        
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كان مرد  ضد خطر عدم تنفيذ الغير المتعاقد اللتزاماته الناتجة عن العقد المبرم معه، حتى ولو               
  .ذلك القوة القاهرة

ولما كان الوكيل بالعمولة يتعاقد باسمه الشخصي ويكتسب تبعا لذلك الحقوق الناتجة عن العقد              
الذي يبرمه مع الغير لمصلحة الموكل، جاز للموكل أن يطالبه بنقل هذه الحقـوق إليـه، وإذا                 

ته المدنية تجاه الموكـل     تخلف الوكيل بالعمولة عن ذلك كان مخال بالتزاماته ونهضت مسئولي         
  .الذي تم التعاقد لمصلحته تنفيذا لعقد الوكالة بينهما

حالة الوكالة بالعمولة من الباطن، فنصت على عدم جواز أن يقوم الوكيل            ) ٢٠٩(وتنظم المادة   
وإذا ما تمت هـذه الوكالـة       . بالعمولة بتوكيل غيره للقيام بالعمل الموكل فيه إال بإذن الموكل         

 فال يكون للنائب الحق في الحبس أو االمتياز المنصوص عليه في هذا المشروع إال               بالعمولة،
  .بمقدار الدين المستحق للوكيل بالعمولة األصلي

  
  وكالة العقود

  )٢١٠(مادة 
وكالة العقود عقد يلتزم بموجبه شخص أن يتولى على وجه االستمرار وفـي منطقـة نـشاط                 

قات باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، ويجوز أن تشمل         معينة، الترويج والتفاوض وإبرام الصف    
  .مهمته تنفيذها باسم الموكل ولحسابه

  
  )٢١١(مادة 

يجب أن يثبت عقد وكالة العقود بالكتابة، وأن يبين فيه بوجه خاص حـدود الوكالـة، وأجـر                  
  .الوكيل، ومنطقة نشاطه، ومدة العقد إذا كان محدد المدة

  
  )٢١٢(مادة 

ود ممارسة أعمال الوكالة وإدارة نشاطه التجاري بشأنها على وجه االستقالل،           يتولى وكيل العق  
  .ويتحمل وحده المصروفات الالزمة إلدارة هذا النشاط

  
  )٢١٣(مادة 

ال يجوز للموكل أن يستعين بأكثر من وكيل عقود واحد في ذات المنطقة ولذات الفـرع مـن                  
 ألكثر من منشأه تمارس ذات النشاط وفـي         النشاط، كما ال يجوز لوكيل العقود أن يكون وكيالً        

  .ذات المنطقة، وذلك كله ما لم يتفق الطرفان صراحة على غير ذلك
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  )٢١٤(مادة 
إذا اشترط في العقد أن يقيم وكيل العقود مبان للعرض أو مخازن للسلع أو منشآت للصيانة أو                 

  .اإلصالح فال يجوز أن تقل مدة العقد عن خمس سنوات
  

  )٢١٥(مادة 
ال يجوز لوكيل العقود أن يقبض حقوق الموكل، إال إذا أعطى له الموكل هذا الحق، وفـي                 . ١

  .هذه الحالة ال يجوز للوكيل أن يمنح تخفيضاً أو أجالً دون ترخيص خاص
ويجوز لوكيل العقود أن يتلقى الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقود التي تبرم عن طريقه، ويعتبر              . ٢

  .دعوى المتعلقة بهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في منطقة نشاط الوكيلممثالً لموكله في ال
  

  )٢١٦(مادة 
  .يلتزم الموكل بأداء األجر المتفق عليه للوكيل. ١
ويجوز أن يكون األجر نسبة مئوية من قيمة الصفقة وتحتسب هذه النسبة على أساس سعر               . ٢

  .البيع للعمالء ما لم يتفق على غير ذلك
  

  )٢١٧(مادة 
إذا كانت وكالة العقود مقصورة على وكيل واحد في منطقة معينة، استحق وكيل العقود األجر               
عن الصفقات التي يبرمها الموكل مباشرة أو بوساطة غيره في هذه المنطقة، ولو لم تبرم هذه                

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

  )٢١٨(مادة 
 بوجـه   -ل أن يقدم للوكيل جميع المعلومات الالزمة لتنفيذ الوكالـة، وأن يـزوده              على الموك 

 بمواصفات السلع والرسوم والعالمات، وغير ذلك من البيانات التي تعينه على ترويج             -خاص
  .السلع موضوع الوكالة وتسويقها

  
  )٢١٩(مادة 
يع اإلجـراءات التحفظيـة     يلتزم وكيل العقود بالمحافظة على حقوق الموكل، وله اتخاذ جم         . ١

الالزمة للمحافظة على هذه الحقوق، وعليه أن يزود موكله بالبيانات الخاصة بحالة السوق في              
  .منطقة نشاطه
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ال يجوز لوكيل العقود أن يذيع أسرار الموكل التي تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ الوكالـة،                . ٢
  .ولو كان ذلك بعد انتهاء العالقة العقدية

  
  )٢٢٠(مادة 
تنعقد وكالة العقود لمصلحة الطرفين المشتركة، فإذا كان العقد غير محدد المدة، فال يجوز              . ١

للموكل إنهاؤه دون خطأ من الوكيل، وإال كان ملزماً بتعويضه عن الضرر الذي لحقـه مـن                 
  .جراء عزله، ويبطل كل اتفاق يخالف ذلك

ذا نزل عن الوكالة في وقت غير       يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذي أصابه إ        . ٢
  .مناسب وبغير عذر مقبول

  
  )٢٢١(مادة 

  .تسقط جميع الدعاوى الناشئة عن عقد وكالة العقود بانقضاء سنتين على انتهاء العالقة العقدية
استثناء من قواعد االختصاص الواردة بقانون أصول المحاكمات المدنية والتجاريـة تخـتص             

ئة عن عقد وكالة العقود المحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيـذ           بنظر جميع المنازعات الناش   
  .العقد

، ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المـصري رقـم        ) ١٩٢-١٩١-١٧٧(يقابلها المواد   
 مـا تـسميه بالممثـل       ١٩٦٦لسنة  ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم      ) ٨٦(وتعالج المادة   

  .التجاري
على أنها عقد يتعهد بموجبه الوكيل بالقيام على وجه االستمرار          يعرف المشروع وكالة العقود     

وفي منطقة معينة بالترويج والتفاوض وإبرام العقود باسم الموكل ولحسابه مقابل أجر، علـى              
أن يقوم بذلك كله على وجه االستقالل عن الموكل وعلى أن يتحمل وحده المصروفات التـي                

على ضرورة أن يتضمن عقد     ) ٢١١(وتنص المادة   ). ٢١٢،  ٢١٠المادتان  (تلزم للقيام بذلك،    
وكالة العقود شروطا بخصوص حدود الوكالة وأجر الوكيل ومنطقة نشاطه ومدة العقد إذا كان              

ويجب كذلك أن يكون العقد مكتوبا وإال تعذر إثباته، وذلك خالف للقواعد العامـة              . محدد المدة 
  .لإلثبات في المسائل التجارية

العقود ال يقوم فقط بالترويج للعقود والتفاوض بشأنها، وإنمـا يقـوم أيـضا              ويتضح أن وكيل    
وحيث أن وكالة العقود تعد عمال تجاريا فمن البديهي أن يتلقى           . بإبرامها باسم الموكل ولحسابه   

ولكن يجب أن يمـارس     . الوكيل أجرا لقاء قيامه على وجه االستمرار بممارسة أعمال وكالته         
ه االستقالل، وإذا قام بعمله في إطار من التبعية للموكل كـان العقـد              الوكيل نشاطه على وج   

  .بينهما عقد عمل وليس عقد وكالة تجارية
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ويتضح كذلك من التعريف أن قيام وكيل العقود بأعمال وكالته يجب أن يكون محصورا فـي                
ـ    ) ٢١٣(ولذلك فمن البديهي أن تمنع المادة       . منطقة معينه  ل عقـود   الموكل من االستعانة بوكي

آخر لممارسة نفس النشاط في المنطقة ذاتها، وأن تمنع وكيل العقود من أن يكون وكيال ألكثر                
  .من جهة تمارس نفس النشاط في المنطقة ذاتها

من المشروع على ضرورة أن تكون مدة عقد وكالة العقد خمس سنوات            ) ٢١٤(وتنص المادة   
 أن يقيم مبان للعرض أو مخـازن        - العقد  بموجب –على األقل إذا ما كان واجبا على الوكيل         

  .للسلع أو منشآت للصيانة أو اإلصالح
على أن وكالة العقد ال تخول الوكيل بقبض حقوق الموكل إال إذا ورد             ) ٢١٥/١(وتؤكد المادة   

وحتى عندما يكون لوكيل العقود قبض حقوق الموكل فليس لـه           . النص فيها صراحة على ذلك    
  .دون إذن خاص من الموكل بذلكأن يمنح تخفيضا أو أجال 

فتسمح لوكيل العقود بتلقي الطلبات المتعلقة بتنفيذ العقـود         ) ٢١٥(وأما الفقرة الثانية من المادة      
التي قام بإبرامها باسم الموكل ولحسابه، ويعتبر الوكيل ممثال للموكل في الـدعاوى المتعلقـة               

  . يقوم فيها الوكيل بأعمال وكالتهبهذه العقود والتي تقام منه أو عليه في المنطقة التي
) ٢١٦(التزام الموكل بدفع األجر لوكيل العقود، فبينت المـادة          ) ٢١٧،  ٢١٦(وتعالج المادتان   

أن هذا األجر كما يمكن أن يكون مبلغا محددا فقد يكون كذلك نسبة مئوية من قيمة الـصفقة،                  
عر البيع للعمالء ما لم يتفق على       وفي هذه الحالة األخيرة يتم احتساب هذه النسبة على أساس س          

  .غير ذلك
أن وكيل العقود يستحق أيضا أجرا عن كل عقد يتم إبرامه فـي منطقـة               ) ٢١٧(وبينت المادة   

فحيث أن نشاط الوكيل ينحصر في منطقة معينـة،         . نشاطه ولو لم يكن هو الذي سعى إلبرامه       
المنطقة ذاتهـا يعـد خرقـا       وحيث أن استعانة الموكل بوكيل آخر لممارسة نفس النشاط في           

من المشروع يتوجب عليه تحمل نتائجه، أجاز المشروع لوكيـل          ) ١٩٠(اللتزامه وفقا للمادة    
كما . العقود المطالبة بأجر عن العقود التي يقوم بإبرامها الوكيل اآلخر في نفس منطقة نشاطه             

 فيها الموكل بنفسه    من المشروع تنص على الحكم نفسه في الحالة التي يقوم         ) ٢١٧(أن المادة   
  .بإبرام العقود في منطقة نشاط الوكيل، ودون االستعانة بهذا الوكيل 

يتمثل في أن العقود التي يتم إبرامهـا فـي          ) ٢١٧(ولعل السبب وراء الحكم الوارد في المادة        
منطقة نشاط وكيل العقود من قبل وكيل آخر أو من قبل الموكل مباشرة إنمـا يـتم إبرامهـا                   

دة من الترويج الذي كان وكيل العقود قد قام به لمصلحة الموكل في تلك المنطقة تنفيذا                باالستفا
  .ولذلك استحق أيضا األجر عن هذه العقود التي لم يتم إبرامها بسعيه. ألعمال وكالته
التزام الموكل بأن يقدم لوكيل العقود المعلومات التي تلزم لتنفيذ وكالـة            ) ٢١٨(وتعالج المادة   

 فنصت على ضرورة أن يقوم بتزويده بشكل خـاص بمواصـفات الـسلع والرسـوم                العقود،
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ومن . والعالمات وسائر البيانات األخرى التي تفيده بالترويج للسلع موضوع الوكالة وتسويقها          
البديهي أن أي إخالل من الموكل في تنفيذ هذا االلتزام يشكل مبررا لعدم مساءلة الوكيل عـن                 

  .لعجزه عن الترويج لها بسبب قلة المعلومات لديهفشله في إبرام العقود 
االلتزامات الخاصة بوكيل العقود تجاه الموكل، فنصت علـى ضـرورة           ) ٢١٩(وتعالج المادة   

قيام الوكيل بالمحافظة على حقوق الموكل، وله في سبيل ذلك اتخاذ جميع اإلجراءات التحفظية              
تزويده للموكل بالمعلومـات الخاصـة   التي تؤدي للمحافظة على هذه الحقوق، وعلى ضرورة       

ولكن، وحيث أن وكيل العقود يمارس نـشاطه علـى وجـه            . بحالة السوق في منطقة نشاطه    
االستقالل عن الوكيل، فإنه ال يلتزم بأن يقدم للموكل معلومات تفصيلية عن نشاطه وعن كيفية               

 إحاطته علما بالعقود    ممارسته ألعمال وكالته، بل أن كل ما يلتزم به تجاه الموكل هو ضرورة            
  .من المشروع) ٢٠٠(التي يبرمها لحسابه وأن يزوده بحساب عن هذه العقود وفقا للمادة 

تفرض على وكيل العقود التزاما بالمحافظة على أسرار الموكـل التـي            ) ٢١٩(كما أن المادة    
قـط خـالل    ويكون هذا االلتزام على الوكيل ليس ف      . تصل إلى علمه بمناسبة تنفيذ عقد الوكالة      

فترة وجود العقد بينه وبين الموكل وإنما أيضا بعد انتهاء عالقتهما العقديـة ألي سـبب مـن                  
ولعل من هذه األسرار التي يلتزم وكيل العقود بالمحافظـة عليهـا األسـرار              . أسباب االنتهاء 

ومـات  التجارية للموكل أو المعرفة الفنية التي يستخدمها في إنتاج السلع أو غير ذلك من المعل              
التي يعمل الموكل على إبقائها بعيدا عن متناول منافسيه والتي يترتب على إفشائها اإلضـرار               

  .بمصالحه
 إذا كان العقد غيـر محـدد        -مسألة إنهاء وكالة العقود، فمنعت الموكل       ) ٢٢٠(وتنظم المادة   

ن  من عزل وكيل العقود دون خطأ من هذا األخير وذلـك ألن وكالـة العقـود تكـو                  –المدة  
وال يجوز للطرفين االتفاق على خالف ذلك، ففي كل حالة يقـوم            . لمصلحة الطرفين المشتركة  

فيها الموكل بعزل الوكيل يكون ملزما بتعويضه عن الضرر الذي أصابه مـن جـراء هـذا                 
  .العزل، ما لم يثبت الموكل أن وكيل العقود ارتكب خطأ يبرر عزله

يل من النزول عن وكالة العقود فـي وقـت غيـر            الوك) ٢٢٠(ومن ناحية أخرى تمنع المادة      
مناسب وبغير مبرر معقول، وإال كان ملزما بدفع تعويض للموكل عن كل ضرر يصيبه مـن                

) ١٩٥(ويتضح أن هذا الحكم الخاص بوكالة العقود مجرد تأكيد لما جاء في المادة              . جراء ذلك 
  .من المشروع الخاصة بالوكالة التجارية عموماً

من المشروع فقد بينت، في فقرتها األولى، أن مدة التقادم لجميع الـدعاوى             ) ٢٢١(وأما المادة   
الناشئة عن عقد وكالة العقود هي سنتان من تاريخ انتهاء العالقـة التعاقديـة بـين الوكيـل                  

وأما الفقرة الثانية منها فقد جعلت االختصاص بنظر جميع المنازعات الناشئة عـن             . والموكل
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للمحكمة التي يقع في دائرتها محل تنفيذ العقد، وذلك بغض النظر عن كـل              عقد وكالة العقود    
  .نص مخالف في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

  
  الفصل السابع

  السمسرة

  )٢٢٢(مادة 
السمسرة عقد يتعهد بمقتضاه السمسار لشخص بالبحث عن طرف ثان إلتمام صـفقة معينـة               

  .والتوسط في إبرامها مقابل أجر
  

  )٢٢٣(مادة 
إذا لم يعين أجر السمسار في القانون أو في االتفاق وجب تعيينه وفقاً لما يقضي به العـرف،                  
فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمراعاة ما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت في                 

  .القيام بالعمل المكلف به
  

  )٢٢٤(مادة 
 إذا أدت إلي إبرام العقد، وإذا لم يتم إبرام العقد           ال يستحق السمسار أجراً عن وساطته، إال      . ١

  .بسبب تعنت من فوضه جاز للقاضي أن يعوض السمسار عما بذله من جهد
  .ويستحق السمسار األجر بمجرد إبرام العقد ولو لم ينفذ كله أو بعضه. ٢
  .طإذا كان العقد معلقاً على شرط واقف فال يستحق السمسار أجره إال إذا تحقق الشر. ٣
إذا كان أحد آثار العقد يتوقف على إتمام إجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقـار أو                 . ٤

  . القيد في الرهن الرسمي استحق السمسار أجرة بمجرد إبرام العقد االبتدائي
  

  )٢٢٥(مادة 
ن إذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه جاز له المطالبة بأجره أو االحتفاظ به إن كـا                 

  .قد قبضه إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جانبه
  

  )٢٢٦(مادة 
ال يجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها إال إذا              

  .تعين مقدار األجر أو دفع األجر المتفق عليه بعد إبرام العقد
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  )٢٢٧(المادة 
  .انوناً فال يستحق عنها أجراًإذا توسط السمسار في صفقة ممنوعة ق

  
  )٢٢٨(مادة 
  .ال يستحق السمسار األجر إال ممن فوضه من طرفي العقد في السعي إلبرامه. ١
وإذا صدر التفويض من الطرفين كان كل منهما مسئوالً قبل السمسار بغير تضامن بينهما              . ٢

  . بأكملهعن دفع األجرة، ولو اتفقا فيما بينهما على أن يتحمل أحدهما األجر
  

  )٢٢٩(مادة 
ال يجوز للسمسار استرداد المصاريف التي أنفقها في تنفيذ العمل المكلف به، إال إذا اتفق على                

  .غير ذلك، وفي هذه الحالة يستحق السمسار المصاريف ولو لم يبرم العقد
  

  )٢٣٠(مادة 
ة علـى    أن يعـرض الـصفق     - ولو لم يكن مفوضاً إال من أحد طرفي العقد           -على السمسار   

الطرفين بأمانة، وأن يوقفهما على جميع الظروف التي يعلمها عنها، ويكون مسئوالً قبلهما عن              
  .كل غش أو خطأ جسيم يصدر منه

  
  )٢٣١(مادة 

ال يجوز للسمسار أن يقيم نفسه طرفاً في العقد الذي توسط في إبرامه، إال إذا أجازه من فوضه                  
  .ار أي أجرفي ذلك، وفي هذه الحالة ال يستحق السمس

  
  )٢٣٢(مادة 

يسأل السمسار عن تعويض الضرر الناجم عن هالك أو فقدان ما تـسلمه مـن مـستندات أو                  
أوراق أو أشياء متعلقة بالعقد الذي توسط في إبرامه، إال إذا أثبت أن هالكها أو فقدانها كـان                  

  .بسبب قوة قاهرة
  

  )٢٣٣(مادة 
في إبرامه، وال يسأل عن تنفيذه أو عن قيمة         ال يضمن السمسار يسر طرفي العقد الذي يتوسط         

  .أو صنف البضائع المتعلقة به، إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم في جانبه
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  )٢٣٤(المادة 
إذا أناب السمسار غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان                 . ١

 منه، ويكون السمسار ونائبه متـضامنين       مسئوالً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل صدر         
  .في المسئولية

وإذا رخص للسمسار في إقامة نائب عنه دون أن يعين شخص النائب، ال يكون السمـسار                . ٢
  .مسئوالً إال عن خطئه في اختيار نائبه أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات

 أن يرجع كل منهما علـى       وفي جميع األحوال يجوز لمن فوض السمسار ولنائب السمسار        . ٣
  .اآلخر مباشرة

  
  )٢٣٥(مادة 
إذا فوض عدة سماسرة بعقد واحد كانوا مسئولين بالتضامن عن العمل المكلفين به، إال إذا               . ١

  .رخص لهم بالعمل منفردين
إذا فوض أشخاص متعددون سمساراً واحداً في عمل مـشترك بيـنهم كـانوا مـسئولين                . ٢

  .نفيذاً لهذا التفويض، ما لم يتفق على غير ذلكبالتضامن قبله عما يستحقه ت
إذا تم العقد بتدخل عدة سماسرة ولم يعين لكل منهم أجر مستقل، استحق كل منهم نـصيباً                 . ٣ 

  .في األجر المشترك بنسبة ما يبذله من جهد في إبرام العقد
  

  )٢٣٦(مادة 
عيه، وأن يحتفظ بالوثـائق     على السمسار أن يقيد في دفاتره جميع المعامالت التي تبرم بس          . ١

المتعلقة بها، وأن يعطي من كل ذلك صوراً طبق األصل لمن يطلبها من المتعاقدين، وتـسري                
  .على هذه الدفاتر أحكام الدفاتر التجارية

وفي البيع بالعينة يجب على السمسار االحتفاظ بالعينة، ما لم تكن قابلة للتلف، إلى أن يقبل                . ٢
  .حفظ، أو تسوى جميع المنازعات بشأنهاالمشتري البضاعة دون ت

  
  )٢٣٧(مادة 

  .تسري على السمسرة في سوق األوراق المالية القوانين الخاصة بذلك
، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٢٠٧-١٩٢(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ١٠٥-٩٩(
من المشروع عقد السمسرة على انه عقد يتعهد بموجبه السمسار بالبحث           ) ٢٢٢(تعرف المادة   

عن شخص إلبرام عقد معين معـه والتوسـط كـذلك بينهمـا             ) العميل(للطرف الذي فوضه    
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ففي حـين أن    . وبذلك يتضح الفرق بين الوكالة التجارية والسمسرة      . إلبرامه، وذلك لقاء أجر   
المتعاقدين أو لمصلحته يقوم السمسار بالتقريـب بينهمـا         الوكيل التجاري يبرم العقد باسم أحد       

فبينما يكـون عمـل     . ودفعهما للتعاقد فقط ودون أن يتدخل في العالقة القانونية التي تتم بينهما           
الوكيل عمال قانونيا يتمثل في إبرام العقد باسم أحد الطرفين يكون عمل السمسار عمال ماديـا                

لذلك أن الوكالة ال تكـون تجاريـة إال إذا قـام الوكيـل              أضف  . هو التقريب بين المتعاقدين   
بمعامالت تجارية لمصلحة الموكل، في حين أن السمسرة تكون تجارية دائما وبغض النظـر              

وعليـه يجـوز    ).  من المشروع  ٥/٤المادة  (عن طبيعة العقد الذي يتوسط السمسار إلبرامه،        
 طرق اإلثبات، في حـين أن التفـويض         إثبات عقد الوكالة التجارية بين الموكل والوكيل بكل       

الصادر من العميل إلى السمسار في عقد السمسرة يمكن إثباته بكل طرق اإلثبات إذا ما كانت                
أما إذا كان العقد الذي يطلب من السمسار إبرامه مـدنيا           . السمسرة تجارية بالنسبة إلى طرفيها    

إلثبات في مواجهة العميل يكون     فيظل جائزا اإلثبات ضد السمسار بكل طرق اإلثبات، ولكن ا         
  .وفقا للقواعد المدنية

ويتضح من تعريف عقد السمسرة المذكور أعاله أن األجر الذي يتقاضـاه السمـسار يـشكل                
فإذا قام السمسار بنشاطه دون مقابل فال يكـون عقـده           . عنصرا أساسيا في مفهوم السمسرة      

  .سمسرة وال تنطبق عليه بالتالي أحكام هذا الفصل
. كيفية تحديـده  ) ٢٢٣(من المشروع أجر السمسار، فبينت المادة       ) ٢٢٨-٢٢٣(الج المواد   وتع

وإذا لـم   . فإذا لم ينص القانون أو االتفاق على أجر للسمسار يتم تعيين هذا األجر وفقا للعرف              
يوجد عرف قام القاضي بتحديده على أساس مما بذله السمسار من جهد وما استغرقه من وقت                

وقد درجت العادة على أن يكون أجر السمسار نسبة معينـة مـن   . العمل المكلف به  في القيام ب  
  .قيمة الصفقة التي يتوسط إلبرامها، ولكن ال شيء يمنع أيضا من أن يكون مبلغا محددا

وفيما يتعلق بالحاالت التي يستحق فيها السمسار أجره، فقد بينت الفقرة األولـى مـن المـادة                 
وجود تفويض للسمسار من    : تحق أجرا إال بتوافر ثالثة شروط هي      أن السمسار ال يس   ) ٢٢٤(

قبل عميله، وقيام السمسار بالتوسط إلبرام العقد بين من فوضه بالبحث عن شـخص إلبـرام                
العقد وبين من وجده له ليبرم معه العقد، وأن يكون هذا العقد قد تم إبرامه بينهما بسبب وساطة            

اإلبرام بسبب تعنت الشخص الذي فوض السمـسار أو بـسبب           وإذا لم يتم هذا     . السمسار فعالً 
عدوله عن إبرام الصفقة لسبب أو آلخر استحق السمسار تعويضا عما بذله من جهد في البحث                

. عن الشخص اآلخر وفي التوسط بين هذا الشخص الذي وجده وبين الشخص الـذي فوضـه               
سمسار لو تم إبرام العقـد الـذي        وغالبا ما يكون هذا التعويض مساويا لألجر الذي يستحقه ال         

  .يتوسط إلبرامه
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فالسمسار قـام   . ولعل أساس هذا التعويض هو المسئولية العقدية للعميل الذي فوض السمسار          
من جانبه بتنفيذ التزامه ونجح في إنجاز ما كلفه عميله به إنجازا كامال وكان يجب أن يتقاضى                 

أو عدوله عن إبرام هذا العقد لسبب أو آلخـر          أجرا بإبرام العقد المنشود، ولكن تعنت العميل        
هو الذي حال دون أن يتقاضى السمسار أجره، األمر الذي يكون معه العميل قد أخل في تنفيذ                 
التزامه بموجب عقد السمسرة طبقا لما يقضي به حسن النية مما جعـل للسمـسار حقـا فـي            

  .التعويض عن الضرر الذي يلحق من جراء ذلك اإلخالل
 قام الطرفان اللذان قرب السمسار بينهما بإبرام عقود أخرى من نفس نوع العقد الـذي    وأما إذا 

توسط بينهما إلبرامه فإن السمسار يستحق أجرا عن هذا العقد األخير فقط دون العقود الالحقة               
  .التي تمت بين الطرفين دون تدخل السمسار

وكذلك إذا كان   . م تنفيذ هذا العقد بعد    وإذا تم إبرام العقد استحق السمسار األجر حتى وان لم يت          
أحد آثار العقد متوقفا على إتمام أجراء قانوني معين كالتسجيل في بيع العقار أو فـي الـرهن                  

  ).٤، ٢٢٤/٢المادة (التأميني استحق السمسار أجره بمجرد إبرام العقد االبتدائي، 
ر أو الرهن التأميني ركنـا       ال يجعل من الشكلية في بيع العقا       - ولألسف   –يبدو أن المشروع    

وعلى أي حال، إذا كان القـانون       . لالنعقاد وإنما مجرد شرط يتوقف عليه نفاذ أحد آثار العقد         
يشترط النعقاد العقد إفراغه في شكل معين فال يستحق السمسار األجـر إال باسـتيفاء ذلـك                 

  .الشكل
إال ) ٢٢٤/٣(وفقا للمـادة    وإذا كان العقد معلقا على شرط واقف، فال يستحق السمسار األجر            

. إذا تحقق الشرط باعتبار أن العقد المعلق على شرط واقف ال يكتمل وجوده إال بتحقق الشرط               
وأما إذا كان العقد الذي يتوسط السمسار إلبرامه معلقا على شرط فاسخ فإن السمسار يـستحق                

سمسار المطالبة بأجره   وحتى إذا تحقق الشرط الفاسخ فيظل جائزا لل       . األجر بمجرد إبرام العقد   
  .من المشروع) ٢٢٥(أو االحتفاظ به إن كان قد قبضه وفقا لما جاء في المادة 

وإذا فسخ العقد الذي توسط السمسار في إبرامه فاألصل أن ال يتقاضى السمسار أجـرا، وإذا                
كان قد تقاضى أجرا يلتزم برده، باعتبار انه لم يعد ثمة مبرر لحصوله عليـه لعـدم تحقـق                   

من المشروع أجازت   ) ٢٢٥(إال أن المادة    . نتيجة التي تعهد بتحقيقها بموجب عقد السمسرة        ال
للسمسار في هذه الحالة المطالبة بأجره أو االحتفاظ به أن كان قد قبضه، ولم تحل بينه وبـين                  

  . أجره إال عندما يثبت الفشل أو الخطأ الجسيم من جانبه
ن فيما بعد بطالن العقد الذي توسط السمسار إلبرامـه          وما قيل عن الفسخ ينطبق كذلك إذا تبي       

ولعل ما يبرر ذلك هو أن مهمة السمـسار         . طالما أن السمسار لم يكن يعلم سبب هذا البطالن        
فبطالن العقد أو فسخه لسبب ال      . تنحصر في التوسط إلبرام العقد وال شأن له فيما يجاوز ذلك          
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ط فاسخ بعد انعقاده، كل ذلك يعتبر من األمـور          يرجع إلى السمسار وال يعلم به، أو تحقق شر        
  .التي تتعدى مهمة السمسار االعتيادية

وال يستحق السمسار أجرا في الحالة التي يتوسط فيها إلبرام عقد يمنعه القانون كأن يتوسـط                
وكذلك ال يجوز أن يكـون العقـد الـذي          ). ٢٢٧المادة  (إلبرام عقد بيع كمية من المخدرات،       

 إلبرامه مخالفا للنظام العام كأن يتوسط السمسار بين الزبون والمحامي إلبرام            يتوسط السمسار 
  .عقد يقيم الزبون المحامي وكيال عنه في الدعوى

ويجوز للمحكمة أن تخفض أجر السمسار إذا كان غير متناسب مع الخدمات التي أداها، وذلك               
ل دون قيام المحكمة بتخفـيض  من المشروع التي تحو) ١٩٠/٤(خالفا للحكم الوارد في المادة  

من المشروع تمنع المحكمـة مـن       ) ٢٢٦(غير أن المادة    . أجر الوكيل التجاري المتفق عليه    
الـذي  (إذا تم تعيين مقدار هذا األجر بعد إبرام العقـد           : تخفيض أجر السمسار في حالتين هما     

  .إبرام هذا العقد، أو إذا تم دفع األجر المتفق عليه للسمسار بعد )توسط السمسار إلبرامه
من يدفع أجر السمسار، فنصت على التزام الشخص الذي فوض السمسار           ) ٢٢٨(وتبين المادة   

وإذا كان التفويض قد صدر للسمسار مـن كـال          . في السعي إلبرام العقد بدفع أجره     ) العميل(
عن طرفي العقد الذي توسط إلبرامه كان كل منهما مسئوال تجاه السمسار دون تضامن بينهما               

دفع أجره، وال يغير من األمر شئ أي اتفاق بينهما على أن يقوم أحدهما بدفع األجر للسمسار                 
  .بأكمله

وبخصوص المصاريف التي ينفقها السمسار في سبيل تنفيذ العمل المكلف به، فقد بينت المادة              
. ضهعدم جواز استردادها إال إذا كان متفقا على ذلك بين السمسار والشخص الذي فو             ) ٢٢٩(

وإذا وجد مثل هذا االتفاق استحق السمسار المصاريف ولو لم يتم إبرام العقد، وذلـك خالفـا                 
ومن هذه المـصروفات التـي      . ألجره الذي ال يستحقه إال بعد إبرام العقد الذي توسط إلبرامه          

يجوز االتفاق بين السمسار والعميل على استردادها مصاريف سفر السمسار إلى محل المتعاقد             
  .خر أو مصاريف اإلعالن الذي ينشره السمسار في الصحف أو ما شابه ذلكاآل

السمسار ) ٢٣٠(من المشروع التزامات السمسار، فألزمت المادة       ) ٢٣٦-٢٣٠(وتنظم المواد   
ولو كان مفوضا من قبل أحد طرفي العقد فقط أن يحيط الطرفين علما بكل ظـروف الـصفقة          

ض لها كل منهما بأمانة، ويكون السمسار مسئوال قبلهما         التي يعلمها وبكل المخاطر التي يتعر     
ويالحظ أن هذا االلتزام، الذي ال يقع علـى عـاتق           . عما يصدر منه من غش أو خطأ جسيم       

السمسار تجاه من فوضه فقط بل في مواجهة الطرف اآلخر أيضا، يتفق مع طبيعة ومضمون               
 بين طرفين من اجل إبرام عقد معين،        االلتزام الرئيسي للسمسار حيث يلتزم السمسار بالتقريب      

وبغيـر  . األمر الذي يفرض على السمسار أن ينقل إليهما بأمانة كل ما يعلمه بشأن هذا العقـد               
  .ذلك يكون قد أخل بالتزامه بذل العناية التي يبذلها السمسار العادي
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سوق واحتمال  أن يبلغ كالً من الطرفين بأسعار ال      ) ٢٣٠(وعليه يجب على السمسار وفقا للمادة       
ارتفاعها أو انخفاضها، ومدى كون العين محل الصفقة محالً للنزاع، أو وجود عـارض مـن                

  .عوارض األهلية عند الطرف اآلخر
من المشروع السمسار مـن أن      ) ٢٣١(وتطبيقا للقواعد العامة في القانون المدني تمنع المادة         
وفـي هـذه    . أجازه من فوضه في ذلك    يقيم نفسه طرفا في العقد الذي توسط إلبرامه، إال إذا           

الحالة ال يستحق السمسار أجرا ممن فوضه الن السمسار صار طرفـا أصـيال فـي العقـد،                  
  .وتخضع عالقته كوسيط بمن فوضه ألحكام هذا العقد وليس ألحكام عقد السمسرة

 ويكون السمسار مسئوال عن المحافظة على المستندات واألوراق وسائر األشياء التي تـسلمها            
والمتعلقة بالعقد الذي يتوسط إلبرامه، فإذا هلكت أو فقدت كان السمسار مـسئوال بـالتعويض               

  .ما لم يثبت أن سبب ذلك القوة القاهرة) ٢٣٢(وفقا للمادة 
على عدم مسئولية السمسار عن عسر أحد طرفي العقـد الـذي توسـط         ) ٢٣٣(وتنص المادة   

عن تنفيذه بشكل غير سليم بأن قام بتسليم بضاعة         إلبرامه أو عن عدم قيام أي منهما بتنفيذه أو          
غير مطابقة للعقد من حيث النوع أو الكم، وذلك كله شرط أن ال يكون السمسار مرتكبا لغـش              

فإذا قدم السمسار لعميله متعاقدا يعلم أنه معسر أو أنه لن يكون قادرا على تنفيذ               . أو خطأ جسيم  
ه يكون قد أخل بالتزامه بذل عناية السمسار العادي         التزاماته بموجب العقد الذي يتوسط إلبرام     

ويكون السمسار مسئوال كذلك إذا قدم لعميله شخصا معنويا يتبين فيما           . إخالال يوجب مساءلته  
  .بعد أنه ال يتمتع بوجود قانوني

يجوز للسمسار أن ينيب شخصا غيره في تنفيذ العمل المكلف به دون إذن بذلك ممن فوضـه                 
) ٢٣٤( وكل ما في األمر أن السمسار يكون في هذه الحالة مسئوال وفقا للمادة               .للتوسط بالعقد 

عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه شخـصيا، ويكـون السمـسار ونائبـه                   
متضامنين في المسئولية وإذا كان السمسار مأذونا بإقامة نائب عن نفسه دون أن يـتم تعيـين                 

مسار مسئوال إال عن خطئه في اختيار هذا النائب وعن خطئه           شخص هذا النائب فال يكون الس     
وفي كل األحوال التي ينيب السمسار فيها غيره للقيـام بالعمـل            . فيما أصدره له من تعليمات    

المكلف به، سواء كان ذلك بأذن من فوضه أو بدون إذنه، يجوز لمن فوض السمـسار ولمـن           
  .لقيام به أن يرجع كل منهما على اآلخر مباشرةأنابه عن نفسه للقيام بالعمل المعهود إليه ا

إذا تعدد السماسرة المفوضون بعقد واحد في إبرام عمـل معـين كـانوا              ) ٢٣٥(ووفقا للمادة   
. مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن هذا العمل إال إذا رخص لهم القيام بهذا العمـل منفـردين                

 عدة أشخاص يشتركون في هذا العمـل        وكذلك إذا كان السمسار مفوضا للقيام بالعمل من قبل        
ويتـضح أنـه    . كانوا مسئولين تجاهه بالتضامن فيما بينهم عما يستحقه تنفيذا لهذا التفـويض           

لتطبيق هذا الحكم، يجب أن يكون األشخاص المتعددون الذين فوضوا السمسار بالتوسط إلبرام             
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وال يهم  . احداً في هذا العقد   العقد يشتركون جميعهم في هذا العقد، أي أن يكون جميعهم طرفا و           
  .بعد ذلك أن يكون تفويضهم للسمسار قد تم بعقد واحد أم ال

فتبين كيفية تحديد نصيب كل سمسار من األجر المشترك         ) ٢٣٥(وأما الفقرة الثالثة من المادة      
للسماسرة الذين توسطوا إلبرام العقد دون أن يعين لكل منهم أجر مستقل، فنـصت علـى أن                 

  . كل سمسار بمقدار ما بذله من جهد في إبرام العقديكون نصيب
من المشروع السمسار باعتباره تاجرا بأن يقيد في دفـاتره جميـع            ) ٢٣٦(وقد ألزمت المادة    

العقود التي تبرم نتيجة وساطته، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بهذه العقود وان يعطي لمن يطلب               
ورغم أن الفقرة األولـى     .  من هذه الوثائق     من المتعاقدين صورة طبق األصل عن كل وثيقة       

تنص على سريان أحكام الدفاتر التجارية على دفـاتر السمـسار، إال أنهـا              ) ٢٣٦(من المادة   
خرجت عن هذه األحكام بالنص على التزام السمسار إعطاء صورة عما يحفظه في دفاتره من               

اآلخر في العقد الذي توسـط      وثائق ليس فقط لمن فوضه بالتوسط بالعقد، وإنما أيضا للطرف           
  .إلبرامه رغم عدم ارتباطه به بأي رابطة تعاقدية

 –) ٢٣٦( وفقا للفقرة الثانية من المـادة        –وإذا توسط السمسار في عقد بيع بالعينة وجب عليه          
أن يحتفظ بهذه العينة إلى أن يقبل المشتري البضاعة دون تحفظ أو تسوى جميع المنازعـات                

ي أن السمسار ال يلتزم بذلك إذا كانت العينة قابلة للتلف وبالتالي ال يمكـن               ومن البديه . بشأنها
  .االحتفاظ بها

وأخيرا ولما كانت السمسرة في سوق فلسطين لألوراق المالية تختلف في طبيعتها ومـضمون              
االلتزامات الناشئة عنها عن السمسرة التي ينظم أحكامها هذا الفصل من المشروع فقد أحالـت               

وبالفعل فإن مشروع قانون األوراق المالية      . بخصوصها إلى القوانين الناظمة لها    ) ٢٣٧(المادة  
الفلسطيني يتضمن نصوصا خاصة بشركات األوراق المالية التي تقـوم بأعمـال الوسـاطة              

كما أن األنظمة المعمول بهـا لـدى سـوق          . المالية، أي السمسرة في مجال األوراق المالية      
ة تبن شروط عضوية شركات األوراق المالية فيهـا وكيفيـة تـداولها             فلسطين لألوراق المالي  

  .باألوراق المالية المدرجة لديها
  

  الفصل الثامن

  عقد النقل

مـن  ) ٣٧٧ - ٢٠٨(من المشروع عقد النقل، ويقابلها المـواد        ) ٣٢٩ - ٢٣٨(تعالج المواد   
ـ   ) ٧٩ - ٦٨(، والمواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(قانون التجارة المصري رقم      انون التجـارة   مـن ق

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(األردني رقم 
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تناول المشروع األحكام العامة في عقد النقل ومن ثم أحكام عقد نقل األشـياء وكـذلك نقـل                  
األشخاص وخصص فرعاً للنقل الجوي كما نظم موضوع الوكالة بالعمولة للنقل فـي أربعـة               

  .فروع
  

  الفرع األول

  األحكام العامة

  )٢٣٨(مادة 
فاق يلتزم بمقتضاه الناقل أن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شخص أو شئ إلى مكـان               عقد النقل ات  

  .معين مقابل أجرة
  

  )٢٣٩(مادة 
فيما عدا النقل البحري، تسري األحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على جميع أنواع              . ١

  .النقل أيا كانت صفة الناقل، ما لم ينص القانون على غير ذلك
كام على النقل ولو اقترنت به عمليات من طبيعة أخرى، ما لم تكـن هـذه           تسري تلك األح  . ٢

  .العمليات هي الغرض الرئيسي من التعاقد
  

  )٢٤٠(مادة 
يتم عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد االتفاق، ويجوز إثبات العقد بكافة طـرق               . ١

  .اإلثبات المقررة قانوناً
  .ل يعد قبوالً منه لإليجاب الصادر من المرسلتسلم الناقل الشيء محل النق. ٢
يعتبر صعود الراكب إلى وسيلة النقل قبوالً منه لإليجاب الصادر من الناقل، إال إذا أثبـت                . ٣

  .أن نيته لم تتجه إلى إبرام عقد النقل
  

  )٢٤١(مادة 
ـ             . ١ وذج الـذي   إذا كان للناقل أكثر من أنموذج للعقود التي يبرمها، انعقد النقل بمقتضى األنم

  .يتضمن الشروط العامة، ما لم يتفق على اتباع أنموذج آخر يشتمل على شروط خاصة
  .وإذا اتفق على اتباع أنموذج معين، فال يجوز تجزئة الشروط التي يشتمل عليها. ٢
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  )٢٤٢(مادة 
ليه إذا لم يكن هناك أكثر من ناقل أو مستثمر لخطوط نقل معينه، التزم بقبول كل ما يقدم إ                 . ١

من طلبات النقل، إال إذا كان الطلب مخالفاً للشروط المقررة للنقل أو تعذر على الناقل تنفيـذه                 
  .ألسباب ال شأن له وال لتابعيه في إحداثها

إذا جاوزت طلبات النقل كافة الوسائل التي رخص للناقل في استعمالها، يجـب عليـه أن                . ٢
 يكون للطلب األسبق األولوية على الطلبـات        يراعي في قبول الطلبات تواريخ تقديمها، بحيث      

  .الالحقة، إال إذا كان لبعضها األولوية بمقتضى شروط النقل
  

  )٢٤٣(مادة 
  .تشمل مسئولية الناقل أفعاله وأفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم. ١
  . على عقد النقلويعتبر تابعاً كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ االلتزامات المترتبة. ٢
  .ويقع باطالً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه. ٣
  

  )٢٤٤(مادة 
  :ال تعد من القوة القاهرة في عقود النقل ما يلي 

 انفجار وسيلة النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليهـا أو تـصادمها أو                 
ع إلى األدوات أو اآلالت التي يستعملها الناقل في تنفيذ النقل،           غير ذلك من الحوادث التي ترج     

  .ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة لضمان صالحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر
 الحوادث التي ترجع لوفاة تابعي الناقل فجأة أو إصابتهم بضعف بدني أو عقلي أثناء العمـل،                

  .م البدنية والعقليةولو ثبت أن الناقل أتخذ الحيطة لضمان لياقته
  

  )٢٤٥(مادة 
ال يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل النقل أو االنحراف عن الطريق المعين               

  .له بسبب االضطرار إلى تقديم المساعدة ألي شخص مريض أو مصاب أو في خطر
  

  )٢٤٦(مادة 
 الناقل أو من تابعيـه      يقصد بالغش في تنفيذ عقد النقل كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من             . ١

  .بقصد إحداث ضرر
يقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيـه برعونـة مقرونـة                  . ٢

  .بإدراك لما قد ينجم عنها من ضرر
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، والمـواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٢١٦ - ٢٠٨(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(ألردني رقم من قانون التجارة ا) ٧٠ - ٦٨(
  

عقد النقل بأنه اتفاق يلتزم بمقتضاه الناقل أن يقوم بوسائله الخاصة بنقل            ) ٢٣٨(عرفت المادة   
  .شخص أو شيء إلى مكان معين مقابل أجره

فهو عقد معاوضة، فالتزام الناقـل      : يتبين من التعريف أن عقد النقل يتمتع بالخصائص التالية        
نياً إال إذا اتفق على ذلك صراحة، وإذا لم يحدد أطراف العقد أجرة الناقل              بموجبه ال يكون مجا   

فيستحق حينئذ األجرة المتعارف عليها، وعقد النقل عقد رضائي بمعنى انه ال يشترط النعقاده              
 الناقل والمرسـل أو     -شكالً معيناً كالكتابة أو التسجيل فهو ينعقد بمجرد تالقي إرادة الطرفين          

كما أن عقد النقل ملزم للجانبين فهو يرتب التزامات متقابلة في ذمة كل مـن               . بالناقل والراك 
الناقل والمرسل أو الراكب مما يعني حق أي من المتعاقدين في االمتناع عن تنفيذ التزامـه إذا                 

ومن هنا يفسر حق الناقل في احتجاز البضاعة وان ال          . لم يقم المتعاقد اآلخر بتنفيذ ما التزم به       
 للمرسل إليه أو المرسل حتى يتم دفع األجرة ذلك في حال أن االتفاق كان بدفع أجـرة                  يسلمها

  .الناقل عند تسليم البضاعة ولم يتم ذلك
كما أن عقد النقل يعتبر عمالً تجارياً بطبيعته بالنسبة للناقل البري إذا تمت ممارسته على سبيل                

ما يستند إلى فكرة تـداول المنتجـات        من المشروع، والنقل عمو   ) ٥/٣(االحتراف وفقا للمادة    
أما بالنسبة للطرف اآلخر فإن ذلك يعتمد على        . والبضائع من يد إلى أخرى في ميدان التجارة       

الصفة والغاية من إبرامه، فإذا كان المرسل أو الراكب تاجرا وقام بإبرام عقد النقل لحاجـات                
  .دا ذلك اعتبر مدنياً بالنسبة لهتجارية اعتبر العقد بالنسبة له تجارياً بالتبعية فيما ع

انه باستثناء النقل البحري الذي عادة يخضع ألحكام قـانون التجـارة            ) ٢٣٩(أوضحت المادة   
 فإنه يخضع ألحكام هذا الفصل جميع أنواع النقل أياً كانت صفة الناقل ولو اقترنت               –البحري  

 هي الغـرض الرئيـسي فـي        بعملية النقل عمليات من طبيعة مختلفة ما لم تكن هذه العمليات          
  .التعاقد فيكون عقد النقل فرعاً يندمج في األصل فيفقد النقل صفته كعقد مستقل قائم بذاته

الصورة التي يتم فيها انعقاد العقد وكذلك كيفية إثباته فتضمنت انه يـتم             ) ٢٤٠(تناولت المادة   
ت العقد بكافة طرق اإلثبـات      عقد النقل وعقد الوكالة بالعمولة للنقل بمجرد االتفاق ويجوز إثبا         

المقررة قانوناً وان تسلم الناقل الشيء محل النقل يعد قبوالً منه لإليجاب الصادر من المرسـل                
وان صعود الراكب إلى وسيلة النقل يعتبر قبوالً منه لإليجاب الصادر من الناقل إال إذا اثبـت                 

  .أن نيته لم تتجه إلى إبرام عقد النقل
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نقل كثيراً ما تحتمها ظروف عقد النقل كتفصيل البضاعة وكميتها ومواعيد           مع أن كتابة عقد ال    
أجازت إثبات العقد بكافة طرق اإلثبات المقررة قانوناً تطبيقياً         ) ٢٤٠(ومكان التسليم فإن المادة     

  .لمبدأ حرية اإلثبات في المعامالت التجارية
) ٢٤١(ينـاً إال أن المـادة       حيث أن عقد النقل عقد رضائي، لم يشترط المشرع له شـكالً مع            

تضمنت انه إذا كان لدى الناقل أكثر من نموذج للعقود التي يبرمها انعقـد النقـل بمقتـضى                  
أما إذا اتفق على إتباع نموذج معين فـال يجـوز تجزئـة             . النموذج المتضمن للشروط العامة   

  .الشروط التي يشتمل عليها
 التي تستخدم في عقود النقل إذ أنها تعتبر دليالً          وهنا من المفيد اإلشارة إلى تذاكر النقل والسفر       

على وجود عقد النقل كما أن البيانات التي تشتمل عليها كثيراً ما تحدد آثار العقـد أو تحـدد                   
  .جزءاً منها

في فقرتها األولى حالة استثمار ناقل واحد لخطوط نقل معينه، فأوجبت           ) ٢٤٢(عالجت المادة   
ما يقدم إليه من طلبات نقل، باستثناء حاله يجوز له فيها رفـض             عليه في هذه الحالة قبول كل       

طلب النقل ذلك إذا كان الطلب مخالفاً لشروط النقل أو تعذر على الناقل تنفيذه ألسباب ال شأن                 
الفقرة الثانية من نفس المادة نظمت حالة تجـاوز طلبـات النقـل             . له وال لتابعيه في إحداثها    

نقل الناقل على العمل، فوضحت أن األولوية هنا تكـون لألسـبق            المقدمة للناقل قدرة وسائل     
تاريخاً من هذه الطلبات من حيث تاريخ تقديم طلب النقل إال إذا كان لبعضها األولوية بمقتضى                

  .شروط النقل
مدى مسؤولية الناقل فأشارت إلى أن الناقل، إضافة إلى المسئولية عن           ) ٢٤٣(أوضحت المادة   

 المسئولية عن أفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم واعتبـرت             أفعاله، فإنه يتحمل  
كل شخص يستخدمه الناقل في تنفيذ االلتزامات المترتبة على عقد النقل تابعاً له، وأي شـرط                

  .يعفي الناقل من المسئولية عن أفعال تابعيه التي تقع منهم أثناء قيامهم بخدماتهم يعتبر باطال
امة في العقود الملزمة للجانبين ومنها عدد النقل تقضي بأنه إذا طرأت قوة قـاهرة               القواعد الع 

تجعل تنفيذ التزام أحد المتعاقدين مستحيالً انقضى معه االلتزام المقابل له وانفسخ العقـد مـن                
وعلى اعتبار أن القوة القاهرة هي عقبة تجعل تنفيذ االلتزام مستحيالً ممـا يعنـي               . تلقاء ذاته 

أوضحت بأنه ال يعتبر من القوة القاهرة في عقود         ) ٢٤٤( الناقل من المسئولية فإن المادة       إعفاء
النقل انفجار وسيلة النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان التي تسير عليها أو تـصادمها                
أو غير ذلك من الحوادث التي ترجع إلى األدوات أو اآلالت التي يستعملها الناقل فـي تنفيـذ                  

ل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان صالحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه مـن ضـرر،                 النق
وكذلك ال تعتبر من القوة القاهرة الحوادث التي ترجع لوفاة تابعي الناقل فجـأة أو أصـابتهم                 
بضعف بدني أو عقلي أثناء العمل، ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة لضمان ليـاقتهم البدنيـة                 
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ليه فقد ميز المشروع بين القوة القاهرة التي هي حوادث خارجية تجعـل التنفيـذ               وع. والعقلية
مستحيال وال يمكن توقعها وال يمكن دفعها أو تجنبها وبين الحوادث الجبرية التي هي حـوادث     

  . داخلية خاصة بالمدين ذاته
 النقـل   أعفت الناقل من المسئولية عن تعويض الضرر الناشئ عن تعطيل         ) ٢٤٥(ولكن المادة   

أو االنحراف عن الطريق المعين له بسبب االضطرار إلى تقديم المساعدة ألي شخص مريض              
  . أو مصاب أو في خطر 

المقصود بالغش وكذلك المقصود بالخطأ الجسيم على اعتبار أن الغـش           ) ٢٤٦(تناولت المادة   
 فعـل أو    والخطأ الجسيم موجبان لمسئولية الناقل فوضحت أن الغش في عقد النقل هـو كـل              

امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه بقصد أحداث ضرر كما حددت المقصود بالخطـأ                 
الجسيم بأنه كل فعل أو امتناع عن فعل يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة مقرونة بإدراك لما                  

  . قد ينجم عنها من ضرر 
 فيه مقصد الضرر أو سوء      ويتضح بذلك أن الخطأ الجسيم يختلف عن الغش في انه ال يتوافر           

النية ولكن حدوثه يكون ناتجاً عن إهمال أو تقصير كبيرين مما يجعل الجميع يظن أن مرتكبه                
  .يكاد يكون متعمدا

  
  الفرع الثاني

  نقل األشياء

  )٢٤٧(مادة 
على المرسل أن يقدم للناقل بيانات عن اسم المرسل إليه وعنوانـه والمكـان المطلـوب                . ١

نوع األشياء محل النقل وقيمتها ووزنها وحجمها وكيفية حزمها وعدد الطرود           اإلرسال إليه، و  
التي تشملها، وغير ذلك من البيانات التي قد يطلبها الناقل أو يقررها القـانون لتعيـين ذاتيـة                  

  .الشيء المطلوب نقله، وكذلك مهلة التسليم والطريق الواجب اإلتباع
  .عدم صحة البيانات التي يقدمها أو عدم كفايتهايسأل المرسل عن الضرر الذي ينجم عن . ٢
  

  )٢٤٨(مادة 
  :إذا حررت وثيقة نقل يجب أن تشمل بوجه خاص على البيانات اآلتية . ١ 

  .مكان وتاريخ الوثيقة
  . وعناوينهم- إن وجد -أسماء المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيل بالعمولة للنقل 

  .مكان القيام ومكان الوصول
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ت الخاصة بتعيين الشيء محل النقل كوزنه وحجمه وكيفية حزمة وعدد الطرود، وكـل              البيانا
  .بيان آخر يكون الزماً لتعيين ذاتية الشيء وتقدير قيمته

  .ميعاد مباشرة النقل وميعاد الوصول
أجرة النقل وغيرها من المصاريف، مع بيان ما إذا كانت مستحقه على المرسـل أو المرسـل         

  . إليه
خاصة بالشحن أو التفريغ، ونوع العربات التي تستخدم في النقل، والطريـق الـذي              الشروط ال 

  .يجب إتباعه، وتحديد المسئولية، وغير ذلك من الشروط الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل
  .وللمرسل أن يطلب من الناقل تسليمه نسخة من وثيقة النقل موقعه منه. ٢
  

  )٢٤٩(مادة 
ل جاز للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصاالً موقعاً من الناقل بتسلم الـشيء             إذا لم تحرر وثيقة نق    

محل النقل، ويجب أن يكون اإليصال مؤرخاً ومشتمالً على البيانات الكافية لتعيين ذاتية الشيء              
  . وأجرة النقل

  
  )٢٥٠(مادة 

قـاً  يجوز أن تحرر وثيقة النقل باسم شخص معين أو ألمره أو للحامل، وتتـداول الوثيقـة طب             
لقواعد حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني إذا كانـت اسـمية، أو بـالتظهير إذا           

  .كانت لألمر، وبالمناولة إذا كانت للحامل
  

  )٢٥١(مادة 
تعتبر وثيقة النقل واإليصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الشيء محل النقل حجة في إثبات               

  .يدعي ما يخالف هذه البيانات إثبات ذلكالبيانات الواردة فيهما، وعلى من 
  

  )٢٥٢(مادة 
ال تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل وال يتحمل االلتزامات الناتجة عنه، إال إذا                
قبل هذه الحقوق وااللتزامات صراحة أو ضمناً ويعتبر قبوال ضمنياً على وجـه الخـصوص               

حل النقل، أو المطالبة بتسليمه، أو بإصدار تعليمـات         تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشيء م       
  . بشأنه
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  )٢٥٣(مادة 
على المرسل أن يسلم الناقل الشيء والوثائق الالزمة لتنفيذ النقل، ويكون المرسل مسئوالً عن              
عدم كفاية هذه الوثائق أو عدم مطابقتها للحقيقة، ويكون الناقل مسئوالً عن ضياعها أو إسـاءة                

  .استعمالها
إذا اقتضى النقل استعداداً خاصاً من جانب الناقل، يجب على المرسل إخطاره بذلك قبل تسليم               و

  .الشيء إليه بوقت كاف
  .يكون تسليم الشيء محل النقل في محل الناقل المعين بعقد النقل، ما لم يتفق على غير ذلك

  
  )٢٥٤(مادة 
ه أو حزمه، وجب على المرسـل أن        إذا اقتضت طبيعة الشيء إعداده للنقل بتغليفه أو تعبئت        . ١

يقوم بذلك بكيفية تقيه الهالك أو التلف وال تعرض األشخاص أو األموال األخرى التي تنقـل                
معه للضرر، وإذا كانت شروط النقل تستلزم إتباع طريقة معينه في التغليـف أو التعبئـة أو                 

  .الحزم، فيجب على المرسل مراعاتها
ضرار التي تنشأ عن العيب فـي التغليـف أو التعبئـة أو             ويكون المرسل مسئوالً عن األ    . ٢

الحزم، كما يكومن الناقل مسئوالً باالشتراك مع المرسل عن هذه األضرار إذا قبل القيام بالنقل               
مع علمه بالعيب   ويكون الناقل عالماً بالعيب إذا كان ظاهراً أو كان مما ال يخفى على الناقل                   

  .العادي
ن ينفي مسئوليته عن هالك أو تلف أحد األشياء التي قام بنقلها بإثبات أن              وال يجوز للناقل أ   . ٣

الضرر نشأ عن عيب في تغليف شئ آخر، أو في تعبئته، أو في حزمه، ويقع باطالً كل اتفاق                  
  .على خالف ذلك

  
  )٢٥٥(مادة 
لتي للناقل الحق في فحص األشياء المطلوب نقلها، للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات ا             . ١

  .أدلى بها المرسل بشأنها
إذا اقتضى الفحص فض األغلفة أو األوعية وجب إخطار المرسل لحضور الفحص، فـإذا              . ٢

لم يحضر في الميعاد المعين لذلك، جاز للناقل إجراء الفحص بغير حضوره، وللناقل الرجوع              
  .على المرسل أو المرسل إليه بمصاريف الفحص

 الشيء ال تسمح بنقله دون ضرر، جاز للناقل رفض النقل،           وإذا تبين من الفحص أن حالة     . ٣
أو تنفيذه بعد أخذ إقرار من المرسل بعلمه بحالة الشيء ورضائه بالنقل، ويجب إثبـات حالـة                 

  .الشيء وإقرار المرسل في وثيقة النقل
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  )٢٥٦(مادة 
ابقـة للبيانـات    تسلم الناقل األشياء المطلوب نقلها دون تحفظ، يفيد أنه تسلمها بحالة جيدة ومط            

  .المذكورة في وثيقة النقل، فإذا ادعى عكس ذلك فعليه اإلثبات
  

  )٢٥٧(مادة 
  .يلتزم الناقل بشحن الشيء في وسيلة النقل االعتيادية، ما لم يتفق على غير ذلك. ١
إذا اتفق على أن يقوم المرسل بالشحن فال يسأل عنه الناقل، ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيـذ                  . ٢

دون تحفظ فيفترض أن الشحن قد تم وفقاً لألصول الصحيحة، حتى يقيم الناقـل الـدليل                النقل  
  .على عكس ذلك

إذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسليه نقل بمواصفات معينة، فـال يكـون الناقـل            . ٣
  .مسئوالً عما ينجم عن استعمالها من ضرر

  
  )٢٥٨(مادة 

فإذا لم يتفق على طريق معين فيجب إتبـاع أفـضل           على الناقل أن يتبع الطريق المتفق عليه،        
  .الطرق

ومع ذلك يجوز للناقل أن يغير الطريق المتفق عليه، إذا وجدت ضرورة تلجئه إلى ذلك، وفي                
هذه الحالة ال يسأل الناقل عن التأخير أو غيره من األضرار التي قد تنجم عن تغيير الطريق،                 

نبه أو من جانب تابعيه، وللناقل الحق في المطالبـة          إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من جا        
  .بالمصروفات اإلضافية الناشئة عن ذلك

  
  )٢٥٩(مادة 
  .يضمن الناقل سالمة الشيء أثناء تنفيذ عقد النقل. ١
إذا اقتضت المحافظة على الشيء أثناء الطريق إعادة حزمه أو إصالح األغلفة أو زيادتها              . ٢

لتدابير الضرورية، وجب على الناقل القيام بها وأداء ما تـستلزمه     أو تخفيفها أو غير ذلك من ا      
من مصاريف، على أن يرجع بها على المرسل أو المرسل إليه، ما لم يكن ذلك راجعاً لخطـأ                  
الناقل، ومع ذلك ال يلتزم الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة في النقل كرش النبات بالمـاء أو                 

  .أو تقديم الخدمات الطبية له، ما لم يتفق على غير ذلكإطعام الحيوان أو سقيه 
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  )٢٦٠(مادة 
يلتزم الناقل بتفريغ الشيء محل النقل عند وصوله، ما لم ينص القانون أو يتفق على غيـر                 . ١

  .ذلك، وفي هذه الحالة األخيرة ال يسأل الناقل عن الضرر الذي يقع بسبب التفريغ
ل مصاريف التفريغ، ما لم يتفق أو يجري العرف على غير           وفي جميع األحوال يتحمل الناق    . ٢

  .ذلك
  

  )٢٦١(مادة 
إذا لم يكن التسليم واجباً في محل المرسل إليه فعلى الناقل أن يخطـره بوصـول الـشيء                  . ١

  .والميعاد الذي يستطيع خالله الحضور لتسلمه، ما لم يتفق على غير ذلك
الذي عينه له الناقـل، وإال التـزم بمـصاريف          على المرسل إليه تسلم الشيء في الميعاد        . ٢

التخزين، وللناقل بعد انقضاء هذا الميعاد أن ينقل الشيء إلي محل المرسل إليه مقابـل أجـرة                 
  .إضافية

وللمرسل إليه طلب فحص الشيء قبل تسلمه، فإذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك، جاز له                . ٣
  . رفض تسلم الشيء

  
  )٢٦٢(مادة 

ل أثناء وجود الشيء في حيازة الناقل أن يأمره باالمتناع عن مباشرة النقـل، أو               يجوز للمرس 
بوقفة وإعادة الشيء إليه، أو بتوجيهه إلي شخص آخر، أو غير ذلك من التعليمات، بشرط أن                
يدفع المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضاً عما يلحقه من ضرر بـسبب                

إذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقـدمها للناقـل               التعليمات الجديدة، و  
ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل، وإال كان للناقل االمتناع عن تنفيذ هذه                

  .التعليمات
ينتقل الحق في إصدار التعليمات المتعلقة بالشيء محل النقل إلى المرسل إليه بمجرد تـسليمه               

 النقل، ويجب في هذه الحالة أيضاً تقديم الوثيقة إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديـدة                وثيقة
  .موقعاً عليها من المرسل إليه، وإال جاز للناقل االمتناع عن تنفيذها

ال يجوز إصدار تعليمات جديدة تتعلق بالشيء محل النقل بعد وصوله وطلب المرسـل إليـه                
  .تسلمهتسلمه أو إخطاره بالحضور ل
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  )٢٦٣(مادة 
على الناقل تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصدارها طبقاً للمادة السابقة، إال إذا                
كانت تخالف شروط النقل، أو تعذر على الناقل تنفيذها، أو كان من شأن تنفيـذها اضـطراب                 

يف التي يتحملها الناقـل     حركة النقل، أو كانت قيمة الشيء محل النقل ال تكفي لتغطية المصار           
بسبب تنفيذها، وفي هذه األحوال يجب على الناقل أن يخطر من أصدر التعليمـات الجديـدة                
بامتناعه عن تنفيذها وسبب هذا االمتناع، ويكون الناقل مسئوالً إذا امتنـع عـن التنفيـذ دون                 

  .مسوغ
  

  )٢٦٤(مادة 
ليه لتسلم الشيء، أو حضر وامتنع عن       إذا توقف النقل أثناء تنفيذه، أو لم يحضر المرسل إ         . ١

تسلمه أو دفع أجرة النقل والمصاريف المستحقة عليه، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطـار         
من هذا القانون يلتزم الناقل     ) ٢٦٢(المرسل بذلك مع طلب تعليماته، واستثناء من أحكام المادة          

لمرسل تقديم وثيقة النقل التي تـسلمها       بتنفيذ التعليمات التي تصله من المرسل ولو تعذر على ا         
  .من الناقل

وإذا لم تصل تعليمات المرسل خالل ميعاد مناسب، جاز للناقل أن يتقدم بطلب مـستعجل               . ٢ 
لقاضي المحكمة المختصة لتعيين خبير أو أكثر إلثبات حالة الشيء واألذن له في إيداعه عنـد                

كيفية التي يعينها القاضي إذا كـان الـشيء         أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته، أو بيعه بال       
معرضاً للهالك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانت صيانته تتطلب مصاريف باهظـة، وإيـداع                

  .الثمن خزينة المحكمة لحساب ذوي الشأن
  

  )٢٦٥(مادة 
يلتزم المرسل بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المستحقة للناقل، ما لم يتفق علـى               . ١

  .حملها المرسل إليهأن يت
وإذا اتفق على أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل أو غيرها من المصاريف كان كل مـن                 . ٢

  .المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل
  

  )٢٦٦(مادة 
  .ال يستحق الناقل أجرة نقل ما يهلك بقوة قاهرة من األشياء التي يقوم بنقلها
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  )٢٦٧(مادة 
  .إذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل، فال يستحق الناقل أية أجرة. ١
  .وإذا حالت القوة القاهرة دون مواصلة النقل، فال يستحق الناقل إال أجرة ما تم من النقل. ٢
وفي جميع األحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن وغيرهـا مـن المـصاريف              . ٣

  .الضرورية
  

  )٢٦٨(مادة 
يكون حق المطالبة باسترداد ما دفع أكثر من أجرة النقل المتفق عليها أو المقررة في شـروط                 

  .النقل لمن دفع األجرة
  

  )٢٦٩(مادة 
للناقل حبس الشيء محل النقل الستيفاء أجرة النقل والمصاريف وغيرها من المبالغ التـي              . ١

  .تستحق له بسبب النقل
لناتج من التنفيذ على الشيء محل النقل، الستيفاء جميع المبـالغ           وللناقل امتياز على الثمن ا    . ٢

  .المستحقة له، ويتبع في التنفيذ إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهناً تجارياً حيازيا
  

  )٢٧٠(مادة 
يسأل الناقل من وقت تسلمه الشيء محل النقل عن هالكه كلياً أو جزئياً وعن تلفـه وعـن                  . ١

  .ليمهالتأخير في تس
ويكون الشيء محل النقل في حكم الهالك كلياً إذا لم يسلمه الناقل، أو لم يخطر المرسل إليه                 . ٢

بالحضور لتسلمه خالل ثالثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم، أو من انقضاء الميعـاد          
  .عاد التسليمالذي يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها إذا لم يعين مي

  
  )٢٧١(مادة 

ال يسأل الناقل عن هالك الشيء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى األمـين                   
الذي يعينه القاضي الستيداع الشيء، إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقـل أو مـن                  

  .تابعيه
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  )٢٧٢(مادة 
حكم طبيعته من نقص في الوزن أو في الحجم أثناء          ال يسأل الناقل عما يلحق الشيء عادة ب       . ١

  .النقل، ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر
وإذا كانت وثيقة النقل تشمل عدة أشياء مقسمة إلى مجموعات أو طـرود، حـدد الـنقص                 . ٢

المتسامح فيه على أساس وزن كل مجموعة أو طرد، إذا كـان الـوزن معينـاً علـى وجـه                
  . النقل، أو كان من الممكن تعيينهاالستقالل في وثيقة

  
  )٢٧٣(مادة 

إذا نقل الشيء في حراسة المرسل أو المرسل إليه، فال يسأل الناقل عن هالكه أو تلفه، إال إذا                  
  .ثبت الغش أو الخطأ الجسيم منه أو من تابعيه

  
  )٢٧٤(مادة 
و التـأخير فـي     ال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن هالك الشيء محل النقل أو تلفـه أ              . ١

  .تسليمه، إال بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو خطأ المرسل أو المرسل إليه
إذا أثبت الناقل أحد األمور المذكورة في الفقرة السابقة، جاز للطرف اآلخر نقـض هـذا                . ٢

  .اإلثبات بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسببه
  

  )٢٧٥(مادة 
 كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هالك الشيء كلياً أو جزئيـاً أو        يقع باطالً . ١
  .تلفه
ويعد في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه                . ٢

بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل، وكذلك كل شـرط بنـزول المرسـل أو               
ناقل عن الحقوق الناشئة عن التأمين ضد مخاطر النقل، وكذلك كل شرط يقضي             المرسل إليه لل  

  .بنقل عبء اإلثبات من الناقل إلى الطرف اآلخر
  

  )٢٧٦(مادة 
  :يجوز للناقل 

أن يشترط تحديد مسئوليته عن هالك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه، بشرط أال يقل التعـويض                 
قول في مكان وزمان نقله، وكل اتفاق على تعويض يقل          المتفق عليه عن ثلث قيمة الشيء المن      

  .عن هذا الحد يزاد إليه
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  .أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخير
ويجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً في وثيقة النقـل، وإال أعتبـر                 

موذج مطبوع، يجب أن يكون الشرط واضـحاً  كأن لم يكن، وإذا كان عقد النقل محرراً على أن         
  .ومكتوباً بكيفية تسترعى االنتباه، وإال جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن

وال يجوز أن يتمسك الناقل بشرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبت صدور غـش أو                 
  .خطأ جسيم منه أو من تابعيه

  
  )٢٧٧(مادة 
ف دون أن تكون قيمته مبينة في وثيقة النقل، قُدر التعـويض علـى              إذا هلك الشيء أو تل    . ١

أساس قيمته الحقيقية في مكان الوصول وزمانه، إال إذا نص القانون أو اتفق على غير ذلـك،                 
وفيما عدا حالة الهالك الكلي، يراعى عند تقدير التعويض، قيمة النقص المتسامح فيـه وفقـاً                

  .من هذا القانون) ٢٧٢(للمادة 
إذا كانت قيمة الشيء مبينه في وثيقة النقل، جاز للناقل أن ينازع في هذه القيمة وأن يثبت                  . ٢

  .بكافة طرق اإلثبات القيمة الحقيقية للشيء
فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الناقل أو تابعيه، ال يسأل الناقل عن هـالك مـا                  . ٣

هرات أو تحف أو غير ذلك من األشياء الثمينة         عهد إليه بنقله من نقود أو أوراق مالية أو مجو         
  .إال بقدر ما قدمه المرسل بشأنها وقت تسليمها من بيانات كتابيه

  
  )٢٧٨(مادة 
  .ال يجوز الجمع بين التعويض عن الهالك الكلي والتعويض عن التأخير. ١
 الذي لـم    ال يقضى بالتعويض عن التأخير في حالة الهالك الجزئي، إال بالنسبة إلى الجزء            . ٢

  .يهلك
وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضى به، على ما يستحق في حالـة                 . ٣

  .هالك الشيء كلياً
  

  )٢٧٩(مادة 
إذا تلف الشيء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغرض منه وثبتت مسئولية الناقل عـن                 

الـشيء، مقابـل الحـصول علـى        التلف أو التأخير، جاز لطالب التعويض أن يتخلى له عن           
  .تعويض يقدر على أساس هالك الشيء كلياً
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  )٢٨٠(مادة 
إذا دفع التعويض بسبب هالك الشيء ثم وجد خالل سنة من تاريخ الوفاء، وجـب علـى                 . ١

الناقل أن يخطر بذلك من قبض التعويض، مع إعالمه بحالة الشيء ودعوته للحضور لمعاينته              
و في مكان القيام، أو في مكان الوصول، حسب اختيار من قـبض             في المكان الذي وجد فيه، أ     

  .التعويض
فإذا لم يرسل من قبض التعويض تعليماته خالل خمسة عشر يومـاً مـن تـاريخ تـسلمه                  . ٢

اإلخطار، أو أرسل التعليمات ولم يحضر للمعاينة في الميعاد الذي حدده الناقـل، أو حـضر                
  .ف فيهورفض استرداد الشيء، جاز للناقل التصر

وإذا طلب من قبض التعويض استرداد الشيء، وجب أن يرد التعويض الذي قبـضه بعـد                . ٣
  .خصم المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء

  
  )٢٨١(مادة 

تسلم الشيء محل النقل دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهالك                
 يثبت المرسل إليه حالته، ويقيم الدعوى على الناقل خالل تسعين يوماً من تاريخ              الجزئي، ما لم  

  .التسليم
  :ال يجوز للناقل التمسك بعدم قبول الدعوى وفقاً للفقرة السابقة في الحالتين التاليتين 

  .إذا ثبت أن الهالك أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم صدر من الناقل أو من تابعيه
  .الناقل أو تابعيه تعمدوا إخفاء الهالك الجزئي أو التلفإذا ثبت أن 

يكون إثبات حالة الشيء المشار إليه في الفقرة األولى من هذه المادة بمعرفة جهـة اإلدارة، أو        
  .خبير تعينه المحكمة المختصة بناء على طلب مستعجل يقدمه المتضرر

  
  )٢٨٢(مادة 
 عقد نقل واحد، كان كل منهم مسئوالً بالتضامن مـع           إذا قام عدة ناقلين على التعاقب بتنفيذ      . ١

اآلخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كما لو كان قد قام بتنفيذه وحده، ويقع باطالً كل شـرط                  
  .على خالف ذلك

وإذا دفع أحد الناقلين المتعاقبين التعويض أو طولب به رسمياً، كان لـه الرجـوع علـى                 . ٢
حقه كل منهم من أجرة النقل، وتوزع حصة المعسر منهم علـى            الناقلين اآلخرين بنسبة ما يست    

اآلخرين بالنسبة ذاتها، ويعفى من االشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الـضرر               
  .لم يقع في الجزء الخاص به من النقل

  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٢٨٣(مادة 
لمبالغ المستحقة بسبب   يسأل الناقل األخير قبل الناقلين السابقين عليه عن مطالبة المرسل إليه با           

النقل، وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ اإلجراءات القانونية الستيفائها، بمـا فـي ذلـك                
  .استعمال حق االمتياز على الشيء موضوع النقل

  
  )٢٨٤(مادة 
تتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشياء بمضي سنة تبدأ من تاريخ تسليم الشيء إلـى                . ١

ه، أو الجمرك، أو األمين الذي يعينه القاضي الستيداع الشيء لديه، وتسري المـدة              المرسل إلي 
في حالة الهالك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المـادة                

  . من هذا القانون) ٢٧٠(
 الثانية من المـادة     كما تتقادم دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين وفقاً للفقرة          . ٢
  .من هذا القانون بمضي تسعين يوماً من تاريخ الوفاء بالتعويض أو مطالبته به رسمياً) ٢٨٢(
ال يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو مـن تابعيـه                  . ٣

  .غش أو خطأ جسيم
  

، والمـواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٢٥٤ - ٢١٧(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٧٩/١، ٧٦ – ٧١(
  

البيانات الواجب على المرسل تقديمها إلى الناقل لتعيـين ذاتيـة الـشيء             ) ٢٤٧(تحدد المادة   
وتحدد كذلك مسئوليته عـن الـضرر       . المطلوب نقله، ومهلة التسليم والطريق الواجب اإلتباع      

  .نجم عن عدم صحة تلك البيانات أو عدم كفايتهاالذي ي
ذلك يعني أن الناقل ال يسأل عن الهالك أو التغيب أو التأخر في التسليم الناشـئ عـن خطـأ                    
المرسل، كأن يتأخر الناقل مثالً في تسليم البضاعة للمرسل إليه نتيجة لخطأ في العنوان الـذي                

  .أعطي للناقل من قبل المرسل
اقل مسئوال إذا كان هالك البضاعة أو تعيبها أو التأخير في تسليمها ناشئا عن              كذلك ال يكون الن   

  .القوة القاهرة أو عن عيب قديم في المنقول
البيانات التي يجب أن تشتمل عليها وثيقة النقل في حال تحريرها وتقرر            ) ٢٤٨(توضح المادة   

نه، وهذه البيانات هي علـى      للمرسل الحق في الطلب من الناقل نسخة من وثيقة النقل موقعة م           
مكان وتاريخ الوثيقة، وأسم كل من المرسل والمرسل إليه والناقل والوكيـل بالعمولـة              : األقل
 وعناوينهم، ومكان القيام ومكان الوصول، والبيانات الخاصة بتعيين ذاتيـة           – إن وجد    -للنقل  
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ود، وميعاد مباشـرة    الشيء محل النقل وتقدير قيمته كوزنه وحجمه وكيفية حزمة وعدد الطر          
النقل وميعاد الوصول، وأجرة النقل وغيرها من المصاريف، مع بيان ما إذا كانـت مـستحقه                
على المرسل أو المرسل إليه، والشروط الخاصة بالشحن أو التفريغ، ونـوع العربـات التـي          
تستخدم في النقل، والطريق الذي يجب إتباعه، وتحديد المسئولية، وغير ذلك مـن الـشروط               

وال شك أن وثيقة النقل التي تتضمن كل هذه البيانـات           . الخاصة التي قد يتضمنها اتفاق النقل     
تكون قادرة على تأدية دورها في اإلثبات كامال، وأما إذا نقص منها أي بيان من البيانات غير                 
الجوهرية في العقد فال يعني ذلك بطالن وثيقة النقل وإنما االنتقاص من قوتها فـي اإلثبـات                 

  .بالقدر الذي يحدده قاضي الموضوع
للمرسل أن يطلب إعطاءه إيصاال موقعاً من       ) ٢٤٩(أما إذا لم تحرر وثيقة نقل فأجازت المادة         

الناقل بتسلم الشيء محل النقل، متضمناً تاريخ تحريره والبيانات الكافية لتعيين ذاتيـة الـشيء           
حديثة في مجال النقل التـي تميـل        وبذلك يكون المشروع قد راعى التطورات ال      . وأجرة النقل 

للتخلي عن وثيقة النقل والتشبث بإيصال النقل نظرا لبساطته إذ أنه يتـضمن فقـط البيانـات                 
كما أن إيصال النقل يصلح أيضا وسيلة إلثبات عقد النقل شأنه فـي ذلـك               . الجوهرية الالزمة 
  .شأن وثيقة النقل

 شخص معين أو ألمره أو للحامل وبينـت        تحرير وثيقة النقل باسم   ) ٢٥٠(يجوز بحسب المادة    
كيفية تداولها في كل شكل من هذه األشكال فوثيقة النقل المحررة باسم شـخص معـين يـتم                  
تداولها طبقاً ألحكام حوالة الحق في القانون المدني، اما إذا كانت لألمر فيتم تداولها بـالتظهير                

 النص التسهيل على المرسل إليه فـي        وقد أراد المشروع من هذا    . وبالمناولة إذا كانت للحامل   
التصرف في الشيء محل النقل وهو في الطريق، سواء كان ذلك ببيعه أو رهنه، وبخاصة في                

  .الحاالت التي يستغرق وصوله إليه وقتا طويال
وثيقة النقل واإليصال المحرر الموقع من الناقل بتسلم الـشيء محـل            ) ٢٥١(واعتبرت المادة   

البيانات الواردة فيهما، وأجازت لمن يدعي خالفها، إثبات ذلك بـالطرق           النقل حجة في إثبات     
  .المقررة قانوناً لذلك

األصل نسبية آثار عقد النقل فال يرتب حقوقا أو التزامات إال بالنسبة لطرفيه وهمـا المرسـل               
م المرسل إليه وثبوت حقوقه وتحمله اللتزاماته ومتى يـت        ) ٢٥٢(ولذلك تناولت المادة    . والناقل

قبول المرسل إليه فتضمنت انه ال تثبت للمرسل إليه الحقوق الناشئة عن عقد النقل وال يتحمل                
االلتزامات الناتجة عنه، إال إذا قبل هذه الحقوق وااللتزامات صراحة أو ضمنا ويعتبر قبـوالً               

ـ                ة ضمنياً على وجه الخصوص تسلم المرسل إليه وثيقة النقل أو الشيء محل النقل، أو المطالب
وبهذا القبول الصريح أو الضمني قـرر المـشروع قيـام           . بتسليمه، أو إصدار تعليمات بشأنه    

عالقة مباشرة بين الناقل والمرسل إليه تستند إلى عقد النقل بما فيه من شروط وقيود، فيحـق                 
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للمرسل إليه أن يطالب بتسلم الشيء محل النقل أو أن يرفع على الناقل دعوى المسئولية بسبب                
ك أو التلف أو التأخير، ويحق للناقل أن يطالب المرسل إليه باألجرة طالما أنها مـستحقة                الهال

  .في مكان الوصول وله في ذلك أن يستعمل حقه في الحبس واالمتياز
واجبات المرسل في عقد النقل من حيث تسليم الناقل الشيء محل           ) ٢٥٣،٢٥٤(حددت المادتان   

النقل ما لم يتفق على خالف ذلك، وأيـضا تـسليم الوثـائق             النقل في محل الناقل المعين بعقد       
الالزمة لتنفيذ النقل، ومدى مسئوليته عن عدم كفاية هذه الوثائق المقدمة منه، أو عن تقـصيره           

 طبعاً إذا كانت أصـال      -في إبالغ الناقل عما يقتضيه النقل من استعداد خاص من جانب الناقل           
 وأعداد الشيء المراد نقله بتغليفه أو تعبئته أو حزمه          -ادطبيعة النقل تستدعي مثل ذلك االستعد     

حسب األصول إذا كانت طبيعة الشيء تقتضي ذلك مع مراعاة أي اتفاق بشأن ذلك قد يتفـق                 
عليه بين األطراف، وان المرسل مسئول عن األضرار التي تنشأ عن العيب في التغليـف أو                

ار الناتجة عن عيب في التغليف أو التعبئة أو         التعبئة أو الحزم وان مسئولية الناقل عن األضر       
. الحزم تنتفي إذا اثبت أن الضرر الذي لحق بالبضاعة المنقولة قد نشأ عـن خطـأ المرسـل                 

باستثناء الحالة التي يكون فيها الناقل عالماً بوجود العيب، ويعتبر الناقل عالما بالعيب إذا كان               
ل العادي لو بذل العناية المعقولة، وان كل اتفـاق          العيب ظاهراً أو كان مما ال يخفي على الناق        

  .على خالف ذلك يعتبر باطل
وعليه ال يعد تسليم الشيء محل النقل للناقل ركنا في عقد النقل إذ أن هذا العقد رضائي وليس                  

. عيني، وإنما هو مجرد التزام على المرسل يجب عليه تنفيذه حتى يستطيع الناقل القيام بالنقل              
 كمـا   –ا االلتزام لتنفيذ عقد النقل فقد اهتم المشروع بتنظيمه فأوجب على المرسل             وألهمية هذ 

 أن يزود الناقل بكل البيانات الالزمة لتعيين ذاتية الشيء محل النقـل             – ٢٤٧رأينا في المادة    
كنوعه ووزنه وحجمه وكيفية حزمه، وكذلك اسم المرسل إليه وعنوانه والمكان المطلوب مـن              

  .ل إليهالناقل اإلرسا
ويفترض في المرسل أن ينفذ التزامه تسليم الشيء محل النقل للناقل بدقة وفي الموعد المحـدد                
ألن أي تأخير من قبله في ذلك يخول الناقل الذي يبدي استعداده لتنفيذ التزامه بالنقل المطالبـة                 

 عن التأخير في    باألجرة ويعفيه كذلك من المسئولية عن التأخير في النقل إذا ما كان ذلك ناتجا             
وإذا ما طال التأخير فإنه يجوز للناقل وفقا للقواعد العامة طلب فسخ العقد والتعويض              . التسليم

  .عن كل ضرر أصابه من جراء هذا التأخير في التسليم
حقوق الناقل والمتمثلة في حق الناقل في فحص األشياء المطلوب نقلها           ) ٢٥٥(وضحت المادة   

حة البيانات التي أدلى بها المرسل بشأنها، وله الحق أيضا لتحقيـق            للتحقق من حالتها ومن ص    
هذا الهدف فض األغلفة التي غلفت بها البضاعة ولكن يتوجب عليه في هذه الحالة ضـرورة                
إخطار المرسل لحضور الفحص في ميعاد معين فإذا لم يحضر المرسل في هذا الميعاد الـذي                
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وبينت . جراء الفحص بغير حضور المرسل وعلى نفقته      عينه الناقل في اإلخطار يجوز للناقل إ      
هذه المادة أيضا ما يترتب على نتيجة الفحص فأوضحت انه إذا تبين أن حالة الشيء تـسبب                  
ضرراً إذا تم نقله فإن للناقل االختيار بين رفض النقل أو تنفيذه، وفي حال كان قـراره تنفيـذ                   

قرار من المرسل يفيد علم المرسـل بحالـة         عقد النقل رغم حالة الشيء هذه وجب عليه أخذ إ         
الشيء وبأنها ال تسمح بنقله دون ضرر وكذلك موافقته على النقل، ويجب إثبات حالة الـشيء                

  .وإقرار المرسل في وثيقة النقل
حالة تسلم الناقل الشيء دون تحفظ وأوضحت بأن ذلك يعد قرينه علـى             ) ٢٥٦(تناولت المادة   

قة للبيانات الواردة في وثيقة النقل، وهذه القرينـة يجـوز إثبـات             انه تسلمه بحالة جيده ومطاب    
عكسها ويقع عبء اإلثبات على عاتق الناقل ذلك في حال ادعاءه انه تـسلم األشـياء بحالـة                  

ويتسلم الناقل الشيء محل النقل في المكان المتفـق         . مخالفة للبيانات المذكورة في وثيقة النقل     
  .و مخازنه أو من محطة القيام أو من عند المرسل نفسهعليه، سواء في مكاتب الناقل أ

التزامات الناقل في مجال الشحن والنقل ومدى مـسئوليته         ) ٢٥٨(،  )٢٥٧(أوضحت المادتان   
عن التنفيذ فألزمته بشحن الشيء محل النقل في وسيلة الشحن االعتيادية ما لم يتفق على أحكام                

والطريق التي يسلكها الناقل وثبتت للناقـل حـق         خاصة بكيفية الشحن أو النقل ووسيلة النقل        
تغيير الطريق المتفق عليه، إذا وجدت ضرورة تلجئه لذلك وال يسأل في هذه الحالة الناقل عن                
التأخير أو غيره من األضرار التي قد تنجم عن تغيير الطريق إال إذا ثبت الغش أو الخطأ من                  

المطالبة بالمصروفات اإلضافية الناشئة عـن      جانب الناقل أو من جانب تابعيه، وله الحق في          
  .ذلك

وتجدر اإلشارة إلى أن عملية الشحن تكون قبل عملية النقل وان الشحن هـو عمليـة وضـع                  
الشيء المراد نقله بموجب عقد النقل في وسائل النقل المعدة لذلك، وعلى اعتبـار أن عمليـة                 

ويتطلـب الـشحن    . دة يلتزم بالقيام بها   الشحن هي المرحلة السابقة لعملية النقل فإن الناقل عا        
عناية خاصة ألنه يقتضي رص الشيء محل النقل بشكل معين يحميه من التلف في الطريـق،                

ولذلك يكون الناقل   . وتغطيته أو وضعه في عربات مغلقة لحمايته من األمطار أو أشعة الشمس           
، إال إذا اشترط فـي      مسئوال عن أي ضرر يلحق بالشيء المراد نقله بسبب الشحن غير الجيد           

عقد النقل أن الشحن يتحمله المرسل وعندئذ ال يكون الناقل مسئوال عما يؤدي إليه العيب فـي                 
ومع ذلك إذا قبل الناقل تنفيذ النقل دون تحفظ خاص بعملية الشحن التي قـام               . الشحن من تلف  

قل الـدليل علـى     بها المرسل فيفترض أن الشحن قد تم وفقاً لألصول الصحيحة، حتى يقيم النا            
وإذا طلب المرسل أن يكون الشحن على وسليه نقل بمواصفات معينة، فال يكـون              . عكس ذلك 

وفي كل األحوال يجب مراعاة ما جاء فـي         . الناقل مسئوالً عما ينجم عن استعمالها من ضرر       
  .العقد من تفصيالت بخصوص عملية الشحن
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ء عملية النقل فقررت ضمان الناقل سـالمة        ما يجب على الناقل فعله أثنا     ) ٢٥٩(تناولت المادة   
المنقول أثناء تنفيذ النقل وأوجبت عليه القيام بما يقتضيه الحفاظ عليه أثناء الطريـق كإعـادة                
حزمه أو إصالح األغلفة أو زيادتها أو تخفيفها أو غير ذلك على أن يرجع على المرسـل أو                  

حاجة لمثل هذه التدابير هو خطأ الناقل،       المرسل إليه بمصروفات ذلك، إال إذا كان السبب في ال         
واستثنى المشروع من ذلك التدابير غير المعتادة في النقل كرش النبـات بالمـاء أو إطعـام                 
الحيوان أو سقيه أو تقديم الخدمات الطبية له، فإن الناقل ال يلتزم بالقيام بها ما لم يتفـق علـى     

لشيء محل النقل بل يتوجب عليـه أيـضا،         فال يكفي من الناقل إذن أن يقوم بحفظ ا        . غير ذلك 
وهو يبذل عناية الشخص العادي في الحفظ، القيام بما يلزم من تدخل يومي للعناية والـصيانة                

ويظل الناقـل ملتزمـا     . التي تتطلبها عملية النقل ذاتها والتي تدخل دائرة نشاطه المهني كناقل          
، أي أنه ال يكون مسئوال عن تلـف         بالحفظ والصيانة طالما بقي الشيء المنقول تحت سيطرته       

  .هذا الشيء أو هالكه الذي يحدث خارج عملية النقل
تفريغ الشيء محل النقل عند الوصول والمصاريف الناشئة عـن ذلـك            ) ٢٦٠(تناولت المادة   

واعتبرت أن الناقل هو الذي يتحمل المسئولية عن عملية التفريغ وعن المـصاريف المتعلقـة               
انون أو االتفاق بغير ذلك، وفي هذه الحالة األخيرة ال يسأل الناقـل عـن          بذلك، ما لم يقض الق    

الضرر الذي يقع بسبب التفريغ، ويتحمل الناقل مصاريف التفريغ في كل الحاالت على اعتبار              
أن عملية التفريغ هي عملية تابعة لعملية النقل سواء أكان التفريغ بواسطة الناقل أو قـام بـه                  

 اتفق على غير ذلك أو جرى العرف على خالف ذلك فهنا يسري االتفـاق               المرسل إليه أما إذا   
  .أو العرف 

وتجدر اإلشارة إلى أن المقصود بالتفريغ هو إخراج الشيء محل النقل من وسائط النقل تمهيدا               
وألن هذا التفريغ يعد جزءا من عملية النقل ذاتهـا فقـد ألقـى بـه         . لتسليمه إلى المرسل إليه   

فكما أن الناقل يكون مسئوال عن شحن الشيء المنقول فهو كـذلك        . تق الناقل المشروع على عا  
  .مسئوال عن تفريغه باعتبار أن كل من العمليتين تعد جزءا من النقل ذاته

الناقل إخطار المرسل إليه بوصول الشيء المنقـول وبالميعـاد الـذي            ) ٢٦١(ألزمت المادة   
 االتفاق ينص على أن التسليم يجب أن يتم فـي         يستطيع خالله الحضور لتسلمه ذلك إذا ما كان       

مكان آخر غير محل المرسل إليه إال إذا اتفق على غير ذلك، وإذا لم يحضر المرسل إليه في                  
الميعاد الذي عينه الناقل كان من حق الناقل أن يطالب المرسل إليه بمصاريف التخزين التـي                

ما يكون من حق الناقل أن يرسل الشيء        قد تترتب كنتيجة لعدم حضوره في الميعاد المعين، ك        
المنقول إلى محل المرسل إليه مقابل أجرة إضافية وللمرسل إليه طلب فحـص الـشيء قبـل                 

  .تسلمه فإذا لم يمكنه الناقل من ذلك كان له الحق في رفض االستالم
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 وحيث أن تسليم الشيء المنقول يؤدي إلى التقاء الناقل بالمرسل إليه فإنه يستوجب مـن كـل                
فالناقل من جهته يتحقق من شخـصية     . منهما يقظة وحرصا كي ال تتعرض مصالحهما للخطر       

المرسل إليه، ويكون األمر سهال إذا كانت وثيقة النقل التي يحوزها المرسل إليـه للحامـل إذ                 
أما إذا كانت الوثيقة لألمر فعلـى       . يسلمه الناقل الشيء المنقول أيا كانت شخصية هذا الحامل        

لتحقق من سلسلة التظهيرات التي توصل للمظهر إليه األخير، وإذا كانت اسـمية فإنـه         الناقل ا 
  .يتحقق من أن طالب التسليم هو ذاته المرسل إليه

وأما المرسل إليه فإن مصلحته تتطلب أن يتم فحص الشيء المنقول قبل تسلمه، ولذلك سمحت               
  . يمكنه الناقل من هذا الفحصبأن يطلب ذلك وأن يرفض االستالم إذا لم) ٢٦١(له المادة 

حق المرسل أو المرسل إليه بمجرد تسلمه وثيقة النقـل فـي إصـدار              ) ٢٦٢(عالجت المادة   
التعليمات إلى الناقل طالما كان الشيء المنقول في حيازته سواء كان ذلـك باالمتنـاع عـن                 

 أن يـدفع    مباشرة النقل أو وقفه أو إعادة الشيء إليه، أو توجيهه إلى شخص آخـر شـريطة               
المرسل للناقل أجرة ما تم من النقل والمصاريف وتعويضاً عما يلحقـه مـن ضـرر بـسبب                  
التعليمات الجديدة، وإذا كان المرسل قد تسلم نسخة من وثيقة النقل وجب أن يقـدمها للناقـل                 

ذه ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل، وإال كان للناقل االمتناع عن تنفيذ ه               
وفي حال صدور التعليمات من المرسل إليه فإنه يلتزم أيضا بتقديم وثيقة النقل التي              . التعليمات

يحوزها إلى الناقل ليدون فيها التعليمات الجديدة موقعاً عليها من المرسل إليه، وإال جاز للناقل               
 النقـل   وال يجوز إصدار مثل هذه التعليمات بعد وصول الـشيء محـل           . االمتناع عن تنفيذها  

  .وطلب المرسل إليه تسلمه أو إخطاره بالحضور لتسلمه
، وحددت الحـاالت    )٢٦٢(الناقل بتنفيذ التعليمات المذكورة في المادة       ) ٢٦٣(وألزمت المادة   

التي يجوز فيها للناقل االمتناع عن تنفيذ التعليمات الصادرة إليه ممن له الحق في إصـدارها،                
جديدة بامتناعه عن تنفيذها وسبب االمتناع وان الناقل يتحمل         مع إخطار من أصدر التعليمات ال     

ويكون امتناع الناقل عن تنفيذ التعليمـات       . المسئولية في حال االمتناع عن التنفيذ دون مسوغ       
مبررا إذا كانت هذه التعليمات تخالف شروط النقل، أو تعذر على الناقل تنفيذها، أو كان مـن                 

ل، أو كانت قيمة الـشيء محـل النقـل ال تكفـي لتغطيـة               شأن تنفيذها اضطراب حركة النق    
  .المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذها

ويتبين من هذين النصين السابقين أنه يشترط لكي يمارس المرسل حقه في إصـدار تعليمـات     
 أن يقدم المرسل نسخة وثيقة النقل المسلمة        -١: للناقل تتعلق بتوجيه الشيء محل النقل ما يلي       

 أن تكـون هـذه      -٢. إليه إلى الناقل ليضع عليها التعليمات الجديدة مقرونة بتوقيع المرسـل          
التعليمات قابلة للتنفيذ، والناقل ال يكون عادة قادرا على تنفيذ هذه التعليمات إذا وصل الـشيء                
محل النقل إلى مكان الوصول وطلب المرسل إليه تسلمه أو أخطر بالحضور لتسلمه، وكـذلك               
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 على الناقل تنفيذ تعليمات المرسل الجديدة إذا كانت وثيقة النقل انتقلت لحيازة المرسـل               يتعذر
 أن ال يترتب    -٣. إليه الذي يستطيع بدوره إصدار تعليمات قد تكون مناقضة لتعليمات المرسل          

ويكون األضرار بالناقل فيمـا     . على تنفيذ هذه التعليمات أضرار بالناقل أو المرسلين اآلخرين        
تم مثال إهدار قيمة الضمانات المقررة له وهي الحبس واالمتياز باعتبار أن الشيء محـل               لو  

ويـتم  . النقل ال يكفي لتغطية المصاريف التي يتحملها الناقل بسبب تنفيذ التعليمـات الجديـدة             
األضرار بالمرسلين اآلخرين فيما لو كانت أشياؤهم المنقولة ستتلف نتيجة اضطراب حركـة             

  .ج عن تنفيذ الناقل لتعليمات المرسل الجديدةالنقل النات
وبالنسبة للمرسل إليه فإنه ال يملك الحق في إصدار تعليمات للناقل تتعلق بتوجيه الشيء محل               

وفي هذه الحالة ال بد من توافر الشروط المذكورة         . النقل إال بعد تسلمه وثيقة النقل من المرسل       
 المرسل إليه نسخة وثيقة النقل المسلمة إليه إلـى          أن يقدم : أعاله لكي يمارس هذا الحق، وهي     

 أن تكون هذه التعليمات     -٢. الناقل ليضع عليها التعليمات الجديدة مقرونة بتوقيع المرسل إليه        
قابلة للتنفيذ، والناقل ال يكون عادة قادرا على تنفيذ هذه التعليمات إذا وصل الشيء محل النقل                

 أن ال   -٣. ه تسلمه أو تم إخطاره بالحـضور لتـسلمه        إلى مكان الوصول وطلب المرسل إلي     
  .يترتب على تنفيذ هذه التعليمات أضرار بالناقل أو المرسلين اآلخرين

لقد حرص المشروع على حماية الناقل في األحوال التي يرفض فيها المرسل إليه تسلم الشيء               
وألن مثل هذا االدعاء    . محل النقل بحجة أنها تلفت أو تأخرت ولم يعد له ثمة حاجة في تسلمها             

من قبل المرسل إليه يعد بمثابة تمهيد لرفع دعوى المسئولية على الناقل فقد قـرر المـشروع                 
أنه إذا توقف النقل أثناء تنفيذه، أو لـم         ) ٢٦٤(للناقل عدة وسائل لحماية نفسه، فتضمنت المادة        

ـ               ع أجـرة النقـل     يحضر المرسل إليه لتسليم الشيء أو حضر وامتنع عن تسلمه أو عـن دف
والمصاريف المستحقة عليه، وجب على الناقل أن يبادر إلى إخطار المرسل بذلك مـع طلـب       
تعليماته، ويكون واجباً على الناقل تنفيذ تعليمات المرسل حتى ولو لم يستطع األخيـر تقـديم                

قل أن  نسخة وثيقة النقل، وإذا لم تصل تعليمات المرسل إلى الناقل خالل وقت مناسب، جاز للنا              
يتقدم بطلب مستعجل لقاضي المحكمة المختصة لتعيين خبير أو أكثر إلثبـات حالـة الـشيء                
واإلذن للناقل بإيداعه لدى أمين لحساب المرسل وعلى مسئوليته أو بيعه بالكيفية التي يعينهـا               
القاضي إذا كان الشيء المنقول معرضاً للهالك أو التلف أو هبوط القيمة أو كانـت صـيانته                 

لب مصاريف باهظة وإيداع الثمن في حالة بيعه لألسباب أعاله في خزينة المحكمة لحساب              تتط
  .ذوي الشأن

بأن المرسل ملزم بدفع أجرة النقل وغيرها من المصاريف المـستحقة           ) ٢٦٥(أوضحت المادة   
للناقل، كمصاريف الوزن واإليداع والصيانة ورسوم الجمارك، ما لم يتفق علـى أن يتحملهـا               

 إليه وفي هذه الحالة يكون كل من المرسل والمرسل إليه مسئولين عن دفعها بالتضامن             المرسل
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وبذلك سمح المشروع بأن يتم دفع األجرة للناقل بالصورة المتفق عليها مسبقا بـين             . قبل الناقل 
فإذا كان المرسل والمرسل إليه اتفقـا       . المرسل والمرسل إليه ودون األضرار بمصلحة الناقل      

تحمل المرسل أجرة النقل فيتفق المرسل مع الناقل على أن يكون ميعاد دفع األجـرة               على أن ي  
أي المرسل والمرسل   (هو تسليم البضاعة للناقل أي في مكان القيام، وأما إذا كان متفقا بينهما              

أن يتحمل المرسل إليه أجرة النقل فيتفق المرسل مع الناقل على أن يتم دفع هذه األجـرة                 ) إليه
ن الوصول، وطبيعي أنه إذا امتنع المرسل إليه عن دفع األجرة حق للناقل الرجوع في               في مكا 

  .طلبها كاملة على المرسل ألنه مدين بها بالتضامن مع المرسل إليه
ومن ناحية أخرى فإن حق الناقل في الحصول على األجرة، التي هي المقابل لعملية النقل التي                

فإذا كانـت   . التي عقدها مع المرسل، تحميه القواعد العامة      يلتزم بها الناقل بموجب المعاوضة      
أن يمتنع عن القيام بالنقل إلى أن يـستوفي         ) أي الناقل (األجرة مستحقة في مكان القيام كان له        

األجرة، وإن كانت مستحقة في مكان الوصول جاز له حبس الشيء محل النقل إلى أن يستوفي                
على حق الناقل في الحـبس ومنحـه        ) ٢٦٩في المادة   (وفوق ذلك فقد أكد المشروع      . األجرة

امتياز الستيفاء األجرة والمصاريف األخرى المستحقة من الثمن الناتج من التنفيذ على الشيء             
  . كما سنرى–محل النقل 

  .أن الناقل ال يستحق أجرة نقل ما يهلك من الشيء بقوة قاهرة) ٢٦٦(وبينت المادة 
ثير القوة القاهرة على أجرة الناقل وفـصلت بـأن الناقـل ال       توضيح تأ ) ٢٦٧(وأكملت المادة   

يستحق أي أجرة إذا حالت قوة قاهرة دون البدء في تنفيذ النقل وانه إذا حالت القـوة القـاهرة                   
دون مواصلة النقل فال يستحق الناقل إال أجرة ما تم من النقل ذلك كله تطبيقاً لحكـم القواعـد                   

نبين والتي تقضي بأنه إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ التـزام            العامة في العقود الملزمة للجا    
وفي جميع  . أحد المتعاقدين مستحيالً انقضى معه االلتزام المقابل له وانفسخ العقد من تلقاء ذاته            

  .األحوال يجوز للناقل المطالبة بمصاريف الشحن والتفريغ وغيرها من المصاريف الضرورية
لنصين السابقين يتماشى مع القواعد العامة المتعلقة باالستحالة،        ويتضح أن المشروع في هذين ا     

فإذا حالت القوة القاهرة دون البدء في تنفيذ النقل أو هلـك  . سواء كانت استحالة كلية أو جزئية 
الشيء محل النقل كامال في الطريق بقوة قاهرة انقضى التزام الناقل بالنقل السـتحالة تنفيـذه                

لتزام المقابل له وهو االلتزام بدفع أجرة النقل، وأما إذا اقتصر أثر القوة             وانقضى تبعا لذلك اال   
. القاهرة على إتالف الشيء محل النقل أو هالكه هالكا جزئيا فيظل الناقل مستحقا ألجره كامال              

وإذا أدت القوة القاهرة إلى استحالة وصول الشيء محل النقل إلى المكان المطلـوب إرسـاله                
ع هذا الشيء شوطا في الطريق، استحق الناقل إجرا جزئيا عما تم من النقـل               إليه، بعد أن قط   

  ).الجزئي(

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

حالة دفع أجرة زائدة عن المستحق فعالً وقضت بحق المطالبة بـالمبلغ            ) ٢٦٨(تناولت المادة   
  .الزائد لمن قام بدفع األجرة 

حقة األداء عند تسليم    ضمانات الستيفاء أجرة الناقل فإذا كانت األجرة مست       ) ٢٦٩(قررت المادة   
البضاعة للمرسل إليه فإن للناقل الحق بحبس البضاعة وعدم تسليمها للمرسل إليه حتى يستوف              
األجرة والمصاريف والنفقات التي تكبدها، كذلك للناقل حق امتياز على الشيء المنقول يخوله             

بع فـي التنفيـذ علـى       استيفاء دينه من ثمن هذا الشيء باألولولية على غيره من الدائنين، ويت           
  .الشيء محل النقل إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهناً تجارياً حيازياً 

الناقل المسئولية عن هالك الشيء من وقت تسلمه له سواء كان الهـالك             ) ٢٧٠(حملت المادة   
رت في  كلياً أو جزئياً وكذلك مسئوليته عن تلف الشيء المنقول وعن التأخير في تسليمه واعتب             

حكم الهالك الكلي للشيء عدم تسلمه للشيء أو عدم إخطار المرسل إليه بالحـضور لتـسلمه                
خالل ثالثين يوماً من انقضاء الميعاد المعين للتسليم أو من انقضاء الميعـاد الـذي يـستغرقه                 

  . الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها وذلك إذا لم يعين ميعاد التسليم
 مسئولية الناقل هي مسئولية عقدية أصالً أساسها إخالله بالتزاماته الناشئة عن عقـد              وحيث أن 

النقل والتي أهمها تسليم الشيء للمرسل إليه بالحالة التي تسلمه عليها وينتهي العقـد بحـدوث                
عدم مسئولية الناقـل عـن      ) ٢٧١(عملية تسليم الشيء المنقول للمرسل إليه، فقد قررت المادة          

يء أو تلفه بعد تسليمه إلى المرسل إليه أو وكيله أو إلى األمين الذي يعينه القاضـي                 هالك الش 
  .الستيداع الشيء المنقول، إال إذا ثبت الغش أو الخطأ الجسيم من الناقل أو من تابعيه

في فقرتها األولى أن الناقل ال يسأل عما يلحق الشيء بحكم طبيعته مـن              ) ٢٧٢(وبينت المادة   
وبينـت  .  أو في الحجم أثناء النقل، ما لم يثبت أن النقص نشأ عن سبب آخر              نقص في الوزن  

الفقرة الثانية من المادة ذاتها كيفية تطبيق هذا الحكم في حال شمول وثيقة النقل علـى أشـياء                  
مقسمه إلى مجموعات أو طرود، فقررت تحديد النقص المتسامح فيه على أسـاس وزن كـل                

وزن معيناً على وجه االستقالل في وثيقة النقـل أو كـان مـن    مجموعة أو طرد إذا ما كان ال   
  .الممكن تعيينه
عدم مسئولية الناقل عن هالك الشيء الذي ينقله أو تلفه طالما أن النقـل              ) ٢٧٣(قررت المادة   

تم في حراسة المرسل أو المرسل إليه إال إذا ثبت أن الناقل أو احد تابعيه قد ارتكب غـشاً أو                    
  .ء عملية النقل هذهخطأ جسيماً أثنا

األصل أن يكون الناقل مسئوال عن إخالله بتنفيذ عقد النقل بمجرد أنه لم ينفذ التزامه بتحقيـق                 
ويـستطيع  . النتيجة المطلوبة وهي تسليم الشيء محل النقل سليما كامال وفي الموعد المحـدد            

قل من خالل إبـراز     أن يثبت أنه تم تسليم الشيء للنا      ) سواء المرسل أو المرسل إليه    (المدعي  
غير أن المـادة    . وثيقة النقل، وطالما لم يتم التسليم بالمعنى المذكور أعاله يكون الناقل مسئوال           
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بينت في فقرتها األولى الحاالت التي يتم فيها إعفاء الناقل من المسئولية عـن هـالك                ) ٢٧٤(
 عن القـوة القـاهرة أو       البضاعة أو تعييبها أو التأخير في تسليمها، وهي أن يكون ذلك ناشئاً           

نتيجة عيب ذاتي في الشيء المنقول أو خطأ المرسل أو المرسل إليه، ويقع عبء إثبات وجود                
هذه الحاالت على عاتق الناقل وأجازت الفقرة الثانية من المادة ذاتها للمرسل أو المرسل إليـه                

  .نقض ما يثبته الناقل
أعاله، فـال   ) ٢٧٢(قول الذي عالجته المادة     وعليه، وبعيدا عن النقص الطبيعي في الشيء المن       

يستطيع الناقل نفي المسئولية عن نفسه إال بإثبات أن سببا أجنبيا أدى إلى هالك الشيء المنقول                
ويستوي في هذا السبب األجنبي أن يكون عيب ذاتي في الشيء           . أو تلفه أو التأخير في تسليمه     

كان خطأ المرسل كتلف الشيء المنقـول أو        المنقول كما لو كان حيوانات مريضة ونفقت، أو         
هالكه نتيجة عيب في الشحن الذي قام به المرسل، أو خطأ المرسل إليه كرفضه تسلم الـشيء            

ويجـب التـذكير بـأن      . المنقول رغم إخطاره بذلك، أو القوة القاهرة كالزالزل والفياضانات        
ه ال تعتبر مـن قبيـل القـوة         المذكورة أعال ) ٢٤٤(الحوادث الجبرية التي نصت عليها المادة       

  .القاهرة
باطال كل شرط يقضي بإعفاء الناقل من المسئولية عن هالك الـشيء            ) ٢٧٥(اعتبرت المادة   

واعتبرت في حكم اإلعفاء من المسئولية والذي أيضا يعتبر باطال كـل            . كلياً أو جزئياً أو تلفه    
بعض نفقـات التـأمين ضـد       شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه بدفع كل أو             

مسئولية الناقل، أو يقضي بنزول المرسل أو المرسل إليه للناقل عن الحقـوق الناشـئة عـن                 
التأمين على الشيء ضد مخاطر النقل وكذلك كل شرط يقضي بنقل عبء اإلثبات من الناقـل                

العام وبالتالي  ويعتبر هذا الحكم القانوني قاعدة قانونية آمرة متعلقة بالنظام          . إلى الطرف األخر  
  .ال يجوز االتفاق على مخالفتها

شروط تحديد مسئولية الناقل وكيفية التحديد وعدم جواز التمـسك بهـا إذا   ) ٢٧٦(بينت المادة  
ثبت صدور غش أو خطأ جسيم من الناقل أومن تابعيه فأجازت للناقل اشتراط تحديد مسئوليته               

 ال يقل التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمـة          عن هالك الشيء كلياً أو جزئياً أو تلفه بشرط أن         
البضاعة المنقولة في زمان ومكان نقلها وكل اتفاق على تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليـه                 

وورد هذا النص تماشياً مع القواعد العامة التي        . بمعنى يزاد حتى يصل إلى ثلث قيمة البضاعة       
لك بالنص عليها في العقد أو بـأي طريقـة          تجيز للمتعاقدين أن يحددا مسبقاً قيمة التعويض وذ       

  . أخرى
وكذلك أجازت المادة ذاتها للناقل اشتراط اإلعفاء كلياً أو جزئياً من المسئولية عـن التـأخير                

أو شرط تحديد مسئولية الناقل     ) في حالة التأخير  (بشرط أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية        
وإذا كان عقد النقل محـررا      .  اعتبر كأن لم يكن      مكتوباً وإال ) في حالة هالك الشيء أو تلفه     (
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على نموذج مطبوع وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بطريقة تـسترعي االنتبـاه كـي                
يسارع المرسل للتأمين على الشيء المنقول إذا رأى أن ما سيحصل عليـه مـن تعـويض ال                  

وإذا حدث غش أو    . لم يكن وبغير ذلك يجوز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن         . يتناسب مع قيمته  
خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه بخصوص هالك أو تلف الشيء المنقول أو التـأخير فـي                  

فـي  (التنفيذ في الميعاد المحدد فال يجوز للناقل أن يتمسك بشرط تحديد المسئولية عن الضرر               
  .متفق عليهال) في حالة التأخير(أو شرط اإلعفاء من المسئولية ) حالة الهالك أو التلف

ويتبين من نص المادتين السابقتين أن المشروع، وأن جعل باطال كل شرط يقـضي بإعفـاء                
الناقل من المسئولية عن هالك الشيء المنقول أو تلفه كلياً أو جزئياً، إال أنه سمح للناقل بتحديد                 

ـ           . هذه المسئولية ضمن قيود معينة     شترط وأكثر من ذلك فقد سمح المشروع أيضا للناقـل أن ي
ومن البـديهي أن ال     . إعفاءه كليا أو جزئيا عن التأخير في التنفيذ، وذلك ضمن شروط محددة           

يكون لشرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها أي قيمة في حالة ارتكـاب الناقـل أو أي مـن      
التي تبين معنى الغش والخطـأ      ) ٢٤٦(ويجب التذكير هنا بالمادة     . تابعيه غشا أو خطأ جسيما    

التي تقضي ببطالن الشرط الذي يقضي بإعفاء الناقل من مسئوليته          ) ٢٤٣/٣(يم، وبالمادة   الجس
  .عن أفعال تابعيه

  .كيفية تقدير التعويض الذي يلزم به الناقل) ٢٨٠-٢٧٧(تناول المشروع في المواد 
كيفية تحديد التعويض إذا كانت قيمة الشيء محل النقل غير مبينة فـي             ) ٢٧٧(عالجت المادة   

وكـذلك أنـه إذا     . وثيقة، فقررت األخذ باالعتبار قيمة هذا الشيء في مكان الوصول وزمانه          ال
كانت قيمة الشيء مبينة في وثيقة النقل فيقدر التعويض بقدرها وأجازت للناقل المنازعة فـي               

  .هذه القيمة
 الثمينة،  وبينت أيضا حدود مسئولية الناقل عند نقله للنقود أو المجوهرات أو غيرها من األشياء             

فالناقل ال يسأل عن هالك هذه النقود أو المجوهرات أو التحف أو غيرها من األشياء الثمينـة                 
إال بقدر القيمة التي حددها المرسل وقت تسليمها كتابياً ومع ذلك فإذا كان هالك هذه األشـياء                 

تكـون عنهـا    بسبب غش الناقل أو تابعيه أو ارتكابه خطأ جسيماً هو أو تابعيه فإن مسئوليته               
كاملة بصرف النظر عما إذا كان المرسل قد قدم أو لم يقدم بيانات كتابية بقيمة هذه األشـياء                  

  .وقت التسليم
بعدم جواز الجمع بين التعويض عن الهالك الكلي والتعويض عن التأخير           ) ٢٧٨(قضت المادة   

 الجزء الذي لم يهلك     وال يقضى بالتعويض عن التأخير في حالة الهالك الجزئي إال بالنسبة إلى           
وفي جميع األحوال ال يجوز أن يزيد التعويض الذي يقضى به على ما يـستحق فـي حالـة                   

  .الهالك الكلي للشيء المنقول
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انه في حالة تلف الشيء أو تأخر وصوله بحيث لم يعد صالحاً للغـرض              ) ٢٧٩(قررت المادة   
 التعويض أن يتخلى للناقـل عـن        منه وثبتت مسئولية الناقل عن التلف أو التأخير جاز لطالب         

  .الشيء المنقول مقابل الحصول على تعويض يقدر على أساس هالك الشيء كلياً
حالة العثور على الشيء بعد أن يكون الناقل قد دفع تعويضاً عنه وذلك             ) ٢٨٠(عالجت المادة   

 كان قد   فأوجبت على الناقل في هذه الحالة إخطار من       ) التعويض(خالل سنة من تاريخ الوفاء      
قبض التعويض سواء كان المرسل أو المرسل إليه وعليه أن يخبره بحالة الـشيء الـذي تـم          
العثور عليه بعد ضياعه ودعوته لمعاينة الشيء الذي عثر عليه وتكون المعاينة إما في المكان               
الذي وجد فيه الشيء أو في مكان القيام بعملية النقل أو في مكان الوصـول، وذلـك حـسب                   

  . من قبض التعويض من الناقل سواء كان المرسل أو المرسل إليهاختيار
للناقل التصرف في الشيء الذي عثر عليه خالل سـنة          ) ٢٨٠(أجازت الفقرة الثانية من المادة      

من قيام الناقل بدفع تعويض على اعتباره هالكاً وذلك في حالة أن الناقل قام بإخطار من قبض                 
ولكن األخير لم يرسل تعليماته خـالل خمـسة         )  أو المرسل  سواء كان المرسل إليه   (التعويض  

عشر يوماً من تاريخ تسلمه اإلخطار أو انه أرسل التعليمات ولكنه لم يحـضر للمعاينـة فـي          
  .الميعاد الذي حدده الناقل أو انه حضر للمعاينة ولكنه رفض استرداد الشيء

 فيها من قبض التعـويض اسـترداد        تناولت الحالة التي يطلب   ) ٢٨٠(الفقرة الثالثة من المادة     
الشيء وأوجبت عليه في هذه الحالة أن يرد للناقل التعويض الذي كان قد قبضه بعد أن يخصم                 

  .منه المصاريف وما يقابل الضرر الذي حدث بسبب التأخير في تسليم الشيء
 تقدير  أعاله أن المشرع لم يتقيد بالقواعد العامة في       ) ٢٨٠ - ٢٧٧(ويتبين من نصوص المواد     

فمن المعروف أن هـذا     . التعويض، بل جاء بهذه األحكام الخاصة التي تراعي ظروف الناقل         
الشخص يبرم عقودا كثيرة لنقل مختلف األشياء، وبالتالي فإن تتابع عمليات النقل مـن قبلـه                

. يزيل العناصر الالزمة لتقدير الضرر الذي أصاب الشيء المنقول وبالتالي لتقدير التعـويض            
 ال يكون الناقل عرضة لدفع تعويض مبالغ فيه من قبل من يدعيه فقد وضع المـشروع                 وحتى

  .تلك األحكام
أن استالم المرسل إليه الشيء المنقول من الناقل دون تحفظ يسقط الحق            ) ٢٨١(اعتبرت المادة   

 في الرجوع على الناقل بسبب التلف أو الهالك الجزئي ما لم يقم المستلم بإثبات حالة الـشيء                
كما حظـرت الفقـرة     . المنقول ويقيم الدعوى على الناقل خالل تسعين يوماً من تاريخ التسليم          

الثانية من نفس المادة على الناقل التمسك بعدم قبول دعوى المستلم للشيء المنقول طالما ثبت               
أن التلف أو الهالك الجزئي قد جاء بسبب غش أو خطأ جسيم من الناقل أو تابعيـه أو أنهـم                    

  .وا إخفاء هذا التلف أو الهالكتعمد
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ويجوز للمرسل إليه عند تسلمه الشيء المنقول أن يثبت حالته المشار إليها في الفقرة األولـى                
من هذا المادة بمعرفة أحد رجال اإلدارة أو خبير يعينه القاضي المختص، وذلك بنـاء علـى                 

  .طلب مستعجل يقدمه المرسل إليه
لتي تقتضي تخلصه من دعاوى المسئولية بالسرعة الممكنـة،         وعليه، وحماية لمصلحة الناقل ا    

غيـر أن المـشروع،     . فقد منحه المشروع إمكانية الدفع بعدم قبول الدعوى المرفوعة ضـده          
ففيمـا  . وحماية لألطراف اآلخرين، قصر هذا الدفع على حاالت معينة وضمن شروط محددة           

يء المنقول أو هالكـه جزئيـا، دون        يتعلق بنطاق الدفع فقد حصره المشروع بحالتي تلف الش        
كما أن هذا الدفع ال يـسري إال علـى الـدعاوى            . حالتي الهالك الكلي أو التأخير في التسليم      

المرفوعة على الناقل من المرسل أو المرسل إليه أو المرفوعة على الوكيل بالعمولة للنقل، وال               
الناقل على ناقل آخر عند تعـدد       يشمل الدعاوى الناشئة بين المرسل والمرسل إليه أو دعاوى          

  .الناقلين
تسلم المرسل إليه الشيء دون تحفظ أي دون أن يثبـت           : وأما شروط استعمال هذا الدفع فهي     

حالته، وأال يقيم المرسل إليه الدعوى على الناقل خالل تسعين يوما من تاريخ تسلمه الـشيء                
ل ناتجا عن ارتكاب الناقـل أو أحـد         وإذا كان التلف أو الهالك الجزئي للشيء المنقو       . المنقول

  .تابعيه غشا أو خطأ جسيما فال يمكن الناقل التمسك بهذا الدفع ولو توافرت شروطه
حالة تعاقب عدة ناقلين على تنفيذ عقد نقل واحد، وقررت أن كل واحـد      ) ٢٨٢(عالجت المادة   

ا لو كان قـد قـام       منهم يكون مسئوالً بالتضامن مع اآلخرين قبل المرسل أو المرسل إليه كم           
وهذا الحكم أتـى تطبيقـاً      . بتنفيذ العقد لوحده، وأي شرط ينص على خالف ذلك يعتبر باطال          

لقاعدة تضامن المدينين بدين تجاري والتي هي من القواعد التي تميز األعمال التجارية عـن               
يـر  وغ)  مـن المـشروع    ٥٤وفقا للمادة   (المدنية، فالتضامن مفترض في المعامالت التجارية       

وبـافتراض  . مفترض في المعامالت المدنية إال بنص في القانون أو اتفاق بين األطراف عليه            
التضامن في المعامالت التجارية يكون كل من المدينين عند تعددهم مسئوالً في مواجهة الدائن              

 أو  عن كامل مبلغ الدين ال بنصيبه فقط وبالتأكيد يكون بإمكان الدائن مطالبة المدينين مجتمعين             
  . منفردين

بأنه إذا دفع احد الناقلين المتعاقبين التعويض أو طولب         ) ٢٨٢(وقضت الفقرة الثانية من المادة      
به رسمياً، كان له الرجوع على باقي الناقلين بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، فالذي                 

امنين وهذا ما يفسر حقـه      يقوم بالتعويض من الناقلين يصبح دائناً شخصياً لباقي الناقلين المتض         
ولـيس  ) المرسل والمرسل إليه  (في الرجوع على باقي الناقلين فالتضامن هو نحو ديون الغير           

وإذا ما رجع احد الناقلين على باقي النـاقلين للمطالبـة بـرد        . نحو الديون الشخصية للناقلين     
، فيرجع هنا علـى     التعويض له بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل وكان احدهم معسراً            
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باقي الناقلين بحصة هذا الناقل المعسر بنسبة ما يستحقه كل منهم من أجرة النقل، ويعفى مـن                 
االشتراك في تحمل المسئولية الناقل الذي يثبت أن الضرر لم يقع في الجزء الخاص بـه مـن    

  .النقل
ه الوفاء عند وصول    أنه إذا كانت أجرة النقل مستحق     ) ٢٨٣(ومن ناحية أخرى فقد بينت المادة       

البضاعة فإن الناقل األخير يتحمل المسئولية عن مطالبة المرسل إليه بالمبالغ المستحقة بـسبب             
النقل وله حق تحصيلها بالنيابة عنهم واتخاذ اإلجراءات القانونية السـتيفائها بمـا فـي ذلـك                 

  .استعمال حق االميتاز على الشيء محل النقل
ين السابقين إرساء التضامن بين النـاقلين المتعـددين بهـدف           وقد قصد المشروع بهذين النص    

التسهيل على المرسل أو المرسل إليه الذي يرفع دعوى المسئولية على الناقل المتوسط بحـث               
كما أن هذا   . ال يكون ملزما بإثبات أن الضرر أصابه والشيء المنقول تحت سيطرة هذا الناقل            

من المسئولية بإثبات أن الضرر وقع خارج المرحلة التي         الناقل المدعى عليه ال يمكنه اإلفالت       
  .تولى تنفيذها من النقل

وألن المشروع اعتبر الناقلين المتعددين مدينين متضامنين تجاه المرسل أو المرسل إليه، فقـد              
كان منطقيا من ناحية أخرى أن يمكن الناقل األخير من مطالبة المرسل إليـه بـأجرة النقـل                  

فادة من الحق في الحبس واالمتياز كما لو كان هو الناقل الوحيد في عقـد               ومصاريفه ومن اإل  
  .النقل

مدة تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشياء وتقادم دعوى الناقل في            ) ٢٨٤/١(بينت المادة   
الرجوع على الناقلين المتعاقبين، فقررت تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد نقل األشياء بمـضي              

يخ تسليم الشيء إلى المرسل إليه أو الجمرك أو األمـين الـذي يعينـه القاضـي                 سنة من تار  
وفي حالة هالك الشيء محل النقل هالكا كليا تبدأ مدة السنة من تـاريخ              . الستيداع الشيء لديه  

انقضاء ميعاد الثالثين يوما الواجب على الناقل خالله إخطار المرسل إليه بالتسلم وفقا للمـادة               
)٢٧٠/٢ .(  
ما دعوى الناقل في الرجوع على الناقلين المتعاقبين فتتقادم بمضي تسعين يوماً من تـاريخ               وأ

غير أن الناقل الذي يصدر منه أو من        ). ٢٨٤/٢المادة  (وفائه بالتعويض أو مطالبته به رسمياً       
  ).٢٨٤/٣المادة (تابعيه غش أو خطأ جسيم يحرم من التمسك بهذا التقادم 

أن التقادم الوارد في الفقرة األولى منها ال يسري إال في الحاالت التي ال              ويتبين من هذه المادة     
ومؤدى ذلك أن هذا    . المذكورة أعاله ) ٢٨١(يجوز فيها الدفع بعدم قبول المسئولية وفقا للمادة         

التقادم يسري على دعاوى المسئولية عن الهالك الكلي للشيء المنقول أو التأخير في تـسليمه،               
مسئولية عن الهالك الجزئي للشيء المنقول أو تلفه فإنها تسقط بمضي تـسعين             وأما دعاوى ال  

كما أن هـذا التقـادم ال       . يوما من تاريخ التسليم وبالتالي يصعب تصور سريان التقادم عليها         
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يسري إال على الدعاوى المرفوعة من المرسل أو المرسل إليه على الناقل، وشريطة أن تكون               
بمعنى أن هذا التقادم ال يسري على دعاوى الناقل على المرسل           . لنقلالدعوى ناتجة عن عقد ا    

أو المرسل إليه وال على الدعاوى المرفوعة على الناقل بغير صفته كناقل، كما لو رفعت عليه                
بصفته مودعا لديه أخل بواجبه في المحافظة على الشيء المنقول الذي قام بتخزينه لديه بعـد                

  .صولوصوله سالما إلى مكان الو
  

  الفرع الثالث

  نقل األشخاص

  )٢٨٥(مادة 
يلتزم الراكب بأداء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الـذي                 . ١

  .يقضي به العرف
  .وعليه اتباع تعليمات الناقل المتعلقة بالنقل. ٢
  

  )٢٨٦(مادة 
 قبل مباشرته ظروف تجعلـه خطـراً        إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل، أو قامت        . ١

  .على األرواح، فال يلتزم الناقل بأداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل وال يستحق أجرة النقل
وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر على األرواح أثناء تنفيذ النقل، فـال يـستحق الناقـل                 . ٢ 

  .األجرة إال عن الجزء الذي تم من النقل
  

  )٢٨٧(مادة 
 عدل الراكب عن النقل قبل مباشرته فيجب إخطار الناقل بذلك قبل اليوم المعين لتنفيـذ                إذا. ١

النقل، ويجوز في أحوال الضرورة عمل اإلخطار في اليوم المذكور بـشرط أن يـصل قبـل                 
  .الساعة المعينة لتنفيذ النقل، ما لم يتفق على خالف ذلك

  .حق الناقل أجرة النقلإذا حصل اإلخطار وفقاً للفقرة السابقة فال يست. ٢
إذا عدل الراكب عن مواصلة النقل بعد مباشرته استحقت عليه األجرة كاملة، إال إذا كـان                . ٣

  .عدوله لضرورة فال تستحق عليه إال أجرة الجزء الذي تم من النقل
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  )٢٨٨(مادة 
لميعـاد  من هذا القانون، إذا لم يحضر الراكـب فـي ا          ) ٢٨٧(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة      

المعين للنقل استحقت عليه األجرة كاملة، وإذا كان قد دفعها جاز له تنفيذ النقـل فـي ميعـاد                   
  .الحق، إال إذا اتفق أو جرى العرف على غير ذلك

  
  )٢٨٩(مادة 

إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التي يستعملها في النقـل جـاز،                  
ل أخرى، وفي هذه الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلى المكان           للراكب اختيار وسائل نق   

المتفق عليه، وله أن يختار االنتظار حتى تعود حركة النقل وفي هذه الحالة ال يجوز إلزامـه                 
  .بأداء أية أجرة إضافية، مع عدم اإلخالل بحق الراكب في التعويض إن كان له مقتضى

  
  )٢٩٠(مادة 

 بطاقة النقل قبل مباشرته، إال إذا كانـت البطاقـة باسـم الراكـب               يجوز للراكب النزول عن   
  .وروعي في إعطائها له اعتبارات شخصية

  
  )٢٩١(مادة 
إذا اضطر الراكب إلى استعمال مكان في درجة أدنى من الدرجة المبينة في بطاقة النقـل،                . ١

  .جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين
اكب أجرة إضافية مقابل مزايا خاصة، جاز له المطالبة بردها إذا لم يوفر لـه               وإذا دفع الر  . ٢

  .الناقل تلك المزايا
  

  )٢٩٢(مادة 
للناقل حبس أمتعة الراكب ضماناً ألجرة النقل وغيرها من المبالغ المـستحقة بـسبب النقـل،                

ع المبالغ المستحقة له    وللناقل امتياز على الثمن الناتج من التنفيذ على هذه األمتعة الستيفاء جمي           
  .بسبب النقل، ويتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهناً تجارياً حيازيا

  
  )٢٩٣(مادة 
يلتزم الناقل بنقل الراكب وأمتعته إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المـذكور               . ١

 التعيين يجب تنفيذ النقل في الميعاد الذي        في لوائح النقل أو الذي يقضي به العرف، وعند عدم         
  .يستغرقه الناقل العادي إذا وجد في نفس الظرف
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إن -يجوز للناقل قبل مباشرة النقل أو أثناء الطريق، أن يفحص أمتعة الراكب بحـضوره               . ٢
  . للتحقق من مطابقتها لشروط النقل-أمكن

  
  )٢٩٤(مادة 
عقد النقل، ويقع باطالً كل اتفاق يقـضي بإعفـاء          يضمن الناقل سالمة الراكب أثناء تنفيذ       . ١

  .الناقل من هذا الضمان
يشمل تنفيذ عقد النقل الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود لوسيلة النقل في مكان               . ٢

القيام ونزوله منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفه معدة لوقوف وسـيلة النقـل،                
رة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه           يشمل تنفيذ عقد النقل الفت    

وإذا اقتضى األمر تغيير وسيلة النقل في الطريق، فال يشمل          . من الرصيف في مكان الوصول    
  .الضمان فترة انتقال الراكب من وسيلة نقل إلى أخرى في غير حراسة الناقل أو تابعيه

  
  )٢٩٥(مادة 

  :يسأل الناقل عن 
  . في الوصولالتأخير

  .ما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية
  

  )٢٩٦(مادة 
ال يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن التأخير أو األضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحـق                 

  .الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، إال بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب
  

  )٢٩٧(مادة 
يقع باطالً كل شرط يقضي بإعفاء الناقل كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من                . ١

  .أضرار بدنية
ويعتبر في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب بدفع كـل أو                 . ٢

 عن حقوقـه    بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل، وكل شرط ينزل بموجبه الراكب للناقل           
في التأمين ضد مخاطر النقل، وكذلك كل شرط يقضي بنقل عبء اإلثبات مـن الناقـل إلـى                  

  .الراكب
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  )٢٩٨(مادة 
يجوز للناقل أن يشترط إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشـئة عـن التـأخير أو عـن                   

  .األضرار غير البدنية التي تلحق الراكب
وإذا . لمسئولية أو تحديدها مكتوباً، وإال أعتبر كأن لم يكن        ويجب أن يكون شرط اإلعفاء من ا      

كان عقد النقل محرراً على نماذج مطبوعة يجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوبـاً بكيفيـة                
  .تسترعى االنتباه، وإال جاز للمحكمة أن تعتبر الشرط كأن لم يكن

ا أو بسبب صدور غـش أو       وال يجوز أن يمسك الناقل بشرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديده          
  .خطأ جسيم منه أو من تابعيه

  
  )٢٩٩(مادة 
على الراكب حراسة األمتعة والحيوانات التي يرخص له في نقلها معه، وال يسأل الناقـل               . ١

  .عن ضياعها أو عما يلحقها من أضرار، إال إذا أثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو تابعيه
يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسبب األمتعة أو الحيوانات          يسأل الراكب عن الضرر الذي      . ٢

  .التي ينقلها معه
تسري على نقل األمتعة التي تسلم للناقل األحكام الخاصة بنقل األشياء المشار إليها في هذا               . ٣

  .القانون
  

  )٣٠٠(مادة 
ذ التدابير الالزمة   إذا توفي الراكب أو أصيب بمرض أثناء تنفيذ عقد النقل التزم الناقل باتخا            . ١

  .للمحافظة على أمتعته إلى أن تسلم إلى ذوي الشأن
وإذا وجد أحد ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض، جاز له أن يتدخل لمراقبة التدابير                . ٢

  .التي يتخذها الناقل، وأن يطلب منه إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته
  

  )٣٠١(مادة 
 إقامة دعوى المسئولية    - تنفيذاً اللتزام بالنفقة     -شخاص الذين يعولهم    يجوز لورثة الراكب ولأل   

على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم أو عائلهم، سواء وقعت الوفاة              
  .إثر الحادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه

  
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٣٠٢(مادة 
عن عقد النقل ويكون موضوعها مطالبة الناقل       تتقادم بمضي ثالث سنوات كل دعوى تنشأ        . ١

بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية، وتسري هذه المدة في حالة الوفاة مـن                
  . تاريخ وقوعها، وفي حالة اإلصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث

دة من  وتتقادم بمضي سنة كل دعوى أخرى تنشأ عن عقد نقل األشخاص، وتسري هذه الم             . ٢
الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي فـي                

  .النقل لو وجد في الظروف نفسها
ال يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذه المادة من صدر منه أو مـن تابعيـه                  . ٣

  . غش أو خطأ جسيم
، والمـواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(تجارة المصري رقم    من قانون ال  ) ٢٧٢ - ٢٥٥(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٧٩/١ – ٧٧(
  

لم يكتف المشروع بمعالجة عقد نقل األشياء بل تصدى أيضا لعقد نقل األشخاص، لالخـتالف               
المرسـل  : ففي حين يوجد في عقد نقل األشياء ثالثة أشـخاص رئيـسيين هـم             . البين بينهما 

الراكـب  : والمرسل إليه والناقل، ال يوجد في عقد نقل األشخاص غير طـرفين اثنـين همـا               
كما أن الشيء المنقول يكون أثناء النقل تحت سيطرة الناقل التامة ورقابته فتكون بذلك              . والناقل

مسئوليته عن هالكه أو تلفه كاملة، وأما الراكب في عقد نقل األشخاص فيكون مـسئوال عـن                 
نفسه والحرص على سالمتها وتكون بذلك االلتزامات الناتجة عن هذا العقـد موزعـة       العناية ب 

وعليه، تكون التزامات الراكب في عقد نقل األشخاص أكثـر مـن التزامـات              . بين الطرفين 
ومن ناحية أخرى قد يثور النزاع في عقد نقـل          . المرسل أو المرسل إليه في عقد نقل األشياء       

 الشيء المنقول عند وصوله، ولكن في عقد نقل األشخاص ال يثـور             األشياء حول تسليم وتسلم   
وقد حرص المشروع على أخذ هـذه األمـور بعـين           . النزاع إال بشأن ضمان سالمة الراكب     
  .االعتبار عندما نظم عقد نقل األشخاص

االلتزام األساسي الملقى على عاتق الراكب بموجب عقد نقل األشخاص          ) ٢٨٥(تناولت المادة   
داء أجرة النقل في الميعاد المتفق عليه أو المعين في لوائح النقل أو الـذي يقـضي بـه                   وهو أ 
وألن هناك التزامات ثانوية متعددة على عاتق الراكب تقتـضيها سـالمته وراحتـه              . العرف

وسالمة غيره من الركاب الراكبين وراحتهم تتضمنها عادة اللوائح وتكون معلقة في مكاتـب              
وسائط النقل، فقد ألزمت المادة ذاتها الراكب أيضا بإتباع تعليمات الناقـل            الناقل وعلى جدران    

المتعلقة بالنقل كالتعليمات المتعلقة بعدم األكل أثناء السفر أو عدم حمل األسلحة أو منع إخراج               
وحيث أن هذه االلتزامات الثانوية ليست مقررة لمـصلحة الناقـل           . الرأس أو اليد من النوافذ    
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روعي فيها سالمة وراحة كل الركاب أيضا، فال يجـوز للناقـل إعفـاء أحـد                فحسب، وإنما   
  .الراكبين منها

وحيث أن عقد نقل األشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سالمة الركاب بحيث إذا                
أصيب أحد الركاب فإن مجرد أصابته كافيه العتبار الناقل مخالً في تنفيذه اللتزاماته وال يعفى               

 من المسئولية عن سالمة الراكب إال إذا اثبت الناقل أن الضرر الحاصل للراكب قد نشأ                الناقل
عن قوة قاهرة أو عن خطأ من جانب المتضرر نفسه أو عن خطأ الغير الذي لم يكن بإمكـان                   

تضمنت انه إذا حالت قوة قاهرة دون مباشرة النقل، أو          ) ٢٨٦(الناقل تفاديه، ولهذا فإن المادة      
مباشرته ظروف تجعله خطراً على األرواح، فال يلتزم الناقل بأداء تعويض بـسبب             قامت قبل   

وإذا قامت القوة القاهرة أو الخطر علـى األرواح         . عدم تنفيذ عقد النقل وال يستحق أجرة النقل       
  .أثناء تنفيذ عقد النقل فال يستحق الناقل األجرة إال عن الجزء الذي تم من النقل

الة عدم عدول الراكب عن النقل قبل مباشرته وأوجبت عليه إخطـار            ح) ٢٨٧(عالجت المادة   
الناقل بعدوله قبل اليوم المعين لتنفيذ النقل ويجوز في أحوال الضرورة عمل اإلخطار في اليوم               
المذكور بشرط أن يصل قبل الساعة المعينة لتنفيذ النقل ما لم يتفق على غير ذلك، وإذا حصل                 

أما إذا عـدل الراكـب عـن        . ه فإنه يتم إعفاء الناقل من األجرة      اإلخطار بحسب ما ورد اعال    
مواصلة النقل بعد مباشرته، بأن ترك وسيلة النقل المقلة له أثناء توقفها مثال، استحقت عليـه                
األجرة كاملة، إال إذا كان العدول لضرورة فال تستحق عليه إال أجرة الجزء الذي تم من النقل،                 

طارئة أثناء السفر وقبل الوصول إلى المكان الذي يقصده فاضطر          كما لو داهمته أزمة صحية      
  .إلى ترك وسيلة النقل أثناء الطريق

أثر عدم احترام الراكب مواعيد السفر وعدم حضوره في الميعاد المحـدد            ) ٢٨٨(بينت المادة   
ـ                 ق لـه   للنقل وانه يستحق عليه دفع األجرة كاملة في هذه الحالة، وإذا كان قد دفعها مسبقاً فيح

  .تنفيذ عقد النقل في ميعاد الحق ما لم يتفق أو يقضي العرف بغير ذلك
أنه يجوز للراكب النزول عـن      ) ٢٨٩(األصل أن بطاقة النقل غير شخصية، ولذا بينت المادة          

هذه البطاقة قبل مباشرة النقل باعتبار أن شخص الراكب ال اعتبار له من حيث المبدأ في العقد                 
ناقل قد يعطي تخفيضا في األجرة أو مزايا شخصية يراعي فيهـا اعتبـار              ولكن ال . مع الناقل 

صفة معينة كبطاقات الطالب مثال، أو يعطي البطاقة باسم راكب معين على وجه التحديد كما               
   .في حالة االشتراك، ولذلك منعت هذه المادة النزول عن بطاقة النقل في مثل هذه األحوال

اكب في حال تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو            الخيار للر ) ٢٩٠(أعطت المادة   
الوسائل التي يستعملها في النقل بين اختيار وسيلة نقل أخرى ويتحمل الناقل مصاريف إيصاله              
إلى المكان المتفق عليه أو االنتظار حتى تعود حركة النقل على أن ال يلتزم بأداء أيـة أجـرة                   

  .اكب في التعويض في الحالتين أن كان له مقتضىإضافية مع عدم اإلخالل بحق الر

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

األصل أن يلتزم الناقل بتوفير الراحة التي تعهد بها للراكب بأن يوفر له مكانا فـي الدرجـة                  
للراكب الذي اضطر لسبب أو آلخر، كاالزدحام       ) ٢٩١(المبينة في بطاقته، ولذا أعطت المادة       

ة المبينة في بطاقة النقل الحق في مطالبـة         مثال، إلى استعمال مكان في درجة أدنى من الدرج        
وكذلك له الحق في مطالبة الناقل بأي أجرة إضـافية          . الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين       

  .كان قد دفعها للناقل مقابل مزايا إضافية ولكن الناقل لم يوفر تلك المزايا
لنقل وغيرها من المبـالغ    للناقل حق حبس أمتعة الراكب ضمانا ألجرة ا       ) ٢٩٢(وقررت المادة   

المستحقة بسبب النقل كما قررت له امتيازاً على الثمن الناتج من التنفيذ عليها الستيفاء جميـع                
تلك المبالغ على أن تتبع في هذا الشأن إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهنـاً تجاريـاً            

  .حيازياً
رئيسي للناقل في عقد نقل األشخاص وهو       في فقرتها األولى االلتزام ال    ) ٢٩٣(أوضحت المادة   

نقل الركاب وأمتعتهم إلى مكان الوصول في الميعاد المتفق عليه أو المذكور في لوائح النقل أو                
الذي يقضي به العرف وإذا لم يحدد اتفاق بين الناقل والراكب ميعاد الوصـول، فهنـا يكـون     

وعلى اعتبـار   . جد في نفس ظروف الناقل    التنفيذ في الميعاد الذي يستغرقه الناقل العادي إذا و        
أن الناقل ملتزم بنقل الركاب مع أمتعتهم وان الناقل هو المسئول عن هالك هذه األمتعة إال إذا                 
اثبت أن سبب الهالك قوة قاهرة أو عيب ذاتي في األمتعة نفسها أو خطأ الراكب، فإن الفقـرة                  

 – إن أمكـن     – الراكـب بحـضوره      قررت للناقل حق فحص أمتعة    ) ٢٩٣(الثانية من المادة    
  .للتحقق من مطابقتها لشروط النقل

التزام الناقل بضمان سالمة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل واعتبرت أن           ) ٢٩٤/١(وبينت المادة   
وقد قصد المـشروع    . أي اتفاق يقضي بغير ذلك بمعنى يعفى الناقل من المسئولية يعتبر باطال           

 ثار طويال لدى الفقه والقضاء حول ما إذا كان الناقل يلتـزم             من هذا النص حسم الخالف الذي     
بسالمة الراكب أم ال، وما إذا كان أساس ذلك المسئولية العقديـة أو المـسئولية عـن الفعـل                   

  .الضار، فجاء هذا النص مقررا مسئولية الناقل العقدية عن سالمة الراكب
ية فمـن البـديهي أن تكـون هـذه          وألن مسئولية الناقل عن سالمة الراكب هي مسئولية عقد        

تحديد فترة تنفيذ عقد    ) ٢٩٤/٢(المسئولية محدودة بحدود تنفيذ عقد النقل، وعليه تناولت المادة          
النقل بأنها الفترة الواقعة بين شروع الراكب في الصعود لوسيلة النقل في مكان القيام ونزولـه                

وسيلة النقل، يشمل تنفيذ عقـد      منها في مكان الوصول، وفي حالة وجود أرصفه معدة لوقوف           
النقل الفترة الواقعة بين دخول الراكب إلى الرصيف في مكان القيام وخروجه من الرصـيف               

وقررت أنه إذا انتقل الراكب من وسيلة النقل إلى أخرى فال يشمل ضمان             . في مكان الوصول  
 حراسة الناقـل أو     الناقل مسئولية سالمة الراكب فترة االنتقال من وسيلة نقل ألخرى في غير           

  .تابعيه

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

مسئولية الناقل عن التأخير في الوصول وما يلحق الراكب من أضرار           ) ٢٩٥(وقررت المادة   
  .بدنية وغير بدنية أثناء تنفيذ عقد النقل

أنه ال يجوز للناقل أن ينفي هذه المسئولية عـن نفـسه إال بإثبـات أن                ) ٢٩٦(وقررت المادة   
ويستوي في هذا السبب أن يكون فعل الراكـب         . بب األجنبي التأخير أو الضرر كان مرده الس     

كصعوده إلى واسطة النقل بعد أن تحركت للمسير أو نزوله منها قبل أن تتوقف، أو أن يكون                 
  .القوة القاهرة كالزالزل والفيضانات

وفيما يتعلق بفعل الراكب تجب اإلشارة إلى أن هذا الراكب هو محل النقل فـي هـذا العقـد،                   
لسلع والبضائع التي يتم نقلها بموجب عقد نقل األشياء، ولذلك يشترك الراكب مع الناقل              خالفا ل 

في المسئولية عن حماية نفسه من األخطار أثناء النقل وعليه اتخاذ الحـذر الكـافي وإتبـاع                 
وال يكون فعل الراكب مؤثرا على مسئولية الناقـل إال إذا           . تعليمات الناقل التي تضمن سالمته    

 أو إهماال أو عدم مراعاة للوائح والتعليمات، فيكون معفيا للناقل إذا كان هو وحـده                كان خطأ 
السبب في كل الضر وأما إذا اشترك فعل الراكب مع فعل الناقل في إيقاع الضرر فيلتزم الناقل                

  . بالتعويض بنسبة الفعل الذي ينسب إليه
) ٢٤٤(جبرية التي نصت عليها المادة      وفيما يتعلق بالقوة القاهرة يجب التذكير بأن الحوادث ال        

    .المذكورة أعاله ال تعتبر من قبيل القوة القاهرة
تطبيقاً للمبدأ العام القاضي بأن سالمة اإلنسان وكيانه الشخصي أمور متعلقة بالنظام العام فإنه              

أن أي  ) ٢٩٧/١(ال يجوز أن تكون هذه األمور موضوعاً التفاقات خاصة، ولهذا قررت المادة             
رط يتم إيراده بهدف إعفاء الناقل في عقد نقل األشخاص كلياً أو جزئياً من مـسئوليته عـن                  ش

وهذا النص يتماشى مع ما ورد في المـادة         . األضرار البدنية التي تصيب الراكب يعتبر باطال      
المذكورة أعاله والتي قضت بالتزام الناقل بضمان سالمة الراكب أثنـاء تنفيـذ عقـد               ) ٢٩٤(

الشروط التي تعد في حكم اإلعفاء من المسئولية        ) ٢٩٧(دت الفقرة الثانية من المادة      وحد. النقل
وبالتالي تعتبر باطلة حيث تضمنت انه يعتبر في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكـون                
من شأنه الزام الراكب بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل، وكل شرط ينزل                

لناقل عن حقوقه في التأمين ضد مخاطر النقل، وكذلك كل شرط يقضي بنقل             بموجبه الراكب ل  
  .عبء اإلثبات من الناقل إلى الراكب

وحيث أن األضرار غير البدنية ال تتعلق بالنظام العام فقد أجازت الفقرة األولى مـن المـادة                 
ير أو عن األضرار    للناقل اشتراط إعفائه كلياً أو جزئياً من المسئولية الناشئة عن التأخ          ) ٢٩٨(

اشترطت لصحة هـذه    ) ٢٩٨(غير البدنية التي تلحق بالراكب، ولكن الفقرة الثانية من المادة           
الشروط المعفية أو المحددة لمسئولية الناقل أن تكون مكتوبة وإال اعتبرت كأن لم تكـن، وإذا                

المـسئولية  كان عقد النقل عبارة عن نموذج مطبوع ال بد أن يكون شرط اإلعفاء أو تحديـد                 
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واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي االنتباه وإال جاز للمحكمة اعتباره كأن لم يكـن، ولـم تجـز                 
الفقرة الثالثة من المادة ذاتها للناقل التمسك بشرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها إذا ثبـت                

الراكـب  حدوث غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من تابعيه، فإذا ثبت للمحكمة أن ما أصاب                 
ناتج عن غش الناقل أو تابعيه جاز لها أن تقضي بإلزام الناقل بتعـويض الراكـب تعويـضاً                  

  .كامالً
واجب الراكب في حراسة أمتعته وحيواناته المرخص لـه نقلهـا معـه             ) ٢٩٩(تناولت المادة   

تها وجعلته مسئوال عن الضرر الذي يلحق الناقل أو تابعيه أو الغير بسببها، كما لو أدى مالمس               
أو نجم عن رائحتها أو حجمها إزعاج للركاب اآلخرين أو إتالف ألمتعـتهم، وقـررت عـدم                 
مسئولية الناقل عن ضياعها أو عن ما يلحقها من أضرار إال إذا اثبت الراكب صدور خطأ من                 

  .الناقل أو من تابعيه، ويسري على نقل األمتعة التي تسلم للناقل األحكام الخاصة بنقل األشياء
لحالة وفاة الراكب أو أصابته بمرض أثناء تنفيذ عقد النقـل وألزمـت             ) ٣٠٠(ت المادة   تعرض

الناقل بان يتخذ اإلجراءات والتدابير الالزمة للمحافظة على أمتعته إلـى أن تـسلم إلـى ذوي           
الشأن من ورثة الراكب أو أقاربه أو غيرهم، فيلتزم الناقل بالمحافظة على أمتعة الراكب وان               

ة الرجل المعتاد في ذلك على اعتبار أن مركزه في مركز المودع لديـه، وأجـازت                يبذل عناي 
الفقرة الثانية لمن يتواجد من ذوي الشأن عند وقوع الوفاة أو المرض التدخل لمراقبة التـدابير                

  .التي يتخذها الناقل وأن يطلب من الناقل إقراراً بوجود أمتعة الراكب في حيازته
 لورثة الراكب ولألشخاص الذي يعولهم تنفيذاً اللتزام بالنفقة كمطلقته          حقاً) ٣٠١(قررت المادة   

 إقامة دعوى المسئولية على الناقل لمطالبته بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم             -مثالً
وقـد  . أو عائلتهم، سواء وقعت الوفاة اثر حادث مباشرة أو بعد انقضاء فترة زمنية من وقوعه              

نص تمكين ورثة الراكب من رفع دعوى للمطالبة بـالتعويض عـن            قصد المشروع من هذا ال    
األضرار التي لحقت مورثهم وهي دعوى تقوم على المسئولية العقدية، وذلك إضافة لـدعوى              
المسئولية عن الفعل الضار التي يمكنهم رفعها سندا للقواعد العامة للمطالبة بـالتعويض عـن               

  .ة مورثهماألضرار التي تلحق بهم شخصيا من جراء وفا
مدة تقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل وتاريخ بدئها فـي كـل حالـة،               ) ٣٠٢(حددت المادة   

فقررت أن تتقادم الدعاوى التي تنشأ عن عقد النقل ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض              
عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية بمضي ثالث سنوات تسري في حالة الوفـاة مـن                 

خ وقوعها وفي حالة اإلصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث، وتتقادم الدعاوى األخـرى              تاري
التي تنشأ عن عقد نقل األشخاص بمضي سنة تسري من الميعاد المعين للوصول، وعند عـدم               

كما . التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها              
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ة منعت الناقل الذي يصدر منه أو من تابعيه غشا أو خطأ جسيما من التمسك بهذا                أن هذه الماد  
  .التقادم القصير الوارد فيها

وقد قصد المشروع من إطالة مدة تقادم الدعاوى التي ترفع على الناقل لمطالبته بالتعويض عن               
 اإلنـسان البدنيـة     وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية توسيع نطاق الحماية القانونية لسالمة          

وحيث أن هذا االعتبار غير قائم بالنـسبة        . عن تعويضه عن األضرار المالية التي قد تلحق به        
لدعاوى مسئولية الناقل عن التأخير فقد اكتفى المشروع بأن تكون مدة تقادم مثل هذه الدعاوى               

  .سنة واحدة وليس ثالث سنوات
  

  الفرع الرابع

  الوكالة بالعمولة للنقل

  )٣٠٣(مادة 
الوكالة بالعمولة للنقل عقد يلتزم بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه ولحساب موكله عقداً لنقل              . ١

  .أشياء أو أشخاص، وأن يقوم عند االقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا النقل
  .إذا تولى الوكيل بالعمولة النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقالً وتسري عليه أحكام عقد النقل. ٢
  

  )٣٠٤(مادة 
فيما عدا األحكام المنصوص عليها في المواد التالية، تسري علـى الوكالـة بالعمولـة للنقـل         

  .من هذا القانون) ٢٠٩(إلى ) ١٩٨(األحكام الخاصة بعقد الوكالة بالعمولة الواردة بالمواد من 
  

  )٣٠٥(مادة 
نقل، بـشرط أن يـرد      يجوز للموكل في كل وقت إلغاء طلب النقل قبل أن يبرم الوكيل عقد ال             
  .الموكل المصاريف التي تحملها الوكيل، وأن يعوضه عما قام به من عمل

  
  )٣٠٦(مادة 
على الوكيل بالعمولة للنقل تنفيذ تعليمات موكله، خاصة ما تعلق منها بميعاد النقل واختيار              . ١

  .الناقل والطريق الواجب اتباعه
ي حساب موكله أجرة نقل أزيد من األجرة التـي          وال يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيد ف       . ٢

اتفق عليها مع الناقل، وكل ما يحصل عليه الوكيل من مزايا من الناقل تعـود منفعتـه إلـى                   
  .الموكل، ما لم يتفق في عقد الوكالة بالعمولة أو يقضي العرف بغير ذلك
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  )٣٠٧(مادة 
 النقل، ويقع باطالً كل اتفـاق       يضمن الوكيل بالعمولة للنقل سالمة الراكب أو الشيء موضوع        

  .على غير ذلك
  

  )٣٠٨(مادة 
يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشيء موضوع النقل عن هالكه كلياً أو جزئياً أو                
عن تلفه أو التأخير في تسليمه، وال يجوز أن ينفي هذه المسئولية إال بإثبات القوة القـاهرة أو                  

  .أ الموكل أو المرسل إليهالعيب الذاتي في الشيء أو خط
في نقل األشخاص يسأل الوكيل بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكـب               

وال يجوز أن ينفي هـذه المـسئولية إال         . أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية أو غير بدنية         
  .بإثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب

  
  )٣٠٩(مادة 

  :يقع باطالً 
شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة للنقل من المسئولية عن هالك الشيء موضوع النقـل              كل  

  .كلياً أو جزئياً أو تلفه
  .كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار بدنية

ويعد في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام المرسل أو المرسل إليه في                 
ألشياء، أو الراكب في نقل األشخاص، بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضـد مـسئولية                نقل ا 

الوكيل بالعمولة للنقل، وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكـب للوكيـل                
بالعمولة للنقل عن حقوقه الناشئة عن التأمين الذي أبرمه ضد مخاطر النقل، وكذلك كل شرط               

  .ثبات إلى المرسل أو المرسل إليه أو الراكبيقضي بنقل عبء اإل
  

  )٣١٠(مادة 
فيما عدا حالتي الغش والخطأ الجسيم من الوكيل بالعمولة للنقل أو أحد تابعيه، أو من الناقل                . ١

  :أو من أحد تابعيه، يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يشترط 
 أو تلفـه، بـشرط أال يقـل         تحديد مسئوليته عن هالك الشيء موضوع النقل كلياً أو جزئيـاً          

التعويض المتفق عليه عن ثلث قيمة البضاعة المنقولة في مكان وزمان نقلها، وكل اتفاق على               
  .تعويض يقل عن هذا الحد يزاد إليه

  .إعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية
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  .يرإعفاءه كلياً أو جزئياً من المسئولية عن التأخ
يجب أن يكون شرط اإلعفاء من المسئولية أو تحديدها مكتوباً، وإال اعتبر كأن لـم يكـن،                 . ٢

وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل محرراً على نماذج مطبوعة، فيجـب أن يكـون الـشرط                 
  .واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعى االنتباه، وإال جاز للمحكمة أن تعتبره كأن لم يكن

  
  )٣١١(مادة 

. لكل من الموكل والناقل رجوع مباشر على اآلخر للمطالبة بالحقوق الناشئة عن عقـد النقـل               
وكذلك لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقل رجوع مباشر على اآلخر للمطالبـة بـالحقوق                

  .المذكورة، وفي جميع األحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولة للنقل طرفاً في الدعوى
  

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

  
  )٣١٣(مادة 

تسري على تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل األحكام المنصوص عليها في              
  .من هذا القانون) ٣٠٢(و) ٢٨٤(المادتين 

، ولم يـورد    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(قم  من قانون التجارة المصري ر    ) ٢٨٣ - ٢٧٣(يقابلها المواد   
 نصوصا بهذا الخاص بل اكتفي باألحكام العامة        ١٩٦٦لسنة  ) ١٢(قانون التجارة األردني رقم     

  .منه) ٩٨ - ٨٧(لعقد الوكالة بالعمولة في المواد 
  

يغلب أن يكون الوكيل بالعمولة للنقل ناقال في الوقت ذاته يقوم بنفسه بالمرحلة األولـى مـن                 
 ولذلك، وبعد أن عالج المشروع حالة تعدد الناقلين، أورد أحكاما خاصة بالوكالـة              .عملية النقل 

بالعمولة للنقل الهدف منها تجنيب المرسل والراكب التعاقد مع عدة ناقلين والقيـام باالسـتالم               
  .والتسليم بعد كل مرحلة من مراحل النقل

 بمقتضاه الوكيل بأن يبرم باسمه      الوكالة بالعمولة للنقل بأنها عقد يلتزم     ) ٣٠٣(عرضت المادة   
ولحساب موكله عقدا لنقل أشياء أو أشخاص وبأن يقوم عند االقتضاء بالعمليات المرتبطة بهذا              
النقل، أما إذا قام الوكيل بالعمولة بالنقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقالً وتسري عليه أحكام عقـد                

  .النقل
عمولة للنقل لألحكام الخاصة بعقد الوكالـة       على خضوع عقد الوكالة بال    ) ٣٠٤(ونصت المادة   

  .بالعمولة فيما لم يرد فيه نص في هذا الفرع
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فالوكيل في عقد الوكالة بالعمولة المشار إلى أحكامها أعاله يلتزم في تنفيذ وكالتـه حـدودها                
المرسومة وال يخرج عنها إال فيما هو أكثر نفعاً للموكل وألهمية االعتبار الشخصي في عقـد                

الة بالعمولة فإنه ال يجوز للوكيل بالعمولة أن يوكل غيره فيما وكل فيه إال إذا كان مأذوناً                 الوك
من قبل الموكل، وإذا خالف الوكيل بالعمولة تعلميات الموكل أو جاوز حدود وكالتـه وأجـاز                

  . الموكل أعمال الوكيل فإنه يكون ملزماً بها، ألن اإلجازة الالحقة كالوكالة السابقة
للموكل إلغاء طلب النقل في كل وقت قبل إبرام الوكيل لعقد النقل علـى              ) ٣٠٥( المادة   أجازت

فألن عقد الوكالة عقد    . أن يؤدي إليه المصاريف التي تحملها وأن يعوضه عما قام به من عمل            
غير الزم، فإنه يجوز للموكل أن يعزل الوكيل في أي وقت قبل إتمام العمل المكلف به فتنتهي                 

بعزله وهذه القاعدة تعد من النظام العام فال يجوز االتفاق على مخالفتها على أنه يـرد                الوكالة  
على حق الموكل في عزل الوكيل قيدان، األول يتعلق بعزل الموكل للوكيل بغير مبرر معقول               
أو في وقت غير مناسب، فإن العزل يكون صحيحاً ولكن يلتزم الموكل بتعويض الوكيل عمـا                

  . لقيد الثاني يتعلق بالوكالة التي يتعلق بها حق الغيرلحقه من ضرر وا
التزام الوكيل بالعمولة في شأن تنفيذ تعليمات الموكل وتنظيم المعامالت          ) ٣٠٦(تناولت المادة   

المالية بين الموكل والوكيل فقررت أنه ال يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يقيـد فـي حـساب              
تي اتفق عليها مع الناقل، وكل ما يحصل عليه الوكيل مـن            موكله أجرة نقل أزيد من األجرة ال      

مزايا من الناقل تعود منفعته إلى الموكل، ما لم يتفق في عقد الوكالـة بالعمولـة أو يقـضي                   
) أي المرسل أو الراكب   (فألن المقابل الذي يتلقاه الوكيل بالعمولة من موكله         . العرف بغير ذلك  

ة الخاصة بالوكيل، لذلك جعل المشروع ما يحصل عليه         يتضمن إضافة إلى أجرة النقل العمول     
  .هذا الوكيل من الناقلين من أجر مخفض أو مزايا خاصة حقا للموكل وليس للوكيل بالعمولة

ضمان الوكيل بالعمولة لسالمة الراكب أو الشيء موضـوع         ) ٣٠٨،  ٣٠٧(ووضحت المادتان   
لهالك الكلي أو الجزئي أو التأخير      النقل ومدى هذا الضمان وشروط جواز نفي مسئوليته عن ا         

في نقل الشيء، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار بدنية وغير بدنية، فتقرر                
أن يسأل الوكيل بالعمولة للنقل من وقت تسلمه الشيء موضوع النقل عن هالكه كلياً أو جزئياً                

ذه المسئولية إال بإثبات القوة القاهرة أو       أو عن تلفه أو التأخير في تسليمه، وال يجوز أن ينفي ه           
وفي نقل األشخاص يـسأل الوكيـل       . العيب الذاتي في الشيء أو خطأ الموكل أو المرسل إليه         

بالعمولة للنقل عن التأخير في الوصول، وعما يلحق الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل من أضرار               
لية إال بإثبات القـوة القـاهرة أو خطـأ          بدنية أو غير بدنية، وال يجوز له أن ينفي هذه المسئو          

  . كما تقرر بطالن كل اتفاق يقضي بغير ذلك. الراكب
أن كل شرط يقضي بإعفاء الوكيل بالعمولة من المسؤولية عن هـالك            ) ٣٠٩(وضحت المادة   

الشيء موضوع النقل كلياً أو جزئياً أو تلفه وكذلك كل شرط يقضي بإعفائه من المسئولية عما                
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ب من أضرار بدنية يعتبر باطال ويأخذ نفس الحكم كل شـرط يلـزم المرسـل أو                 يلحق الراك 
المرسل إليه أو الراكب بنفقات التأمين أو حتى المشاركة فيها ضد مسؤولية الوكيل بالعمولـة،               
وكل شرط ينزل بموجبه المرسل أو المرسل إليه أو الراكب للوكيل بالعمولـة عـن الحقـوق                 

برمه ضد مخاطر النقل، وكذلك كل شرط يقضي بنقل عبء اإلثبات           الناشئة عن التأمين الذي أ    
  . إلى المرسل أو المرسل إليه أو الراكب

تطبيقاً للمبدأ العام القاضي بأن سالمة اإلنسان وكيانه الشخصي أمور متعلقة بالنظام العام فإنه              
يراده بهدف  ال يجوز أن تكون هذه األمور موضوعاً التفاقات خاصة وبهذا فإن أي شرط يتم إ              

إعفاء الوكيل بالعمولة في عقد نقل األشخاص من مسئوليته عن األضرار البدنية التي تـصيب               
  . الراكب يعتبر باطال

للوكيل بالعمولة للنقل اشتراط تحديد مسئوليته عن هالك الشيء المنقول          ) ٣١٠(أجازت المادة   
من الحاالت عـن ثلـث قيمـة        كلياً أو جزئياً أو تلفه بشرط أن ال يقل التعويض في أي حال              

البضاعة في مكان وزمان نقلها، أما إذا تم االتفاق على أن تكون قيمة التعويض أقل من ثلـث                  
كما يجوز اشـتراط إعفـاء      . قيمة البضاعة فترفع قيمة التعويض إلى أن تصل إلى ثلث القيمة          

  .لتأخيرالوكيل كلياً أو جزئياً عما يلحق الراكب من أضرار غير بدنية وكذلك عن ا
ولقد أوضحت هذه المادة كذلك ضرورة أن يكون شرط تحديد مسؤولية الوكيل بالعمولة للنقـل      

في حالة التـأخير وأضـرار      (أو شرط اإلعفاء من المسئولية      ) في حال هالك الشيء أو تلفه     (
حرراً مكتوباً وإال اعتبر كأن لم يكن وإذا كان عقد الوكالة بالعمولة للنقل م            ) الراكب غير البدنية  

على نموذج مطبوع وجب أن يكون الشرط واضحاً ومكتوباً بكيفية تسترعي االنتباه وإال جاز              
للمحكمة اعتباره كأن لم يكن، وال يجوز للوكيل بالعمولة للنقل أن يتمسك بشروط اإلعفاء مـن      

فـي  (أو بشرط تحديد المـسؤولية      ) في حالة التأخير وأضرار الراكب غير البدنية      (المسؤولية  
إذا حدث غش أو خطأ جسيم من الناقل أو من أحد تابعيه في شـأن              ) ال هالك الشيء أو تلفه    ح

  .هالك الشيء أو تلفه أو التأخير في التنفيذ
أعاله أن الموكل يستطيع مساءلة الوكيل بالعمولة       ) ٣١٠ - ٣٠٧(ويتبين من نصوص المواد     

تكون مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل     وقد قصد المشروع أن     . للنقل تماما كما يسائل الناقل ذاته     
ومسئولية الناقل واحدة من حيث أساسها أو كيفية نفيها أو اإلعفاء منها أو تحديدها، وذلك حتى                
  .يستوي بهذا الصدد أن يبرم الراكب أو المرسل العقد مع الناقل مباشرة أو مع وكيله بالعمولة

ي الرجوع مباشرة على اآلخر للمطالبـة       الحق لكل من الموكل والناقل ف     ) ٣١١(أعطت المادة   
بالحقوق الناشئة عن عقد النقل وكذلك بالنسبة لكل من الراكب أو المرسل إليه والناقـل فـي                 
الرجوع مباشرة على اآلخر، وفي جميع األحوال يجب إدخال الوكيل بالعمولـة للنقـل فـي                

أي المرسل أو   (ين الموكل   ولعل السبب وراء إنشاء المشروع لهذه العالقة المباشرة ب        . الدعوى
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والناقل وبين المرسل إليه والناقل هو أن عقد الوكالة بالعمولة للنقل ال يـستند إلـى                ) الراكب
السرية التي يقوم عليها عقد الوكالة بالعمولة عادة، فليس ثمة مصلحة للمرسل أو الراكـب أو                

  .الناقل في إخفاء اسمه والتستر خلف الوكيل بالعمولة للنقل
على حلول الوكيل بالعمولة محل الناقل فيما له من حقوق إذا كان الوكيل             ) ٣١٢(المادة  نصت  

  . بالعمولة قد دفع أجرة النقل للناقل
على أنه يسري على تقادم الدعوى الناشئة عن عقد الوكالة بالعمولة للنقل            ) ٣١٣(نصت المادة   

لدعوى الناشئة عـن عقـد نقـل        المتعلقة بتقادم ا  ) ٢٨٤(األحكام المنصوص عليها في المادة      
من هذا القانون والمتعلقة بتقادم الدعوى      ) ٣٠٢(األشياء، واألحكام المنصوص عليها في المادة       

فألن مسئولية الوكيل بالعمولة للنقل ومسئولية الناقل واحـدة         . الناشئة عن عقد نقل األشخاص    
ا نفس األحكـام، سـواء      فمن المنطق أن يسري بشأن تقادم الدعاوى التي ترفع على أي منهم           

  .رفعت هذه الدعاوى من المرسل أو من الراكب
  

  الفرع الخامس

  أحكام خاصة للنقل الجوي

  )٣١٤(مادة 
يقصد بالنقل الجوي في هذا الفرع نقل األشخاص أو األمتعة أو البضائع بالطائرات بهدف              . ١

  .تحقيق الربح
لها معه في الطـائرة وتُـسلم للناقـل         األشياء التي يجوز للراكب حم    " األمتعة"ويقصد بلفظ   . ٢

لتكون في حراسته أثناء السفر، وال يشمل هذا اللفظ األشياء الصغيرة والشخصية التي تبقى في               
  .حراسة الراكب أثناء السفر

  
  )٣١٥(مادة 
  .تسري على النقل الجوي الدولي أحكام االتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين. ١
 الداخلي أحكام هذا الفصل، واألحكام الخاصة المنصوص عليها         وتسري على النقل الجوي   . ٢

  .في المواد التالية
يكون النقل الجوي داخلياً إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق المتعاقدين للقيـام والوصـول              . ٣

  .واقعتين في فلسطين
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  )٣١٦(مادة 
وفقاً ألحكام المسئولية المحدودة    يجب أن تتضمن وثيقة النقل الجوي بياناً يفيد أن النقل يقع            . ١

من هذا القانون، وإال امتنع على الناقـل التمـسك بهـذه            ) ٣٢٢(المنصوص عليها في المادة     
  .األحكام

على الناقل الجوي التحقق من استيفاء الركاب على الطائرة والبضائع المشحونة أو التـي              . ٢ 
لصعود على الطـائرة كمـا تقررهـا        يحتفظ الركاب بحيازتها أثناء السفر، للشروط الالزمة ل       

  .القوانين واللوائح المنظمة لذلك
  

  )٣١٧(مادة 
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة وفاة الراكب أو إصابته بجروح أو بـأي                 
ضرر بدني آخر، إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود الراكب في حراسة الناقل                

طار القيام أو في الطائرة أو داخل مطار الوصول، أو في أي مطار أو              أو أحد تابعيه، داخل م    
  .مكان آخر تهبط فيه الطائرة اختياراً أو اضطراراً

  
  )٣١٨(مادة 
يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث في حالة هالك األمتعة أو البضائع أو تلفهـا،                . ١

  .إذا وقع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء النقل الجوي
يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها األمتعة أو البضائع في حراسة الناقل أو تابعيـه،                . ٢

داخل مطار القيام أو أثناء الطيران أو داخل مطار الوصول، أو في أي مكان آخر تهبط فيـه                  
  .الطائرة اختياراً أو اضطراراً

و البضائع محل نقل بري أو بحـري        ال يشمل النقل الجوي الفترة التي تكون فيها األمتعة أ         . ٣
يقع خارج المطار، إال إذا كان هذا النقل الزماً لشحن األمتعة أو البضائع أو لتسليمها أو لنقلها                 

  .من طائرة إلى أخرى تنفيذاً لعقد النقل الجوي
  

  )٣١٩(مادة 
 أو  يسأل الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب على التأخير في وصول الراكب أو األمتعة             . ١

  .البضائع
تعتبر في حكم الهالكة األمتعة أو البضائع التي ال يسلمها الناقل للمرسل إليه، أو يخطـره                . ٢

بالحضور لتسلمها خالل ثالثين يوماً من تاريخ انقضاء الميعاد المعين للتسليم، وفي حالة عدم              
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لنقل إذا وجـد فـي      التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي في ا           
  .نفس الظروف

  
  )٣٢٠(مادة 
ال يجوز للناقل الجوي نفي مسئوليته إال بإثبات القوة القاهرة أو العيب الذاتي في الشيء أو                . ١

  .خطأ المرسل أو المرسل إليه أو الراكب
إذا أثبت الناقل أحد األمور المذكورة في الفقرة السابقة جاز للطرف اآلخر نفي هذا اإلثبات               . ٢

بإقامة الدليل على أن الضرر لم يحدث بسبب هذا األمر، أو أنه لم يكن الـسبب الوحيـد فـي            
وفي هذه الحالة األخيرة يخفض التعويض بنسبة الضرر الـذي ينـسب إلـى              . إحداث الضرر 

  .األمر الذي أثبته الناقل
  

  )٣٢١(مادة 
 حراسة الراكب أثنـاء     ال يسأل الناقل الجوي عن األشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في           

  .السفر إال إذا أثبت الراكب خطأ الناقل أو أحد تابعيه
  

  )٣٢٢(مادة 
ال يجوز في حالة نقل األشخاص أن يجاوز التعويض الذي يحكم به على الناقل الجوي مبلـغ                 

  .مائة ألف دينار بالنسبة لكل راكب، إال إذا اتفق صراحة على تجاوز هذا المبلغ
عة والبضائع ال يجوز أن يجاوز التعويض مبلغ خمسين دينارا عن كل كيلو           وفي حالة نقل األمت   

جرام، ومع ذلك إذا أعلن المرسل عند تسليم األمتعة أو البضائع إلى الناقل أنه يعلـق أهميـة                  
خاصة على تسليمها إليه في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع ما يطلبه الناقـل مـن أجـرة                  

لناقل بأداء تعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسل، إال إذا أثبـت            إضافية نظير ذلك، التزم ا    
  .الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقية للشيء

وبالنسبة إلى األشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسة الراكب أثناء السفر ال يجاوز               
  .ينار مبلغ خمسمائة د- عن تلك األشياء -التعويض الذي يحكم به لكل راكب 

وال يجوز للناقل الجوي التمسك بتحديد المسئولية المنصوص عليه في هذه المادة، إذا ثبت أن               
الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكالئه أثناء تأدية وظائفهم بقـصد                  

  .إحداث الضرر، أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر
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  )٣٢٣(مادة 
عوى التعويض على أحد تابعي الناقل أو أحد وكالئه جاز لـه التمـسك بتحديـد                إذا أقيمت د  

من هذا القانون، إذا ثبت أن الفعل الذي أحـدث          ) ٣٢٢(المسئولية المنصوص عليه في المادة      
  .الضرر وقع منه أثناء تأدية وظيفته

جم عن فعـل أو     وال يجوز لتابع الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر ن             
امتناع منه أثناء تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر، أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع              

  .الضرر
وال يجوز أن يزيد مجموع ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقل وتابعيه ووكالئه علـى                

  .من هذا القانون) ٣٢٢(الحدود المنصوص عليها في المادة 
  

  )٣٢٤(مادة 
 كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو بتحديدها بأقل مـن الحـدود                يقع باطالً 

  .من هذا القانون) ٣٢٢(المنصوص عليها في المادة 
ويعتبر في حكم اإلعفاء من المسئولية كل شرط يكون من شأنه إلزام الراكب أو المرسل إليـه                 

، وكل شرط ينزل بموجبه الراكب      بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسئولية الناقل الجوي         
أو المرسل إليه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد أخطار النقل، وكذلك كل شرط يقضي بنقـل                 

  .عبء اإلثبات من الناقل إلى الطرف اآلخر
  

  )٣٢٥(مادة 
تَسلُم األمتعة أو البضائع دون تحفظ يسقط الحق في الرجوع على الناقل بسبب الهالك الجزئي               

 ما لم يثبت الراكب أو المرسل إليه حالة األمتعة أو البضائع ويقيم الـدعوى خـالل                 أو التلف، 
وتسري في هذا الشأن األحكام المنصوص عليها فـي المـادة           . تسعين يوماً من تاريخ التسليم    

  .من هذا القانون) ٢٨١(
  

  )٣٢٦(مادة 
ا مطالبة الناقـل    تتقادم بمضي سنة الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعه          . ١

وتسري هذه المدة في حالة الهالك الجزئي أو        . بالتعويض عن هالك األمتعة والبضائع أو تلفها      
مـن  ) ٢٨١(التلف من تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل الجوي وفقاً للفقرة األولى من المادة              
 فـي الفقـرة     هذا القانون، وفي حالة الهالك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه           

  .من هذا القانون) ٣١٩(الثانية من المادة 
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تتقادم بمضي سنتين الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي يكون موضوعها مطالبة الناقل             . ٢
وتسري هذه المدة في حالة الوفاة مـن        . بالتعويض عن وفاة المسافر أو إصابته بأضرار بدنية       

  .من تاريخ وقوع الحادثتاريخ وقوعها، وفي حالة اإلصابة البدنية 
وتسري هذه المدة مـن     . تتقادم بمضي سنة الدعاوى األخرى الناشئة عن عقد النقل الجوي         . ٣

الميعاد المعين لوصول الطائرة، وفي حالة عدم التعيين تسري من الميعاد الذي يستغرقه الناقل              
  .الجوي العادي إذا وجد في نفس الظروف

لمنصوص عليه في الفقرات الثالث السابقة من هذه المادة من          ال يجوز أن يتمسك بالتقادم ا     . ٤
  .صدر منه أو من أحد تابعيه أو من أحد وكالئه غش أو خطأ جسيم

  
  )٣٢٧(مادة 
إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان، فال يكون الناقل الجوي مسئوالً إال إذا أثبت طالـب                 . ١

وفـي هـذه   .  أحد تابعيه أو أحد وكالئهالتعويض أن الضرر نشأ عن خطأ صدر من الناقل أو     
الحالة يجوز أيضاً للناقل الجوي أو لتابعيه أو لوكيله التمسك بتحديد المـسئولية وفقـاً للمـادة                 

  .من هذا القانون) ٣٢٢(
يكون النقل مجانياً إذا كان دون أجرة، ما لم يكن الناقل محترفاً، فإذا كان محترفـاً اعتبـر                  . ٢

  .ان بغير أجرةالنقل غير مجاني ولو ك
  

  )٣٢٨(مادة 
من هذا القـانون،    ) ٣٢٢(تكون مسئولية الناقل الجوي في الحدود المنصوص عليها في المادة           

أيا كان األساس القانوني الذي تقوم عليه دعوى المسئولية، وأيا كانت صفة الخصوم فيهـا أو                
  .عددهم أو مقدار ما يطلبون من تعويضات

  
  )٣٢٩(مادة 
  .ة السلطة على جميع األشخاص الموجودين فيهالقائد الطائر. ١
وله أن يقرر إخراج أي شخص أو أي شئ يترتب على وجوده في الطائرة خطـر علـى                  . ٢

  .سالمتها أو إخالل بالنظام فيها
وله أثناء الطيران أن يقرر عند االقتضاء إلقاء األشياء المشحونة في الطائرة أو بعضها أو               . ٣

ك من يستثمر الطائرة في أقرب وقت، وعليه أن يبدأ بإلقاء األشياء            وقودها، على أن يخطر بذل    
  .قليلة القيمة كلما كان ذلك مستطاعاً

  .ويكون الناقل مسئوالً عن هالك األشياء التي يقرر قائد الطائرة إلقاءها لسالمة الطائرة. ٤
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والمـادة  ،  ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٢٩٩ - ٢٨٤(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٧٩/٢(
  

إن اهتمام المشرع الكبير بالنقل الجوي يتفق وأهمية النقل الجوي في حياة البشرية المعاصـرة               
النقل الجوي بأنه   ) ٣١٤(وعرفت المادة   . في كافة النواحي وبخاصة في مجال التجارة الدولية       

 البضائع بالطائرات بهدف تحقيق الربح، وحددت المقصود بلفـظ          نقل األشخاص أو األمتعة أو    
األمتعة بأنها كل األشياء التي يجوز للمسافر حملها معه في الطائرة وتسلم للناقل لتكـون فـي                 
حراسته أثناء السفر وال تشمل األمتعة األشياء الصغيرة والشخصية التي تبقى فـي حراسـة               

  . الراكب أثناء السفر
بأن النقل الجوي قد يكون داخلياً وذلك إذا كانت النقطتان المعينتان باتفاق            ) ٣١٥(فصلت المادة   

المتعاقدين للقيام والوصول واقعتين في فلسطين ويخضع النقل الداخلي لألحكام الواردة في هذا             
الفصل واألحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد التالية من هذا الفرع وقد يكـون النقـل                

 كانت إحدى النقطتين، الوصول أو القيام، خارج الحدود اإلقليمية الفلسطينية، ويخضع            دولياً إذا 
  .النقل الجوي الدولي ألحكام االتفاقيات الدولية النافذة في فلسطين

أن يرد في وثيقة النقل الجوي بيان على أن النقل يقـع وفقـاً ألحكـام                ) ٣١٦(أوجبت المادة   
من هذا القانون وقد رتبت جزاء فـي        ) ٣٢٢(ا في المادة    المسؤولية المحدودة المنصوص عليه   

حال عدم النص على ذلك يتمثل في عدم جواز االحتجاج من قبل الناقل بهذا التحديـد، كمـا                  
ألزمت الناقل بالتحقق من استيفاء الراكبين على الطائرة والبضائع المشحونة عليهـا أو التـي               

الالزمة للصعود علـى الطـائرة كمـا تقررهـا          يحتفظ الركاب بحيازتها أثناء السفر للشروط       
  . القوانين واللوائح المنظمة لذلك

مسؤولية الناقل الجوي بوقوع الحادث الذي أدى إلى الضرر أثناء وجود           ) ٣١٧(حددت المادة   
الراكب في حراسة الناقل أو تابعيه داخل المطار أو في الطائرة أو داخل مطار الوصـول أو                 

الطائرة اختياراً أو اضطراراً، وسواء أكان هذا الضرر وفاة الراكـب           في مطار آخر تهبط فيه      
  . أو إصابته بأضرار بدنية

مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يحدث لألشياء التي ينقلها أثناء           ) ٣١٨(حددت المادة   
 النقل الجوي فجعلت هذه المسؤولية تشمل الفترة التي تكون تلك األشياء في حراسة الناقـل أو               

تابيعة داخل المطارات وأثناء الطيران أو في أي مكان آخر تهبط فيـه الطـائرة اختيـاراً أو                  
اضطراراً ويستثنى من ذلك الفترة التي تكون فيها تلك األشياء خارج المطار اللهم إال إذا كان                
 النقل البري أو البحري الذي يحدث خارج المطار الزما لشحنها من طائرة ألخرى تنفيذاً لعقد              

  . النقل الجوي
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مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر الذي يترتب علـى التـأخير فـي             ) ٣١٩(وعالجت المادة   
وصول الراكب أو األمتعة أو البضائع واعتبرت في حكم الهالك األمتعة والبـضائع التـي ال                

اء يسلمها الناقل للمرسل إليها، أو يخطره بالحضور لتسلمها خالل ثالثين يوماً من تاريخ انقض             
الميعاد المعين للتسليم، وفي حالة عدم التعيين من تاريخ انقضاء الميعاد الذي يستغرقه الناقـل               

  . الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس الظروف
أنه ال يمكن الناقل الجوي نفي المسئولية عن نفـسه إال بإثبـات الـسبب         ) ٣٢٠(وبينت المادة   

ن عيب ذاتي في األمتعة أو البضائع المنقولة كما لـو           ويستوي في هذا السبب أن يكو     . األجنبي
كانت قابلة للكسر ولم يعلن الراكب أو المرسل ذلك للناقل، أو كان خطأ المرسل كتلف الشيء                
المنقول أو هالكه نتيجة عيب في الشحن الذي قام به المرسل، أو خطأ المرسل إليه كرفـضه                 

ة، أو القوة القاهرة كالصواعق التي تـصيب        تسلم الشيء المنقول رغم إخطاره بوصول الطائر      
) ٢٤٤(ويجب التذكير بأن الحوادث الجبرية التي نصت عليها المـادة           . الطائرة أثناء الطيران  

  .المذكورة أعاله ال تعتبر من قبيل القوة القاهرة
نفي ذلك بإقامة الدليل على أن الـضرر لـم          ) المتضرر(وأجازت المادة ذاتها للطرف اآلخر      

تيجة السبب األجنبي، أو أنه لم يكن السبب الوحيد في إحداث الضرر، وفي هذه الحالة               يحدث ن 
يخفض التعويض الملزم به الناقل بنسبة الضرر الذي ينسب إلى السبب األجنبي الـذي أثبتـه                

  .الناقل الجوي
األشياء الصغيرة أو الشخصية التي تبقى في حراسـة الراكـب أثنـاء             ) ٣٢١(وتناولت المادة   

فر وقررت عدم مسئولية الناقل الجوي عنها إال إذا اثبت الراكب صدور خطأ من الناقل أو                الس
  . من تابعيه

الحد األقصى للتعويض في حالة نقل األشخاص فال يتجاوز مبلغ مائة           ) ٣٢٢/١(تناولت المادة   
 ألف دينار بالنسبة لكل راكب، ويشمل هذا الحكم التعويض عن األضرار التي تحدث عن وفاة              

الراكب أو إصابته بجروح أو بأي ضرر بدني آخر وكذلك األضرار الناتجة عن التأخير فـي                
غير أن النص سمح بتجاوز هذا المبلغ إذا ما اتفق على ذلك، ولـم يـشترط                . وصول الراكب 

المشروع لصحة هذا االتفاق إال أن يكون صريحا، فلم يستلزم كتابته في وثيقة النقل وبالتـالي                
  . بكل وسائل اإلثباتيجوز إثباته 

أما بالنسبة للحد األقصى في حالة التعويض عن نقل البضائع أو األمتعة الشخصية التي يعهـد                
أنه ال يتجاوز مبلغ خمسين ديناراً عن كـل         ) ٣٢٢/٢(الراكب بحراستها للناقل فقد بينت المادة       

متعة والتعـويض   كيلو غرام، ويشمل هذا الحكم التعويض عن هالك أو تلف هذه البضائع واأل            
ويسري هذا الحكم من حيث المبدأ حتى لو كانت البضائع أو األمتعة            . عن التأخير في وصولها   

قليلة الوزن وعالية القيمة، إال إذا أعلن المرسل عند تسليم األمتعة أو البضائع إلى الناقل أنـه                 
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ا يطلبه الناقل من    يعلق أهمية خاصة على تسليمها إليه في مكان الوصول نظراً لقيمتها ودفع م            
أجرة إضافية مقابل ذلك فعندها يلتزم الناقل بأداء التعويض بمقدار القيمة التي أعلنها المرسـل               

ولم يشترط المشروع إلعـالن المرسـل       . إال إذا أثبت الناقل أنها تجاوز القيمة الحقيقة للشيء        
دليل عليـه بكـل وسـائل       شكال معينا، فإذا لم يكن مدونا في وثيقة النقل جاز للمرسل إقامة ال            

 كأن يثبت مثال أنه دفع األجرة اإلضافية التي طلبها منـه الناقـل الجـوي نظيـر                  –اإلثبات  
  .اإلعالن

أما قيمة الحد األقصى للتعويض بالنسبة لألشياء الشخصية للراكب التي تبقى في حراسته فقـد               
ر عن تلك األشياء مبلغا     أنه ال يجاوز التعويض الذي يحكم به لكل مساف        ) ٣٢٢/٣(بينت المادة   

وعليه، فإذا  . إجماليا قدره خمسمائة دينار أردني، وبغض النظر عن قيمة هذه األشياء أو وزنها            
كان الراكب يعلق على هذه األشياء أهمية خاصة وجب عليه تسليمها إلى الناقل الجـوي مـع                 

ل من أجرة إضافية    إعالن مصلحته في تسلمها في مكان الوصول مقابل أن يدفع ما يطلبه الناق            
  .لقاء ذلك، إذ أنه ال يستطيع أن يعلن الناقل عن مصلحته فيها ويبقيها في حراسته

) ٣٢٢(وقد قصد المشروع من تحديد مسئولية الناقل الجوي في الفقرات الثالث السابقة للمادة              
 ثانية  وألن ذلك يؤثر من ناحية    . التشجيع على االستثمار في مجال المالحة الجوية في فلسطين        

المذكورة أعاله أن يقـوم     ) ٣١٦/١(على مصالح متلقي خدمة النقل الجوي فقد أوجبت المادة          
 بإعالمهم بأن النقل يـتم      - تحت طائلة حرمانه من التمسك بأحكام مسئوليته المحدودة          –الناقل  

 وفقا لشروط المسئولية المحدودة حتى يكونوا على بينة من أمرهم واتخاذ التـدابير الالزمـة               
كما أن المشروع افتـرض فـي       . لضمان جبر كامل الضرر باالتجاه إلى التأمين الجوي مثال        

الناقل حسن النية حتى يستطيع التمسك بأحكام مسئوليته المحـدودة، ولـذلك قـررت المـادة                
أنه إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع من الناقل أو من تابعيه أو وكالئـه                  ) ٣٢٢/٤(

كأن يقوم الناقل أو أحد تابعيه أو وكالئه بالتصرف         (ئفهم بقصد إحداث الضرر     أثناء تأدية وظا  
أو برعونة بإدراك احتمال وقـوع الـضرر        ) في بضائع الراكب أو أمتعته ثم االدعاء بهالكها       

كأن يحيد قائد الطائرة عن خط السير المالحي المحدد للطائرة لتجنب التأخر في الوصول مع               (
  . فيلتزم الناقل الجوي بتعويض كامل الضرر) دم مع طائرة أخرىإدراكه إمكانية التصا

بأنه ال يجوز أن يجاوز ما يحصل عليه طالب التعويض من الناقـل             ) ٣٢٣(ووضحت المادة   
وتابعيه ووكالئه عن الحدود سالفة البيان إذا قام الشخص المتضرر بإقامة دعـوى التعـويض               

غير أنه ال يجوز لتابع     . م التمسك بتحديد المسؤولية   على أحد التابعين أو الوكالء الذين يحق له       
الناقل أو وكيله التمسك بتحديد مسئوليته إذا ثبت أن الضرر نجم عن فعل أو امتناع منه أثنـاء                  

  . تأدية وظيفته بقصد إحداث الضرر، أو برعونة مقرونة بإدراك احتمال وقوع الضرر
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ندما حدد مسئولية الناقل الجوي افترض      أن المشروع ع  ) ٣٢٣،  ٣٢٢(والبين من نص المادتين     
من ناحية قيام هذه المسئولية، وافترض من ناحية أخرى بطالن جميـع شـروط اإلعفـاء أو                 

  .التخفيف من مسئولية الناقل الجوي
أنه يقع باطال كل شرط يقضي بإعفاء الناقل الجـوي مـن            ) ٣٢٤(وبالفعل فقد اعتبرت المادة     

 أو إصابته بأضرار بدنية أو عن تلف األمتعة أو البضائع أو            المسؤولية سواء عن وفاة الراكب    
واعتبرت في حكم اإلعفاء كل شرط يكون مـن شـأنه           . هالكها كليا أو جزئيا أو عن التأخير      

إلزام الراكب أو المرسل إليه بدفع كل أو بعض نفقات التأمين ضد مسؤولية الناقل الجوي وكل                
ه للناقل عن حقوقه في التأمين ضد إخطـار النقـل،   شرط ينزل بموجبه الراكب أو المرسل إلي     

  . وكذلك كل شرط يقضي بنقل عبء اإلثبات من الناقل إلى الطرف اآلخر
كما واعتبرت المادة ذاتها باطال كل شرط يقضي بتحديد مسؤولية الناقل الجـوي بأقـل مـن                 

لـة الحكـم    المذكورة أعاله، ويجب في هـذه الحا      ) ٣٢٢(الحدود المنصوص عليها في المادة      
غير أنه ال شيء يمنع مـن       . للمضرور بالتعويض في ضوء الحد األقصى المسموح به قانونا        

  .االتفاق على أن تكون مسئولية الناقل الجوي أكثر من الحدود المبينة في القانون
ويكون باطال شرط إعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو تحديدها على النحو المبـين أعـاله،                

ذا الشرط في عقد النقل ذاته أو في اتفاق الحق وسواء تقرر هـذا الـشرط قبـل                  سواء ورد ه  
 بعد وقوع الحادث وبمحض     –وقوع الحادث أو بعده، إال إذا ثبت أن متلقي خدمة النقل قد أبرأ              

وفي كل األحوال يبطل الشرط وحده      .  الناقل الجوي من مسئوليته كلها أو بعضا منها        -إرادته  
  .حيحا طبقا للقواعد العامة المتعلقة بانتقاص العقدويظل العقد قائما ص

أن تسلم المرسل إليه أو الراكب األمتعة أو البضائع دون تحفـظ يعنـي              ) ٣٢٥(وبينت المادة   
سقوط حقه في الرجوع على الناقل، بسبب الهالك الجزئي أو التلف ما لم يثبـت الراكـب أو                  

لمها من الناقل ويقيم دعواه على الناقل خـالل         المرسل إليه حالة األمتعة أو البضائع عندما است       
المـذكورة أعـاله    ) ٢٨١(تسعين يوماً من تاريخ االستالم، وعندئذ تسري أحكام المادة          ) ٩٠(

والتي يجوز بموجبها للمرسل إليه أن يثبت حالة الشيء المنقول بمعرفة أحد رجـال اإلدارة أو    
اقل التمسك بعدم قبول دعـوى المـستلم        خبير يعينه القاضي المختص، وال يجوز بموجبها للن       

للشيء المنقول طالما ثبت أن التلف أو الهالك الجزئي قد جاء بسبب غش أو خطأ جسيم مـن                  
  . الناقل أو تابعيه أو أنهم تعمدوا إخفاء هذا التلف أو الهالك الجزئي

 فـي  وعليه فإن هذه المادة تحصر حق الناقل الجوي في دفع دعوى المسئولية الموجهة ضـده    
حالتي هالك األمتعة أو البضائع أو تلفها فقط، دون دعوى مسئوليته عن التأخير فـي تـسليم                 
األمتعة أو البضائع، واشترطت لذلك أن يتسلم الراكب أو المرسل إليه هذه األمتعة أو البضائع               

، أما إذا تحفظ الراكب أو المرسل إليه على حالة األمتعة أو البضائع عند تـسلمها              . دون تحفظ 
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أو أنه أثبت حالتها بعد ذلك ورفع الدعوى على الناقل الجوي خالل تسعين يوما، فال يملك هذا                 
وكذلك الحال إذا أثبت الراكب أو المرسل إليـه أن الهـالك            . األخير الدفع بعدم قبول الدعوى    

الجزئي أو التلف نشأ عن غش أو خطأ جسيم من الناقل أو تابعيه أو أنهم تعمدوا إخفـاء هـذا           
  .لتلف أو الهالكا

مدد تقادم الدعوى الناشئة عن عقد النقل الجوي وبدء سريانها، فقـررت            ) ٣٢٦(حددت المادة   
تقادم الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي، والتي يكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض             

التلف من  عن هالك األمتعة والبضائع أو تلفها، بمضي سنة تسري في حالة الهالك الجزئي أو               
وفـي حالـة   ) ٢٨١(تاريخ تسليم الشيء موضوع النقل الجوي وفقاً للفقرة األولى من المـادة         

). ٣١٩(الهالك الكلي من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المـادة               
ض وأما الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي، والتي يكون موضوعها مطالبة الناقل بـالتعوي             

عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية، فتتقادم بمضي مدة سنتين تبدأ في حالة الوفاة مـن                 
تاريخ وقوعها وفي حالة اإلصابة البدنية من تاريخ وقوع الحادث، ويتقادم ما عدا ذلـك مـن                 

كدعاوى مسئولية الناقل عن التأخير أو عن الـضرر         (الدعاوى الناشئة عن عقد النقل الجوي       
بمضي سنة تبدأ من الميعاد المعين      ) صيب األمتعة الخفيفة التي تبقى في حراسة الراكب       الذي ي 

لوصول الطائرة، وفي حالة عدم التعيين تبدأ من الميعاد الذي يستغرقه الناقل الجوي العادي لو               
وفي كل األحوال ال يجوز أن يتمسك بهذا التقادم الناقل الذي يـصدر             . وجد في نفس الظروف   

  .ن أحد تابعيه أو من أحد وكالئه غش أو خطأ جسيممنه أو م
وقد قصد المشروع من إطالة مدة تقادم الدعاوى التي ترفع علـى الناقـل الجـوي لمطالبتـه              
بالتعويض عن وفاة الراكب أو إصابته بأضرار بدنية توسيع نطاق الحماية القانونيـة لـسالمة              

وحيث أن هـذا االعتبـار      . ي قد تلحق به   اإلنسان البدنية عن تعويضه عن األضرار المالية الت       
غير قائم بالنسبة لدعاوى مسئولية الناقل عن التلف أو الهـالك الكلـي أو الجزئـي لألمتعـة                  

. والبضائع فقد اكتفى المشروع بأن تكون مدة تقادم مثل هذه الدعاوى سنة واحدة وليس سنتين              
زئي فقد قرر المشروع سريان مدة      ولما كان من المتصور التسليم في حالة التلف أو الهالك الج          

التقادم من تاريخه، وألنه ال تسليم حيث يكون الهالك كليا فقد جعل المشروع مبدأ التقادم لحظة                
أخرى غير التسليم هي انقضاء ثالثين يوماً على الميعاد المعين للتسليم، وفي حالة عدم التعيين               

اقل الجوي العادي في النقل إذا وجد في نفس         انقضاء ثالثين يوماً على الميعاد الذي يستغرقه الن       
  .الظروف

أنه إذا اتفق على أن يكون النقل بالمجان فال يسأل الناقل الجـوي إال إذا               ) ٣٢٧(قررت المادة   
اثبت المتضرر أن الخطأ صادر من الناقل أو من أحد تابعيه أو وكالئه ويجوز لهؤالء التمسك                

المذكورة أعاله، وأن النقل يعتبر مجانياً إذا كـان بـدون           ) ٣٢٢(بتحديد المسئولية وفقاً للمادة     
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أجرة ولم يكن الناقل محترفاً، أما إذا كان الناقل محترفاً فال يعتبر النقل مجانياً حتى ولو كـان                  
  . بغير أجرة

المذكورة ) ٣٢٢(مسئولية الناقل في الحدود المنصوص عليها في المادة         ) ٣٢٨(وحددت المادة   
ألساس القانوني التي تقوم عليه دعوى المسؤولية وصفة الخصوم أو عددهم أو            أعاله أياً كان ا   

  . مقدار ما يطلبون من تعويضات
والبين مما تقدم أن المشروع يسعى إلى تحقيق نوع من الموازنة بين مصالح من يتلقون خدمة                

ح النقل الجوي في الحصول على تعويض مناسب عن األضرار التي قد تلحق بهم وبين مصال              
الناقلين الجويين في تحديد مسئولياتهم تشجيعا لالستثمار في مجال المالحة الجوية خـصوصا             

ولـذلك كـان    . وأن هذا النشاط سيكون من النشاطات التجارية الجديدة على الساحة الفلسطينية          
واضحا أن المشروع من ناحية جعل باطل كل شرط على إعفاء الناقل الجوي من المسئولية أو                

يدها بأقل من الحدود التي بينها، ومن ناحية أخرى أورد المشروع وسائل وسبل لدفع              على تحد 
  .مسئولية الناقل الجوي

فحددت سلطات قائد الطائرة سواء على األشخاص أو األشياء على أنه إذا تم             ) ٣٢٩(أما المادة   
يخبر من يستثمر  عند اللزوم إلقاء األشياء المشحونة من الطائرة أو بعضها أو وقودها فعليه أن              

الطائرة في أقرب وقت وأيضاً بأن يبدأ بإلقاء األشياء القليلة القيمة، وقررت أن الناقل يكـون                
  .مسئوالً عن هالك األشياء التي يلقيها قائد الطائرة بهدف سالمة الطائرة

  
  الباب الثالث

  عمليات المصارف

من ) ٣٧٧-٣٠٠(لها المواد من المشروع عمليات المصارف، ويقاب  ) ٤٠٩-٣٣٠(تعالج المواد   
من قـانون التجـارة     ) ١٢٢-١١٥(، والمواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(قانون التجارة المصري رقم     

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(األردني رقم 
وهي بشكل خاص قـانون التجـارة       (لم تتضمن قوانين التجارة السارية المفعول في فلسطين         

 الضفة الغربية، وقـانون التجـارة        ميالدية الساري المفعول في    ١٩٦٦ لسنة   ١٢األردني رقم   
 هجرية الساري المفعول فـي قطـاع        ١٢٧٦ هجرية وذيله الصادر عام      ١٢٢٦العثماني لسنة   

إال القليل من األحكام القانونية المتعلقة بعمليات المصارف وبالذات ما ورد فـي البـاب               ) غزة
تعلق بالعقود التجارية    والم ١٩٦٦ لسنة   ١٢/الخامس من الكتاب الثاني من قانون التجارة رقم         

من ) ١١٥(تحت اسم الحساب الجاري والذي نظم فيه الحساب الجاري، وما نصت عليه المادة              
) ١١٦(نفس الباب بخصوص الوديعة النقدية وكذلك األحكـام التـي نـصت عليهـا المـادة                 

 فيما يتعلق بعقد اإليداع فـي     ) ١١٧(بخصوص وديعة األوراق المالية وما نصت عليه المادة         
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أما التحويل  . والمتعلقة باالعتماد المالي  ) ١٢١-١١٨(الخزائن الحديدية وما نصت عليه المواد       
المصرفي فلم ينظمه القانون أعاله وإنما تمت اإلشارة إليـه مجـرد إشـارة فـي المـادتين                  

اللتين نظم بموجبهما الشيك المعد للقيد في الحـساب، أمـا عمليـات االعتمـاد               ) ٢٥٨،٢٥٩(
وخطاب الضمان وخـصم األوراق     ) االعتماد المعد لالستعمال  (االعتماد الضامن   المستندي، و 

  .التجارية فلم يتم اإلشارة إليها مطلقا
وقد أكمل النقص العرف المصرفي والفقه وأحكام القضاء وكذلك القواعد الصادرة عن غرفـة              

 تكن أصالً منظمة    فكان وضع المشروع الجديد فرصة لتنظيم العمليات التي لم        . التجارة الدولية 
وإلتمام النقص في األحكام بخصوص العمليات التي ورد بخصوصها بعض األحكام في قوانين             

 – ٣٣٠(التجارة السارية المفعول، وقد احتلت عمليات البنوك الباب الثالث منه فـي المـواد               
٤٠٩.(    

اعد الصادرة عن   وقد أخذ المشروع في هذه المواد بالعرف وبالراجح في القضاء والفقه، وبالقو           
غرفة التجارة الدولية بباريس، وتكمن أهمية األخيرة لما لبعض عمليات البنوك من أهمية فـي               
تسوية الدفوعات الخارجية على المستوى الدولي مما يستدعي السعي بهدف توحيد المفاهيم مما             

  .سيعني في الكثير من األحيان تشابه المشكالت
  

  )٣٣٠(مادة 
اب على العمليات التي تعقدها المصارف مع عمالئها تجاراً كانوا أو غير            تسري أحكام هذا الب   

من ) ٣٩٣(تجار، وأيا كانت طبيعة هذه العمليات، مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة من المادة               
  .هذا القانون

  
) ٣٣٠(يبدأ الباب الثالث الخاص بعمليات المصارف بتحديد نطاق تطبيقـه فقـضت المـادة               

كام هذا الباب على العمليات التي تعقدها المصارف مع عمالئها تجاراً كانوا أم غير              بسريان أح 
تجار، وبغض النظر عن طبيعة هذه العمليات، مع مراعاة ما تقرره الفقرة الثالثة مـن المـادة             

ومؤدى ذلك أن العمليات المقصودة هـي العمليـات التـي تبرمهـا             . من هذا القانون  ) ٣٩٣(
ا أو فيما بينها، ويقصد بلفظ المصرف في حكم هذا البـاب أي شـركة               المصارف مع عمالئه  

مساهمة عامة، أو مؤسسة مرخص لها بمزاولة األعمال المصرفية وفق القوانين المعمول بهـا   
  ).م٢٠٠٢لسنة ) ٢(من قانون المصارف رقم ) ١(المادة (في فلسطين، 

 المصارف وللعرف الذي يتسم     ولم يحدد المشرع ما هي عمليات المصارف تاركاً ذلك لقانون         
بالمرونة والقدرة على التطور بما يلبي حاجات المجتمع بما يتسع لعمليات خالفاً لما قـد يـتم                 

 األعمال  ٢٠٠٢لسنة  ) ٢(من قانون المصارف رقم     ) ١(ولقد عرفت المادة    . ذكره في القانون  
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تعمالها مـع المـوارد     المصرفية على أنها جميع الخدمات المصرفية ومنها قبول الودائع، واس         
األخرى للمصرف في االستثمار كلياً أو جزئياً باإلقراض، أو بأية طريقة أخرى يـسمح بهـا                

  .القانون
من نفس القانون الخاصة    ) ٣٩٣(من هذا النص ما تقضي به المادة        ) ٣٣٠(وقد استثنت المادة    

تـسري  "ث منها على انه     بالحساب الجاري والتي سيتم تناولها الحقاً والتي تنص في البند الثال          
وقد روعي في هـذا  " أحكام هذا الفرع على كل حساب جاٍر، ولو لم يكن أحد الطرفين مصرفاً            

االستثناء أن الحساب الجاري كثيراً ما يعقد فيما بين التجار وغير التجار دون البنـوك كـأن                 
ـ               ي الحـالتين،   يكون هناك مثالً حساب جاٍر بين تاجر الجملة وتاجر المفرق، فوحد الحكـم ف

  .باستثناء ما ورد فيه نص خالفاً لذلك
  

  الفصل األول

  وديعة النقود

  )٣٣١(مادة 
وديعة النقود عقد يخول المصرف ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه، مع              

  .التزامه برد مثلها للمودع طبقاً لشروط العقد
  

  )٣٣٢(مادة 
يه جميع العمليات التي تتم بينه وبـين المـودع، أو بـين             يفتح المصرف للمودع حساباً تقيد ف     
  .المصرف والغير لحساب المودع

  
  )٣٣٣(مادة 
ال يترتب على عقد وديعة النقود حق للمودع في سحب مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن                 .١

  .رصيد هذا الحساب دائناً
اب الوديعة مـديناً،    إذا أجرى المصرف عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار حس          . ٢

  .فيجب على المصرف إخطار المودع فوراً لتسوية مركزه
  

  )٣٣٤(مادة 
يرسل المصرف بياناً بالحساب إلى المودع مرة على األقل كل سنة، إال إذا قضى االتفـاق                . ١

ويجب أن يتضمن البيـان صـورة مـن         . أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خالل السنة        
  .ع له ومقدار الرصيد المرحلالحساب بعد آخر قط
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ال يقبل أي طلب لتصحيح الحساب، ولو كان مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار، وذلك فيما                 . ٢
يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من ثالث سنوات، ما لم يخطر المودع المصرف خـالل                

  .رة السابقةهذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه وفقاً لألوضاع المذكورة في الفق
  

  )٣٣٥(مادة 
وللمودع حق التصرف في رصـيده      . تُرد الوديعة بمجرد الطلب، ما لم يتفق على غير ذلك         .١

الدائن أو في جزء منه، ما لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول أجـل                   
  .معين
لشروط العقد، ما لم يطلـب      في حالة وفاة المودع قبل انتهاء أجل الوديعة، تظل قائمه وفقاً            . ٢

  .الورثة استردادها
  

  )٣٣٦(مادة 
  .يكون التعامل في فرع المصرف الذي فُتح فيه الحساب، ما لم يتفق على غير ذلك

  )٣٣٧(مادة 
إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو في فروعه اعتبر كل حساب منها مستقالً عن                

  .الحسابات األخرى، ما لم يتفق على غير ذلك
  

  )٣٣٨(مادة 
يجوز أن يفتح المصرف حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لـم                . ١

  .يتفق على غير ذلك
يفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً، وال يجوز السحب من هذا الحساب              . ٢

  .إال بموافقتهم جميعاً، ما لم يتفق على غير ذلك
حد أصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خالف بينهم، وجب على           إذا أخطر أ  . ٣

أو قضاء المصرف تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخالف رضاء.  
إذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك، سرى الحجـز علـى حـصة                . ٤

ب مـن   المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم إبالغ المصرف بالحجز، وعليه وقـف الـسح             
الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوز عليها، وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز             

  . خالل مدة ال تجاوز خمسة أيام
في حالة وفاة أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقده األهلية القانونية، وجب على البـاقين               . ٥

دة ال تجاوز عشرة أيام     إخطار المصرف بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب، وذلك خالل م         
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وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم         . من تاريخ الوفاة أو فقد األهلية     
  .تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته

  
  )٣٣٩(مادة 
إذا أصدر المصرف دفتر توفير وجب أن يذكر فيه اسم من صدر لصالحه، وأن يدون في                . ١

وتكون البيانات الواردة بالدفتر الموقع عليهـا مـن موظـف           . المسحوباتالدفتر المدفوعات و  
  .المصرف حجة في إثبات تلك البيانات في العالقة بين المصرف ومن صدر الدفتر لصالحه

يجوز إصدار دفتر توفير باسم قاصر، ويكون للقاصر ولكل شخص آخر حق اإليداع فـي               . ٢
  . وفقاً لألحكام المنصوص عليها في القانونالدفتر، وال يكون للقاصر حق السحب منه إال

  
، والمـادة   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقـم       ) ٣٠٩-٣٠١(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ١١٥(
  

على أن وديعة النقود عقد يخول      ) ٣٣١(عالج هذا الفصل أحكام وديعة النقود، فنص في المادة          
المصرف ملكية النقود المودعة والتصرف فيها بما يتفق ونشاطه، مع التزامـه بـرد مثلهـا                

أن الوديعة النقدية   : للمودع طبقاً لشروط العقد، ويمكن استنباط األحكام التالية من هذا التعريف          
عقد يسلم بموجبها شخص إلى مصرف مبلغاً محدداً من النقود وانه بمجرد تـسلم المـصرف                

مودعة يصبح المصرف مالكاً لهذه النقود المودعة مما يعني انه أصبح له مطلق الحق              النقود ال 
في التصرف فيها كامل التصرفات المشروعة وان على المصرف أن يرد ما يماثل هذه النقود               
من حيث المقدار، وإذا امتنع المصرف عن رد الوديعة لم يعتبر خائناً لألمانة كما هـو شـأن                  

 عن رد األمانة إلى صاحبها، بل يعتبر مديناً بها متعثراً أو ممتنعاً عـن رد                الوكيل الذي يمتنع  
قرض في ذمته، وال يطبق هذا الوصف على النقود التي تعطى للبنك ليجري أي عمل قانوني                
لحساب المودع أو غيره، وإنما يعتبر األمر في هذه الحالة بمثابة وكالة والنقود المسلمة هـي                

  .وسيله تنفيذها
اصية الجوهرية في عقد الوديعة النقدية بحسب التعريف أعاله هي أن البنك يتملك المبالغ              فالخ

التي تسلم إليه ويكون من حقه التصرف فيها كيفما شاء على أن يرد قيمتها، وهو ما يفرق هذه                  
تلم التي يس ) المعروفة في القانون المدني   (عن الوديعة العادية الكاملة     ) الناقصة(الوديعة النقدية   

  .فيها المودع عنده الوديعة ليحافظ عليها ويردها بذاتها عند انتهاء مدة الوديعة
وانطالقا مما تقدم يتم التمييز أيضا بين عقد الوديعة بحسب التعريف الذي نصت عليه المـادة                

وبين الوديعة النقدية التي ينظم أحكامها القانون المدني والتي تكون في حال أن الوديعة              ) ٣٣١(
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نت مبلغاً من النقود أو شيئاً يهلك باالستعمال وأذن المودع للمودع لديه في استعماله ويعتبر               كا
العقد في هذه الحالة عقد قرض، وبذلك يصبح واضحاً أن الفرق بين وديعة النقود في مشروع                
قانون التجارة ووديعة النقود المعروفة في القانون المدني هو أن األخيـر يـشترط أن يـأذن                 

  .دع للمودع لديه في استعمال النقود في حين ال يشترط مشروع قانون التجارة ذلكالمو
وذات الخاصية هي مصدر استنباط أحكام ونتائج قانونية خاصة بعقد الوديعة النقدية تتمثل في              
أن المصرف وكنتيجة لتملكه للمبالغ المودعة لديه في حال إذا أصبح دائنا للمودع جـاز لـه                 

ته بالمقاصة بين المبالغ المودعة لديه ودينه في ذمة العميل المـودع ومـن              التمسك في مواجه  
النتائج أيضا إن هالك المبالغ المودعة لدى المصرف بقوة قاهرة، تقع تبعتها على المـصرف،               
الن القاعدة إن الشيء يهلك على مالكه ويضاف إلى هذه النتائج انه في حـال صـدور حكـم            

وال يجـوز لـه المطالبـة       . لديه فإن المودع يعد دائنا عادياً     بإشهار إفالس المصرف المودع     
  .باسترداد وديعته بعينها

أن على المصرف أن يفتح للمودع حساباً تقيد فيه جميع العمليات التـي             ) ٣٣٢(أوردت المادة   
تتم بينه وبين المودع، أو بين المصرف والغير لحساب المـودع، واألصـل أن إدراج هـذه                 

ب ال يحدث فيها أي تغيير فتظل كل منها محتفظة بطبيعتها كما كانت قبـل               العمليات في الحسا  
إدراجها محافظة على استقاللها وذاتيتها، ذلك أن هذا الحساب إن هو إال التعبير العددي لنتيجة               

مـن المـشروع    ) ٣٩٣(هذه العمليات، وذلك على خالف الحساب الجاري الذي نظمته المادة           
  .فعات المقيدة لكيانها الذاتيوالذي من آثاره فقدان الد

ينشأ بإرادة الطرفين فهو قد يكـون       ) ٣٣٢(وعلى اعتبار أن الحساب الذي نصت عليه المادة         
حسابا بسيطا أو عاديا أو حساب شيكات وقد يتم استثناء بعض العمليات من القيد فيه ذلك كله                 

  .بحسب اتفاق األطراف
على عقد وديعة النقود حق للمودع في سـحب         على انه ال يترتب     ) ٣٣٣/١(ولقد نصت المادة    

مبالغ من حساب الوديعة إذا لم يكن رصيد هذا الحساب دائناً، وأضافت الفقرة الثانية في المادة                
ذاتها انه إذا أجرى المصرف عمليات لحساب المودع ترتب عليها أن صار حـساب الوديعـة                

وهذا الواجب على المصرف    . زهمديناً فيجب على المصرف إخطار المودع فوراً لتسوية مرك        
منطقيا ويترتب على اإلخالل به أن يسأل المصرف أمام المودع عن عـدم اإلخطـار بنفـاذ                 

  .الرصيد حتى يمكنه تسوية مركزه
في فقرتها األولى الحساب الذي يرسله المصرف إلى عميله فقـررت           ) ٣٣٤(ووضحت المادة   

 إلى المودع مرة على األقل كل سـنة إال          في فقرتها األولى أن يرسل المصرف بيانا بالحساب       
إذا قضى االتفاق أو العرف بإرسال البيان أكثر من مرة خالل السنة، ويجب أن يتضمن البيان                

  .صورة من الحساب بعد آخر قطع له ومقدار الرصيد المرحل
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ومعنى قطع الحساب وقف تشغيله لحظة معينه واستخراج رصيده في هذه اللحظة ثم ترحيـل               
رصيد إلى الحساب ذاته الذي يستأنف حركته مباشره، والهدف من القطع هـو إخطـار               هذا ال 

العميل بمقدار رصيده وإعالمه فيما إذا كان دائناً أو مديناً بالنسبة إليه في الدورة التي انتهـت،      
قفالً له وانما يظل مفتوحاً ويستأنف حركته عقب كل قطع بعد أن يرحل إليه الرصيد المؤقـت                 

  .وقد يحصل القطع مثالً بالوفاء بقيمة الشيك من الرصيد. عن هذه الدورة المنتهيةالناتج 
للطلبات التي ال تقبل لتصحيح الحساب بعد مـرور         ) ٣٣٤(وتعرضت الفقرة الثانية من المادة      

المدة المعينة حيث تضمنت انه ال يقبل أي طلب لتصحيح الحساب، ولو كان مبنيا على غلط أو              
وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر من ثالث سنوات ما لم يخطر              سهو أو تكرار،    

المودع المصرف خالل هذه المدة بعدم تسلمه بياناً بحسابه وفقاً لألوضاع المذكورة في الفقرة              
  .السابقة

وهذا حكم منطقي ألنه في أغلب األحوال أن المودع ال يسكت إذا لم يقدم المصرف الحـساب                 
غلط أو سهو في كشف الحساب فإذا سكت المودع عن ذلك فكأنها موافقة ضـمنية               أو إذا ورد    

منه على ما ورد بكشف الحساب أو على عدم تقديم المصرف للحساب، وال يحق له بعد ذلـك                  
المطالبة بتقديم حساب أو تصحيح ما ورد به من غلط أو تكرار أو غيره، وذلك كله من قبيـل                   

أن يبقى عرضة للمراجعة واالعتراض دون قيد على المـدة          التخفيف على المصرف بدالً من      
التي يسمح خاللها ذلك، على أن ذلك ال يؤثر على واجب المصرف فـي االحتفـاظ بـدفاتره                  

من ) ٤٠(من المشروع، خاصة وان المادة      ) ٢٥(سنوات بعد اختتامها المادة     ) ٥(التجارية مدة   
ى واجب االحتفاظ بالدفاتر كمـا ورد       نصت أيضا عل  ) ٢٠٠٢(لسنة  ) ٢(قانون المصارف رقم    

  .أعاله دون تحديد المدة التي يجب أن يستمر فيها هذا الحفظ
أن الوديعة ترد بمجـرد     ) ٣٣٥(أما فيما يتعلق بمدة اإليداع واسترداد الوديعة فقد بينت المادة           

ا الطلب، ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه م               
وفي حال وفاة المودع   . لم يعلق استعمال هذا الحق على إخطار سابق أو على حلول اجل معين            

ويتضح . قبل انتهاء اجل الوديعة، تظل قائمة وفقاً لشروط العقد، ما لم يطلب الورثة استردادها             
أن هذه المادة تشتمل على ثالثة قواعد قانونية ولكنها جميعها قواعد قانونية مكملـة وليـست                
آمره، فاألصل أوال أن الوديعة ترد بمجرد طلب المودع ولكنه يجوز االتفاق على غير ذلـك،                
واألصل ثانيا انه للمودع حق التصرف في رصيده الدائن أو في جزء منه ولكنه يجوز االتفاق                
على أن ال يكون ذلك إال بحلول تاريخ محدد مسبقاً أو تعليق ذلك على شرط اإلخطار المسبق                 

دة، واألصل ثالثا أن وفاة المودع قبل انتهاء اجل الوديعة ال تؤثر علـى اسـتمرارية                بمدة محد 
سريان عقد الوديعة على اعتبار انه ليس من العقود القائمة على االعتبار الشخصي لكن العقد               

وكأن المشروع في هذه المادة قسم الودائع النقديـة مـن           . هذا قد ينقضي إذا طلب الورثة ذلك      
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 االقتصادية التي تؤديها أو الغرض الذي يستهدفه العميل والبنك منها، فقد تكون             حيث الوظيفة 
مستحقة الوفاء بمجرد الطلب، وقد تكون مقترنة بأجل وال تكون مستحقة الوفـاء إال بانتهـاء                

  .األجل، كما قد يتقيد حق العميل في طلبها بمراعاة مواعيد وإجراءات معينة
أودعت بها وذلك وفقاً لما تقضي به القواعـد العامـة للوديعـة             وتسترد الوديعة بالعملة التي     

  .النقدية
الفرع الذي يتم من خالله عمليات السحب واإليداع فقضت أنها تكـون            ) ٣٣٦(ونظمت المادة   

في فرع البنك الذي فتح فيه الحساب ألنه فرع البنك الذي يمسك دفـاتره التـي تبـين هـذه                    
غير ذلك، فإذا تم االتفاق على أن للمودع له الحق في السحب            العمليات، ما لم يتم االتفاق على       

أو اإليداع من أي فرع أو من المركز الرئيسي، فتكون العبرة باالتفـاق وال مجـال لعـرف                  
مخالف، وقد يتم االتفاق على اعتماد الخيار األخير لما في ذلك من مصلحة للعميل خاصة وانه                

نية ربط أجهزة حاسوب جميـع فـروع المـصرف     في ظل التطور التكنولوجي الحديث وإمكا     
بشبكة إلكترونية ومحاسبية واحدة وموحدة فإن هذا األمر ال يشكل مـصاعب جديـة بالنـسبة           

  .للمصرف
وقد يكون للشخص الواحد أكثر من حساب في المصرف ذاته، كما لو أن صاحب مصنع فتح                

ا يقوم ببيعه من البضائع داخـل       حساباً خاصاً لما يقوم بتصديره من البضائع وحساباً خاصاً بم         
وقـضت المـادة    . البلد فاألصل أن يعتبر كل حساب مستقالً ومنفصالً عن الحسابات األخرى          

أنه إذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد أو في فروعه، اعتبر كـل حـساب                ) ٣٣٧(
ه إذا قـام    منها مستقالً عن الحسابات األخرى، ما لم يتفق على غير ذلك، ويترتب على ذلك ان              

العميل بسحب شيك على أحد حساباته لدى المصرف وكان رصيد ذلك الحساب لدى المصرف              
دائناً وجب على المصرف الوفاء بقيمة الشيك ولو كان رصيده في حساب آخـر لـدى نفـس             
المصرف مدينا أو أن مجموع الحسابات يظهر مديونية العميل للبنك، وكذلك ال تجوز المقاصة              

المتعددة بحيث إذا أفلس العميل وجب على المصرف أن يدفع للتفليسة األرصدة            بين الحسابات   
الدائنة للعميل وأن يدخل بالنسبة لألرصدة المدينة في التفليسة ويشترك مع باقي الدائنين فـي               

  .قسمة الغرماء
منه وهو الحساب الذي يكون أحـد       ) ٣٣٨(وقد عرض المشروع للحساب المشترك في المادة        

 أشخاص من جهة والمصرف هو الطرف الثاني من الجهة األخرى، فقررت أنـه              طرفيه عدة 
يجوز أن يفتح المصرف حساباً مشتركاً بين شخصين أو أكثر بالتساوي فيما بينهم، ما لم يتفق                
على غير ذلك، ويفتح الحساب المشترك بناء على طلب أصحابه جميعاً، وال يجوز السحب من               

وإذا أخطر أحد أصحاب الحساب     . ميعاً، ما لم يتفق على غير ذلك      هذا الحساب إال بموافقتهم ج    
المشترك المصرف كتابة بوجود خالف بينهم، وجب على المصرف تجميد الحساب حتى تـتم              
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تسوية الخالف رضاء أو قضاء، وإذا وقع حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المـشترك               
 إبالغ المـصرف بـالحجز،      سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم         

وعليه وقف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجـوز عليهـا، وإخطـار               
أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خالل مدة ال تجاوز خمسة أيام، وأنه فـي حالـة وفـاة أحـد                    
أصحاب الحساب المشترك أو فقده األهلية القانونية، وجب على الباقين إخطار المصرف بذلك             

رغبتهم في استمرار الحساب، وذلك خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد                وب
األهلية، وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيـين               

  .القيم على من فقد أهليته
نـك لعـدة    ويتضح من ذلك أن الحساب المشترك نوعان هما حساب شائع وهو الذي يفتحه الب             

 كالورثة مثالً حتى تقسم التركة بينهم، ويخضع هـذا الحـساب            –أشخاص على الشيوع بينهم     
أما النوع الثاني فهو الحساب المشترك بالتضامن بين أصـحابه وهـو            . لجميع أحكام الشيوع  

  .الوضع الغالب في العمل
 بنـاء علـى طلـب       وعلى اعتبار أن النوع األول تطبق عليه أحكام الشيوع فإنه ال يفـتح إال             

أصحابه جميعاً وال يجوز السحب من الحساب إال بموافقتهم جميعاً وال يجـوز اإليـداع فـي                 
الحساب إال بموافقتهم جميعا وال يجوز للبنك القيام بأي عملية أخـرى تتعلـق بالحـساب إال                 

اب وكان  بموافقة جميع الشركاء فيه ما لم يكن أحدهم وكيالً عن الباقين في ذلك وإذا اقفل الحس               
رصيده دائناً فال تبرأ ذمة البنك إال بتسليم كل منهم حصته، أما لو كان رصيدهم مديناً فللبنـك                  

  .مطالبة كل منهم بحصته في الدين إذ انهم ليسوا متضامنين
أما في حال أن الحساب المشترك بين عدة أشخاص وان هناك تضامن بين أصحابه فحين ذلك                

 من الحساب أو اإليداع فيه منفرداً دون الحاجة إلى موافقـة            يكون لكل منهم الحق في السحب     
وتوقيع جميع الشركاء وعلى البنك أن ينفذ العمليات التي يطلبها كل منهم بدون الحصول على               
موافقة اآلخرين وإذا ما اقفل الحساب وكان الرصيد دائنا فإن ذمة البنك تبرأ بالوفاء ألي منهم                

، أما لو كان رصيد حسابهم مديناً فإن للبنك الحق في مطالبـة أي              ما لم يمانع أحدهم في الوفاء     
  .منهم بالرصيد كله

وتعرضت هذه المادة إلى حالة وجود خالف بين أصحاب الحساب المشترك حيث تضمنت انه              
إذا اخطر أصحاب الحساب المشترك كتابةً بوجود خالف بينهم وجـب علـى البنـك تجميـد                 

بينهم رضاء أو قضاء، واشترطت لذلك أن يكون اإلخطـار          الحساب حتى تتم تسوية الخالف      
  .كتابة

كما تعرضت لحالة الحجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك فقضت انـه إذا وقـع                
حجز على رصيد أحد أصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز عليه من              

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ب من الحساب المشترك بمـا      رصيد الحساب يوم إبالغ البنك بالحجز، وعلى البنك وقف السح         
يساوي الحصة المحجوز عليها، وإخطار أصحابه أو من يمثلهم بالحجز خالل مدة ال تتجـاوز               

  .خمسة أيام
أما بالنسبة لحالة وفاة أحد أصحاب الحساب أو فقدانه ألهليته فقضت انه يجـب علـى بـاقي                  

اسـتمرار الحـساب،    أصحاب الحساب إخطار المصرف بالوفاة أو فقد األهلية وبرغبتهم في           
وذلك خالل مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد األهلية وانه يجب على البنك في                  
هذه الحالة أن يوقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم علـى                 

  .من فقد األهلية
 فيها على إيداع مبلغ يتقاضـى       لوديعة التوفير وهي التي يقتصر األمر     ) ٣٣٩(تعرضت المادة   

المودع كنتيجة إليداعه لدى المصرف فائدة ويجوز له سحبه أو سحب أي جزء منـه فـي أي      
وقت وتناولت البيانات الواجب توافرها في دفتر التوفير فتضمنت انه يجب أن يذكر في الدفتر               

لبيانات تكـون   اسم من صدر لصالحه وان يدون في الدفتر المدفوعات والسحوبات وأن هذه ا            
حجة في إثبات العالقة بين البنك وصاحب الدفتر شريطه أن يكون موظف المصرف وقع على               

  .هذه البيانات دون اشتراط أن يكون هذا الموظف مختصاً بذلك
وألن عملية وديعة التوفير ذاتها شخصية فإن دفتر التوفير الخاص بالمودع شخصي لـصاحبه              

 وأجازت هذه المادة إصدار دفتر تـوفير للقاصـر وسـمحت      .ال يجوز له أن ينزل عنه للغير      
للقاصر اإليداع في الدفتر إذ انه مقرر لمصلحته وليس في ذلك ضرر، وأعطت أيـضا حـق                 

أما السحب منه فال يجوز للقاصر      . اإليداع في دفتر اإليداع الخاص بالقاصر ألي شخص آخر        
  .إال وفق القانون

  
  الفصل الثاني

  وديعة الصكوك

  
  )٣٤٠(مادة 

ال يجوز للمصرف أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه، ما لم يتفق علـى                
  . غير ذلك

  
  )٣٤١(مادة 
على المصرف أن يبذل في المحافظة على الصكوك المودعة عناية المودع لديه بأجر، وال              . ١

  .يجوز االتفاق على غير ذلك
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  .ك المودعة إال بسبب يستلزم ذلكوال يجوز للمصرف أن يتخلى عن حيازة الصكو. ٢
ويلتزم المودع بدفع األجر المتفق عليه أو الذي يحدده العرف، فضالً عـن المـصروفات               . ٣

  .الضرورية
  

  )٣٤٢(مادة 
يلتزم المصرف بقبض عائد الصك أو أرباحه وقيمته إذا استحق أو أستهلك، وكـذلك كـل                . ١

وتقيد تلك المبـالغ فـي حـساب        . ذلكمبلغ آخر يستحق بسبب الصك، ما لم يتفق على غير           
  .المودع

وعلى المصرف القيام بكل عملية الزمة للمحافظة على الحقوق المتـصلة بالـصك التـي               . ٢
يتقرر منحها له دون مقابل، كتقديمه لالستبدال أو لوضع األختام أو إلضافة قسائم أرباح جديدة               

  .إليه
  

  )٣٤٣(مادة 
أو حق يتعلق بالصك، ويـستلزم الحـصول علـى          على المصرف أن يخطر المودع بكل أمر        

فإذا لم تصله تعليمات المودع في الوقت المناسب، وجب على          . موافقته أو يتوقف على اختياره    
ويتحمل المـودع المـصاريف،     . المصرف أن يتصرف في الحق بما يعود بالنفع على المودع         

  .فضالً عن العمولة العادية
  

  )٣٤٤(مادة 
الصكوك المودعة بمجرد أن يطلب إليه المودع ذلـك، مـع مراعـاة             يلتزم المصرف برد    . ١

  .الوقت الذي يقتضيه إعداد الصكوك للرد
يكون الرد في المكان الذي تم فيه اإليداع، ويلتزم المصرف برد الصكوك بذاتها، مـا لـم                 . ٢

  .يتفق أو يقضي القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى
  

  )٣٤٥(مادة 
ودع الصك، أو لخلفائه، أو لمن يعينه هؤالء األشخاص، ولو تضمن الـصك             يكون الرد لم  . ١

  .ما يفيد ملكيته للغير
إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع، وجب على المصرف إخطار المـودع مباشـرة              . ٢

             أو قـضاء وعلـى مـدعي    . واالمتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهي النزاع بشأنه رضـاء
  .الل ثالثين يوماً من تاريخ اإلدعاء، وإال اعتبر اإلدعاء كأن لم يكناالستحقاق إقامة دعواه خ
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، والمـادة   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقـم       ) ٣١٥-٣١٠(يقابلها المواد   

    .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ١١٦(
  

وشهادات اإليداع إلى إيـداع     ) األسهم وسندات االقتراض  (يلجأ أحيانا أصحاب األوراق المالية      
هذه الصكوك وغيرها لدى مصرف ما وقد يكون الهدف أحيانا هو الحفاظ على هذه الصكوك               
من الضياع أو السرقة وأحيانا لكي يقوم المصرف بمتابعة إجراءات ما تتعلق بهذه الـصكوك               

بموجبـه  ويتم ذلك بموجب عقد إيداع بين المصرف والعميـل يفـتح            . كإستالم األرباح مثالً  
المصرف حساباً مخصصاً لذلك أو يلحقه بحساب العميل إذا كان له حساب سابق يوضح فيـه                
ما يتعلق بالصك المودع من إجراءات كالحقوق الناتجة عنه والتي يقبضها المصرف لحـساب              

ويحرر المصرف للعميل ايصاالً بالصكوك المستلمة كوسيلة الثبات الحقوق وعمليـة           . عميله
اً أن العميل يستطيع إثبات إيداع الصكوك لدى المصرف بكافـة طـرق اإلثبـات               علم. التعاقد

المشروعة ألن أعمال المصارف من األعمال التجارية بحكم ماهيتهـا، وبموجـب اإليـصال              
يستطيع المودع حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة في حال أن الـصك              

 بالتأكيد ال يجوز تداوله بـالطرق التجاريـة وال يقـوم            المودع كان سهما ولكن هذا اإليصال     
  .تسليمه للدائن المرتهن مقام تسليم الصكوك أنفسها في حال رهن األخيرة 

وهذا النوع من الودائع المصرفية هو عقد وديعة كاملة والذي يعرفه القانون المـدني، فبينـت                
ة لديه أو التـصرف فيهـا       أن المصرف ليس له حق استعمال الصكوك المودع       ) ٣٤٠(المادة  

بغير اذن المودع وفي حال عدم التزامه بذلك بان استعمل الحقوق الناشئة عن الصك كأن يقوم                
برهنها ضماناً لمبلغ يقترضه أو ينوب عن المودع في حضور اجتماعات الهيئة العامة للشركة              

صرف والعميل على انـه     المصدرة لألسهم فإنه يعتبر خائنا لألمانة، أما إذا تم االتفاق بين الم           
يجوز للمصرف أن يستعمل الحقوق الناشئة عن الصكوك المودعة لديه، فإن االتفاق يـسري              

  .ألن هذه القاعدة هي قاعدة قانونية مكملة وال تتعلق بالنظام العام
إلى واجب المصرف في المحافظة على الصكوك فـألزم         ) ٣٤١(وتعرض المشروع في المادة     

لمودع لديه باجر في المحافظة على الصكوك على اعتبار أن المصرف           المصرف ببذل عناية ا   
يتقاضى عمولة ومن ثم يخضع التزام المصرف هذا إلى قواعـد القـانون المـدني وأهمهـا                 
المحافظة على الصكوك المودعة وعليه أن يبذل في حفظها عناية الرجل المعتاد مـع األخـذ                

ذل عناية خاصة، كمـا أن المـصرف يتحمـل        باالعتبار انه تاجر محترف يتطلب عمله منه ب       
المسؤولية عن هالك هذه الصكوك ألي سبب كان باستثناء القوة القاهرة وهذه القاعدة قاعـدة               

  .قانونية آمره نصت المادة أعاله على ال يجوز االتفاق على خالفها
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عن حيازة  في الفقرة الثانية منها إلى التزام المصرف بعدم التخلي          ) ٣٤١(كما تعرضت المادة    
الصكوك إال بسبب يستلزم ذلك وال يجوز للمصرف أن يحل غيره مكانه في حفظ الصكوك أن                

  .لم يكن قد اذن له العميل المودع بذلك إال إذا كان مضطراً لذلك اضطراراً جدياً
من المشروع فتعرضت إلى واجب العميـل دفـع أجـرة           ) ٣٤١(أما الفقرة الثالثة من المادة      

يذه لواجبه ضمن عقد وديعة الصكوك هذا إضافة إلـى دفـع المـصروفات              المصرف لقاء تنف  
الضرورية التي استلزمها ذلك وان لم تكن العمولة محدده بموجب العقد تحدد وفقا للعرف وفي               
كل األحوال لن يكون بإمكان أي كان القول بان المصرف قام بعملـه مجانـاً إذ إن أعمـال                   

  .طبيعتها والتي ال تبرع فيها وذلك بنص القانون المصارف من األعمال التجارية بحكم 
فقد ألزمت المصرف بتنفيذ الخدمة المتعلقة بالصكوك المودعة لديـه علـى            ) ٣٤٢(أما المادة   

اعتبار أنها تمثل حقوقاً تستدعي القيام على خدمتها وذلك بدون مقابل ألن المصرف يتقاضـى               
 وبالتالي يجب عليه قـبض عائـد الـصك    عمولة أصال من المودع بسبب عملية اإليداع ذاتها      

 إذ أن طبيعة سـندات االقتـراض تـسمح للجهـة            --وأرباحه وقيمته إذا استحق أو استهلك       
 كما على المصرف القيـام      --المصدرة لها باستردادها عن طريق استهالكها قبل نهاية المدة          

ل فرصة االكتتـاب  بكل عملية الزمة للمحافظة على الحقوق المتصلة بالصك مثل إعطاء العمي          
في األسهم عند زيادة رأس المال أو تقديم الصك لالستبدال إذا كان ذلك الزماً ويقوم بكل ذلك                 
بوصفة وكيالً باجر، وتخضع التزاماته في هذا الشأن للقواعد العامة للوكالة من حيث انه يجب               

حدود إال فيمـا    على المصرف أن ينفذ التزاماته ضمن حدودها المرسومة فال يخرج عن هذه ال            
هو اكثر نفعاً للعميل وإذا حدث أن خالف المصرف بنود العقد مع العميل ولكن العميل أجـاز                 
أعمال المصرف فإن العميل يكون ملزماً بهذه األعمال الن األجازة الالحقة كالوكالة الـسابقة              

يل كما يلتزم   وال يجوز للمصرف أن يوكل غيره فيما وكل فيه إال إذا كان مأذوناً من قبل العم               
المصرف بتقديم كشف دوري عن األعمال التي جرت على الوديعة والمتعلقة بها وذلك بحسب              

  .ما هو متبع
وكنتيجة لكون عملية وديعة الصكوك تستلزم أحيانا أن يقوم المصرف بمهام إضـافية لـدوره               

كوك كمودع لديه تتعلق بالصكوك كشراء اسهم جديده لصالح المودع أو بيع قـسم مـن الـص                
تخـضع كـل عمليـة      ) وديعة ووكالـة  (الموجودة فإن هذه العملية تضم نوعين من العمليات         

  .الحكامها القانونية الخاصة بها
على المصرف أن يخطر العميل بكل أمـر يتعلـق بالـصك يـستلزم            ) ٣٤٣(وأوجبت المادة   

ت المودع في   الحصول على موافقة العميل المودع أو يتوقف على اختياره، فإذا لم تصل تعليما            
الميعاد المناسب وجب على المصرف أن يتصرف على النحو الذي يعود بالنفع على المـودع               

  .ويتحمل المودع المصاريف والعمولة العادية
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المصرف برد الصكوك وذلك عند الطلب، فإن المصرف يلتـزم بـرد            ) ٣٤٤(وألزمت المادة   
إذا نـص العقـد علـى أن يمـنح          الصكوك للعميل المودع بمجرد طلبه في أي وقت شاء إال           

المصرف مهلة لتسليم الصكوك ويرد المصرف الوديعة للمودع نفسه أو لنائبه بعد التحقق من              
ويكون الرد في المكان الذي تم فيه اإليداع ويلتزم المصرف برد الصكوك بذاتها             . حقيقة نيابته 

بر عندئذ هذا الـرد  ما لم يتفق أو يقضي القانون برد صكوك من جنسها أو صكوك أخرى فيعت   
  .وفاء اعتياضيا

ويحق للمودع أن يطالب المصرف برد الصكوك خاصته استناداً إلى الدعوى التي تحمي حقه              
الشخصي المترتب على عقد الوديعة وكذلك دعوى ملكية الصكوك بوصفة مالكاً لها وله إثبات              

ـ             ه الرجـوع علـى     ذلك بكافة طرق اإلثبات المشروعة وعلى رأسها هنا إيصال الوديعـة فل
المصرف بدعوى عينيه أساسها حق ملكيته للصكوك والتي تعطيه حق تتبع هذه الصكوك في              
أي يد تكون وله الحق في استردادها من تفليسة المصرف في حال إشهار إفالس األخير قبـل                 

  .ردها على اعتبار أن ليس لدائني المصرف حقوقاً عليها طالما إنها مفرزه ومعينة بذاتها
األحكام الخاصة بالتزام المصرف برد الـصكوك فتـضمنت تحديـداً           ) ٣٤٥(لت المادة   وأكم

لألشخاص الذين يرد لهم الصك وهم المودع أو خلفاؤه أو من يعينه هؤالء األشـخاص ولـو                 
  .تضمن ما يفيد ملكيته للغير

وللمصرف الحق في حبس الصكوك لديه حتى يستوفي عمولته إذا كان العميل طلب اسـترداد               
لصكوك قبل دفع العمولة أعاله وهذا الحق للمصرف تقرره قواعد القانون المدني ويثبت هذا              ا

  .الحق له على اعتباره وكيالً بأجر
فتناولت حالة ادعاء الغير باستحقاق الصك وما يترتـب علـى           ) ٣٤٥(الفقرة الثانية من المادة     

ى المصرف إخطار   ذلك حيث تضمنت انه إذا ادعى شخص استحقاق الصك المودع وجب عل           
المودع مباشرة واالمتناع عن رد الصك إليه حتى ينتهي النزاع بشأنه رضاء أو قضاء وعلى               
مدعي استحقاق الصك إقامة دعواه خالل ثالثين يوماً من تاريخ االدعاء وإال اعتبر االدعـاء               

  .كأن لم يكن
  

  الفصل الثالث

  تأجير الخزائن

  
  )٣٤٦(مادة 

 بوضع خزانـة معينـة تحـت        - مقابل أجرة    -د بمقتضاه المصرف    تأجير الخزائن عقد يتعه   
  .تصرف المستأجر لالنتفاع بها مدة محددة
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  )٣٤٧(مادة 
يكون للخزانة قفالن لكل منهما مفتاح مغاير لألخر يسلم المـصرف أحـدهما للمـستأجر               . ١

 .ويحتفظ باآلخر، وفيما عدا المصرف والمستأجر ال يجوز تـسليم مفتـاح الخزانـة آلخـر               
  .وللمصرف أن يستخدم وسائل أخرى، كنظام التحكم اآللي أو البطاقات البالستيكية

  .يبقى المفتاح الذي يسلم للمستأجر ملكاً للمصرف، ويجب رده إليه عند انتهاء اإلجارة. ٢
  . في استعمال الخزانة- أو وكيله الخاص -وال يجوز للمصرف أن يأذن لغير المستأجر . ٣
  

  )٣٤٨(مادة 
  .ى المصرف اتخاذ التدابير الالزمة لضمان سالمة الخزانة والمحافظة على محتوياتهاعل. ١
وال يجوز للمستأجر أن يضع في الخزانة أشياء تهدد سالمتها أو سالمة المكان الذي توجد               . ٢
  .به
إذا صارت الخزانة مهددة بخطر، أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطـرة، فيجـب علـى           . ٣

المستأجر فوراً بالحضور إلفراغها أو لسحب األشياء الخطرة منها، فـإذا           المصرف أن يخطر    
لم يحضر المستأجر في الميعاد المعين، جاز للمصرف أن يتقدم بطلـب مـستعجل لقاضـي                
المحكمة المختصة لإلذن له بفتح الخزانة وإفراغها، أو سحب األشياء الخطرة منهـا، وذلـك               

وإذا . محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانـة      بحضور من يعينه القاضي لذلك، ويحرر       
كان الخطر حاالً جاز للمصرف وعلى مسئوليته فتح الخزانة وإفراغهـا أو سـحب األشـياء                

  .الخطرة منها دون إخطار أو إذن من القاضي
  

  )٣٤٩(مادة 
ثين إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء ثال             . ١

يوماً من تاريخ إخطاره بالدفع، أن يعتبر العقد منتهياً من تلقاء نفـسه، ويـسترد المـصرف                 
  .الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها

وإذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد، جاز للمصرف أن يتقـدم بطلـب مـستعجل                . ٢
ح الخزانة وإفراغ محتوياتهـا بحـضور مـن يعينـه           لقاضي المحكمة المختصة لإلذن له بفت     

ويحرر محضر بالواقعة تذكر فيه محتويات الخزانة، وللقاضـي أن يـأمر بإيـداع              . القاضي
  .المحتويات عند المصرف أو عند أمين يعينه لذلك على نفقة المستأجر

  
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٣٥٠(مادة 
تج عن بيعها السـتيفاء     للمصرف حق حبس محتويات الخزانة، وله حق امتياز على الثمن النا          

  .األجرة والمصاريف المستحقة له
  

  )٣٥١(مادة 
  .يجوز توقيع الحجز التحفظي أو الحجز التنفيذي على الخزانة. ١
يوقع الحجز بتبليغ المصرف مضمون السند الذي يتم الحجز بموجبه، مع تكليفه بـالتقرير              . ٢

رد تسلمه هذا التبليغ أن يخطر      وعلى المصرف بمج  . عما إذا كان يؤجر خزانة للمحجوز عليه      
  .المستأجر فوراً بتوقيع الحجز وأن يمنعه من استعمال الخزانة

إذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يتقدم بطلب لقاضي المحكمة المختصة لإلذن لـه               . ٣
  .بسحب بعض محتويات الخزانة في حضور من يندبه القاضي لذلك

م المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها في حضور الحاجز         وإذا كان الحجز تنفيذياً التز    . ٤
أو من ينتدبه القاضي لذلك، بعد إخطار المستأجر بالميعاد المحدد لفتح وجرد الخزانة، وتُـسلم               
المحتويات للمصرف أو ألمين يعينه القاضي حتى يتم البيع وفقاً لألحكام المنصوص عليها في              

  .لتجاريةقانون أصول المحاكمات المدنية وا
وإذا كان بالخزانة أوراق أو وثائق ال يشملها البيع، فيجب تسليمها إلى المستأجر فـإذا لـم                 . ٥

يكن حاضراً وقت فتح الخزانة فيجب تسليمها إلى المصرف لحفظها حتى يطلبها المستأجر أو              
لمدة خمـس   وإذا لم يتقدم المستأجر أو ورثته الستالم األوراق أو الوثائق المشار إليها             . ورثته

سنوات من تاريخ فتح الخزانة يكون للمصرف الحق في عرضها على القاضي لألمر بما يراه               
  .بشأنها

  
  )٣٥٢(مادة 

  .يكون إخطار مستأجر الخزانة صحيحاً إذا وجه إليه على آخر موطن عينه للمصرف
  

  )٣٥٣(مادة 
ح الخزانة أو إفراغ    فيما عدا الحاالت المنصوص عليها في هذا القانون، ال يجوز للمصرف فت           

  .محتوياتها إال بإذن المستأجر أو بحضوره، أو تنفيذاً لحكم نهائي أو أمر من القاضي
  

، والمـادة   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقـم       ) ٣٢٣-٣١٦(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ١١٧(

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  
ن يؤجرها لعمالئه إليداع األشياء الثمينـة أو الـسرية          يعد المصرف في مكان مخصص خزائ     

التي ال يرغبون في االحتفاظ بها في منازلهم أو مكاتبهم خوفاً من سرقتها أو إفشاء أسـرارها                 
أو ألي سبب أخر، ويتقاضى المصرف من العميل مقابل تأجيره الخزانة أجرا ويسلمه مفتـاح               

ياء دون أن يطلع عليها المصرف وهذه العملية تتم         الخزانة فيضع فيها العميل ما يشاء من األش       
بموجب عقد بين المصرف والعميل يلتزم بمقتضاه المصرف أن يضع تحت تصرف العميـل              
خزانته الحديدية، يستأثر العميل باستعمالها، مقابل اجر يتناسب مـع حجـم الخزانـة ومـدة                

  ).٣٥٣ – ٣٤٦(استعمالها، وقد نظم المشروع عقد تأجير الخزائن في المواد 
 - مقابل أجـره   –عقد تأجير الخزائن بأنه عقد يتعهد بمقتضاه المصرف         ) ٣٤٦(عرفت المادة   

وهذا العقد عقد رضـائي  . بوضع خزانة معينة تحت تصرف المستأجر لالنتفاع بها مدة محددة   
يتم باتفاق المصرف والعميل على شروطه وغالباً يضع المصرف شـروطاً نموذجيـة معـدة               

  . فق عليها العميل عادة دون نقاشمسبقاً يوا
ويعتبر هذا العقد تجارياً من ناحية المصرف دائما وتجاريا من ناحية العميل إذا قام به تـاجر                 

  .وابرم العقد ألمور تتعلق بنشاطه التجاري
إلى ما جرى عليه العمل في هذا المجال من انه يكون لكل خزانه             ) ٣٤٧(ولقد تعرضت المادة    

 مفتاح مغاير لآلخر يسلم المصرف أحدهما للمستأجر ويحتفظ بـاآلخر وانـه             قفالن لكل منهما  
فيما عدا المصرف والمستأجر ال يجوز تسليم مفتاح الخزانة آلخر، وقد يـستخدم المـصرف               

  .وسائل أخرى كنظام التحكم اآللي أو البطاقات البالستيكية 
يره ونصت الفقرة الثانيـة مـن       وعليه فلن يكون للعميل الحق في تأجير الخزانة من الباطن لغ          

المادة أعاله على واجب العميل في رد المفتاح إلى المصرف عند انتهاء العقـد إذ إن مفتـاح                  
الخزانة يبقى ملكاً للمصرف أما الفقرة الثالثة من نفس المادة فقد أشارت إلى التزام المـصرف                

عمال الخزانة هـو العميـل      بعدم السماح للغير باستخدام الخزانة حيث أن من له الحق في است           
  .المستأجر أو وكيله

التزام المصرف بالمحافظة على الخزانة وضمان سالمتها وكذلك األشياء         ) ٣٤٨(تناولت المادة   
الممنوع وضعها في الخزانة والحالة التي يجوز فيها للمصرف فتح الخزانة فتضمنت أن على              

فظة علـى محتوياتهـا وال يجـوز        المصرف أن يتخذ ما يلزم لضمان سالمة الخزانة والمحا        
للمستأجر أن يضع فيها أشياء تهدد سالمتها أو سالمة المكان الذي توجد به أمـا إذا صـارت                  
الخزانة مهددة بخطر أو تبين أنها تحتوي على أشياء خطره وجب على المصرف أن يخطـر                

ضر المـستأجر   المستأجر فوراً بالحضور لتفريغها أو لسحب األشياء الخطرة منها، فإذا لم يح           
في الميعاد المعين جاز للمصرف أن يطلب من القاضي المخـتص إصـدار أمـر بالـسماح                 
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للمصرف بفتح الخزانة وإفراغها، أو سحب األشياء الخطرة منها بحضور من يعينه القاضـي              
لذلك ويحرر محضراً بذلك يبين فيه محتويات الخزانة وإذا كان الخطر حاالً جاز للمـصرف               

 فتح الخزانة وإفراغها أو سحب األشياء الخطرة منها دون إخطار أو إذن من              وعلى مسؤوليته 
  .القاضي

ويترتب على التزام المصرف بالمحافظة على الخزانة بما فيها من أشياء مودعـة أن يكـون                
المصرف مسئوال عن تعويض العميل عن أي ضرر قد يصيبه من جـراء تلـف محتويـات                 

 ومسؤولية المصرف هنـا مـسؤولية تعاقديـة إذ يعتبـر            .الخزانة أو نقصانها أو غير ذلك       
المصرف قد أخل بالتزامه بضمان سالمة الخزانة، إال إذا اثبت المصرف أن سبب الهالك هو               

ويلزم العميل بإثبات ما أصابه من ضرر فقط، الـذي هـو أمـر              . سبب أجنبي كالقوة القاهرة   
ظل سراً يحتفظ به العميل وحـده وال        عسير بالنسبة للعميل المستأجر الن محتويات الخزانة ت       

  .يعلم به المصرف
حالة عدم التزام العميل المستأجر بدفع األجرة وما يترتـب          ) ٣٤٩(وعالج المشروع في المادة     

على ذلك من آثار فتضمنت انه إذا لم يدفع المستأجر أجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز                
ره بالدفع أن يعتبر العقد منتهياً من تلقـاء نفـسه           للمصرف بعد انقضاء ثالثين يوماً من إخطا      

ويسترد الخزانة بعد إخطار المستأجر بالحضور لفتحها وإفراغ محتوياتها، فإذا لـم يحـضر              
المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف أن يتقدم بطلب مستعجل لقاضي المحكمة صـاحبة       

ضور من يعينه القاضي لذلك، ويحرر      االختصاص لإلذن له بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بح       
محضر بذلك توضح فيه محتويات الخزانة، وللقاضـي أن يـأمر بإيـداع المحتويـات عنـد                 

  .المصرف أو عند أمين يعينه القاضي لذلك على نفقة العميل المستأجر
وللمصرف بوصفه مؤجراً حق على محتويات الخزانة ضماناً الستيفاء حقوقه نحو العميل كما             

الحق في أن يحبس محتويات الخزانة ضمانا لنفس الهدف، وحق الحـبس            ) ٣٥٠(لماد  منحته ا 
  .هو الذي يوفر حق االمتياز

توقيع الحجز التحفظـي أو     ) ٣٥١(وعلى اعتبار عقد تأجير الخزائن عقد إجارة أجازت المادة          
ـ               تم الحجز التنفيذي على الخزائن فتضمنت أن ذلك يتم بتبليغ المصرف مضمون السند الذي ي

الحجز بموجبه، مع تكليفه بالتصريح عما إذا كان يؤجر خزانـة للمحجـوز عليـه، وعلـى                 
المصرف عند تسلمه هذا التبليغ أن يخطر المستأجر فوراً بتوقيـع الحجـز وان يمنعـه مـن                
استعمال الخزانة، فإذا كان الحجز تحفظياً جاز للمستأجر أن يطلب مـن القاضـي المخـتص                

محتويات الخزانة في حضور من ينتدبه القاضي لذلك، أمـا إذا           الترخيص له في سحب بعض      
كان الحجز تنفيذياً التزم المصرف بفتح الخزانة وإفراغ محتوياتها بحضور الحـاجز أو مـن               
ينتدبه القاضي لذلك مع إخطار المستأجر بالميعاد المحـدد لفـتح وجـرد الخزانـة، وتـسلم                 
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 يتم بيعها وفقاً ألحكام القـانون، وإذا كـان          المحتويات للمصرف أو ألمين يعينه القاضي حتى      
بالخزانة أوراق ووثائق ال يشملها البيع وجب تسليمها للمستأجر أو للمصرف في حالـة عـدم                
حضور المستأجر، وإذا لم يتقدم المستأجر أو أحد ورثته الستالم تلك الوثـائق لمـدة خمـس                 

  . يراه بشأنها سنوات يحق للمصرف عرض األمر على القضاء المختص ليقرر ما
كيفية توجيه اإلخطار الصحيح للمستأجر فاعتبرته صحيحاً إذا وجه إليـه           ) ٣٥٢(حددت المادة   

  .على آخر موطن حدده مستأجر الخزانة للمصرف كعنوان له
الحاالت التي يجوز فيها للمصرف أن يقوم بفتح الخزانة فـاعتبرت أن            ) ٣٥٣(عالجت المادة   

رف للخزانة التي استأجرها العميـل أو إفـراغ محتوياتهـا           األصل هو عدم جواز فتح المص     
وأوردت على سبيل الحصر الحاالت التي يجوز فيها للمصرف فتح الخزانة وإفراغ محتوياتها             
وهي إذا كان ذلك بإذن من المستأجر أو بحضوره أو بهدف تنفيذ حكم نهائي أو أمر صـادر                  

  .من القاضي المختص
  

  الفصل الرابع

  لماليةرهن األوراق ا

  
  )٣٥٤(مادة 

  .تسري على رهن األوراق المالية قواعد الرهن التجاري الحيازي، واألحكام التالية
  

  )٣٥٥(مادة 
إذا كان الدائن المرتهن حائزاً لألوراق المرهونة لسبب آخر سابق على الرهن، فإنه يعتبر              . ١

  .حائزاً لها بوصفه دائناً مرتهناً بمجرد إنشاء الرهن
ير الذي عينه المتعاقدان لحيازة األوراق المرهونة أنه تنازل عن كل حق له فـي               يعتبر الغ . ٢

حبسها لسبب سابق على الرهن، ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبولـه حيـازة األوراق                  
  .المرهونة لحساب الدائن المرتهن

  
  )٣٥٦(مادة 

ها بوفاء الـدين المـضمون      إذا كانت األوراق المرهونة مقدمة من غير المدين فال يلتزم مالك          
  .بالرهن إال بوصفه كفيال عينياً
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  )٣٥٧(مادة 
إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المالية المرهونة قد دفعت وقت تقديمها للرهن، وجـب علـى                 

 أن يقدم إلى الدائن المرتهن النقود الالزمة للوفاء بهذا          -إذا طولب بالجزء غير المدفوع    -المدين
د استحقاقه بيومين على األقل، وإال جاز للدائن المرتهن أن يطلب بيع الورقـة              الجزء قبل ميعا  

من هذا القانون ثم يدفع من الثمن الناتج        ) ١٥٨(بإتباع اإلجراءات المنصوص عليها في المادة       
  .من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة، وينتقل الرهن إلى الباقي من الثمن

  
)٣٥٨(  

دائن المرتهن قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير علـى عائـد              يبقى امتياز ال  
  .الورقة المرهونة وملحقاتها، وعلى قيمتها عند استهالكها، وعلى األوراق التي تستبدل بها

  
  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ٣٢٨-٣٢٤(يقابلها المواد 

  
 - ٣٥٤(في المـواد    ) األسهم وسندات االقتراض  (وراق المالية،   نظم المشروع عملية رهن األ    

وهي عملية واسعة االنتشار في معامالت المصارف وقد يكون الهدف من وراء هـذا              ) ٣٥٨
  .الرهن استخدامها كغطاء عيني لعمليات االعتمادات المستندية وخطابات الضمان وغيرها

المالية من أحكام وقواعد الرهن التجاري      ما يسري على رهن األوراق      ) ٣٥٤(وتناولت المادة   
الحيازي واألحكام التالية، حيث أن عمليات المصارف دائماً تجارية فتكون الرهون الـضامنة             
لها تجارية أيضاً من جهة المصرف، ورهن األوراق المالية عقد رضائي يلتزم بموجبة كـل               

لمالية المرهونة إلى الدائن أو إلى      طرف بالتزامات معينة أهمها التزام الراهن بتسليم األوراق ا        
  .وكيله

حكماً تفصيلياً يتعلق بحيازة الدائن المـرتهن       ) ٣٥٥(وبعد ذلك تناولت الفقرة األولى من المادة        
لألوراق المالية لسبب سابق على الرهن، فوضحت أن المصرف هنا ينقلب إلى دائن مـرتهن               

رهن في حق الغير نقل حيـازة الـشيء         وتكون حيازته لألوراق وفقا لذلك إذ إن شرط نفاذ ال         
 أن تنقـل    –المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى شخص من الغير، والصورة األخيـرة هـذه               

) ٣٥٥( كانت محل تنظيم الفقرة الثانية من المـادة          –الحيازة لشخص من آخر يحدده الطرفان       
المالية المرهونة ألي   فاعتبرت أن هذا الغير في هذه الحالة يتنازل عن حقه في حبس األوراق              

سبب آخر ناتج عن سبب سابق، وذلك إذا لم يكن قد احتفظ بهذا الحق في الحبس عند قبولـه                   
  .حيازة األوراق المالية
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إلى حالة عندما تكون األوراق المرهونة مقدمة من شـخص غيـر            ) ٣٥٦(وتعرضت المادة   
 إال بوصفه كفيالً عينياً، بمعنـى       المدين فقالت انه ال يلزم مالكها بوفاء الدين المضمون بالرهن         

إذا كانت األوراق المالية المرهونة ضمانا لدين، مقدمة من غير المدين، فال يلتزم مالكها بوفاء               
الدين المضمون بالرهن إال بوصفة كفيالً عينياً، أي انه يسأل عن الدين في حدود قيمة األوراق              

 تكفي لسداد الدين كله فال يكون الكفيل العيني         المالية المرهونة فقط، فإذا كانت قيمة األوراق ال       
  .مسئوال عن سداد الدين المتبقي

حالة إذا لم تكن القيمة الكاملة للورقة المرهونة قد دفعت عند تقـديمها             ) ٣٥٧(وعالجت المادة   
للرهن، أي أن جزءاً من ثمنها ما زال مستحقاً في ذمة الراهن فيجب على المدين الراهن عند                 

الجزء غير المدفوع أن يقدم للدائن المرتهن النقود الالزمة للوفاء بهذا الجـزء قبـل               مطالبته ب 
ميعاد استحقاقه بيومين على األقل ورتبت المادة على غير ذلك جزاء هو جواز طلب الـدائن                

من هذا المشروع ثم    ) ١٥٨(المرتهن بيع الورقة إتباعاً لإلجراءات المنصوص عليها في المادة          
الناتج من البيع الجزء غير المدفوع من قيمة الورقة وينتقل الرهن إلى الباقي من              يدفع من ثمن    

  .الثمن في حالة وجود باٍق
حكم امتياز الدائن المرتهن فجعلته يبقى قائماً بمرتبته فيما بين المتعاقدين           ) ٣٥٨(عالجت المادة   

متها عند استهالكها وعلى    وبالنسبة إلى الغير على أرباح الورقة المرهونة أو فوائدها وعلى قي          
األوراق التي تستبدل بها ويستنتج من ذلك انه يكون للدائن المرتهن حق أولوية فـي اسـتيفاء                 
دينه من الثمن الناتج من بيع الورقة المرهونة ويبقى هذا االمتياز قائماً فيما بـين المتعاقـدين                 

 الورقة وملحقاتها وكذلك علـى      وكذلك بالنسبة إلى الغير ويظل االمتياز قائماً كذلك على عائد         
قيمة الورقة المرهونة إذا استهلكت وأيضاً فان هذا االمتياز يبقى قائماً بـنفس المرتبـة علـى                 

  .األوراق التي تستبدل بها الورقة المرهونة إذا حدث ذلك

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  الفصل الخامس

  التحويل المصرفي

  
  )٣٥٩(مادة 
لغاً معيناً في الجانب المدين من حساب       التحويل المصرفي عمليه يقيد المصرف بمقتضاها مب      .١

ويجوز بهـذه  .  وفي الجانب الدائن من حساب آخر-بناء على أمر كتابي منه-اآلمر بالتحويل  
  :العملية إجراء ما يأتي 

تحويل مبلغ معين من شخص إلى أخر، لكل منهما حساب لدى المصرف ذاتـه، أو لـدى                 . أ
  .مصرفين مختلفين

ساب إلى آخر كالهما مفتوح باسم اآلمر بالتحويل لدى المصرف           تحويل مبلغ معين من ح    . ب
  .ذاته، أو لدى مصرفين مختلفين

ينظم االتفاق بين المصرف واآلمر بالتحويل شروط إصدار األمر، ومع ذلك ال يجـوز أن               . ٢
  .يكون أمر التحويل لحامله

رف، بدالً مـن تبليغـه      يجوز االتفاق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المص          . ٣
  .إليه من اآلمر بالتحويل

  
  )٣٦٠(مادة 

إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف أو بين مصرفين مختلفين، فيجـب تقـديم أي                
اعتراض صادر من الغير بشأن هذا التحويل إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد بـه حـساب                 

  .المستفيد
  

  )٣٦١(مادة 
لى مبالغ مقيدة فعالً في حساب اآلمر بالتحويل، أو علـى مبـالغ             يجوز أن يرد أمر التحويل ع     

  .يتفق مع المصرف على قيدها في حسابه خالل مدة معينة
  

  )٣٦٢(مادة 
يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه،              . ١

  .قيدويجوز لآلمر الرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم هذا ال
وإذا اتفق على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف، فال يجوز الرجوع في               . ٢

  .من هذا القانون) ٣٦٧(األمر، وذلك مع مراعاة ما تقضي به المادة 
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  )٣٦٣(مادة 
 يبقى الدين الذي صدر أمر التحويل وفاء له قائما بتأميناته وملحقاته إلى أن تقيد القيمة فعالً في                

  .الجانب الدائن من حساب المستفيد
  

  )٣٦٤(مادة 
يجوز االتفاق على إرجاء أوامر التحويل الصادرة من اآلمر أو المقدمة من المستفيد مباشـرة               

  .إلى آخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من األوامر التي من نوعها والصادرة في ذات اليوم
  

  )٣٦٥(مادة 
ل أقل من القيمة المذكورة في هذا األمـر وكـان األمـر             إذا كان مقابل الوفاء بأمر التحوي     . ١

موجهاً من اآلمر بالتحويل، جاز للمصرف أن يرفض تنفيذ األمر على أن يخطر اآلمر بـذلك                
  .دون إبطاء

وإذا كان أمر التحويل مقدماً من المستفيد مباشرة، قيد المصرف لحسابه المقابل النـاقص،              . ٢
لمصرف أن يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل النـاقص          وعلى ا . ما لم يرفض المستفيد ذلك    

  .أو بالرفض الصادر من المستفيد
ويبقى لآلمر بالتحويل حق التصرف في المقابل الناقص، إذا رفض المصرف تنفيذ األمـر              . ٣

  .أو رفض المستفيد قيد المقابل الناقص لحسابه
  

  )٣٦٦(مادة 
 عمل تال ليوم تقديمه، اعتبر األمر الذي لم ينفذ          إذا لم ينفذ المصرف أمر التحويل في أول يوم        

وإذا اتفق على مدة أطول من ذلك، فيجب        . كأن لم يكن، ويجب رده إلى من قدمه مقابل إيصال         
  .أن يضاف أمر التحويل الذي لم ينفذ إلى األوامر التي تقدم في األيام التالية خالل تلك المدة

  
  )٣٦٧(مادة 
د جاز لآلمر أن يعترض على تنفيذ أمـر التحويـل ولـو تـسلمه               إذا أشهر إفالس المستفي   . ١

  .المستفيد بنفسه
وال يحول شهر إفالس اآلمر دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصـدرها، إذا قـدمت إلـى                 . ٢

  .المصرف قبل تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس
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  )٣٦٨(مادة 
ر من تاريخ العلم بالوفاة، أما في       في حالة وفاة اآلمر بالتحويل يتوقف المصرف عن تنفيذ األم         
  .حالة وفاة المستفيد فيستمر المصرف في تنفيذ أمر التحويل

  
  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ٣٣٧-٣٢٩(يقابلها المواد 

  
) ٣٥٩(تعتبر عملية التحويل المصرفي عملية من استحداث العمل المصرفي، وقضت المـادة             

غ من النقود من حساب إلى حساب آخر في نفس المصرف أو في مصرف              أنها تتم بتحويل مبل   
آخر ويكون ذلك بطلب خطي من العميل وتخضع العالقة هذه إلى االتفاق بين المصرف وبين               
العميل الذي أمر بهذا التحويل ومع ذلك فإنه يحظر أن يكون أمر التحويل الصادر من اآلمـر                 

وز أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل إلى المصرف         لحامله حتى ال ينافس أوراق النقد، ويج      
  .بدالً من تبليغه إليه من اآلمر بالتحويل وذلك بناءاً على اتفاق سابق

حالة اعتراض الغير على عملية التحويل ولجهة توجيه هذا االعتـراض     ) ٣٦٠(عالجت المادة   
احد أو بين مـصرفين     حيث تضمنت على انه إذا تم التحويل المصرفي بين فرعين لمصرف و           

مختلفين وجب تقديم أي اعتراض من قبل ذي مصلحة على أي بند أو أي شيء بالنسبة لعملية                 
  .التحويل المصرفي إلى الفرع أو المصرف الذي يوجد به حساب المستفيد

أن يرد أمر التحويل على مبالغ مقيدة فعالً في حساب اآلمر بالتحويل أو             ) ٣٦١(أجازت المادة   
  .مبالغ يتفق اآلمر بالتحويل مع المصرف على قيدها في حسابه خالل مدة معينةحتى على 

في الفقرة األولى الوقت الذي يتملك فيه المستفيد المبلغ محل التحويـل            ) ٣٦٢(أوضحت المادة   
وبان ذلك يكون من وقت قيدها في الجانب الدائن من حسابه ويجوز لآلمر الرجوع في أمـر                 

 أي انه يحق لآلمر بالتحويل قبل تاريخ تمام التحويل المصرفي الذي به             النقل قبل ذلك التاريخ   
ينتقل المبلغ من ذمة اآلمر بالتحويل إلى ذمة المستفيد العدول عن األمر وإلغاءه وذلك بخالف               
الشيك المستحق األداء لدى اإلطالع والذي تنتقل فيه ملكية الرصيد مباشرة بتـسلم المـستفيد               

  .للشيك
ذه اإلجازة لآلمر بالرجوع في أمر التحويل إلى أن يتم القيد في الجانب الـدائن               وبالرغم من ه  

أوردت استثناء على ذلك والذي يكون في حالة االتفـاق          ) ٣٥٩(إال أن الفقرة الثانية من المادة       
على أن يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل المصرفي إلى المصرف وذلك مـع مراعـاة مـا                 

من المشروع والتي أوردت استثناء على ذلك يكون في حالة إفـالس            ) ٣٦٧(تقضي به المادة    
  .المستفيد فأجازت لآلمر أن يعترض على تنفيذ األمر حتى لو تسلمه المستفيد بنفسه
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) ٣٦٣(وحيث أن أمر التحويل ال ينتج أثراً إال من وقت القيد في حساب المستفيد فإن المـادة                  
وفاء له يبقى قائما بما في ذلك التأمينات الواردة عليـه           قضت بان الدين الذي صدر أمر النقل        

 إلى أن تقيد القيمة فعالً في جانب الدائن من حـساب المـستفيد              - إن وجدت  -وكذلك ملحقاته   
  .على اعتبار أن هذه هي لحظة الوفاء فعلياً

و من  االتفاق على تأجيل أوامر التحويل سواء كانت صادره من اآلمر أ          ) ٣٦٤(وأجازت المادة   
واألصل أن ينفذ المصرف األمر فوراً في اليوم ذاته الذي يتلقاه فيه ولكـن يجـوز                . المستفيد

االتفاق بين المصرف واآلمر بتنفيذ أوامر النقل أو بين المـصرف والمـستفيد إذا تقـدم بـه                  
المستفيد مباشرة إلى المصرف على إرجاء تنفيذ أوامر التحويل إلى آخر اليوم لتنفيـذها مـع                

  .ها من األوامر التي من نوعها والصادرة في ذات اليومغير
انه إذا كان مقابل الوفاء بأمر التحويل اقل من القيمة المذكورة في أمـر             ) ٣٦٥(وقضت المادة   

التحويل وكان هذا األمر موجهاً من اآلمر جاز للمصرف أن يرفض تنفيذ أمر التحويل علـى                
ألمر صادراً من المستفيد مباشرة فإن المـصرف        أن يخطر اآلمر بذلك دون إبطاء وإذا كان ا        

عند ذلك يقيد لحساب المستفيد المقابل الناقص ما لم يرفض المستفيد ذلك، وعلى المصرف أن               
يؤشر على أمر التحويل بقيد المقابل الناقص أو بالرفض الصادر من المستفيد، ويبقى لآلمـر               

 األمر أو رفـض المـستفيد قيـد         حق التصرف في المقابل الناقص إذا رفض المصرف تنفيذ        
  .المقابل الناقص لحسابه

أنه إذا لم ينفذ أمر التحويل في أول يوم عمل تالي ليوم تقديمـه اعتبـر                ) ٣٦٦(وبينت المادة   
األمر كأن لم يكن أما إذا لم ينفذ بشكل كامل حتى ذلك الحين فإن المقدار الذي لم ينفذ يعتبـر                    

طول وجب أن يضاف األمر الذي لم ينفذ إلى األوامر التي           كأن لم يكن أما إذا اتفق على مدة أ        
  .تقدم في األيام التالية خالل المدة المتفق عليها

أثر إشهار اإلفالس على أوامر التحويل المصرفي فتعرضت في الفقـرة           ) ٣٦٧(تناولت المادة   
ت انـه   األولى منها إلى حالة شهر إفالس المستفيد وما يترتب على ذلك من نتائج حيث تضمن              

إذا أشهر إفالس المستفيد جاز لآلمر أن يعترض على تنفيذ أمر التحويل ولو تسلمه المـستفيد                
  .بنفسه

فتناولت حالة شهر إفالس اآلمر فتضمنت انـه ال يحـول           ) ٣٦٧(أما الفقرة الثانية من المادة      
تاريخ شهر إفالس اآلمر دون تنفيذ أوامر التحويل التي أصدرها إذا قدمت إلى المصرف قبل               

صدور الحكم بشهر اإلفالس، ذلك أن شهر إفالس اآلمر بالتحويل يرتب غّل يـده عـن إدارة                 
أمواله، ويحظر عليه الوفاء بديونه، ومن ثم ال يجوز الوفاء بدين عليه عن طريـق إصـدار                 
أوامر تحويل مصرفي، وإذا خالف هذا الحظر وأصدر مثل هذا األمر للمصرف وجب علـى               
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ن تنفيذه، إذ أن الوفاء بدين حال عن طريق أمر تحويل مصرفي يشبه الوفاء              األخير االمتناع ع  
  .بالنقود ويأخذ حكمه

أنه في حالة وفاة اآلمر بالتحويل يجب على المصرف التوقف عن تنفيذ            ) ٣٦٨(وقررت المادة   
  .األمر بمجرد علمه بالوفاة، أما في حالة وفاة المستفيد فيستمر المصرف في تنفيذ أمر التحويل

  
  الفصل السادس

  )غير المستندي(االعتماد العادي 

  
  )٣٦٩(مادة 
االعتماد العادي عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد وسائل دفع في حدود             . ١

  .مبلغ معين
  .يفتح االعتماد لمده معينه أو غير معينة. ٢
  

  )٣٧٠(مادة 
ي كـل وقـت، بـشرط إخطـار         إذا فتح االعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه ف         . ١

المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه المصرف لإللغاء بعشرة أيام على األقل، ما لم يتفق على غير                
  .ذلك
وفي جميع األحوال يعتبر االعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغياً بانقضاء ستة أشهر مـن               . ٢

  .تاريخ إخطار المستفيد بفتحه دون أن يستعمله
  

  )٣٧١(مادة 
ا فتح االعتماد لمدة معينة فال يجوز للمصرف إلغاؤه قبل انقضاء هذه المدة، إال فـي حالـة                  إذ

وفاة المستفيد، أو الحجر عليه، أو توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم بشهر إفالسه، أو صدور                 
  .خطأ جسيم منه في استعمال االعتماد

  
، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٣٤٠-٣٢٨(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ١٢٠-١١٨(
  

 ١٢االعتماد العادي من عمليات االئتمان المصرفية الشائعة يسميه قانون التجارة األردني رقم             
من المـشروع المقـصود باالعتمـاد       ) ٣٦٩( باالعتماد المالي وأوضحت المادة      ١٩٦٦لسنة  
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منت أن االعتماد العادي عقد يضع المصرف بمقتضاه تحت تصرف المستفيد           العادي حيث تض  
وتحدث هذه العملية بان يضع المصرف تحت تـصرف عميلـه           . وسائل دفع في حدود معينة    

يستفيد العميل من المبلغ عن طريق سحبه نقداً أو عبـر سـحب أوراق تجاريـة                . مبلغاً معيناً 
ى يتفق عليها بين المصرف والعميـل، ومقابـل         كالشيكات على المصرف أو بأية طريقة أخر      

ذلك يتعهد العميل بأن يرد للمصرف المبالغ التي يسحبها إضافة إلى العمولة والمـصروفات،              
وقـد  . وإذا لم يستعمل العميل االعتماد المفتوح لصالحة فحينئذ ال يلتزم بدفع عموالت وغيرها            

  .يفتح االعتماد لمدة معينة أو غير معينة
لحالة إلغاء المصرف لالعتماد بعد استيفاء الشروط الالزمـة حيـث           ) ٣٧٠(ادة  تعرضت الم 

تضمنت انه إذا فتح االعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف إلغاؤه في كل وقت شرط إخطار                
المستفيد قبل الميعاد الذي يعينه المصرف لإللغاء بعشرة أيام على األقل ما لم يتفق على غيـر                 

لمصرف حرية كاملة في إلغاء االعتماد العادي إذا تـوفر الـشرطان            وبذلك يتضح أن ل   . ذلك
األول، ال بد أن يكون فتح االعتماد لمدة غير محددة والثاني أن يكون المصرف قـد                : التاليان

وذلك بهدف تفادي مشاكل إثبات حسن      . اخطر المستفيد قبل الميعاد المعين لإللغاء بعشرة أيام         
أما إذا تم االتفاق بين المستفيد والمصرف على        . في وقت مناسب  نية المصرف وان اإللغاء تم      

خالف ذلك فإن االتفاق هو الذي يسري ألن هذا النص يشتمل على قاعدة قانونية مكملة يمكن                
وفي جميع األحوال إذا تم فتح االعتماد لدى المصرف لمدة غير معينـة             . االتفاق على خالفها  

للمصرف الحق في إلغاء هذا االعتماد بعد انقضاء ستة اشـهر      ولم يستعمله المستفيد نهائياً فإن      
  .من تاريخ إخطار المستفيد بفتح االعتماد

حالة إلغاء االعتماد المحدد المدة فاألصل انه إذا كان لالعتمـاد مـدة             ) ٣٧١(وعالجت المادة   
معينة أن تحترم احتراماً كامالً إال أن حدوث بعض المستجدات يعطي المصرف الحـق فـي                

نهاء االعتماد العادي فوراً وذلك تطبيقاً للقواعد العامة ونتيجة ألهمية االعتبار الشخصي فـي              إ
عملية االعتماد العادي ويكون ذلك في حالة وفاة المستفيد أو الحجر عليه أو توقفه عن الـدفع                 
ولو لم يصدر حكم بشهر إفالسه أو صدور خطأ جسيم منه في اسـتعمال االعتمـاد وتحديـد                  

  .  هذه األسباب متروك للقضاءوتفسير
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  الفصل السابع

  االعتماد المستندي

  
  )٣٧٢(مادة 
االعتماد المستندي عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بفتح اعتماد بناء على طلب أحد عمالئـه              . ١

ويسمى اآلمر لصالح شخص آخر يسمى المستفيد بضمان مستندات تمثل بـضاعة منقولـة أو               
  .معدة للنقل

عتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح االعتماد بسببه ويبقى المصرف أجنبيـاً             عقد اال . ٢
  .عن هذا العقد

تسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفرع قواعد األعراف الموحدة الـسارية                . ٣
  . لالعتمادات المستندية الصادرة من غرفة التجارة الدولية

  
  )٣٧٣(مادة 

 االعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد           يلتزم المصرف الذي فتح   
  .فتح االعتماد، إذا كانت المستندات مطابقة لشروط فتح االعتماد

  
  )٣٧٤(مادة 
  .يجوز أن يكون االعتماد المستندي قابالً لإللغاء، أو باتاً غير قابل لإللغاء. ١
  .أتفق صراحة على قابليته لإللغاءيكون االعتماد غير قابل لإللغاء، إال إذا . ٢
يجوز أن يكون االعتماد المستندي قابالً للتجزئة أو التحويل، أو غيـر قابـل للتجزئـة أو                 . ٣

  .التحويل
  

  )٣٧٥(مادة 
ويجوز . ال يترتب على االعتماد المستندي القابل لإللغاء أي التزام على المصرف قبل المستفيد            

ه من تلقاء نفسه أو بناء على طلب اآلمر دون حاجة إلى            للمصرف في كل وقت تعديله أو إلغاؤ      
إخطار المستفيد بشرط أن يقع التعديل أو اإللغاء بحسن نية وفي وقت مناسـب، واذا قـدمت                 
مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد االعتماد المستندي وشروطه خالل مدته وقبل إلغائه كان             

  ..ضامن من قبل المستفيدالمصرف واآلمر بفتح االعتماد مسئولين بالت
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  )٣٧٦(مادة 
 قطعياً ومباشراً قبل المستفيد     - في حالة االعتماد المستندي البات       -يكون التزام المصرف    . ١

  .وكل حامل حسن النية للصك الذي سحب تنفيذاً للعقد الذي فُتح االعتماد بسببه
  .تفاق جميع ذوي الشأن فيهوال يجوز إلغاء االعتماد المستندي البات أو تعديله، إال با. ٢
  

  )٣٧٧(مادة 
يجوز تأييد االعتماد المستندي البات من مصرف آخر يلتزم بدوره بصورة قطعية ومباشرة             . ١

  .قبل المستفيد
ال يعتبر مجرد اإلخطار بفتح االعتماد المستندي البات المرسل إلى المستفيد عـن طريـق               . ٢

  .مصرف آخر تأييداً من هذا المصرف لالعتماد
  

  )٣٧٨(مادة 
  .يجب أن يتضمن كل اعتماد مستندي بات تاريخاً أقصى لصالحيته وتقديم المستندات. ١
إذا وقع تاريخ انتهاء صالحية االعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت الصالحية إلى أول              . ٢

  .يوم عمل تال للعطلة
انتهائهـا انقطـاع    فيما عدا أيام العطالت ال تمتد صالحية االعتماد ولو صـادف تـاريخ              . ٣

  . المصرف عن العمل بسبب ظروف قاهرة، ما لم يكن هناك تفويض صريح من اآلمر
  

  )٣٧٩(مادة 
  .على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات لبعضها ولتعليمات اآلمر بفتح االعتماد. ١
  .وإذا رفض المصرف المستندات، وجب أن يخطر اآلمر فوراً بالرفض مبيناً أسبابه. ٢
  

  )٣٨٠(مادة 
ال مسئولية على المصرف إذا كانت المستندات في ظاهرها مطابقة للتعليمات التي تلقاهـا              . ١

  .من اآلمر
  .وال يتحمل المصرف أي التزام يتعلق بالبضاعة التي فُتح االعتماد بسببها. ٢
  

  )٣٨١(مادة 
تحه مأذونـاً مـن     ال يجوز تحويل االعتماد المستندي وال تجزئته إال إذا كان المصرف الذي ف            

اآلمر في تحويله كله أو بعضه، إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد األول، بنـاء                 
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وال يتم التحويل إال إذا وافـق عليـه المـصرف، وال    . على تعليمات صادرة من هذا المستفيد 
  .يجوز التحويل إال مرة واحدة، ما لم يتفق على غير ذلك

  
  )٣٨٢(مادة 
آلمر إلى المصرف قيمة المستندات المطابقة لشروط فتح االعتماد خالل سـتة            إذا لم يدفع ا   . ١

أشهر من تاريخ تبليغه بوصول تلك المستندات، جاز للمصرف التنفيذ على البـضاعة بإتبـاع               
  .إجراءات التنفيذ على األشياء المرهونة رهناً تجارياً حيازيا

 االعتمادات المفتوحـة مـن الجهـات        وال تسري أحكام الفقرة األولى من هذه المادة على        . ٢
  .الرسمية

  
، والمـادة   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقـم       ) ٣٥٠-٣٤١(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ١٢١(
  

تعتبر كيفية وفاء ثمن البضائع على درجة كبيرة من األهمية عندما يكون البائع والمشتري في               
لدين مختلفين، وفي ظل أن استخدام األساليب التقليدية في الوفاء كالدفع مقدماً ال تالئم تمامـاً                ب

وطبيعة البيع الدولي حيث عادة ال يعرفان طرفي العقد بعضهما البعض بشكل جيد، وقد يكونا               
 أصال لم يتقابال إال من خالل الرسائل وبالتالي لم تتولد الثقة بأن كل منهمـا سيحـصل علـى                  

حقوقه من الطرف األخر، ومن هنا ابتدع المجتمع التجاري فكرة االعتماد المستندي كأداة وفاء              
بديلة تالئم ظروف البيع الدولي وتحل مشكلة الثقة بين الطرفين فيقوم المصرف بدور الوسيط              

بضاعة في هذه العملية وتبدأ العملية بعقد البيع بين مشتٍر وبائع يتفقان على أن يتم سداد ثمن ال                
عن طريق فتح المشتري اعتماد لدى مصرف معين لصالح البائع نظير مستندات يقدمها البائع              
لهذا المصرف تثبت تنفيذه لعقد البيع وفتح المصرف لالعتماد المستندي هنا يعنى أن المصرف              

تندات يقدم تعهداً خطياً لصالح البائع يتعهد بموجبة بوفاء ثمن البضائع شريطة تقديم البائع للمس             
التي تثبت شحن البضاعة المطلوبة وفقاً لشروط االعتماد ويدقق المصرف المستندات المقدمـة             
فإن كانت مطابقة لشروط االعتماد يقوم بتسلمها وبالوفاء بقيمتها ومن ثـم تـسليمها للعميـل                

  .المشتري
الـذي  وفي لغة االعتمادات يسمى تعهد المصرف المشار إليه باالعتماد المستندي والمصرف            

يصدر التعهد بالمصرف فاتح االعتماد، بينما البائع الذي صدر االعتماد لـصالحة بالمـستفيد،              
  .والمشتري الذي صدر االعتماد بناء على طلبه بطالب فتح االعتماد أو اآلمر
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إن التزام المصرف بوفاء قيمة البضاعة مقابل تسليم المستندات ال يعني بالضرورة الدفع فوراً              
لشروط االعتماد، كما انه ال يشترط أن يتم الوفاء للمستفيد من قبل المصرف فاتح              فذلك يخضع   

  .االعتماد مباشرة، فعادة يفوض األخير مصرفاَ وسيطاً بدفع مبلغ االعتماد
 ٣٧٢وقد عرفته المـادة     ) ٣٨٢ – ٣٧٢(ونظم المشروع عملية االعتماد المستندي في المواد        

تح اعتماد بناء على طلب أحد عمالئـه ويـسمى اآلمـر            بأنه عقد يتعهد المصرف بمقتضاه بف     
. لصالح شخص آخر يسمى المستفيد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولـة أو معـدة للنقـل               

وأشارت الفقرة الثانية من هذه المادة إلى مبدأ استقالل عقد االعتماد المـستندي فتـضمنت أن                
تماد لسببه ويبقى المصرف أجنبيا عـن       عقد االعتماد المستندي مستقل عن العقد الذي فتح االع        

هذا العقد ويعتبر هذا المبدأ عماد النظام القانوني لالعتماد المستندي والذي يترتـب عليـه أن                
المصرف فاتح االعتماد ال يستطيع التحلل من التزاماته في مواجهة المستفيد استناداً إلى دفوع              

  .تماد بما في ذلك إفالس العميلمستمدة من العالقة بينه وبين عميله طالب فتح االع
إلى انه تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هـذا  ) ٣٧٢(وأشارت الفقرة الثالثة من المادة      

الفرع قواعد األعراف الموحدة السارية لالعتمادات المستندية الصادرة عن غرفـة التجـارة             
األعراف الصادرة عنهـا    الدولية، وحيث أن غرفة التجارة الدولية منظمة خاصة فإن القواعد و          

ليست لها صفة القانون أي أنها ليست ملزمة في ذاتها بل يخضع تطبيقها كقاعدة عامة التفـاق       
األطراف ولكن النص الوارد في الفقرة الثالثة المذكورة أعاله يخالف هذا الوضع القائم حاليـاً               

ولية بخصوص ما لـم     ويجعل لزاماً تطبيق القواعد واألعراف الصادرة عن غرفة التجارة الد         
يرد بشأنه نص خاص في قانون التجارة بغض النظر ورد نص يفيـد تطبيقهـا فـي اتفـاق                   

وما كان ذلك كذلك إال ألن هذه القواعـد تتـضمن توحيـدا لألعـراف               . األطراف أم لم يرد   
  .المستقرة في مجال االعتماد المستندي

غرفة التجارة الدوليـة والخاصـة      من المفيد اإلشارة إلى أن القواعد واألعراف الصادرة عن          
باالعتمادات المستندية يتم تجديدها بنشرات جديدة بشكل دوري ولعل قـصد المـشرع عنـد               
اإلشارة إلى القواعد األساسية ينصرف إلى النشرة األخيرة منها بمعنى الساري المفعول وقـت      

  .تطبيقها في معظم البنوك
نفيذ شروط االعتماد حيث تضمنت انه يلتـزم        المصرف فاتح االعتماد بت   ) ٣٧٣(ألزمت المادة   

المصرف الذي فتح االعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليهـا فـي عقـد                
  .االعتماد إذا كانت المستندات المقدمة من المستفيد مطابقة لشروط االعتماد

 يكـون   أنواع االعتمادات المستندية حيث تـضمنت انـه يجـوز أن          ) ٣٧٤(ووضحت المادة   
  .االعتماد المستندي قابالً لإللغاء أو باتا غير قابل لإللغاء
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واألصل أن يكون االعتماد المستندي غير قابل لإللغاء إال إذا اتفقت األطراف صراحة علـى               
وهذا يتفق مع ما جاء في القواعد واألعراف الموحدة النافذة اآلن، وهي النشرة             . قابليته لإللغاء 

  .ن غرفة التجارة الدوليةالصادرة ع) ٥٠٠(رقم 
االعتمادات المستندية من زاوية أخرى فتضمنت بأنـه        ) ٣٧٤(وقسمت الفقرة الثالثة من المادة      

يجوز أن يكون االعتماد المستندي قابال للتجزئة أو التحويل أو غير قابل للتجزئة أو التحويـل                
  ).٣٨١(وفصل المشروع في هذه األنواع في المادة 

أن االعتماد المستندي يكون قابالً لإللغاء إذا كان من حق المصرف فاتح            ) ٣٧٥(وبينت المادة   
االعتماد تعديل شروط االعتماد أو إلغاؤه في أي وقت من األوقات، دون إشعار مسبق للمستفيد               

. شريطه أن يتم ذلك قبل تقديم المستفيد المستندات مطابقة لشروط االعتماد للمصرف المراسل            
أيضاً للعميل اآلمر بفتح االعتماد فله أن يصدر التعليمات إلى المـصرف            وحق اإللغاء مقرر    

إال إذا كان قد قبـل كمبيالـة سـحبها          . فاتح االعتماد بإلغاء االعتماد، وعلى المصرف التنفيذ      
المستفيد عليه أو دفع قيمه المستندات المقدمة إليه، وإذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات              

ستندي وشروطه خالل مدته وقبل إلغائه كان المصرف واآلمر بفتح االعتماد           عقد االعتماد الم  
ويجب مراعاة وضع المصرف الوسيط عند اإللغاء بحيـث         . مسئولين بالتضامن قبل المستفيد   

  .يعتبر قرار اإللغاء باطال إذا كان المصرف الوسيط قد قبل الكمبيالة أو قام بالوفاء للمستفيد
العتماد غير القابل لإللغاء فتضمنت أنه يشكل تعهداً قاطعاً ال رجعـة            ا) ٣٧٦(وتناولت المادة   

فيه وال يجوز تعديله أو إبطاله دون الحصول على موافقة المصرف فاتح االعتمـاد والعميـل                
والتزام المصرف هنـا التـزام      ). إن وجد (طالب فتح االعتماد والمستفيد والمصرف المعزز       

ويبدأ التزام المصرف في االعتماد غير القابل للنقض        . ام الكفيل أصيل وليس التزاماً تبعياً كالتز    
  .بإبالغ خطاب االعتماد إلى المستفيد

دور المصارف الوسيطة في عملية االعتماد المستندي فبينت بان هـذه           ) ٣٧٧(عالجت المادة   
المصارف يجوز أن تأيد االعتماد المستندي غير القابل لإللغاء الصادر مـن مـصرف آخـر                

ى في هذه الحالة بالمصارف المعززة ويسمى االعتماد باالعتماد المعزز، وبينـت فـي              وتسم
الفقرة الثانية بان دور هذه المصارف قد يقتصر على اإلخطار بفتح االعتماد المـستندي إلـى                

وتكون بذلك هـذه المـادة قـد قـسمت          . المستفيد وتسمى في هذه الحالة بالمصارف المبلغة      
  .استناداً إلى معيار آخر وهو تعزيز االعتماد المستندي أم ال االعتمادات المستندية 

فإذا اتفق األطراف على الوفاء عن طريق اعتماد معزز فإن المصرف فاتح االعتمـاد يقـوم                
باصدار اعتماد غير قابل لإللغاء لصالح المستفيد، ويطلب من مصرف وسيط أن يتعهد أيـضا              

 إذا قدم األخير المستندات المطلوبة وكانـت مطابقـة          في مواجهة المستفيد بوفاء قيمة االعتماد     
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لشروط االعتماد، وبذلك يصبح المصرف المعزز مدينا متضامنا مع المصرف فاتح االعتمـاد             
  .قبل المستفيد

لالعتماد بل يجـب أن  ) تعزيزاً(وال يعتبر قيام المصرف الوسيط بإبالغ خطاب االعتماد تأييداً     
  .كون التزامه كالتزام المصرف فاتح االعتماديقر صراحة بتأييده لالعتماد و

المدد الزمنية في االعتماد المستندي فتضمنت انه يجب أن يتضمن كـل            ) ٣٧٨(نظمت المادة   
اعتماد مستندي بات تاريخاً أقصى لصالحيته وتقديم المستندات وانه إذا صادف تاريخ انتهـاء              

 إلى أول يوم عمل تال للعطلـة،        صالحية االعتماد في يوم عطلة للمصارف امتدت الصالحية       
فيما عدا ذلك ال تمتد صالحية االعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع المصرف عن العمل               

  .بسبب ظروف قاهرة، ما لم يكن هناك تفويض صريح من اآلمر
على المصرف أن يتحقق من مطابقة المستندات المقدمة مـن المـستفيد            ) ٣٧٩(أوجبت المادة   

مات اآلمر وهذا اإللزام من أهم التزامات المصرف قبل العميل اآلمر وكذلك عليـه              وفقاً لتعلي 
وعليه أن يبذل عناية معقولة فـي فحـص         . التحقق من أن المستندات قدمت أثناء مدة االعتماد       

المستندات وان يتأكد من أنها تطابق بشكل دقيق في ظاهرها لشروط االعتماد وأنها ال تنطوي               
ينها أو نقصان،ويجب أن يتم فحص المستندات في زمن معقول ولقد نصت            على تعارض فيما ب   

الخاصـة باالعتمـادات    ) ٥٠٠(من األصول واألعراف الموحدة النـشرة رقـم         ) ١٣(المادة  
المستندية والصادرة عن غرفة التجارة الدولية على حد أقصى لمدة الفحص وقرار المـصرف              

وإذا كانت نتيجة الفحص هـي رفـض        . فيةقبول أو رفض المستندات بسبعة أيام عمل مصر       
  .المستندات بسبب عدم مطابقتها لشروط االعتماد فعلى المصرف واجب إخطار األمر فوراً

مبدءا هاما من المبادئ التي يقوم عليها االعتماد المستندي وهو مبـدأ            ) ٣٨٠(وتناولت المادة   
صرف إذا كانت المستندات في     المطابقة الظاهرية للمستندات، فتضمنت أن ال مسؤولية على الم        

ظاهرها مطابقة للتعليمات التي تلقاها من اآلمر وان المصرف ال يتحمـل أي التـزام يتعلـق                 
بالبضاعة التي فتح االعتماد بسببها ومؤدى ذلك النص أن القـول بتنفيـذ المـستفيد لـشروط                

نت المستندات تبـدو    فإذا كا . االعتماد من عدمه يتم باإلشارة إلى ظاهر المستندات المقدمة فقط         
في ظاهرها مطابقة لشروط االعتماد، كان المصرف ملزماً بالوفاء، أما إذا كانت ال تبدو فـي                
ظاهرها مطابقة لشروط االعتماد فالمصرف لن يقوم بالوفاء ويتحمل المسؤولية في حال عكس             

  .ذلك
قـة لـشروط     مطاب - في ظاهرهـا   –فالمصرف الذي يدفع قيمة االعتماد مقابل مستندات تبدو         

االعتماد، يستطيع الرجوع على عميله حتى لو تبين فيما بعد أن البضائع التي تمثلها المستندات               
غير مطابقة لشروط االعتماد، وأيضا حتى لو تبين أن المستندات نفسها مزورة شريطة أن ال               

  .ة يكون التزوير ظاهراً بحيث يمكن اكتشافه من خالل فحص ظاهر المستندات بعناية معقول
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لالعتماد القابل للتحويل واالعتماد القابل للتجزئة حيث تضمنت عـدم          ) ٣٨١(تعرضت المادة   
جواز تحويل االعتماد المستندي وكذلك عدم تجزئته إال إذا كان المصرف الذي فتحه مأذوناً له               

 إلى شخص أو إلى جملة أشخاص غير المستفيد األول          - سواء كله أو بعضه    –بذلك من اآلمر    
على تعليمات صادرة من األخير وال يتم التحويل إال إذا وافق عليه المصرف، وال يجوز               بناء  

  .التحويل إال مرة واحدة ما لم يتفق على غير ذلك
يحصل المصرف فاتح االعتماد على حق امتياز على مستندات االعتماد المـستندي الممثلـة              

ن له حقوق، ولقد ثبتت المادة      للبضاعة عن طريق الرهن الحيازي على هذه البضاعة مما يضم         
هذا الحق للمصرف فاتح االعتماد فتضمنت انه إذا لم يقم اآلمر بدفع قيمة المـستندات               ) ٣٨٢(

المطابقة لشروط االعتماد للمصرف خالل ستة أشهر من تاريخ تبليغه بوصول المستندات جاز             
لمرهونة رهنـاً تجاريـاً     للمصرف أن ينفذ على البضائع بإتباع إجراءات التنفيذ على األشياء ا          

  .حيازيا ويستثنى من ذلك االعتمادات المفتوحة من الجهات الرسمية 
  

  الفصل الثامن

  الخصم

  
  )٣٨٣(مادة 
الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلى المستفيد              . ١

يد بـرد القيمـة االسـمية إلـى         في الصك، مقابل نقل ملكيته إلى المصرف، مع التزام المستف         
  .المصرف إذا لم يدفعها المدين األصلي

يخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك فضالً عن العمولـة               . ٢
  .إن كانت مشروطة

  
  )٣٨٤(مادة 

تحسب النسبة على أساس المدة من تاريخ الخصم حتى تاريخ استحقاق الصك، أو على أساس               
ن ذلك بالنسبة إلى عمليات الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد             مدة أكثر م  

  .برد ما قبضه قبل حلول أجل الصك
  

  )٣٨٥(مادة 
  .يلتزم المستفيد بأن يرد إلى المصرف القيمة االسمية للصك الذي لم يدفع
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  )٣٨٦(مادة 
الملتزمين اآلخرين جميع   للمصرف ِقبل المدين األصلي في الصك والمستفيد وغيرهما من          . ١

  .الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه
وللمصرف فضالً عن ذلك قبل المستفيد حق مستقل في استرداد المبالغ التي دفعهـا، دون               . ٢

استنزال ما خصمه المصرف من نسبة وما قبضه من عمولة، ويكون للمصرف استعمال هـذا               
  .ب االمتناع عن دفعهاالحق في حدود الصكوك غير المدفوعة أيا كان سب

  
  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ٣٥٤-٣٥١(يقابلها المواد 

  
تعد عملية الخصم عملية من عمليات المصارف وهي صورة من صور االئتمان أو االعتمـاد               
المصرفي ذلك أن المصرف بموجبها يعجل ماالً حاالً في نظير مال غير حال استحقاقه ثقـة                

  .استرداد حقه عند األجل المتفق عليه منه في 
مضمون هذه العملية هو أن يقوم العميل بتظهير ورقة تجارية لم يحل اجلها بعد تظهير ناقـل                 
للملكية للمصرف، في مقابل أن يعطيه المصرف قيمتها بعد أن يخصم من هذه القيمة األجـر                

  .الذي يستحقه عن العملية
عميل التاجر في زيادة درجة سيولة األوراق التجارية وتسهيل         تكون فائدة هذه العملية بالنسبة لل     

وهي عملية مجزية للمصرف إذا توافرت الثقة الكافية، إذ أنها تكون عادة ألجـل              . التعامل بها 
قصير ثم أن المصرف يستطيع إذا احتاج إلى نقود قبل ميعاد استحقاقها أن يعيد خصم الورقة                

، كمـا وان التظهيـر الناقـل للملكيـة يجعـل            في مصرف آخر أو في المصرف المركزي      
 يتمتع بكل حقوق الحامل األخير للورقة التجارية في مواجهة سـائر            - المظهر إليه  -المصرف

الموقعين عليها وفقاً لقواعد قانون الصرف وبالتأكيد يصبح هو الحامل الذي يطالب المسحوب             
مة االسمية إلى المصرف إذا لم يدفعها       عليه في يوم االستحقاق ويبقى المستفيد ملتزماً برد القي        

  .المدين األصلي
بأنه اتفـاق   ) ٣٨٣(ولقد عرفته المادة    ) ٣٨٦ – ٣٨٣(نظم المشروع عملية الخصم في المواد       

يتعهد المصرف بمقتضاه بان يدفع مقدماً قيمة صك قابل للتداول إلي المستفيد في الصك، مقابل               
فيد برد القيمة االسمية للمصرف إذا لم يدفعها المدين         نقل ملكيته إلى المصرف، مع التزام المست      

 هـي   –ولذلك يخصم المصرف مما يدفعه للمستفيد من الخصم نسبة من مبلغ الصك             . األصلي
  . فضال عن العمولة إن كانت مشروطة-نسبة العائد حتى تاريخ االستحقاق

احتساب المـدة   طريقة حساب نسبة الخصم فوضحت أنه يتم على أساس          ) ٣٨٤(حددت المادة   
من تاريخ الخصم حتى تاريخ االستحقاق أو على أساس مدة أكثر من ذلك بالنـسبة لعمليـات                 

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

الرهن وغيرها من العمليات التي تتضمن تعهد المستفيد برد ما قبضه من أموال قبـل حلـول                 
  .أجل الصك

ي كان قد   المستفيد بأن يرد للمصرف المظهر القيمة االسمية للصك الذ        ) ٣٨٥(وألزمت المادة   
  .خصمه ولكن لم يتم الوفاء بقيمته

حق المصرف في عملية الخصم قبـل المـدين والمـستفيد وغيرهمـا،             ) ٣٨٦(تناولت المادة   
فتضمنت الفقرة األولى منها أن للمصرف قبل المدين األصلي في الصك والمستفيد وغيرهمـا              

فله أن يمارس بوصـفه  من الملتزمين اآلخرين جميع الحقوق الناشئة عن الصك الذي خصمه،     
مالكا للصك جميع الحقوق المنبثقة عن ذلك فيطالب المدين بقيمة الصك في ميعاد االسـتحقاق               
ويتخذ ضده اإلجراءات التي رسمها قانون الصرف، كما أن له حق الرجوع على العميل الذي               

  .ظهر الصك بهدف خصمه وعلى غيره من المظهرين السابقين عليه أو الضامنين
فتناولت حق المصرف قبل المستفيد وحده فقد تـضمنت أن          ) ٣٨٦(فقرة الثانية من المادة     أما ال 

للمصرف حقاً قبل المستفيد مستقالً في استرداد المبالغ التي دفعها دون استنزال مـا خـصمه                
المصرف من نسبة وما قبضه من عمولة، ويستعمل المصرف هذا الحـق فقـط فـي حـدود        

  .كان سبب االمتناع عن دفعها الصكوك غير المدفوعة، أيا 
ويكون للمصرف بهدف تحصيل حقوقه إقامة دعويين دعوى عقد الخصم والدعوى الـصرفية             

  .الناتجة عن عدم الوفاء بقيمة الورقة التجارية من المدين األصلي
ونظراً الن المصرف هو الذي يتحمل مخاطر عدم الوفاء بقيمة الورقة في ميعاد االسـتحقاق               

 بهدف ضمان حقوقها كثيراً ما تجري قيوداً عكسية بقيمة الورقة فـي الجانـب               فإن المصارف 
 وبذلك يحصل المصرف علـى      – إن وجد    -المدين لحساب العميل في الحساب الجاري بينهما      

  .قيمة الورقة عن طريق إنقاص الرصيد الدائن للعميل بمقدار القيمة 
  

  الفصل التاسع

  خطاب الضمان

  
  )٣٨٧(مادة 
ضمان تعهد مكتوب يصدر من المصرف بناء على طلب شخص يسمى اآلمـر،             خطاب ال . ١

بدفع مبلغ معين أو قابل للتعيين لشخص آخر يسمى المستفيد، إذا طلب منه ذلك خالل المـدة                 
  .المعينة في الخطاب، دون اعتداد بأية معارضة

ئدة فـي   تسري فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف في هذا الفرع القواعـد والعـادات الـسا                . ٢
  .المعامالت الدولية بشأن خطاب الضمان
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  )٣٨٨(مادة 
ويكون هذا التـأمين نقـداً أو       . يجوز للمصرف أن يطلب تأميناً مقابل إصدار خطاب الضمان        
  .صكوكاً أو بضائع أو تنازالً من اآلمر عن حقه قبل المستفيد

  
  )٣٨٩(مادة 

وبشرط أن  . إال بموافقة المصرف  ال يجوز للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطاب الضمان،          
  .يكون المصرف مأذوناً من قبل اآلمر بإعطاء هذه الموافقة

  
  )٣٩٠(مادة 

ال يجوز للمصرف أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لسبب يرجع إلى عالقة المصرف بـاآلمر أو                
  .إلى عالقة اآلمر بالمستفيد

  
  )٣٩١(مادة 
ه خالل مدة سريان خطاب الضمان طلب مـن         تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد إذا لم يصل       . ١

المستفيد بالدفع، إال إذا إتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً، أو وافق المـصرف علـى                 
  .مدها
يلتزم المصرف بأن يرد لآلمر في نهاية مدة سريان خطاب الضمان ما قدمه مـن تـأمين                 . ٢

  .للحصول على هذا الخطاب
  

  )٣٩٢(مادة 
لمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على اآلمـر  إذا دفع المصرف ل 

  بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من 
  

  .١٩٩٩لسنة ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم ) ٣٦٠-٣٥٥(يقابلها المواد 
  

تعد خطابات الضمان نوعاً من التسهيالت غير المباشرة التي تمنحها المصارف للعمالء، فهي             
تؤدي بالضرورة إلى خروج النقود من خزينة المصرف كما هو الحال في االعتماد العادي              ال  

واالعتماد المستندي، فغالباً ما يكتفى فيها بتوقيع المصرف على خطاب الضمان ليمـنح الثقـة       
  .الالزمة ويستطيع العميل من خالل هذا التوقيع أن يحصل على اِالئتمان الالزم
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ب الضمان عندما يجد شخص نفسه مضطراًَ إلى تقديم ضمان نقدي إلى            وتنشأ الحاجة إلى خطا   
شخص آخر لكي يقبل األخير منحه أجال أو التعاقد معه، فيلجأ العميل المطلوب منـه تقـديم                 
الضمان إلى المصرف ويبرم معه عقد اعتماد بالضمان، والذي يـصدر المـصرف بموجبـه               

طلبها العميل وهي التي تكون قـد حـددت         خطاب الضمان لصالح المستفيد وبالشروط التي ي      
مسبقا باتفاق العميل والمستفيد وهكذا يتعهد المصرف تعهدا أصليا أمام المستفيد الغريب عنـه              
وذلك تنفيذا لطلب العميل اآلمر الذي تعاقد معه وبذلك تنتج ثالث عالقات مستقلة غير متداخلة               

وقد تكون بيعا أو مقاولة أو عقدا آخر        وال يؤثر بعضها في بعض وهي عالقة اآلمر بالمستفيد          
وعالقة العميل اآلمر بالمصرف وهي عقد اعتماد بالضمان وعالقة المصرف بالمستفيد وهـي             

  .ناشئة من خطاب الضمان
ويبقى المصرف ملتزماً بخطاب الضمان الذي يصدره للمستفيد بالرغم من أية معارضة مـن              

يصدر خطاب الضمان من مـصرف باعتبـاره        جانب العميل، ويغلب في التجارة الدولية أن        
والتـي عرفـت    ) ٣٨٧(صوره من صور االعتماد الصادر عنها وهذا ما نصت عليه المادة            

خطاب الضمان بأنه تعهد مكتوب يصدر من المصرف بناء على طلب شخص يسمى اآلمـر،               
ك خالل المـدة   إذا طلب منه ذل   ) المستفيد(يدفع مبلغاً معيناً أو قابالً للتعيين لشخص آخر يسمى          

  .المعينة في الخطاب، دون اعتداد بأية معارض
وأهمية خطاب الضمان الكبيرة في التجارة الدولية كانت وراء اهتمام غرفة التجارة الدولية به              
حيث وضعت له قواعد خاصة به وأيضا كان محل اهتمام لجنة التجارة الدولية التابعة لألمـم                

قواعد خاصة بخطابات الـضمان ولقـد نـصت المـادة           المتحدة والتي وضعت بدورها أيضاً      
على سريان القواعد المذكورة فيما لم يرد بشأنه نص أو عرف بمعنى إذا لم يوجـد                ) ٣٨٧/٢(

  .نص يحكم المسألة في القانون الداخلي
الحق للمصرف في طلب تأمين إلصدار خطاب ضمان ويطلب ذلك من           ) ٣٨٨(أعطت المادة   

 هذا التأمين نقداً أو صكوكاً أو بضائع أو تنازالً من اآلمـر عـن               اآلمر ومن الممكن أن يكون    
  .حقه قبل المستفيد للمصرف

إلى أنه ال يجوز    ) ٣٨٩(ونتيجة ألهمية االعتبار الشخصي في خطابات الضمان أشارت المادة          
للمستفيد التنازل عن حقه الوارد بخطابات الضمات إال بموافقة المصرف، وبشرط أن يكـون              

أذوناً من قبل اآلمر بإعطاء هذه الموافقة بمعنى انه ال يجوز للمستفيد التنازل عن حقه               األخير م 
المصرف الضامن والمستفيد الذي صـدر      : الوارد بخطاب الضمان إال بموافقة أطرافه الثالثة      
  . لصالحه واآلمر الذي صدر الضمان بناء على طلبه

اء للمستفيد فأكدت على عدم جواز ذلـك        حالة امتناع المصرف عن الوف    ) ٣٩٠(تناولت المادة   
حيث تضمنت على انه ال يجوز للمصرف أن يمتنع عن الوفاء للمستفيد لـسبب يرجـع إلـى                  
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عالقة المصرف باآلمر أو إلى عالقة اآلمر بالمستفيد، إذا أن التزام المصرف فـي خطـاب                
 العميل اآلمـر،    الضمان التزام مجرد ونهائي ويكون المصرف فيه بصفته أصيال ال نائباً عن           

وذلك كله مستمد مـن مبـدأ       . وعالقة المصرف بالمستفيد مستقلة عن عالقة المصرف باآلمر       
استقالل العالقات في خطاب الضمان وهذا هو ما يفرق بين خطاب الضمان وبين الكفالة التي               

على أن ذلك ال يسقط حق العميل اآلمـر         . ينظمها القانون المدني وهو أساس خطاب الضمان      
 اللجوء إلى القضاء للمطالبة برد ما تسلمه المستفيد إذا توافر لديه الدليل أن األخيـر تـسلم       في

  .مبلغ خطاب الضمان بغير وجه حق
المستفيد من خطاب الضمان أن يطلب الدفع من المصرف خـالل مـدة             ) ٣٩١(ألزمت المادة   

راءة ذمة المـصرف    سريان خطاب الضمان وجعلت انقضاء هذه المدة دون طلب الدفع سبباً لب           
  .من الدفع إال إذا اتفق صراحة على تجديد تلك المدة تلقائياً أو وافق المصرف على مدها

كما ألزمت الفقرة الثانية من المادة ذاتها المصرف أن يقوم برد ما قدمه اآلمـر مـن تـأمين                   
 للحصول على خطاب الضمان في نهاية مدة سريانه، وتجدر اإلشارة إلى أن تـأمين خطـاب               
الضمان ال يقيد في حساب جاٍر بين المصرف واآلمر وإنما يوضع في حساب خاص مجمد ال                
تطبق عليه قواعد الحساب الجاري من مبدأ عدم التجزئة والمقاصة القانونية بـين المفـردات               

  .وغيرها
الحالة التي يجوز فيها للمصرف الرجوع على اآلمر حيث تضمنت انـه            ) ٣٩٢(تناولت المادة   

المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان جاز له الرجوع على اآلمـر  إذا دفع  
بمقدار المبلغ المدفوع وعائده من تاريخ دفعه وهذا مرتبط بكون المصرف إنما يدفع للمـستفيد               

ومن هنا ال بد من التأكيد على أن المصرف بموجب          . تنفيذا اللتزامه هو ال اللتزام على اآلمر      
 ال يعتبر كفيالً للعميل، فالتزام المصرف بالوفاء للعميل التزام أصـيل ولـيس              خطاب الضمان 

بالوكالة عن الغير، فهو ال يتعهد بسداد دين المستفيد في ذمة العميل، فالكفالة عقـد بمقتـضاه                 
يضمن شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بأن يفي بهذا االلتزام إذا لم يِف به المدين نفـسه،                  

تبعية التزام الكفيل اللتزام المكفول من حيث صحتها وبطالنها، ذلك كله يتعـارض             مما يعني   
جمله وتفصيالً مع خطاب الضمان حيث عالقة المصرف بالمستفيد الذي صدر خطاب الضمان             

  .لصالحه عالقة منفصلة ومستقلة عن عالقة المصرف بالعميل اآلمر
ذاتية الذي يقوم عليه خطاب الضمان والـذي        وأخيراً من الضرورة التأكيد على مبدأ الكفاية ال       

جوهره التعهد المكتوب المشتمل عليه المبين اللتزامات األطراف دون الحاجـة للبحـث فـي               
  .عالقات أخرى خارجة عنه 
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  الفصل العاشر

  الحساب الجاري

  
  )٣٩٣(مادة 
وعات الحساب الجاري عقد يتفق بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في حساب عن طريق مدف             . ١

متبادلة ومتداخلة الديون التي تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما، بحيث يستعيضان عن تـسوية               
  .هذه الديون تباعاً بتسوية واحدة تقع على الحساب عند قفله

ال يعتبر حساباً جارياً االتفاق على أال تبدأ مدفوعات أحد الطرفين إال حين تنتهي مدفوعات               . ٢
  .الطرف اآلخر

  . أحكام هذا الفرع على كل حساب جار، ولو لم يكن أحد الطرفين مصرفاًتسري. ٣
من هذا القانون على الحساب الجـاري       ) ٣٣٨(تسري األحكام المنصوص عليها في المادة       . ٤

  .المشترك المفتوح لدى مصرف
  

  )٣٩٤(مادة 
اج ال تقبل المفردات المقيدة في الحساب الجاري التجزئة قبـل قفـل الحـساب واسـتخر               . ١

  .الرصيد
  .وال تجوز المقاصة بين مفرد في الحساب ومفرد آخر في نفس الحساب. ٢
  

  )٣٩٥(مادة 
قيد الدين في الحساب الجاري ال يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنـشئة لهـذا                

  .الدين
  

  )٣٩٦(مادة 
لحـساب وجـب    إذا انقضى القيد في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب الحق لدخوله ا            

  .إلغاء قيده أو تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك
  

  )٣٩٧(مادة 
يجوز وقف الحساب مؤقتاً أثناء سيره لبيان مركز كل من الطرفين، وذلك في المواعيد التـي                

ويكون لكل طرف أن يتصرف في رصـيده الـدائن          . يتفق عليها الطرفان، أو يحددها القانون     
  .ت في أي وقت، ما لم يتفق على غير ذلكالذي قد يظهر عن الوقف المؤق
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  )٣٩٨(مادة 
ويحسب العائـد  . ال تنتج المدفوعات في الحساب الجاري عائداً، إال إذا اتفق على غير ذلك . ١

  .وفقاً للسعر الذي تحدده سلطة النقد وقت استحقاقه، ما لم يتفق على مقابل أقل
  .ساب جارياً بين مصرف وطرف آخرال يجوز حساب عائد على العوائد، إال إذا كان الح. ٢
  

  )٣٩٩(مادة 
تقيد في الحساب الجاري جميع الديون الناشئة عن عالقات األعمال التي تتم بـين طرفـي                . ١

الحساب، ما لم تكن هذه الديون مصحوبة بتأمينات قانونية أو اتفاقيه، أو اتفق على اسـتبعادها                
  .من الحساب

 بتأمينات اتفاقيه، سواء أكانت تلك التأمينات مقـررة         ومع ذلك يجوز قيد الديون المصحوبة     . ٢
وفي . من المدين أم من الغير، في الحساب الجاري إذا أتفق جميع ذوي الشأن كتابة على ذلك               

هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري عند قفله بمقدار الدين المضمون، دون              
وال يحتج  . ه من تغييرات، إال إذا اتفق على غير ذلك        اعتبار لما يطرأ على الحساب أثناء تشغيل      

على الغير بانتقال التأمين إلى رصيد الحساب إال من تاريخ شهره إذا كان القانون يستلزم هذا                
  .الشهر

  
  )٤٠٠(مادة 
إذا تضمنت مفردات الحساب ديوناً نقدية مقومه بعمالت مختلفة، أو أشـياء قيميـه جـاز                . ١

إدخالها في الحساب بشرط أن تقيد في أقسام مستقلة يراعى التماثل فـي         للطرفين أن يتفقا على     
المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغم تعـدد أقـسامه محتفظـاً               

  .بوحدته
ويجب أن تكون أرصدة األقسام المستقلة قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن في الوقـت               . ٢

ند قفل الحساب على األكثر، إجراء المقاصة بينها الستخراج رصيد          الذي حدده الطرفان، أو ع    
  .واحد

  
  )٤٠١(مادة 
ويجوز قفله قبل انتهاء المدة باتفـاق       . إذا حددت مدة للحساب الجاري، فيجب قفله بانتهائها       . ١

  .الطرفين
وإذا لم تحدد مدة للحساب الجاري، جاز قفله في كل وقت بإرادة أي من الطـرفين، مـع                  . ٢
  .عاة مواعيد اإلخطار المتفق عليها، أو التي يجري عليها العرفمرا
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وفي جميع األحوال يقفل الحساب الجاري بوفاة أحد طرفيه أو شهر إفالسه أو إعـساره أو                . ٣
  . الحجر عليه

  
  )٤٠٢(مادة 

ويكون دين الرصيد حاال، ما لم يتفق علـى غيـر        . يستخرج رصيد الحساب الجاري عند قفله     
 بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب ال يزال جارياً وكان من شأن قيـدها               ذلك، أو كانت  

وفي هذه الحالة يكون دين الرصيد حاالً من اليوم التـالي آلخـر قيـد               . تعديل مقدار الرصيد  
  .تستلزمه تلك العمليات

  
  )٤٠٣(مادة 

ي نهايـة   إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً بين مصرف وطرف آخر اعتبر الحساب مقطوعاً ف            
السنة المالية للمصرف، وال يعتبر هذا القطع قفال للحساب، وإنما يظل مفتوحاً ويرحل رصيده              

  .إلى نفس الحساب الذي يستأنف حركته في اليوم التالي لقطعه
  

  )٤٠٤(مادة 
تسري القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده، ويحسب العائد على دين الرصـيد مـن                

  .اب، ما لم يتفق على غير ذلكتاريخ قفل الحس
  

  )٤٠٥(مادة 
يجوز لدائن أحد طرفي الحساب الجاري توقيع الحجز أثناء سير الحساب على الرصيد الـدائن        
لمدينه وقت توقيع الحجز، وفي هذه الحالة يجري الطرف المفتوح لديه الحساب ميزاناً مؤقتـاً               

  .للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقت توقيع الحجز
  

  )٤٠٦(مادة 
إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فال يجوز االحتجاج على جماعة الدائنين في تفليسته بأي               
رهن تقرر على أمواله بعد التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد               

 فيمـا   ويجوز االحتجاج بالرهن  . المحتمل، وذلك في حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن        
 بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذي يظهر وقت قفـل            -إن وجد -يتعلق بالفرق             

  .الحساب، إال إذا ثبت علم الدائن وقت تقرير الرهن بتوقف المدين عن الدفع
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  )٤٠٧(مادة 
إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمتهـا فـي ميعـاد                 . ١

ز لمن خصم الورقة، ولو بعد شهر إفالس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بـإجراء               استحقاقها جا 
  .قيد عكسي

ال يجوز إجراء القيد العكسي إال فيما يتعلق باألوراق التجارية التي لم تـدفع قيمتهـا فـي     . ٢
  .مواعيد استحقاقها، ويقع باطالً كل اتفاق على غير ذلك

  
  )٤٠٨(مادة 
الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً على غلـط أو سـهو أو             ال تقبل الدعوى بتصحيح     . ١

تكرار القيود، وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من ثالث سنوات، إال إذا حصل                
خالل هذه المدة إخطار من أحد طرفي الحساب إلى اآلخر بتمسكه بتصحيح الحساب، أو إذا لم                

ميل لم يتلق من المصرف خالل المدة المذكورة أي         يثبت في حاله الحساب مع المصرف أن الع       
  .بيان بحسابه

وفي جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من اليوم الذي ينشأ فيه الحق في               . ٢
  .تصحيح الحساب

  
  )٤٠٩(مادة 

إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً لدى مصرف فال يجوز للمصرف إعطاء بيانات أو معلومات              
اب، أو حركته، أو رصيده إال لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو لورثته أو              رقم الحس : عن

  .أو للمحكمة. الموصى لهم بعد وفاته
  

، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٣٧٧-٣٦١(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ١١٤-١٠٦(
  

ف بعميله على عملية واحدة تنقضي العالقة بمجرد تنفيذها، غيـر أن            قد تقتصر عالقة المصر   
اغلب العمليات المصرفية يتطلب أن تكون العالقة مستمرة بين المصرف والعميل عن طريق             
حساب مصرفي لدى المصرف باسم العميل تدون فيه العمليات التـي يبرمهـا العميـل مـع                 

دائن أو المدين حتى تسوى نهائياً ويتـضح  المصرف كمفردات تدرج في أحد جانبي الحساب ال      
فالحساب الجاري يمثل العالقة القانونية     . الرصيد الذي يكون بموجبه أحد األطراف دائناً لآلخر       

المستمرة بين المصرف والعميل أما مفرداته فتمثل العمليات التي يبرمها العميل مع المصرف،             
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رف المصرفي وطورها القضاء، وقد اسـتقر       وهو في مقدمة األنظمة التجارية التي أوجدها الع       
وال يشترط أن يكون أحد     . في شأنه على بعض األحكام الخاصة جعلته نظاماً متميزاً عن غيره          

طرفي الحساب مصرفاً، فال يمنع أن ينشأ بين تاجرين بينهما معامالت متصلة، أو كان أحدهما               
الموكل، فيمسك كل منهما حـساباً باسـم        وكيالً بالعمولة يقوم ببيع البضائع التي تسلّم إليه من          

اآلخر ويدون فيه العمليات بينهما، فيدون ديونه في الجانب المدين ويدون حقوقه في الجانـب               
الدائن بحيث تفقد كل عمليه ذاتيتها وتصبح مفرده من مفردات الحساب الجاري، ويستمر ذلك              

ساب الجاري يفتح غالباً    حتى يقفل الحساب ويصفى ويتضح مركز كل طرف ومع ذلك فإن الح           
بين المصرف وعميله فيدون المصرف في الجانب الدائن من الحساب، الودائع النقديـة التـي               
يسلمها العميل للمصرف وقيمة األوراق التجارية التي يتم تحصيلها لصالح العميـل بوصـفه              

ب المـدين   ويدون في الجان  . وكيالً عنه وغير ذلك من الحقوق التي تنشأ للعميل لدى المصرف          
  . المبالغ التي يدفعها المصرف للعميل كالقروض واالعتمادات وغيرها

فـي  ) ٣٩٣(فتناولت المـادة    ) ٤٠٩ – ٣٩٣(ولقد نظم المشروع الحساب الجاري في المواد        
الفقرة األولي منها المقصود بالحساب الجاري حيث ذكرت أن الحساب الجـاري عقـد يتفـق               

حساب عن طريق مدفوعات متبادلة ومتداخلة الديون التـي         بمقتضاه طرفان على أن يقيدا في       
تنشأ عن العمليات التي تتم بينهما، بحيث يستعيضان عن تسويه هذه الـديون تباعـاً لتـسوية                 

فال يعتبر الحساب جارياً إال إذا كان معدا لقيـد مـدفوعات            . واحدة تقع على الحساب عند قفله     
استعداده قانوناً الستقبال هذه المـدفوعات ولـو لـم          متداخلة متبادلة من طرفيه، والعبرة هنا ب      

يحصل ذلك بالفعل فال يعتبر حساباً جارياً االتفاق على أن ال تبدأ مدفوعات أحد الطـرفين إال                 
  .حين تنتهي مدفوعات الطرف اآلخر

في الفقرة الثالثة أن أحكام الحساب الجاري تسري على كل حـساب            ) ٣٩٣(ووضحت المادة   
إلى سـريان   ) ٣٩٣(وأشارت الفقرة الرابعة من المادة      . ن أحد الطرفين مصرفاً   جاٍر ولو لم يك   

من نفس القانون على الحساب الجاري المـشترك        ) ٣٣٨(األحكام المنصوص عليها في المادة      
  . المفتوح لدى مصرف

عدم جواز تجزئة المفردات في الحساب الجاري حيث تضمنت انـه ال            ) ٣٩٤(تناولت المادة   
دات المقيدة في الحساب الجاري التجزئة قبل قفل الحساب واستخراج الرصيد، وانه            تقبل المفر 

ال يجوز إجراء المقاصة بين مفرد مقيد في الحساب ومفرد آخر فـي نفـس الحـساب، إذ أن               
  . الديون التي تدخل الحساب الجاري تذوب كلها في الحساب وتمتزج

فحواه أن قيد دين فـي الحـساب        ) ٣٩٥(دة  غير أن المشروع أورد استثناءاً على ذلك في الما        
  .الجاري ال يحول دون استعمال الحقوق المتعلقة بالعملية المنشئة لهذا الدين
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حالة إلغاء وتعديل الحساب الجاري حيث تضمنت انه إذا انقضى القيـد            ) ٣٩٦(تناولت المادة   
يـده أو   في الحساب الجاري أو خفض مقداره بسبب الحق لدخوله الحـساب وجـب إلغـاء ق               

ويشترط في المدفوع الذي يقيد في الحساب الجـاري أن          . تخفيضه وتعديل الحساب تبعاً لذلك    
يكون محققاً وخالياً من النزاع فال يجوز قيد دين معلق على شرط واقف إال بعـد أن يتحقـق                   
 الشرط وال يجوز قيد الدين الغير معين المقدار، وحتى إذا قيد المدفوع في الحساب ثم أبطل أو                

  .فسخ العقد الذي تولد عنه الدين، وجب إلغاء القيد
من المشروع ما استقر عليه العرف وما كانت قد نـصت عليـه المـادة               ) ٣٩٧(أكدت المادة   

 وهو جواز وقف الحساب مؤقتا وذلك       ١٩٦٦ لسنة   ١٢من قانون التجارة األردني رقم      ) ١١٣(
عليها الطرفان أو يحددها القـانون      بهدف معرفة مركز الطرفين وذلك في المواعيد التي يتفق          

ويكون لكل طرف أن يتصرف في رصيده الدائن الذي قد يظهر عند الوقف المؤقت فـي أي                 
وقد جرى العمل في البنوك الفلسطينية استناداً إلى نص المادة          . وقت ما لم يتفق على غير ذلك      

ات الجارية كل ستة     أن يكون اإليقاف الدوري للحساب     ١٩٦٦ لسنة   ١٢من القانون رقم    ) ١١٣(
وعادة تستخلص المصارف لنفسها الرصيد المؤقت بعد كـل  . اشهر ما لم يتفق على غير ذلك     

  .عملية تقيد في الحساب لكي تتأكد من أن العميل لم يتجاوز الحد األقصى المتفق عليه
 تنتج  حالة إنتاج العائد في الحساب الجاري وكيفية حسابه فاألصل أن ال          ) ٣٩٨(تناولت المادة   

المدفوعات في الحساب الجاري عائداً إال إذا اتفق على غير ذلك، وعندئذ يحسب العائد وفقـا                
  .للسعر الذي تحدده سلطة النقد وقت استحقاقه، ما لم يتفق على مقابل اقل من ذلك

وإذا كان الحساب جارياً بين مصرف وشخص أخر غير مصرف جاز حـساب عائـد علـى                 
 يقطع الحساب على فترات يحددها االتفاق أو العرف كل سنة أو ستة             العوائد، وانما الشرط أن   

أشهر أو غير ذلك، يستخرج بموجبه الرصيد المؤقت ويرحل إلى الحساب الذي يستأنف سيره              
  ). ٤٠٣، ٣٩٨المادتان (من جديد، 

لما يتم قيده في الحساب الجاري فأوضحت انـه يقيـد فـي الحـساب         ) ٣٩٩(عرضت المادة   
 الديون الناشئة عن عالقات األعمال التي تتم بين طرفي الحساب، ممـا يعنـي               الجاري جميع 

استثناء عالقات األحوال الشخصية واألفعال الضارة، وقد يتفق على استثناء بعض العالقـات             
من نطاق الحساب الجاري، أو ما لم تكن عالقات األعمال مـصحوبة بتأمينـات قانونيـة أو                 

  .اتفاقية
إذا وافق كل ذوي شأن قيد الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية سواء كانت            ومع ذلك فإنه يجوز     

وفي هذه الحالة ينتقل التأمين لضمان رصـيد        . تلك التأمينات مقرره، من المدين أو من الغير       
الحساب الجاري عند قفله بمقدار الدين المضمون دون تأثير لما يطرأ علـى الحـساب أثنـاء                 

  .اتفق على غير ذلكتشغيله من تغيرات إال إذا 
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في فقرتها األولى حالة المفردات المقدمة بعمالت أجنبية وشرط إدخالها          ) ٤٠٠(عالجت المادة   
في الحساب الجاري حيث ذكرت انه إذا تضمنت مفردات الحساب ديوناً نقدية مقدمة بعمـالت               

تقيد في أقسام   مختلفة أو أشياء قيمية جاز للطرفين أن يتفقا على إدخالها في الحساب بشرط أن               
مستقلة يراعى التماثل في المدفوعات التي تشتملها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب رغـم              

  .تعدد أقسامه محتفظاً بوحدته
فنصت على وجوب قابلية أرصدة األقسام المستقلة للتحويل        ) ٤٠٠(أما الفقرة الثانية من المادة      

لة قابلة للتحويل فيما بينها، بحيث يمكن       حيث تضمنت انه يجب أن تكون أرصدة األقسام المستق        
في الوقت الذي يحدده الطرفان أو عند قفل الحساب على األكثـر إجـراء المقاصـة بينهـا                  

  .الستخراج رصيد واحد
في الفقرة األولي حالة القفل للحساب الجاري المحدد المدة حيث تضمنت           ) ٤٠١(تناولت المادة   

قفله بإنتهائها، ويجوز قفله قبل انتهاء المـدة باتفـاق   انه إذا حددت مدة للحساب الجاري وجب     
  .الطرفين

أما إذا لم تحدد له مدة جاز قفله في كل وقت بإرادة أحد الطرفين مع مراعاة مواعيد األخطار                  
  .المتفق عليها أو التي يجري عليها العرف

ثقـة بـين    ونتيجة ألهمية االعتبار الشخصي في عقد فتح الحساب الجاري وانه يقوم علـى ال             
) ٤٠١(طرفين والذين هما في الغالب مصرف وعميل فلقد أوضحت الفقرة الثالثة من المـادة               

بان الحساب الجاري يقفل بصفة عامة إذا توفى العميل أو اشهر إفالسه أو تم الحجر عليـه أو                  
إذا اشهر إفالس المصرف ويمكن أن يقاس على ذلك حالة شـطب المـصرف مـن قائمـة                  

  .المصارف المرخصة
وقد جرى العمل في معظم المصارف على أن كل تغيير يطرأ على المركز القانوني للعميـل                

  .يمكن أن يؤدي إلى قفل الحساب الجاري كما في حال حل الشركة أو اندماجها أو غير ذلك
بأنه متى قفل الحساب وجب استخراج الرصيد ويكون دين الرصيد حاالً           ) ٤٠٢(قضت المادة   

ر ذلك أو كانت بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب ال يزال جاريـاً              ما لم يتفق على غي    
وكان من شأن قيدها تعديل مقدار الرصيد وفي هذه الحالة يكون دين الرصيد حاالً من اليـوم                 

  .التالي آلخر قيد تستلزمه تلك العمليات
قفالـه  وتتلخص آثار قفل الحساب الجاري في عدم جواز قيد أي مدفوع في الحـساب بعـد أ                

ووجوب تصفيته مما يعني ظهور الرصيد النهائي والذي بظهوره تبدأ اآلثار التي كانت مجمدة              
طوال فترة سريان الحساب فيعرف من األطراف من هو دائن ومن هو مدين، ويصبح الـدين                

  .مستحق األداء ما لم تتفق األطراف على غير ذلك
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لى تقادم دين الرصيد وعوائده، ويـسري       إلى سريان القواعد العامة ع    ) ٤٠٤(وأشارت المادة   
العائد القانوني على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على تأخير العائـد إلـى                  

  .تاريخ آخر غير تاريخ الرصيد
حالة توقيع الحجز على رصيد أحد طرفي الحساب من الدائن وما يترتب            ) ٤٠٥(تناولت المادة   

ت انه يجوز لدائن أحد طرفي الحساب توقيع الحجز أثنـاء           على توقيع هذا الحجز حيث تضمن     
الحساب على الرصيد الدائن لمدينه وقت توقيع الحجز وفي هذه الحالة يجري الطرف المفتوح              
لديه الحساب ميزاناً مؤقتاً للحساب للكشف عن مركز المحجوز عليه وقـت توقيـع الحجـز،                

ثناء سير الحساب، فيجمد هـذا المقـدار        والهدف من ذلك هو معرفة المقدار المحجوز عليه أ        
  .ويستمر سير الحساب بعد ذلك ويأخذ الحجز مجراه

حالة إفالس أحد طرفي الحساب الجاري وما يترتب على ذلـك حيـث             ) ٤٠٦(عالجت المادة   
تضمنت انه إذا أفلس أحد طرفي الحساب الجاري فال يجوز االحتجاج على جماعة الدائنين في               

ر على أمواله بعد التاريخ الذي قررته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان            تفليسته بآي رهن تقر   
دين الرصيد المحتمل، وذلك في حدود الرصيد المدين وقت تقرير الرهن، ويجوز االحتجـاج              
بالرهن فيما يتعلق بالفرق إن وجد بين مقدار هذا الرصيد ومقدار الرصيد الذي قد يظهر وقت                

  .الدائن وقت تقرير الرهن بوقوف المدين عن الدفعقفل الحساب إال إذا ثبت علم 
حيث أن المصارف عادة تقيد حصيلة األوراق التجارية المسلمة إليها من عمالئها عبر تظهير              
ناقل للملكية بهدف خصمها في الحساب الجاري بينها وبين العميل وحيث انه قد ال يتم الوفـاء                 

قـضت  ) ٤٠٧(تاريخ االستحقاق، فإن المـادة      بقيمة هذه األوراق من قبل المدين األصلي في         
بإمكانية إلغاء القيد طالما لم يتم الدفع حيث تضمنت إذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية فـي                 
الحساب الجاري ولم تدفع قيمتها في ميعاد استحقاقها جاز لمن خصم الورقة، ولو بعـد شـهر           

 يجوز إجراء القيد العكسي إال فيما       إفالس من قدمها للخصم، إلغاء القيد بإجراء قيد عكسي، وال         
يتعلق باألوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطال كل اتفاق على               

  .غير ذاك
في فقرتها األولى الحالة التي يتم فيها قبول دعوى تـصحيح الحـساب             ) ٤٠٨(تناولت المادة   

ح الحساب الجاري فتـضمنت انـه ال تقبـل          الجاري والحالة التي ال تقبل فيها دعوى تصحي       
الدعوى بتصحيح الحساب الجاري ولو كان الطلب مبنياً على غلط أو سهو أو تكرار القيـود،                
وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها أكثر من ثالث سنوات، إال إذا حصل خـالل هـذه                  

و إذا لم يثبت في حال      المدة إخطار من أحد طرفي الحساب لآلخر بتمسكه بتصحيح الحساب، أ          
  .الحساب مع المصرف أن العميل لم يتلق من المصرف خالل المدة المذكورة أي بيان بحسابه
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فقد حددت المدة التي تسقط بعدها دعوى تصحيح الحـساب          ) ٤٠٨(أما الفقرة الثانية من المادة      
يوم الذي  وذلك بان تضمنت انه في جميع األحوال تسقط الدعوى بانقضاء خمس سنوات من ال             

  .ينشأ فيه الحق في تصحيح الحساب
بهدف المحافظة على سرية المعلومات المعطاة للمصارف أو تلك التي تصلهم بحكـم طبيعـة               

على المصرف في حالة الحساب الجاري المفتوح لدى مـصرف          ) ٤٠٩(عملهم حظرت المادة    
ب الحـساب أو    إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إال لـصاح             

  .وكيله الخاص أو لورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو للمحكمة
  

  الباب الرابع

  األوراق التجارية

  
مـن  ) ٥٤٩-٣٧٨(من المشروع، والمواد    ) ٥٨٤-٤١٠(تعالج هذه األوراق التجارية المواد      

من قـانون التجـارة     ) ٢٨٩-١٢٣(، والمواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(قانون التجارة المصري رقم     
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(ألردني رقم ا

إن األهمية القصوى التي تمثلها األوراق التجارية في المعامالت اليومية جعلتها بحق من أهـم               
موضوعات القانون التجاري إسهاماً في بناء ونهضة المعامالت التجارية بمـدلولها الواسـع،             

نمـا يـشمل كافـة      خاصة وأن دور هذه األوراق ال يقتصر على التبادل التجاري فحـسب وإ            
فبفضل تلك األوراق أمكن تحريك الثـروات والتغلـب علـى           . المعامالت ذات الطابع المالي   

مشكلة اختالف المكان بين أصحاب المعامالت التجارية، ومن خـالل التعامـل بهـا أصـبح                
وإذا كانـت الحيـاة     . باإلمكان تحقيق ثروات حاضرة كان يصعب تحقيقها إال في المـستقبل          

 في تطور مستمر لذا فقد كان طبيعياً أن تتطـور القواعـد التـي تحكـم األوراق                  االقتصادية
التجارية لتساير ما طرأ على تلك المعامالت من تطور ولتعاونها على أداء ما أنيط بهـا مـن                  
وظائف جديدة بعد أن صارت النصوص التي تنظم تلك األوراق والواردة في قانون البـوالس               

المفعول في قطاع غزة، واضحة القصور عن مواجهة الحاجات          الساري   ١٩٢٩ لسنة   ٤٧رقم  
العملية، ومصدر شكوى من المتعاملين بتلك األوراق سواء على مستوى األفراد أو الهيئـات              

وفي الضفة الغربية فإن القانون الساري المفعـول بخـصوص          . التي تعمل في مجال االئتمان    
، وهـو كـذلك ال يـزال        ١٩٦٦لسنة  ) ١٢(م  األوراق التجارية هو قانون التجارة األردني رق      

ورغم أن النصوص الواردة في هـذا القـانون         . ساري المفعول في المملكة األردنية الهاشمية     
بخصوص األوراق التجارية تحاكي النصوص الواردة فـي قـانون جنيـف الموحـد، إال أن                

  .المصطلحات والنصوص الواردة فيه كانت محل تعليق الفقه وانتقاده
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ا لتلك االعتبارات، فقد كان الزما إعادة تنظيم القواعد والنصوص المتعلقـة بـاألوراق              وتقدير
ولما كانت تلك األوراق    . التجارية وتوحيدها في قانون واحد يسري على كل محافظات الوطن         

تعد بحق أداة، لها من الصفة الدولية ما يقتضي أن تتشابه قواعدها في جميع الـدول، فحـسنا                  
يث أخذ بقواعد جنيف المتعلقة باألوراق التجارية التي حذت حـذوها معظـم             فعل المشروع ح  

وبغير ذلك لكان قانوننا مختلفا عن قوانين الدول األخرى بهـذا           . التشريعات المصرفية الحديثة  
  . الخصوص

ومع ذلك فقد أفاد المشروع من بعض التحفظات التي نص عليها الملحق الثاني التفاقية جنيف               
ظ التاسع عشر المتعلق بقاعدة انتقال ملكية مقابل الوفاء، إذ أفاد المشروع من هذا              وأهمها التحف 

التحفظ وأفرد فصال مستقال لتغطية مقابل الوفاء والتحفظ المتعلق بعدم تجديد الـدين بمجـرد               
  .قبول الدائن للورقة التجارية ما لم يتفق على ذلك صراحة أو ضمنا

  
  )٤١٠(مادة 

 على الكمبياالت والسندات ألمر، والـشيكات وغيرهـا مـن األوراق            تسري أحكام هذا الباب   
  .التجارية، أياً كانت صفة ذوي الشأن فيها، أو طبيعة األعمال التي أنشئت من أجلها

  
التي تعرف العمليات التي تسري عليها أحكام هذا الباب الرابـع           ) ٤١٠(يبدأ المشروع بالمادة    

  .منه
أوردت األمثلة التقليدية على تلك العمليـات والمتمثلـة فـي    أنها  ويتضح من نص هذه المادة 

الكمبيالة والسند ألمر والشيك وكان النص عليها على سبيل المثال وليس على سبيل الحـصر،               
فال ينصرف إذن اصطالح األوراق التجارية إلى الكمبيالة والسند ألمر والشيك فحسب وإنمـا              

العمل بشرط أن تتوافر لها المقومات والخـصائص        يشمل غيرها من األوراق التي قد يبتدعها        
مـن  ) ٧١(ويبدو أن هذا يعد تأكيدا لما ورد عليه النص في المادة            . التي تميز الورقة التجارية   

المشروع بخصوص الصكوك التي يكون محلها دفع مبلغ من النقود أو تسليم بـضائع، التـي                
كمـا  . خاصة بضياع األوراق التجارية   تحيل في الفقرة السابعة منها إلى نصوص هذا الباب ال         

أن هذا يذكر بالنصوص التي أوردها المشروع بخصوص إيصال اإليداع وصك الرهن اللذين             
  .يصدرهما المستودع العام ويجوز تداولهما بالطرق التجارية

أخضعت تلك األوراق ألحكام قانون الصرف بغض       ) ٤١٠(ومن ناحية أخرى يتضح أن المادة       
  .لموقعين عليها أو طبيعة العالقات التي حررت الورقة من أجلهاالنظر عن صفة ا

عالج المشروع األوراق التجارية بالتفصيل في ثالث فصول األول منها في الكمبيالة، والثاني             
وتجب المالحظة ابتداء أن المشروع يـستخدم مـصطلح         . في السند ألمر، والثالث في الشيك     
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رية عرفها المتعاملون بها عبر التـاريخ والتـي ينـشؤها           الكمبيالة للداللة على أول ورقة تجا     
الساحب آمرا من خاللها المسحوب عليه بدفع مبلغ معين من النقـود للمـستفيد فـي موعـد                  

وهو بذلك، وإن كان يخالف التشريع األردني النافذ في الضفة الغربية الذي يعرف             . استحقاقها
د بموجبها المحرر بدفع مبلغ معين مـن النقـود          الكمبيالة على أنها الورقة التجارية التي يتعه      

للمستفيد في موعد استحقاقها، إنما يأخذ حقيقة بالتسمية الدارجة في قانون جنيف الموحد وفـي               
فسند الـسحب   .  كالقانون المصري والقطري واإلماراتي    –العديد من القوانين المحلية المقارنة      

وأمـا  . ن األردني هي الكمبيالة في هذا المشروعالمعروفة في القانو) أو السفتجة أو البوليصة (
التي ينظمها القانون األردني فهي السند ألمر في هذا         ) أو السند اإلذني أو السند ألمر     (الكمبيالة  
  .المشروع

  
  الفصل األول

  الكمبيالة

من قانون التجـارة    ) ٤٦٧-٣٧٩(من المشروع، والمواد    ) ٥٠٢-٤١١(تعالج الكمبيالة المواد    
) ١٢(من قانون التجارة األردني رقـم       ) ٥٩-٥١(، والمواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(قم  المصري ر 

  .١٩٦٦لسنة 
يقصد بالكمبيالة تلك الورقة التجارية التي تتضمن أمرا صادرا من الساحب إلـى المـسحوب               
عليه بأن يدفع مبلغا معينا من النقود ألمر شخص ثالث هو المستفيد أو لحاملها وذلـك عنـد                  

وقد عالج المشروع أحكام الكمبيالة في عدة       . أو في تاريخ معين أو قابل للتعيين      اإلطالع عليها   
  :فروع، كما يلي

  
  الفرع األول

  إنشاء الكمبيالة

  
  )٤١١(مادة 

  :يشتمل صك الكمبيالة على البيانات اآلتية 
  .مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها" كمبيالة"كلمة . ١
  .فاء مبلغ معين من النقودأمر غير معلق على شرط بو. ٢
  ".المسحوب عليه"اسم من يلزمه الوفاء . ٣
  .ميعاد االستحقاق. ٤
  .مكان الوفاء. ٥
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  ".المستفيد"اسم من يجب الوفاء له أو ألمره . ٦
  .تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة. ٧
  .على نحو مقروء"الساحب"توقيع من أنشأ الكمبيالة . ٨
  

  )٤١٢(مادة 
د البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر كمبيالة إال فـي الحـاالت              الصك الخالي من أح   

  :اآلتية 
  .إذا خلت من بيان ميعاد االستحقاق اعتبرت مستحقة الوفاء لدى االطالع عليها. ١
وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المـسحوب عليـه مكانـاً         . ٢

  .حوب عليه في نفس الوقتللوفاء، وموطناً للمس
إذا خلت الكمبيالة من بيان مكان اإلنشاء اعتبرت منشأه في المكان المبـين بجانـب اسـم                 . ٣

  .الساحب وتوقيعه
  

  )٤١٣(مادة 
  .يجوز سحب الكمبيالة ألمر الساحب. ١
  .ويجوز سحبها على الساحب. ٢
  .ويجوز سحبها لحساب شخص آخر. ٣
  

  )٤١٤(مادة 
الة مستحقة الوفاء في موطن شخص من الغير، سواء في الجهة التي بها             يجوز أن تكون الكمبي   

  .موطن المسحوب عليه، أو في أي جهة أخرى
  

  )٤١٥(مادة 
يجوز لساحب الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى االطالع أو بعد مدة معينة من االطالع عليها،              . ١

  .أن يشترط عائداً منفصالً عن المبلغ المذكور فيها
  .ر هذا الشرط في الكمبياالت األخرى كأن لم يكنويعتب. ٢
  .ويجب بيان العائد في الكمبيالة، فإذا خلت منه أعتبر الشرط كأن لم يكن. ٣
  .ويحسب العائد من تاريخ إنشاء الكمبيالة، إذا لم يعين تاريخ آخر. ٤
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  )٤١٦(مادة 
  .ختالف بالمكتوب بالحروفإذا كتب مبلغ الكمبيالة بالحروف وباألرقام معاً، فالعبرة عند اال

  .وإذا كتب المبلغ عدة مرات بالحروف وباألرقام، فالعبرة عند االختالف بأقلها مبلغاً
  

  )٤١٧(مادة 
تكون التزامات ناقصي األهلية الذين ليسو تجاراً، وعديمي األهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على             

تياطيين أو بأية صفه أخرى باطلـة       الكمبيالة كساحبين أو مظهرين، أو قابلين، أو ضامنين اح        
بالنسبة إليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطالن قبل كل حامل للكمبيالة ولو كـان حـسن                 

  .النية
  

  )٤١٨(مادة 
إذا حملت الكمبيالة توقيعات أشخاص ليست لهم أهلية االلتزام بها، أو توقيعـات مـزورة، أو                

اب أخرى ألصحابها أو لمن وقعت الكمبيالـة        ألشخاص وهميين، أو توقيعات غير ملزمة ألسب      
  .بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم من الموقعين عليها تبقى مع ذلك صحيحة

  
  )٤١٩(مادة 
  .يخضع شكل االلتزامات بموجب الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها. ١
ي الفقرة السابقة،   ومع ذلك إذا كان االلتزام غير صحيح شكالً بموجب القانون المشار إليه ف            . ٢

ولكنه صحيح شكالً وفقاً ألحكام القانون الفلسطيني، فال يكون لعيبه الشكلي أثـر فـي صـحة       
  .االلتزامات الالحقة التي تنشأ بموجب الكمبيالة في فلسطين

  
  )٤٢٠(مادة 
  .يرجع في تحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته. ١
ومع ذلك إذا كان القانون الواجب التطبيق يعتبر الملتزم بموجب الكمبيالة ناقص األهليـة،              . ٢

  .فإن التزامه يبقى صحيحاً إذا وضع توقيعه على الكمبيالة في دولة يعتبره قانونها كامل األهلية
  

  )٤٢١(مادة 
وجب الكمبيالة،  من وقع كمبيالة نيابة عن شخص آخر بغير تفويض منه، يلتزم شخصياً بم            . ١

  .فإذا أوفاها آلت إليه الحقوق التي كانت تؤول إلى من ادعى النيابة عنه
  .ويسري هذا الحكم على النائب إذا جاوز حدود نيابته. ٢

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٤٢٢(مادة 
  .يضمن ساحب الكمبيالة قبولها ووفاءها. ١
فـاء،  ويجوز له أن يشترط إعفاءه من ضمان القبول، وكل شرط بإعفائه من ضـمان الو              . ٢

  .يعتبر كأن لم يكن
  

 تعد تصرفا قانونيا يجـب، لـصحته، تـوفر          - كورقة تجارية    –مما ال شك فيه أن الكمبيالة       
. الشروط الموضوعية الالزمة إلنشاء سائر التصرفات القانونية وهي الرضا والمحل والـسبب           

في القـانون   وقد تجنب المشروع معالجة هذه الشروط الموضوعية تاركا إياها للقواعد العامة            
المدني، مع األخذ باالعتبار النصوص التي أوردها المشروع بخـصوص األهليـة التجاريـة              

  .باعتبار إنشاء الكمبيالة عمال تجاريا بذاته
وبالمقابل فقد اهتم المشروع بمعالجة الشروط الشكلية الالزمة لصحة الكمبيالـة، فاشـترط أن              

ميزاته، حتى تقوم الكمبيالة بوظيفتها االقتصادية      تكون محررا مكتوبا حامال بذاته مشتمالته وم      
كأداة وفاء وائتمان وحتى يستطيع كل من يتعامل بها التعرف على حقيقتها من مجرد اإلطالع               

  :البيانات القانونية التي تشتمل عليها الكمبيالة وهي) ٤١١(وعليه، فقد عددت المادة . عليها
ويتضح أن المشروع يـشترط أن      . غة التي كتب بها   مكتوبة في متن الصك وبالل    " كمبيالة"كلمة  

تكون الكمبيالة مكتوبة دون أن يحدد طريقة معينة للكتابة فقد تكون هذه الكمبيالة مطبوعـة أو                
مكتوبة بخط اليد، وقد تكون هذه الكتابة عرفية أو رسمية موثقة لدى أية جهة حكومية ككاتـب     

يالة بلغة معينـة، وإنمـا يفتـرض أن تكـون           غير أن المشروع لم يشترط كتابة الكمب      . العدل
الكمبيالة كاملة مكتوبة بلغة واحدة أو أكثر أي أن تكون كل لغة كتبت بها الكمبيالة متـضمنة                 

  .سائر بياناتها
وتتمثل الحكمة من هذا البيان في تنبيه كل من يتعامل بالكمبيالة إلى التعرف على طبيعة هـذه                 

هير، وهي فعال كذلك ما لم يرد فيها شـرط يمنـع تـداولها              الورقة بأنها تجارية وتنتقل بالتظ    
  .بالتظهير

فال يجوز أن يكون محل الكمبيالة غير       . أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود         
مبلغ من النقود، ويجب أن يكون هذا المبلغ معينا تعيينا كافيا وأن يكون أداؤه غير معلق على                 

  .  تداول الكمبيالة بالسرعة التي تقتضيها المعامالت التجاريةوالحكمة من ذلك تسهيل. شرط
وقد يكون المسحوب عليـه شخـصا معنويـا أو          . اسم من يلزمه الوفاء، أي المسحوب عليه      

غير أن الجدير بالذكر أن المسحوب عليه       . طبيعيا، وال شيء يحول دون تعدد المسحوب عليهم       
بح ملتزما أو مدينا في هذه الكمبيالة إال إذا قدمت          وإن وجه له الساحب أمرا بالدفع فإنه ال يص        

  .له وقبلها، وهذا ما يؤكد مبدأ الشكلية الذي يقوم عليه قانون الصرف
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وقد يكون لدى اإلطالع، أو بعد مدة معينة من اإلطالع، أو في تاريخ معين،              . ميعاد االستحقاق 
أهمية ذكر هذا التـاريخ فـي أنـه    وتتجلى . أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشاء الكمبيالة نفسها      

الموعد الذي يحق فيه للمستفيد أن يطالب المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، كما أنه يبين تـاريخ                
التوقف عن الدفع في حال امتنع المسحوب عليه أو أي ملتزم آخر كالمظهرين مثال، عن أداء                

  .قيمة الكمبيالة
اره المكان الذي يجب على المستفيد أو الحامل أن         وتتجلى أهمية هذا المكان باعتب    . مكان الوفاء 

يطالب فيه المسحوب عليه بقيمة الكمبيالة، وعادة ما يكون مكان الوفاء هـو محـل إقامـة أو             
  .موطن المسحوب عليه

ويتضح أنه ال يجوز وفقا للمشروع   تماما كما     . اسم من يجب الوفاء له أو ألمره، أي المستفيد        
 الموحد   إنشاء الكمبيالة لصالح الحامل بل يجب أن تسحب مبـدئيا              هو الحال في قانون جنيف    

لم ) على بياض (باسم شخص معين، فإن سحبت الكمبيالة لحاملها أو لم يذكر فيها اسم المستفيد              
غير أن الكمبيالة يمكن أن يتم إنشاؤها ألمر الساحب         . تعد هذه الورقة كمبيالة بالمعنى التجاري     

. وال نقاش في أن المستفيد قد يكون شخصا معنويا أو طبيعيا          .  للحامل ابتداء ومن ثم تظهيرها   
وال شيء يمنع كذلك أن يكون المستفيد من الكمبيالة أكثر من شخص، وإنما ال تبرأ ذمة المدين               

  .في هذه الحالة إال بالوفاء لجميع المستفيدين المذكورين في الكمبيالة
ية تاريخ إنشاء الكمبيالة في معرفة أهليـة الـساحب       وتتجلى أهم . تاريخ ومكان إنشاء الكمبيالة   

وقت إنشائها، وفي حالة إفالس الساحب يمكن معرفة ما إذا كانت الكمبيالة قد نظمت في فترة                
الريبة أم ال، ثم إن الكمبيالة المستحقة بعد تاريخ معين من تاريخ إنشائها يجب فيها معرفة هذا                 

 أن تاريخ إنشاء الكمبيالة يلعب دورا في حـسم النـزاع            التاريخ لتحديد تاريخ االستحقاق، كما    
الذي قد يثور عند تزاحم عدة حاملين لكمبياالت مسحوبة على مقابل وفاء واحد لدى المسحوب               

وأما مكان إنشاء الكمبيالة فهو أيضا مهم، وبخاصة لتعيين القانون الواجب التطبيق على             . عليه
  .شكل الكمبيالة

ويعد توقيع الساحب على الكمبيالة ضروريا إللزامه بها تجاه         . مقروء توقيع الساحب، وبشكل    
  .المستفيد أو الحامل لدفع قيمتها عند امتناع المسحوب عليه عن الدفع

مع المادة التالية لها يتضح أن هذه البيانات ليـست جميعهـا            ) ٤١١(ومن خالل قراءة المادة     
 تنتج عن نقص بعـض البيانـات القانونيـة          تقرر صراحة اآلثار التي   ) ٤١٢(فالمادة  . إلزامية

المنصوص عليها في المادة السابقة، فرتبت البطالن أثراً لنقص بعضها والتي من شأن نقصها              
أن يحول دون كفايتها الذاتية عن بيان الحق الذي تتضمنه بمجرد اإلطالع عليها ممـا يـؤثر                 

فمثال تكـون الكمبيالـة     . آلخرعلى طبيعة الورقة، بينما تفاوت هذا األثر عند نقص البعض ا          
باطلة وال يعتد بها إذا خلت من األمر غير المعلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقـود أو                   
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من قانون التجارة األردني    ) و/١٢٥(وخالفا لما عليه الحال في ظل المادة        . من توقيع الساحب  
البوليـصة مـع ظهـور      التي تقضي بأن خلو السند من ذكر كلمة سند السحب أو السفتجة أو              

المعنى الضمني لجعله كذلك، ال يفقده معناه كسند سحب، فقد قرر المشروع أن إهمـال ذكـر                 
كلمة كمبيالة بشكل صريح في متنها، أو ذكر أية كلمة أخرى غير كمبيالة في متن الصك يفقده                 

  . معناه ككمبيالة
قة الوفاء لدى اإلطالع عليها،     وأما إذا خلت الكمبيالة من بيان ميعاد االستحقاق اعتبرت مستح         

وإذا خلت من بيان مكان الوفاء اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكاناً للوفـاء،                
وموطناً للمسحوب عليه في نفس الوقت، وإذا خلت من بيان مكان اإلنشاء اعتبرت منشأه فـي                

الة من بيان اسـم المـسحوب       وأما إذا خلت الكمبي   . المكان المبين بجانب اسم الساحب وتوقيعه     
عليه فيمكن القول بتحولها إلى سند ألمر، باعتبار أن الساحب في هذه الحالة هو الملتزم الوحيد              

  . تجاه المستفيد
للساحب أن يحرر الكمبيالة على نفسه مع االحتفاظ للورقـة بـصفتها            ) ٤١٣(وأجازت المادة   

االلتزام الصرفي بمجرد التوقيع على الورقة       إذ يعتد بنشأة     -وهذا يفيد أن المشروع     . ككمبيالة
 إنما يأخذ بنظرية اإلنشاء، وليس بنظرية اإلصدار التي تقتضي عدم االعتـراف بـااللتزام               –

وبذلك يكون عنوان الفرع األول من هذا       . الصرفي إال بإصدار الكمبيالة بتسليمها ألول مستفيد      
وحسنا فعـل   . ية التي تبناها في هذا المجال     سليما ومتناغما مع النظر   " إنشاء الكمبيالة "الفصل  

المشروع إذ اعتد بالتوقيع الصرفي ورتب عليه أثره بغض النظر عن تعدد أشخاص الورقـة               
  .ألن في ذلك تدعيم لمبدأ الشكلية الذي يستند إليه قانون الصرف

 ولو  اشتراط وفاء الكمبيالة في موطن المسحوب عليه أو الغير حتى         ) ٤١٤(كما أجازت المادة    
ولكن . كان موطن هذا األخير في أية جهة أخرى خالف الجهة التي بها موطن المسحوب عليه              

إذا لم يقم الغير المشار إليه بالوفاء فعلى الحامل أن يعمل احتجاج عدم الوفاء ضد المـسحوب                 
  .عليه ذاته وليس هذا الغير الذي ال يعتبر وكيال عن المسحوب عليه

راط عائد منفصل عن مبلغ الكمبيالة في حالة ما إذا كـان واجبـة              اشت) ٤١٥(وأجازت المادة   
الدفع بمجرد اإلطالع أو بعد مدة من اإلطالع واعتبار هذا الشرط في الكمبياالت األخرى كأن               

وترجع التفرقة بين هذين النوعين من الكمبياالت إلى أن ساحب الكمبيالة الواجبة الدفع             . لم يكن 
 هذا التاريخ وسعر العائد، ويستطيع لذلك أن يحدد مقدار العائـد            في تاريخ معين يعرف مقدما    

المستحق ويضيفه إلى أصل المبلغ خالفا للكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد اإلطالع أو بعـد مـدة              
وكذلك أوجب المشروع بيان سعر العائد الذي يجب احتسابه في هذه الحالة          . اإلطالعمعينة من   

وإذا خلت الكمبيالة من سعر العائـد أو علـى          . من تاريخ اإلنشاء ما لم يتفق على تاريخ آخر        
  .األقل من طريقة واضحة الحتسابه اعتبر شرط العائد كأن لم يكن
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ا ما كتب بالحروف واألرقام وكان ثمة اختالف بينهما         أن مبلغ الكمبيالة إذ   ) ٤١٦(وبينت المادة   
وإذا كتب عدة مرات بالحروف واألرقام، فالعبرة عند االخـتالف          . فالعبرة بالمكتوب باألحرف  

  .بأقلها مبلغا
أثر البطالن المترتب على توقيع القاصر على الكمبيالة عليـه وحـده            ) ٤١٧(وقصرت المادة   

األثر ذاتـه   ) ٤١٨(ى التزاماتهم صحيحة، كما ورتبت المادة       دون الموقعين اآلخرين الذين تبق    
ومقتضى ذلك أنه إذا وقعت ورقة من قاصـر     . على البطالن الناشئ عن تزوير أحد التوقيعات      

أو ورد عليها توقيع مزور أيا كانت صفة الموقع جاز للحامل الرجوع على كل موقـع آخـر                  
  . ل صاحب توقيع صحيح على الورقةمتمتع باألهلية وضع توقيعه على الورقة، وعلى ك

يعد تطبيقا لمبدأ استقالل التوقيعات فـي الكمبيالـة،         ) ٤١٨،  ٤١٧(ولعل ما جاء في المادتين      
. حيث ينظر إلى توقيع كل ملتزم بالكمبيالة بصورة منفصلة عن تواقيع الملتـزمين اآلخـرين              

التمـسك بـنقص أهليتـه أو       ) أو لنائبه (لغير كامل األهلية وحده     ) ٤١٧(ولذلك أجازت المادة    
انعدامها في مواجهة الحامل أو الموقعين اآلخرين على الكمبيالة، ودون أن يكـون ألي مـن                
هؤالء التمسك بهذا الدفع في مواجهة الحامل للتحلل من التزامه تجاهه، ومن الجدير بالذكر أن               

مواجهة حتى الحامـل    الموقع على الكمبيالة غير كامل األهلية يستطيع التمسك بهذا الدفع في            
  .حسن النية، ألن مصالحه أولى بالرعاية من مصالح غيره ولو كانوا حسني النية

من المشروع على مبدأ استقالل التوقيعات، فاعتبرت توقيـع الكمبيالـة           ) ٤١٨(وأكدت المادة   
باسم شخص دون علمه بقصد االستفادة من ائتمانه، أو سحب الكمبيالة على شخص وهمـي ال    

ه، أو سحبها باسم الموكل من قبل الوكيل متجاوزا حدود وكالتـه، اعتبـرت توقيـع                وجود ل 
الكمبيالة في كل هذه الحاالت غير ملزم لمن نسبت إليه، واعتبرت أن أياً من هذه التوقيعـات                 
غير الملزمة لمن نسبت إليه ال تؤثر في صحة التوقيعات األخرى لباقي الملتزمين، فـبطالن               

  .مين بالكمبيالة ال يؤثر أبدا في التزامات الموقعين اآلخرينتوقيع أحد الملتز
الحاالت المتعلقة بتنازع القوانين وقررتا القواعد التـي يجـب          ) ٤٢٠،  ٤١٩(واجهت المادتان   

إتباعها فيما يتعلق باألهلية والشروط الشكلية وآثـار االلتزامـات التـي تـضمنتها الورقـة،                
ت الناشئة عن الكمبيالة لقانون الدولة التي صدرت فيها         شكل االلتزاما ) ٤١٩(فأخضعت المادة   

هذه االلتزامات، ومع ذلك إذا كان االلتزام غير صحيح شكال بموجب قانون الدولة التي صدر               
فيها هذا االلتزام لكنه صحيح شكال وفقا ألحكام القانون الفلسطيني، فال يكون لعيبه الشكلي أثر               

  .تنشأ بمناسبة التعامل بالكمبيالة في فلسطينفي صحة االلتزامات الالحقة التي 
المرجـع األول   ) ٤٢٠(وبالنسبة لتحديد أهلية الملتزم بموجب الكمبيالة كذلك فقد جعلت المادة           

لتحديدها هو قانون الدولة التي ينتمي إليها الموقع بجنسيته، فإذا كان كامل األهلية وفقـا لهـذا                
ا اعتبر الموقع قاصرا أو ناقص األهلية وفقا ألحكـام          وأما إذ . القانون كانت التزاماته صحيحة   
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قانون جنسيته فإن التزامه مع ذلك يظل صحيحا إذا كان قانون الدولة التي وضع توقيعه على                
  .الكمبيالة فيها يعتبره كامل األهلية

حكم من وضع توقيعه على الكمبيالة نيابة عن آخر بدون تفويض منه        ) ٤٢١(وأوضحت المادة   
ائب الذي جاوز حدود نيابته بأن جعلت كل منهما ملتزما شخصيا بها، ودون أن يكون               وحكم الن 

وفي هاتين الحالتين فإن الـشخص      . من تم التوقيع باسمه أو من ادعيت النيابة عنه ملتزما به          
الذي يوقع الكمبيالة سواء كان نائبا متجاوزا أم شخصا غير مخول أصـال بـالتوقيع، أصـبح        

صية بسبب توقيعه على هذه الكمبيالة، فكأن التوقيع صدر أصـال بـشكل             ملتزما بصفته الشخ  
 إذا مـا قـام بالوفـاء        –ومن ناحية أخرى فقد قرر المشروع أن تنتقل لهذا الموقـع            . صحيح

 جميع الحقوق الناشئة عنها والتي كان من المفترض أن تؤول لمن وقع هو باسمه               -بالكمبيالة  
  .أو لمن ادعى النيابة عنه

الساحب باعتباره المدين األصلي في الكمبيالة بقبولها ووفائها، ولكنهـا          ) ٤٢٢( المادة   وألزمت
ولعل الحكمة  . أجازت له اشتراط عدم ضمان القبول وحرمت عليه اشتراط عدم ضمان الوفاء           

الكامنة وراء منع الحامل من التحلل من التزامه بالوفاء بقيمة الكمبيالة هو الحرص على حقوق               
فالساحب باعتباره المدين األصـلي فـي       . دما يرفض المسحوب عليه الوفاء بقيمتها     حاملها عن 

  .الكمبيالة يقع على عاتقه االلتزام األساسي بالوفاء بقيمتها
  

  الفرع الثاني

  التظهير

  
  )٤٢٣(مادة 
  .كل كمبيالة ولو لم يصرح فيها أنها مسحوبة لألمر، تتداول بالتظهير. ١
أو أية عبارة أخرى    " ليست لألمر " ة التي يضع فيها الساحب عبارة       ال يجوز تداول الكمبيال   . ٢

تفيد هذا المعنى، إال باتباع إجراءات حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني، مع ما               
  .يترتب عليها من آثار

يجوز التظهير إلى المسحوب عليه، سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها، كما يجوز التظهير إلى               . ٣
  .الساحب، أو إلى أي ملتزم آخر ويجوز لجميع هؤالء تظهير الكمبيالة من جديد
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  )٤٢٤(مادة 
يجب أن يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير يعتبر كأن لم                . ١

  .يكن
  .يكون التظهير الجزئي باطالً. ٢
  .تظهيراً على بياض" لحامله"يعد التظهير . ٣
  

  )٤٢٥(مادة 
  .ويوقعه المظهر" وصلة " يكتب التظهير على الكمبيالة نفسها، أو على ورقة متصلة بها . ١
يجوز أال يذكر في التظهير اسم المظهر إليه، كما يجوز أن يقتصر على توقيع المظهـر،                . ٢
ويشترط لصحة التظهير في هذه الحالة األخيرة أن يكتب علـى ظهـر             ) التظهير على بياض  (

  ".الوصلة " لى الورقة المتصلة بها الكمبيالة، أو ع
  

  )٤٢٦(مادة 
  .ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة. ١
  :وإذا كان التظهير على بياض جاز للحامل . ٢

  .أن يمالً البياض بكتابة اسمه، أو اسم شخص آخر
  . أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر

  .لى شخص آخر دون أن يمأل البياض، ولم لم يظهرها أن يسلم الكمبيالة إ
  

  )٤٢٧(مادة 
  .يضمن المظهر قبول الكمبيالة ووفاءها، ما لم يشترط غير ذلك. ١
ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحالة ال يكون ملزماً بالضمان قبـل مـن                 . ٢

  .تؤول إليه الكمبيالة بتظهير الحق
  

  )٤٢٨(مادة 
لكمبيالة حاملها الشرعي، إذا أثبت أنه صاحب الحق فيها بسلسلة من تظهيرات            يعتبر حائز ا  . ١

غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، وتعتبر التظهيرات المشطوبة في هذا الشأن              
كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر أعتبر الموقع على هذا التظهير أنـه                 

  .في الكمبيالة بالتظهير على بياضهو الذي آل إليه الحق 
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إذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فال يلزم الحامل بالتخلي عنها، إذا أثبت حقه فيها طبقاً للفقرة                . ٢
السابقة، إال إذا كان قد حصل عليها بسوء نية، أو ارتكب في سبيل الحـصول عليهـا خطـأ                   

  . جسيماً
  

  )٤٢٩(مادة 
من هذا القانون، ليس لمن أقيمت عليه دعوى بكمبيالـة          ) ٤١٧(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة      

أن يحتج على حاملها بالدفوع المبنية على عالقاته الشخصية بساحبها أو بحامليها السابقين، ما              
  .لم يكن قصد الحامل وقت حصوله عليها اإلضرار بالمدين

  
  )٤٣٠(مادة 
أو أي بيان   " للتوكيل"أو  " قيمة للقبض ال"أو  " القيمة للتحصيل "إذا اشتمل التظهير على عبارة      . ١

آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة، ولكن ال يجوز له               
  .تظهيرها إال على سبيل التوكيل

وليس للملتزمين في هذه الحالة االحتجاج على الحامل، إال بالدفوع التي يجوز االحتجـاج              . ٢
  .بها على المظهر

  .وال تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلي بوفاة الموكل أو الحجر عليه. ٣
  

  )٤٣١(مادة 
أو أي بيان آخر يفيد     " القيمة للرهن   " أو  " القيمة للضمان   " إذا اشتمل التظهير على عبارة      . ١

مبيالـة  الرهن جاز للحامل استعمال جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة،ومع ذلك إذا ظَهـر الك           
  .اعتبر التظهير حاصالً على سبيل التوكيل

وليس للملتزمين بالكمبيالة االحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على عالقاتهم الشخـصية            . ٢
بالمظهر، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الكمبيالة اإلضرار بالمدين، وتكون حماية              

  .بالرهنالحامل في هذا الشأن في حدود دينه المضمون 
  

  )٤٣٢(مادة 
التظهير الالحق لميعاد االستحقاق ينتج آثار التظهير السابق عليه، أما التظهيـر الالحـق              . ١

الحتجاج عدم الوفاء، أو الحاصل بعد انقضاء الميعاد القانوني المحدد لعمل هذا االحتجاج فـال              
  .ينتج إال آثار حوالة الحق المقررة في القانون المدني
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التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل انقـضاء الميعـاد المحـدد لعمـل               يفترض في   . ٢
  .االحتجاج، ما لم يثبت غير ذلك

  
لعل أهم وظائف الكمبيالة تتمثل في نقل النقود، األمر الذي استوجب اعتبار تظهير الكمبيالـة               

لك البيان الكتابي   ويقصد بالتظهير ذ  . هو وسيلة التداول العملية والقانونية لهذه الورقة التجارية       
أي (الذي يحرر على ظهر الكمبيالة االسمية أو ألمر ويكون مقترنا بتوقيع المستفيد أو الحامل               

وينقسم التظهير  . حتى يفيد نقل الحق الثابت في الكمبيالة منه إلى المظهر إليه وألمره           ) المظهر
حيث األثر الـذي  من حيث شكله إلى تظهير إسمي وتظهير للحامل وتظهير على بياض، ومن      

يترتب عليه يكون التظهير من حيث المبدأ تظهيرا تاما أي ناقال للملكية ما لم يتبين من صيغته                 
  :وقد تطرق المشروع إلى كل ذلك كما يلي. أنه قصد به أن يكون تظهيرا توكيليا أو تأمينيا

تظهير، حتى لو لم    أن األصل في الكمبيالة أن تكون قابلة للتداول بطريق ال         ) ٤٢٣(بينت المادة   
غير أن الكمبيالـة التـي يـشترط    . يذكر فيها صراحة عبارة األمر التي تفيد إمكانية تظهيرها   

الساحب فيها صراحة أنها ليست ألمر أو ليست إلذن أو أية عبارة أخرى تفيـد عـدم رغبـة                   
شخص ساحبها بطرحها للتداول بالتظهير، ال يمكن للحامل أن يتنازل عن حقوقه بموجبها إلى              

وأما إذا وضع هذا الشرط أحـد       . آخر إال عن طريق حوالة الحق المعروفة في القانون المدني         
  . المظهرين فان الكمبيالة تبقى بالرغم من ذلك قابلة للتداول بالتظهير

. التظهير ألي شخص ولو كان من الملتـزمين الـسابقين         ) ٤٢٣/٣المادة  (كما أجاز المشروع    
كما أن التظهير إلى المـسحوب      .  أو إلى أي ملتزم آخر أمر جائز       فالتظهير إلى الساحب نفسه   

وأجاز المشروع لكل من هؤالء إعادة تظهير       . عليه جائز كذلك، سواء قبل الكمبيالة أم لم يقبلها        
وإذا كان المسحوب عليه قابال للكمبيالة فإن تظهيرهـا لـه يجعلـه دائنـا               . الكمبيالة من جديد  

مدين بموجبها، ولكن التزام المسحوب عليه ال ينقـضي باتحـاد           باإلضافة إلى صفته األولى ك    
الذمتين إال إذا بقيت الكمبيالة لديه حتى حلول تاريخ استحقاقها، وإذا لم يكن قابال للكمبيالة فإنه                
يستطيع الرجوع على ساحبها كأي حامل للكمبيالة عند حلول ميعاد استحقاقها ومطالبته بـدفع              

  . قيمتها
من المشروع تعليق التظهير على شرط وهو أمر تقتـضيه طبيعـة   ) ٤٢٤/١(وحظرت المادة   

الورقة التجارية من لزوم كفايتها الذاتية والتزام الموقع الصرفي بحدود ما ورد بالورقة ذاتهـا               
من بيانات والتزامه بتوقيعه الوارد عليها دون أن يكون له فرصة في التحلل من هذا االلتـزام                 

ولذلك إذا علق التظهير على شرط اعتبر الشرط كـأن لـم       . ن الورقة نتيجة ألسباب خارجة ع   
يكن، وفي هذا مصلحة للمظهر إليه وخطر على المظهر ألن الحامل يمكنه االعتـداد بانتقـال                
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الملكية إليه دون قيد أو شرط في حين أن المظهر قد يفاجأ ببطالن التعليق وصـحة التظهيـر                  
  . ه دون أية عائقوبالتالي انتقال الملكية للمظهر إلي

أن يرد التظهير على جزء من مبلغ الكمبيالة ألنه ال يتفق مع ما             ) ٤٢٤/٢(كما حظرت المادة    
ال شك في أن هذا النوع من التظهير        . يقتضيه التظهير من التخلي عن الورقة إلى المظهر إليه        

ملك مـثال غيـر     يخلق صعوبات عملية، فكيف لنا أن نتخيل الكمبيالة بحيازة حاملها الذي ال ي            
نصف قيمتها، في حين ظهر نصف قيمتها اآلخر لشخص آخر ليس لديه دليل على ذلك ألنه ال                 

  !يستطيع حمل الكمبيالة في الوقت ذاته؟
وعليه، إذا كانت الكمبيالة محررة ألكثر من مستفيد فإن تظهيرها ال يمكن أن يرد على حصة                

، إال إذا كانوا متضامنين فيجـوز عندئـذ         واحد منهم فقط بل يجب لصحته أن يتم منهم جميعا         
  .تظهيرها من واحد باسمهم جميعا

ورود التظهيـر   ) ٤٢٥(وحرصا من المشروع على شكلية الورقة التجارية فقد أوجبت المادة           
على الكمبيالة ذاتها أو على وصلة حتى يتمكن الحامل من الوقوف علـى جميـع الملتـزمين                 

كانت الكمبيالة تستمد وجودها من ظاهر شكلها فـإن مجـرد           فإذا  . بالورقة بمجرد النظر إليها   
التوقيع على ورقة الكمبيالة أو على الوصلة يعد تظهيراً لها ولو كان على بياض ودون ذكـر                 

  .اسم المظهر إليه
على التظهير نقل الحق الثابت بالورقة ولو كان تظهيراً على بياض أي            ) ٤٢٦(ورتبت المادة   

  :بيالة، وأجازت للحامل عندئذ عدة خيارات هيبمجرد التوقيع على الكم
أن يمأل البياض بوضع اسمه، فيتحول التظهير على بياض إلى تظهير إسمي يخول المظهـر               

  .إليه التظهير من جديد
أن يمأل البياض بوضع اسم شخص آخر بحيث يعتبر هذا الشخص اآلخر مظهرا إليه من قبل                

يد، وبذلك يخرج المظهر إليه األصلي من دائرة        المظهر على بياض ويجوز له التظهير من جد       
  . االلتزام الصرفي لعدم ورود توقيع له على الكمبيالة وال يسأل عن قيمتها إال من وقع عليها

أن يوقع على الكمبيالة من جديد باعتباره مظهرا، وقد يظهر الكمبيالة تظهيراً على بيـاض أو                
  .تظهيرا اسميا

خر دون أن يمأل البياض، ويتم تداول هذه الكمبيالة فيمـا بعـد             أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آ     
  .بالمناولة كما لو أنها للحامل

يعتبر التظهير للحامل كالتظهير علـى بيـاض،        ) ٤٢٤/٣المادة  (ويجب التنويه بأن المشروع     
  .وبالتالي تسري عليه األحكام السابقة

مظهـر إليـه وجميـع الحملـة        التزام المظهر بالضمان في مواجهة ال     ) ٤٢٧(وقررت المادة   
الالحقين، ولكنها أجازت له في الوقت ذاته اشتراط عدم الضمان سـواء بالنـسبة للوفـاء أو                 
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للقبول، وال يستفيد من هذا الشرط سوى الموقع الذي اشترطه وذلـك طبقـا لمبـدأ اسـتقالل                  
 ال يكـون  كما أجازت له اشتراط حظر تظهير الكمبيالة من جديد وفي هذه الحالـة          . التوقيعات

ملزما بالضمان إال قبل الشخص الذي ظهر له الكمبيالة فقط، ولكن ال يستطيع المظهر أن يمنع                
تظهير الكمبيالة بموجب هذا الشرط ألن كل ما يترتب على هذا الشرط هو إعفاؤه من الضمان                

  .قبل من انتقلت إليهم الكمبيالة بتظهير الحق
 الكمبيالة حاملها الشرعي ويكفي في هـذا الـشأن أن           يعتبر من بيده  ) ٤٢٨(ووفقا لحكم المادة    

اعتبـر الموقـع    " على بياض "وإذا كان أحد التظهيرات     . تثبت له الحيازة وتسلسل التظهيرات    
على التظهير الكامل أنه هو الذي آل إليه الحق في الكمبيالة بموجب ذلك التظهير على بياض                

جب تظهير على بياض أنه حامل شـرعي        ويعتبر الحامل األخير الذي حصل على الورقة بمو       
وتعتبر التظهيرات المشطوبة كأن لم تكن، وال يهم مـا إذا كـان             . بغير حاجة إلى مأل البياض    

وإذا فقد شخص حيازة الكمبيالة فال يجوز لـه إلـزام الحامـل             . الشطب حصل عمدا أو سهوا    
كن قـد حـصل عليهـا       بالتخلي عن الورقة إذا أثبت هذا األخير أنه حامل شرعي لها ما لم ي             

  .ويعد الخطأ الجسيم في هذا الشأن درجة من درجات سوء النية. بطريق الغش
بمبدأ استقالل التوقيعات صراحة مقننة بذلك ما استقر عليه الفقه والقضاء           ) ٤٢٩(أخذت المادة   

ومقتضاه أنه ال يجوز ألي من الموقعين على الكمبيالة أن يحتج على الحامـل حـسن النيـة                  
. ع الناشئة عن عالقاته األصلية بأي من الموقعين اآلخرين ما لم يكن الحامل طرفا فيها              بالدفو

ومعيار حسن النية هنا هو قصد اإلضرار إذ ال يكفي مجرد علم الحامل بالدفع ولكن ال بد وأن                  
  . تتوافر لديه نية اإلضرار بالمدين وقت التظهير

تبر من أهم آثار التظهير التام، لمـا يترتـب          وبذلك قنن المشروع قاعدة تطهير الدفوع التي تع       
عليها من حماية لحامل الكمبيالة حسن النية بحيث ال يجوز االحتجاج فـي مواجهتـه عنـدما                 
يطالب بقيمة الكمبيالة عند االستحقاق   بالدفوع التي كان يمكن المدين االحتجـاج بهـا فـي                  

بقين بسبب العالقات الشخصية بين     مواجهة المستفيد أو أي شخص آخر من حملة الكمبيالة السا         
ولكن يشترط إلعمال هذه القاعدة أن تكون الكمبيالة انتقلت للحامل          . المدين والموقعين اآلخرين  

  . بالتظهير وليس عن طريق حوالة الحق أو اإلرث أو الوصية مثال
هـا  وتجدر اإلشارة أيضا إلى أن التظهير ال يطهر كل الدفوع، بل هناك دفوع ال يـتم تطهير                

  :ومن األمثلة على الدفوع التي يطهرها التظهير. بالتظهير
الغلط الذي يقع فيه المظهر بالنسبة لقدرة المظهرين السابقين المالية والذي على أساسه ظهـر               

  .الكمبيالة إلى حاملها الجديد
  .الدفوع المبنية على عدم مشروعية السبب، ودون أن يتم ذكره في الكمبيالة
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 من واقعة الحقة لنشوء االلتزام، كأن ينقضي الدين األصلي في العالقة ما بين              الدفوع المستمدة 
  .الساحب والمستفيد أو المظهر والمظهر إليه بسبب المقاصة مثال

  . الدفوع المتعلقة بصورية بعض البيانات في الكمبيالة، كذكر اسم وهمي للمسحوب عليه
ة على الملتزمين بالكمبيالة، طالمـا أنـه        فكل هذه الدفوع ال تحول دون رجوع حامل الكمبيال        

  . حسن النية لم يكن يعلم بهذه الدفوع عند تسلمه الكمبيالة ولم يكن لديه نية لإلضرار بأحد
  : ومن الدفوع التي ال يطهرها التظهير

  . السبب غير المشروع المذكور في الكمبيالة
بيالة، فيستطيع الـشخص نـاقص      نقص األهلية أو انعدامها، أو تزوير أحد التوقيعات في الكم         

  .األهلية أو عديمها أو الشخص الذي زور توقيعه أن يحتج بذلك قبل الحامل حسن النية
  .عدم شرعية الحامل، كما يظهر من تسلسل التظهيرات

التحريف في بيانات الكمبيالة، فالحامل ال يستطيع الرجوع على الملتزمين بالورقة المحرفة إذا             
  . قبل تحريفها إال بما تم التزامهم به قبل التحريفكانوا ملتزمين بها

تجاوز الوكيل حدود وكالته، فألن الوكيل المتجاوز يلتزم هو شخصيا تجاه الحامل بمـا وقـع                
  .عليه ولو باسم موكله يستطيع الموكل االحتجاج بهذا التجاوز تجاه الحامل حسن النية

مل معرفته عنـد التظهيـر لـه يمكـن          وباختصار فإن كل عيب في الكمبيالة كان يمكن الحا        
االحتجاج به في مواجهته، وهذا ما ينطبق على العيوب الشكلية المتعلقة بالورقـة التجاريـة،               
كالدفوع المتعلقة بتحريف الورقة أو تزويرها أو الدفوع الناشئة عن السبب غيـر المـشروع               

امل العلم بها فال يجـوز      وأما الدفوع الشخصية، فألنه ال يسهل على الح       . المذكور في الورقة  
لكن المشروع استثنى من ذلك الدفع المتعلق بـنقص األهليـة أو            . االحتجاج بها في مواجهته   

انعدامها، حيث وازن بين حماية مصلحة الحامل وبين حماية مصلحة ناقص األهلية أو عديمها              
لعام وبالتالي يمكن   فوجد أن مصلحة األخير أولى بالرعاية ألن قواعد األهلية تعتبر من النظام ا            

  .التمسك بها قبل الحامل سواء كان حسن النية أو سيئها
بأنه إذا أشتمل التظهير على أية عبارة تفيد أنه تظهير توكيلي فإنه يجوز             ) ٤٣٠(تقضي المادة   

مع ذلك للحامل الذي انتقلت إليه الورقة أن يباشر جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة، ومـع                
وال يجوز االحتجاج علـى     .  له تظهيرها وإن قام بالتظهير اعتبر تظهيرا توكيليا        ذلك ال يجوز  

الحامل في هذا النوع من التظهير إال بالدفوع التي يجوز توجيهها للمظهر ومعنى ذلك أنـه ال                 
وال تنقض الوكالة وفقا لهـذه المـادة        . يجوز االحتجاج على الحامل بدفوع نشأت قبله مباشرة       

 الحجر عليه بل يبقى مع ذلك المظهر إليه ملتزما بتنفيذ واجبات الوكالة ومنها              بوفاة المظهر أو  
  .تقديم الورقة ومراعاة المواعيد واإلجراءات التي نص عليها القانون في هذا الشأن
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التظهير التأميني بأن منحت المظهر إليه تظهيراً تأمينيـا الحـق فـي             ) ٤٣١(عالجت المادة   
شئة عن الكمبيالة ورتبت على ذلك التزامه بما يلتـزم بـه حامـل              استعمال جميع الحقوق النا   

الورقة للمحافظة على ما بها من حقوق ومع ذلك لم يجز المشروع للمظهر إليه تظهيراً تأمينياً                
إعادة تظهير الورقة إلى الغير إال على سبيل التوكيل حتى ولو أخذ التظهير صيغة التظهيـر                 

 ساوى المشروع بين المظهر إليه تظهيراً تأمينياً والمظهر إليـه           التام أو التظهير التأميني وقد    
تظهيراً تاما في شأن سريان قاعدة استقالل التوقيعات وما يترتب عليها من تظهير الدفوع في               

  .حدود قيمة دينه المضمون بالرهن
ـ     ) ٤٣٢(نصت المادة    ة إال على أن ينتج التظهير آثاره حتى ولو تم بعد ميعاد استحقاق الكمبيال

أنها اعتبرت التظهير الالحق الحتجاج عدم الوفاء مجرد حوالة حق ولذلك فال تترتـب عليـه                
آثار التظهير فال يعتبر المظهر عندئذ موقعا صرفيا وال يلتزم قبل المظهر إليه بما يلتـزم بـه        

عـاد  أشخاص الورقة التجارية قبل الحامل وإذا خال التظهير من التاريخ اعتبر أنه تم قبل المي              
  .المحدد لالحتجاج ما لم يثبت غير ذلك

  
  الفرع الثالث

  مقابل الوفاء

  
  )٤٣٣(مادة 

على ساحب الكمبيالة أو من سحبت لحسابه أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ويسأل               
  .الساحب لحساب غيره، قبل مظهري الكمبيالة وحاملها دون غيرهم عن إيجاد مقابل الوفاء

  
  )٤٣٤(مادة 
 مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو لآلمر بالسحب في ميعـاد                يعد

  .استحقاق الكمبيالة بمبلغ من النقود مستحق األداء ومساو باألقل لمبلغ الكمبيالة
  

  )٤٣٥(مادة 
ة يعد قبول الكمبيالة قرينه على وجود مقابل الوفاء لدى القابل، وال يجوز نقض هذه القرين              . ١

  .في عالقة المسحوب عليه بالحامل
وعلى الساحب وحده أن يثبت في حالة اإلخطار، سواء حـصل قبـول الكمبيالـة أو لـم                  . ٢

فإذا لم يثبت ذلك كان     . يحصل، أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد االستحقاق          
ا أثبت الساحب وجود المقابل،     فإذ. ضامناً للوفاء، ولو عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً        
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واستمرار وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل االحتجاج برئت ذمتـه بمقـدار هـذا                 
  .المقابل، ما لم يكن قد استعمل في مصلحته

  
  )٤٣٦(مادة 
  .تنتقل ملكية مقابل الوفاء بحكم القانون إلى حملة الكمبيالة المتعاقبين. ١
قل من قيمة الكمبيالة كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميـع            وإذا كان مقابل الوفاء أ    . ٢

الحقوق المقررة له على المقابل الكامل، ويسري هذا الحكم إذا كان مقابل الوفاء ديناً متنازعـاً                
  .عليه أو غير حال عند استحقاق الكمبيالة

  
  )٤٣٧(مادة 

ناً، أن يـسلم حامـل الكمبيالـة        على الساحب، ولو عمل االحتجاج بعد الميعاد المحدد له قانو         
  .المستندات الالزمة للحصول على مقابل الوفاء، فإذا أفلس الساحب التزم بذلك أمين التفليسة

  
  )٤٣٨(مادة 

إذا أفلس الساحب، ولو قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة، فللحامل دون غيـره مـن دائنـي                 
  .ه صحيح لدى المسحوب عليهالساحب استيفاء حقه من مقابل الوفاء الموجود على وج

  
  )٤٣٩(مادة 
إذا أفلس المسحوب عليه، وكان مقابل الوفاء ديناً في ذمته للساحب دخل هذا الـدين فـي                 . ١

  .موجودات التفليسة
أما إذا كان للساحب لدى المسحوب عليه بضائع أو أوراق تجارية أو أوراق مالية أو غير                . ٢

بقاً ألحكام اإلفالس، وكانت هذه األموال مخصـصة        ذلك من األموال التي يجوز استردادها ط      
  .صراحة أو ضمناً لوفاء الكمبيالة، فللحامل األولوية في استيفاء حقه من قيمتها

  
  )٤٤٠(مادة 
إذا سحبت عدة كمبياالت على مقابل واحد، ال يكفي لوفائها كلها، فيراعى ترتيب تـواريخ               . ١

ويكون حامـل   .  ديونهم من مقابل الوفاء المذكور     سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء      
  .الكمبيالة السابق تاريخها على تواريخ الكمبياالت األخرى مقدماً على غيره

  .فإذا سحبت الكمبياالت في تاريخ واحد قدمت الكمبيالة التي تحمل قبول المسحوب عليه. ٢
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ة التي خصص لهـا مقابـل       وإذا لم تحمل أية كمبيالة قبول المسحوب عليه قدمت الكمبيال         . ٣
  .الوفاء

  .أما الكمبياالت التي تشتمل على شرط عدم القبول، فتأتي في المرتبة األخيرة. ٤
  

أن ) ٤٣٣(أحكام مقابل الوفاء، فقرر فـي المـادة         ) ٤٤٠ - ٤٣٣(تناول المشروع في المواد     
انـت  يكون الساحب هو المسئول عن إيجاد مقابل الوفاء لدى المسحوب عليـه حتـى ولـو ك               

مسحوبة لحساب الغير إذا يظل الساحب الحقيقي هو المسئول عن إيجاد مقابـل الوفـاء قبـل                 
غير أن الساحب الظاهر يكون مسئوال عن وجود أو عدم وجود هذا المقابـل              . المسحوب عليه 

قبل مظهري الكمبيالة وحاملها فإذا وفى المسحوب عليه على المكشوف فال يرجع وفقا لهـذه               
ى الساحب الحقيقي وليس الظاهر إذ أن األخير ال يلتزم إال قبل من اعتمدوا على               المادة إال عل  

  .ضمان توقيعه وهم الحملة الالحقين له
ويقصد بمقابل الوفاء ذلك الدين النقدي الذي يكون للساحب لدى المسحوب عليـه ومـستحق               

مـن  ) ٤٣٤(مـادة   ووفقـا لل  . األداء في ميعاد استحقاق الكمبيالة ومساٍو على األقل لقيمتهـا         
  :المشروع فإنه يشترط في مقابل الوفاء ما يلي
  .أن يوجد دين للساحب في ذمة المسحوب عليه

أن يكون هذا الدين موجودا لدى المسحوب عليه وقت استحقاق الكمبيالة، فال يشترط وجـوده               
ن الساحب  عند إنشاء الكمبيالة أو في أي وقت آخر بعد إنشائها وقبل استحقاقها، وإذا انقضى دي              
  . لدى المسحوب عليه قبل حلول ميعاد استحقاق الكمبيالة اعتبر المقابل غير موجود

أن يكون هذا الدين مستحق األداء وقت استحقاق الكمبيالة، فإن كان مستحقا بعد ذلك عد هـذا                 
  .المقابل غير موجود

الكمبيالة انتفى وجود   أن يساوي هذا الدين قيمة الكمبيالة أو يزيد عليه، وإن كان يقل عن قيمة               
منحت الحامل على مقابـل     ) ٤٣٦/٢(غير أن المادة    . المقابل، وللحامل الرجوع على الساحب    

  .الوفاء الجزئي لدى المسحوب عليه جميع الحقوق المقررة له على المقابل الكامل للكمبيالة
ـ    ) ٤٣٥(وفيما يتعلق بإثبات وجود مقابل الوفاء نصت المادة          ه إذا وقـع    من المشروع على أن

المسحوب عليه الورقة بالقبول فإن توقيعه هذا يعد قرينة على وجود مقابل الوفاء لديه وتعـد                
ولذلك إذا امتنع الساحب عن دفع قيمة الكمبيالة يلتـزم          . هذه القرينة قاطعة في مواجهة الحامل     

ـ              ل علـى   المسحوب عليه القابل بموجب توقيعه بالقبول تجاه الحامل حتى ولو لم يحصل بالفع
مقابل الوفاء، ولكن المسحوب عليه يستطيع دحض هذه القرينة في مواجهة الـساحب بإقامـة               

  . الدليل على عكسها
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وإذا ثار نزاع حول وجود مقابل الوفاء، فإن الساحب يتحمل عبء إثبات وجود مقابل الوفـاء                
بب فـي ذلـك أن   ولعل الس. لدى المسحوب عليه، سواء كان هذا األخير قد قبل الكمبيالة أم ال        

الساحب يدعي عدم التزامه بدفع قيمة الكمبيالة وبالتالي براءة ذمته، وألن هذا خالف األصـل               
كما أن قرينة القبـول ال تفيـد   . المفترض فإنه يلتزم بإثبات وجود المقابل لدى المسحوب عليه        

ـ                   ات الساحب في شيء إذا ما أراد أن يحول دون رجوع الحامل المهمل عليه مـن خـالل إثب
وإذا عجز الساحب عن إثبات وجود مقابل الوفاء لدى         . وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه     

المسحوب عليه فإنه يلتزم بدفع قيمة الكمبيالة حتى ولو أهمل الحامل عمـل االحتجـاج فـي                 
  . الميعاد الذي حدده القانون لذلك

واستمرار وجوده طوال المدة    وأما إذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه،           
التي كان يجب خاللها عمل االحتجاج برئت ذمته بمقدار هذا المقابـل، إال إذا تبـين أن هـذا                   

  .المقابل قد استعمل لمصلحة الساحب نفسه
على أن ملكية مقابل الوفاء تنتقـل بحكـم         ) ٤٣٦(أما عن ملكية مقابل الوفاء فقد نصت المادة         

لمتعاقبين حتى ولو كان مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه أقل           القانون لحملة الكمبيالة ا   
ويتـضح أن   . من قيمة الكمبيالة أو كان دينا متنازعا عليه بين الـساحب والمـسحوب عليـه              

فبينما ال  . المشروع أخذ بهذا الصدد بالنظرية الالتينية في مقابل الوفاء دون النظرية الجرمانية           
لوجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليـه، ألن االلتـزام ينـشأ مـن              تهتم النظرية الجرمانية    

الكمبيالة نفسها، وأنه ال صلة بينها وبين العالقات القانونية الخارجة عنهـا، تـرى النظريـة                
الالتينية أن مقابل الوفاء ضمانة من ضمانات الوفاء بقيمة الكمبيالة للحامل، وبالتـالي تنتقـل               

  . حامل عند سحب الكمبيالة أو تظهيرهاملكية مقابل الوفاء إلى ال
أنه إذا كان مقابل الوفاء الموجود لدى       ) ٤٣٦/٢(وكأثر لألخذ بالنظرية الالتينية قرر المشروع       

المسحوب عليه أقل من قيمة الكمبيالة، كان للحامل على هذا المقابل الناقص جميـع الحقـوق                
كما يسري هذا الحكـم علـى مقابـل         .  فيما لو كان موجودا    –المقررة له على المقابل الكامل      

ويتضح أن هـذا الحكـم يـشكل        . الوفاء المتنازع عليه أو غير الحال عند استحقاق الكمبيالة        
مـن  ) ٤٣٤(استثناء على النص العام بخصوص شروط وجود مقابل الوفاء الوارد في المادة             

 مـن تالعـب     ولعل ما يبرر هذا االستثناء هو الرغبة في حماية حقـوق الحامـل            . المشروع
غير أن ذلك ال يحول حقيقة بين الساحب وبين تصرفه في مقابل الوفاء الموجود لدى               . الساحب

المسحوب عليه قبل حلول ميعاد االستحقاق سواء باسترداده أو توجيهه وجهـة أخـرى، ألن               
  .الساحب ال يسأل عن وجود مقابل الوفاء إال في تاريخ االستحقاق

علـى الـساحب أو     ) ٤٣٧المادة  (ا لحامل الكمبيالة أوجب المشروع      وباعتبار مقابل الوفاء ملك   
أمين التفليسة في حالة إفالس الساحب تسليم الحامل مستندات ملكية مقابل الوفاء كي يـستطيع               
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الحصول عليه من المسحوب عليه، حتى ولو كان الحامل قد عمل االحتجـاج بعـد الميعـاد                 
حالة رفع دعوى على المسحوب عليه للمطالبـة بمقابـل          المحدد له قانونا إذ بإمكانه في هذه ال       

ويترتب على ملكية الحامل لمقابـل      . الوفاء التي هي دعوى مستقلة تماما عن دعواه الصرفية        
الوفاء كذلك أن الحامل يستوفي قيمة الكمبيالة من مقابل الوفاء باألولوية متقدما علـى بـاقي                

  .الدائنين
الة إفالس الساحب أو المسحوب عليه وأثر ذلـك علـى           ح) ٤٣٩،  ٤٣٨(وقد عالجت المادتان    

إذا أفلس الساحب وكان هو المدين األصلي       ) ٤٣٨(فبموجب المادة   . ملكية الحامل لمقابل الوفاء   
في الكمبيالة أي إذا أفلس قبل قبول المسحوب عليه فإنه يترتب على إفالسه سقوط أجل الـدين                 

 أن يقتضي حقه مـن هـذا المقابـل          -ابل الوفاء    باعتباره مالكا لمق   –مما يجوز معه للحامل     
ويتقدم الحامل في هذه الحالة علـى دائنـي         . الموجود على وجه صحيح لدى المسحوب عليه      

الساحب المفلس في استيفاء حقه من مقابل الوفاء، حتى ولو أن ميعاد استحقاق الكمبيالـة لـم                 
  . يحل بعد

قد أصبح دينا نقديا فال يـستطيع الحامـل أن          أما إذا أفلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء         
يسترده بالرغم من تملكه له إذ أن االسترداد ال يقع على النقود لصعوبة فرزها وال يكون أمام                 

أما إذا كان مقابل الوفاء لدى المـسحوب عليـه فـي        . الحامل عندئذ إال االشتراك في التفليسة     
وراق مالية أو غيرها من األموال التـي        صورة غطاء متمثل في بضائع أو أوراق تجارية أو أ         

يجوز استردادها طبقا ألحكام اإلفالس فال يستطيع الحامل استرداد حقه منها بطريق األولويـة              
  .إال إذا كانت مخصصة من قبل الساحب للوفاء بقيمة الكمبيالة صراحة أو ضمنا

ء بها جميعا بفـرض     أما إذا سحبت عدة كمبياالت على مقابل وفاء واحد وكان غير كاف للوفا            
استحقاقها في تاريخ واحد وذلك قد يحدث إذا أفلس الساحب قبـل قبـول المـسحوب عليـه                  

وإذا كانـت الكمبيـاالت     . للكمبياالت ففي هذه الحالة يجب التفضيل بينها تبعا لتواريخ سحبها         
مسحوبة في تاريخ واحد فال وجه ألفضلية أي منها ويقسم مقابل الوفـاء بـين حملـة هـذه                   

وكذلك تفضيل الكمبيالة المقبولة على غير المقبولة حتى ولو كانت سـابقة            . كمبياالت جميعا ال
عليها في تاريخ السحب وإذا حملت جميعها القبول فضلت الكمبيالة التي خـصص الـساحب               
مقابل الوفاء للوفاء بقيمتها ثم تأتي الكمبيالة التي ورد بها شرط عدم القبول في مرتبة متأخرة،                

  ).٤٤٠ة الماد(
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  الفرع الرابع

  القبول

  )٤٤١(مادة 
يجوز لحامل الكمبيالة، ولكل حائز لها حتى ميعاد االستحقاق تقديمها إلى المسحوب عليه فـي               

  .موطنه لقبولها
  

  )٤٤٢(مادة 
  .يجوز لساحب الكمبيالة أن يشترط تقديمها للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد. ١
ط عدم تقديم الكمبيالة للقبول، ومع ذلك ال يجوز وضع هذا الـشرط إذا              وللساحب أن يشتر  . ٢

كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص آخر غير المسحوب عليه، أو كانت مستحقة الوفـاء               
في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيه موطن المسحوب عليه، أو كانت مستحقة الدفع بعـد                 

  .مدة معينة من االطالع عليها
  .لساحب أن يشترط أيضاً عدم تقديم الكمبيالة للقبول قبل ميعاد معينول. ٣
ولكل مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول في ميعاد يحدده أو بغير تحديد ميعاد، ما لـم                 . ٤

  .يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول
  

  )٤٤٣(مادة 
طالع عليها، يجب تقـديمها للقبـول       الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة معينه من اال        . ١

  .خالل سنة من تاريخها
  .وللساحب تقصير هذا الميعاد أو إطالته. ٢
  .ولكل مظهر تقصير هذا الميعاد. ٣
  

  )٤٤٤(مادة 
يجوز للمسحوب عليه أن يطلب تقديم الكمبيالة للقبول مرة ثانية في اليوم التـالي للتقـديم                . ١

دعاء بأن هذا الطلـب قـد رفـض إال إذا ذكـر فـي               وال يقبل من ذوي المصلحة اال     . األول
  .االحتجاج

  .وال يلزم حامل الكمبيالة المقدمة للقبول بالتخلي عنها للمسحوب عليه. ٢
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  )٤٤٥(مادة 
أو بأية عبارة أخرى تفيد معنـاه،       " مقبول  " يكتب القبول على الكمبيالة ذاتها، ويؤدى بلفظ        . ١

  .ويوقعه المسحوب عليه
  .الً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالةويعتبر قبو. ٢
فإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينه من االطالع عليها أو كانت واجبة التقديم               . ٣

للقبول في مدة معينة بناء على شرط خاص، وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه، إال                 
قبول بيوم تقديم الكمبيالة، فإذا خال القبول من التـاريخ، جـاز            إذا أوجب الحامل بيان تاريخ ال     

 إثبات عدم وجـود     – حفاظاً على حقوقه في الرجوع على المظهرين وعلى الساحب           –للحامل  
  .التاريخ باحتجاج يعمل في وقت يكون فيه مجدياً

  
  )٤٤٦(مادة 
ليه قصره علـى  يجب أن يكون القبول غير معلق على شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب ع   . ١

  .جزء من مبلغ الكمبيالة
وكل تعديل آخر لبيانات الكمبيالة يقع في صيغة القبول يعتبر رفضاً للقبول، ومع ذلك يبقى               . ٢

  .القابل ملزماً بما تضمنته صيغة قبوله
  

  )٤٤٧(مادة 
إذا عين الساحب في الكمبيالة محالً للوفاء غير موطن المسحوب عليه دون أن يعين اسـم                . ١
شخص الذي يجب الوفاء عنده، جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فإذا لم يعينه اعتبـر                ال

  .المسحوب عليه القابل ملزماً بالدفع في مكان الوفاء
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه، جاز له عند القبول أن يعـين                . ٢

  . فيه الوفاءعنواناً في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع
  

  )٤٤٨(مادة 
ال يلتزم المسحوب عليه بقبول الكمبيالة إال إذا تعهد به بمقتضى اتفـاق سـابق بينـه وبـين                   

  .الساحب
  .إذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة، صار ملزماً بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها

لمسحوب عليه القابل   وفي حالة عدم الوفاء يكون للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه، مطالبة ا            
) ٤٧٧،  ٤٧٦(بدعوى مباشرة ناشئة عن الكمبيالة، بكل ما تجوز المطالبة به بموجب المادتين             

  .من هذا القانون
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  )٤٤٩(مادة 
إذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب على الكمبيالة قبل ردها، أعتبر القبول مرفوضاً،             . ١

  . يثبت العكسويعتبر الشطب حاصالً قبل رد الكمبيالة، ما لم
ومع ذلك إذا أخطر المسحوب عليه الحامل أو أي موقع آخر كتابة بقبوله، التزم قبلهم فـي                 . ٢

  .حدود هذا القبول
  

باعتبار أن الكمبيالة أداة وفاء وائتمان فقد حرص المشروع على إحاطتها بـضمانات أخـرى               
فالحامـل قـد    . خرى القبـول  ومن هذه الضمانات األ   . للوفاء بقيمتها غير ضمانة مقابل الوفاء     

 من استعداد المسحوب    - بعد إنشاء الكمبيالة وقبل حلول ميعاد االستحقاق       -يرغب بالتأكد اآلن    
عليه فعال للوفاء بقيمتها عند حلول تاريخ استحقاقها ومن ثم يتقدم إلى المسحوب عليه خـالل                

ا قام المسحوب عليه بذلك فعال      وإذ. هذه الفترة طالبا منه اإلطالع على الكمبيالة والتوقيع عليها        
فإنه يكون قد قبل الكمبيالة، األمر الذي يعني اعترافه بوجود مقابل الوفاء لديه وبالتالي التزامه               

وعليه يكون القبول عبارة عن تصرف قـانوني يتـضمن تعهـد            . بدفع قيمة الكمبيالة لحاملها   
مر الذي يجعل المـسحوب عليـه       المسحوب عليه بدفع قيمة الكمبيالة في ميعاد استحقاقها، األ        

فالمسحوب عليه بعد أن كان من الغير وال        . ملتزما صرفيا بدفع قيمة الكمبيالة للحامل الشرعي      
يلتزم تجاه حامل الكمبيالة بشيء حتى لو كان مقابل الوفاء لديه صار بقبوله الكمبيالة ملتزمـا                

  .أصليا بدفع قيمتها لحاملها
) ٤٤١(، فأجـاز فـي المـادة        )٤٤٩ - ٤٤١(ل في المواد    وقد عالج المشروع موضوع القبو    

لحامل الكمبيالة تقديمها للمسحوب عليه لقبولها إذا ما رغب في الحصول على هذه الـضمانة               
ووفقا للمادة ذاتها فأن حامل الكمبيالة ليس هو الشخص الوحيـد        . اإلضافية من ضمانات الوفاء   

ل، وإنما يجوز أيضا أن يتم التقديم ممن كانـت          الذي يستطيع تقديمها إلى المسحوب عليه للقبو      
وال يجب على المسحوب عليه في هذه الحالة أن يتحرى عن الكيفية التـي              . الكمبيالة بحيازته 

  .وصلت بها الكمبيالة إلى يد حائزها الذي يقدمها إليه للقبول
 فيه والذي هـو     كما وحددت المادة ذاتها من المشروع المكان الذي يجب تقديم الكمبيالة للقبول           

وعليه، فإذا كان المسحوب عليه تاجرا فانه يجب تقديم الكمبيالة للقبول           . موطن المسحوب عليه  
في محله التجاري حتى يستطيع التحقق من مدى مديونيته للساحب وذلـك بمراجعـة دفـاتر                

  .المحاسبة قبل أن يتخذ قراره بقبولها أو رفضها
مظهر أن يشترط تقديم الكمبيالة للقبول لالطمئنان إلى        للساحب ولكل   ) ٤٤٢(وقد أجازت المادة    

فالحامل، وإن كان حرا في تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه لقبولهـا         . موقف المسحوب عليه  
. أو عدم تقديمها، إال أنه يصير مجبرا على تقديم الكمبيالة للقبول عند وجود مثل هذا الـشرط                
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اد جاز للحامل تقديمها في أي وقـت حتـى تـاريخ            وإذا وضع الشرط مطلقاً دون تحديد ميع      
االستحقاق، وأما إذا كان الشرط محددا بمدة معينة تعين على الحامل تقديم الكمبيالة للقبول في               

  .التاريخ المشار إليه
ويتعين على الحامل االلتزام بشرط تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لقبولها إذ بخالف ذلك يسقط              

فإذا كان الساحب هو الذي وضع شرط تقديم الكمبيالة للقبـول           . ن بالكمبيالة حقه تجاه الملتزمي  
وأخل الحامل بهذا الشرط فإن الحامل يفقد حقه في الرجوع للمطالبة بقيمـة الكمبيالـة علـى                 
الساحب وجميع المظهرين عند امتناع المسحوب عليه ألن الشرط الموضوع مـن الـساحب              

 هذا الشرط موضوعا من أحد المظهرين فال يفقد الحامل حقه           وأما إذا كان  . يستفيد منه الجميع  
بالرجوع إال بالنسبة للمظهر الذي وضع الشرط، دون الموقعين اآلخرين على الكمبيالة فيبقـى              

  . حقه في الرجوع عليهم قائما
وعند الخالف يستطيع الحامل إثبات تنفيذه لهذا الشرط بإظهار الكمبيالة التـي عليهـا قبـول                

 عليه، وإذا كان الشرط يقتضي تقديم الكمبيالة للقبول بمدة معينة فيجـب أن يكـون                المسحوب
قبول المسحوب عليه مؤرخا حتى يتبين أن الحامل قام بتقديم الكمبيالة للقبـول خـالل المـدة                 

وإذا كان المسحوب عليه قد رفض الكمبيالة فيتعين على الحامل أن يعمل احتجاج عدم              . المعينة
  .بت أنه التزم بالشرطالقبول حتى يث

والجدير بالمالحظة بهذا الصدد أن الحامل يتوجب عليه كذلك تقديم الكمبيالة للقبول إذا كانـت               
مستحقة بعد مدة معينة من اإلطالع، ألنه ال يمكن تعيين تاريخ استحقاقها دون معرفة تـاريخ                

ذا كانـت الكمبيالـة     وكذلك إ . قبول المسحوب عليه لها أو تاريخ االحتجاج على رفضه قبولها         
واجبة الدفع في محل مختار فال بد من قيام الحامل بتقديمها للمسحوب عليه طالبا منـه قبـول                 

  .الكمبيالة وتعيين المحل المختار للوفاء
للساحب وحده، دون المظهرين، أن يشترط عدم تقـديم الكمبيالـة           ) ٤٤٢(كذلك أجازت المادة    

قه في التصرف في مقابل الوفاء حتى تاريخ االسـتحقاق          للقبول وذلك إذا ما أراد أن يحتفظ بح       
فإذا أورد الساحب هذا الشرط في الكمبيالة امتنع على المظهر اشتراط تقديم الكمبيالة للقبول إذ               

وقد يرد هذا الشرط مطلقا أو محـددا        . أن الحامل يكون عندئذ مجبرا على عدم تقديمها للقبول        
  . بفترة معينة

لك وضع شرط عدم القبول إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع عند شخص            غير أن الساحب ال يم    
آخر غير المسحوب عليه، أو كانت مستحقة الوفاء في محل آخر غير المحل الذي يوجد فيـه                 
موطن المسحوب عليه، ألنه يكون ضروريا في هذه الحالة تقديم الورقة إلى المسحوب عليـه               

في موطن المسحوب عليه أو بتعيين المكان اآلخر الذي يتم          لقبولها وتعيين من يقوم بالوفاء بها       
ويسري هذا الحكم كذلك إذا كانت الكمبيالة مستحقة الدفع بعد مدة مـن اإلطـالع إذ                . به الدفع 
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يكون الحامل مجبرا على تقديم الكمبيالة للقبول إذا كانت مستحقة الدفع بعد            ) ٤٤٣(وفقا للمادة   
الستحقاق ال يتحدد في هذا النوع من الكمبياالت إال من تاريخ           مدة من اإلطالع ذلك أن ميعاد ا      

تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لإلطالع الذي ال يكتفي باإلطالع بل يوقع بالقبول ولـذا كـان                
بيد أن المشروع أجاز للساحب تقصير      . طلبه واجبا على الحامل خالل سنة من تاريخ الكمبيالة        

  . ى ذلك بينما قصر حق المظهر على تقصير الميعاد فقطأو إطالة هذا الميعاد إذا ارتأ
عندما تقدم الكمبيالة إليه لكي يفصح عن إرادتـه فـي           -للمسحوب عليه   ) ٤٤٤(أجازت المادة   

 أن يمتنع عن اإلفصاح عن تلك اإلرادة بأن يطلب مـن الحامـل تقـديم                -قبولها أو رفضها    
ولعل الحكمة من هذا النص تتمثل في تـرك         . الكمبيالة للقبول مرة أخرى بعد تقديمها أول مرة       

بعض الوقت للمسحوب عليه للتفكير ومراجعة دفاتره وأوراقه للتأكد من وجود مقابل الوفـاء              
ويتضح أن المشروع حرص على     . لديه أو ليتحرى عن صحة البيانات المذكورة في الكمبيالة        

بـره علـى تـرك      ضرورة وجود الصك المتضمن للحق الصرفي مع الحامل، ولذلك لـم يج           
الكمبيالة في يد المسحوب عليه إذا ما أراد هذا األخير مهلة لتحديد مركزه حتى ولـو حـرر                  

وال يترتب على رفض الحامل طلب المسحوب عليه        . المسحوب عليه إيصاال باستالم الكمبيالة    
أن يترك الكمبيالة عنده حرمانه من الرجوع على الموقعين علـى الكمبيالـة بـسبب امتنـاع                 

  .مسحوب عليه عن القبولال
والحامل، إذا ما أصر على معرفة موقف المسحوب عليه من الكمبيالة، يتوجب عليه أن يقدمها               

فإذا قبل المسحوب عليه الكمبيالة بعد تقديم الكمبيالة إليه         . له للقبول مرة ثانية خالل اليوم التالي      
تنع عن القبول جاز للحامـل أن       في المرة الثانية يكون الحامل قد حصل على ضمانته، وإذا ام          

يعمل احتجاج عدم القبول ويذكر فيه بان المسحوب عليه قد طلب منه تقديم السند إليـه مـرة                  
ثانية ورغم استجابته لهذا الطلب رفض قبوله فإن لم يذكر الحامل هذه الحادثة في احتجاجه أو                

لملتـزمين بموجـب الكمبيالـة      إذا لم يلب طلب المسحوب عليه تقديم الكمبيالة إليه ثانية جاز ل           
  .االحتجاج بذلك على الحامل عند رجوعه عليهم

وال يشترط أن يرد القبـول بـصيغة        . كتابة القبول على الكمبيالة ذاتها    ) ٤٤٥(وأوجبت المادة   
أو أي " نتعهـد بالـصرف  "، "معتمـد "، "مقبول "معينة وإنما بأي صيغة تفيد القبول كأن يكتب        

وإذا كانت الكمبيالة   . ويجب أن تذيل صيغة القبول بتوقيع القابل      . عنىعبارة أخرى تفيد هذا الم    
مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من اإلطالع عليها أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينـة                 
بناء على شرط خاص وجب بيان تاريخ القبول باليوم الذي وقع فيه إال إذا أوجب الحامل بيان                 

ديم الكمبيالة، فإذا خال القبول من التاريخ جاز للحامل حفاظا على حقوقـه             تاريخ القبول بيوم تق   
في الرجوع على الملتزمين بالكمبيالة إثبات عدم وجود التاريخ بأن يعمل احتجاج فـي وقـت                

  . مناسب
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وحرصاً على شكلية الورقة التجارية واعتبارها مرآة لما تتضمنه مـن التزامـات فقـد آثـر                 
ودها القانوني من ظاهر شكلها فجعل لكل تعبير من التعبيرات الصرفية           المشروع أن تستمد وج   

مكان يجب أن توضع فيه بحيث يمكن الوقوف على مركز الموقع من وضع توقيعه فإذا وضع                
ونظرا ألهمية تاريخ القبول    . المسحوب عليه توقيعه على صدر الكمبيالة عد هذا التوقيع قبوال         

الدفع بعد مدة من اإلطالع باعتبـاره الزمـا لتحديـد ميعـاد             خاصة بالنسبة للكمبيالة واجبة     
استحقاقها فقد قضت هذه المادة بوجوب بيان تاريخ القبول في هذا النوع من الكمبيـاالت وال                
يترتب على انتفاء تحققه بطالن الكمبيالة وال بطالن القبول بل يظـل صـحيحا وقـد أجـاز                  

  .ئذ باحتجاج يعمل في وقت مناسبالمشروع للحامل إثبات عدم وجود التاريخ عند
وإضافة للشروط الشكلية الواجب توافرها لصحة القبول عالج المشروع بعض شروط صـحة             

وبادئ ذي بدء تجب اإلشارة إلى ضـرورة أن تتـوافر فـي             . القبول من الناحية الموضوعية   
هـا بـصدد    المسحوب عليه القابل للكمبيالة الشروط الموضوعية العامة التي تمت اإلشارة إلي          

ومن ناحية أخرى فقـد أوجبـت       . الساحب الذي ينشئ الكمبيالة، وهي الرضا والمحل والسبب       
من المشروع عدم تعليق القبول على شرط، واقف أو فاسـخ، حتـى ال يكـون               ) ٤٤٦(المادة  

التزام المسحوب عليه القابل غير مؤكد بل متوقفا على تحقيق الشرط وبالتالي ال يكون لـدى                
وكذلك فإن تعليق الكمبيالة على     . اعة بأن المسحوب عليه يلتزم بأداء قيمة الكمبيالة       الحامل القن 

  . شرط يعرقل من تداولها، األمر الذي يعدم الغاية التي وجدت من أجلها األوراق التجارية
أضف إلى ذلك أن القبول المشروط يعد بمثابة ضمان ناقص للحامل يبـيح للمـسحوب عليـه     

ألمر الذي يخرجه عن مقتضى االلتزام الصرفي الذي ال يبـيح للموقـع             الرجوع في قبوله، ا   
الصرفي الخروج على التزامه الذي أعلن عنه بموجب توقيعه على تلك الورقـة ألي سـبب                

ولكل ذلك يكون القبول باطال إذا علق على شرط، وبالتالي يجوز للحامل اتخـاذ              . خارج عنها 
  .عند االمتناع عن القبولاإلجراءات التي يخوله القانون اتخاذها 

غير أن عدم جواز تعليق القبول على شرط ال يتعارض مع جواز القبول الجزئـي، ألنـه ال                  
  .شيء يمنع المسحوب عليه من أن يقبل الكمبيالة في حدود مقابل الوفاء الذي لديه

للمسحوب عليه إجراء أية تعديالت أخـرى علـى البيانـات           ) ٤٤٦/٢(وكذلك ال تجيز المادة     
لواردة في الكمبيالة، كالتعديل في ميعاد االستحقاق أو اشتراط تقسيط الوفاء أو استبدال محله،              ا

. وإال اعتبر ذلك رفضاً للقبول وإن بقي المسحوب عليه ملتزما بما تـضمنته صـيغة قبولـه                
وعليه، يعتبر قبول المسحوب عليه المعدل ألي بيان في الكمبيالة رفضا لها فيما يخص العالقة               

ن الحامل من جهة والساحب والمظهرين من جهة أخرى، وبالتالي جاز للحامـل فـي هـذه        بي
 الرجوع على أي من هؤالء الملتزمين بموجـب         - بعد أن يعمل احتجاج عدم القبول        –الحالة  

أما بخصوص عالقة الحامل    . الكمبيالة قبل موعد االستحقاق النهيار إحدى ضمانات الوفاء بها        
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القبول المشروط الصادر عن هذا األخير يكون ملزما له وفقا لعباراتـه،            بالمسحوب عليه فإن    
فإذا كان المسحوب عليه قد عدل في ميعاد استحقاق الكمبيالة أو قسط قيمتها فإنه يظل ملتزمـا              

  .بالوفاء بها في الموعد أو المواعيد التي حددها هو
 الساحب محال للوفاء غيـر  من المشروع للمسحوب عليه في حالة تعيين ) ٤٤٧(أجازت المادة   

موطن المسحوب عليه دون تعيين اسم الشخص الذي يجب الوفاء عنده، أن يعينه عند القبـول                
وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في موطن المسحوب عليه         . وااللتزام بالدفع في مكان الوفاء    

  .يه الوفاءجاز له عند القبول تعيين عنوان في نفس الجهة التي بها موطنه ليقع ف
آلثار القبول فاعتبرت المسحوب عليه القابل المدين األصلي بالورقـة          ) ٤٤٨(تعرضت المادة   

أمـا إذا  . وأجازت للحامل ولو كان هو الساحب الرجوع بدعوى الصرف على المسحوب عليه          
ذ وعندئ. امتنع المسحوب عليه عن القبول فيبقى أجنبيا عن الكمبيالة وال يمكن مطالبته بقيمتها            

يظل الساحب هو المدين األصلي بقيمة الورقة والموقعون عليها ضامنين وفاء قيمتهـا تجـاه               
ولكن عندما يقبل المسحوب عليه الكمبيالة يصبح هو المدين األصـلي بقيمتهـا أمـا               . الحامل

ومن الجدير بالذكر أن المسحوب عليـه       . الساحب وباقي الموقعين فإنهم يضمنون وفاء القيمة      
  .ن حيث المبدأ بقبول الكمبيالة إال إذا كان قد تعهد بذلك للساحب مسبقاغير ملزم م

مبدأ المسئولية ومقتضاه أن كل من يوقع على الورقة التجارية توقيعـاً            ) ٤٤٩(وقررت المادة   
صرفيا يكون ملتزما قبل الغير الذي اعتمد على هذا التوقيـع، ورتبـت علـى ذلـك التـزام                   

وقيعه قبل الغير الذي اعتمد على هذا التوقيع فإذا شطب القبول           المسحوب عليه القابل بموجب ت    
فيما بعد، ظل ملتزما بموجبه قبل الغير الذي أعلن به كما لو لم يشطب وال يكون له أن يتحلل                   

  .من القبول نهائيا إال إذا شطبه قبل رد الكمبيالة أي قبل اعتماد أحد على هذا القبول
  

  الفرع الخامس

  الضمان االحتياطي

  )٤٥٠(مادة 
  .يجوز ضمان وفاء مبلغ الكمبيالة كله أو بعضه من ضامن احتياطي. ١
ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا الكمبيالـة شـريطة أن يـضيف                 . ٢

  .توقيعه ضماناً إضافياً للكمبيالة
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  )٤٥١(مادة 
  .هايكتب الضمان االحتياطي على الكمبيالة أو على الورقة المتصلة ب. ١
أو أيـة عبـارة     " أو مقبول كضامن احتياطي   " "للضمان االحتياطي "ويؤدى الضمان بعبارة    . ٢

  .أخرى تفيد هذا المعنى ويوقعه الضامن
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن على وجه الكمبيالة، ما لم يكن هذا التوقيـع                . ٣

  .صادراً من المسحوب عليه أو من الساحب
  .ان اسم المضمون، وإال اعتبر الضمان حاصالً للساحبيذكر في الضم. ٤
  

  )٤٥٢(مادة 
  .يلتزم الضامن االحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. ١
ويكون التزام الضامن االحتياطي صحيحاً، ولو كان االلتزام الذي ضمنه باطالً ألي سـبب              . ٢

  .آخر غير عيب في الشكل
لكمبيالة، آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبـل كـل ملتـزم            وإذا أوفى الضامن االحتياطي ا    . ٣

  .بمقتضى الكمبيالة تجاه المضمون
  

  )٤٥٣(مادة 
  .يجوز إعطاء الضمان االحتياطي بورقة مستقلة يبين فيها الجهة التي تم فيها الضمان. ١
  .والضامن االحتياطي بورقة مستقلة ال يلزم إال تجاه من أعطى له الضمان. ٢
  

ويقصد بالضمان االحتياطي ذلك    ) ٤٥٣ - ٤٥٠(وع الضمان االحتياطي في المواد      نظم المشر 
التعهد الذي يلتزم بموجبه شخص ما يسمى الضامن بالوفاء بقيمة الكمبيالة عند اسـتحقاقها إذا               
امتنع عن ذلك أحد الموقعين عليها، وذلك على وجه التـضامن مـع مـن صـدر الـضمان                   

  .لمصلحته
  . االحتياطي يعد ضمانة إضافية من ضمانات الوفاء بالكمبيالةويتضح بذلك أن الضمان

من المشروع أن الضمان االحتياطي قد يقع على مبلغ الكمبيالة كلـه أو             ) ٤٥٠/١(تبين المادة   
كما تحدد الفقرة الثانية من المادة ذاتها األشخاص الذين يجوز لهم أن يكونـوا              . على جزء منه  

فاألصل أن يكون الضامن    .  من الملتزمين السابقين بالكمبيالة    ضامنين احتياطيين حتى لو كانوا    
االحتياطي شخصاً من غير الملتزمين بدفع قيمة الكمبيالة وذلك حتـى يتحقـق الهـدف مـن                 
الضمان االحتياطي المتمثل بإضافة ضمانة جديدة إلى الضمانات المقررة لحامل الكمبيالة، غير            
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كون الضامن االحتياطي واحـدا مـن المـوقعين          أن ي  - كما هو واضح     -أن المشروع أجاز    
  .السابقين على الكمبيالة ألنه يترتب على ذلك أيضا تحسين مركز الحامل وزيادة ضماناته

عالج المشروع شكل الضمان االحتياطي فاشترط أن يـرد كتابـة علـى             ) ٤٥١(وفي المادة   
ن يرد الضمان بمجـرد وضـع       الكمبيالة أو على الورقة المتصلة بها، واكتفت الفقرة الثالثة بأ         

توقيع الضامن على صدر الكمبيالة ألنه لو ورد على خلفها الختلط التزام الضامن االحتيـاطي         
مقبـول  "ويجب أن تكون الكتابة بصيغة تفيد معنى الضمان كأن يكتب عبارة            . بالتزام المظهر 

 أو أي عبـارة     "ضمان لفالن في دفع المبلـغ     "أو  " أو للضمان االحتياطي    " كضمان احتياطي   
  .غير أن المشروع ال يشترط أن يكون الضمان االحتياطي مؤرخا. أخرى تفيد هذا المعنى

ومن ناحية أخرى يجب أن يذكر اسم الشخص الذي وقع الضمان لمصلحته، وإذا لـم يـضع                 
الضامن االحتياطي اسم من يضمنه اعتبر الضمان قد وقع لحساب الساحب وبالتالي يستفيد منه              

ناهيك طبعا عن ضرورة تـوفر الـشروط الموضـوعية          ). ٤٥١/٤المادة  (ظهرين،  جميع الم 
  .العامة في الضامن حتى يصح ضمانه االحتياطي، وهي الرضا والمحل والسبب

مدى التزام الضامن االحتياطي فجعلته يلتزم بذات الكيفية التي يلتزم بها           ) ٤٥٢(وحددت المادة   
وإذا قـام   . جاه المضمون وتجاه الموقعين الالحقـين     من تم الضمان لمصلحته، فيكون ملتزما ت      

الضامن االحتياطي بوفاء قيمة الكمبيالة فيحق له الرجوع على مـضمونه وعلـى المـوقعين               
ومن ناحية أخـرى    . السابقين لمضمونه بنفس الكيفية التي يحق بها لهذا األخير الرجوع عليهم          

 المضمون، فال يترتب على بطالن التزام       فقد اعتبر المشروع التزام الضامن مستقال عن التزام       
  .هذا األخير بطالن التزام الضامن بل يظل صحيحا إال إذا كان سبب البطالن عيب في الشكل

أن الضمان االحتياطي يجوز أيضا أن يتم بورقة مستقلة يبين فيها الجهة            ) ٤٥٣(وبينت المادة   
ي هذه الحالة ملزما إال تجاه مـن        وال يكون الضامن االحتياطي ف    . التي تم لمصلحتها الضمان   

ولعل الحكمة من هذا النص تتمثل في إمكانية إخفاء عدم يسار الملتزم            . أعطى له هذا الضمان   
  .بالكمبيالة وما لذلك من آثار سلبية على سمعته التجارية

  
  الفرع السادس

  االستحقاق

  )٤٥٤(مادة 
  :آلتية يجوز سحب الكمبيالة مستحقة الوفاء على أحد الوجوه ا. ١

  .لدى االطالع
  .بعد مدة معينة من االطالع

  .بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها
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  .في يوم معين
الكمبياالت المشتملة على مواعيد استحقاق غير المذكورة في الفقـرة الـسابقة، أو علـى               . ٢

  .مواعيد استحقاق متعاقبة تكون باطلة
  

  )٤٥٥(مادة 
طالع تكون واجبه الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب أن تقـدم        الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى اال    . ١

للوفاء خالل سنة من تاريخ إنشائها، وللساحب تقصير هذا الميعـاد أو إطالتـه، وللمظهـرين                
  .تقصيره

وللساحب أن يشترط عدم تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى االطالع قبل انقـضاء أجـل            . ٢
  .لتقديم ابتداء من حلول هذا األجلمعين، وفي هذه الحالة يحسب ميعاد ا

  
  )٤٥٦(مادة 
يبدأ ميعاد استحقاق الكمبيالة الواجبة الوفاء بعد مدة معينة من االطالع من تاريخ القبـول،               . ١

  .أو من تاريخ االحتجاج
فإذا لم يعمل االحتجاج أعتبر القبول غير المؤرخ حاصالً بالنسبة إلى القابـل فـي اليـوم                 . ٢

  .د المقرر لتقديم الكمبيالة للقبولاألخير من الميعا
  

  )٤٥٧(مادة 
الكمبيالة المسحوبة لشهر أو لعدة شهور من تاريخ إنشائها، أو من تاريخ االطالع عليهـا،               . ١

يكون استحقاقها في التاريخ المقابل من الشهر الذي يجب فيه الوفاء، فإذا لم يوجـد للتـاريخ                 
  .م األخير منهمقابل في هذا الشهر كان االستحقاق في اليو

وإذا سحبت الكمبيالة لشهر ونصف، أو لعدة شهور ونصف شهر، من تاريخ إنشائها أو من               . ٢
  .تاريخ االطالع عليها، وجب البدء بحساب الشهور كاملة

وإذا كان االستحقاق في أول الشهر أو في منتصفه أو في آخره كان المقصود اليوم األول                . ٣
  .أو الخامس عشر، أو األخير منه

  .وتعنى عبارة نصف شهر، خمسة عشر يوماً. ٤
  

  )٤٥٨(مادة 
وفي مكان يختلف فيه التقـويم عـن        " تاريخ معين   " إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء في       . ١

  .تقويم مكان إنشائها، أعتبر تاريخ االستحقاق محدداً وفقاً لتقويم مكان الوفاء
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تقويم، وكانت مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من        وإذا سحبت الكمبيالة بين مكانين مختلفي ال      . ٢
تاريخ إنشائها، وجب إرجاع تاريخ إنشائها إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفـاء، ويحـدد                

  .ميعاد االستحقاق وفقاً لذلك
  .يحسب ميعاد تقديم الكمبياالت وفقاً لألحكام المقررة في الفقرة السابقة. ٣
 اتضح من شروط الكمبيالة أو من بياناتها اتجاه القصد إلى إتباع            وال تسري هذه األحكام إذا    . ٤

  .أحكام أخرى
  

) ٤٥٤(، فاستعرض في المادة     )٤٥٨ - ٤٥٤(عالج المشروع موضوع االستحقاق في المواد       
الطرق المختلفة لتعيين ميعاد االستحقاق وقد وردت على سبيل الحصر إذ ال يجـوز تحديـد                

لف لما اشتملت عليه على أن يتم اختيار طريقة واحدة فقط من            ميعاد االستحقاق على نحو مخا    
. هذه الطرق إذ ال يجوز أن تتضمن الورقة إال ميعادا واحدا لالستحقاق وإال اعتبـرت باطلـة                

  :وهذه الطرق هي
لدى اإلطالع، وتكون الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى اإلطالع عند وجود أي عبارة تفيـد هـذا                

كمبيالة التي تخلو من تاريخ االستحقاق تعتبـر مـستحقة الـدفع لـدى              وكذلك فإن ال  . المعنى
وتكون الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى اإلطالع واجبة الوفاء بمجرد تقـديمها للوفـاء             . اإلطالع

  .دون حاجة لتقديمها للقبول
بعد مدة معينة من اإلطالع، أي أن يكون هناك أجٌل ال بد أن ينقضي بعـد اإلطـالع علـى                    

وتتمثل ميزة هذه الطريقة لتحديد ميعاد االستحقاق       . يالة حتى يصير الوفاء بقيمتها مستحقا     الكمب
في تجنب المفاجئة للمسحوب عليه الذي ال يلتزم بالوفاء عند اإلطالع على الكمبيالة في وقـت                
قد ال تتوافر فيه سبل الوفاء، بل يمكنه خالل المدة الواجب انقضاؤها بعـد اإلطـالع علـى                   

الة أن يتدبر المبلغ الالزم وفاؤه بموجبها أو أن يطالب الساحب بأن يضع مقابل الوفـاء                الكمبي
  .عنده إذا لم يكن قد وضعه بعد

بعد مضي مدة معينة من تاريخ اإلنشاء، كأن يكتب ادفعوا بعد ثالثة أشهر من تاريخه أو بعـد                 
محـددا ابتـداء بعلـم      وفي هذه الحالة يكون ميعاد االستحقاق       . الخ... مضي شهر من تاريخه   

الساحب والمستفيد والمسحوب عليه، مما يقربه من الطريقة الرابعة التي يحـدد فيهـا ميعـاد                
  .االستحقاق بيوم معين

  ".٢٠٠٥ من آذار ١ادفعوا في "في يوم معين، كأن يقال 
دة ويتضح أن تحديد ميعاد الوفاء بالكمبيالة في الحالتين األولتين يعتمد إلى حد بعيد علـى إرا               

وأما في الحـالتين    . الحامل باعتباره الشخص الذي يقدمها لإلطالع خالل الميعاد المحدد لذلك         
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األخيرتين فال يتوقف ميعاد االستحقاق على إرادة الحامل ألن الكمبيالة إنما تستحق األداء فـي               
  .ميعاد تحدد سلفاً عند إنشائها

اء لدى اإلطالع في أي وقت بعد حـصوله  وإذا كان للحامل حرية تقديم الكمبيالة المستحقة الوف     
من المشروع أن تقدم هذه الكمبيالة للوفاء خالل سـنة مـن            ) ٤٥٥(عليها، فقد أوجبت المادة     

تاريخ إنشائها وذلك مراعاة لمصلحة المظهرين وسائر الضامنين لاللتزام بالدفع النـاتج عـن              
ي تقصير مدة تقديم الكمبيالة     ومن ناحية أخرى فقد أعطى المشروع الحق للساحب ف        . الكمبيالة

للوفاء أو إطالتها، وأعطاه كذلك الحق في أن يشترط عدم تقديم مثل هذه الكمبيالـة للوفـاء إال        
بعد مرور فترة زمنية معينة وعندئذ تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا األجـل الـذي حـدده                  

ر مدة التقـديم للوفـاء،      وأما بالنسبة للمظهرين فقد منحهم المشروع الحق في تقصي        . الساحب
وغني عن البيان أن كل هذه      . فيستطيع كل مظهر تقصير مدة السنة فقط دون أن يملك إطالتها          

األحكام تسري أيضا في الحالة التي لم يحدد فيها ميعاد االستحقاق ألنها تكون بنص القـانون                
  .مستحقة لدى اإلطالع

ة واجبة الدفع بعد مدة من اإلطالع فقضت        ميعاد االستحقاق في الكمبيال   ) ٤٥٦(وعالجت المادة   
بأن ميعاد االستحقاق يبدأ من تاريخ القبول أو من تاريخ االحتجاج وذلك في حالة عدم قبـول                 

وإذا صدر القبول من المسحوب عليه غير مؤرخ، ولم يتم مع ذلـك             . المسحوب عليه للكمبيالة  
د للتقديم ويبدأ ميعاد االسـتحقاق      عمل االحتجاج، اعتبر هذا القبول أنه وضع في آخر يوم محد          

  .مع ذلك التاريخ
كيفية حساب الشهور واأليام في الكمبياالت المستحقة الوفاء بعد مدة من           ) ٤٥٧(وبينت المادة   

  :اإلنشاء أو اإلطالع، فوضعت القواعد التالية
عليهـا  الكمبيالة المستحقة الوفاء بعد شهر أو أكثر من تاريخ إنشائها أو من تاريخ اإلطـالع                

تكون واجبة األداء في التاريخ المقابل لتاريخ إنشائها أو تاريخ اإلطالع عليها من الشهر الذي               
يجب الوفاء فيه، فإذا أنشئت الكمبيالة في األول من شباط على أن تكون مستحقة الوفاء بعـد                 

ـ     . شهرين من تاريخها، وجب الوفاء بقيمتها في األول من نيسان          ذلك وعند عدم وجود مقابل ل
التاريخ في الشهر الذي يجب الوفاء فيه، وقع االستحقاق في اليوم األخير من ذلك الشهر، فلو                

 كانون األول لتكون مستحقة األداء بعد شهرين من إنشائها، فإن تاريخ            ٣١سحبت الكمبيالة في    
  . شباط حسبما تكون السنة عادية أو كبيسة٢٩ أو ٢٨استحقاقها يكون في 

قة الوفاء لشهر أو لعدة أشهر ونصف الشهر بعد تاريخ معين أو بعد اإلطـالع   الكمبيالة المستح 
فتحسب أوالً األشهر الكاملة ثم يضاف إليها نصف الشهر الذي يعني خمسة عشر يومـاً، ألن                

  .عبارة نصف الشهر تعني خمسة عشر يوماً
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كون واجبـة األداء    الكمبيالة المستحقة الوفاء في أول شهر أو في منتصفه أو في آخره، فإنها ت             
في اليوم األول من الشهر، أو الخامس عشر منه أو في اليوم األخير بحسب كل حالة وال يعتد                  

  . يوما٣١ً، ٣٠، ٢٩، ٢٨باختالف عدد األيام في الشهور فيما بين 
ما يجب إتباعه عند اختالف التقويم المعمول به في مكـان اإلصـدار             ) ٤٥٨(وقد بينت المادة    

معمول به في مكان الوفاء بأن عينت تاريخ االستحقاق وفقا لتقويم مكان الوفـاء،              عن التقويم ال  
  . ما لم يتبين من بيانات الكمبيالة اتجاه القصد إلى غير ذلك

  
  الفرع السابع

  الوفاء

  )٤٥٩(مادة 
على حامل الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين، أو بعد مدة معينة من تاريخ إنشائها               . ١

 تاريخ االطالع عليها أن يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها أو في أحد يومي العمل التاليين                أو من 
  .لهذا اليوم

ويعتبر تقديم الكمبيالة إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً فـي حكـم تقـديمها                . ٢
  .للوفاء

  
  )٤٦٠(مادة 
املها موقعاً عليهـا بمـا يفيـد    إذا أوفى المسحوب عليه الكمبيالة، جاز له استردادها من ح         . ١

  .الوفاء
  .ال يجوز لحامل الكمبيالة أن يمتنع عن قبول الوفاء الجزئي. ٢
وإذا كان الوفاء جزئياً، جاز للمسحوب عليه أن يطلب إثباته علـى الكمبيالـة وإعطـاءه                . ٣

  .مخالصة به
ـ           . ٤ ا يـدفع مـن     وتبرأ ذمة الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين في الكمبيالة بقدر م

  .قيمتها، وعلى حاملها عمل االحتجاج عن القدر غير المدفوع
  

  )٤٦١(مادة 
  .ال يجبر حامل الكمبيالة على قبض قيمتها قبل ميعاد االستحقاق. ١
  .وإذا أوفى المسحوب عليه قيمة الكمبيالة قبل ميعاد االستحقاق تحمل تبعة ذلك. ٢
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برئت ذمته، إال إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم،          ومن أوفى الكمبيالة في ميعاد االستحقاق       . ٣
وعليه أن يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحة توقيعات              

  .المظهرين
  

  )٤٦٢(مادة 
إذا اشترط وفاء الكمبيالة بعملة غير متداولة في بلد الوفاء، جاز وفاء قيمتها مقومة بعملـة                . ١

االستحقاق بسعر الصرف الذي تحدده سـلطة النقـد الفلـسطينية، وإذا            البلد حسب قيمتها يوم     
تراخى المدين في الوفاء كان للحامل الخيار بين المطالبة بمبلغ الكمبيالة مقوماً بعملة البلد يوم               

  .االستحقاق أو يوم الوفاء
 ومع ذلك يجوز للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب وفاؤه طبقاً للسعر المعـين فـي               . ٢

  .الكمبيالة
وإذا عين مبلغ الكمبيالة بعملة تحمل اسماً مشتركاً تختلف قيمتها في بلـد إصـدارها عـن             . ٣

  .قيمتها في بلد وفائها، افترض أن الوفاء يكون بعملة بلد الوفاء
  

  )٤٦٣(مادة 
إذا لم تقدم الكمبيالة للوفاء في يوم االستحقاق جاز لكل مدين بها إيـداع مبلغهـا خزانـة                  . ١
  .حكمة المختصة، ويكون اإليداع على نفقة الحامل وتحت مسئوليتهالم
يسلم قلم كتاب المحكمة المودع لديها، وثيقة يذكر فيها إيداع المبلغ، ومقداره، وتاريخ إنشاء              . ٢

  .الكمبيالة، وتاريخ االستحقاق، واسم من حررت في األصل لمصلحته
مدين تسليم وثيقة اإليداع إليه مقابل تـسلم        فإذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على ال       . ٣

الكمبيالة منه مؤشراً عليها بوقوع الوفاء بموجب وثيقة اإليداع، وللحامل قبض المبلغ من قلـم               
كتاب المحكمة بموجب هذه الوثيقة، فإذا لم يسلم المدين وثيقة اإليداع إلى الحامل، وجب عليه               

  .وفاء قيمة الكمبيالة له
  

  )٤٦٤(مادة 
  .بل االعتراض عن وفاء الكمبيالة إال في حالة ضياعها، أو إفالس حاملها أو الحجر عليهال يق

  
  )٤٦٥(مادة 
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة، وكانت محررة من عدة نسخ، جاز لمـستحق قيمتهـا أن                . ١

  .يطالب بالوفاء بموجب إحدى النسخ األخرى
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النسخة التي تحمل صيغة القبول، فال      وإذا كانت الكمبيالة محرره من عدة نسخ، وضاعت         . ٢
تجوز المطالبة بوفائها بموجب إحدى النسخ األخرى، إال بطلب مستعجل يقدم لقاضي المحكمة             

  .المختصة، وبشرط تقديم كفيل
  

  )٤٦٦(مادة 
يجوز لمن ضاعت منه كمبيالة مقبولة أو غير مقبولة، ولم يتمكن من تقـديم إحـدى النـسخ                  

ستعجل لقاضي المحكمة المختصة لوفائها، بشرط أن يثبت ملكيتـه          األخرى، أن يتقدم بطلب م    
  .لها، وبشرط تقديم كفيل

  
  )٤٦٧(مادة 
في حالة االمتناع عن وفاء قيمة الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقاً ألحكام المـادتين               . ١

ي اليـوم   السابقتين، يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في احتجاج يحرره ف             
التالي لميعاد االستحقاق، ويعلنه للساحب والمظهرين بالطريقة وفي المواعيد المقررة في المادة            

  .من هذا القانون) ٤٧٣(
ويجب تحرير االحتجاج في الميعاد المذكور في الفقرة السابقة، ولو تعذر استصدار قـرار              . ٢

  .من القاضي في الوقت المناسب
  

  )٤٦٨(مادة 
الكمبيالة الضائعة الحصول على نسخة منها، ويكون ذلك بالرجوع إلـى مـن            يجوز لمالك   . ١

ظهر إليه الكمبيالة، ويلتزم هذا المظهر بمعاونته، واإلذن له باستعمال اسمه في مطالبة المظهر              
  .السابق، ويرقى المالك في هذه المطالبة من مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب

يره على نسخة الكمبيالة المسلمة من الساحب بعـد التأشـير           ويلتزم كل مظهر بكتابة تظه    . ٢
  .عليها بما يفيد أنها بدل فاقد

وال يجوز طلب الوفاء بموجب هذه النسخة إال بطلب مستعجل يقـدم لقاضـي المحكمـة                . ٣
  .المختصة، وبشرط تقديم كفيل

  .وتكون جميع المصروفات على مالك الكمبيالة الضائعة. ٤
  

  )٤٦٩(مادة 
في ميعاد االستحقاق بناء على قرار القاضي في األحوال المشار إليها في المواد السابقة              الوفاء  

  .يبرئ ذمة المدين
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  )٤٧٠(مادة 
ينقضي التزام الكفيل المنصوص عليه في المواد السابقة من هذا القانون بمضي ثالث سنوات              

  .إذا لم تحصل خاللها مطالبة أو دعوى
  

على الحامـل تقـديم     ) ٤٥٩(فأوجبت المادة   ) ٤٧٠ - ٤٥٩(د  عالج المشروع الوفاء في الموا    
الكمبيالة للوفاء في يوم استحقاقها أو في يومي العمل التاليين لهـذا اليـوم واعتبـرت تقـديم                  

ويسري هذا الحكم على الكمبيالة المـستحقة       . الكمبيالة إلى غرفة مقاصة بمثابة تقديمها للوفاء      
وأمـا  . عينة من تاريخ إنشائها أو من تاريخ اإلطالع عليها        الوفاء في تاريخ معين أو بعد مدة م       

الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى اإلطالع فقد اتضح أن المسحوب عليه يلتزم بأداء قيمتها بمجرد              
  .تقديمها إليه من الحامل خالل الميعاد القانوني

دها مـن الحامـل   للمسحوب عليه عند وفائه بقيمة الكمبيالة أن يستر) ٤٦٠/١(وأجازت المادة   
 أن  - بعد أن يتسلم قيمة الكمبيالـة        -وهذا يعني أن على الحامل      . موقعا عليها بما يفيد الوفاء    

ويعتبر شرح  . يسلمها إلى المسحوب عليه بعد أن يدون عليها ما يفيد انه قبض قيمتها ويوقعها             
ثبات وفاء قيمـة    الحامل على الورقة بالقبض ووضع توقيعه عليها دليال بيد المسحوب عليه إل           

وأوجبت الفقرة الثانية من هذه المادة على الحامل قبول الوفاء الجزئـي            . الكمبيالة إلى الحامل  
المقدم له من المسحوب عليه بقصد تخفيف العبء الملقى على عاتق الضامنين بتمكينهم مـن               

ن ال يتماشـى    وال شك في أن هذا الحكم، وإن كا       . إبراء ذمتهم ولو جزئيا كلما كان ذلك ممكنا       
مع القواعد العامة في القانون المدني، إال أنه يتفق مع فكرة القبول الجزئي للكمبيالة التي أخـذ                 

  . بها المشروع
وإذا كان الوفاء بالكمبيالة منصبا على قسم من قيمتها فقد أجازت الفقرة الثالثـة مـن المـادة                  

ى الكمبيالـة وان يطلـب مـن        للمسحوب عليه أن يطلب إثبات هذا الوفاء الجزئي عل        ) ٤٦٠(
وال نقاش في أن المسحوب عليه يستطيع رفض وفاء مبلغ الكمبيالـة إذا             . الحامل مخالصة به  

امتنع الحامل عن ردها إليه مشروحا عليها بما يفيد القبض أو امتنع عن إعطائه وصـال فـي                  
 إذا لم يطلب    ويكون المسحوب عليه قد ارتكب خطأ جسيما يتحمل نتائجه        . حالة الوفاء الجزئي  

وصال بما دفعه من مبلغها، دون أن يحول ذلك بأي حال بين المسحوب عليه، أو مـن أوفـى                   
مبلغ الكمبيالة من الموقعين عليها، وبين أن يثبت بكافة طرق اإلثبات وفاءه للحامل كل مبلـغ                

  .الكمبيالة أو جزءا منه
قبـول الوفـاء قبـل ميعـاد        بأنه ال يجوز للمدين إجبار الحامل على        ) ٤٦١(وتقضي المادة   

االستحقاق إذ أن األجل مشروط في الورقة لمصلحة كل من الدائن والمدين، ولكـن إذا قبـل                 
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الحامل الوفاء من المسحوب عليه قبل ميعاد االستحقاق تحمل هذا األخير تبعـة ذلـك أمـام                 
  .الساحب

المـسحوب عليـه    ويتضح أن المشروع تشدد في وفاء الكمبيالة قبل تاريخ االستحقاق، فجعل            
مسؤوال حتى عن الخطأ اليسير، ولهذا يجب عليه اتخاذ الحيطة والحذر والتدقيق كي يتأكد من               

وإذا ظهر في موعد االستحقاق شخص آخر أثبت انه         . أنه يوفي قيمة الكمبيالة لحاملها الشرعي     
 عليه  هو الحامل الشرعي فال تكون ذمة المسحوب عليه قد برئت بسبب وفائه األول، بل يجب              

ولـذلك، وحتـى ال يتعـرض       . وفاء القيمة مرة ثانية إلى الحامل الشرعي الحقيقي للكمبيالـة         
المسحوب عليه للوفاء مرة ثانية يجب عليه أن يتحقق من عدم انقطاع سلسلة التواقيـع التـي                 

  .تنتهي إلى الحامل الذي يطالبه بالوفاء
تحقاق، فإذا تـم ذلـك دون معارضـة         غير أن األصل أن يتم الوفاء بالكمبيالة في موعد االس         

صحيحة من أحد اعتبر هذا الوفاء قرينة قانونية على براءة ذمة الموفي وكافة الضامنين فـي                
وال يكون المدين ملتزما بالتحقق من صحة توقيعـات المظهـرين الـواردة علـى               . الكمبيالة

ت إلى الحامل الشرعي    الكمبيالة، وإنما عليه فقط أن يتحقق من تسلسل هذه التظهيرات التي أد           
ولذلك، إذا ظهر أن المسحوب عليه أو الشخص الذي أدى قيمة الكمبيالة قد ارتكـب               . للكمبيالة

المادة (عند أدائه غشا أو خطأ جسيما فال تبرأ ذمته ويكون معرضا للمطالبة بوفائها مرة ثانية،                
٤٦١/٣.(  

دى قيمة الكمبيالة سبب من     ويتحقق الغش عندما يكون لدى المسحوب عليه أو الشخص الذي أ          
األسباب يجعله يعتقد أن وفاءه سيلحق ضررا بمن له الحق في قبض قيمة الكمبيالة أي حاملها                
الشرعي، ومثال ذلك عندما يعلم المسحوب عليه أو من يؤدي مبلغ الكمبيالة إلـى الحامـل أن                 

بيـاض، أو يعلـم أن      هذا األخير قد سرق الورقة التجارية التي كانت مظهرة لحاملها أو على             
  . الحامل كان قد أشهر إفالسه

وأما الخطأ الجسيم فيقصد به اإلهمال الكبير أو التهاون الظاهر بالوفاء بقيمة الكمبيالة لحـائز               
يبدو واضحا انه ليس حاملها الشرعي، ومثال ذلك أن يدفع المسحوب عليـه قيمـة الكمبيالـة                 

ها الشرعي، أو أن يوفي قيمـة الكمبيالـة         لشخص يتضح من سلسلة التظهيرات أنه ليس حامل       
رغم المعارضة الصحيحة من شخص آخر يدعى أنها قد ضاعت منه، أو يوفي قيمة الكمبيالة               
بالرغم من طلب وكيل التفليسة عند إفالس الحامل عدم وفاء القيمة لهذا األخير، أو إهماله في                

  .طلب مخالصة بقيمة المبلغ المدفوع من قيمة الكمبيالة
ما لم يتفـق علـى      . وفاء الكمبيالة بالعملة المتداولة التي عينها الساحب      ) ٤٦٢(بت المادة   أوج

الوفاء بالعملة الوطنية في الكمبيالة ذاتها ويكون للمدين الخيار بين الوفاء بالنقـد األجنبـي أو                
ا لم  أما إذ . بالعملة الوطنية حسب سعر الصرف لدى سلطة النقد الفلسطينية يوم استحقاق الوفاء           
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يتم الوفاء في ميعاد االستحقاق فيكون للحامل الخيار بين المطالبة بقيمة الكمبيالة مقومة حسب              
السعر المشار إليه يوم االستحقاق أو يوم الوفاء وذلك حتى ال يضار الحامل بتأخير المدين في                

ـ              . الدفع سعر غير أن المشروع أجاز للساحب أن يشترط حساب المبلغ الواجب أداؤه طبقـا لل
  .المعين في الكمبيالة

تشابه أسماء العملة مثل الدوالر األمريكي والكندي       ) ٤٦٢(وعالجت الفقرة األخيرة من المادة      
أو الفرنك الفرنسي والسويسري مع اختالف قيمة كل منها وعدم تحديد بلد العملة فاعتبرت أن               

  .المقصود هو عملة بلد الوفاء، وليس عملة بلد اإلنشاء
حالة تقاعس الحامل عن تقديم الكمبيالة للوفاء فـي يـوم االسـتحقاق             ) ٤٦٣(مادة  وتناولت ال 

فأجازت لكل مدين متضامن حتى يبرئ ذمته ويتفادى إجراءات الرجوع القـضائي عليـه أن               
يودع مبلغ الكمبيالة على نفقة الحامل لدى خزينة المحكمة التي توجد في المنطقة التـي حـدد                 

سلم من قلم الكتاب وثيقة تفيد اإليداع وتبين المقدار الذي تـم إيداعـه            فيها مكان الوفاء، وأن يت    
ويدون بها أيضا تاريخي اإلنشاء واالستحقاق واسم المستفيد األول الذي كانت الكمبيالـة قـد               

وتسلم هذه الوثيقة للحامل إذا ما تقدم إلى المـدين بعـد ميعـاد              . حررت في األصل لمصلحته   
لكمبيالة على أن يتسلم منه الكمبيالة مؤشراً عليهـا بوقـوع الوفـاء             االستحقاق الستيفاء قيمة ا   

  .بموجب وثيقة اإليداع
وإذا طالب الحامل المدين بالوفاء، وجب على المدين أن يسلمه الوثيقة الخاصة باإليداع بعد أن               

يـضع  يطلب منه تسليمه الكمبيالة والكتابة عليها بان المدين قد أوفاها بإعطائه وثيقة اإليداع و             
وبعد ذلك يذهب الحامل إلى المحكمة ويبرز وثيقـة         . توقيعه بعد الصيغة التي تفيد هذا المعنى      

وأما إذا رفض المـدين تـسليم وثيقـة         . اإليداع ويتسلم المبلغ بعد استقطاع مصاريف اإليداع      
 اإليداع إلى الحامل فعليه أن يوفي بنفسه قيمة الكمبيالة ومن ثم يسترجع المبلغ الـذي أودعـه                

  . لدى المحكمة
حاالت المعارضة في الوفاء وحصرتها في ثالث حاالت هـي ضـياع            ) ٤٦٤(حددت المادة   

ولعل حصر معارضة المسحوب عليـه أو المـدين         . الورقة أو إفالس حاملها أو الحجر عليه      
ومنعه من وفاء مبلغ الكمبيالة في ميعاد استحقاقها في هذه الحاالت الـثالث مـرده حـرص                 

ضمان الثقة في الكمبيالة وعلى جعلها أداة وفاء وائتمان تنسجم ومـا تقتـضيه              المشروع على   
  .التجارة من سرعة في المعامالت

حالة ضياع كمبيالة غير مقبولة إذا كانت محررة من عـدة نـسخ             ) ٤٦٥/١(وعالجت المادة   
ـ               ين، فأجازت لمالكها حق المطالبة بموجب إحدى النسخ الباقية دون التزامه بإتباع إجـراء مع

وإذا كانت الكمبيالة من عدة نسخ وضاعت النسخة الوحيدة التي تحمل صـيغة القبـول فـال                 
يستطيع الحامل تقديم إحدى النسخ األخرى التي ال تحمل صيغة القبول إال باستصدار أمر من               
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المحكمة المختصة وأن يقدم كفيالً لكي يضمن رد قيمة الكمبيالة وجميع المصاريف والتعويض             
ذلك إذا ما تبين الحقا بان الحامل الذي قبض مبلغ الكمبيالة لم يكـن هـو المالـك                  إن وجد و  
المـادة  (وينقضي التزام هذا الكفيل بمضي ثالث سنوات دون مطالبة أو دعوى،            . الحقيقي لها 

٤٧٠.(  
وتفسر كلمة الضياع بمعنى زوال اليد بسبب غير إرادي أو عرضي أياً كان سبب هذا الزوال،                

  .  الك والتلف أو غير ذلككالسرقة واله
حالة ضياع الكمبيالة المحررة من نسخة واحدة سواء أكانـت تحمـل            ) ٤٦٦(وتناولت المادة   

صيغة القبول من عدمه فأضافت إلى اإلجراءات السابقة أن يثبت الحامل ملكيته للورقة بكافـة               
  .طرق اإلثبات

 بعد تقديم الكفيل وفقا لما جاء في        وإذا قام الحامل باستصدار أمر من المحكمة المختصة بالوفاء        
المادتين السابقتين وجب عليه أن ينتظر لحين حلول ميعاد االستحقاق وعندئذ يطالب المسحوب             

، )٤٦٧(وإذا امتنع المسحوب عليه عن الدفع وجب على الحامل وفقـا للمـادة              . عليه بالوفاء 
ناع المدين الـصرفي عـن      وحتى يحافظ على حقه بالرجوع على باقي الموقعين، أن يثبت امت          

وبموجب الفقرة الثانية من المـادة  . الوفاء في احتجاج يحرره في اليوم التالي لميعاد االستحقاق   
، يجب على الحامل القيام بذلك ولو تعذر عليه استصدار أمر المحكمة المختصة المشار              )٤٦٧(

  . إليه في المادتين السابقتين
ة الضائعة أن يحصل على نسخة منها وذلك بأن يطلـب           لمالك الكمبيال ) ٤٦٨(وأجازت المادة   

ويرجع الحامل الذي ضاعت منـه الكمبيالـة مـن          . ممن ظهر له الكمبيالة أن يعاونه في ذلك       
مظهر إلى مظهر حتى يصل إلى الساحب فيطلب منه تنظيم نسخة بدل الضائع بإعطاء الحامل               

ظهر أن يكتب عليها تظهيره الذي      النسخة المطلوبة مؤشرا عليها بأنها بدل ضائع وعلى كل م         
وال شك في أن مالك الكمبيالـة الـضائعة         . كان قد كتبه على النسخة األصلية ويوقع على ذلك        

  .يتحمل جميع المصاريف التي تترتب على طلب النسخة بدل الضائع
وتتجلى الحكمة من وراء حصول الحامل على النسخة بدل الضائع في تمكينـه مـن تظهيـر                 

غير أن الحامل، عندما يطلب الوفاء بقيمـة الكمبيالـة          . بل أن يحل ميعاد استحقاقها    الكمبيالة ق 
بموجب النسخة الجديدة، يلتزم باستصدار أمر من المحكمة المختصة وبأن يقدم كفـيالً لكـي               
يضمن رد قيمة الكمبيالة وجميع المصاريف والتعويض إن وجد وذلك إذا ما تبين الحقا بـان                

وينقضي التزام هـذا الكفيـل      . لغ الكمبيالة لم يكن هو المالك الحقيقي لها       الحامل الذي قبض مب   
  ).٤٧٠المادة (بمضي ثالث سنوات دون مطالبة أو دعوى، 

أن الوفاء في ميعاد االستحقاق بناء على قرار المحكمة المختـصة فـي             ) ٤٦٩(وبينت المادة   
  .حالة ضياع الكمبيالة يؤدي إلى براءة ذمة المدين
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  امنالفرع الث

  الرجوع

  )٤٧١(مادة 
لحامل الكمبيالة عند عدم وفائها في ميعاد االستحقاق الرجوع على المظهـرين والـساحب              . ١

  .وغيرهم من الملتزمين بها
  :ويجوز للحامل الرجوع قبل ميعاد االستحقاق في األحوال اآلتية . ٢

  .االمتناع الكلي أو الجزئي عن القبول
ن للكمبيالة أو غير قابل، أو توقفه عن الدفع ولـو لـم يثبـت               إفالس المسحوب عليه، قابالً كا    

  .بحكم، أو الحجز على أمواله حجزاً غير مجد
  .إفالس ساحب الكمبيالة المشروط فيها عدم تقديمها للقبول

ويجوز لكل ضامن عند الرجوع عليه قبل ميعاد االستحقاق في الحاالت المبينة في البندين              . ٣
ة أن يتقدم بطلب مستعجل إلى قاضي المحكمة المختصة خالل ثالثـة            من الفقرة السابق  ) ب،ج(

أيام من تاريخ الرجوع عليه، يطلب منحه مهله للوفاء، فإذا رأى القاضي مبرراً لمنحه المهلة،               
حدد في قراره الميعاد الذي يجب فيه الوفاء بشرط أال يجاوز التـاريخ المعـين لالسـتحقاق،                 

  .ويكون هذا القرار نهائياً
  
  )٤٧٢(ادة م
يكون إثبات االمتناع عن قبول الكمبيالة، أو عن وفائها باحتجاج عدم القبـول أ واحتجـاج                . ١

  .عدم الوفاء
يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحددة لتقديم الكمبيالة للقبول، فإذا وقع التقديم              . ٢

انون في اليوم األخير من الميعاد      من هذا الق  ) ٤٤٤(األول للقبول وفقاً للفقرة األولى من المادة        
  .المحدد للتقديم، جاز عمل االحتجاج في اليوم التالي

ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبيالة المستحقة الوفاء في تاريخ معين، أو بعد مدة               . ٣
معينة من تاريخ إصدارها أو من تاريخ االطالع عليها، خالل أيام العمل األربعة التالية ليـوم                

ستحقاق، وإذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع وجب عمل احتجاج عدم الوفـاء              اال
  .وفقاً للشروط المبينة أعاله بالفقرة السابقة بشأن احتجاج عدم القبول

  .يغني احتجاج عدم القبول عن تقديم الكمبيالة للوفاء، وعن عمل احتجاج عدم الوفاء. ٤
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ه عن الدفع، سواء كان قابالً للكمبيالة أو غيـر قابـل، أو             وفي حالة توقف المسحوب علي    . ٥
توقيع حجز غير مجد على أمواله، ال يجوز لحامل الكمبيالة الرجوع على الضامنين إال بعـد                

  .تقديم الكمبيالة للمسحوب عليه لوفائها، وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء
كمبيالة أو غير قابل، وكذلك في      وفي حالة شهر إفالس المسحوب عليه، سواء كان قابالً لل         . ٦

حالة شهر إفالس ساحب الكمبيالة المشروط عدم تقديمها للقبول، يكـون تقـديم حكـم شـهر                 
  .اإلفالس كافياً لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع على الضامنين

  
  )٤٧٣(مادة 
عدم وفائها خـالل    على حامل الكمبيالة أن يخطر من ظهرها له والساحب بعدم قبولها، أو ب            . ١

أيام العمل األربعة التالية، ليوم عمل االحتجاج، أو ليوم تقديم الكمبيالة للقبـول، أو للوفـاء إذا                 
اشتملت على شرط الرجوع بال مصاريف، وعلى كل مظهر خالل يومي العمل التاليين ليـوم               

يناً له أسماء من    تسلمه اإلخطار أن يخطر بدوره من ظهر له الكمبيالة، بتسلمه هذا اإلخطار مب            
قاموا باإلخطارات السابقة وعناوينهم، وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد             

  .بالنسبة إلى كل مظهر من التاريخ الذي تسلم فيه اإلخطار من المظهر السابق له
منه ومتى أخطر أحد الموقعين على الكمبيالة طبقاً للفقرة السابقة، وجب أيضاً إخطار ضـا             . ٢

  .االحتياطي في الميعاد ذاته
إذا لم يبن أحد المظهرين عنوانه أو بينه بطريقة مجهلة، اكتفي بإخطار المظهـر الـسابق                . ٣

  .عليه
ولمن وجب عليه اإلخطار أن يقوم به بأية صورة، ولو برد الكمبيالة ذاتها، وعليه إثبـات                . ٤

مرعياً إذا سـلم الخطـاب المـسجل أو         قيامه باإلخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد         
  .البرقية إلى إدارة البريد أو البرق في الميعاد المذكور

وال تسقط حقوق من وجب عليه اإلخطار إذا لم يقم به في الميعاد المقرر له، وإنما يلزمـه                  . ٥
عند االقتضاء تعويض الضرر المترتب على إهماله، بـشرط أال يجـاوز التعـويض مبلـغ                

  .الكمبيالة
  

  )٤٧٤(مادة 
يجوز للساحب وألي مظهر أو ضامن احتياطي أن يعفي الحامل من عمل احتجـاج عـدم                . ١

القبول، أو احتجاج عدم الوفاء عند استعمال حقه في الرجوع، إذا كتب على الكمبيالة، شـرط                
  .الرجوع بال مصاريف، أو بدون احتجاج أو أي شرط آخر يفيد هذا المعنى، مذيلة بتوقيعه
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عفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبيالة في المواعيـد المقـررة، وال مـن عمـل                 وال ي . ٢
  .اإلخطارات الالزمة، وعلى من يتمسك تجاه الحامل بعدم مراعاة هذه المواعيد إثبات ذلك

إذا كتب الساحب شرط الرجوع بال مصاريف، سرت أثاره على كل الموقعين، أما إذا كتبه               . ٣
  .ين االحتياطيين، سرت أثاره عليه وحدهأحد المظهرين أو الضامن

وإذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط، وعمل الحامل احتجاجاً رغم ذلك تحمل وحـده               . ٤
المصاريف، أما إذا كان الشرط صادراً من مظهر أو من ضامن احتياطي جاز الرجوع علـى                

  .جميع الموقعين اآلخرين بمصاريف االحتجاج إن عمل
  

  )٤٧٥(مادة 
ساحب الكمبيالة وقابلهـا ومظهرهـا، وضـامنها        (شخاص الملتزمون بموجب كمبيالة     األ. ١

  .مسئولون بالتضامن قبل حاملها) االحتياطي
ولحامل الكمبيالة الرجوع على هؤالء الملتزمين منفـردين أو مجتمعـين، دون أن يلـزم               . ٢

  .بمراعاة ترتيب التزاماتهم
  .إذا دفع قيمتهاويثبت هذا الحق لكل موقع على الكمبيالة . ٣
الدعوى المقامة على أحد الملتزمين ال تحول دون الرجوع على الباقين، ولو كانوا الحقين              . ٤

للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء.  
  

  )٤٧٦(مادة 
  :لحامل الكمبيالة مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي 

  .ة مع العائد المتفق عليهأصل مبلغ الكمبيالة غير المقبولة أو غير المدفوع. ١
العائد محسوباً وفقاً للسعر الذي تحدده سلطة النقد الفلـسطينية وذلـك ابتـداء مـن يـوم                  . ٢

  .االستحقاق
  .مصاريف االحتجاج واإلخطارات والدمغة وغيرها. ٣
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق الكمبيالة، يجب أن يستنزل من قيمتها ما يـساوي               . ٤

  .الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحاملسعر الخصم 
  

  )٤٧٧(مادة 
  :يجوز لمن أوفى الكمبيالة مطالبة ضامنيه بما يأتي 

  .المبلغ الذي أوفاه
  .عائد هذا المبلغ محسوباً من يوم الوفاء وفقاً للسعر الذي تحدده سلطة النقد الفلسطينية
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  .المصاريف القانونية التي تحملها
  
  )٤٧٨(دة ما
لكل ملتزم طولب بكمبيالة على وجه الرجوع، أو كان مستهدفاً للمطالبة بها، أن يطلب في               . ١

  .حالة قيامه بالوفاء تسليم الكمبيالة إليه ومعها االحتجاج، ومخالصة بما أوفاه
  .ولكل مظهر أوفى الكمبيالة أن يشطب تظهيره، والتظهيرات الالحقة له. ٢
  

  )٤٧٩(مادة 
لرجوع بعد قبول جزئي، يجوز لمن أوفى القدر غير المقبول من قيمة الكمبيالـة أن               في حالة ا  

يطلب إثبات هذا الوفاء على الكمبيالة وتسليمه مخالصة به، ويجب على الحامل فضالً عن ذلك               
أن يسلمه صورة طبق األصل من الكمبيالة موقعا عليها منه وأن يسلمه االحتجاج تمكيناً له من                

  .في الرجوع على غيره بما أوفاهاستعمال حقه 
  

  )٤٨٠(مادة 
تسقط حقوق حامل الكمبيالة قبل المظهرين والساحب وغيرهم من الملتزمين ما عدا القابل             . ١

  :بمضي المواعيد المعينة إلجراء ما يلي 
  .تقديم الكمبيالة المستحقة الوفاء لدى االطالع، أو بعد مدة معينة من االطالع

  .ول أو عدم الوفاءعمل احتجاج عدم القب
  .تقديم الكمبيالة للوفاء في حالة اشتمالها على شرط الرجوع بال مصاريف

ومع ذلك ال يفيد الساحب من هذا السقوط، إال إذا أثبت أنه أوجد مقابل الوفاء فـي ميعـاد                   . ٢
  .االستحقاق، وفي هذه الحالة ال يبقى للحامل إال الرجوع على المسحوب عليه

الكمبيالة للقبول في الميعاد الذي اشترطه الساحب، سقطت حقوق الحامل فـي            وإذا لم تقدم    . ٣
الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء على السواء، إال إذا تبين من عبارة الشرط أن الساحب                

  .لم يقصد منه سوى إعفاء نفسه من ضمان القبول وحده
ديم الكمبيالة للقبول، فلـه وحـده       وإذا كان المظهر هو الذي اشترط في التظهير ميعاداً لتق         . ٤

  .اإلفادة من هذا الشرط
  

  )٤٨١(مادة 
إذا حالت قوة قاهرة دون تقديم الكمبيالة، أو عدم االحتجاج، في المواعيد المقـررة لـذلك،               . ١

  .امتدت هذه المواعيد
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وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الكمبيالة بالقوة القاهرة، وأن يثبـت هـذا                 . ٢
خطار مؤرخاً موقعاً منه في الكمبيالة أو في الورقة المتصلة بها، وتسلسل اإلخطارات وفقاً              اإل

  .من هذا القانون) ٤٧٣(للمادة 
وعلى الحامل بعد زوال القوة القاهرة، تقديم الكمبيالة للقبول أو للوفاء دون إبطاء، ثم عمل               . ٣

  .االحتجاج عند االقتضاء
كثر من ثالثين يوماً محسوبة من يوم االستحقاق، جاز الرجوع          إذا استمرت القوة القاهرة أل    . ٤

  .على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الكمبيالة أو عمل االحتجاج
إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع، أو بعد مدة معينة من االطـالع، سـرى                . ٥

هر له الكمبيالة بـالقوة القـاهرة،   ميعاد الثالثين يوماً من التاريخ الذي أخطر فيه الحامل من ظ       
ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبيالة، وتزاد مدة االطالع على ميعاد الثالثين               

  .يوما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء بعد مدة معينة من االطالع عليها
لة أو بمن كلفه بتقـديمها      وال يعتبر من القوة القاهرة األمور المتصلة بشخص حامل الكمبيا         . ٦

  .أو بعمل االحتجاج
  

  )٤٨٢(مادة 
يجوز لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء، أن يوقع حجزاً تحفظياً بغير كفالـة               
على أموال كل من الساحب أو القابل أو المظهر أو الـضامن االحتيـاطي أو غيـرهم مـن                   

مقررة فـي قـانون أصـول المحاكمـات المدنيـة           الملتزمين بالكمبيالة مع مراعاة األحكام ال     
  .والتجارية

  
مبدأ رجوع  ) ٤٧١(، فقررت المادة    )٤٨٢ - ٤٧١(عالج المشروع مسألة الرجوع في المواد       

الحامل على الملتزمين بالكمبيالة في حالة عدم الوفاء بها في ميعاد االستحقاق، وكذلك عـددت               
  :الحصر وهيحاالت الرجوع قبل ميعاد االستحقاق على سبيل 

  االمتناع عن قبول الكمبيالة كليا أو جزئيا،
أو توقفه عن دفع ديونـه أو الحجـز         ) سواء قبل الكمبيالة أو لم يقبلها     (إفالس المسحوب عليه    

  على أمواله وإن كان حجزاً غير مجد،
  ).في الكمبيالة المشروط بها عدم تقديمها للقبول(إفالس الساحب 

الحامل ضمان حقه الصرفي، ولذلك جاز له عدم انتظـار حلـول            ففي كل هذه الحاالت يفقد       
  . ميعاد االستحقاق للمطالبة بحقه إذ بسقوط الضمان يسقط األجل
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ومثلما راعى المشروع حق الحامل بالرجوع على الملتزمين بالكمبيالة فهو لم يترك الموقعين             
مل عليه منهم قبل ميعـاد      على الكمبيالة الضامنين صرفيا دون رعاية إذ أجاز لمن يرجع الحا          

االستحقاق أن يتقدم بطلب مستعجل إلى قاضي المحكمة المختصة خالل ثالثة أيام من تـاريخ               
المـادة  (الرجوع عليه لمنحه مهلة للوفاء على إال تجاوز هـذه المهلـة تـاريخ االسـتحقاق،                 

  .رفيينوبذلك يكون المشروع قد وازن بين مصلحة كل من الحامل والضامنين الص). ٤٧١/٣(
طريقة إثبات االمتناع عن الوفاء والقبول بتكليف الحامل بعمل احتجاج          ) ٤٧٢(ونظمت المادة   

عدم القبول أو عدم الوفاء، وبينت أن احتجاج عدم القبول يجب أن يتم بالتاريخ المحدد لعرض                
ه مـن   وإن كانت الكمبيالة مستحقة األداء في ميعاد معين أو بعد مضي مدة معين            . السند للقبول 

تاريخ اإلنشاء أو من تاريخ اإلطالع فيجب عمل احتجاج عدم الوفاء خالل أيام العمل األربعة               
وأما إذا كانت الكمبيالة مستحقة الوفاء لدى اإلطـالع فيجـب عمـل             . التالية ليوم االستحقاق  

االحتجاج في أي يوم عمل بعد رفض الوفاء بشرط أن يقع خالل المدة التي حددها المـشرع                 
يم الكمبيالة للقبول أي خالل سنه من تاريخ إنشائها وإذا قدمت الكمبيالة للقبول أو للوفـاء                لتقد

ألول مرة في اليوم األخير من هذه المدة جاز عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفـاء فـي                   
ومن الجدير بالذكر أن احتجاج عدم القبول يغني عن احتجاج عدم الوفاء أو تقديم              . اليوم التالي 
  .السند للوفاء

وحدد المشروع الحاالت االستثنائية التي يجوز فيها للحامل الرجـوع علـى الـضامنين دون               
  :احتجاج عدم الوفاء، وهي

  ).٤٧٢/٤المادة (إذا سبق وأن عمل احتجاج عدم قبول، 
المادة (إذا أشهر إفالس المسحوب عليه أو الساحب في الكمبيالة المشترط عدم تقديمها للقبول،              

٤٧٢/٦.(  
  ).٤٨١المادة (إذا حالت القوة القاهرة دون عمل االحتجاج، 

  ).٤٧٤المادة (إذا تضمن السند شرط الرجوع بال مصاريف، 
من المشروع على الحامل في حالة عدم تمكنه من الحصول على القبول            ) ٤٧٣(أوجبت المادة   

م عمـل تاليـه ليـوم       أيا) ٤(أو الوفاء أن يخطر الساحب ومظهر الكمبيالة بذلك خالل أربعة           
وعلى كل مظهـر    . االحتجاج أو ليوم التقديم للقبول إذا كان هناك شرط الرجوع بال مصاريف           

أن يخطر من ظهر له الكمبيالة بما تسلمه من إخطار يفيد عمل االحتجاج من قبـل الحامـل،                  
وينهم وذلك خالل يومي العمل التاليين ليوم تسلمه اإلخطار ويخبره بأسماء من أخطروه وعنـا             

وهكذا من مظهر إلى مظهر حتى الساحب، ويبدأ الميعاد لكل مظهر من تاريخ تسلمه اإلخطار               
ويجب إخطار الضامن االحتياطي للساحب أو المظهر إن وجد بنفس          . من المظهر السابق عليه   

  . ميعاد تبليغ المظهر
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جازتهـا بكافـة    من المشروع بشكل معين بل أ     ) ٤٧٣(وأما طريقة اإلخطار فلم تقيدها المادة       
الطرق ولو برد السند، مراعيةً في ذلك التقدم التكنولوجي المستمر في هذا الشأن، وإذا أرسل                

وال . اإلخطار عن طريق البريد فالعبرة تكون بتسليمه إلدارة البريد ولـيس بميعـاد وصـوله             
ر الذي  تسقط حقوق من يجب عليه اإلخطار إذا أهمل القيام به وإنما يلزم بالتعويض عن الضر              

وإذا نشب نزاع حول حصول أو      . يترتب على إهماله بشرط أالّ يجاوز التعويض قيمة الكمبيالة        
  .عدم حصول اإلخطار في الميعاد القانوني فعلى من يدعى حصوله في الميعاد أن يثبت ذلك

شرط الرجوع بال مصاريف، فأجاز للساحب أو المظهـر أو          ) ٤٧٤(عالج المشروع في المادة     
الحتياطي إعفاء الحامل من احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء عند استعماله لحقه في              الضامن ا 

أو ) بدون احتجاج (أو  ) الرجوع بال مصاريف  (الرجوع بالكمبيالة وذلك بأن يكتب عليها شرط        
ولكن ال يعفي هذا الشرط الحامل مـن تقـديم الكمبيالـة            . أي عبارة أخرى تعطي هذا المعنى     

  .لالزمة في مواعيدها، وعلى الغير إثبات عدم عمل الحامل لها وعمل اإلخطارات ا
وبالنسبة لألثر الذي يترتب على هذا الشرط فإنه يختلف بحسب أن يكون الذي وضـعه هـو                 

فإذا كتبه الساحب امتد أثره إلى كافة الملتزمين وسرى عليهم جميعا، فإذا            . الساحب أو المظهر  
وأمـا إذا كتبـه أحـد       . ج فيتحمل المصاريف وحده   خالف الحامل هذا الشرط وعمل االحتجا     

استفاد منه وحده دون الضامنين التالين، فإذا       ) الضامن االحتياطي أو أحد المظهرين    (الملتزمين  
خالف الحامل الشرط وعمل االحتجاج كان له حق الرجوع بالمصاريف على جميع المـوقعين              

  ).٤، ٤٧٤/٣المادة (اآلخرين خالف الموقع الذي وضع الشرط، 
قرر المشروع مبدأ التضامن بين المدينين، سواء أكان التضامن خارجيا أم           ) ٤٧٥(وفي المادة   

فإذا رفض المسحوب عليه قبول الكمبيالة أو الوفاء بها فإن كافة األشخاص الملتـزمين              . داخليا
بموجب الكمبيالة وهم الساحب والمظهر والضامن االحتياطي والقابل بالتدخل مـسئولين عـن             
قيمة الكمبيالة تجاه الحامل بالتضامن فيما بينهم، فيحق لهذا األخير الرجوع علـيهم جميعـا أو     

وال تحول الدعوى المقامة علـى أحـد        . على بعضهم أو على واحد منهم دون مراعاة ترتيبهم        
وينتقـل هـذا    . الملتزمين من مطالبة الباقين ولو كان التزامهم الحقاً لمن وجهت إليهم الدعوى           

 فيما بعد لمن أوفى بقيمة الكمبيالة فيحق له الرجوع على باقي الملتـزمين دون ترتيـب                 الحق
وعليه يكون كل ملتزم ضـامن للملتـزمين الالحقـين لـه            . السترداد ما تم الوفاء به من قبله      

ومضمون من الملتزمين السابقين عليه، بحيث إذا استوفي الحامل من أحد المظهرين يحق لهذا              
 على المظهرين السابقين عليه وعلى ضـامنيهم االحتيـاطيين وتبـرأ ذمـة              المظهر الرجوع 

  .المظهرين الالحقين
  :مقدار ما يطالب به الحامل ممن له حق الرجوع عليه وهو) ٤٧٦(وحددت المادة 

  قيمة الكمبيالة غير المدفوعة،
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  قد،العائد القانوني محسوباً من تاريخ االستحقاق وفقاً للسعر الذي تحدده سلطة الن
كافة المصروفات مثال الدمغة والسمسرة وعمولـة المـصرف إذا سـحب كمبيالـة رجـوع           

  .ومصاريف البريد وغيرها
وفي أحوال الرجوع قبل ميعاد االستحقاق يجب أن يخصم من قيمتها ما يساوي سعر الخـصم                

  .الرسمي من تاريخ الرجوع في المكان الذي يقع فيه موطن الحامل
 ما يجوز لمن أوفى قيمة الكمبيالة الرجوع به على ضامنيه الموقعين            )٤٧٧(كما حددت المادة    

السابقين عليه وهو المبلغ الذي أوفاه وعوائد هذا المبلغ من تاريخ الوفاء وكافـة المـصاريف                
  .التي تحملها

ألي ملتزم أوفى قيمة الكمبيالة أن يطلب تسليم الكمبيالة إليـه ومعهـا             ) ٤٧٨(وأجازت المادة   
وله الحق أن يشطب تظهيـره وكافـة التظهيـرات الالحقـة            . ومخالصة بما أوفاه  االحتجاج،  

لتظهيره ألنه يترتب على الوفاء الحاصل من أحد الموقعين الصرفيين بـراءة ذمتـه وذمـة                
  .الموقعين الالحقين له

حالة الرجوع قبل ميعاد االستحقاق بسبب اقتصار المسحوب عليه على          ) ٤٧٩(وعالجت المادة   
 من مبلغ الكمبيالة، فإذا قام أحد الملتزمين باإليفاء بقيمة الجزء غير المقبـول مـن                قبول جزء 

الكمبيالة فيحق له عندئذ أن يطلب من الحامل إثبات هذا الوفاء عن طريق تسليمه مخالصة به                
إضافة إلى تسلمه صوره طبق األصل عن الكمبيالة مصدقاً عليها منه وكذلك أصل االحتجاج،              

  .كن من الرجوع على غيره من الملتزمينوذلك حتى يتم
ألحوال سقوط حق الحامل، فاعتبرت السقوط عقوبة على الحامل الذي          ) ٤٨٠(تعرضت المادة   

أهمل اإلجراءات التي فرضها المشروع الستيفاء قيمة الكمبيالة إذ حرمته من حقه في الرجوع              
  :واعيد المحددة إلجراء ما يليوذلك عند مضي الم) ما عدا القابل(على الملتزمين بالكمبيالة 

  تقديم الكمبياالت المستحقة الوفاء لدى اإلطالع أو بعد مدة معينه من اإلطالع،
  عمل احتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء،

  .تقديم الكمبيالة للوفاء في حال اشتمالها على شرط الرجوع بال مصاريف
ذا أثبت هذا األخير أنه أوجد مقابـل        ولكن ال يسقط حق الحامل في الرجوع على الساحب إالّ إ          

وفاء لدى المسحوب عليه بتاريخ االستحقاق، وعندها ال يستطيع الحامل إالّ مراجعة المسحوب             
  ).٤٨٠/٢المادة (عليه إذا كان قابال للكمبيالة، 

وإذا اشترط الساحب ميعاداً معيناً لتقديم الكمبيالة وأهمل الحامل في مراعاته سقط حقـه قبـل                
 وقبل باقي الموقعين أيضا ما لم يكن الساحب قد قصد بهذا الشرط مجرد إعفاء نفـسه                 الساحب

من هذا الضمان، وإذا ورد هذا الشرط على الكمبيالة من قبل أحد المظهرين فال يفيد سوى من                 
  ).٤، ٤٨٠/٣المادة (أدرجه، 
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 أن على الحامـل     فيمتد لحين زوال هذا األمر، إالّ     ) القوه القاهرة (وفي حال الحادث القهري أو      
ثالثين يوماً  ) ٣٠(إخطار من ظهر له السند بالحادث القهري وإذا استمر هذا الحادث أكثر من              

  .يجوز الرجوع على الملتزمين دون تقديم السند للوفاء أو عمل احتجاج عدم الوفاء
لقانونيـة  حالة القوة القاهرة المانعة من تقديم الكمبيالة فـي المواعيـد ا           ) ٤٨١(عالجت المادة   

الستيفاء قيمتها أو عمل االحتجاج أو اإلخطار وألزمت الحامل بالتربص حتى تـزول القـوة               
القاهرة وله بعد ذلك أن يستعمل حقه في الرجوع بشرط أن ال تطول القوة القاهرة إلى أكثـر                  

اً في  من ثالثين يوماً ويلتزم عندئذ بتقديم الكمبيالة أو عمل االحتجاج وتحسب مدة الثالثين يوم             
الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد اإلطالع من تاريخ قيام الحامل بإخطار من ظهر لـه الكمبيالـة                
بالقوة القاهرة وذلك بصرف النظر عن حلول ميعاد تقـديم الكمبيالـة، وإذا كانـت الكمبيالـة                

ذا وإ. مستحقة بعد مدة معينة من اإلطالع تضاف هذه المدة إلى الثالثين يوماً المـشار إليهـا               
ثالثين يوما محسوبة من تاريخ االستحقاق فيجوز للحامل        ) ٣٠(استمرت القوة القاهرة أكثر من      

وال يعتبـر مـن     . الرجوع على الملتزمين دون تقديم السند للوفاء أو عمل احتجاج عدم الوفاء           
  .قبيل القوة القاهرة األحداث المتصلة بشخص حامل الكمبيالة أو من أنيط به تقديمها

لحامل الكمبيالة المعمول عنها احتجاج عدم الوفـاء أن يوقـع الحجـز             ) ٤٨٢(لمادة  أجازت ا 
كالساحب أو القابل بالتـدخل أو      (التحفظي على منقوالت أي من الموقعين الملتزمين بالكمبيالة         

وذلك حماية للحامل من أن يلجأ المدين في الفترة بين استحقاق           ) المظهر أو الضامن االحتياطي   
صدور الحكم بالدين إلى تبديد أمواله، وكذلك لزيادة الثقة فـي الكمبيالـة وتيـسير               الكمبيالة و 

ويالحظ أن المشروع أجاز للحامل إيقاع      . تداولها وتمكينها من أداء دورها كأداة وفاء وائتمان       
هذا الحجز التحفظي دون أن يلزمه بتقديم كفالة عطل وضرر، وذلك خالفا لما تـنص عليـه                 

قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية التي أوجبت تقديم كفالة العطـل           من  ) ٢٦٦(المادة  
والضرر للحصول على قرار بالحجز التحفظي في حال كان الدين ثابت المقدار ومحدد األداء              

غير أن المشروع ألزم الحامل بمراعاة ما ورد في قـانون أصـول             . وغير معلق على شرط   
  .يود أخرى للحجز التحفظيالمحاكمات المدنية والتجارية من ق

  
  الفرع التاسع

  كمبيالة الرجوع

  )٤٨٣(مادة 
لكل من له حق الرجوع على غيره من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بـسحب كمبيالـة                 

  .جديدة على أحد ضامنيه تكون مستحقة الوفاء لدى االطالع وواجبة الدفع في موطن الضامن
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مـن هـذا    ) ٤٧٦،٤٧٧(المبالغ الوارد بيانها في المادتين      وتشتمل قيمة كمبيالة الرجوع على      
  .القانون مضافاً إليها ما دفع من عائد ورسوم مقررة قانوناً

وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو الحامل، حدد مبلغها على األساس الذي تحـدد بمقتـضاه                
فيه وفاء الكمبيالـة    قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع مسحوبة من المكان الذي استحق            

  .األصلية على المكان الذي يوجد فيه موطن الضامن
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع أحد المظهرين، حدد مبلغها على األساس الذي تحدد بمقتضاه              
قيمة كمبيالة مستحقة الوفاء لدى االطالع، مسحوبة من المكان الذي فيه موطن ساحب كمبيالة              

  .يوجد فيه موطن الضامنالرجوع، على المكان الذي 
وإذا تعددت كمبياالت الرجوع فال تجوز مطالبة ساحب الكمبيالة األصلية أو أي مظهر لها إال               

  .نفقات كمبيالة رجوع واحدة
  

، فأجاز لكل من له حق الرجوع على غيـره         )٤٨٣(عالج المشروع كمبيالة الرجوع في المادة       
وتكون هـذه   .  كمبيالة جديدة على أحد ضامنيه     من الملتزمين بالكمبيالة أن يستوفي حقه بسحب      

مستحقة الوفاء لدى اإلطالع وواجبة الدفع في مـوطن الـضامن،           ) كمبيالة الرجوع (الكمبيالة  
وتشمل قيمة هذه الكمبيالة قيمة الكمبيالة األصلية غير مقبولة أو القيمة غير المدفوعـة منهـا                

  . ة رسوم أو مصاريف أخرىإضافة للعائد ومصاريف اإلخطارات واالحتجاجات وأي
وتختلف قيمة المبلغ الواجب الوفاء به بموجب هذه الكمبيالة وفقاً لساحب الكمبيالة، فإذا كـان               
الحامل هو من سحبها يحدد المبلغ على أساس قيمة كمبيالة مستحقة الوفـاء لـدى اإلطـالع                 

 الذي يوجد فيه موطن     مسحوبة من المكان الذي استحق فيه وفاء الكمبيالة األصليه على المكان          
وإذا كان ساحب كمبيالة الرجوع هو أحد المظهرين حدد مبلغها على أسـاس قيمـة               . الضامن

كمبيالة مستحقة الوفاء لدى اإلطالع مسحوبة من المكان الذي فيه مـوطن سـاحب كمبيالـة                
  .الرجوع على المكان الذي يوجد به موطن الضامن

 من قانون التجارة األردني عند وضعه لهذا الـنص،          )١٩٦(ويالحظ أن المشروع تأثر بالمادة      
  .في حين لم يرد في قانون التجارة المصري أي نص مماثل
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  الفرع العاشر

  التدخل

  أحكام عامة: أوالً

  )٤٨٤(مادة 
لساحب الكمبيالة أو مظهرها، أو ضامنها االحتياطي، أن يعين شخصاً ليقبلهـا أو لوفـاء               . ١

  . قيمتها عند االقتضاء
ويجوز قبول الكمبيالة أو وفاؤها من شخص يتدخل لمصلحة أي مدين بها، يكون مستهدفاً              . ٢

  .للرجوع عليه، وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية
ويجوز أن يكون المتدخل من الغير، كما يجوز أن يكون المسحوب عليـه إذا لـم يقبـل                  . ٣

  .تضى الكمبيالة ما عدا المسحوب عليه القابلالكمبيالة، أو أي شخص ملتزم بمق
ويجب على المتدخل أن يخطر من وقع التدخل لمصلحته خالل يومي العمل التـاليين، وإال       . ٤

كان مسئوالً عند االقتضاء عن تعويض ما يترتب على إهماله من ضرر، بـشرط أال يجـاوز          
  .التعويض مبلغ الكمبيالة

  
  القبول بالتدخل: ثانياً 

  )٤٨٥(مادة 
يقع القبول بالتدخل في جميع األحوال التي يكون فيها لحامل كمبيالة جائزة القبـول، حـق                . ١

  .الرجوع قبل ميعاد استحقاقها
إذا عين في الكمبيالة من يقبلها، أو يوفي قيمتها، عند االقتضاء في مكان وفائهـا، فلـيس                 . ٢

لتعيين، وال علـى المـوقعين      للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا ا           
الالحقين له، إال إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها، وامتنع هذا الـشخص عـن                  

  .قبولها وأثبت الحامل هذا االمتناع باحتجاج
وللحامل في األحوال األخرى رفض القبول بالتدخل، فإذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبـل               . ٣

  .من حصل التدخل لمصلحته وعلى الموقعين الالحقين لهميعاد االستحقاق على 
  

  )٤٨٦(مادة 
يذكر القبول بالتدخل على الكمبيالة، ويوقعه المتدخل، ويبين فيه اسـم مـن حـصل التـدخل                 

  .لمصلحته، فإذا خال القبول بالتدخل من هذا البيان األخير أعتبر حاصالً لمصلحة الساحب
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  )٤٨٧(مادة 
خل قبل حامل الكمبيالة والمظهرين الالحقين لمن حصل التدخل لمصلحته،          يلتزم القابل بالتد  . ١

  . باألوجه التي يلتزم بها هذا األخير
يجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، على الرغم من حصول القبول بالتـدخل أن              . ٢

ون، من هـذا القـان    ) ٤٧٦(يلزموا الحامل في مقابل وفاء المبالغ المنصوص عليها في المادة           
  .بتسليم الكمبيالة، واالحتجاج، وتقديم مخالصة بقبض المبالغ المذكورة

  
  الوفاء بالتدخل: ثالثاً 

  )٤٨٨(مادة 
يجوز وفاء الكمبيالة بالتدخل في جميع األحوال التي يكون فيها، لحاملها عند حلول ميعـاد               . ١

  .االستحقاق أو قبل حلوله، حق الرجوع على الملتزمين بها
  .ا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان يجب على من حصل التدخل لمصلحته أداؤهويكون هذ. ٢
ويجب أن يقع الوفاء على األكثر في اليوم التالي آلخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عـدم                 . ٣

  .الوفاء
  

  )٤٨٩(مادة 
ـ       . ١ ان إذا كان لمن قبلوا الكمبيالة بالتدخل أو لمن عينوا لوفائها عند االقتضاء موطن فـي مك

الوفاء، وجب على الحامل تقديم الكمبيالة لهؤالء األشخاص جميعاً لوفائها، وعليـه أن يقـوم               
بعمل احتجاج عدم الوفاء إذا لزم األمر في اليوم التالي على األكثر آلخر يوم يجوز فيه عمـل       

  .هذا االحتجاج
االقتضاء، أو مـن    وإذا لم يعمل االحتجاج في هذا الميعاد، برئت ذمة من عين لوفائها عند              . ٢

  .حصل قبول الكمبيالة لمصلحته، وكذلك تبرأ ذمة المظهرين الالحقين لهذا الشخص
  

  )٤٩٠(مادة 
إذا رفض حامل الكمبيالة الوفاء بالتدخل، فقد حقه في الرجوع على من كانت ذمته تبرأ بهـذا                 

  .الوفاء
  

  )٤٩١(مادة 
الة، يعين فيها مـن حـصل الوفـاء         يجب بيان الوفاء بالتدخل بكتابة مخالصة على الكمبي       . ١

  .فإذا خلت المخالصة من هذا البيان، اعتبر الوفاء بالتدخل حاصالً لمصلحة الساحب. لمصلحته
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  . للموفي بالتدخل–إن عمل–يجب تسليم الكمبيالة واالحتجاج . ٢
  

  )٤٩٢(مادة 
صل الوفاء  يكتسب من أوفى كمبيالة بطريق التدخل جميع الحقوق الناشئة عنها تجاه من ح            . ١

لمصلحته والملتزمين نحو هذا األخير بمقتضى الكمبيالة، ومع ذلك ال يجوز للموفي بالتـدخل              
  .تظهير الكمبيالة من جديد

  .وتبرأ ذمة المظهرين الالحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. ٢
إذا تزاحم عدة أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من ترتب على الوفاء فيه إبراء أكبـر                . ٣
د من الملتزمين، ومن تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقـد حقـه فـي                  عد

  .الرجوع على من تبرأ ذمته لو روعيت القاعدة
  

لألحكام العامة في   ) ٤٨٤(وعرض في المادة    ) ٤٩٢-٤٨٤(عالج المشروع التدخل في المواد      
  :ينالتدخل مبينا أن التدخل قد يكون في أحد الحالتين التاليت

  أن يقوم أحد الملتزمين بالكمبيالة بتعيين شخص لوفاء قيمة الكمبيالة أو لقبولها،
  .أن يتدخل شخص من الغير لمصلحة أي مدين بالكمبيالة، سواء لوفاء قيمتها أو لقبولها

وإذا كان المتدخل طرفاً في الكمبيالة أو واحدا من الملتزمين بها فيشترط أن يكون هذا المتدخل                
ولكن ال يجوز أن يكون المسحوب عليه القابل        . الحقا للملتزم الذي يتم التدخل لمصلحته     ملتزما  

ويجب على المتدخل أن    . هو المتدخل ألنه المدين األصلي بالكمبيالة ووفائه ينهى حياة الكمبيالة         
يعلم المتدخل لصالحه خالل يومي العمل التاليين للتدخل وإال كان مسئوالً عـن التعـويض إذا             

تب عن إهماله ضرر بمن تم التدخل لمصلحته وبشرط أالّ يجاوز هـذا التعـويض قيمـة                 تر
  . الكمبيالة

القبول ) ٤٨٥(أحكام القبول بالتدخل، فأجازت المادة      ) ٤٨٧-٤٨٥(وعالج المشروع في المواد     
ويهـدف القبـول    . بالتدخل في األحوال التي يجوز فيها للحامل الرجوع قبل ميعاد االستحقاق          

ل، من ناحية، إلى توفير ضمان إضافي للحامل تعويضاً له عن الضمان الذي فقده، ومن               بالتدخ
ناحية أخرى يهدف القبول بالتدخل إلى تفادي رجوع الحامل مباشرة على الملتزمين بالكمبيالة             
لمطالبتهم بدفع مبلغ السند قبل تاريخ االستحقاق األمر الذي قد يعرضهم إلجراءات قانونية قـد        

  .ى سمعتهم التجاريةتسيء إل
وإذا عين في الكمبيالة من يقبلها، أو يوفي قيمتها، عند االقتضاء في مكـان وفائهـا، فلـيس                  
للحامل أن يرجع قبل ميعاد استحقاقها على من صدر عنه هذا التعيين، وال علـى المـوقعين                 

ذا الـشخص عـن     الالحقين له، إال إذا قدم الكمبيالة إلى من عين لقبولها أو لوفائها، وامتنع ه             
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وفي األحوال األخرى يجوز للحامل أن يـرفض        . قبولها وأثبت الحامل هذا االمتناع باحتجاج     
القبول بالتدخل ويلجأ إلى الرجوع المبتسر أي قبل ميعاد االستحقاق، وبخاصة إذا ما تم القبول               

ـ    . بالتدخل بطريق الغش من شخص معسر للحيلولة دون رجوع الحامل المبتسر           ل أمـا إذا قب
الحامل القبول بالتدخل فال يجوز له الرجوع المبتسر على الملتـزم الـذي حـصل التـدخل                 

وهذا يعني أن الحامل ال يفقد حقه في الرجوع قبل ميعـاد            . لمصلحته والملتزمين الالحقين له   
االستحقاق على الملتزمين السابقين على من حصل التدخل لمصلحته، وحكمة ذلك أن المتدخل             

ا فيجب أالّ يعطل تدخله حق الحامل في الرجوع على الموقعين السابقين لمـن              قد يكون معسر  
  .حصل التدخل لمصلحته

وحيث أن القبول بالتدخل يعد تصرفا قانونيا فيجب لصحته توافر الشروط الموضوعية التـي              
توافر شـروط   ) ٤٨٦(كما أوجبت المادة    . تطلبها القواعد العامة وهي الرضا والمحل والسبب      

لصحة القبول بالتدخل بأن يتم ذكره على الكمبيالة ذاتها بصيغة تدل على وجوده كـأن               شكلية  
كما أوجبت أن يقـوم     . أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى      ) قبول بالتدخل (تكتب مثال عبارة    

القابل بالتدخل بالتوقيع على هذا القبول بالتدخل، وبتحديد الملتزم الذي تم التـدخل لمـصلحته               
ع الحامل أن يحدد مقدار ضمانه بمجرد النظر إلى الملتـزم الـذي تـم التـدخل                 حتى يستطي 

لمصلحته وإال اعتبر التدخل قد تم لمصلحة الساحب، ليوفر أكبر قدر ممكـن مـن الـضمان                 
  . للحامل

أن القابل بالتدخل يكون في مركز الكفيل المتضامن مع من تـم التـدخل              ) ٤٨٧(وبينت المادة   
قه وواجباته، ومؤدى ذلك أن التزام المتدخل يقتصر على الحامل الذي           لمصلتحه ويكون له حقو   

. وجه إليه التدخل والموقعين الالحقين لمن تم التدخل لمصلحته باعتبار األخير ضـامناً لهـم              
وأجازت الفقرة الثانية من هذه المادة لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه عند وفـاء مبلـغ             

ف أن يطلبوا من الحامل تسليمهم الكمبيالة واالحتجاج وأن يسلمهم          الكمبيالة والفوائد والمصاري  
  .باإلضافة إلى ذلك مخالصة باستالمه المبالغ المذكورة

التدخل للوفاء  ) ٤٨٨(فأجازت المادة   ) ٤٩٢-٤٨٨(وعالج المشروع الوفاء بالتدخل في المواد       
رفيين سواء أكان ذلـك     في جميع األحوال التي يجوز فيها للحامل الرجوع على الموقعين الص          

ويجب أن يقوم المتدخل بالوفاء بمبلغ الكمبيالة بأكملـه إذ          . عند ميعاد االستحقاق أو قبل حلوله     
ويقع الوفـاء بالتـدخل لـيس بعـد         . ال يجبر الحامل على قبول الوفاء بالتدخل إذا كان جزئياً         

جـاج عـدم الوفـاء      استحقاق الورقة فحسب بل في اليوم التالي آلخر يوم يجوز فيه عمل احت            
ويرجع ذلك إلى عدم تشجيع الوفاء بالتدخل اال بعد أن يتبين عدم إمكانية وقوع الوفـاء مـن                  

  . المدين األصلي الذي يترتب عليه براءة ذمة جميع الملتزمين بالورقة
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. أن يتم عمل االحتجاج بالفعل حتى يتم الوفاء بالتدخل        ) ٤٨٨(ومع ذلك فال يشترط طبقاً للمادة       
تلزم الحامل عمل احتجاج عدم الوفاء إذا كان من قبل الكمبيالة بالتدخل أو             ) ٤٨٩(المادة  ولكن  

من عين لوفائها عند االقتضاء الذي له موطن في مكان الوفاء رفض الوفاء بالكمبيالـة بعـد                 
عرضها عليه من قبل الحامل، ويقوم الحامل بعمل هذا االحتجاج في اليوم التالي على األكثـر                

وإذا لم يعمل الحامل هذا االحتجاج برئت ذمة من عين لوفاء           . م يجوز فيه عمله قانونا    آلخر يو 
الكمبيالة عند االقتضاء أو من حصل قبول الكمبيالة لمصلحته، وكذلك ذمة المظهرين الالحقين             

  .له
أنه ال يجوز للحامل أن يرفض التدخل بالوفاء وإال فقد حقه في الرجـوع              ) ٤٩٠(وبينت المادة   

فالحكمة الكامنة وراء منح الحامل الحق برفض القبـول         . من كانت ذمته تبرأ بهذا الوفاء     على  
غير قائمة هنا ألن المتدخل إنما يريد الوفاء للحامل بكامل قيمـة            ) ٤٨٥/٢(بالتدخل في المادة    

  .الكمبيالة وال مبرر عند الحامل لرفض ذلك
م بكتابة مخالصة على الكمبيالة يبين فيهـا        أن إثبات هذا الوفاء بالتدخل يت     ) ٤٩١(وبينت المادة   

كما يجـب   . من حصل التدخل لمصلحته وإال اعتبر الوفاء بالتدخل قد حصل لمصلحة الساحب           
 للموفي بالتدخل حتى يستطيع ممارسة حقه في        – إن عمل    –أن يتم تسليم الكمبيالة واالحتجاج      

  .الرجوع على باقي الملتزمين
لذي يترتب على الوفاء بالتدخل، فنصت على أنه، من ناحيـة،           األثر ا ) ٤٩٢(وعالجت المادة   

يبرئ ذمة الملتزمين الالحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته ويكسب الموفي، من ناحية أخـرى،          
جميع الحقوق الناشئة عن الكمبيالة تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين الـسابقين              

وإذا تـزاحم عـدة     . لمتدخل تظهير الكمبيالة من جديد    غير أن الوفاء بالتدخل ال يخول ا      . عليه
أشخاص على الوفاء بالتدخل، فضل من ترتب على وفائه إبراء أكبر عدد من الملتزمين، ومن               
تدخل للوفاء بالمخالفة لهذه القاعدة مع علمه بذلك يفقد حقه في الرجوع على من تبرأ ذمته لو                 

  .روعيت القاعدة
  

  الفرع الحادي عشر

  سختعدد الن

  )٤٩٣(مادة 
  .يجوز سحب الكمبيالة من نسخ متعددة يطابق بعضها بعضاً. ١
ويجب أن يوضع في متن كل نسخة رقمها، وعدد النسخ التي حررت منها، وإال اعتبـرت                . ٢

  .كل نسخة كمبيالة قائمة بذاتها
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ـ                . ٣ ى لكل حامل كمبيالة لم يذكر فيها، أنها سحبت من نسخة واحدة، أن يطلب نسخاً منها عل
نفقته، ويجب عليه تحقيقاً لذلك أن يلجأ إلى من ظهرها له، الذي يلتزم بأن يعاونه لدى المظهر                 

  .السابق، حتى يرقى إلى الساحب
  .وعلى كل مظهر كتابة تظهيره على النسخ الجديدة. ٤
  

  )٤٩٤(مادة 
ا الوفاء  وفاء الكمبيالة بمقتضى إحدى نسخها مبرئ للذمة، ولو لم يكن مشروطاً فيها أن هذ             . ١

يبطل أثر النسخ األخرى، ومع ذلك يبقى المسحوب عليه ملتزماً بالوفاء بمقتضى كـل نـسخة                
  .وقع عليها بالقبول ولم يستردها

المظهر الذي ظهر نسخ الكمبيالة ألشخاص مختلفين، وكذلك المظهـرون الالحقـون لـه              . ٢
  .ملزمون بمقتضى كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها

  
  )٤٩٥(دة ما

على من يرسل إحدى نسخ الكمبيالة لقبولها أن يبين على النسخ األخرى اسم من تكـون تلـك                  
النسخة في حيازته، وعلى هذا الشخص أن يسلمها للحامل الشرعي ألية نسخة أخـرى، فـإذا                

  :رفض تسليمها، فال يكون للحامل حق الرجوع إال إذا عمل احتجاجاً يذكر فيه 
  .لت للقبول لم تسلم له رغم طلبه إياهاأن النسخة التي أرس

  .وأن القبول أو الوفاء لم يحصل بمقتضى نسخة أخرى
  

األصل أن تحرر الكمبيالة من نسخة واحدة ولكن قانون جنيف الموحد أجاز تحرير الكمبيالـة               
حيـث  ) ٤٩٥-٤٩٣(من عدة نسخ وهذا ما أخذ به المشروع، فعالج تعدد النسخ في المواد من       

تعدد نسخ الكمبيالة كوسيلة لتوفير الطمأنينة في المبادالت التجارية بوجه          ) ٤٩٣(دة  أجازت الما 
. خاص ولتجنب المشاكل التي تنشأ عن ضياع أو سرقة الكمبيالة المحررة من نـسخة واحـدة               

كما أن تعدد نسخ الكمبيالة يمكن حاملها من إرسال واحدة منها للمسحوب عليه لقبولهـا مـع                 
وبينت هذه المادة شروط التعدد بأن      . نسخ األخرى إذا ما اقتضت تجارته ذلك      إمكانية تظهيره لل  

تكون النسخ متطابقة وأن يشار في كل نسخة إلى عدد النسخ التي حررت منها الكمبيالـة وأن                 
ترقم كل نسخة وال يشترط صيغة معينة للترقيم إذ يجوز كتابة نسخة أولى ونسخة ثانية مثلمـا                

ويهدف ترقيم النسخ إلى تفادي المخاطر من خـالل         ). ٢(ورقم  ) ١(رقم  يجوز االكتفاء بكتابة    
إعالم المسحوب عليه والغير بعدد النسخ الموجود منها الكمبيالة، ويتحمل الساحب المـسئولية             
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عن عدم ترقيمه نسخ الكمبيالة إذا ما ترتب على ذلك أن قام المسحوب عليه بسداد كل نسخها                 
  . مستقلةاعتقداً منه أنها كمبياالت 

كما أجازت المادة ذاتها للحامل عمل نسخ من الكمبيالة إذا أنشئت في األصل من نسخة واحدة                
بأن يرجع إلى الموقع السابق عليه ويكون األخير ملزماً بمعاونته حتـى يـصل األمـر إلـى                  

  .كما ويلتزم كل مظهر بكتابة تظهيره على النسخ الجديدة. الساحب
فاء بموجب إحدى نسخ الكمبيالة يبرئ ذمة الموقعين عليها ولو لم           بأن الو ) ٤٩٤(قضت المادة   

يشترط ذلك في متن الكمبيالة، وبالنسبة للمسحوب عليه الذي وقع بالقبول على نسخة فال بد أن                
يفي بقيمتها وإذا أوفى قيمة نسخة لم يقبلها فيظل ملزما بدفع قيمة النسخة الموقع عليها بالقبول                

يجب عليه عند القيام بالوفاء بموجب إحدى النسخ أن يطلب استرداد النسخ            ولذلك  . تجاه حاملها 
  .األخرى التي وقع عليها بالقبول

وتشير المادة أيضاً إلى حالة من ظهر عدة نسخ ألشخاص مختلفين، فقضت بأن يبقى المظهر               
. هاعندئذ والمظهرون الالحقون له مسئولون عن كل النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يـستردو             

ولعل سبب ذلك هو الخطأ أو الغش المحتمل من هذا المظهر ألنه ال يجوز في األصل تظهير                 
  .كل نسخة على انفراد على اعتبار أنها جميعها سند واحد

الغرض الذي ترسل فيه إحدى النسخ إلى المسحوب عليه للقبول بينما           ) ٤٩٥(وعالجت المادة   
ن يوضح على النسخ األخرى اسم مـن تكـون          تتداول النسخ األخرى فأوجبت على المرسل أ      

النسخة األصلية أي المقدمة للقبول في يده حتى يتمكن الحامـل الـشرعي ألي نـسخة مـن                  
استردادها منه فإذا رفض تسليمها إليه يحق للحامل الرجوع على الضامنين بعـد إثبـات مـا                 

غم من طلبـه لهـا وأن   حصل بعمل احتجاج يبين فيه أن النسخة المقبولة لم تسلم إليه على الر      
  .الوفاء لم يحصل بمقتضى أي نسخة أخرى

  
  الفرع الثاني عشر

  الصور

  )٤٩٦(مادة 
  .لحامل الكمبيالة أن يحرر صوراً منها. ١
يجب أن تكون الصور مطابقة تماماً ألصل الكمبيالة، وما تحمل من تظهيـرات وبيانـات               . ٢

  .النقل من األصلأخرى، كما يجب أن يبين فيها الحد الذي ينتهي عنده 
ويجوز تظهير الصورة وضمانها احتياطياً بالكيفية التي يجري بهـا تظهيـر أو ضـمان               . ٣

  .األصل وباآلثار نفسها
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  )٤٩٧(مادة 
يجب أن يبين في صورة الكمبيالة اسم حائز األصل، وعلى هذا األخير أن يـسلم األصـل         . ١

  .للحامل الشرعي للصورة
تسليمه، فال يكون لحامل الصورة حق الرجوع على مظهريها         وإذا امتنع حائز األصل عن      . ٢

أو ضامنيها االحتياطيين، إال إذا عمل احتجاجاً يذكر فيه أن األصل لم يسلم إليه بنـاء علـى                  
  .طلبه
منـذ اآلن ال    " وإذا كتب على األصل بعد آخر تظهير حصل قبل عمل الصورة، عبـارة              . ٣

عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، فكل تظهيـر يكتـب          ، أو أية    "يصح التظهير إال على الصورة      
  .على األصل بعد ذلك، يعتبر كأن لم يكن

  
لحامـل  ) ٤٩٦(، حيث أجازت المادة     )٤٩٧،  ٤٩٦(عالج المشروع تعدد الصور في المادتين       

الكمبيالة أن يحرر صوراً منها وبينت شروط ذلك وهي أن تكون الصور مطابقة لألصل تماماً               
البيانات والتظهيرات المدونة عليها وأن يبـين الحـد الـذي تنتهـي عنـده               بما في ذلك كافة     

كذلك أن يبين في صور الكمبيالة اسم حائز األصـل          ) ٤٩٧/١(التظهيرات، واشترطت المادة    
  .ألنه يجب إرفاق األصل مع الصورة حتى يتم الوفاء بها

ها وكذلك ضمانها مـن     كيفية تداول الصورة وضمانها إذ أجازت تداول      ) ٤٩٦/٣(وبينت المادة   
تضمين األصل ما يفيـد عـدم       ) ٤٩٧/٣(وأجازت المادة   . ضامن احتياطي مثلها مثل األصل    

جواز التظهير بعد ذلك إال على الصورة فعندئذ ال يعتد إال بالتظهيرات الواردة على األصـل                
على الصورة  والسابقة على ورود هذه العبارة أما بعد إيراد هذه العبارة فال يجوز التظهير إال               

  .فإذا ورد على األصل مخالفاً لهذه العبارة اعتبر كأن لم يكن
إجراءات رجوع الحامل على الموقعين، فإذا امتنع حائز األصل         ) ٢،  ١/ ٤٩٧(وحددت المادة   

عن تسليمه للحامل الشرعي للصورة فيكون لهذا األخير حق الرجوع على مظهري الـصورة              
ياطيين بعد أن يعمل احتجاجاً يذكر فيه أن األصل لم يسلم إليه            التي بين يديه أو ضامنيها االحت     

  .بناء على طلبه
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  الفرع الثالث عشر

  التحريف

  )٤٩٨(مادة 
إذا وقع تحريف في متن الكمبيالة، التزم الموقعون الالحقون لهذا التحريف بما ورد في المـتن                

  .ن األصليالمحرف، أما الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المت
  

التي تقضى بأنه إذا ورد أي تغييـر علـى          ) ٤٩٨(عالج المشروع مسألة التحريف في المادة       
محتوى االلتزام الصرفي الوارد بالكمبيالة، كما لو غير المبلغ بالزيادة أو النقـصان أو غيـر                

لمـتن  موعد االستحقاق بالتقديم أو التأخير، التزم الموقعون الالحقوق لهذا التغييـر بموجـب ا          
المتغير، وأما الموقعون السابقون على التغيير فيلتزمون المتن األصلي أي بالمبلغ أو الموعـد              
الوارد قبل التغيير وال يخفى أن هذا الحكم ال يسري إال إذا أمكن تعيين تاريخ التغيير، ويقـع                  

  .إثبات ذلك على من يدعي أن التغيير حدث بعد توقيعه
  

  الفرع الرابع العاشر

  مالتقاد

  )٤٩٩(مادة 
تتقادم الدعاوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها، بمـضي ثـالث سـنوات مـن تـاريخ                 . ١

  .االستحقاق
وتتقادم دعاوى الحامل قبل المظهرين وقبل الساحب بمضي سنة مـن تـاريخ االحتجـاج               . ٢

الرجوع المحرر في الميعاد القانوني، أو من تاريخ االستحقاق إذا اشتملت الكمبيالة على شرط              
  .بال مصاريف

وتتقادم دعاوى المظهرين قبل بعضهم البعض وقبل الساحب بمضي ستة أشهر من اليـوم              . ٣
  .الذي أوفى فيه المظهر الكمبيالة أو من يوم إقامة الدعوى عليه

  
  )٥٠٠(مادة 
ال تسري مواعيد التقادم المنصوص عليها في المادة السابقة في حالة إقامة الدعوى إال من               . ١
  .ريخ آخر إجراء صحيح فيهاتا
كما ال يسري التقادم المذكور إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين فـي سـند مـستقل،                   . ٢

  .إقراراً يترتب عليه تجديد الدين
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  )٥٠١(مادة 
  .ال يكون النقطاع التقادم من أثر إال بالنسبة إلى من اتخذ قبله اإلجراء القاطع لسريانه

  
  )٥٠٢(مادة 
 المدعى عليه بالدين رغم انقضاء مدة التقادم أن يقرر باليمين براءة ذمته مـن               يجب على . ١

الدين إذا طلب إليه خلفه، وعلى ورثته اآلخرين أو خلفائهم أن يحلفوا اليمين، علـى أنهـم ال                  
  .يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين

نة من يوم فقـد الحـق فـي         تسقط دعوى اإلثراء بال سبب الناشئة عن الكمبيالة بمضي س         . ٢
  .المطالبة بقيمتها

  
، فوضـع   )٥٠٢-٤٩٩(عالج المشروع مسألة تقادم الدعاوى المبنية على الكمبيالة في المواد           

لها أحكاما خاصة تختلف عن أحكام التقادم المدني الخاص بالمسائل المدنية وذلك بسبب طبيعة              
هم وتحصيلها بأسرع وقت ممكن وحتـى ال        العالقات التجارية وحاجة التجار دائماً لتسوية ديون      

تبقى ذممهم أو ذمم الغير المالية مشغولة في الحقوق التجارية لمدد طويلة قد تصل إلى التقادم                
ويبدو أن المشروع الحظ أيضا المستوى الذي وصل        . خمس عشرة سنة  ) ١٥(المدني أي إلى    

 من انعكاسـات علـى العالقـات        إليه التقدم اليوم ال سيما في مجال وسائل االتصال وما لذلك          
التجارية، ولذلك جاءت مدد التقادم فيه أقصر حتى مما عليه النص في قانون التجارة األردني               

  . القائم حاليا في الضفة الغربية١٩٦٦ لسنة ١٢رقم 
لقد ميز المشروع في مدد التقادم بحسب الملتزمين الذين ترفع عليهم الدعاوى، فقضت الفقـرة               

بتقادم الدعاوى المقامة قبل المسحوب عليه القابـل، سـواء أكانـت            ) ٤٦٥(ادة  األولى من الم  
الدعوى مرفوعة من الحامل أو من أي موقع على الكمبيالة، بـثالث سـنوات مـن تـاريخ                  
االستحقاق، ويتعين تاريخ االستحقاق بالنسبة إلى الكمبيالة المستحقة الوفاء بمجـرد اإلطـالع             

) ٥(ين أن هذه الدعاوى تتقادم في قانون التجارة األردني بمضي           في ح . بتاريخ تقديمها للوفاء  
  .خمس سنوات

أما الدعاوى المقامة من الحامل على أحد المظهرين أو الساحب فقد قضت الفقرة الثانية مـن                 
المادة ذاتها بتقصير مدة التقادم في شأنها باعتبار أن هؤالء الملتزمين مـا هـم إال ضـامنون                  

ه القابل الذي يعتبر المدين األصلي فنص المشروع على تقادمها بمضي           بخالف المسحوب علي  
سنة من تاريخ االحتجاج أو من تاريخ االستحقاق إذا اشتملت الورقة على شرط الرجوع بـال                

  .في حين أن هذه الدعاوى تتقادم في قانون التجارة األردني بمضي سنتين. مصاريف

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ى تصفية رجوع المتضامنين بعضهم على الـبعض        وتقديراً من المشروع لضرورة المبادرة إل     
مدة التقادم المتعلقة بهذا الرجوع إلى سـتة أشـهر ويـسري            ) ٤٩٩/١(اآلخر خفضت المادة    

الميعاد من تاريخ قيام الضامن بالوفاء اختياراً أو من تاريخ مقاضاته بالوفاء إذا رفض الوفـاء                
  .التجارة األردني بمضي سنةفي حين أن هذه الدعاوى تتقادم في قانون . االختياري

وحيث ميز المشروع في مدد التقادم بحسب ما إذا كان الملتزم الذي ترفع عليه الدعوى مـدينا                 
فكذلك يتم التمييز بين الساحب الـذي       ) كالمظهر(أو ضامنا   ) أي المسحوب عليه القابل   (أصليا  

ر الساحب الذي قدم مقابـل      قدم مقابل وفاء وبين الساحب الذي لم يقدم مقابل وفاء، بحيث يعتب           
ولذلك يجوز للحامل   . وفاء ضامناً في حين يعتبر الساحب الذي لم يقدم مقابل وفاء مديناً أصلياً            

ولو أهمل عمل االحتجاج في ميعاده أن يرجع على الساحب الذي لم يضع مقابل وفاء الكمبيالة                
  .لدى المسحوب عليه

، فإنه يطبق عليه مـا يطبـق علـى          )٤٩٩(مادة  وأما الضامن االحتياطي، وإن لم تشر إليه ال       
  .الشخص الذي تم الضامن االحتياطي لمصلحته من أحكام ومدد تقادم

فأما أسباب االنقطاع   . من المشروع أحكام انقطاع التقادم ووقفه     ) ٥٠١،  ٥٠٠(وبينت المادتان   
  :فهي

  مطالبة الدائن بحقه قضائيا أي عن طريق دعوى،
  ند مستقل، إقراراً يترتب عليه تجديد الدين،إقرار المدين بالدين في س

  .صدور حكم بالدين
كما أن انقطاع التقادم    . ويبدأ احتساب التقادم الجديد من تاريخ انتهاء األثر الناتج عن االنقطاع          

بالنسبة ألحد الملتزمين ال عالقة له بباقي الملتزمين اآلخرين الذين لم توجه إلـيهم الـدعوى                
  ).٥٠١المادة (م في محله إذا ما اكتملت المدة بحقهم، ويكون دفعهم بالتقاد

من المشروع للمدعي بحق ناشئ عن الكمبيالـة أن يوجـه اليمـين          ) ٥٠٢/١(وأجازت المادة   
للمدعى عليه بما يؤكد وقوع الوفاء، فإن حلفها تأيدت قرينة الوفاء وإن نكل عنهـا أو ردهـا                  

في المدعى عليه وجهت اليمين إلى الورثة إذا        تقوضت القرينة وانهار التقادم الصرفي، وإذا تو      
تمسك هؤالء بالتقادم الصرفي، ولما كان من غير المقبول إلزام الورثة بالحلف عن براءة ذمة               
مورثهم من الدين ألنهم ال يستطيعون الجزم بذلك، فقد اكتفى المشروع بأن يحلفوا اليمين على               

  .الدينأنهم ال يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة ب
بينت أن مدة تقادم دعوى اإلثراء بال سبب الناتج عن الكمبيالة هـي             ) ٥٠٢/٢(كما أن المادة    

سنة واحدة تحسب من يوم فقد الحق في المطالبة بقيمة الكمبيالة، ذلك أن الكمبيالة باعتبارهـا                
مة في  ورقة تجارية لم يرد المشروع إخضاع دعوى اإلثراء بال سبب الناتج عنها للقواعد العا             

ثالث سنوات من تاريخ    ) ٣(القانون المدني التي تحدد مدة أطول لدعوى اإلثراء بال سبب هي            
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خمـس  ) ١٥(العلم اليقيني لدى الدائن بحقه في الرجوع على المدين، وعلى أال تتجاوز مـدة               
  .عشرة سنة من تاريخ نشوء حقه بالرجوع

  
  الفصل الثاني

  السند لألمر

  )٥٠٣(مادة 
  :د ألمر على البيانات التالية يشتمل صك السن

أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة فـي مـتن   ) سند ألمر(شرط األمر، أو عبارة   . ١
  .السند باللغة التي كتب بها

  .تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود. ٢
  .تاريخ االستحقاق. ٣
  .مكان الوفاء. ٤
  ).المستفيد(ره اسم من يجب الوفاء له أو ألم. ٥
  .تاريخ ومكان إنشاء السند. ٦
  .توقيع من أنشأ السند. ٧
  

  )٥٠٤(مادة 
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة ال يعتبر سنداً ألمر إال في األحوال                

  :التالية 
  .إذا خال السند من بيان ميعاد االستحقاق أعتبر واجب الوفاء لدى االطالع. ١
ذا خال من بيان مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إنـشائه مكانـاً للوفـاء بـه                وإ. ٢

  .وموطناً لمحرره
  .وإذا خال من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر. ٣
  

  )٥٠٥(مادة 
وبوجه خاص  تسري على السند ألمر، أحكام الكمبيالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع ماهيته،              

  :األحكام المتعلقة بالمسائل التالية 
  .األهلية
  .التظهير
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الضمان االحتياطي، مع مراعاة أنه إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتـزم المـضمون،                
  .اعتبر الضمان حاصالً لمصلحة محرر السند

  .االستحقاق
  .الوفاء

  .الوفاء بالتدخل
  .االعتراض على الوفاء

  .الرجوع
  .االحتجاج
  .تعدد النسخ

  .الصور
  .التحريف
  .التقادم

  
  )٥٠٦(مادة 
  .يلتزم محرر السند ألمر على الوجه الذي يلتزم به قابل الكمبيالة. ١
يجب تقديم السند ألمر المستحق الوفاء بعد مدة معينة من االطالع إلى المحرر في الميعاد               . ٢

ه بما يفيد االطالع عليه، ويجب      من هذا القانون للتأشير علي    ) ٤٤٣(المنصوص عليه في المادة     
  .أن يكون التأشير مؤرخاً وموقعاً من المحرر

وتبدأ مدة االطالع من تاريخ التأشير المذكور، وإذا أمتنع المحرر عن وضـع التأشـير،               . ٣
  .وجب إثبات امتناعه باحتجاج، ويعتبر تاريخ هذا االحتجاج بداية لسريان مدة االطالع

  
، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٤٧١-٤٦٨(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٢٢٧-٢٢٢(
  

). ٥٠٦-٥٠٣(عالج المشروع السند لألمر في الفصل الثاني من هذا الباب من خالل المـواد               
فع مبلغ نقدي معـين     ويقصد بالسند ألمر تلك الورقة التجارية التي يتعهد محررها بموجبها بد          

  .ألمر شخص آخر هو المستفيد بمجرد اإلطالع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين
  :تحديد البيانات القانونية التي يجب أن يشتمل عليها السند لألمر وهي) ٥٠٣(تناولت المادة 

لسند أو أي عبارة أخرى تفيد هذا المعنى مكتوبة في متن ا          ) سند ألمر (شرط األمر، أو عبارة     
  .باللغة التي كتب بها
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  .تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود
  .تاريخ االستحقاق

  .مكان الوفاء
  ).المستفيد(اسم من يجب الوفاء له أو ألمره 

  .تاريخ ومكان إنشاء السند
  ).المحرر(توقيع من أنشأ السند 

األمر بخالف ما فعله بالنسبة     ويتضح أن المشروع لم يشترط ذكر اسم المسحوب عليه في سند            
للكمبيالة، وذلك لعدم الحاجة إليه باعتبار أن محرر سند األمر هو الذي يتعهد بدفع قيمتـه وال                 

. وأما البيانات األخرى فقد تمت اإلشارة إليها بصدد التعليق علـى الكمبيالـة            . يأمر أحدا بذلك  
فـي محـرره الـشروط      أضف لذلك أن سند األمر، حتى ينشأ صحيحا، يجـب أن تتـوافر              

الموضوعية العامة من رضا ومحل وسبب التي تمت اإلشارة إليها أيضا بصدد التعليق علـى               
ناهيك طبعا عن إمكانية أن يتضمن سند األمر بيانات اختياريه إال ما تعارض منهـا               . الكمبيالة

  .مع طبيعته   كشرط تقديمه للقبول مثال
اتجة عن نقص بعض البيانات القانونية في السند ألمر         معالجة اآلثار الن  ) ٥٠٤(وتناولت المادة   

، فإذا خـال    )٤١٢(على نحو ما عالج به نقص بعض البيانات القانونية في الكمبيالة في المادة              
السند ألمر من بيان ميعاد االستحقاق أعتبر واجب الوفاء لدى اإلطالع، وإذا خال مـن بيـان                 

شائه مكاناً للوفاء به وموطناً لمحرره، وإذا خـال         مكان الوفاء أو موطن المحرر اعتبر محل إن       
من بيان مكان إنشائه اعتبر منشأ في المكان المبين بجانب اسم المحرر، وإذا خال من أي بيان                 

  .آخر فال يعتبر الصك سندا ألمر
إلى أحكام الكمبيالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع ماهية السند لألمـر             ) ٥٠٥(وأحالت المادة   

األهلية، والتظهير، والضمان االحتياطي، مع مراعاة أنه       :  فيما يتعلق بالمسائل التالية    وبخاصة
إذا لم يذكر في صيغة الضمان اسم الملتزم المضمون، اعتبر الضمان حاصالً لمصلحة محرر              
السند، وكذلك فيما يتعلق باالستحقاق، والوفاء، والوفاء بالتدخل، واالعتراض علـى الوفـاء،             

  .االحتجاج، وتعدد النسخ، والصور، والتحريف، والتقادموالرجوع، و
فـي مركـز    ) ٥٠٦/١(وإذ كان المحرر هو المدين األصلي في السند ألمر فقد جعلته المادة             

  .المسحوب عليه القابل في الكمبيالة
وحيث أن السند ألمر، بخالف الكمبيالة، ال قبول فيه فإنه يجب تقديمه، إذا ما كـان مـستحق                  

د مدة معينة من اإلطالع، إلى المحرر للتأشير عليه بما يفيد اإلطـالع عليـه وذلـك              الوفاء بع 
خالل سنة من تاريخ إنشائه ما لم تتم إطالة هذه المدة من قبل المحرر أو يتم تقصيرها من قبل                   

المـادة  (المحرر أو المظهر، ويجب أن يكون هذا التأشير مؤرخـاً وموقعـاً مـن المحـرر،       
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 اإلطالع من تاريخ هذا التأشير، وإذا أمتنع المحرر عن التأشـير وجـب              وتبدأ مدة ). ٥٠٦/٢
  ).٥٠٦/٣المادة (إثبات امتناعه باحتجاج، وتبدأ مدة اإلطالع عندئذ من تاريخ هذا االحتجاج، 

  
  الفصل الثالث

  الشيك

مـن  ) ٥٣٩ - ٤٧٢(من المشروع، ويقابلها المواد     ) ٥٧٤ - ٥٠٧(تعالج أحكام الشيك المواد     
من قانون التجـارة    ) ٢٨٣ - ٢٢٨(، والمواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(التجارة المصري رقم    قانون  

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(األردني رقم 
يقصد بالشيك تلك الورقة التجارية التي تتضمن أمرا صادرا من الـساحب إلـى المـصرف                
المسحوب عليه بأن يدفع لدى اإلطالع عليها مبلغا معينا من النقود ألمر شخص ثالـث هـو                 

ويعتبر الشيك من أكثر األوراق التجارية التـي يـستعملها األشـخاص،            . مستفيد أو لحامله  ال
الطبيعيون والمعنويون على حد سواء، باعتباره األداة التي يتم الوفاء من خاللها في العديد من               

وبالنظر إلى كبر حجم هذه الصفقات أيضا يهتم المتعاملون عادة بتجنب الدفع النقدي             . الصفقات
  .الستعاضة عنه بالدفع بواسطة الشيك الذي يؤدي حقيقة دور تبادل العملة بسرعة ونجاعةوا

وانطالقاً من هذه األهمية للشيك حرص المشروع على تنظيم أحكامه بنصوص حديثة تواكـب              
ما هو مستقر في القوانين المقارنة، إضافة إلى أن المشروع هدف إلى توحيد أحكـام الـشيك                 

  . القانونية المستمدة من أنظمة قانونية مختلفة والسائدة اآلن في فلسطينلتحل محل األحكام 
عالج المشروع موضوع الشيك في الفصل الثالث من الباب الرابع منـه الخـاص بـاألوراق                
التجارية معالجة وافية، فنظّم الجوانب القانونية المختلفة للشيك، كإصداره وتداوله وأحكام وفائه            

 إضافة إلى موضوع التقادم في الشيك والعقوبات المترتبة على مخالفـة            وضمانات هذا الوفاء،  
  . كما عالج بعض أنواع الشيكات، كالشيك المسطر والشيك المقيد في الحساب. هذه األحكام

وقد غير المشروع الماهية القانونية لنظام الشيك القائمة حاليا في الضفة الغربية وقطاع غـزة               
ها سلطات االحتالل العسكري اإلسرائيلي، وأعاد األمـور إلـى          بموجب األوامر التي أصدرت   

حالها الذي كانت عليه واعتبر الشيك أداة وفاء مستحقة عند اإلطالع عليها وليس أداة إئتمـان                
كما اعتبر المشروع الشيك ورقة تمـنح حاملهـا حقـاً           . تكون مستحقة في التاريخ المبين فيها     
كساحب الشيك، وكذلك لم يورد أي تعديل علـى الـصفة           مجرداً وحرفياً ومستقالً عن حقوقه      

القطعية المطلقة لألمر الذي أصدره ساحب الشيك كل ذلك بهدف تقويـة الثقـة فـي نفـوس                  
  .المتعاملين بهذه الورقة التجارية

أضف لذلك أن المشروع أورد على استعمال الشيك تعديالت هامة من شأنها أن تعطي الشيك               
لثقة في التعامل به باعتباره أداة وفاء دائماً ومن هنا كان ال بد مـن   هيبته وأن تضفى وتزجى ا    
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استبعاد الشيكات المسماة بالشيكات المكتبية واالقتصار على الشيكات المحررة علـى نمـاذج             
مصرفية وكذلك اعتبار الشيك ورقة واجبة الدفع بمجرد اإلطالع وبصرف النظر عن التاريخ             

  .المدون بها
  

 )٥٠٧(مادة 

لمسائل التي لم ترد بشأنها نصوص خاصة في هذا الفصل، تسري على الـشيك أحكـام                في ا 
  .الكمبيالة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع طبيعته

  
من المشروع إلى أحكام الكمبيالة في المسائل التي لم يرد بشأنها نص في             ) ٥٠٧(أحالت المادة   

ك خاصة باعتباره أداة وفاء دائماً،      هذا الفصل بشرط أال تتعارض هذه األحكام مع طبيعة الشي         
ومراعاة ما يترتب على ذلك من اختالف بينه وبين األوراق التجارية األخرى التي تعـد أداة                

ومن ضمن مسائل الشيك التي لم يعالجها المشروع ويمكـن       . إئتمان إلى جانب كونها أداة وفاء     
  .لشيكلذلك الرجوع بخصوصها إلى أحكام الكمبيالة مسألة تعدد نسخ ا

  
  الفرع األول

  إنشاء الشيك

  )٥٠٨(مادة 
  :يشتمل صك الشيك على البيانات التالية 

  .كلمة شيك مكتوبة في متن الصك، وباللغة التي كتب بها. ١
  .أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، مكتوباً بالحروف وباألرقام. ٢
  .اسم المصرف المسحوب عليه. ٣
  .مكان الوفاء. ٤
  .تاريخ ومكان إنشاء الشيك. ٥
  .اسم وتوقيع من أصدر الشيك. ٦
  

  )٥٠٩(مادة 
الصك الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة السابقة من هذا القانون ال يعتبر شـيكاً، إال                 

  :في الحالتين اآلتيتين 
الذي يوجد بـه    إذا كان الشيك خالياً من بيان مكان الوفاء، اعتبر مستحق الوفاء في المكان              . أ

  .المركز الرئيس للمصرف المسحوب عليه
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  .إذا خال الشيك من بيان مكان إنشائه، أعتبر أنه أنشأ في موطن الساحب. ب
  

  )٥١٠(مادة 
الشيك الصادر في فلسطين، والمستحق الوفاء فيها، ال يجوز سحبه إال على مصرف، والصك              

غيـر نمـاذج المـصرف      المسحوب في صورة شيك على غير مصرف، أو المحرر علـى            
  .المسحوب عليه، ال يعتبر شيكاً

  
  )٥١١(مادة 

إذا اختلف مبلغ الشيك المكتوب بالحروف وباألرقام معاً، فالعبرة عند االختالف تكون بـالمبلغ              
  .المكتوب بالحروف

  
  )٥١٢(مادة 
  :يجوز اشتراط وفاء الشيك إلى . ١

  .نص على هذا الشرطشخص مسمى، مع النص صراحة على شرط األمر، أو بدون ال
  .حامل الشيك

، أو أي   )أو لحامله (الشيك المسحوب لمصلحة شخص مسمى، ومنصوص فيه على عبارة          . ٢
  .عبارة أخرى تفيد هذا المعنى، يعتبر شيكاً لحامله

  .الشيك الذي ال يذكر فيه اسم المستفيد يعتبر شيكاً لحامله. ٣
لى شرط غير قابل للتـداول ال يـدفع إال          الشيك المستحق الوفاء في فلسطين، والمشتمل ع      . ٤

  .للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط
  

  )٥١٣(مادة 
  .يجوز سحب الشيك ألمر الساحب. ١
  .كما يجوز سحبه لحساب شخص آخر. ٢
وال يجوز سحبه على ساحبه، إال في حالة سحبه من مصرف على أحد فروعـه، أو مـن                  . ٣

  . الشيك مستحق الوفاء لحاملهفرع على فرع آخر، بشرط أال يكون
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  )٥١٤(مادة 
تكون التزامات ناقصي األهلية الذين ليسوا تجاراً، وعديمي األهلية، الناشئة عن توقيعاتهم على             
الشيك كساحبين أو مظهرين، أو ضامنين احتياطيين، أو بأية صفة أخرى باطلة بالنسبة إلـيهم               

  .فقط
  

  )٥١٥(مادة 
خاص ليست لهم أهلية االلتزام بـه، أو توقيعـات غيـر ملزمـة              إذا حمل الشيك توقيعات أش    

ألصحابها ألسباب أخرى، أو لمن وقع الشيك بأسمائهم، فإن التزامات غيرهم مـن المـوقعين               
  .تبقى مع ذلك صحيحة

  
  )٥١٦(مادة 
  .يخضع شكل االلتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها. ١
ر صحيح شكالً بموجب القانون المشار إليه في الفقرة السابقة،          ومع ذلك إذا كان االلتزام غي     . ٢

ولكنه صحيح شكالً وفقاً ألحكام القانون الفلسطيني فال يكون لعيبه الشكلي، أثـر فـي صـحة       
  .االلتزامات الالحقة التي تنشأ بموجب الشيك في فلسطين

  
  )٥١٧(مادة 
  .برت كأن لم تكنال قبول في الشيك، فإذا كتبت عليه صيغة القبول، اعت. ١
ومع ذلك يجوز تقديم الشيك للمسحوب عليه للتأشير عليه باالعتماد، ويفيد هـذا التأشـير               . ٢

وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه من تاريخ التأشير، ويعتبر توقيع المسحوب عليه على              
  .صدر الشيك اعتماداً له

  .ديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمتهال يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد الشيك، إذا كان ل. ٣
ويبقى مقابل وفاء الشيك المؤشر عليه باالعتماد مجمداً لـدى المـسحوب عليـه وتحـت                . ٤

  .مسئوليته لمصلحة الحامل، إلى حين انتهاء مواعيد تقديم الشيك للوفاء
  

  )٥١٨(مادة 
  .يعتبر شرط العائد في الشيك كأن لم يكن
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  )٥١٩(مادة 
خاص بين الساحب والمسحوب عليه النص على الشيك على الوفاء به في            يجوز بموجب اتفاق    
  .مقر مصرف آخر

  
  )٥٢٠(مادة 

يضمن الساحب وفاء قيمة الشيك، وكل شرط يعفى به الساحب نفسه من هذا الـضمان يعتبـر        
  .كأن لم يكن

  
غيـر أن   . يخضع إنشاء الشيك، باعتباره تصرفا قانونيا، لشروط موضوعية وأخرى شـكلية          

شروع اهتم بمعالجة الشروط الشكلية للشيك أكثر من اهتمامه بمعالجة الشروط الموضوعية،            الم
وقد روعي في تقرير هذه الشروط الشكلية الوظيفة التي يؤديها الشيك باعتباره أداة وفاء تقوم               
مقام النقود في المعامالت، كما وأجاز المشروع للموقعين على الشيك إضافة بعض الـشروط              

  . العرف على إدراجها فيه وهي التي يطلق عليها عادة اسم البيانات االختياريةالتي جرى
فتتعلق باإلحالة  ) ٥٠٧(فأما المادة   ). ٥٢٠ - ٥٠٧(عالج المشروع إنشاء الشيك في المواد من        

وأما باقي النصوص فقد اهتمت     . إلى أحكام الكمبيالة فيما لم يرد بشأنه نص بخصوص الشيك         
وال خالف حول ضرورة الرجوع إلى القواعـد العامـة          . االختيارية للشيك بالشروط الشكلية و  

بخصوص شروط صحة الشيك من الناحية الموضوعية وهي الرضا والمحل والـسبب، مـع              
. ضرورة مراعاة األحكام التي أوردها المشروع في هذا المجال وبخاصة فيما يتعلق باألهليـة             

م الرجوع إلى قانون الدولة التـي ينتمـي إليهـا           والقاعدة في تحديد أهلية ساحب الشيك تستلز      
الساحب بجنسيته، ومع ذلك إذا كان الساحب غير أهل حسب قانون بلده ولكن تـوافرت فيـه                 

هـذا  . أهلية االلتزام بمقتضى قانون البلد الذي ينشئ فيه الشيك اعتبر التزامه صحيحاً بموجبه            
الة، ومن ثم فإنها تسري على الـشيك        من المشروع الخاصة بالكمبي   ) ٤٢٠(ما تضمنته المادة    

مـن  ) ٥٠٧(على اعتبار أن أحكام الكمبيالة تمثل الشريعة العامة ألحكام الشيك وفقـا للمـادة        
  .المشروع

من المعروف أن الكتابة في الشيك واجبة باعتبارها الوسيلة الجوهرية للتحقق مـن البيانـات               
وم على مبدأ الكفاية الذاتية فال يجوز إقامـة         الشكلية التي حددها القانون للشيك، وألن الشيك يق       

الدليل على وجوده بالبينة أو القرائن أو اليمين، بل يجب أن يكون الشيك كافياً بذاتـه لتحديـد                  
  .حقوق حامله والتزامات الموقعين عليه

الشكل القانوني للشيك من خالل تحديدها للبيانات التـي يجـب أن            ) ٥٠٨(وقد رسمت المادة    
ها العتباره شيكاً، فأوجبت الفقرة األولى   على غرار ما جاء في قـانون جنيـف                 يشتمل علي 
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الموحد   كتابة كلمة شيك في متن الصك ذاته وبذات اللغة التي كتب بها وذلك بهدف تمييـزه                   
عن الكمبيالة الواجبة الدفع بمجرد اإلطالع وللتنبيه كذلك إلى اآلثار المدنية والجزائية المترتبة             

تباره ورقة تجارية مستحقة الوفاء لدى اإلطالع دائما وتقبل التداول بالتظهير ولو لـم              عليه باع 
  . تتضمن شرط األمر وأن إصداره بدون رصيد يعني مسئولية السحب جزائيا

واعتبر المشروع هذا البيان من البيانات الجوهرية التي ال يمكن االستعاضة عنها بشيء آخـر    
وحسنا فعل المشروع إذ لم يعتبـر       .  الصك باطال بوصفه شيكاً    بل يترتب على تخلفها أن يكون     

هذا البيان   كما فعل قانون التجارة األردني القائم حاليا في الضفة الغربيـة   مـن البيانـات                     
القانونية غير الجوهرية، بحيث إذا خال الشيك منه يكفي العتبـاره شـيكاً أن يـدل مظهـره                  

تحرير الشيكات على   ) ٥١٠في المادة   (روع باشتراطه   غير أن المش  . المتعارف عليه أنه شيك   
النماذج الصادرة من قبل المصرف المسحوب عليه يكون قد قطع الطريق أمام إبطال الـشيك،               

  .ألنه يتعذر تصور أن يتخلف هذا البيان في النماذج التي تعدها المصارف
مرا غير معلـق علـى      ونصت الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ضرورة أن يتضمن الشيك أ           

شرط بوفاء مبلغ معين من النقود، ألن الشيك أداة وفاء تقوم مقام النقود فال يستطيع أن يقـوم                  
وقد اشترط المشروع كتابة مبلغ الشيك باألرقام والحروف        . بهذه الوظيفة إال إذا كان كافياً بذاته      

يقلل في الوقت ذاتـه مـن       معاً، وهو بذلك يتماشى و ما جري عليه الحال في الحياة العملية و            
وال يجوز أن يكون أمر الدفع مضافا إلى أجـل وإال           . احتماالت التحريف والتزوير في الشيك    

  .صار الشيك أداة إئتمان
ونصت الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ضرورة أن يتضمن الشيك اسم المصرف المسحوب              

تحق الوفاء فيها مسحوبا علـى غيـر        عليه، ألنه لو كان الشيك الذي أنشئ في فلسطين والمس         
ويالحظ أن قانون جنيف الموحد، وعلى الرغم من نصه         ). ٥١٠المادة  (مصرف لكان باطال،    

. على سحب الشيك على مصرف، إال أنه لم يقرر بطالن الشيك المسحوب على غير مصرف              
الثـاني لكـل   وبالنظر لهذا التناقض الذي لم يكن منه مفر، فقد احتفظ قانون جنيف في الملحق        

دولة من الدول المتعاقدة بحق تقرير ما إذا كانت الشيكات الصادرة في أراضيها والمـستحقة               
والواضـح أن   . الوفاء فيها ال تكون صحيحة إال إذا سحبت على مصرف أو ما فـي حكمـه               

أضف لذلك أن اشتراط تحرير الشيك على       . استفاد من هذا التحفظ   ) ٥١٠في المادة   (المشروع  
صرفية مطبوعة يجعله يتضمن بالعادة، ضمن بياناته المطبوعـة، اسـم المـصرف             نماذج م 

  .المسحوب عليه
وبينت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها أن مكان الوفاء يعتبر كذلك من البيانات القانونيـة فـي                 

)   أ/٥٠٩(الشيك، غير انه بيان غير جوهري ألنه إذا ما تخلف اعتبر الشيك   بموجب المـادة                  
  .حق الوفاء في المكان الذي يوجد به المركز الرئيس للمصرف المسحوب عليهمست
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وبينت الفقرة الخامسة من المادة ذاتها أن مكان إنشاء الشيك يعتبر أيضا مـن بـين البيانـات                  
القانونية، لكنه بيان غير جوهري كذلك ألنه إذا ما تخلف اعتبـر الـشيك   بموجـب المـادة               

  . طن الساحبأنه أنشأ في مو)   ب/٥٠٩(
ونصت الفقرة ذاتها على أن تاريخ إنشاء الشيك يعتبر من البيانات القانونية الجوهرية بحيـث               

تحديـد أهليـة    : ولهذا البيان عدة فوائد أهمها    . يترتب على إغفاله فقدان المحرر لصفته كشيك      
 الساحب وقت إنشاء الشيك، والتحقق من وجود مقابل الوفاء عند إصـدار الـشيك، وحـساب               

ويفترض أن التاريخ المدون في الشيك صحيح حتى يقوم الـدليل           . مواعيد تقديم الشيك للوفاء   
  .على عدم صحته

من المشروع عل ضرورة أن يشتمل الـشيك        ) ٥٠٨(وأخيرا نصت الفقرة السادسة من المادة       
ولعل الحكمة الكامنة وراء اشتراط هذا التوقيع تتمثل بضمان رضـا           . اسم وتوقيع من أصدره   

لساحب، باعتباره المدين األصلي، االلتزام بموجب الشيك إذ بدون هذا التوقيع يصبح المحرر             ا
. مجرداً من كل قيمة قانونية إال بوصفه مبدأ ثبوت بالكتابة عن التزام الساحب قبـل المـستفيد                

ويجب أن يكون توقيع الساحب على الشيك مطابقا لنموذج توقيعه الـذي اعتمـده المـصرف                
  .يه عند فتحه الحساب لديهالمسحوب عل

وأما اشتراط ذكر اسم الموقع إلى جانب التوقيع فيفيد في الحاالت االستثنائية التي يكون فيهـا                
وأما في غير هذه الحاالت فال يفيد       . من المشروع ) ٥٣٢/١(ثمة آمر بسحب الشيك وفقا للمادة       

وع اشترط تحريـر الـشيك    هذا الشرط في شيء طالما أن العبرة بالتوقيع، وبخاصةً أن المشر          
على النماذج المعدة من قبل المصرف المسحوب عليه الشيك، حيث تتضمن هذه النماذج عادة              

  .اسم الساحب ضمن بياناتها المطبوعة
كما بينا أعاله   لمعالجة اآلثار التي تترتب على خلو الشيك من             )   ٥٠٩(وقد تعرضت المادة    

اء، وذلك على النحو الذي اتبع في معالجة آثار نقص          ذكر مكان الوفاء أو من ذكر مكان اإلنش       
وأما إذا خال الـشيك مـن البيانـات         . من المشروع ) ٤١٢(بعض بيانات الكمبيالة في المادة      

فلم يبين المشروع األثر الذي يترتب عليه، األمر الذي يعني          ) ٥٠٨(األخرى الواردة في المادة     
 الشيك لصفته ال يحول دون اعتباره سند ديـن          الرجوع للقواعد العامة التي تقضي بأن بطالن      

غير أن خلو الصك من توقيع الساحب أو من أمـر           . آخر إذا ما توافرت فيه شروط هذا السند       
  .الدفع يؤدي بالضرورة إلى فقده صفته كتصرف قانوني أي بطالنه

من المشروع بأنه ال يجوز سحب الشيك إال على مصرف وال يعتبـر             ) ٥١٠(وتقضي المادة   
يكاً الصك الذي سحب على غير مصرف والذي يحرر على ورقة عادية أو حتى الـشيكات                ش

المكتبية وإنما يجب كتابة الشيك على نماذج المصرف المسحوب عليه، وإال فإنـه ال يعتبـر                
وحسنا فعل المشروع عندما اشترط كتابة الشيك على النماذج التي تعدها المصارف ألنه             . شيكاً
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ومن ناحية أخـرى، ورغـم أن قـانون التجـارة           . الشيك لدى المتعاملين به   بذلك يدعم الثقة ب   
األردني القائم حاليا في الضفة الغربية ال يعرف مثل هذا الشرط، فإن ما يجري عليه العمـل                 
في الحياة العملية أن المصارف تشترط على عمالئها عند تزويدهم بـدفاتر شـيكات أن يـتم                 

ا غير ملزمة بوفاء قيمة أي شيك مسحوب بخـالف النمـاذج            السحب من هذه الدفاتر وإال فإنه     
التي تعطى لهم، وذلك إيمانا منها بأن هذا الشرط يزيد من الثقة بالشيك ويقلل من المنازعـات                 

  .حوله
الحالة التي يختلف فيها مبلغ الشيك المكتوب باألرقام عن المبلغ المكتوب           ) ٥١١(تعالج المادة   

  .دها بالمبلغ المكتوب بالحروفبالحروف، إذ تكون العبرة عن
كيفية تعيين المستفيد في الشيك، فنصت على أن الشيك يمكـن أن يكـون              ) ٥١٢(تبين المادة   

لحامله أو ألمر أو باسم شخص معين، وإذا سحب الشيك لمصلحة شخص معين وذكر فيه أنه                
زت المادة كذلك أن    وأجا. للحامل أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى فإنه يعتبر شيكاً للحامل           

أما إذا ذكر اسم    . يكتب في الشيك عبارة ليس لألمر، أو أية عبارة أخرى تفيد نفي شرط األمر             
  .المستفيد بدون شرط األمر فيعتبر الشيك لألمر

على جواز سحب الدائن شيك إذني الستيفاء حقه من مدينـه الـذي             ) ٥١٣/١(ونصت المادة   
  .ذا الشيك مقام اإليصاليصح أن يكون مسحوباً عليه، ويقوم ه

إلى الشيك المسحوب لذمة الغير ويجب علـى اآلمـر بالـسحب            ) ٥١٣/٢(كما أشارت المادة    
عندئذ أن يحيط المصرف المسحوب عليه علماً بشخص الساحب الظاهر حتى ال يمتنـع عـن                

وحيث أن المشروع اشترط أن يكون المسحوب عليه في الشيك مصرفاً فقـد نـصت               . الوفاء
الثالثة من المادة ذاتها على منع سحب الشيك على الساحب إال إذا كان الساحب مصرفاً               الفقرة  

  .ويسحب الشيك على أحد فروعه، وبشرط أال يكون الشيك مستحق الوفاء لحامله
، وقـد جـاءت     )٥١٥،  ٥١٤(يعالج المشروع التزامات ناقص األهلية في الشيك في المادتين          

) ٥١٤(لقد قصرت المادة    ). ٤١٨،  ٤١٧المادتان  (ا في الكمبيالة    أحكامها ترديداً ألحكام مثيالته   
أثر البطالن المترتب على توقيع القاصر على الشيك عليه وحده دون الموقعين اآلخرين الذين              

األثر ذاته على البطالن الناشئ عن تزوير       ) ٥١٥(تبقى التزاماتهم صحيحة، كما ورتبت المادة       
 إذا وقع الشيك من قاصر أو ورد عليه توقيع مزور أيا كانت             ومقتضى ذلك أنه  . أحد التوقيعات 

صفة الموقع جاز للحامل الرجوع على كل موقع آخر متمتع باألهلية وضـع توقيعـه علـى                 
ويتضح أن ما جاء في هاتين المـادتين        . الشيك، وعلى كل صاحب توقيع صحيح على الشيك       
كما هو الحال في الكمبيالة، حيـث ينظـر         يعد تطبيقا لمبدأ استقالل التوقيعات في الشيك تماما         

  . إلى توقيع كل ملتزم بالشيك بصورة منفصلة عن تواقيع الملتزمين اآلخرين
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الحاالت المتعلقة بتنازع القوانين على نحو ما تقرر في شأن الكمبيالة،           ) ٥١٦(كما تعالج المادة    
ومع ذلك فإذا كان هـذا      فأخضعت شكل االلتزام بموجب الشيك لقانون الدولة التي صدر فيها،           

االلتزام غير صحيح شكالً بموجب هذا القانون األخير، ولكنه صحيح شكالً وفقاً ألحكام هـذا               
المشروع فال يكون لعيبه الشكلي أثر في صحة االلتزامات الالحقة التي تنشأ بموجب الـشيك               

  .في فلسطين
عتباره أداة وفاء فقط ولـيس      القبول في الشيك وذلك تمشياً مع طبيعته با       ) ٥١٧(تحظر المادة   

أداة إئتمان، وبالتالي يجوز للحامل أن يقدمه في أي وقت للمصرف المسحوب عليـه لـصرفه         
وبغض النظر عن التاريخ الوارد به، ناهيك عن أن الشيك ال يجوز أن يحمل سـوى تـاريخ                  

  .واحد وإال فقد صفته كشيك
من الملحق الثاني التفاقيـة جنيـف       ) ٦ (ومع ذلك فقد أفاد المشروع من التحفظ الوارد بالمادة        

والتي تنص على أنه يجوز لكل دولة متعاقدة أن تنص على صحة ما يكتبه المـسحوب عليـه                  
على الشيك من عبارات التوثيق أو التوكيد أو اإلطالع أو أية عبارة أخرى تفيد هذا المعنى ما                 

وقد أخذ المـشروع    . ثار قانونية دامت هذه العبارة ال تحمل معنى القبول وما يترتب عليه من آ           
بذلك التحفظ ليقنن الشيك المعتمد الذي جرى العرف على تسميته بالـشيك المـصدق فأجـاز                
للمصرف المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك عند إصداره باالعتماد ويفيد هـذا االعتمـاد               

  .إقرار المصرف بوجود مقابل الوفاء لديه
لساحب مقابل وفاء الشيك لدى المسحوب عليه تحت حساب         أنه إذا أودع ا   ) ٥١٧(وتبين المادة   

هذا الشيك فعندئذ يلتزم المسحوب عليه بالتأشير على الـشيك باالعتمـاد وال يجـوز لـه أن                  
يتصرف في مقابل وفاء الشيك بل يظل مجمداً لمصلحة حامل الشيك حتى انتهاء مواعيد الشيك               

  .للوفاء
ضافة إلى البيانات القانونية المـذكورة فـي المـادة    من المعلوم أنه يجوز أن يتضمن الشيك، إ  

ومن أمثلة هذه البيانات االختيارية ما جاء فـي         . من المشروع، بيانات أخرى اختيارية    ) ٥٠٨(
من جواز تحديد محل مختار لوفاء الشيك باتفاق الـساحب والمـسحوب عليـه              ) ٥١٩(المادة  

المختار مصرفاً، وكذلك ما جاء في  بشرط أن ينص على ذلك في الصك ذاته وأن يكون المحل            
من جواز وضع شرط في الشيك المستحق الوفاء في فلـسطين علـى عـدم               ) ٥١٢/٤(المادة  

قابليته للتداول إذ ال يدفع عندها إال للمستفيد الذي تسلمه مقترناً بهذا الشرط، وما جاء في المادة                
يء يمنع من أن تـرد      وال ش . من جواز وضع شرط الرجوع بال مصاريف في الشيك        ) ٥٥٥(

في الشيك أيضا البيانات االختيارية األخرى التي جـرى العـرف عليهـا كـشرط الـضمان              
وتهدف هذه الشروط عموما إما إلى زيادة ضمانات الحامل، أو إلى إنقاص أعبـاء     . االحتياطي
  .الساحب

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

ومن . لهاغير أن طبيعة الشيك تأبى أن يرد فيه بعض البيانات، وقد نص المشروع على أمثلة                
على اعتبار شرط العائد في الشيك كأن لم يكن أي يكون الشيك            ) ٥١٨(ذلك ما جاء في المادة      
من منع ساحب الشيك وضع شـرط       ) ٥٢٠(وكذلك ما جاء في المادة      . صحيحا ويبطل الشرط  

  . عدم الضمان فيه وإال كان الشيك صحيحاً والشرط باطال
  

  الفرع الثاني

  تداول الشيك

  )٥٢١(مادة 
  .يتداول الشيك لحامله بمجرد التسليم. ١
الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى، سواء نص فيه على شرط األمر أو لم ينص، يكون               . ٢

  .قابالً للتداول بالتظهير
الشيك المشروط دفعه لشخص مسمى، والمكتوب فيه عبارة ليست األمر أو أيـة عبـارة               . ٣

 أحكام حوالة الحق المنصوص عليها في القانون        أخرى بهذا المعنى، ال يجوز تداوله إال بإتباع       
  .المدني، مع ما يترتب على هذه الحوالة من آثار

  .يجوز تظهير الشيك للساحب، أو ألي ملتزم آخر، ويجوز لهؤالء تظهير الشيك من جديد. ٤
  

  )٥٢٢(مادة 
ـ               . ١ ن، يكون التظهير غير معلق على شرط، وكل شرط يعلق عليه التظهير، يعتبر كأن لم يك

  .ويبقى التظهير صحيحاً
  .يكون التظهير الجزئي باطالً. ٢
  .ويعتبر التظهير لحامله في حكم التظهير على بياض. ٣
  

  )٥٢٣(مادة 
) التظهير على بياض  (يكتب التظهير على الشيك نفسه، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر            

  .ويشترط لصحة هذا التظهير أن يتم على ظهر الشيك
  

  )٥٢٤(مادة 
  .ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن الشيك إلى المظهر إليه. ١
  :إذا كان التظهير على بياض جاز للحامل . ٢

  .أن يمأل البياض بكتابة اسمه، أو اسم شخص آخر
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  .أن يظهر الشيك من جديد على بياض، أو إلى شخص آخر
  .أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يمأل البياض ولو لم يظهره

  
  )٥٢٥(ادة م
  .يضمن المظهر الوفاء بقيمة الشيك ما لم يتفق على غير ذلك. ١
يجوز للمظهر حظر تظهير الشيك من جديد، وفي هذه الحالة ال يكون ملزماً بالضمان قبل               . ٢

  .من يؤول إليهم الشيك بتظهير الحق
  

  )٥٢٦(مادة 
ظهيرات الـواردة بالـشيك     يعتبر حائز الشيك القابل للتظهير أنه حامله الشرعي متى كانت الت          

غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيراً على بياض، والتظهيرات المشطوبة تعتبر في هذا الشأن              
كأن لم تكن، وإذا أعقب التظهير على بياض تظهير آخر، أعتبر الموقع على هذا التظهير أنـه      

  .هو الذي آل إليه الشيك بالتظهير على بياض
  

  )٥٢٧(مادة 
 على شيك لحامله، يجعل المظهر مسئوالً طبقاً ألحكام الرجـوع، ولكـن ال              التظهير المكتوب 

  .يترتب على هذا التظهير أن يصير الصك شيكاً ألمر
  

  )٥٢٨(مادة 
إذا فقد شخص حيازة شيك لحامله، أو قابل للتظهير، فال يلزم من آل إليه هذا الشيك بـالتخلي                  

ب في سبيل الحصول عليه خطأ جـسيماً،        عنه، إال إذا كان قد حصل عليه بسوء نية، أو ارتك          
مـن  ) ٥٢٦( أن يثبت حقه فيه طبقاً ألحكام المادة         – في حالة الشيك القابل للتظهير       –وبشرط  

  .هذا القانون
  

  )٥٢٩(مادة 
من هذا القانون، ليس لمن أقيمت عليه دعوى بموجـب          ) ٥١٤(مع عدم اإلخالل بأحكام المادة      

لمبنية على عالقاته الشخصية بساحب الشيك، أو بحامليـه   شيك، أن يحتج على حامله بالدفوع ا      
  .السابقين، ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله على الشيك اإلضرار بالمدين
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  )٥٣٠(مادة 
أو القيمة للقبض أو للتوكيل، أو أي بيان        ) القيمة للتحصيل (إذا اشتمل التظهير على عبارة      . ١

جميع الحقوق الناشئة عن الشيك، ولكن ال يجوز لـه          آخر يفيد التوكيل، جاز للحامل استعمال       
  .تظهيره إال على سبيل التوكيل

وليس للملتزمين في هذه الحالة االحتجاج على حامل الـشيك إال بالـدفوع التـي يجـوز                 . ٢
  .االحتجاج بها على المظهر

  .ال تنقضي الوكالة التي يتضمنها التظهير بوفاة الموكل أو الحجر عليه. ٣
  

  )٥٣١(مادة 
التظهير الالحق لالحتجاج أو ما يقوم مقامه، وكذلك التظهير الحاصل بعد انقضاء ميعـاد              . ١

  .تقديم الشيك، ال يترتب عليهما إال آثار حوالة الحق المنصوص عليها في القانون المدني
يفترض في التظهير الخالي من التاريخ أنه حصل قبل عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه أو                . ٢

  .نقضاء ميعاد تقديم الشيك ما لم يثبت غير ذلكقبل ا
  .ال يجوز تقديم تاريخ التظهير، فإذا حصل عد تزويراً. ٣

إذا ما نشأ الشيك صحيحا وتسلمه المستفيد فإنه يصبح مهيئًأ للتداول ألداء وظيفته االقتـصادية               
ويقصد ). التسليم(كأداة للوفاء، وقد حدد المشرع طرق تداول الشيك وهي التظهير أو المناولة             

وهو (بالتظهير تلك الكتابة التي تتم على ظهر الصك بصيغة تفيد قيام صاحب الحق في الشيك                
وأما المناولة فتتم، حيث    ). هو المظهر إليه  (بالتنازل عن حقه في الشيك لشخص آخر        ) المظهر

  .يكون ذلك ممكنا، بمجرد تسليم الصك للشخص المتنازل له عن قيمة الشيك
) ٥٢١(، فبينت المـادة     )٥٣١ - ٥٢١(م المشروع أحكام تداول الشيك في المواد من         وقد نظّ 

منه طريقة تداول كل شيك وفقاً للشكل الذي يتخذه، فإذا كان الشيك لحامله فإنه يتداول بطريق                
التسليم أو المناولة، وإذا كان الشيك باسم شخص معين فإنه يكون قابالً للتداول بالتظهير، أمـا                

 الشيك باسم شخص معين ولكنه تضمن عبارة ليس ألمر أو أي عبارة أخرى مماثلـة                إذا كان 
فإنه ال يكون قابالً للتداول بطريق التظهير، وإنما يخـضع تداولـه ألحكـام حوالـة الحـق                  

كما بينت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها جـواز تظهيـر           . المنصوص عليها في القانون المدني    
  .قع صرفي آخر، وجواز قيام أي من هؤالء بتظهير الشيك من جديدالشيك للساحب أو ألي مو

والتظهير تصرف قانوني يستلزم توافر الشروط الموضوعية الالزمـة لـصحة التـصرفات             
القانونية عموماً، وهي الرضا والمحل والسبب، فضالً عن ضرورة توافر الـشروط الـشكلية              

وط االختيارية التي ال تعطـل وفـاء        كما يمكن إدراج بعض الشر    . التي نص عليها المشروع   
  .الشيك فوراً
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والشروط الموضوعية تخضع لتنظيم القواعد العامة عادة إال مـا عالجـه المـشروع بـنص                
من المشروع أن يكون الشيك قد وصل للمظهـر         ) ٥٢٦(وبالفعل فقد اشترطت المادة     . صريح

لشيك هو حامله الشرعي إذا     بطريقة قانونية وأن يكون أهالً للتصرف فيه، واعتبرت أن حائز ا          
كانت التظهيرات الواردة بالشيك غير منقطعة، ولو كان آخرها تظهيراً علـى بيـاض، كمـا                

والمقصود بالحامل الشرعي للشيك هـو      . أبطلت التظهيرات المشطوبة واعتبرتها كأنها لم تكن      
أن ينتزعـه   حائز الشيك الذي يحق له أن يمارس جميع الحقوق الناشئة عنه وال يستطيع أحد               

منه، وحتى لو فقد الحيازة المادية للشيك لسبب أو حادث غيـر إرادي فإنـه يظـل الحامـل                   
أن من آل إليه شيك لحامله ال يلزم بالتخلي عنه          ) ٥٢٨(ولهذا اعتبرت المادة    . الشرعي للشيك 

ما لم يكن حصل عليه بسوء نية أو ارتكب في سبيل الحصول عليه خطأ جسيماً، أما المظهـر                  
فال يشترط لصحة التظهير أن يكون لمصلحة شخص لم يدخل بعد فـي دائـرة العالقـات                 له  

من المشروع صـراحة التظهيـر      ) ٥٢١/٤(المصرفية التي ينشئها الشيك، بل أجازت المادة        
. لمصلحة أحد الموقعين السابقين على الشيك، كالساحب والمظهر السابق والضامن االحتياطي          

يضا أن يتم التظهير للمسحوب عليه، ويعتبر التظهير في هـذه           وال شيء في المشروع يمنع أ     
الحالة بحكم إيصال المخالصة، وبالتالي عدم جواز أن يتم التظهير من المسحوب عليه باعتبار              
أن الشيك أداة وفاء تتطلب أن تكون حياته قصيرة، فبمجرد وصوله إلـى المـسحوب عليـه                 

  .تنقضي هذه الحياة وال حاجة لبعثها من جديد
ومن ناحية أخرى فقد أوجب المشروع أن يرد التظهير على قيمة الشيك بأكملهـا، فـالتظهير                

وكذلك، وألن التـزام    ). ٥٢٢/٢(الوارد على جزء من المبلغ يعتبر باطال بموجب نص المادة           
المظهر من الضمانات التي يعتمد عليها حامل الشيك، فيجب أن يكون التظهير باتاً غير معلق               

  ). ٥٢٢/١(إال اعتبر هذا الشرط كأن لم يكن مع بقاء التظهير صحيحاً، على شرط و
علـى ضـرورة أن     ) ٥٢٣(ثم بين المشروع الشروط الشكلية لصحة التظهير، فنصت المادة          

يكتب التظهير على الشيك نفسه، ويجوز أن يقتصر على توقيع المظهر ويسمى في هذه الحالة               
التظهير أن يتم على ظهر الشيك حتـى ال يخـتلط           بالتظهير على بياض، ويشترط لصحة هذا       

وخالفـا لقـانون    . توقيع المظهر بتوقيع الضامن االحتياطي فيما لو تم ذلك على وجه الـشيك            
أي (جنيف الموحد لم ينص المشروع على جواز أن يتم تظهير الشيك على الوصلة، رغم أنه                

شروع سليم بالنـسبة للـشيك، ألن       ويبدو أن موقف الم   . أجاز ذلك بالنسبة للكمبيالة   ) المشروع
طبيعة الشيك كأداة وفاء ال يتصور معها الحاجة إلى وصله باعتبـار أن حياتـه قـصيرة وال                  

  .تطول كحياة الكمبيالة
التظهير ) ٥٢٢/٣المادة  (كما بين المشروع طرق تظهير الشيك على بياض، واعتبر المشروع           

هير على بياض جاز للحامل وفقـا للمـادة         فإذا كان التظ  . لحامله في حكم التظهير على بياض     
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من المشروع أن يمأل البياض بكتابة اسمه، أو اسم شخص آخر، أو أن يظهر الشيك               ) ٥٢٤/٢(
من جديد على بياض، أو إلى شخص آخر، أو أن يسلم الشيك إلى شخص آخر دون أن يمـأل                   

  .يق على الكمبيالةوقد سبقت اإلشارة إلى هذه الخيارات بصدد التعل. البياض ولو لم يظهره
ثم بين المشروع أن للمظهر أن يضع بعض الشروط االختيارية بشرط أال تخالف النظام العام               

ومـن هـذه    . أو القواعد اآلمرة فيه وأال يترتب عليها فقدان الشيك الستقالليته وكفايته الذاتية           
مـن ضـمان    الشروط المسموح بها مثال شرط عدم الضمان الذي بموجبه يعفي المظهر نفسه             

، أو شرط عدم التداول حتى يعفي نفـسه مـن االلتـزام             )٥٢٥/١المادة  (الوفاء بقيمة الشيك    
  ).٥٢٥/٢المادة (بالضمان قبل من يؤول إليهم الشيك بتظهير الحق 

تقنين قاعدة تطهير الدفوع في الشيك على نحو ما سبق وتناولـه بـشأن              ) ٥٢٩(تناولت المادة   
  .الكمبيالة

عالج المشروع التظهير التوكيلي للشيك على النحو الذي اتبعه عند معالجته           ) ٥٣٠(وفي المادة   
ولم يـنص المـشروع علـى       . للتظهير التوكيلي في الكمبيالة سواء بالنسبة لصيغته أو آلثاره        

  .التظهير التأميني في الشيك نظراً لتعارض هذا النوع من التظهير مع طبيعة الشيك كأداة وفاء
تظهير الشيك الالحق لالحتجاج أو ما يقوم مقامه، وكـذلك التظهيـر            ) ٥٣١(واعتبرت المادة   

  .الحاصل بعد انقضاء ميعاد تقديم الشيك، بمثابة حوالة حق يسري عليها القانون المدني
وإذا كان التظهير خالي التاريخ فيفترض أنه حصل قبل عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامـه أو                 

وإذا تم تقديم تاريخ التظهير لجعله      . ا لم يتم إثبات خالف ذلك     قبل انقضاء ميعاد تقديم الشيك م     
  .خاضعا ألحكام قانون الصرف، اعتبر ذلك تزويراً

  
  الفرع الثالث

  مقابل الوفاء

  )٥٣٢(مادة 
على ساحب الشيك، أو من سحب الشيك لحسابه، أن يوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفاء               . ١

 المظهرين، والحامل دون غيرهم عن إيجاد مقابـل         للشيك، ويسأل الساحب لحساب غيره قبل     
  .للوفاء

من هذا القانون، يكون مقابل الوفـاء موجـوداً إذا كـان            ) ٥٣٨(ومع مراعاة حكم المادة     . ٢
للساحب أو لآلمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إنشاء الشيك، مبلغ من النقـود مـستحق                

رف فيه بموجب شيك، طبقاً التفاق صـريح        األداء مساو على األقل لمبلغ الشيك، وجائز التص       
  .أو ضمني بين الساحب أو اآلمر بالسحب والمسحوب عليه
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  )٥٣٣(مادة 
على الساحب دون غيره أن يثبت عند اإلخطار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء فـي                 

 ما يقوم   وقت إنشاء الشيك، فإذا لم يثبت ذلك كان ضامناً وفاء الشيك، ولو عمل االحتجاج، أو              
مقامه بعد الميعاد المحدد قانوناً، وإذا أثبت الساحب وجود مقابل الوفاء، واستمرار وجوده حتى              
الميعاد الذي كان يجب فيه عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه، برئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما                 

  .لم يكن قد استعمل في مصلحته
  

  )٥٣٤(مادة 
  .كم القانون إلى حملة الشيك المتعاقبينتنتقل ملكية مقابل الوفاء بح. ١
إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة الشيك كان للحامل على المقابل الناقص جميع الحقـوق                . ٢

  .المقررة له على المقابل الكامل
للحامل رفض المقابل الناقص إذا عرضه عليه المسحوب عليه، وللحامل أن يقبضه، وفـي            . ٣

عليه على الشيك بالمبلغ المدفوع، ويطلب مـن الحامـل تـسلميه            هذه الحالة يؤشر المسحوب     
  .مخالصة به، ويقوم الحامل بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه عن الجزء الباقي

تبرأ ذمة الساحب أو المظهرين، والضامنين االحتياطيين بقدر المقابل الناقص فـي حالـة              . ٤
  .الوفاء به، والتأشير بذلك على الشيك

  
ع الفلسطيني، كغيره من التشريعات التجارية، على تدعيم الثقة بالـشيك مـن             حرص المشرو 

التضامن الصرفي،  : خالل النص على ضمانات معينة تكفل الوفاء بقيمته، ومن هذه الضمانات          
وقاعدة تطهير ال دفوع، والضمان االحتياطي، واالعتراف للحامل بحق ملكية علـى مقابـل              

لك المبلغ من النقود الذي يكون للساحب لدى المـسحوب عليـه            ويقصد بمقابل الوفاء ذ   . الوفاء
ورغم أهمية مقابل الوفاء إال أنه من أهم المواضـيع المختلـف            . ومنه يتم الوفاء بقيمة الشيك    

عليها بين تشريعات الدول، لذلك وعلى الرغم من أن قانون جنيف في المادة الثالثة منه نـص                 
 ترك المسائل األخرى المتعلقة به لكل دولة أن تنظمها في           على مقابل الوفاء في الشيك، إال أنه      

  ).٥٣٤ - ٥٣٢(وقد نظّم المشروع أحكام مقابل الوفاء في الشيك في المواد . تشريعها الوطني
من المشروع أن الذي يسأل عن وجود مقابل الوفاء لـدى المـسحوب             ) ٥٣٢/١(بينت المادة   

به، وال يكون الساحب لحساب غيره مسئوال       عليه هو ساحب الشيك، أو من سحب الشيك لحسا        
  .عن إيجاد مقابل الوفاء بالشيك إال تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم 

أن يكون للساحب   : من المشروع الشروط المتعلقة بمقابل الوفاء وهي      ) ٥٣٢/٢(وحددت المادة   
حق األداء  أو لآلمر بالسحب لدى المسحوب عليه وقت إصدار الشيك، مبلغا من النقـود مـست              
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ومساويا على األقل لمبلغ الشيك، وأن يكون جائز التصرف فيه بموجب شيك، طبقـاً التفـاق                
ويعد شرط وجود المقابـل     . صريح أو ضمني بين الساحب أو اآلمر بالسحب والمسحوب عليه         

وقت إصدار الشيك من الشروط المختلف عليها بين التشريعات المقارنة في الدول المختلقـة،              
ال تشترط وجود مقابل الوفاء عند إنشاء الشيك بـل          ) كما في انجلترا  (ه التشريعات   فبعض هذ 

تكتفي بوجوده وقت تقديم الشيك للوفاء، وذلك ألن ما يهم الحامل هو الحـصول علـى قيمـة                  
) كما فـي فرنـسا    (أما البعض اآلخر    . الشيك وال يهمه إن كان مقابل وفائه موجوداً قبل ذلك         

وفاء عند إنشائه لكونه واجب الدفع لدى اإلطالع وقد يقدمه الحامل في            فتشترط وجود مقابل ال   
وهذا الرأي األخير هو ما أخذ به المشروع الفلسطيني متأثرا بالموقف           . أي وقت لدى إصداره   

  .السائد في كل من األردن ومصر
ـ  (وتجدر المالحظة إلى أن العبرة بوجود مقابل الوفاء بالشيك وقت إصدار الشيك               ه أي طرح

، وليس وقت إنشائه ألن تحرير الشيك بحد ذاته ال يكون له أي أثر ما لم يطرح الشيك                  )للتداول
. للتداول خصوصا وأن المشروع يرتب عقوبةً جزائية على كل من أصدر شيكاً بدون رصـيد              

أما الجزاء المدني الذي يترتب على إصدار الشيك بدون مقابل وفاء فهـو التـزام الـساحب                 
 به إال إذا اثبت الساحب وجود مقابل للوفاء لدى المـسحوب عليـه واسـتمرار                بضمان الوفاء 

وجوده حتى الميعاد الذي كان يجب فيه عمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه إذ تبرأ ذمته عنـدها                  
  ).٥٣٣المادة (بمقدار هذا المقابل ما لم يكن استعمله لمصلحته، 

لوفاء جائزا التصرف فيه بموجب شيك طبقاً       وأما الحكمة من شرط أن يكون هناك مبلغ مقابل ا         
التفاق صريح أو ضمني بين الساحب أو اآلمر بالسحب والمسحوب عليـه فترجـع إلـى أن                 
المسحوب عليه في الشيك هو دائماً مصرف والساحب عميل لهذا المصرف المسحوب عليـه              

ثمار أو غيرهـا    وقد يكون للساحب مبالغ لدى المسحوب عليه متمثلة في ودائع شهادات أو است            
من صور العالقات الصرفية وال يجوز اعتبار مثل هذه المبالغ مقابل وفاء لـدى المـسحوب                
عليه ما لم توجد تعليمات صريحة من الساحب إلى المسحوب عليه بالتصرف وتحويـل هـذه                

  .المبالغ إلى مقابل وفاء للشيك
 بحكم القانون إلى حملة الشيك      من المشروع أن ملكية مقابل الوفاء تنتقل      ) ٥٣٤(وبينت المادة   

ويعتبر هذا من النصوص المهمة جدا في المشروع لما يترتب علـى االعتـراف              . المتعاقبين
  :للحامل بملكية مقابل الوفاء من آثار مهمة ومنها

إذا رفض المسحوب عليه الوفاء بقيمة الشيك، كان للحامل بصفته مالكاً للمقابل الرجوع عليـه               
  .بلبدعوى ملكية المقا

  .إذا أفلس الساحب أو توفي أو حجر عليه فال أثر لذلك على حق الحامل في مقابل الوفاء
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عدم جواز معارضة الساحب لدى المسحوب عليه في الوفاء بالشيك، إال في الحاالت التي نص               
  .عليها القانون

 التـي   وبذلك يكون المشروع حسم الخالف الذي يثور عادة حول ملكية مقابل الوفاء في الدول             
ال تتضمن تشريعاتها التجارية نصا بهذا الخصوص، كما هو حال قـانون التجـارة األردنـي                
المعمول به في الضفة الغربية الذي لم يقم حتى باإلحالة بخصوص ملكية مقابل الوفـاء فـي                 

  .الشيك لألحكام التي أوردها بخصوص ملكية مقابل الوفاء في سند السحب
ام الوفاء الجزئي، فتركت للحامل الخيار بين قبـول أو رفـض            أحك) ٥٣٤(كما عالجت المادة    

وقانون التجـارة   ) ٣٤المادة  (وقد خالف المشروع بذلك قانون جنيف الموحد        . المقابل الناقص 
كما . اللذين نصا على إجبار الحامل على قبول الوفاء الجزئي بالشيك         ) ٢٥١/٢المادة  (األردني  

منـه بـشأن    ) ٤٦٠(يختلف عما جاء فـي المـادة        أن ما جاء في المشروع بهذا الخصوص        
ولعل السبب في ذلك هو اختالف طبيعة كل من هتين الـورقتين التجـاريتين عـن                . الكمبيالة
فرغم أن الحل الذي تبناه المشروع ال يؤدي لتخفيف عبء بـاقي الـضامنين فـي                . بعضهما

 الكامل لقيمة الـشيك     الشيك، إال أنه يحمى مصلحة الحامل المشروعة في الحصول على الوفاء          
  .وفي محاسبة الساحب جزائيا عن عدم تنفيذه لواجبه توفير المقابل الكامل

  
  الفرع الرابع

  الضمان االحتياطي

  )٥٣٥(مادة 
  .يجوز ضمان الوفاء بقيمة الشيك كلها، أو بعضها من ضامن احتياطي. ١
ز تقديمه مـن أحـد      ويجوز أن يقدم هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجو           . ٢

  .الموقعين على الشيك شريطة أن يضيف توقيعه ضمانة إضافية للشيك
  

  )٥٣٦(مادة 
  .يكتب الضمان االحتياطي على الشيك. ١
أو بأي عبارة تفيـد هـذا المعنـى ويوقعـه           ) للضمان االحتياطي (ويؤدى الضمان بعبارة    . ٢

  .الضامن
  .من على صدر الشيكويستفاد الضمان االحتياطي من مجرد توقيع الضا. ٣
  .ويذكر في الضمان االحتياطي اسم المضمون، وإال اعتبر الضمان حاصالً للساحب. ٤
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  )٥٣٧(مادة 
  .يلتزم الضامن االحتياطي بالكيفية التي التزم بها المضمون. ١
ويكون التزام الضامن االحتياطي صحيحاً، ولو كان االلتزام الذي ضمنه باطالً ألي سـبب              . ٢

  .عيب الشكلآخر غير 
يكتسب الضامن االحتياطي عند وفائه للشيك، الحقوق الناشئة تجاه المضمون واألشـخاص            . ٣

  .الملزمين نحو هذا األخير بموجب الشيك
  

يعتبر الضمان االحتياطي من البيانات االختيارية التي قد ترد في الشيك، فكما يمكن االتفـاق               
ويعـرف  . ق كذلك على إضافة ضمانة جديـدة      على عدم الضمان بالنسبة للمظهر يمكن االتفا      

وحيث أنه تصرف إرادي يجب لـصحته       . الضمان االحتياطي بأنه كفالة التزام ثابت في الشيك       
توافر الشروط الموضوعية للتصرفات القانونية المعروفة في القواعد العامـة وهـي الرضـا              

  .والمحل والسبب، إضافة إلى ما تطلبه المشروع من الشروط الشكلية
على نحو يشبه إلى حد     ) ٥٣٧-٥٣٥(عالج المشروع الضمان االحتياطي في الشيك في المواد         

أما قانون التجارة األردني فقد أحال في المادة        . كبير معالجته للضمان االحتياطي في الكمبيالة     
منه المتعلقة بالضمان االحتيـاطي لـسند الـسحب،         ) ١٦٣-١٦١(بخصوصه للمواد   ) ٢٤٤(

من جواز الضمان من قبل المسحوب عليـه        ) ١٦٢(نصوص عليه في المادة     واستثنى ما هو م   
  . باعتباره أجنبياً عن االلتزام الصرفي الثابت في الشيك

  .من المشرع أن الضامن االحتياطي قد يتم لقيمة الشيك كلها، أو بعضها) ٥٣٥/١(بينت المادة 
خص عدا المسحوب عليـه     أن يتم الضمان االحتياطي من قبل أي ش       ) ٥٣٥/٢(أجازت المادة   

من ) ٥١٧/٢(في الشيك ألنه يظل أجنبياً عن االلتزام الصرفي إال إذا اعتمد الشيك وفقاً للمادة               
وأجازت هذه المادة كذلك أن يتم الضمان االحتياطي من قبل الملتـزمين بالـشيك              . المشروع

 وقعـوا علـى   بشرط أن يضيف توقيعه ضمانة إضافية للشيك، فتوقيع الساحب مثالً وهو ممن        
  .السند ال يضيف ضمانة جديدة للشيك، فال يصلح منه الضمان االحتياطي

فقد عالجت الشروط الشكلية لصحة الضمان االحتياطي، فأوجبت أن تكتب          ) ٥٣٦(وأما المادة   
عبارة الضمان االحتياطي أو أي عبارة تفيد هذا المعنى على وجه الشيك ذاتـه أو خلفـه وأن                  

يع على ذلك، وسمحت بأن يتم الضمان االحتياطي بمجرد توقيع الـضامن            يقوم الضامن بالتوق  
واشترط النص أن يذكر في الضمان االحتياطي اسم الـشخص الـذي تـم              . على وجه الشيك  

الضمان لمصلحته، وإال اعتبر الضمان قد حصل لمصلحة الساحب حتى يـستفيد منـه كـل                
  .الموقعين الالحقين على الشيك
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كمبيالة حيث سمح بكتابة الضمان االحتياطي على الورقة المتصلة بها، فلم           وخالفا لموقفه من ال   
ينص المشروع على الورقة المتصلة بالشيك في حين أن بعض التشريعات المقارنة   كقـانون       
التجارة األردني المعمول به في الضفة الغربية   أجازت الضمان االحتياطي علـى الورقـة                

لشيك كأداة وفاء ال ينتظر بقاؤها في الحياة طويال هـو الـذي             ولعل طبيعة ا  . المتصلة بالشيك 
  . جعل المشروع يعزف عن اإلشارة للورقة المتصلة بالشيك لعدم الحاجة إليها

أضف لذلك أن المشروع لم يجز الضمان االحتياطي على صك مستقل عن الشيك على نحو ما                
بذلك عدم اإلفادة من التحفظ الوارد      ويبدو أن المشروع قرر     . ذهب إليه قانون التجارة األردني    

في المادة الرابعة من الملحق الثاني لقانون جنيف الموحد والذي بموجبـه يجـوز للـدول أن                 
وفي مصر كان الضمان    . تُضمن قوانينها نصاً يجيز إعطاء الضمان االحتياطي بورقة مستقلة        
 التجـارة مجـرد كفالـة       االحتياطي على ورقة مستقلة عن الشيك قد اعتبر في مشروع قانون          

وحـسنا فعـل    . تجارية يخضع ألحكام الكفالة، لكن هذا النص حذف من الـصياغة النهائيـة            
  .المشروع أيضا إذ ترك ذلك للقواعد العامة

اآلثار التي تترتب على الضمان االحتياطي، فنـصت علـى التـزام            ) ٥٣٧(وعالجت المادة   
كتساب الضامن، عند وفائه للشيك، الحقوق      الضامن االحتياطي بما يلتزم به المضمون وعلى ا       

كمـا بينـت أن     . الناشئة تجاه المضمون واألشخاص الملزمين نحو هذا األخير بموجب الشيك         
التزام الضامن االحتياطي يكون صحيحاً، ولو كان التزام المضمون باطال ألي سبب آخر غير              

  .بخصوص الكمبيالةويتضح أن هذه اآلثار تتفق مع ما جاء به المشروع . عيب الشكل
  

  الفرع الخامس

  الوفاء

  )٥٣٨(مادة 
  .يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد االطالع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. ١
وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ إلنشائه، وجب وفاؤه في يـوم تقديمـه،       . ٢

المرتبات والمعاشات، فال تـدفع قيمتهـا إال فـي          وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة ب     
  .التاريخ المبين بها كتاريخ إلنشائها

  
  )٥٣٩(مادة 
الشيك المسحوب في فلسطين، والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفـاء خـالل ثالثـة               . ١

  .أشهر
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والشيك المسحوب في أي بلد آخر خارج فلسطين، والمستحق الوفاء فيها يجـب تقديمـه               . ٢
  .فاء خالل أربعة أشهرللو
  .يبدأ سريان الميعاد المذكور في كل من الفقرتين السابقتين من التاريخ المبين في الشيك. ٣
  .يعتبر تقديم الشيك إلى إحدى غرف المقاصة المعترف بها قانوناً في حكم تقديمه للوفاء. ٤
  

  )٥٤٠(مادة 
نشائه إلى اليوم المقابل فـي تقـويم      إذا سحب الشيك بين مكانين مختلفي التقويم، أرجع تاريخ إ         

  .مكان الوفاء
  

  )٥٤١(مادة 
إذا كان الشيك مستحق الوفاء في فلسطين، فال يجوز للمصرف المسحوب عليه االمتناع عـن               

  .الوفاء به متى كان لديه مقابل وفاء ولو انقضى ميعاد تقديمه
  

  )٥٤٢(مادة 
  .عه أو إفالس حامله أو الحجر عليهال يقبل االعتراض في وفاء الشيك إال في حالة ضيا. ١
وإذا حصل االعتراض على الرغم من هذا الحظر ألسباب أخرى يتعين علـى المحكمـة               . ٢

المختصة بناء على طلب الحامل أن تقضي بشطب االعتراض ولو في حالـة قيـام دعـوى                 
  .أصليه

  
  )٥٤٣(مادة 

 يؤثر في األحكام المترتبة علـى       وفاة الساحب أو فقدانه األهلية أو إفالسه بعد إصدار الشيك ال          
  .الشيك

  
  )٥٤٤(مادة 
إذا قدمت عدة شيكات في وقت واحد، وكان مقابل الوفاء غير كاف لوفائها وجب مراعاة،               . ١

  .ترتيب تواريخ صدورها
وإذا كانت هذه الشيكات مفصولة من دفتر شيكات واحد، وتحمل تاريخ إصـدار واحـد،               . ٢

اً قبل غيره، وإذا كانت الشيكات مفصولة من دفـاتر مختلفـة     اعتبر الشيك األسبق رقماً صادر    
  . وجب الوفاء أوالً بالشيك األقل مبلغاً
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  )٥٤٥(مادة 
إذا اشترط الوفاء بمبلغ الشيك في فلسطين بنقد أجنبي معين، وجب الوفاء بهذا النقد إذا كان                . ١

  .للساحب لدى المسحوب عليه مقابل وفاء به
بلغ الشيك في فلسطين بنقد أجنبي معين دون أن يكون للساحب لـدى             وإذا اشترط الوفاء بم   . ٢

المسحوب عليه مقابل الوفاء بهذا النقد، جاز الوفاء بالعملة المتداولة وفقاً لسعر الصرف المعلن              
من سلطة النقد الفلسطينية لدى المسحوب عليه، وقت تقديم الـشيك للوفـاء إذا وجـد عنـد                   

  . العملة ما لم يرفض الحامل هذا الوفاءالمسحوب عليه مقابل وفاء بهذه
 كان للحامل الخيار بين سعر الصرف الـساري يـوم           –إذا لم يتم الوفاء وقت تقديم الشيك        . ٣

 فإنه إذا لم يوجـد سـعر        ٢،٣وفي مجال تطبيق حكمي البندين      " إقفال أو وقت الوفاء   "التقديم  
  .معلن للتحويالت فيتم تطبيق سعر البنكنوت

شيك للمرة األولى بعد انقضاء ميعاد التقديم كانت العبرة بسعر الصرف الـساري             إذا قدم ال  . ٤
  .في اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم

إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل تسمية مشتركة، وتختلف قيمته في بلد اإلصدار عن قيمتـه                . ٥
  .في بلد الوفاء، افترض أن المقصود نقد بلد الوفاء

غ الشيك بنقد يحمل تسميه مشتركة، من عمالت أجنبية مختلفة ليس من بينهـا              إذا عين مبل  . ٦
نقد بلد الوفاء، كانت العبرة بنوع العملة الموجودة بحساب الساحب لدى المصرف المـسحوب              
عليه أو على أساس عملة البلد الذي صدر فيه الشيك، إذا لم يوجد بحسابات الـساحب عملـه                  

ددت العمالت الموجودة بحسابات الساحب لدى المسحوب عليه،        تحمل االسم المشترك، فإذا تع    
وتعذر تحديد العملة المقصودة في الشيك، يتم الوفاء بقيمة الشيك من العملة األقل قيمه، وذلـك       

  .ما لم يرفض الحامل سداد قيمة الشيك وفقاً لتلك األسس
  

  )٥٤٦(مادة 
 إلـى   ٤٦٥(ليها في المواد من     تسري في حالة ضياع الشيك ألمر، األحكام المنصوص ع        . ١

  .من هذا القانون) ٤٦٨
ينقضي التزام الكفيل الذي يقدم في حالة ضياع الشيك ألمر، بمضي ستة أشهر من تـاريخ                . ٢

  .الصرف، إذا لم تحصل خاللها مطالبة أو دعوى
  

  )٥٤٧(مادة 
لوفـاء  إذا ضاع شيك لحامله، أو هلك، جاز لمالكه أن يعترض لدى المسحوب عليه على ا              . ١

بقيمته، ويجب أن يشتمل االعتراض على رقم الشيك ومبلغه واسم ساحبه وكـل بيـان آخـر                 
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يساعد على التعرف عليه، والظروف التي أحاطت بفقده أو هالكه، وإذا تعذر تقديم بعض هذه               
البيانات وجب ذكر أسباب ذلك، وإذا لم يكن للمعترض موطن في فلسطين وجب أن يعين لـه                 

  . بهاموطناً مختاراً
ومتى تلقى المسحوب عليه االعتراض وجب عليه االمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه،             . ٢

  .وتجنيب مقابل الشيك إلى أن يفصل في أمره
ويقوم المعترض بنشر رقم الشيك المقصود أو الهالـك ومبلغـه واسـم الـساحب واسـم                 . ٣

لية اليومية، ويكون بـاطالً     المسحوب عليه، واسم المعترض وعنوانه في إحدى الصحف المح        
  .كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر

  
  )٥٤٨(مادة 
يجوز لحائز الشيك في حالة ضياعه، أن ينازع لدى المسحوب عليه في االعتراض الـذي               . ١

قدم لمنع الوفاء به، وعلى المسحوب عليه أن يؤشر على الشيك بحصول االعتراض واالحتفاظ              
  .طر المعترض باسم حائز الشيك وعنوانهبصوره منه، ثم يخ

وعلى حائز الشيك إخطار المعترض، بكتاب مسجل بعلم الوصول بوجوب رفـع دعـوى              . ٢
استحقاق الشيك خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسلمه اإلخطار علـى أسـباب حيـازة الـشيك                 

  .وتاريخها
ليه في الفقرة السابقة،    وإذا لم يرفع المعترض دعوى االستحقاق خالل الميعاد المنصوص ع         . ٣

وفي . تعين على القاضي المختص، بناء على طلب حائز الشيك أن يقضي بشطب االعتراض            
  .هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المسحوب عليه مالكه الشرعي

وإذا رفع المعترض دعوى استحقاق الشيك، فال يجوز للمسحوب عليه أن يدفع قيمتـه إال               . ٤
له من الخصمين، بحكم نهائي، بملكية الشيك أو بتسوية ودية مـصدق عليهـا مـن               لمن يتقدم   

  .الطرفين تقر له بالملكية
  

  )٥٤٩(مادة 
من هـذا   ) ٥٤٧(إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ االعتراض المنصوص عليه في المادة            . ١

لمحكمـة  القانون دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعترض أن يطلب مـن ا              
خالل الشهر التالي، اإلذن له بقبض مبلغ الشيك، ويصدر هذا الحكم في مواجهـة المـسحوب                

  .عليه، بعد أن تتحقق المحكمة من ملكية المعترض على الشيك

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

وإذا لم يرفع المعترض الدعوى المشار إليها في الفقـرة الـسابقة، أو رفعهـا ورفـضتها            . ٢
عيد قيد مقابل الوفاء في جانب األصول من حساب         المحكمة، وجب على المسحوب عليه، أن ي      

  .الساحب
  

يعني الوفاء بالشيك قيام المصرف المسحوب عليه بدفع المبلغ المحدد فيه للمستفيد أو الحامل،              
وبما أن الشيك أداة وفاء وليس ائتمان فإنها مستحقة الدفع لدى اإلطالع، لذا يجوز للمستفيد أو                

ي وقت ولو في لحظة حصوله عليه وبغض النظر عن أي تاريخ            الحامل أن يقدمه للوفاء في أ     
  .حدد فيه للوفاء

وتضمنت هذه األحكام مواعيد    ) ٥٤٩-٥٣٨(وقد نظّم المشروع أحكام الوفاء بالشيك في المواد         
تقديم الشيك للوفاء وأطرافه وموضوع الوفاء ومكانه وإثبات الوفاء وآثاره وواجبات المسحوب            

  .ارضة في الوفاء إلى غير ذلك من األمور المتعلقة بالوفاءعليه في الوفاء والمع
موعد تقديم الشيك للوفاء حيث أرست مبدأ أن الشيك أداة وفاء واعتبرتـه             ) ٥٣٨(بينت المادة   

مستحقا لدى اإلطالع واعتبرت كل بيان في الشيك يخالف ذلك كأن لم يكن مع اإلبقـاء علـى                  
لشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبـات والمعاشـات       الشيك صحيحاً، ولم تستثِن من ذلك سوى ا       

  .التي ال تدفع قيمتها إال في التاريخ المبين بها كتاريخ إلنشائها
الموعد الذي يجب خالله تقديم الشيك للوفاء معتمدة في ذلك على البلـد             ) ٥٣٩(وحددت المادة   

 الوفاء فيها فتكون مدة     الذي تم إنشاء الشيك فيه، فإذا كان الشيك مسحوباً في فلسطين ومستحق           
تقديمه للوفاء ثالثة أشهر وتكون هذه المدة أربعة أشهر إذا كان الشيك مسحوباً في أي بلد آخر                 

وبديهي أن تبدأ هذه المواعيد من التاريخ المبين بالشيك ويحتسب          . ومستحق الوفاء في فلسطين   
ى إحدى غرف المقاصة بمثابة     هذا التاريخ ضمن الميعاد، واعتبرت المادة ذاتها تقديم الشيك إل         

  . تقديمه للوفاء
اختالف التقاويم فنصت على أنه يجب في هذه الحالة إرجـاع تـاريخ             ) ٥٤٠(عالجت المادة   

  .إنشائه إلى اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء
أثر األمر بالدفع الذي تضمنه الشيك إذا كان مستحق الوفاء في فلـسطين             ) ٥٤١(وبينت المادة   

 يجوز للمصرف المسحوب عليه متى كان لديه مقابل الوفاء االمتنـاع عـن الوفـاء                حيث ال 
للحامل بقيمة الشيك ولو قدم له بعد انقضاء مواعيد تقديمه، ألن الحامل يتملـك مقابـل وفـاء                  

  .الشيك بمجرد تسلمه الشيك
 حـاالت   مبدأ عدم جواز إلغاء األمر بالدفع الذي تضمنه الشيك إال في          ) ٥٤٢(وقررت المادة   

استثنائية وردت على سبيل الحصر وهي حالة ضياع الشيك أو إفالس حامله أو الحجر عليـه                
ويشمل الضياع حالة السرقة وال يجوز في غير األحوال السابقة المعارضة في وفـاء الـشيك                
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وإن حصلت جاز للحامل وفقاً للفقرة الثانية أن يطلب من المحكمة المختصة شطبها ولو فـي                
والمعارضة في الوفاء تعتبر من الموانع القانونية التي تلزم المسحوب          .  دعوى أصلية  حالة قيام 

عليه باالمتناع عن الوفاء، فإذا أوفى المسحوب عليه قيمة الشيك رغم المعارضة فـي وفائـه                
تحمل مسؤولية ذلك، ألن األولى أن يمتنع المسحوب عليه عن الوفاء إلى أن ترفع المعارضـة    

  .ض أو من جانب القضاء بناء على طلب حامل الشيكمن جانب المعار
ضياع الشيك،  : ويتضح أن المشروع قصر حاالت المعارضة في الوفاء بالشيك في ثالث وهي           

وقد أخذ المشرع الفلسطيني هذا النص عن قـانون التجـارة           . أو إفالس حامله أو الحجر عليه     
وتقتصر هذه الحاالت في قانون     . سالمصري والذي أضاف حالة الحجر قياساً على حالة اإلفال        

ضياع الشيك، أو إفالس حامله، وأما قـانون جنيـف فلـم            : التجارة األردني على حالتين هما    
  .يتضمن نصاً بهذا الخصوص

مبدأ بقاء األمر بالدفع الذي تضمنه الشيك وترتيب آثاره في أحوال وفاة            ) ٥٤٣(وقررت المادة   
ذلك حرصاً على الثقة الواجب توافرها في هـذه الورقـة           الساحب أو فقدانه أهليته أو تفليسه و      

  .التجارية
فرض تزاحم عدة شيكات على مقابل وفاء واحد أي سحب أكثر مـن             ) ٥٤٤(وعالجت المادة   

شيك على مقابل الوفاء وعدم كفاية هذا المقابل للوفاء بقيمة الشيكات المسحوبة عليه، فنـصت               
اً لتواريخ إنشائها وفي حالة تطابق هذا التاريخ وكانت         على قيام المسحوب عليه بالوفاء بها طبق      

مفصولة من دفتر شيكات واحد يقوم المسحوب عليه بسداد الشيكات حسب تسلـسل أرقامهـا،               
وإذا كانت مفصولة من دفاتر مختلفة وتحمل ذات التاريخ يقوم المسحوب عليه بسداد أقلها قيمة               

وأما قانون التجارة األردنـي     .  التجارة المصري  وقد أخذ المشروع بهذا الحكم من قانون      . أوال
فقد أخذ أيضا بهذه الحلول باستثناء الحل األخير، فلم ينص على حكـم حالـة مـا إذا كانـت                    

وأما قـانون جنيـف فلـم يتطـرق لهـذا           . الشيكات المقدمة للبنك مفصولة من دفاتر مختلفة      
  .الموضوع

ملة الوفاء في الشيك فإذا اشترط الساحب       من المشروع مبدأ حرية تحديد ع     ) ٥٤٥(تقرر المادة   
الوفاء بعمله معينة التزم بالوفاء بها بشرط أن يشار إلى هذه العملة في متن الصك ذاتـه وأن                  

وأما إذا لم يكن للساحب رصيد لدى المسحوب        . يكون للساحب لدى المسحوب عليه رصيد بها      
يقابل قيمته بالعملة المتداولة مقومـة      عليه بالعملة المتفق عليها في الصك جاز وفاء الشيك بما           

وفقاً لسعر الصرف المعلن من سلطة النقد لدى المسحوب عليه، وبذلك أخذ المـشروع بمبـدأ                
غير أن المشروع ال يجبر الحامل على قبول        . الوفاء االعتياضي المعروف في القواعد العامة     

شيك بالعملة المذكورة به، وهو بذلك    الوفاء بهذه العملة إذ له أن يتمسك بحقه في استيفاء قيمة ال           
وإذا تقدم الحامل الستيفاء    . يتفق أيضا مع أحكام الوفاء االعتياضي المعروفة في القواعد العامة         
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قيمة الشيك في التاريخ المبين به ولم يتمكن من ذلك فله الخيار بين استيفاء قيمته بعد ذلك إما                  
هما أكبر، أما إذا كان التراخي في تقديم الـشيك          بالسعر الساري وقت التقديم أو وقت الوفاء أي       

يرجع إلى فعل الحامل وقدم الشيك بعد انقضاء ميعاد التقديم فال خيار له وإنما يلـزم بـسعر                  
  .الصرف الساري في اليوم الذي انتهى فيه ميعاد التقديم

ن ويتضح أن المشروع يخالف بهذا النص الحكم الوارد في قانون جنيف الموحد وفـي قـانو               
اللذين فرقا في هذا الصدد بين ما إذا كان اشتراط الوفاء بالشيك            ) ٢٥٤المادة  (التجارة األردني   

بعملة متداولة أو غير متداولة في األردن، فإذا اشـترط الوفـاء بعملـة متداولـة كالـدوالر                  
ـ     . األمريكي، فال يجوز للمسحوب عليه دفع قيمة الشيك إال بهذه العملة           اء أما إذا اشـترط الوف

بعملة غير متداولة، فيكون الخيار للمسحوب عليه بين أن يسدد قيمة الشيك بالعملة المـذكورة               
أما إذا اشترط الساحب وفاء     . أو بالعملة األردنية حسب سعر صرف العملة األجنبية يوم الوفاء         

  .الشيك بعملة أجنبية معينة فال يجوز الوفاء إال بها
 تسمية مشتركة تختلف قيمته في بلد اإلنشاء عن قيمته فـي            أما إذا عين مبلغ الشيك بنقد يحمل      

، فإذا سحب شيك    )٥٤٥/٥المادة  (بلد الوفاء وتعذر تحديد العملة كان المقصود عمله بلد الوفاء           
وقـد  . يتعين أن يتم الوفاء بالدينار األردني     ) بالدينار(من الكويت على فلسطين وذكرت العملة       

  . ون جنيف الموحدأخذ المشروع بهذا الحكم عن قان
وأما إذا كان مبلغ الشيك معين بنقد يحمل تسمية مشتركة لعمالت أجنبية مختلفة القيمة ليس من                
بينها عملة بلد الوفاء، ففي هذه الحالة يتم الوفاء بالعملة الموجودة في حساب الـساحب لـدى                 

ترك فيـتم   المصرف المسحوب عليه، وإذا لم يوجد بحساب الساحب عملة تحمل االسم المـش            
الوفاء بعملة البلد الذي صدر فيه الشيك، وأما إذا تعددت العمالت الموجودة بحساب الـساحب               
لدى المسحوب عليه وتعذر تحديد العملة المقصودة في الشيك كأن يكون له حساب بالـدوالر               

ـ              و األمريكي والدوالر الكندي وكانت العملة المبينة بالشيك بالدوالر وكان قد أصدر الشيك وه
في باريس، فيتم الوفاء بالعملة األقل قيمة، كل ذلك بشرط موافقة الحامل على سداد القيمة وفقا                

والمالحظ أن المشروع يأخذ بهذا الحكم رغم عدم وروده في قـانون            ). ٥٤٥/٦المادة  (ًلذلك،  
  .جنيف الموحد أو حتى في قانون التجارة األردني القائم حاليا في الضفة الغربية

) ٤٦٨ - ٤٦٥(لحالة ضياع الشيك ألمر وأحالت ألحكـام المـواد          ) ٥٤٦/١(مادة  تعرضت ال 
المتعلقة بحالة ضياع الكمبيالة، وقضت الفقرة الثانية بانتهاء التزام الكفيل بمضي سـتة أشـهر     

  .من تاريخ الصرف إذا لم يتقدم أحد بالمطالبة أو برفع دعوى
جازت لمالكه الشرعي أي لمن فقده أو هلك        حالة ضياع شيك لحامله، فأ    ) ٥٤٧(وتناولت المادة   

أو سرق منه أن يجمد مبلغ الشيك وذلك بأن يعارض في الوفاء لدى المسحوب عليه بأن يتقدم                 
إليه ببيانات الشيك المفقود التي تساعد المسحوب عليه على التعرف على الشيك إذا قـدم لـه،                 
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ويلتزم . ي أحاطت بفقده أو هالكه    كأن يحدد رقم هذا الشيك ومبلغه واسم ساحبه والظروف الت         
المسحوب عليه عندئذ باالمتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزه إذا قدمه له وتجنيب قيمته إلـى                

. أن يفصل في أمره، وعلى المعترض أن ينشر بيانات الشيك في إحـدى الـصحف اليوميـة                
بأي تظهير يقع على    ويكون باطال كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ هذا النشر، فال يعتد              

الشيك بعد تاريخ النشر فإذا ظهر الشيك إلى أي حامل جديد فال يستطيع األخيـر أن يتمـسك                  
  .بقاعدة تظهير الدفوع ألنه ال يكون عندئذ حامالً حسن النية

لحائز الشيك لحامله أن ينازع في المعارضة المقدمـة ممـن يـدعي             ) ٥٤٨(وأجازت المادة   
ه الذي يمتنع عن الوفاء بالشيك وألزمته بإخطار المعتـرض باسـم            الملكية لدى المسحوب علي   

حائز الشيك ومحل إقامته حتى تتم المواجهة إما بمبادرة من المعترض أو من الحـائز إذ قـد                  
يقوم المعترض برفع دعوى استحقاق الشيك إما من تلقاء نفسه أو بعد إخطاره مـن الحـائز                  

ثالثين يوما من تاريخ تسلمه االخطار، فال يجـوز         فإذا رفع المعترض الدعوى خالل      . برفعها
للمسحوب عليه أن يدفع قيمته إال لمن يتقدم له من الخصمين، بحكم نهائي، بملكية الـشيك أو                 

أما إذا لم يرفع المعتـرض الـدعوى        . بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية        
ي األمور المستعجلة بطلب شطب المعارضة      خالل هذه المدة يستطيع الحائز أن يتقدم إلى قاض        

  . حتى يتمكن من استيفاء قيمة الشيك من المسحوب عليه
وإذا لم يتقدم حائز الشيك لحامله إلى المسحوب عليه خالل ستة أشهر فقـد أجـازت المـادة                  

من المشروع للمعترض أن يطلب من المحكمة اإلذن بقبض قيمة الشيك من المسحوب             ) ٥٤٩(
ضت المحكمة الطلب أو لم يستعمل المعترض هذه الرخصة التزم المسحوب عليه            عليه فإذا رف  

  .بإعادة قيمة وفاء الشيك في جانب أصول الساحب
  

  الفرع السادس

  الشيك المسطر

  والشيك المقيد في الحساب

  )٥٥٠(مادة 
  .لساحب الشيك أو حامله أن يسطره بوضع خطين متوازيين على صدر الشيك. ١
  . عاماً أو خاصاًيكون التسطير. ٢
أو أي عبارة أخرى    ) مصرف(إذا خال ما بين الخطين من أي بيان أو إذا كتب بينهما كلمة              . ٣

معين بين الخطين كان التـسطير     ) مصرف(بهذا المعنى، كان التسطير عاماً، أما إذا كتب اسم          
  .خاصاً
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يجـوز تحويلـه   ويجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص، أما التسطير الخاص فال           . ٤
  .إلى تسطير عام

  .المكتوب بين الخطين كأن لم يكن) المصرف(يعتبر شطب التسطير، أو شطب اسم . ٥
  

  )٥٥١(مادة 
ال يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير العام أن يدفع قيمة الشيك إال إلى أحد عمالئه أو                 . ١

  .إلى مصرف
أن يدفع قيمة الشيك إال إلى المصرف       وال يجوز للمسحوب عليه في حالة التسطير الخاص         . ٢

المكتوب اسمه بين الخطين، فإذا كان هذا المصرف هو نفسه المصرف المسحوب عليه جـاز               
الوفاء لعميل له بطريق قيد قيمة الشيك في حساب العميل، ويجوز للمصرف المكتوب اسـمه               

  .بين الخطين أن يعهد إلى مصرف آخر بقبض قيمة الشيك بموجب تظهير توكيلي
وال يجوز لمصرف أن يتسلم شيكاً مسطراً لوفاء قيمته إال من أحد عمالئه أو من مصرف                . ٣

  .آخر، كما ال يجوز له أن يقبض قيمة هذا الشيك لحساب أشخاص آخرين غيرهما
إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص واحد، فال يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إال إذا كان                . ٤

  .ا لتحصيل قيمته في غرفه مقاصةيحمل تسطيرين وكان أحدهم
إذا خالف المسحوب عليه األحكام المنصوص عليها في هذه المـادة كـان مـسئوالً عـن                 . ٥

  .تعويض الضرر بما ال يجاوز مبلغ الشيك
في حكم هذه المادة كل شخص له حساب لـدى المـسحوب عليـه،              ) عميل(يقصد بكلمة   . ٦

  .صول على هذا الدفتروحصل منه على دفتر شيكات أو كان من حقه الح
  

  )٥٥٢(مادة 
يجوز لساحب الشيك أو حامله أن يشترط عدم وفائه نقداً بأن يضع على صـدره عبـارة                 . ١
أو أية عبارة أخرى بهذا المعنى، وفي هذه الحالة ال يكون للمسحوب عليه             ) للقيد في الحساب  (

نقل المصرفي، أو المقاصة،    إال تسوية قيمة الشيك بطريق قيود كتابية كالقيد في الحساب، أو ال           
  .وتقوم التسوية بطريق هذه القيود مقابل الوفاء

  ).للقيد في الحساب(ال يعتد بشطب عبارة . ٢
وإذا خالف المسحوب عليه األحكام المنصوص عليها في هذه المادة كـان مـسئوالً عـن                . ٣

  .تعويض الضرر بما ال يجاوز مبلغ الشيك
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ت نظراً ألهميتها العملية، فذكر الشيك المـسطر والـشيك          عالج المشروع بعض أنواع الشيكا    
  ).٥٥٢ - ٥٥٠(المقيد في الحساب في المواد 

شكل تسطير الشيك سواء أكان عاماً أو خاصاً وذلك بوضـع الـساحب             ) ٥٥٠(حددت المادة   
خطين متوازيين منحرفين على صدر الشيك، ويفرق بين التسطير العام والتـسطير الخـاص              

وبة بين الخطين فإذا خال ما بين الخطين من أي بيان أو كتب عبارة مصرف فقط                العبارة المكت 
أما إذا كتب اسم المصرف كان التسطير خاصا وبديهي أنـه           . دون تسميته كان التسطير عاما    

يجوز تحويل التسطير العام إلى تسطير خاص بإضافة اسم المصرف ولكن ال يجوز تحويـل               
ما يترتب على ذلك من تقليل الضمان الذي قصده الـساحب           التسطير الخاص إلى تسطير عام ل     

  .بالتسطير الخاص
لآلثار القانونية للتسطير إذ حظرت على المسحوب عليه أن يوفى شيكا           ) ٥٥١(تعرضت المادة   

مسطراً تسطيراً عاما لغير مصرف أو لغير أحد عمالئه الذين يحملون دفتر شيكات صـادرة               
  . لحصول على هذا الدفترمنه أو عمالئه الذين من حقهم ا

كذلك حظرت على المسحوب عليه أن يدفع الشيك المسطر تسطيراً خاصا إال إلى المـصرف               
المبين اسمه فيما بين الخطين، ولكن إذا كان المصرف المعين هو ذاته المسحوب عليه جـاز                

 الـشيك   دفع قيمة الشيك إلى عميل هذا المصرف ويكون الدفع في هذه الحالة بطريقة قيد قيمة              
كذلك يجوز الوفاء بقيمة الشيك إلى مصرف آخر        . في حساب هذا العميل لدى المسحوب عليه      

وفي غير هـذه    . يكون المصرف المعين ظهر إليه الشيك تظهيراً توكيليا بقصد تحصيل قيمته          
الحاالت ال يجوز للمسحوب عليه وفاء الشيك ألي شخص وكذلك ال يجوز له أن يحصل قيمة                

أما إذا حمل الشيك أكثر من تسطير خاص بقـصد مـنح            . ساب أي شخص آخر   هذا الشيك لح  
الحامل حرية االختيار فال يجوز للمسحوب عليه وفاؤه إال إذا كان أحد التـسطيرين حاصـال                

وإذا خالف المسحوب عليه األحكام السابقة يسأل عن تعويض الضرر بمـا ال             . لغرفة مقاصة 
  .يزيد على قيمة الشيك

ة وراء تسطير الشيك تتمثل في إمكانية التحقق من دفع قيمة الشيك إلى مالكه              ويتضح أن الحكم  
الحقيقي تفادياً لألخطار المترتبة على سرقته أو ضياعه ألنه بالنتيجة ال تدفع قيمة الـشيك إال                
إلى مصرف أو أحد عمالء المصرف، وبذلك يتعذر على الحائز غير الشرعي للشيك قـبض               

ومن ناحية أخرى فالواضح أن  .  مصرف األمر الذي ال يتصور حصوله      قيمته إال إذا تواطأ مع    
المشروع أخذ بأحكام التسطير المعروفة في قانون جنيف الموحد، وزاد عليها التعريف الوارد             

للعميل على أنه كل شخص له حساب لدى المسحوب عليه وحصل منـه             ) ٥٥١/٦(في المادة   
  . هذا الدفترعلى دفتر شيكات أو كان من حقه الحصول على
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ويـضع  . لشيك المقاصة وهو الشيك المقترن بشرط القيد في الحساب        ) ٥٥٢(عرضت المادة   
الساحب أو الحامل هذا الشرط بقصد منع الوفاء بالشيك نقداً وقصر طريقة وفائه على النقـل                
الصرفي فقط أي عن طريق القيود المحاسبية، من حساب الساحب في حـساب المـستفيد أو                

يعتبر الشطب الذي يرد على هذا الشرط كأن لم يكن، وإذا خالف المـسحوب عليـه           و. الحامل
وال . حكم هذه المادة يكون مسئوال بالتعويض قبل من أصابه الضرر بما ال يجاوز قيمة الشيك              

شك في أن هذا النوع من الشيكات يقلل أيضا من مخاطر وفاء قيمة الشيك لغير مالكه الشرعي              
رقته، لكنه يختلف عن الشيكات المسطرة في أن قيمتها ال توفى نقـدا             في حاالت ضياعه أو س    

  .بل بإجراء عملية نقل مصرفية
وتجدر اإلشارة إلى أن أحكام تسطير الشيك وأحكام قيده في الحساب تتعلق بطريقـة وفائـه،                
 لذلك فإن هذه الشيكات تبقى خاضعةً ألحكام الشيك األخرى المتعلقة بإصداره وتداوله وتقادمه            

  .إلخ...
  

  الفرع السابع

  الرجوع

  )٥٥٣(مادة 
لحامل الشيك الرجوع على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين به، إذا قدمه خالل             . ١

ميعاد التقديم، ولم تدفع قيمته، وأثبت االمتناع عن الدفع باحتجـاج، ويجـوز عوضـاً عـن                 
لمسحوب عليه مع ذكر وقت تقديم      االحتجاج إثبات االمتناع عن الدفع، وسببه ببيان يصدر من ا         

الشيك، ويكون البيان مؤرخاً ومكتوباً على الشيك نفسه ومذيالً بتوقيع من أصدره، ويجـوز أن    
يصدر هذا البيان على نموذج خاص أو من غرفة مقاصة على أن يذكر فيه أن الشيك قدم في                  

  .الميعاد ولم تدفع قيمته
شار إليه في الفقرة السابقة إذا طلبه الحامـل، ولـو           ال يجوز االمتناع عن إصدار البيان الم      . ٢

كان الشيك يشتمل على شرط الرجوع بال مصاريف، ومع ذلك يجوز للملتزم بإصدار البيـان،               
  .طلب مهله ال تتجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم األخير من ميعاد التقديم

ية المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة         ويجب إثبات االمتناع عن الدفع بالكيف     . ٣
قبل انقضاء ميعاد التقديم، فإذا قدم الشيك في آخر يوم من هذا الميعاد جاز إثبات االمتناع عن                 

  .الدفع في يوم العمل التالي له
  
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٥٥٤(مادة 
على حامل الشيك إخطار من ظهره إليه والساحب بعدم وفاء قيمته، وعلـى كـل مظهـر أن                  
يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك، وتسري على هذه اإلخطارات، األحكام المنصوص عليهـا              

  .من هذا القانون) ٤٧٣(في المادة 
  

  )٥٥٥(مادة 
وتسري عندئذ األحكام المنـصوص     ) الرجوع بال مصاريف  (يجوز أن يكتب في الشيك شرط       

  .من هذا القانون) ٤٧٤(عليها في المادة 
  

  )٥٥٦(مادة 
  .الملزمون بموجب شيك مسئولون بالتضامن قبل حاملهاألشخاص . ١
وللحامل الرجوع على هؤالء الملتزمين منفردين أو مجتمعين دون أن يلزم بمراعاة ترتيب             . ٢

  .التزاماتهم
  .ويثبت هذا الحق لكل ملتزم في الشيك إذا دفع قيمته. ٣
لبـاقي، ولـو كـانوا      والدعوى المقامة على أحد الملتزمين، ال تحول دون الرجوع على ا          . ٤

  .الحقين للملتزم الذي وجهت إليه الدعوى ابتداء
  

  )٥٥٧(مادة 
  :لحامل الشيك مطالبة من له حق الرجوع عليه بما يأتي 

  .أصل مبلغ الشيك غير المدفوع
  .العائد محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذي تتعامل به سلطة النقد الفلسطينية

  .أو ما يقوم مقامه، ومصاريف اإلخطارات والدمغة وغيرهامصاريف االحتجاج، 
  

  )٥٥٨(مادة 
  :لمن أوفى قيمة الشيك، مطالبة ضامنيه بما يأتي 

  .المبلغ الذي أوفاه
  .عائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء، وفقاً للسعر الذي تتعامل به سلطة النقد الفلسطينية

  .المصاريف التي تحملها
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  )٥٥٩(مادة 
لكل ملتزم طولب بوفاء الشيك أو كان مستهدفاً للمطالبة بها أن يطلب، حالة قيامه بالوفاء،               . ١

  .تسليم الشيك إليه ومعه االحتجاج، أو ما يقوم مقامه، ومخالصة بما أوفاه
  .ولكل مظهر أوفى قيمة الشيك أن يشطب تظهيره، والتظهيرات الالحقة له. ٢
  

  )٥٦٠(مادة 
عنه احتجاج عدم الوفاء، أو ما يقوم مقامه، أن يوقع حجـزاً تحفظيـاً،              لحامل الشيك المعمول    

بغير كفالة على أموال كل من الساحب أو المظهر أو الضامن االحتيـاطي، وذلـك بمراعـاة                 
  .األحكام المقررة بشأن هذا الحجز في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية

  
  )٥٦١(مادة 
ديم الشيك للوفاء أو عمل االحتجاج أو ما يقـوم مقامـه فـي              إذا حالت قوه قاهره دون تق     . ١

  .المواعيد المقررة، لذلك، امتدت هذه المواعيد
وعلى الحامل أن يخطر دون إبطاء من ظهر له الشيك بالقوة القـاهرة، وأن يثبـت هـذا                  . ٢

مـن هـذا    ) ٤٧٣(اإلخطار مؤرخاً وموقعاً منه في الشيك، وتسلسل اإلخطارات وفقاً للمـادة            
  .لقانونا
وعلى الحامل بعد زوال القوه القاهرة، تقديم الشيك للوفاء دون إبطاء، وعمل االحتجاج، أو              . ٣

  . ما يقوم مقامه عند االقتضاء
إذا استمرت القوه القاهرة أكثر من ثالثين يوماً محسوبة من التاريخ الذي قام فيه الحامـل                . ٤

لو وقع هذا التاريخ قبل انقضاء ميعاد تقـديم         بإخطار من ظهر له الشيك بقيام القوه القاهرة، و        
الشيك، جاز الرجوع على الملتزمين دون حاجة إلى تقديم الشيك أو عمل االحتجاج أو ما يقوم                

  .مقامه، إال إذا كان حق الرجوع موقوفاً بموجب القانون لمدة أطول
كلفه بتقديمه، أو   وال يعتبر من القوة القاهرة األمور المتصلة بشخص حامل الشيك أو بمن             . ٥

  .بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه
  

  )٥٦٢(مادة 
يحتفظ حامل الشيك بحقه في الرجوع على الساحب، ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليـه،                
أو لم يقم بعمل االحتجاج أو ما يقوم مقامه في الميعاد القانوني، إال إذا كان الساحب قدم مقابل                  

موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك، ثم زال           الوفاء، وظل هذا المقابل     
  .المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب
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على الرغم من كل ضمانات الوفاء بالشيك، قد يحدث أحيانا أن يمتنع المسحوب عليـه عـن                 

 ولـذلك تنبـه   . الوفاء بقيمته ألي سبب من األسباب كما في حالة المعارضة في الوفاء مـثال             
المشروع لهذه الحالة ومنح حامل الشيك الحق بالرجوع على الضامنين بعد أن يقوم بإثبات هذا               

  .االمتناع بالطرق التي حددها المشروع
، فقررت  )٥٦٢-٥٥٣(عالج المشروع مسألة رجوع الحامل بسبب عدم وفاء الشيك في المواد            

يين في حالة عدم وفاء الشيك      مبدأ حق الحامل في الرجوع على الموقعين الصرف       ) ٥٥٣(المادة  
إذا قدمه في ميعاد التقديم ولم يدفع المسحوب عليه قيمته بشرط أن يثبت االمتناع عن الوفـاء                 
قبل انتهاء ميعاد التقديم بموجب احتجاج أو بيان يصدر من المسحوب عليـه أو مـن غرفـة                  

بنـاء علـى طلـب      ويكون االحتجاج عبارة عن ورقة رسمية ينظمها مأمور التبليغ          . المقاصة
الحامل إلثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفاء، وألن االحتجاج ورقة رسـمية فـال يجـوز                

وأما البيان فقد يصدر على نموذج المصرف المسحوب عليه أو مـن            . الطعن فيه إال بالتزوير   
غرفة مقاصة على أن يبين في هذا البيان أن الشيك قدم في ميعاد تقديمه ولـم تـدفع قيمتـه،                    
ويلتزم المصرف المسحوب عليه بتسليم الحامل هذا البيان إذا طلبه حتى ولو كان الشيك يحمل               

المسحوب عليه مهلة إلصـدار هـذا       ) ٥٥٣(وقد منحت المادة    . شرط الرجوع بال مصاريف   
البيان في حال تقديم الشيك في اليوم األخير من ميعاد التقديم، لكن هذه المهلة ال تتجاوز اليوم                 

وترجع أهمية هذه المواعيد إلى أن االلتزام بها من قبل الحامل يحميه من             . لتقديم الشيك التالي  
  .سقوط حقه في الرجوع على الضامنين

حامل الشيك بإخطار من ظهر إليه الشيك والساحب بعدم الوفاء بقيمتـه،            ) ٥٥٤(ألزمت المادة   
ص هذه اإلخطـارات    وألزمت كل مظهر أن يخطر بدوره من ظهر إليه الشيك وأحالت بخصو           

  .من المشروع الخاصة بالكمبيالة والتي سبق التعليق عليها) ٤٧٣(إلى حكم المادة 
استثناء على التزام الحامل بإثبات امتناع المسحوب عليه عن الوفـاء           ) ٥٥٥(وأوردت المادة   

بقيمة الشيك، وهو حالة أن يتضمن الشيك شرط الرجوع بال مصاريف، وقد أحالـت المـادة                
  .المتعلقة بالكمبيالة والتي سبق التعليق عليها) ٤٧٤( هذا الشرط إلى حكم المادة بخصوص

وبديهي أنه يجوز للحامل غير المهمل، إذا امتنع المسحوب عليه عن وفاء قيمـة الـشيك، أن                 
ولذلك . يرجع على المظهرين والساحب والضامنين االحتياطيين، سواء رجوعا ودياً أو قضائياً          

روع التضامن بين الملتزمين الصرفيين بموجب الشيك ضـمانة أخـرى مـن             فقد اعتبر المش  
للحامل الرجـوع علـى الملتـزمين بالـشيك         ) ٥٥٦(ضمانات الوفاء بقيمته، فأجازت المادة      

كما أن الدعوى المقامة    . مجتمعين أو منفردين، ودون أن يجبر على مراعاة ترتيب التزاماتهم         
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جوع على الباقين، ولو كانوا الحقـين للملتـزم الـذي           على أحد الملتزمين، ال تحول دون الر      
  . وجهت إليه الدعوى ابتداء

وحيث أن كل الموقعين على الشيك يلتزمون صرفيا، وحيث أن كل واحد منهم صار يعلم اآلن                
المذكورة أعاله، فمن الطبيعي أن يتوقـع       ) ٥٥٤(بامتناع المسحوب عليه عن الدفع وفقا للمادة        

فإذا لم يتقدم أحد مـن الملتـزمين        . مطالبته إن لم يقم هو بالوفاء مختارا      رجوع الحامل عليه ل   
وقـد  . بالوفاء بالشيك فعال، جاز للحامل الرجوع عليهم جميعاً أو منفردين بـدعوى قـضائية             

للحامل أن يطالب الموقعين على الشيك ليس فقط بأصل مبلغ الشيك غير            ) ٥٥٧(سمحت المادة   
عليه محسوباً من تاريخ تقديم الشيك وفقاً للسعر الذي تتعامـل بـه             المدفوع، وإنما أيضا بعائد     

ويتضح أن ما يطالـب بـه       . سلطة النقد وبمصاريف االحتجاج واإلخطارات والدمغة وغيرها      
حامل الشيك يشبه ما يطالب به المستفيد من الكمبيالة وذلك باستثناء مسألة اشتراط عائد اتفاقي               

جوز اشتراط العائد في الشيك وأي اتفاق على غير ذلك يعتبر           ال ي ) ٥١٨(إذ طبقا لنص المادة     
  .كأن لم يكن أي يصح الشيك ويبطل الشرط

تحديد مقدار ما يطالب به من أوفى الشيك ضامنيه وهو المبلـغ الـذي              ) ٥٥٨(وتناولت المادة   
نقـد،  أوفاه، وعائد هذا المبلغ محسوباً من تاريخ الوفاء وفقاً للسعر الذي تتعامل بـه سـلطة ال                

والضامنون هم كل الموقعين السابقين على من أوفى الـشيك،          . وسائر المصاريف التي تكبدها   
ووفقا لقانون الصرف يحق لمن قام بالوفاء بقيمة الشيك أن يحل محل الحامل ويـستفيد مـن                 

وعليه إذا ما قام الساحب بوفاء قيمة الشيك دون أن يكون قد قـدم مقابـل                . التضامن الصرفي 
لمسحوب عليه فال يرجع على أحد ألنه المدين األصلي وهو ضامن للجميع وال يضمنه              الوفاء ل 

  .أحد
فعالجت حق من أوفى الشيك في تسلم الشيك واالحتجاج أو ما يقوم مقامـه              ) ٥٥٩(وأما المادة   

وأجازت أيضا لكل مظهر أوفى قيمـة الـشيك أن يـشطب تظهيـره،              . والمخالصة بما أوفاه  
  .ه ألن وفاءه يبرئ ذمته وذمة الموقعين الالحقين لهوالتظهيرات الالحقة ل

حق حامل الشيك المعمول عنه احتجاج عدم الوفاء في توقيـع حجـز             ) ٥٦٠(وعالجت المادة   
تحفظي بغير كفالة على أموال الساحب والمظهر والضامن االحتياطي وفقاً للقواعد المنصوص            

 وذلك حرصاً من المشروع على تمكـين  عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية،   
ورغم أن قانون   . حامل الشيك من استيفاء قيمته وحتى يفوت على المدين فرصة تهريب أمواله           

جنيف الموحد لم يتضمن نصا كهذا، إال أن المشروع سار على نهج قانون التجارة األردنـي                
) ٤٨٢(اثال في المـادة     وقد أورد المشروع حكما مم    . وقانون التجارة المصري في هذا المجال     

  .بخصوص الكمبيالة، وقد سبق التعليق عليها
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من المشروع ألحوال القوة القاهرة المانعة من تقديم الشيك في المواعيد           ) ٥٦١(عرضت المادة   
المقررة الستيفاء قيمته أو عمل االحتجاج أو اإلجراء المماثل له ولم يخرج حكمها فـي هـذا                 

  .لخاصة بالكمبيالة والتي سبق التعليق عليهاا) ٤٨١(الشأن عن حكم المادة 
للحامل بحقه في الرجوع على الساحب حتى لو لم يتقيد بتقديم الشيك أو             ) ٥٦٢(احتفظت المادة   

عمل االحتجاج في الميعاد القانوني إذ يظل الساحب ضامنا في هذه الحالة ما لم يثبت أنه قـدم                  
انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال بفعل غيـر   مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه وظل لديه حتى         

أما إذا زال مقابل الوفاء بسبب فعل منسوب إلى الساحب قبل انقضاء ميعاد             . منسوب للساحب 
التقديم فإنه يظل ضامنا ولو قدم أو حرر االحتجاج بعد الميعاد، ويقع على الحامل عبء إثبات                

  .استرجاع الساحب لمقابل الوفاء
  

  الفرع الثامن

  حريفالت

  )٥٦٣(مادة 
إذا وقع تحريف في متن الشيك التزم الموقعون الالحقون بما ورد في المتن المحـرف، أمـا                 

  .الموقعون السابقون فيلتزمون بما ورد في المتن األصلي
  

  )٥٦٤(مادة 
يتحمل المسحوب عليه وحده الضرر الذي يترتب على وفاء شيك زور فيه توقيع الساحب،              . ١

اته، إذا لم يمكن نسبة أي خطأ إلى الساحب، وكل شرط على خـالف ذلـك                أو حرفت فيه بيان   
  .يعتبر كأن لم يكن

ويعتبر الساحب مخطئاً على وجه الخصوص، إذا لم يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات              . ٢
  .المسلم إليه عناية الشخص العادي

ضامنين، وال يـسأل    وال يلتزم المسحوب عليه بالتحقق من صحة توقيعات المظهرين أو ال          . ٣
  .عن تزويرها

  
عالج المشروع مسألة التغيير أو التزوير الحاصل في أحد بيانـات الـشيك أي تحريفـه فـي            

  . على النحو الذي سار عليه بشأن الكمبيالة) ٥٦٤، ٥٦٣(المادتين 
على مسؤولية الملتزمين بالشيك المحرف، حيث ميزت بـين المـوقعين           ) ٥٦٣(نصت المادة   
ى التحريف والذين ال يلتزمون إال بما ورد في المتن األصلي، وبـين المـوقعين               السابقين عل 

والسبب فـي ذلـك أن      . الالحقين على التحريف والذين يلتزمون بما ورد في المتن المحرف         
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الموقعين السابقين ال يعلمون عند التوقيع بالتحريف، وال يلتزمون لذلك إال وفقاً للبيانات التـي               
وأما الموقعون الالحقون فهم تسلموا الشيك بعد       . صك عندما كان بين أيديهم    كانت مدرجة في ال   

التحريف ويعلمون بياناته المحرفة، وألن تعاملهم بالشيك تم على ذلك األسـاس فهـم أيـضا                
  .يسألون عما فيه من بيانات محرفة

وب عليه،  المسؤولية المترتبة على الوفاء بالشيك المحرف من قبل المسح        ) ٥٦٤(وبينت المادة   
وكذلك ما يترتب على الساحب والملتزمين اآلخرين بالشيك المحرف، فأوجبت الفقرة الثانيـة             
منها على الساحب أن يبذل في المحافظة على دفتر الشيكات الذي حصل عليه من المـصرف                
عناية الشخص العادي، فإذا ما قصر في ذلك وسرق دفتر الشيكات منه وحرفت بيانات الشيك               

ه بعد ذلك التذرع بعدم توقيعه على الشيك، وإنما يكـون مـسئوال تجـاه المـصرف                 فال يمكن 
  .المسحوب عليه الذي قام بالوفاء بهذا الشيك

وأما إذا كان الوفاء بشيك تم تزويره وال يمكن نسبته إلى الساحب، فإن المسحوب عليـه هـو                  
 في الشيك علـى     الذي يتحمل نتائج صرف الشيك باعتبار ذلك من مخاطر مهنته، وكل شرط           

بيد أن المشروع قصر مسئولية المسحوب      ). ٥٦٤/١المادة  (خالف ذلك فإنه يعد كأن لم يكن،        
أمـا بالنـسبة ألصـحاب بـاقي        . عليه في هذا الشأن عن الضرر الذي يصيب الساحب فقط         

التوقيعات الصرفية التي قد ترد على الشيك كتوقيع أحد المظهرين أو الضامنين االحتيـاطيين              
  ).٥٦٤/٣المادة (يسأل المسحوب عليه عن تعويض أي منهم بسبب تزوير توقيعه، فال 

  
  الفرع التاسع

  دفاتر الشيكات وكشوف الحساب

  )٥٦٥(مادة 
على كل مصرف يسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبهـا               . ١

ف أو أحد فروعـه واسـم       من خزائنه أن يكتب على كل نموذج منها رقم الشيك واسم المصر           
  .العميل الذي تسلم الدفتر ورقم حسابه

يعتبر القبول الصريح أو الضمني من العميل لكشف الحساب الدوري الذي يرسـله إليـه               . ٢
المصرف إبراء لذمة المصرف مما قيده في هذا الحساب بالخصم أو باإلضـافة مـن مبـالغ                 

دم اعتـراض العميـل علـى كـشف         الشيكات، ويكون قبوالً ضمنياً على وجه الخصوص، ع       
الحساب خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسلمه، ويجوز للمصرف بعد قبول كـشف الحـساب أن      
يرد إلى العميل الشيكات التي دفعها خصماً على الحساب، وأن يحتفظ بتسجيالت مصورة لهذه              

  .الشيكات تكون لها حجية كاملة لصالحه
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الشيكات وكشوف الحساب، فأوجبت على كل مصرف       دفاتر  ) ٥٦٥(عالج المشروع في المادة     
يسلم عميله دفتراً يشتمل على نماذج شيكات على بياض للدفع بموجبها من خزائنه أن يكتـب                
على كل نموذج منها رقم الشيك واسم المصرف أو أحد فروعه واسم العميل الذي تسلم الدفتر                

  .لحياة العمليةوبذلك يقنن النص ما جرت عليه المصارف في ا. ورقم حسابه
  

  الفرع العاشر

  التقادم

  )٥٦٦(مادة 
تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بـدفع             . ١

  .قيمة الشيك بمضي ستة أشهر من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه
ثالث سنوات من تـاريخ تقديمـه   وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي     . ٢

  .للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه
وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض اآلخر بمضي ستة أشهر من اليـوم              . ٣

  .الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء
نصوص عليها في هذه المادة إال مـن تـاريخ          إذا أقيمت الدعوى فال تسري مدة التقادم الم       . ٤

  .آخر إجراء في الدعوى
وال تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند مستقل إقراراً يترتب        . ٥

  .عليه تجديده
  .تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه األحكام المنصوص عليها في القانون المدني. ٦
  

  )٥٦٧(مادة 
يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الـذي لـم يقـدم     . ١

مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثري به بغير وجه حق وكـذلك يجـوز                    
  .للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق

مدد التقادم المنصوص عليها في هذا الفـرع، أن         ويجب على المدعي عليهم رغم انقضاء       . ٢
يؤيدوا باليمين براءة ذمتهم من الدين إذا طلب منهم حلفها، وعلى ورثتهم وخلفائهم اآلخرين أن               

  .يحلفوا اليمين على أنهم ال يعلمون أن مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين
  

ع تقادم الـدعاوى الـصرفية      بادئ ذي بدء تجب اإلشارة إلى أن المشروع يعالج في هذا الفر           
الناشئة عن الشيك ذاته، أما الدعاوى التي ال تتعلق بالشيك والتي تنشأ بين الساحب والمسحوب               
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عليه أو بين الساحب والمستفيد فألنها تنشأ عن عالقات سابقة على إنشاء الشيك أو تظهيـره،                
  .ة في القانون المدنيفال تخضع لتقادم الدعاوى الصرفية بل تخضع لتقادم الدعاوى العادي

مسألة تقادم دعاوى رجوع حامل الشيك      ) ٥٦٧-٥٦٦(وبالفعل فقد عالج المشروع في المادتين       
فإذا لم يتمكن الحامل مـن اسـتيفاء قيمـة          . على نحو مساير لطبيعة الشيك باعتباره أداة وفاء       

) ٥٦٦(ة  الشيك كان عليه أن يستعمل حقه في الرجوع في مواعيد قصيرة، وقد حددت المـاد              
مدة قصيرة لتقادم دعاوى رجوع الحامل على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع             
قيمة الشيك هي ستة أشهر تحسب من تاريخ تقديمه للوفاء إذا تقدم به الحامل أو مـن تـاريخ                   

  .انقضاء ميعاد تقديمه إذا لم يتقدم به
يما يتعلق بدعاوى الحامل علـى المـسحوب        وأبقت المادة ذاتها على مدة للتقادم طويلة نسبيا ف        

وحيث . عليه فجعلتها ثالث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه             
أن المشروع اعتبر مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه ملكا للحامل فكان ال بد له مـن                 

بذلك يختلف عـن قـانون جنيـف        تحديد مدة تقادم دعوى الحامل تجاه المسحوب عليه، وهو          
الموحد الذي لم ينص على هذه الدعوى باعتباره لم يأخذ بملكية الحامل لمقابل الوفـاء وإنمـا                 

  .ترك للدول تنظيم هذه المسألة كيف تشاء
مدة قصيرة حددتها   ) ٥٦٦(وأما دعاوى رجوع الموقعين بعضهم على بعض فجعلت لها المادة           

أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من تاريخ مطالبته قـضائياً           بستة أشهر تحسب من اليوم الذي       
ويشمل هذا النوع من الدعاوى دعوى المظهر الذي أدى قيمة الشيك علـى الـساحب               . بالوفاء

. وضامنه االحتياطي والمظهرين السابقين على الموفي وضـامنيهم االحتيـاطيين إن وجـدوا            
أو على الموقعين السابقين عليه الضامنين      ودعوى الضامن االحتياطي على الملتزم المضمون       

  .له
من المواعيد الخاصة بالتقادم دعوى حامـل الـشيك تجـاه           ) ٥٦٧/١المادة  (استثنى المشروع   

الساحب وذلك إذا لم يكن األخير قد قدم مقابل الوفاء أو قدمه وسحبه كله أو جزءا منه وذلـك                   
ويسري هذا  . فع بالسقوط أو التقادم   حتى يحول دون الساحب واإلثراء بال سبب عن طريق الد         

  .الحكم أيضا على سائر الملتزمين الذين حصلوا على اإلثراء بال سبب
وقد أحال المشروع إلى األحكام المنصوص عليها في القانون المدني بخصوص انقطاع التقادم             

لتقادم من المشروع حالتين يتحول فيهما ا     ) ٥٦٦/٥(، وأوردت المادة    )٥٦٦/٦المادة  (أو وقفه،   
فـإذا  . الصرفي إلى تقادم عادي وهما صدور حكم بالدين وإقرار المدين بالدين بسند مـستقل             

كانت الفقرة الرابعة من نفس المادة قد اعتبرت إقامة الدعوى سبباً لقطـع التقـادم الـصرفي،      
بحيث يسري تقادم جديد من تاريخ آخر إجراء في الدعوى، إال أن هذه الـدعوى قـد تنتهـي      

 حكم بالمديونية، فيصبح بذلك المدين ملتزماً بموجب الحكم ال بموجب الـشيك، أي أن               بإصدار
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إصدار الحكم أحدث تغييراً بمصدر الدين األمر الذي يترتب عليه تغيير مدة التقـادم بحيـث                
  . يخضع للتقادم العادي في القانون المدني

تغيير مصدر الدين فبعد أن كان      كما أن إقرار المدين بالدين في ورقة مستقلة يؤدي أيضاً إلى            
الشيك، يصبح هذه الورقة وبالتالي يخضع لنفس الحكم المذكور أعاله، على اعتبـار أن هـذا                

  .اإلقرار يسقط قرينة داللة الوفاء التي يقوم عليها التقادم الصرفي
غير أن المشروع عمل على تقويض هذه القرينة بحيث أجاز لحامل الـشيك توجيـه اليمـين                 

 بما يؤكد وقوع الوفاء، فإن حلفها تأيدت القرينة وإن نكل عنها أو ردها تقوضت القرينة                للمدين
وانهار التقادم الصرفي، وإذا توفي المدين وجهت اليمين إلى الورثة إذا تمسك هؤالء بالتقـادم               
الصرفي، ولما كان من غير المقبول إلزام الورثة بالحلف عن براءة ذمة مورثهم مـن الـدين                 

ال يستطيعون الجزم بذلك، فقد اكتفى المشروع بأن يحلفوا اليمين على أنهم ال يعلمون أن               ألنهم  
  ).٥٦٧/٢المادة (مورثهم مات وذمته مشغولة بالدين، 

  
  الفرع الحادي عشر

  العقوبات

  )٥٦٨(مادة 
يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن ألف دينار، وال تتجاوز ثالث آالف دينار كـل موظـف                 . ١

  :تكب عمداً أحد األفعال اآلتية بالبنك ار
التصريح على خالف الحقيقة بعدم وجود مقابل وفاء للشيك أو بوجود مقابل وفاء أقـل مـن                 

  .قيمته
  .الرفض بسوء نية وفاء شيك له مقابل وفاء كامل أو جزئي، ولم يقدم بشأنه اعتراض صريح

من هذا   " ٥٥٢" ولى من المادة    االمتناع عن وضع أو تسليم البيانات المشار إليها في الفقرة األ          
  .القانون

من " ٥٠٨"تسليم أحد العمالء دفتر شيكات ال يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة              
  .هذا القانون

ويكون المصرف مسئوالً بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات الماليـة     . ٢
  .المحكوم بها
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  )٥٦٩(مادة 
الحبس وبغرامة ال تجاوز عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كـل مـن               يعاقب ب . ١

  :ارتكب عمداً أحد األفعال اآلتية 
  .إصدار شيك ليس له مقابل وفاء قابل للصرف

استرداد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث يصبح الباقي ال يفـي                 
  .بقيمة الشيك

  .يه بعدم صرف الشيك في غير الحاالت المقررة قانوناًإصدار أمر للمسحوب عل
  .تحرير شيك أو التوقيع عليه بسوء نية على نحو يحول دون صرفه

يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة كل من ظهر لغيره شيكاً تظهيراً نـاقالً               . ٢
له مقابل يفي بكامل قيمتـه أو       للملكية، أو سلمه شيكاً مستحقاً الدفع لحامله مع علمه بأنه ليس            

  .أنه غير قابل للصرف
وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خالل خمس سنوات من تاريخ الحكم عليه               . ٣

  .نهائياً في أي منها، تكون العقوبة الحبس والغرامة التي ال تجاوز عشرين ألف دينار
ص عليها في هذه المادة أن يطلب مـن         وللمجني عليه ولوكيله الخاص في الجرائم المنصو      . ٤

النيابة العامة أو المحكمة بحسب األحوال وفي أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات صلحه مـع                
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعـة بطريـق االدعـاء              . المتهم

أثناء تنفيذها ولو بعـد صـدور       المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح           
  .الحكم

  
  )٥٧٠(مادة 

يعاقب بغرامة ال تجاوز خمسمائة دينار، المستفيد الذي يحصل بسوء نية على شيك لـيس لـه          
  .مقابل وفاء، سواء في ذلك أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً

  )٥٧١(مادة 
عقوبتين كل من ادعى    يعاقب بالحبس وبغرامة ال تجاوز نصف قيمة الشيك أو بإحدى هاتين ال           

  . بسوء نية تزوير شيك، وحكم نهائياً بعدم صحة هذا االدعاء
  

  )٥٧٢(مادة 
من ) ٥٦٩(إذا قضت المحكمة باإلدانة في إحدى جرائم الشيك المنصوص عليها في المادة             . ١

هذا القانون، جاز لها أن تأمر بنشر الحكم على نفقة المحكوم عليه في صحيفة يومية ويجب أن                 
  .من هذا النشر اسم المحكوم عليه وموطنة ومهنته والعقوبة المحكوم عليه بهايتض
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ويجوز للمحكمة في حالة العود أن تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليـه ومنـع                . ٢
إعطائه دفاتر شيكات جديدة لمدة تعينها وتتولى النيابة العامة تبليغ هـذا األمـر إلـى جميـع                  

  .المصارف
  

  )٥٧٣(مادة 
 مـن هـذا     ٥٧٠،  ٥٦٩،  ٥٦٨قع الجزاءات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المـواد          تو

القانون على كل من يرتكب خارج فلسطين فعالً يجعله فاعالً أو شريكاً في جريمة مـن هـذه                  
الجرائم تتعلق بشيك مسحوب على مصرف في فلسطين، ولو كان هذا الفعل غير معاقب عليه               

  .في الدولة التي وقع فيها
  

  )٥٧٤(مادة 
 من هذا   ٥٤٦يجوز لحامل الشيك الذي ادعى مدنياً في الدعوى الجنائية والمقامة تطبيقاً للمادة             

القانون أن يطلب الحكم له بالقدر غير المدفوع من قيمة الشيك، وتسري علـى هـذا الطلـب                  
  .والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية
 نص عليها المشروع فقد رتب أيضا عقوبات جزائيـة          إضافة إلى ضمانات الوفاء بالشيك التي     

على مخالفة األحكام المنظمة للشيك، وذلك تمشيا مع طبيعته كأداة وفاء وحتى يوفر له الثقـة                
  .الالزمة عند التعامل به

  ).٥٧٤-٥٦٨(وقد عالج المشروع العقوبات المتعلقة بجرائم الشيك في المواد 
ظف المصرف المسحوب عليه الذي يدلي عمدا إلـى         على مسئولية مو  ) ٥٦٨/١(نصت المادة   

حامل الشيك بوقائع غير صحيحة عن مقابل الوفاء الموجود لديه بأن يدعي عدم وجود مقابـل                
الوفاء على غير الحقيقة أو أن المقابل الموجود لديه أقل من قيمة الشيك بالمخالفة للواقع أو أن                 

 قانوني أو يمتنع عن تسليم بيان إثبات عـدم          يمتنع بسوء نية عن سداد قيمة الشيك دون مبرر        
الدفع للحامل عند طلبه منه أو تسليمه أحد عمالئه دفتر شيكات غير مستوٍف للشكل القـانوني                

من المشروع، وبينت عقوبة موظف المصرف المسحوب عليه        ) ٥٦٥(الذي نصت عليه المادة     
ألف دينـار، وال تتجـاوز      ) ١,٠٠٠(عند ارتكابه فعال مما سبق بيانه وهي غرامة ال تقل عن            

المصرف المسحوب عليـه مـسئوالً      ) ٥٦٨/١(واعتبرت المادة   . ثالثة آالف دينار  ) ٣,٠٠٠(
  .بالتضامن مع موظفيه المحكوم عليهم عن سداد العقوبات المالية المحكوم بها

على اعتبار الساحب مرتكبا لجريمة ومستحقا لعقوبة الحبس والغرامة         ) ٥٦٩/١(ونصت المادة   
عشرة آالف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا مـا قـام عمـدا              ) ١٠,٠٠٠(التي ال تتجاوز    

بسحب شيك ليس له مقابل وفاء سواء لعدم إيداعه مقابل الوفاء لدى المسحوب عليـه أو أنـه                  
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سحب مقابل الوفاء أو جزءا منه بعد إيداعه وكان الباقي أقل من قيمة الشيك، أو قـام عمـدا                   
لى المسحوب عليه بعدم سداد الشيك أو عارض في الوفاء في غير الحاالت التي              بإصدار أمر إ  

أو قـام عمـدا     ) أي حاالت ضياع الشيك وإفالس الساحب أو الحجر عليـه         (أوردها القانون   
  .بالتوقيع على الشيك بتوقيع مخالف للنموذج المقدم منه إلى المصرف المسحوب عليه

هر الشيك العقوبة ذاتها المقررة للساحب إذا ما ظهر         فرضت على مظ  ) ٥٦٩/٢(كما أن المادة    
لغيره شيكاً تظهيراً ناقالً للملكية أو سلمه شيكاً مستحقاً الدفع لحامله مع علمه بأنـه لـيس لـه                  

وإذا عاد الساحب أو المظهر إلى ارتكـاب        . مقابل يفي بكامل قيمته أو انه غير قابل للصرف        
تاريخ الحكم عليه نهائياً في أي منها، تكون العقوبة         إحدى هذه الجرائم خالل خمس سنوات من        

وبالمقابـل  ). ٥٦٩/٣المادة  (عشرين ألف دينار،    ) ٢٠,٠٠٠(الحبس والغرامة التي ال تجاوز      
تصالح المحكوم عليه مع حامل الشيك من الظروف المخففـة التـي            ) ٥٦٩/٤(اعتبرت المادة   

لح أثناء تنفيذ العقوبة، وذلـك تـشجيعاً        تؤدي إلى الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ولو حصل التصا        
  .للمدين على الوفاء بالشيك

المستفيد من الشيك نفسه من العقاب إذا حصل بسوء نية على شـيك             ) ٥٧٠(ولم تستثن المادة    
 طبيعياً أو اعتبارياً، حيث يعاقب في هذه الحالة         ٠ليس له مقابل وفاء سواء في ذلك كان شخصاً        

وبذلك يكون المشروع أراد أن يحول دون استغالل        . سمائة دينار خم) ٥٠٠(بغرامة ال تتجاوز    
المتعاملين في السوق لحاجة المتعاملين معهم والحصول منهم على شيكات ليس لهـا مقابـل               
وفاء، رغم تأكدهم من عدم وجود رصيد لها، الستخدامها كوسيلة للضغط على الساحب بمـا               

  .تحمله هذه الشيكات من حماية جنائية
بالحبس وبغرامة ال تجاوز نصف قيمة الـشيك أو بإحـدى هـاتين             ) ٥٧١(بت المادة   كما عاق 

  .العقوبتين كل من ادعى بسوء نية تزوير شيك وحكم نهائياً بعدم صحة هذا االدعاء
للمحكمة في حالة الحكم باإلدانة أن تأمر بنشر الحكم الصادر في إحدى            ) ٥٧٢(وأجازت المادة   

عود أجاز المشروع للمصرف أن يسحب منه دفتر الشيكات الذي          الصحف اليومية، وفي حالة ال    
سلم إليه بوصفه عميله وذلك حتى يمنعه مستقبال من إصدار شيكات، وتتولى النيابـة العامـة                
إبالغ األمر الصادر من المصرف بسحب دفتر الشيكات إلى جميع المصارف حتـى تمتنـع               

  .بدورها عن منح هذا الشخص دفاتر شيكات
على توقيع العقوبات المنصوص عليها في القانون بشأن جرائم الـشيك           ) ٥٧٣(دة  ونصت الما 

على كل من يرتكب خارج فلسطين بمناسبة شيك مسحوب على مـصرف فلـسطيني إحـدى                
الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون ولو كان الفعل غير معاقب عليه طبقا لقانون الدولة التي                

  .وقع فيها
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لحامل الشيك إذا رفع دعوى جنائية ضد ساحب الشيك الذي ليس لـه             ) ٥٧٤(وأجازت المادة   
مقابل وفاء أن يطلب من المحكمة الحكم بإلزام الساحب دفع قيمة الشيك أو القدر غير المدفوع                

  .وتسري على هذا الطلب والطعن فيه أحكام الدعوى المدنية التبعية. منه
  

  الفصل الرابع

  أحكام مشتركة

  )٥٧٥(مادة 
حتجاج عدم القبول أو عدم الوفاء وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصـول المحاكمـات               يحرر ا 

المدنية والتجارية لتبليغ األوراق القضائية في موطن الملتزم بقبول الورقة التجارية أو بوفائها             
  .في آخر موطن معروف له

  
  )٥٧٦(مادة 

 التبليغ علـى صـورة حرفيـة        يشتمل االحتجاج فضالً عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق        
للورقة التجارية، ولكل ما ورد بها خاصاً بقبولها وتظهيرها، وضمانها احتياطياً ووفاء قيمتهـا              
عند االقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب أن يشتمل االحتجاج على التنبيه بقبول الورقة               

باب االمتناع عنهما والعجـز     أو وفائها واثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأس           
  .عن وضع اإلمضاء أو االمتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الوفاء الجزئي

  
  )٥٧٧(مادة 

  .ال تقوم أية ورقة أخرى مقام االحتجاج إال في األحوال المنصوص عليها في القانون
  

  )٥٧٨(مادة 
  .صورة منه لمن حرر في مواجهتهعلى مأمور التبليغ المكلف بعمل االحتجاج ترك . ١
وعلى مأموري التبليغ قيد أوراق االحتجاج تماماً يوما فيوماً مع مراعاة ترتيب تواريخهـا              . ٢

  .في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل
  

  )٥٧٩(مادة 
على المحكمة التابع لها مأمور التبليغ خالل األيام العشرة األولى من كل شهر أن يرسـل                . ١
لى مكتب السجل التجاري الكائن في دائرته مكان االحتجاج قائمة احتجاجات عدم الوفاء التي              إ

  .حررها خالل الشهر السابق عن الكمبياالت المقبولة والسندات ألمر
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  :ويجب أن تشمل هذه القائمة على البيانات اآلتية . ٢
  .تاريخ االحتجاج

  . ومهنته وموطنه، واسم محرر السند ألمراسم ساحب الكمبيالة ومهنته وموطنه واسم قابلها
  .تاريخ االستحقاق

  .مبلغ الكمبيالة أو السند ألمر
  .ملخص أسباب االمتناع عن الوفاء التي ذكرها المدين وقت تحرير االحتجاج

يمسك مكتب السجل التجاري دفتراً لقيد البيانات المذكورة في الفقرة الـسابقة، ويجـوز لكـل                
ابل الرسوم المقررة، ويقوم مكتب السجل التجـاري بعمـل نـشرة            شخص االطالع عليها مق   

  .تتضمن تلك البيانات
  

  )٥٨٠(مادة 
إذا وافق استحقاق الورقة التجارية يوم عطلة رسمية أو يوم العطلة األسبوعية في منـشأة               . ١

  .المدين فال يجوز المطالبة بوفائها إال في يوم العمل التالي
 يتعلق بالورقة التجارية كتقديمها للقبـول أو الوفـاء أو عمـل             ال يجوز القيام بأي إجراء    . ٢

  .االحتجاج أو ما يقوم مقامه إال في يوم عمل وفي ساعة مناسبة
وإذا حدد لعمل أي إجراء يتعلق بالورقة التجارية ميعاد معين ووافق يومه األخيـر يـوم                . ٣

  .يعاد إلى يوم العمل التاليعطلة رسمية أو يوم العطلة األسبوعية في منشأة المدين امتد الم
  .تحسب في كل ميعاد أيام العطل التي تتخلله. ٤
على كل تاجر أن يعلن في مكان بارز في منشأته عن يوم العطلة األسبوعية في المنـشأة                 . ٥

  .وإال افترض أنه يوم الجمعة من كل أسبوع
  

  )٥٨١(مادة 
لقة باألوراق التجارية اليوم األول منها،      ال يدخل في حساب المواعيد القانونية أو االتفاقية المتع        

  .ويكمل الميعاد بانقضاء آخر يوم منه
  

  )٥٨٢(مادة 
ال يجوز للمحاكم أن تمنح مهله للوفاء بقيمة الورقة التجارية أو للقيام بأي إجراء متعلق بها إال                 

  .في األحوال وفي الحدود التي ينص عليها القانون
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  )٥٨٣(مادة 
 يتطلب فيها القانون التوقيع على الورقة التجارية باإلمضاء يجوز أن يقوم            في األحوال التي  . ١

  . الختم أو بصمه اإلصبع مقام هذا اإلمضاء
وفي جميع األحوال يجب أن يكون التوقيع مقروءاً أو يسهل معه التعرف على اسم الموقع               . ٢

  .ولقبه، وإال جاز للمحكمة أن تعتبر التوقيع كأن لم يكن
شاهدان على الورقة التجارية أو على الوصلة الملحقة بها بأن صاحب الخـتم أو              إذا شهد   . ٣

البصمة وضع خاتمه أو بصمته أمامهما وهو على علم بمضمون االلتزام، امتنع على الموقـع               
  .االدعاء بعدم علمه بهذا المضمون، وذلك باستثناء حالتي التدليس واإلكراه

  
  )٥٨٤(مادة 

ن تسلم ورقة تجارية وفاء لدينه تجديد هذا الدين إال إذا أثبت بوضوح             ال يترتب على قبول الدائ    
  .اتجاه قصد المتعاقدين إلى إحداث التجديد

  
، ولم يفـرد    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٥٤٩ - ٥٤٠(يقابلها المواد   

  . بابا مستقال١٩٦٦لسنة ) ١٢(لها قانون التجارة األردني رقم 
  

وع األحكام المتعلقة باألوراق التجارية بصفة عامة في الفصل الرابع مـن هـذا              تناول المشر 
تناول تنظيم االحتجاج، فبين أن     ) ٥٧٩-٥٧٥(ففي المواد من    ). ٥٨٤-٥٧٥(الباب في المواد    

المـادة  (إجراءه يتم وفقاً للقواعد المقررة في قانون أصول المحاكمات المدنيـة والتجاريـة،              
ن صورة حرفية للورقة التجارية، ولكل ما ورد فيهـا بخـصوص            ، واشترط أن يتضم   )٥٧٥

قبولها وتظهيرها وضمانها االحتياطي ووفاء قيمتها عند االقتضاء، والتنبيه بقبول الورقـة أو             
وفائها واثبات حضور أو غياب من عليه القبول أو الوفاء وأسباب االمتناع عنهما والعجز عن               

ر ما دفع من قيمة الورقة في حالـة الوفـاء الجزئـي،             وضع اإلمضاء أو االمتناع عنه ومقدا     
، وألزم مأمور التبليغ المكلف بعمل االحتجاج ترك صورة منه لمن حـرر فـي               )٥٧٦المادة  (

، كما وألزم المحكمة التابع لها مأمور التبليغ خالل األيام العشرة األولى            )٥٧٨المادة  (مواجهته  
ي الكائن في دائرته مكان االحتجـاج قائمـة         من كل شهر أن ترسل إلى مكتب السجل التجار        

احتجاجات عدم الوفاء التي حررها خالل الشهر السابق عن الكمبياالت المقبولـة والـسندات              
ألمر حتى يقوم مكتب السجل التجاري بدوره بمسك دفتر لقيد تلك البيانات التي يجوز أيـضا                

  .لكل شخص أن يطلع عليها بعد دفع الرسوم المقررة
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من المشروع بأنه ال يجوز المطالبة بوفاء الورقة التجاريـة المـستحقة            ) ٥٨٠(ادة  وقضت الم 
الوفاء في يوم عطلة رسمية أو أسبوعية لمنشأة المدين إال في أول يوم عمل بعد انتهاء العطلة                 

وإذا وافق اليوم األخير مـن      . ويسري ذلك أيضاً على القيام بأي إجراء يتعلق بالورقة التجارية         
تقديم يوم عطلة رسمية أو عطلة أسبوعية لمنشأة المدين امتد هذا الميعاد إلى يوم العمل               ميعاد ال 

ولـذلك أوجبـت    . األول التالي النقضاء الميعاد ويدخل في حساب ذلك أيام العطل التي تخللته           
الفقرة الخامسة من المادة على كل تاجر أن يعلن في مكان بارز في منشأته عن يـوم العطلـة      

تى يكون حامل الورقة على بينة من أمره وإال افترض أن يوم العطلة األسـبوعية               الرسمية ح 
  .هو يوم الجمعة من كل أسبوع

على قاعدة عدم احتساب اليوم األول ومقتضاها أن ال يدخل في حـساب             ) ٥٨١(نصت المادة   
ء آخـر   المواعيد المقررة في هذا الباب من المشروع اليوم األول منها، ويكمل الميعاد بانقضا            

  .يوم منه
المحاكم منح أية مهلة قانونية أو قضائية للملتـزمين بموجـب األوراق            ) ٥٨٢(ومنعت المادة   

التجارية، ويرجع ذلك إلى ما تقتضيه طبيعة االلتزام الصرفي من أخذ المدين بالـشدة حتـى                
ام تتمكن الورقة التجارية من أداء دورها في التعامل وحتى يحث المدين الصرفي على احتـر              

  .تعهده وعدم التراخي في أدائه
قيام الختم أو البصمة مقام التوقيع وأجاز عندئذ أن يشهد شاهدان علـى             ) ٥٨٣(أجازت المادة   

أن صاحب الخاتم أو البصمة وضع بصمة خاتمه أمامهما وهو على علم بموضوع االلتـزام،               
كس ذلك باسـتثناء مـا إذا       وحينئذ يلتزم الشاهدان بما وقعا عليه ويمتنع على أيهما االدعاء بع          

  .تعرض أحدهما أو كالهما لحالة تدليس أو إكراه
واشترطت المادة أيضا في حالة التوقيع أن يكون مقروءا أو على األقل أن يسهل التعرف على                

  .صاحب التوقيع الصرفي، وأما فيما عدا ذلك فيعتبر التوقيع كأن لم يكن
ليه الفقه والقضاء من أن قبول الدائن الـصرفي         من المشروع ما استقر ع    ) ٥٨٤(قننت المادة   

للورقة التجارية ال يؤثر على الدين األصلي نظرا لتجريد االلتزام الصرفي من سببه، بل يبقى               
كامال بكل ما صاحبه من ضمانات وال يترتب على استالمه للورقة التجاريـة تجديـد الـدين                 

وترتيبا على ذلك يظل للدائن     . ى التجديد األصلي ما لم يتبين بوضوح اتجاه قصد المتعاقدين إل        
إذا لم تتجه نيته إلى التجديد محتفظا بحقوقه في الفسخ وبما له من امتياز على الشيء المبيـع                  

  .واسترداد الحقوق المتصلة بدينه األصلي
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  الباب الخامس

  اإلفالس والصلح الواقي منه

-٥٥٠(واقي منه، ويقابلها المواد     من المشروع اإلفالس والصلح ال    ) ٨٤٢-٥٨٥(تعالج المواد   
من قـانون  ) ٤٧٧-٢٩٠(، والمواد ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٧٧٢

والمالحظ أن القانون األردني عالج الصلح الـواقي        . ١٩٦٦لسنة  ) ١٢(التجارة األردني رقم    
  .قبل معالجته لإلفالس، وذلك خالفا للمشروع والقانون المصري

  
  ولالفصل األ

  شهر اإلفالس

  )٥٨٥(مادة 
يعد في حالة إفالس كل تاجر تجاوز رأسماله المستثمر في التجارة مبلغ عشرة آالف دينار إذا                

  .توقف عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية
وال يترتب على التوقف عن الدفع أثر قبل صدور حكم شهر اإلفالس، ما لم ينص القانون على          

  .غير ذلك
  

  )٥٨٦(مادة 
يجوز شهر إفالس التاجر بعد وفاته أو اعتزاله التجارة إذا توفي أو أعتزل التجارة وهو فـي                 

ويجب تقديم طلب شهر اإلفالس خالل السنة التالية للوفـاة أو اعتـزال      . حالة توقف عن الدفع   
اجر مـن   وال يسري هذا الميعاد في حالة اعتزال التجارة إال من تاريخ شطب اسم الت             . التجارة

  .السجل التجاري
ويجوز لورثة التاجر طلب شهر إفالسه بعد وفاته مع مراعاة الميعاد المـذكور فـي الفقـرة                 

فإذا اعترض بعض الورثة على شهر اإلفالس وجب أن تسمع المحكمة أقـوالهم ثـم               . السابقة
  .تفصل في الطلب وفقا لمصلحة ذوي الشأن
  .اة التاجر إلى ورثته جملة في آخر موطن لهتُبلغ الئحة دعوى شهر اإلفالس في حالة وف

  
  )٥٨٧(مادة 

  .يشهر إفالس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد دائنيه
ويجوز للمحكمة أن تقضي بشهر إفالس التاجر بناء على طلب النيابة العامـة أو مـن تلقـاء                  

  .ذاتها
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  )٥٨٨(مادة 
لية وتوقف عـن دفـع ديونـه،         يجوز للتاجر أن يطلب شهر إفالسه إذا اضطربت أعماله الما         

ويصبح الطلب واجبا إذا انقضى خمسة عشر يوما على توقفه عن الدفع وإال اعتبـر مرتكبـا                 
ويكون الطلب بالئحة تودع قلم كتاب المحكمة يبين فيـه أسـباب         . لجريمة اإلفالس التقصيري  

  :التوقف عن الدفع ويرفق بها الوثائق اآلتية 
  .الدفاتر التجارية الرئيسية

  ورة عن آخر ميزانية وحساب األرباح والخسائرص
بيان إجمالي بالمصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر اإلفـالس أو              

  .عن مدة اشتغاله بالتجارة إذا كانت أقل من ذلك
بيان تفصيلي بما يملكه من عقارات ومنقوالت وقيمتها التقريبية في تاريخ التوقف عن الـدفع               

  .ك المبالغ النقدية المودعة باسمه لدى المصارف سواء في فلسطين أو خارجهاوكذل
  .بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينات الضامنة لها
  .بيان باالحتجاجات التي حررت ضده خالل السنتين السابقتين على تقديم طلب شهر اإلفالس

ثائق المذكورة في الفقرة السابقة مؤرخة وموقعة من التـاجر وإذا تعـذر             ويجب أن تكون الو   
تقديم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن تتضمن الالئحة أسباب ذلك، ويحـرر قلـم كتـاب                 

  .المحكمة محضراً بذلك
  

  )٥٨٩(مادة 
لكل دائن بدين تجاري خال من النزاع مستحق األداء أن يطلب الحكم بـشهر إفـالس مدينـه                  

  .لتاجرا
ويكون للدائن بدين مدني حال هذا الحق إذا أثبت أن مدينه التاجر قد توقف عن دفـع ديونـه                   

  .التجارية المستحقة فضال عن دينه المدني
ويكون للدائن بدين آجل الحق في طلب شهر اإلفالس إذا لم يكن لمدينه التاجر محـل إقامـة                  

تجره أو شـرع فـي تـصفيته أو قـام           معروف في فلسطين أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق م          
بتصرفات ضاره بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن ما يثبت أن المدين توقـف عـن دفـع ديونـه                   

  .التجارية المستحقة
ويطلب الدائن شهر إفالس مدينه بالئحة دعوى تودع قلم كتاب المحكمة المختصة مـصحوبة              

كمة علـى سـبيل األمانـة لحـساب         بما يفيد إيداعه مبلغ مائتين وخمسين ديناراً خزانة المح        
مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر اإلفالس ووضع األختام على أمـوال المـدين ورفعهـا               

ويطلب الدائن في الئحة دعواه اتخاذ اإلجراءات التحفظيـة الالزمـة           . والتحفظ على شخصه  
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تـاب  ويحـدد قلـم ك    . ويبين فيها الظروف التي يستدل منها على توقف المدين عن دفع ديونه           
  .المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوى ويبلغ بها المدين

  
  )٥٩٠(مادة 

ال يجوز شهر إفالس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما يستحق عليه من غرامـات جزائيـة أو                  
  .ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعيه

  
  )٥٩١(مادة 

سه من تلقـاء ذاتهـا   إذا طلبت النيابة العامة شهر إفالس التاجر أو إذا رأت المحكمة شهر إفال        
  .وجب على قلم كتاب المحكمة أن يبلغه بيوم الجلسة

  
  )٥٩٢(مادة 

يخطر قلم كتاب المحكمة النيابة العامة بطلب شهر اإلفالس وال يحول عدم حضورها الجلـسة               
  .أو عدم إبداء الرأي دون الحكم في دعوى اإلفالس

  
  )٥٩٣(مادة 

أن تأمر باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على       يجوز للمحكمة المختصة بنظر دعوى اإلفالس       
  .أموال المدين أو إدارتها إلى أن يتم الفصل في الدعوى

كما يجوز للمحكمة أن تتخذ من اإلجراءات ما يمكنها من الوقوف على حالة المـدين الماليـة                 
  .وأسباب توقفه عن الدفع

  
  )٥٩٤(مادة 

دائرتها موطن تجاري للمدين، فإذا لم يكن لـه         تختص بشهر اإلفالس محكمة البداية التي يقع ب       
  .موطن تجاري أنعقد االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته المعتادة

ودون اإلخالل بما تقضي به االتفاقات الدولية الثنائية أو المتعددة األطراف النافذة في فلسطين              
الة تجاريه ولو لم يصدر حكم بشهر       يجوز شهر إفالس التاجر الذي له في فلسطين فرع أو وك          

إفالسه في دوله أجنبية وفي هذه الحالة ينعقد االختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها الفرع               
  .أو الوكالة في فلسطين
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  )٥٩٥(مادة 
تكون المحكمة التي قضت بشهر اإلفالس مختصة بنظر جميع الدعاوى والطلبات الناشئة عن             

  .اإلفالس
ناشئة عن اإلفالس إذا كانت متعلقة بإدارة التفليسة أو إذا كان الفـصل فيهـا               وتعتبر الدعاوى   

  .يقتضي تطبيق أحكام اإلفالس
وال يعتبر من أعمال إدارة التفليسة الدعاوى الناشئة عن الديون التي للتفليسة علـى الغيـر أو                 

  .للغير على التفليسة متى كان من الممكن أن تنشأ هذه الدعاوى بدون اإلفالس
  

  )٥٩٦(مادة 
تحدد المحكمة في حكم شهر اإلفالس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع، وتعين أمينـا للتفليـسة                

ويجوز لها أن تأمر بوضع األختام علـى محـال          . وتختار أحد قضاتها ليكون قاضيا للتفليسة     
  .تجارة المدين

وال . ص المـدين  وللمحكمة أن تأمر عند الضرورة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحفظ على شخ          
يجوز لها أن تأمر بهذا اإلجراء في حكم شهر اإلفالس إذا طلب المدين شهر إفالسـه خـالل                  

  .ميعاد الخمسة عشر يوما من توقفه عن الدفع
  .ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصا عن حكم شهر اإلفالس فور صدوره

  
  )٥٩٧(مادة 

اإلفالس التاريخ الذي توقف فيه المدين عن الـدفع اعتبـر           إذا لم تحدد المحكمة في حكم شهر        
  .تاريخ صدور حكم شهر اإلفالس تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدفع

وإذا صدر حكم شهر اإلفالس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد فيـه تـاريخ                  
  .ا للتوقف عن الدفعالتوقف عن الدفع اعتبر تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا مؤقت

تستعين المحكمة في تحديد تاريخ التوقف عن الدفع بكل فعل أو قول أو تصرف يصدر عـن                 
المدين ويكشف عن اضطراب أعماله أو سعيه إلى االستمرار في نشاطه التجاري بوسائل غير              

ويدخل في ذلك على وجه الخصوص شروع المدين في الهرب أو           . مشروعة أو ضارة بدائنيه   
تحار أو إخفاء أمواله أو بيعها بخسارة أو عقد قروض بشروط باهظة أو دخل في مضاربه                االن

  . طائشة
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  )٥٩٨(مادة 
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحـد الـدائنين أو                   

 الدفع وذلك إلى    أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن           
انقضاء عشرة أيام من تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة طبقا ألحكام هـذا                

  .القانون، وبعد انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع نهائيا
ريخ وال يجوز بأي حال إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع إلى اكثر من سنتين سابقتين على تـا                

  . صدور الحكم بشهر اإلفالس
  

  )٥٩٩(مادة 
يقوم قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر اإلفالس بتبليغ أمين التفليسة فور صـدور               

  .الحكم بكتاب مسجل بعلم الوصول بمباشرة أعمال التفليسة
ويجب على أمين التفليسة شهر حكم اإلفالس والحكم بتعديل التوقف عن الـدفع فـي الـسجل                 

  .لتجاريا
كما يجب عليه نشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تعينها المحكمة في حكم شهر اإلفـالس                
وتعليقه في مكان ظاهر في لوحة إعالنات المحكمة ويجب أن يتم النشر خالل عشرة أيام مـن       

  .تاريخ تبليغه بالحكم
ل التجـاري  ويشتمل ملخص الحكم على اسم المدين المفلس ومحل إقامته ورقم قيده في الـسج      

والمحكمة التي أصدرت حكم شهر اإلفالس وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقـف عـن              
الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم لتسجيل              

نات وفي حالة تعديل تاريخ التوقف عن الدفع يشتمل النشر فضال عن البيا           . ديونهم في التفليسة  
  .المذكورة على التاريخ الجديد الذي عينته المحكمة

ويجب على أمين التفليسة خالل ثالثين يوما من تاريخ تبليغه الحكم بشهر اإلفالس قيد ملخصه               
وال يترتب على   . باسم جماعة الدائنين في كل مكتب تسجيل مختص يوجد بدائرته عقار للمدين           

  .هذا القيد أي حق آخر لجماعة الدائنين
  

  )٦٠٠(مادة 
يجوز لكل ذي مصلحة من غير الخصوم في دعوى اإلفالس االعتراض علـى حكـم شـهر                 

  .اإلفالس لدى المحكمة التي أصدرته خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر ملخصه أو تعليقه
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من هذا القانون يكون ميعاد االعتراض      ) ٥٦٧(ودون اإلخالل بأحكام الفقرة األولى من المادة        
حكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن اإلفالس ثالثين يوما من تاريخ صدورها            على جميع األ  

  .ما لم تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ شهرها
إذا طعن على حكم شهر اإلفالس باالستئناف فيرفع االعتراض إلـى المحكمـة التـي تنظـر        

  .االستئناف
شهر اإلفالس وغيـره مـن األحكـام        ويسري على ميعاد استئناف الحكم الصادر في دعوى         

الصادرة في الدعاوى الناشئة عن اإلفالس وطريقة إقامتها أحكام قانون أصـول المحاكمـات              
  .المدنية والتجارية

  
  )٦٠١(مادة 

تكون األحكام الصادرة في دعاوى اإلفالس واجبة النفاذ المعجل بال كفالة ما لم يـنص علـى                 
  .غير ذلك

  
  )٦٠٢(مادة 

  : بأي طريق من طرق الطعن في المسائل اآلتية ال يجوز الطعن
  .األحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استبدال قاضي التفليسة

  .األحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أمين أو مراقب التفليسة أو بعزلهم
  .األحكام الصادرة في الطعن بطريق االعتراض على قرارات قاضي التفليسة

ف إجراءات التفليسة إلى حين الفصل في الطعن علـى قـرار قاضـي              األحكام الصادرة بوق  
  .التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها

  .األحكام الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا
  .األوامر الصادرة بإلغاء إجراءات التحفظ على شخص المدين المفلس

  
  )٦٠٣(مادة 

لمستحقة وعوائدها قبل أن يحوز حكم شهر اإلفالس قوة         إذا أوفى المدين جميع ديونه التجارية ا      
األمر المقضي به وجب على المحكمة أن تقضي بإلغاء حكم شهر اإلفالس وتحميـل المـدين                

  .كافة مصروفات الدعوى
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  )٦٠٤(مادة 
إذا لم توجد في التفليسة وقت شهرها نقود حاضرة لمواجهة مصروفات شهر حكـم اإلفـالس                

وجـب  . ى شخص المدين المفلس أو وضع األختام على أمواله أو رفعها          ونشره أو التحفظ عل   
دفع هذه المصروفات من مبلغ األمانة التي أودعها الدائن طالب شهر اإلفالس خزانة المحكمة              
ويسترد المبالغ التي دفعها باالمتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة كما يجوز               

  .بالمبادرة إلى بيع بعض أموال التفليسة لمواجهة هذه المصروفاتلقاضي التفليسة أن يأمر 
  

  )٦٠٥(مادة 
إذا طلب المدين شهر إفالسه وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكم عليه بغرامة ال                

  .تزيد على ثالثة آالف دينار إذا تبين لها أنه تعمد اصطناع اإلفالس
وقضت المحكمة برفض الطلب جاز لها أن تحكـم         وإذا طلب أحد الدائنين شهر إفالس المدين        

على الدائن بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وبنشر الحكم على نفقته في الصحف              
التي تعينها إذا تبين لها أنه تعمد اإلساءة إلى سمعة المدين التجارية وذلك مع عـدم اإلخـالل                  

  .بحق المدين في طلب التعويض
  

، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٥٧٠-٥٥٠(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٣٢٤-٣١٦(
  

منه األشخاص الخاضعين لنظام شهر اإلفالس وهم التجار        ) ٥٨٥/١(حدد المشروع في المادة     
 دينار أردني إذا توقـف      الذين تجاوز رأسمال أي منهم المستثمر في التجارة مبلغ عشرة آالف          

فإضافة إلى أن أحكام هذا القـانون بمـا   . عن دفع ديونه التجارية إثر اضطراب أعماله المالية     
فيها األحكام الخاصة باإلفالس ال تطبق على صغار التجار الذين يزاولون حرفة ذات نفقـات               

 المشروع، فقد تحـرى     من) ١٦(زهيدة يؤمنون بها دخالً لحياتهم المعيشية اليومية وفقا للمادة          
المشروع أيضا أن ال يطبق نظام اإلفالس على التجار الذين يساوي رأسمالهم المـستثمر فـي           

ولعل القصد من وراء ذلك عدم إيقاع       . التجارة مبلغ عشرة آالف دينار أردني أو يقل عن ذلك         
  . العقوبة التي يتضمنها اإلفالس إال على من تتوفر فيه أهلية تحملها

 لم يشترط في التاجر أن يجاوز رأسماله        ١٩٦٦ لسنة   ١٢انون التجارة األردني رقم     غير أن ق  
مـن  ) ١٠(حدا معينا حتى يعلن إفالسه، وإنما بين أن صغار التجار والذين حـددتهم المـادة                

القانون ذاته والذين تم إعفاؤهم من واجب مسك دفاتر التجارة ومن واجب القيـد فـي سـجل                  
  .نظام اإلفالسالتجارة ال يسري عليهم 
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سـواء  ) ١١المـادة   (والتاجر الذي يتم إشهار إفالسه هو التاجر بالمعنى الذي حدده المشروع            
كان شخصا طبيعيا أو معنويا، فال يكفي أن يكون مقيدا في السجل التجاري طالما لم تتـوافر                 

ـ            . فيه صفة التاجر قانونا    و كما أن الشخص الذي اكتسب صفة التاجر يمكن شهر إفالسـه ول
ومحكمة الموضوع هي التي تحدد ما إذا اكتسب المدين صفة          . أغفل القيد في السجل التجاري    

  .التاجر أم ال
أنه قبل صدور الحكم بشهر اإلفالس فإنه ال يترتـب          ) ٥٨٥(أوضحت الفقرة الثانية من المادة      

ي ال تكفي   وعليه فإن مجرد حالة اإلفالس الفعل     . على توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية أثر       
العتبار التاجر مفلسا من الناحية القانونية بل يجب أن يصدر قرار من المحكمـة المختـصة                
بذلك، خصوصا وأن قرار شهر اإلفالس ال يرتب آثاره بين األطراف فحسب وإنما يكون حجة               

  .على الكافة
ف عـن   شهر إفالس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفى وهو متوق         ) ٥٨٦/١(وأجازت المادة   

الدفع شريطة أن يقدم الطلب بشهر اإلفالس خالل سنة من تـاريخ االعتـزال أو الوفـاة، وال     
  . تسري هذه السنة في حالة االعتزال إال من تاريخ شطب اسم التاجر من السجل التجاري

من لهم حق تقديم طلب شهر اإلفالس وهم ورثـة          ) ٥٨٧،  ٥٨٦/٢(وحدد المشروع في المواد     
إشهار إفالسه بعد وفاته والتاجر المدين نفسه وأي من دائنيـه والنيابـة العامـة               التاجر المراد   

وفي تمكين المدين من طلب إشهار إفالس نفسه ما يـؤدي   . والمحكمة المختصة من تلقاء ذاتها    
. إلى حماية مصالحه ومصالح الدائنين، ألنه هو األقدر من غيره على تبين أوضـاعه الماليـة              

فال داعي ألن يستمر في إطالة حياته التجارية المصطنعة إذ أن ذلك يزيد             فإذا تبين له سوءها     
  .من أعبائه ويهدد حقوق دائنيه بخطر عدم الوفاء بها

كما أن إعطاء هذه السلطة للمحكمة يعد خروجاً على القاعدة العامة التـي مفادهـا أن علـى                  
ة إعطاء المحكمـة هـذه      المحكمة أال تحكم إال بناء على طلب الخصوم وفي حدود الطلب وعل           

ومن الحاالت التي يجوز فيها للمحكمة إشهار اإلفالس        . السلطة هي تعلق اإلفالس بالنظام العام     
من تلقاء ذاتها أن تكون تنظر في قضية معروضة عليها وكان أحد أطراف القـضية تـاجراً                 

فالسـه، أو أن    وثبت لها أنه قد توقف عن دفع ديونه التجارية المستحقة فيجوز لها أن تشهر إ              
تاجراً تقدم للمحكمة مطالباً بالصلح الواقي ثم تبين للمحكمة سوء نيته، أو إذا طلب دائن إفالس                
مدينه التاجر ثم تراجع عن الطلب، أو رفعت دعوى على التاجر وتبين للمحكمة أنه فر بسبب                

 لعيـب فـي     توقفه عن الدفع، أو طلب إليها الدائن إشهار إفالس المدين التاجر فردت طلبـه             
اإلجراءات، فيجوز للمحكمة في مثل هذه األحوال أن تقضي بشهر اإلفالس من تلقاء نفسها إذا               

  .ما تحقق لها توفر الشروط الالزمة لذلك
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حالة طلب المدين إشهار إفالسه فحددت ميعاداً لـذلك وبينـت كيفيـة             ) ٥٨٨(عالجت المادة   
ليه بيان أسباب وقوفه عن الدفع وتقديم       وشروط تقديم الطلب وما يجب أن يرفق به، فأوجبت ع         

دفاتره التجارية الرئيسية وصورة عن آخر ميزانية وحساب األرباح والخسائر وبيان بأسـماء             
الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم أو ديونهم والتأمينـات الـضامنة لهـا وكـذلك               

 أو استيفاء بياناتها فيجب ذكر      وإذا تعذر إرفاق بعض هذه المستندات     . مستندات تفصيلية أخرى  
  .أسباب ذلك

فبعد أن تبين من النصوص السابقة أنه يشترط إلشهار اإلفالس أن يكون المدين تاجرا وأن يتم                
الشرط األخير مـن شـروط شـهر        ) ٥٨٩(إعالن إفالسه بقرار من المحكمة، تناولت المادة        

حتى يشهر إفالس التاجر البـد      اإلفالس وهو التوقف عن دفع الديون التجارية فأوضحت بأنه          
 –ويجب أن يكون هذا التوقف عن الدفع        . من أن يكون الدين الذي توقف عن دفعه ديناً تجارياً         

 إثر اضطراب أعمال التاجر المالية، وأما إذا كان توقفـا عارضـا ال              -) ٥٨٥/١(وفقا للمادة   
  .يعتد بهيلبث أن يزول وال يؤدي إلى فقد التاجر الئتمانه بين التجار فال 

فمثالً إذا فقد الـدين     . ويشترط أيضاً في الدين التجاري أن يكون مستحق األداء وواجب التنفيذ          
الحماية القانونية بالتقادم وأصبح التزاماً طبيعياً فإن عدم الوفاء به ال يبرر شهر اإلفالس، كما               

على شرط واقف   ال يجوز اعتبار التاجر في حالة إفالس إذا توقف عن دفع دين تجاري معلق               
ويشترط أيضاً في   . أو مضاف إلى أجل واقف طالما أن الشرط لم يتحقق أو أن األجل لم يحل              

كما يشترط في التوقف عن دفع الدين أن يستمر حتى          . الدين أن يكون محققا وخالياً من النزاع      
  ).٦٠٣المادة (تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس 
ي توقف المدين عن دفعـه تجاريـاً بطبيعتـه أو تجاريـاً             وال يهم بعد ذلك أن يكون الدين الذ       

بالتبعية، وال فرق بين ما إذا كان الدين عادياً أم مضموناً برهن أو امتياز، وال فرق بـين أن                   
وأما إذا كان الدين الذي توقف التاجر عن دفعه مـدنياً           . تكون قيمة هذا الدين كبيرة أم صغيرة      

أوضحت في  ) ٥٨٩( فال مجال لشهر إفالسه، إال أن المادة         كما لو كان أجرة البيت الذي يسكنه      
ذات الوقت أنه ال يشترط في دين رافع دعوى اإلفالس أن يكون تجارياً، طالما أنه أثبت توقف                 

وإذا . مدنياً) طالب شهر اإلفالس  (التاجر المدين عن دفع دين تجاري ولو كان دين ذلك الدائن            
  .ن مدنيا بالنسبة للتاجركان الدين مختلطا فيكفي فيه أن يكو

ويالحظ أن المشروع اشترط إلشهار إفالس التاجر توقفه عن سداد ديونه التجارية ولم يشترط              
إعساره بمعنى أنه لن يكون باالمكان شهر إفالس تاجر مستمر في سداد ديونه التجارية حتـى                

ه متى توقـف    ولو كانت أعماله مضطربة بصورة عارضة وبالمقابل سيكون لزاماً شهر إفالس          
. عن سداد ديونه التجارية في مواعيدها حتى وإن كانت ذمته المالية بوضعها العـام مـستقرة               

فقـد  . ومحكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في تقدير ثبوت حالة التوقف عـن الـدفع أم ال              
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تستخلص ذلك من وقائع تشير إلى مثل هذه الحالة كتحرير احتجاج عدم الوفاء بورقة تجارية،               
من إقراره شخصياً بذلك بعد التأكد من صحة اإلقرار، أو من حجز بعض الـدائنين علـى                 أو  

أموال المدين حجزا غير مجدي، أو من إغالق المدين متجره وفراره، أو من فشل أي مشروع                
  . للتسوية الودية بين المدين ودائنيه

، ولكن ال شـيء     )٥٨٩/١المادة  (وعادة ما يتم طلب شهر اإلفالس من قبل دائن بدين تجاري            
يمنع الدائن بدين مدني من المطالبة بإشهار إفالس التاجر المدين له متى أثبت أنه متوقف عن                

إال أنه تجب اإلشارة هنا إلى نـص        ). ٥٨٩/٢المادة  (سداد دين تجاري مستحق لشخص آخر       
ستحق من المشروع والتي ال تجيز شهر إفالس التاجر بسبب توقفه عن دفع ما ي             ) ٥٩٠(المادة  

  .عليه من غرامات جزائية أو ضرائب أو رسوم أو تأمينات اجتماعية
حالة الدائن بدين آجل وليس للمدين موطن فبينت أنه يكون للـدائن            ) ٥٨٩/٣(وعالجت المادة   

بدين آجل الحق في أن يطلب شهر إفالس مدينه إذا لم يكن لمدينه التاجر موطن معروف فـي                  
ام بإغالق متجره أو شرع في تصفيته أو قام بتصرفات ضـارة            فلسطين أو إذا لجأ للفرار أو ق      

بدائنيه بشرط أن يقوم الدائن بتقديم ما يثبت أن المدين توقـف عـن دفـع ديونـه التجاريـة                    
  .المستحقة

فتناولت كيفية تقديم طلب شهر اإلفالس من قبل الـدائن ومـا يجـب أن               ) ٥٨٩/٤(أما المادة   
ائن مبلغ مائتين وخمسين ديناراً في خزانة المحكمة على         يتضمنه من بيانات وأوجبت إيداع الد     

سبيل األمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر اإلفالس ووضع األختام على أموال             
وال شيء يمنع من أن يشترك جملة دائنين في طلب شهر إفالس المدين، وإذا              . المدين ورفعها 

مدين فيجب ضمها إلى بعض ألنه ال يجـوز         قدمت عدة طلبات إلى المحكمة إلشهار إفالس ال       
  .إشهار إفالس التاجر الواحد أكثر من مرة في ذات الوقت

وإذا طلبت النيابة العامة شهر اإلفالس أو إذا رأت المحكمة شهر إفالسه من تلقاء ذاتها فـإن                 
لنظر أوجبت على قلم المحكمة أن يبلغ التاجر المراد إشهار إفالسه بيوم الجلسة             ) ٥٩١(المادة  
  .الطلب

على قلم المحكمة أن يخطر النيابة العامة بطلب شهر اإلفالس، غير أن            ) ٥٩٢(أوجبت المادة   
حضورها غير وجوبي، فلقد نصت هذه المادة على أن عدم حضور النيابة الجلـسة أو عـدم                 

 فلم يشأ المشروع إرهاق النيابة العامـة      . إبدائها الرأي ال يحول دون الحكم في دعوى اإلفالس        
بدعاوى اإلفالس وإنما ترك لها حرية تقدير أهمية حضورها وإبدائها الرأي في كـل دعـوى                

  .على حدة
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للمحكمة المختصة الحق في أن تأمر باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظـة           ) ٥٩٣(أعطت المادة   
ا على أموال المدين أو إدارتها حتى يتم الفصل في الدعوى وكذلك اتخاذ اإلجراءات التي تمكنه              

  .من اإلحاطة بحالة المدين المالية وأسباب توقفه عن الدفع
في فقرتها األولى لبيان االختصاص النوعي والمكاني لمحكمـة شـهر    ) ٥٩٤(عرضت المادة   

اإلفالس فنصت صراحة على أن المحكمة المختصة بشهر اإلفـالس هـي محكمـة البدايـة                
لمدين ألنه ال يتيسر تقدير مركـز       التي يقع في دائرتها موطن تجاري ل      ) االختصاص النوعي (

المدين في مجموعه وتنظيم إجراءات تجميع ما في ذمته إال في المحل الذي به هذا المـوطن                 
للمدين، ولكن إن ل م يك ن له موطن تجاري تكون المحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامته                  

المادة في الفقرة الثانية    كما عالجت هذه    ). االختصاص المكاني (المعتاد هي المحكمة المختصة     
منها حالة التاجر الذي يقع محل تجارته الرئيس في الخارج ويكون له في فلـسطين فـرع أو                  
وكالة وأوضحت أن المحكمة المختصة بشهر إفالسه هي محكمة البداية التي يقع في دائرتهـا               

  .الفرع أو الوكالة في فلسطين
ناشئة عن التفليسة بمحكمـة واحـدة هـي         النظر بجميع المنازعات ال   ) ٥٩٥(حصرت المادة   

المحكمة التي شهرت اإلفالس انطالقاً من أنها ستكون أقرب من ظـروف التفليـسة مـن أي                 
محكمة أخرى واعلم بحيثياتها، واستبعدت من هذا النطاق المنازعات الناشئة عن الديون التـي              

. ذه الدعاوى بدون اإلفـالس للتفليسة على الغير أو للغير عليها متى كان من الممكن أن تنشأ ه      
ولكنها أوردت بعض األمثلة الصريحة على النزاعات الناشئة عن التفليسة فاعتبرت على وجه             
الخصوص الدعاوى المتعلقة بإدارة التفليسة وتلك التي يقتضي الفصل فيهـا تطبيـق أحكـام               

دعاوى الطعن في   : ومن األمثلة األخرى التي تكون فيها الدعاوى ناشئة عن التفليسة         . اإلفالس
تصرفات المفلس الصادرة بعد إشهار اإلفالس أو خالل فترة الريبة، والدعاوى المتعلقة بنـزع              
ملكية أي مال من أموال التفليسة، ودعاوى استرداد عقار قدمه المفلس لضمان شروط الصلح،              

ء تحديـد   وبالنتيجة فإنه يترك للقضا   . والدعاوى التي ترفع على الكفيل الضامن لشروط الصلح       
  .ما يعتبر ناشئاً عن التفليسة وما ال يعتبر كذلك

ما يجب أن يتضمنه قرار المحكمة بشهر اإلفالس وهو التاريخ المؤقـت            ) ٥٩٦(بينتت المادة   
للتوقف عن الدفع إذا ما استطاعت تحديده، وتعيين أمين للتفليسة إلدارتها، واختيار أحد قضاتها              

كما ويجوز للمحكمة في هذا القرار أن       . عمال أمين التفليسة  ليكون قاضيا للتفليسة يشرف على أ     
تأمر بوضع األختام على محال تجارة المدين حفاظا على أموال التفليسة حتـى يـتم جردهـا                 
وتسليمها إلى أمين التفليسة، أو أن تأمر عند الضرورة باتخاذ اإلجراءات الالزمة للتحفظ على              

د أمواله أو اختالسها إضرارا بالدائنين وإلجباره على        شخص المدين لمنعه من الفرار ومن تبدي      
تقديم المساعدة ألمين التفليسة باطالعه على دفاتره وحساباته وتزويده بالمعلومـات الالزمـة             
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غير أن المحكمة ال تملـك حـبس المـدين أو           . إلعداد الميزانية والسير في إجراءات التفليسة     
  . طلب شهر اإلفالسالتحفظ عليه إذا كان هو من تقدم إليها ب

ما يمكن أن تستعين به المحكمة في تعيين تـاريخ          ) ٥٩٨-٥٩٧(وبين المشروع في المادتين     
التوقف عن الدفع والمدى الزمني الذي يجوز لها إرجاع هذا التاريخ إليه، وقد أخذ المـشروع                

 ونظم حق   باالعتبار مصالح الدائنين والحاجة للحفاظ على استقرار المعامالت ومصالح الغير،         
أصحاب المصلحة في طلب تعديل ذلك التاريخ والمدى الذي يسمح به بتقـديم ذلـك الطلـب                 

  .والميعاد الذي يصبح بعده التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع نهائياً
وبموجب هذين النصين ال يجوز للمحكمة إرجاع تاريخ التوقف عن الدفع ألكثر من سنتين من               

وفي حالة سكوت المحكمة عن تحديد ذلك التاريخ اعتبر         . فالستاريخ صدور القرار بشهر اإل    
تاريخ صدور حكم شهر اإلفالس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الـدفع، وإذا صـدر حكـم شـهر        
اإلفالس بعد وفاة المدين أو بعد اعتزاله التجارة ولم يحدد فيه تاريخ التوقف عن الدفع اعتبـر                 

ويجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها     .  مؤقتا للتوقف عن الدفع    تاريخ الوفاة أو اعتزال التجارة تاريخا     
أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي                  

تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عـن الـدفع        ) كالموهوب له أو المشتري من المفلس     (المصلحة  
خ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، وبعـد          وذلك إلى انقضاء عشرة أيام من تاري      

  .انقضاء هذا الميعاد يصير التاريخ المحدد للتوقف عن الدفع نهائيا
شهر الحكم الصادر بشهر اإلفالس وتعديل تاريخ التوقف عن الدفع فـي    ) ٥٩٩(أوجبت المادة   

 آثارها في مواجهة الكافة     وألن حكم اإلفالس من األحكام المنشئة التي تحدث       . السجل التجاري 
وجب نشره وإيصال نبأه إلى كل من يهمهم األمر وبخاصة الدائنين الـذين يلـزمهم القـانون                 

آليـة  ) ٥٩٩(وعليه فقد وضحت المـادة      . بالتقدم في ديونهم واالشتراك في إجراءات التفليسة      
ينهـا المحكمـة،   النشر التي تكون بقيام أمين التفليسة بنشر ملخص الحكم في صحيفة يومية تع        

وتعليقه في مكان ظاهر في لوحة إعالنات المحكمة ويجب أن يقوم بذلك خالل عشرة أيام من                
تاريخ تبليغه بالحكم، كما وبينت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها ملخص الحكم وهي اسـم                

هر المدين المفلس ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمة التي أصدرت حكم ش             
اإلفالس وتاريخ صدوره والتاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع واسم قاضي التفليسة واسم أمينها             

وفي حالة تعـديل    . وعنوانه كما يتضمن النشر دعوة الدائنين للتقدم لتسجيل ديونهم في التفليسة          
ي تاريخ التوقف عن الدفع يشتمل النشر فضال عن البيانات المذكورة على التاريخ الجديد الـذ              

  .عينته المحكمة
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أمين التفليسة خالل ثالثين يوماً من تاريخ إخطاره بـالحكم بقيـد            ) ٥٩٩(كما وألزمت المادة    
. ملخص الحكم باسم جماعة الدائنين في كل مكتب تسجيل مختص يوجد بدائرته عقار للمـدين              

  .ووضحت أن حدوث هذا القيد ال يترتب عليه أي حق آخر لجماعة الدائنين
أجازت لكل  ) ٦٠٠( أن للحكم بشهر اإلفالس حجية في مواجهة الكافة فإن المادة            وانطالقا من 

ذي مصلحة من غير الخصوم في دعوى شهر اإلفالس االعتراض على الحكم الصادر بشهر              
ودون إخالل بالميعاد الذي يحق     . اإلفالس خالل ثالثين يوما من تاريخ نشر ملخصه أو تعليقه         

لب تعديل التاريخ المؤقت للوقوف عن الـدفع وفقـا للمـادة            ألي من ذوي المصلحة خالله ط     
ميعاداً لالعتراض على جميع    ) ٦٠٠(من المشروع، حددت الفقرة الثانية من المادة        ) ٥٩٨/١(

األحكام الصادرة في الدعوى الناشئة عن اإلفالس وهو ثالثون يوماً من تاريخ صدورها ما لم               
كما وأجازت الفقرة الثالثة من هذه المادة       .  شهرها تكن واجبة الشهر فيسري الميعاد من تاريخ      

الطعن على قرار شهر اإلفالس باالستئناف، وأوضحت الفقرة الرابعة من نفـس المـادة أنـه                
يسري على األحكام الصادرة في الدعاوى الناشئة عن اإلفالس أحكام قانون أصول المحاكمات             

  .المدينة والتجارية
ذ المعجل في أحكام اإلفالس حيـث تـضمنت أن األحكـام            بوجوب النفا ) ٦٠١(قضت المادة   

بمعنى . الصادرة في دعاوى اإلفالس واجبة النفاذ المعجل بال كفالة ما لم ينص على غير ذلك              
أنها تنفذ مؤقتا ولو كانت قابلة للطعن بطريق االعتراض أو االستئناف ما لم ينص في أي مادة                 

 أنها تنفذ دون الحاجة إلى تقديم كفالـة العطـل           تتعلق بحكم شهر اإلفالس على غير ذلك، كما       
  .والضرر التي ينص عليها قانون أصول المحاكمات في المسائل المدنية والتجارية

بعض األحكام التي ال يجوز الطعن فيها سواء كان ذلك بـاالعتراض أو             ) ٦٠٢(تناولت المادة   
دال قاضي التفليسة، واألحكام أو     األحكام أو القرارات الخاصة بتعيين أو استب      : االستئناف وهي 

القرارات الخاصة بتعيين أمين أو مراقب التفليسة أو بعزلهم، واألحكام الصادرة فـي الطعـن               
بطريق االعتراض على قرارات قاضي التفليسة، واألحكام الصادرة بوقف إجراءات التفليـسة            

 أو رفضها، واألحكام    إلى حين الفصل في الطعن على قرار قاضي التفليسة بشأن قبول الديون           
الصادرة بشأن قبول الديون المتنازع فيها مؤقتا، واألوامر الصادرة بإلغاء إجـراءات الـتحفظ        

  .على شخص المدين المفلس
ولعل الدافع وراء استبعاد هذه األحكام والقرارات واألوامر من الطعن فيها هـو أن المحكمـة            

عـات التفليـسة، خاصـة وأن األحكـام         المختصة بالتفليسة تكون خير جهة للفصل في مناز       
المذكورة في المادة أعاله تصدر في مسائل اإلجراءات وال يترتب عليها عادة وقـوع ضـرر              

  .ألحد
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أن وفاء المدين بديونه التجارية المستحقة وعوائدها قبل أن يحوز حكم           ) ٦٠٣(أوضحت المادة   
فـالس بإلغـاء حكـم شـهر        شهر اإلفالس قوة األمر المقضي به يترتب عليه قيام محكمة اإل          

غير أن حكم المحكمة بإلغاء شـهر اإلفـالس         . اإلفالس مع تحميل المدين مصاريف الدعوى     
  .يمكن كل ذي مصلحة الطعن فيه

أنه إذا لم توجد في التفليسة وقـت        ) ٦٠٤(وحتى ال يتم تعطيل إجراءات التفليسة قضت المادة         
يسة تدفع مصروفات شهر حكـم اإلفـالس   شهرها نقود حاضرة كافية للسير في إجراءات التفل   

ونشره أو التحفظ على شخص المدين المفلس أو وضع األختام أو رفعها مـن األمانـة التـي                  
أودعها الدائن طالب شهر اإلفالس في خزانة المحكمة التي ورد الحكم بـشأنها فـي المـادة                 

عها ضمن هـذا    من المشروع، ويكون لطالب شهر اإلفالس حق استرداد أي مبالغ يدف          ) ٥٨٩(
وحيث أن طلب شهر اإلفالس     . السياق بامتياز على جميع الدائنين من أول نقود تدخل التفليسة         

لقاضي ) ٦٠٤(ال يقدم من الدائن دائما وبالتالي ليس بالضرورة وجود أمانة، فقد أجازت المادة              
  .التفليسة كذلك األمر ببيع بعض أموال التفليسة لمواجهة تلك المصاريف

حاالت تعمد اصطناع اإلفالس من قبل المدين والحالة التي يتبين فيهـا            ) ٦٠٥(المادة  تناولت  
للمحكمة أن هدف طالب إشهار اإلفالس من الدعوى هو اإلساءة إلى سمعة المدين التجاريـة،               
فقضت أنه إذا تبين للمحكمة أن المدين تعمد اصطناع اإلفالس فإنه يجوز لهـا إضـافة إلـى                  

وتتجلى . هار إفالسه الحكم عليه بغرامة ال تزيد على ثالثة آالف دينار          رفض طلب المدين بإش   
الحكمة في ذلك بمنع المدين من اصطناع وضع الستغالله في تحقيق منفعة غير مشروعة من               
خالل إجباره دائنيه على إسقاط بعض ديونهم عنه وإعفائه من بعض الفوائد وجدولة الـديون               

  .بطريقة تكون أفضل له
 للمحكمة أن الدائن تعمد اإلساءة إلى سمعة المدين التجارية من خالل دعوى إشـهار               وإذا تبين 

اإلفالس فإنه يجوز لها   إضافة إلى رفض الطلب وتحميل الدائن نفقات نشر حكم الرفض في                 
بذات العقوبـة المنـصوص     ) أي على الدائن  (الصحف التي تحددها المحكمة   أن تحكم عليه          

ذلك كله مع عدم اإلخالل بحق المدين فـي طلـب           ) ٦٠٥(ى من المادة    عليها في الفقرة األول   
ويجب التأكيد هنا على أن مجرد رد المحكمة لدعوى شهر اإلفالس المقامة من قبل              . التعويض

الدائن ال يمنح بالضرورة حقاً للمدين برفع دعوى التشهير ضد الـدائن، اللهـم إال إذا ظهـر                  
يدية بأن قصد بها منافسة المدين بصورة غير مـشروعة          واضحاً أن دعوى الدائن هذه كانت ك      

أو إلحاق الضرر به مثالً، كما لو رفع الدعوى على المدين وهو عالم علم اليقين أن المدين لم                  
  .يتوقف عن الدفع وإنما بهدف تلويث سمعته ألنه ينافسه في السوق
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  الفصل الثاني

  األشخاص الذي ن يديرون التفليسة

  )٦٠٦(مادة 
  . المحكمة في حكم شهر اإلفالس وكيال إلدارة التفليسة يسمى أمين التفليسةتعين

وللمحكمة في كل وقت من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو المدين المفلـس أو                  
  .المراقب األمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط أال يزيد عددهم على ثالثة

  . من الوزير المختصيصدر بتنظيم مهنة أمناء التفليسات قرار
  

  )٦٠٧(مادة 
ال يجوز أن يعين أمينا للتفليسة من كان زوجا للمدين المفلس أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة                  
الرابعة أو من كان خالل السنوات الثالث السابقة على شهر اإلفالس شريكا لـه أو مـستخدما     

  .عنده أو محاسبا له أو وكيال عنه
مينا للتفليسة من سبق الحكم عليه باإلدانة في جناية أو جنحة ماسـة             وكذلك ال يجوز أن يعين أ     

  .بالشرف واألمانة
  

  )٦٠٨(مادة 
يتولى أمين التفليسة إدارة أموال التفليسة والمحافظة عليها وينوب عن المدين المفلس في جميع              

  .الدعاوى واألعمال التي تقتضيها هذه اإلدارة
 األعمال المتعلقة بإدارة التفليسة في دفتـر خـاص تـرقم            يدون أمين التفليسة يوما بيوم جميع     

  .صفحاته ويضع عليها قاضي التفليسة توقيعه أو ختمه ويؤشر في نهاية الدفتر بما يفيد انتهاءه
ويجوز للمحكمة ولقاضي التفليسة وللمراقب في كل وقت االطالع على هذا الـدفتر وللمـدين               

  .ع على الدفترالمفلس بإذن خاص من قاضي التفليسة االطال
  

  )٦٠٩(مادة 
  .إذا تعدد أمناء التفليسة وجب أن يعملوا مجتمعين، ويسألون بالتضامن عن إدارتهم

ويجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل فيما بينهم أو أن يعهد إلى أحدهم بعمل معين وفي هذه                 
  .الحالة تقتصر مسئولية أمين التفليسة على العمل الذي عهد به إليه

 ألمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في القيام باألعمال المعهـود بهـا إلـيهم وال                 ويجوز
يجوز لهم إنابة الغير إال بإذن من قاضي التفليسة وفي هذه الحالة يكون أمين التفليـسة ومـن                  

  .أنابه مسئولين بالتضامن عن هذه األعمال
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  )٦١٠(مادة 
قاضي التفليسة على أعمال أمين التفليسة قبـل        يجوز للمدين المفلس وللمراقب االعتراض لدى       

  .إتمامها، ويترتب على االعتراض وقف إجراء العمل المعهود به إليه
ويجب أن يفصل قاضي التفليسة في االعتراض خالل خمسة أيام من تاريخ تقديمـه ويكـون                

  .قراره واجب النفاذ المعجل
  

  )٦١١(مادة 
لى طلب قاضي التفليسة أو بناء على شـكوى قـدمها           يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء ع       

المدين المفلس أو المراقب لقاضي التفليسة أن تقرر عزل أمين التفليـسة وتعيـين غيـره أو                 
  .إنقاص عدد األمناء في حالة تعددهم

  
  )٦١٢(مادة 

 عن  تقدر أتعاب أمين التفليسة ومصروفاته بقرار من قاضي التفليسة بعد أن يقدم األمين تقريراً             
  .إدارته

ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ ألمين التفليسة قبل تقديم التقرير خـصماً مـن                
  .أتعابه

ويجوز لكل ذي شأن الطعن لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة الخاص بتقدير أتعاب أمين               
  .التفليسة ومصروفاته

  
  )٦١٣(مادة 

 له بنصوص خاصـة مراقبـة إدارة التفليـسة           يتولى قاضي التفليسة إضافة للسلطات المقررة     
  .ومالحظة سير إجراءاتها واألمر باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على أموالها
  .ويدعو الدائنين في األحوال المبينة في القانون إلى االجتماعات ويتولى رئاستها

أو أي شخص آخر    وله في كل وقت استدعاء المدين المفلس أو وكالئه أو مستخدميه أو ورثته              
  .لسماع أقوالهم في شئون التفليسة

ويقدم للمحكمة كل ثالثة اشهر تقريراً عن حالة التفليسة وعن المنازعات التـي تنـشأ عنهـا                 
  .وتكون داخله في اختصاص المحكمة
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  )٦١٤(مادة 
 تودع القرارات التي يصدرها قاض التفليسة قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدروها ولـه          

  .أن يأمر بتبليغها لذوي الشأن
ويكون تبليغ القرارات التي توجه إلى ذوي الشأن بكتب مسجلة مصحوبة بعلم الوصول إال إذا               

  .نص القانون أو أمر قاضي التفليسة بإجراء التبليغ بطريقة أخرى
  

  )٦١٥(مادة 
علـى جـواز    ال يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة إال إذا نص القانون              

  .ذلك أو كانت تلك القرارات خارجة عن حدود اختصاصه
يقدم الطعن بالئحة دعوى تودع قلم كتاب المحكمة خالل عشرة أيام من تاريخ صدور القـرار          
المطعون عليه أو من تاريخ تبليغه إلى ذوي الشأن  وتنظره المحكمة في أول جلسة على أن ال                  

اره في نظر هذا الطعن ويكون قرار المحكمة غيـر          يشترك قاضي التفليسة المطعون على قر     
  .قابل للطعن

  .ويوقف الطعن بتنفيذ القرار حتى تفصل المحكمة في أمره ما لم تأمر باستمرار تنفيذه
إذا رفضت المحكمة الطعن جاز لها أن تحكم على الطاعن بغرامة ال تزيد على ألف دينار إذا                 

  .ليسةتبين لها أنه تعمد تعطيل قرار قاضي التف
  

  )٦١٦(مادة 
  .للمحكمة في كل وقت أن تستبدل بقاضي التفليسة غيره من قضاة المحكمة

  .وفي حالة الغياب المؤقت لقاضي التفليسة لرئيس المحكمة أن يندب أحد قضاتها لينوب عنه
  

  )٦١٧(مادة 
  .يعين قاضي التفليسة مراقباً أو أكثر من الدائنين الذين يرشحون أنفسهم لذلك

للمدين المفلس ولكل دائن االعتراض على قرار قاضـي التفليـسة الخـاص بتعيـين               ويجوز  
  .المراقب وال يترتب على االعتراض وقف تنفيذ القرار

  .يقدم االعتراض إلى قاضي التفليسة نفسه ويجب أن يفصل فيه على وجه السرعة
  

  )٦١٨(مادة 
عين مراقباً زوجاً للمـدين أو      ال يجوز أن يكون المراقب أو النائب عن الشخص االعتباري الم          

  .قريباً أو صهراً له إلى الدرجة الرابعة
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  )٦١٩(مادة 
يقوم المراقب إضافة للسلطات المقررة له بنصوص خاصة بفحص الميزانية والتقرير المقدمين            

  .من المدين ومعاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمين التفليسة
فليسة إيـضاحات عـن سـير إجراءاتهـا وعـن إيراداتهـا             وللمراقب أن يطلب من أمين الت     

  .ومصروفاتها وعن حالة الدعاوى المتعلقة بها
  

  )٦٢٠(مادة 
ال يتقاضى المراقب أجراً نظير عمله، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تقرر له مكافأة إجمالية عن                

  .عمله إذا بذل جهداً غير عادي وكانت الحالة المالية للتفليسة تسمح بذلك
  .وز عزل المراقب بقرار من قاضي التفليسةويج

  .وال يسأل المراقب إال عن خطئه الجسيم
  

، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٥٨٥-٥٧١(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٣٥٠-٣٢٨(
  

  أمين التفليسة

نية المتعلقة باألشخاص الذين يديرون التفليسة بتنظيم األحكام        بدأ المشروع تنظيم األحكام القانو    
بـأن  ) ٦٠٦(وقضى في المدة    ) ٦١٢-٦٠٦(القانونية الخاصة بأمين التفليسة وذلك في المواد        

الحكم بشهر اإلفالس يجب أن يتضمن تعيين وكيالً إلدارة التفليسة يـسمى أمـين التفليـسة،                
و بناء على طلب قاضي التفليسة أو المدين المفلـس أو           وللمحكمة في كل وقت من تلقاء ذاتها أ       

 والذي هو أحد الدائنين المعينين من قبل قاضي التفليسة بهدف معاونة األخير فـي               –المراقب  
 أن تأمر بإضافة أمين أو أكثر بشرط أن ال يزيد عـددهم             -الرقابة على أعمال أمين التفليسة      

على أنه  .  الالزمة لتنظيم مهنة أمناء التفليسات     ويصدر الوزير المختص القرارات   . على ثالثة 
ال يجوز أن يعين وكيالً للتفليسة من كان زوجاً للمدين المفلس أو قريباً للمفلس حتى الدرجـة                 
الرابعة أو من كان خالل السنوات الثالث السابقة على شهر اإلفالس شريكاً لـه أو مـستخدماً     

 وتمت إدانته في جناية أو جنحـة ماسـة بالـشرف            عنده أو محاسباً له أو وكيالً عنه أو سبق        
  ). ٦٠٧المادة (واألمانة 

أن مهمة أمين التفليسة أو أمناء التفليسة تتمثل في إدارة أمـوال المفلـس         ) ٦٠٨(وبينت المادة   
والنيابة عنه في جميع الدعاوى واألعمال عند الحاجة لذلك ويكون ذلك تحت إشراف ورقابـة               

لتزم أمين التفليسة باتخاذ كل اإلجراءات التحفظيـة للمحافظـة علـى            وعليه ي . قاضي التفليسة 
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أموال التفليسة كأن يقوم بقطع مدد تقادم الديون المستحقة للمفلـس أو الطعـن فـي األحكـام                  
ويقوم كذلك بجمع ما للمفلس لدى الغير من أموال واستيفاء حقوقه من مديينـه              . الصادرة ضده 

 لحساب التفليسة في خزانة المحكمة أو مصرف يعينه قاضـي  وإيداع هذه المبالغ التي يحصلها 
التفليسة، وله بعد استئذان قاضي التفليسة أن يبيع منقوالت المدين المفلس التي يـسرع إليهـا                

كما له أن يأخـذ     . التلف أو التي يتعين بيعها للحصول على نقود للصرف على شئون التفليسة           
ويتولى أمين التفليـسة كـذلك رفـع        .  متجر المفلس  إذن قاضي التفليسة لالستمرار في تشغيل     

الدعاوى المتعلقة بأموال التفليسة، كما توجه إليه الدعاوى التي يرفعهـا الغيـر بـشأن هـذه                 
  .األموال

حالة تعدد أمناء التفليسة فنصت على أنه لـيس لهـم أن يعملـوا إال               ) ٦٠٩(وعالجت المادة   
 ألحدهم االنفراد باإلدارة بل يجوز لهـم توكيـل          متحدين أي باالشتراك فيما بينهم، فال يجوز      

بعضهم بعضا في القيام بأعمال اإلدارة كلها أو بعضها سواء كان ذلك صراحة أو ضمنا كمـا                 
وفي كل األحوال يسألون عن     . لو قام واحد منهم أو بعضهم بالعمل ولم يعترض عليه اآلخرون          

  . م من اشترك في العمل أو لم يشترك فيهأعمال اإلدارة بالتضامن فيما بينهم جميعا، سواء منه
غير أنه يجوز لقاضي التفليسة أن يقسم العمل بينهم أو أن يعطي ألحد األمناء إذناً خاصاً فـي                  
القيام ببعض األعمال اإلدارية منفرداً ويكون ذلك األمين مسؤوالً لوحده عن تلـك األعمـال،               

القيام باألعمال المعهـود بهـا إلـيهم وال         ويجوز ألمناء التفليسة أن ينيبوا بعضهم البعض في         
يجوز لهم إنابة الغير إال بإذن من قاضي التفليسة وفي هذه الحالة تكون مسؤوليتهم مـع مـن                  

  . تمت إنابته تضامنية
يجوز للمدين المفلس أو المراقب االعتراض لدى قاضي التفليسة على          ) ٦١٠(وبموجب المادة   

يترتب على ذلك مباشرة وقف عمل أمين التفليسة حتى قيام          أعمال أمين التفليسة قبل إتمامها و     
قاضي التفليسة بالفصل في االعتراض وذلك خالل مدة أقصاها خمسة أيام من تـاريخ تقـديم                

  . الطلب ويكون قراره واجب النفاذ المعجل
يعزل أمين التفليسة ويستبدل بغيره أو يقلل عدد األمناء بقـرار مـن             ) ٦١١(وبموجب المادة   

كمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أو شكوى المدين المفلس أو المراقب                المح
وعليه، وإن كان األصل بقاء أمين التفليسة في عمله لحين انتهـاء التفليـسة              . لقاضي التفليسة 

بالصلح أو االتحاد بين الدائنين، إال أنه يجوز أن يصدر منه عمـال ال يرضـي المفلـس أو                   
أو المراقب أو قاضي التفليسة أو المحكمة ولذلك جاز للمحكمة عزله وتعـين أمـين               الدائنين  
وكذلك لو تبين أن إدارة التفليسة لم تعد تستدعي هذا العدد من األمناء فيحق للمحكمـة                . غيره

  .تقليل عددهم
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 واألصل أن يتم  . قاضي التفليسة تحديد نفقات ومرتبات أمناء التفليسة      ) ٦١٢/١(وخولت المادة   
تحديد أجر أمين التفليسة بعد انتهاء أعماله وتقديمه حسابا عنها لقاضي التفليسة، ويراعي هـذا               
األخير في تحديد األجر أهمية العمل الذي أداه أمين التفليسة والوقت الذي استغرقته التفليـسة               

التفليسة ويكون ألجر أمين    . والجهد الذي بذله والفائدة التي عادت على التفليسة من هذا الجهد          
امتياز على أموال التفليسة باعتبارها جزءا من المصروفات القضائية التي أنفقـت لمـصلحة              

  .جميع الدائنين
يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بصرف مبالغ ألمين التفليـسة قبـل            ) ٦١٢/٢(وبموجب المادة   

) ٦١٢/٣(ادة  ومنحت الم . تقديم التقرير خصماً من أتعابه إذا ما كانت هناك ظروف تبرر ذلك           
  .لكل ذي شأن الحق في االعتراض على قرار النفقات وحيثياته للمحكمة

  
  قاضي التفليسة

ونظم المشروع األحكام الخاصة بشخص آخر يقوم على إدارة التفليسة وهو قاضي التفليـسة               
، إذ أن المحكمة تعين في حكمها بشهر اإلفالس إضـافة إلـى             )٦١٦-٦١٣(وذلك في المواد    

فوفقا للمادة  . يسة أحد أعضائها ليكون قاضياً للتفليسة يراقب أعمال التفليسة وإدارتها         أمين التفل 
يتولى قاضي التفليسة إضافة للسلطات المقررة له بنـصوص خاصـة مراقبـة إدارة              ) ٦١٣(

التفليسة ومالحقة سير إجراءاتها ويأمر باتخاذ كل التدابير الالزمة للمحافظـة علـى أموالهـا               
 لالجتماع في األحوال المبينة في القانون، كما يرفع إلى المحكمة تقريـراً كـل               ويدعو الدائنين 

ثالثة أشهر عن حالة التفليسة، ويقدم لها تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليـسة                
وتكون داخلة في اختصاص المحكمة، وال يجوز للمحكمة نظر هذا النزاع إال بعد تقديم هـذا                

  . ابة أم شفاهةالتقرير سواء كت
كما ويجوز لقاضي التفليسة استدعاء المدين المفلس أو وكالئه أو مستخدميه أو ورثتـه أو أي                

  .شخص آخر في أي وقت لسماع أقوالهم في شئون التفليسة
يتم إيداع القرارات التي يصدرها قاضي التفليسة لدى قلم كتاب المحكمـة            ) ٦١٤(ووفقا للمادة   

ا، ويجري تبليغها ألصحاب العالقة بناء على أمر قاضـي التفليـسة،            في اليوم التالي لصدوره   
ويتم ذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ما لم يأمر قاضي التفليسة أو ينص القـانون                 

ويستوي فذ ذلك أن تكون هذه القرارات من قبيل األعمال الوالئية كما هـو              . على خالف ذلك  
 في منازعات كالقرارات التي تصدر فـي الـتظلم          األصل، أو أن تكون استثناء أحكاما تفصل      

  .المرفوع من أحد الدائنين أو المفلس من أعمال أمين التفليسة
ال يجوز الطعن في القرارات التي يصدرها قاضـي التفليـسة إال إذا             ) ٦١٥(وبموجب المادة   

نص القانون على جواز ذلك أو كانت تلك القرارات خارجة عن اختصاصه، وفي حال جـواز   
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الطعن فإنه يجب أن يقدم خالل عشرة أيام من تاريخ صدور القرار المطعون عليـه أو مـن                  
تاريخ تبليغه إلى ذوي الشأن ويكون قرار المحكمة بخصوص الطعن المقدم غير قابل للطعن،              
وإذا تبين للمحكمة أن الهدف من وراء الطعن هو تعطيل قرار قاضي التفليـسة، بمعنـى أن                 

إنها ترفض الطعن الذي تم تقديمه ويجوز لها الحكم على الطاعن بغرامـة             الطاعن سيئ النية ف   
ال تقل عن ألف دينار، وهذا األمر جوازي للمحكمة يعتمد قرارها بشأنه على ما يتبـين لهـا                  

  . بشأن نية الطاعن
المحكمة في أي وقت أن تبدل قاضي التفليسة بغيره مـن أعـضائها             ) ٦١٦(وقد خولت المادة    

استقالة هذا القاضي أو نقله إلى محكمة أخرى، وفي حالة الغياب المؤقت لقاضي             كما في حالة    
  .التفليسة فإنه يجوز لرئيس المحكمة أن ينتدب أحد أعضائها لينوب عنه

  
  المراقب

) ٦١٨،  ٦١٧(بهدف معاونة قاضي التفليسة في الرقابة على أعمال أمين التفليسة فإن المادتين             
 لمراقب أو أكثر من بين الدائنين الذين يرشحون أنفـسهم لـذلك،             نظمتا تعيين قاضي التفليسة   

وشروط اختيارهم ومن لهم حق االعتراض على تعيينهم وكيفية ذلك وقضت بوجوب الفـصل              
  .فيه على وجه السرعة

وعليه فالمشروع لم يترك للدائنين أنفسهم اختيار مراقب من بينهم، وإنما جعل مهمة مراقبـة               
ويجوز لهذا األخير أن يعين مراقبا من بين الـدائنين          . اتق قاضي التفليسة  أمين التفليسة على ع   

غير أن المشروع راعى مصلحة الدائنين في ذلك من حيث أنه أجـاز             . إذا وجد ذلك ضروريا   
 االعتراض على تعيين المراقـب لـدى        - وحتى للمدين المفلس أيضا      –من ناحية ألي دائن     

تراض عل وجه السرعة، كما منع المشروع من ناحيـة          قاضي التفليسة الذي يفصل بهذا االع     
  .أخرى أن يكون المراقب زوجا للمدين أو قريبا حتى الدرجة الرابعة

مهام المراقب فأوضحت أنه إضافة إلـى المهمـة العامـة للمراقـب             ) ٦١٩(وفصلت المادة   
فـي طلـب    والمتمثلة في معاونة قاضي التفليسة في اإلشراف على أعمال أمين التفليسة وحقه             

إيضاحات من األخير عن سير إجراءات التفليسة وعن إيراداتها ومـصروفاتها وعـن حالـة               
الدعاوى المتعلقة بها، فإنه يقوم أيضاً وإضافة إلى السلطات المقررة لـه بنـصوص خاصـة                

  . بفحص الميزانية والتقارير المقدمة من المدين المفلس
إال أنها سمحت للمحكمة أن تقرر له مكافأة        عدم تقاضي المراقب ألجر،     ) ٦٢٠(قررت المادة   

إجمالية عن عمله، وهذا أمر جوازي للمحكمة إال أن المادة ذاتها ربطت ذلك بأمرين أولهما أن                
المراقب بذل جهداً غير عادي أثناء قيامه بمهامه وثانيهما أن إمكانيات التفليسة المالية تـسمح               

وأجازت الفقرة الثانية من المادة     . سة مثل تلك المكافأة   بذلك بمعنى أن تحتمل الحالة المالية للتفلي      
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وقد يكون السبب وراء اقتناع قاضي التفليـسة بالحاجـة          . ذاتها لقاضي التفليسة عزل المراقب    
لعزل المراقب أنه رأى مثالً أن عمل المراقب يعيق سير عمل التفليـسة ويـضر بمـصلحة                 

  .الدائنين
لثة لمسؤولية المراقب حيث قضت بأنه ال يسأل إال عن          في فقرتها الثا  ) ٦٢٠(وتعرضت المادة   

  .خطئه الجسيم
  
  

  الفصل الثالث

  آثار اإلفالس

مـن  ) ٦٣٢-٥٨٦(من المشروع آثار اإلفالس، ويقابلها المـواد        ) ٦٦٩-٦٢١(تعالج المواد   
مـن  ) ٤٥٣-٤٢٧،  ٣٣٧-٣٢٥(، والمـواد    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(قانون التجارة المصري رقم     

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(دني رقم قانون التجارة األر
يعتبر الحكم بشهر اإلفالس حكما خطيرا بالنسبة للتاجر، فبعد أن كان هدفه العمل علـى رواج                

ولذلك رتب المشرع على    . تجارته ونموها صار الهدف اآلن جمع أمواله لتوزيعها على دائنيه         
م تحقيق هـذا الهـدف،      هذا الحكم آثارا بالنسبة إلى المدين المفلس تحول دون وقوفه عائقا أما           

ورتب في الوقت ذاته آثارا بالنسبة للدائنين تضمن تصفية أموال المفلـس تـصفية جماعيـة                
  .لمصلحتهم مع مراعاة أصحاب الحقوق المضمونة من بينهم

  
  الفرع األول

  آثار اإلفالس بالنسبة إلى المدين

  )٦٢١(مادة 
فليسة أو النيابـة العامـة أو أمـين         للمحكمة أن تقرر عند االقتضاء بناء على طلب قاضي الت         

التفليسة أو المراقب التحفظ على شخص المدين المفلس بتوقيفه أو بوضعه تحت المراقبـة أو               
منعه من مغادرة البالد لمدة محددة قابلة للتجديد، وللمدين أن يتظلم من هـذا القـرار دون أن                  

  .يترتب على التظلم وقف تنفيذه
إلغاء قرارها بالتحفظ على شخص المدين أو قرارها بـالمنع          وللمحكمة أن تقرر في كل وقت       

  .من مغادرته البالد
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  )٦٢٢(مادة 
ال يجوز للمدين المفلس أن يتغيب عن محل إقامته الدائم أو يسافر إلى الخارج دون أن يخطر                 
أمين التفليسة بمحل تواجده كتابة، وال يجوز له أن يغير محل إقامته إال بـأذن مـن قاضـي                   

  .يسةالتفل
  

  )٦٢٣(مادة 
ال يجوز لمن شهر إفالسه بالتدليس أو التقصير أن يكون ناخباً أو منتخباً أو معيناً في المجالس                 
النيابية أو المحلية أو الغرف التجارية أو الصناعية أو النقابات المهنية وال أن يتـولى وظيفـة                 

يشتغل بأعمال المصارف   عامة وال أن يكون  مديراً أو عضواً في مجلس إدارة شركة وال أن               
أو الوكالة التجارية أو التصدير أو االستيراد أو السمسرة في بيع أو شراء األوراق الماليـة أو                 

  .البيع بالمزاد العلني، وكل ذلك ما لم يرد إليه اعتباره
وال يجوز لمن شهر إفالسه أن ينوب عن غيره في إدارة أمواله ومع ذلـك يجـوز للمحكمـة              

  . له في إدارة أموال أوالده القصر إذا لم يترتب على ذلك إلحاق ضرر بهمالمختصة أن تأذن
  

  )٦٢٤(مادة 
تغل يد المدين المفلس فور صدور حكم بشهر اإلفالس عن إدارة أموالـه والتـصرف فيهـا،                 
وتدخل ضمن مقومات التفليسة األموال التي تؤول إليه أثناء قيامها وتعتبر التـصرفات التـي               

  .في يوم صدور حكم شهر اإلفالس واقعة بعد صدروهيقوم بها المدين 
إذا كان التصرف مما ال يحتج به على الغير إال بالقيد أو التسجيل أو غير ذلك من اإلجراءات                  

  .لم يسر في مواجهة جماعة الدائنين إال إذا تم اإلجراء قبل صدور حكم شهر اإلفالس
تصرف فيهـا دون قيامـه بـاإلجراءات        وال يحول غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله وال         

  .الالزمة للمحافظة على حقوقه
  

  )٦٢٥(مادة 
ال يجوز للمدين المفلس بعد صدور حكم شهر اإلفالس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما                 

  .له من حقوق
ومع ذلك إذا كان المدين المفلس حامالً لورقة تجارية  جاز الوفاء له بقيمتها عند حلول ميعـاد             

  .من هذا القانون) ٤٧٤(استحقاقها إال إذا عارض أمين التفليسة في هذا الوفاء طبقاً  للمادة 
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  )٦٢٦(مادة 
ال تقع المقاصة بعد صدور حكم شهر اإلفالس بين ما للمدين من حقـوق ومـا عليـه مـن                    
التزامات، إال إذا وجد ارتباط بينهما، ويوجد االرتبـاط بوجـه خـاص إذا نـشأت الحقـوق                  

  .تزامات المذكورة عن سبب واحد أو شملها حساب جارواالل
  

  )٦٢٧(مادة 
يشمل غل يد المدين المفلس في اإلدارة والتصرف جميع األموال التي تكون ملكـاً لـه يـوم                  

  .صدور حكم شهر اإلفالس واألموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة إفالس
  :ومع ذلك ال يشمل غل اليد ما يأتي 

ي ال يجوز الحجز عليها قانوناً وال األرباح التي يمكن أن يحققها المـدين بنـشاطه                األموال الت 
وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسباً مع حاجة المدين إلعالة نفسه وأسرته وكذلك اإلعانة               

  .التي تتقرر له
  .األموال المملوكة لغير المدين

  .الحقوق المتصلة بشخص المدين أو بأحواله الشخصية
لتعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور حكم شـهر               ا

ومع ذلك يلزم المستفيد بأن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التي دفعها المـدين               . اإلفالس
  .ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك

  
  )٦٢٨(ة ماد

إذا آلت إلى المدين المفلس تركة فال يكون لدائنيه حق على أموالها إال بعد أن يستوفى دائنـو                  
  .المورث حقوقهم من هذه األموال وال يكون لدائني المورث أي حق على أموال التفليسة

فاء يتولى أمين التفليسة وبإشراف قاضي التفليسة تصفية أموال التركة التي آلت إلى المدين وو             
ما عليها من ديون وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجـراءات التنفيـذ عليهـا                

  .بمجرد صدور حكم شهر اإلفالس إلى أن تتم تصفية التركة
  

  )٦٢٩(مادة 
ال يجوز بعد صدور حكم شهر اإلفالس إقامة دعوى من المدين المفلس أو عليه أو السير فيها                 

   :باستثناء الدعاوى اآلتية
  .الدعاوى المتعلقة باألموال والحقوق والتصرفات التي ال يشملها غل يد المدين

  .الدعاوى المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمدين إقامتها
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  .الدعاوى الجزائية
  .الدعاوى المهيأة للحكم بقفل باب المرافعة فيها

لدعاوى المتعلقة بالتفليسة، كما يجـوز      ويجوز للمحكمة أن تأذن في إدخال المدين المفلس في ا         
  .لها أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيها

إذا أقام المدين أو أقيمت عليه دعوى جزائية أو دعوى متعلقة بشخصه أو بأحواله الشخصية،               
  .وجب إدخال أمين التفليسة فيها إذا اشتملت على طلبات مالية

  
  )٦٣٠(مادة 

بالتعويض عن ضرر أحدثه للغير جاز للمحكوم       .إذا حكم على المدين المفلس بعد شهر إفالسه         
  .له الدخول في التفليسة بالتعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المدين

  
  )٦٣١(مادة 

يجوز لقاضي التفليسة بعد سماع أقوال أمينها تقرير إعانة للمدين تصرف من أموال التفليـسة               
على طلبه أو طلب من يعولهمبناء .  

لطالب اإلعانة وألمين التفليسة التظلم لدى قاضي التفليسة عن تقديرها دون أن يترتـب علـى               
  .التظلم وقف صرف اإلعانة

لقاضي التفليسة في كل وقت من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمينها تعديل مقدار اإلعانـة أو                  
  . لدى قاضي التفليسة نفسهاألمر بإلغائها ويجوز التظلم عن هذا

يوقف صرف اإلعانة متى حاز حكم التصديق على الصلح قوة األمر المقضي به أو قيام حالة                
  .  االتحاد بين الدائنين

  
  )٦٣٢(مادة 

من هذا القانون يجوز للمدين المفلس بدون إذن أن يزاول تجارة           ) ٦٢٣(مع مراعاة حكم المادة     
ن للدائنين الذين تنشأ ديونهم بمناسبة مزاولـة هـذه التجـارة            جديدة بغير أموال التفليسة ويكو    

  .األولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها
  

  )٦٣٣(مادة 
ال يجوز التمسك في مواجهة جماعة الدائنين بالتصرفات التالية إذا قام بها المدين بعد تـاريخ                

  :توقفه عن الدفع وقبل الحكم بشهر اإلفالس 
  .نوعها باستثناء الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرفمنح التبرعات أيا كان 
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وفاء الديون قبل استحقاقها أيا كانت كيفية هذا الوفاء، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجاريـة                
  .لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول األجل

يقة األوراق التجارية أو النقل     وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطر         
  .المصرفي كالوفاء بالنقود

كل رهن تأميني أو حيازي أو حق امتياز أو اختصاص ينشأ أو يتقرر على أمـوال المـدين                  
  .ضماناً لدين سابق على هذا التأمين

  
  )٦٣٤(مادة 

عـن  من هذا القانون بعد توقفه      ) ٦٣٣(كل تصرف آخر قام به المدين غير ما ذكر في المادة            
الدفع وقبل الحكم بشهر إفالسه يجوز الحكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الـدائنين إذا كـان                 

  .التصرف ضاراً بها وكان المتصرف إليه يعلم وقت وقوع التصرف بتوقف المدين عن الدفع
  

  )٦٣٥(مادة 
الس لـم   إذا دفع المدين قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بشهر اإلف              

يجز استرداد ما دفع من الحامل، وإنما يلزم الساحب أو من سحبت الورقة التجارية لحـسابه                
برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقت إنشاء الورقة التجارية بتوقف المدين عـن                

ت حـصوله   الدفع ويقع االلتزام بالرد في حالة السند لألمر على المظهر األول إذا كان يعلم وق              
  .على السند بتوقف المدين المفلس عن الدفع

  
  )٦٣٦(مادة 

حقوق الرهن أو االمتياز أو االختصاص المقررة على أموال المدين يجوز الحكم بعدم نفاذهـا               
في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثالثـين                

  . أي من هذه التأميناتيوماً من تاريخ إنشاء أو تقرير
يأخذ الدائن صاحب الرهن أو االمتياز أو االختصاص التالي للرهن أو االمتياز أو االختصاص              
الذي حكم بعدم نفاذه في مواجهة جماعة الدائنين مرتبة هذا التـأمين فـي الحـصول علـى                  

قـرر عليـه    مديونيته، ومع ذلك ال يعطى الدائن المذكور من الثمن الناتج عن بيع المـال الم              
التأمين إال ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن أو االمتياز أو االختصاص السابق ويـؤول                

  .الفرق إلى جماعة الدائنين
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  )٦٣٧(مادة 
إذا حكم بعدم نفاذ أي تصرف للمدين في أمواله في مواجهة جماعة الدائنين ألزم المتـصرف                

بموجب هذا التصرف أو قيمة الـشي وقـت         إليه بأن يرد إلى التفليسة ما حصل عليه المدين          
  .قبضه، كما يلزم بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض

ويكون للمتصرف إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه               
لتـي  في التفليسة، فإذا لم يوجد كان من حق المتصرف إليه مطالبة جماعة الدائنين بالمنفعـة ا               

عادت عليها من التصرف وأن يدخل في التفليسة بصفته دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هـذه                 
  .المنفعة

  
  )٦٣٨(مادة 

يجوز ألمين التفليسة وحده طلب الحكم بعدم نفاذ تصرفات المدين في مواجهة جماعة الدائنين              
مدني، ويسري الحكـم    إذا وقع التصرف قبل صدور حكم شهر اإلفالس وفقاً ألحكام القانون ال           

الصادر بعدم نفاذ التصرف في مواجهة جماعة الدائنين سواء نشأت حقـوقهم قبـل حـصول                
  .التصرف أو بعد حصوله

  
  )٦٣٩(مادة 

) ٦٣٦(إلى  ) ٦٣٣(تسقط الدعاوى الناشئة عن تطبيق األحكام المنصوص عليها في المواد من            
  .ور الحكم بشهر اإلفالس من هذا القانون بمضي سنتين من تاريخ صد٦٠٦والمادة 

  
  :اآلثار المتعلقة بشخص المدين وحقوقه السياسية والمهنية

للمحكمة أن تأمر في حكمها بشهر اإلفالس باتخاذ التـدابير االحتياطيـة            ) ٦٢١(تجيز المادة   
الالزمة لحماية حقوق دائني المفلس وقد تتخذ مثل هذه اإلجراءات والتدابير الحقاً لصدور حكم              

وقد يكون من ضمن هذه التدابير توقيف المفلس أو وضعه تحت المراقبة أو منعه من               اإلفالس  
مغادرة البالد لمدة محددة قابلة للتجديد، وتصدر المحكمة مثل هذا األمر عند الحاجة بناء على               
طلب قاضي التفليسة أو أمين التفليسة أو النيابة العامة أو المراقب، وسمحت هذه المادة للمفلس               

  . في ذلك القرار، وإن لم تنص على وقف تنفيذ القرار بمجرد تقديم الطعنالطعن
المفلس أن يقوم بتبليغ أمين التفليسة في حالة تغيبه عن محل إقامته الدائم             ) ٦٢٢(ألزمت المادة   

أو رغبته في تغييره وأوجبت عليه انتظار اإلذن لذلك من قاضي التفليسة، إذ أن أمين التفليسة                
  .ون بحاجة لالستفسار من المفلس عن أمور تخص التفليسةكثيراً ما يك
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األعمال والوظائف التي يمتنع على المدين الذي أشهر إفالسه بالتـدليس           ) ٦٢٣(تناولت المادة   
أو التقصير القيام بها فقضت بحرمانه من حقوقه السياسية والمهنية ومنعه من االشتغال ببعض              

ة التجارية واالستيراد والتصدير والسمسرة ويبقى ذلك       األعمال مثل أعمال المصارف أو الوكال     
  . المنع سارياً ما لم يرد االعتبار للمفلس

والنص صراحة على أن المنع أعاله يسري بحق من أشهر إفالسه بالتدليس أو التقصير يعني               
تلقائياً عدم سريان هذا المنع على من أشهر إفالسه إفالساً عادياً بمعنـى لـيس بالتقـصير أو                  

تشير إلى أن أثرا آخر مـن اآلثـار         ) ٦٢٣(خاصة وأن الفقرة الثانية من نفس المادة        . التدليس
المترتبة على شهر اإلفالس يخص المفلس دون أن تحدد ذلك بالذي أشهر إفالسه بالتـدليس أو      
التقصير فنصت على أنه ال يجوز لمن أشهر إفالسه أن ينوب عن غيره في إدارة أموالـه، إال                  

ازت للمحكمة أن تأذن للمفلس في إدارة أموال أوالده القصر إذا لم يترتب علـى ذلـك                 أنها أج 
  .إلحاق ضرر بهم

  
  :اآلثار المتعلقة بأموال المدين

ولم يكتف المشروع ببيان آثار شهر اإلفالس المتعلقة بشخص المدين المفلس وحقوقه السياسية             
. المدين وحقه في إدارتها والتصرف بها     والمهنية، بل بين أيضا آثار شهر اإلفالس على أموال          

أثراً آخر من اآلثار المترتبة على شـهر اإلفـالس          ) ٦٢٧ - ٦٢٤(وعليه، فقد نظمت المواد     
بالنسبة إلى المدين وهو غل يد المدين المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها واعتبرت يـوم                

 إال أن تكـون إجـراءات       صدور حكم شهر اإلفالس بداية لذلك دون النظر إلى ساعة صدوره          
الزمة للمحافظة على حقوقه وحددت نطاق التصرفات التي يمتنع عليه مباشرتها ومدى هـذا              

) ٦٢٤(فبموجب المادة   . المنع وما تم استثناؤه من غل يد المفلس عن إدارته والتصرف بشأنه           
ا بما في   تغل يد المدين المفلس فور صدور حكم شهر اإلفالس عن إدارة أمواله والتصرف فيه             

ذلك األموال التي تؤول للمفلس أثناء قيام التفليـسة، وال يحـتج علـى جماعـة الـدائنين إال                   
بتصرفات المفلس التي تم قيدها أو تسجيلها قبل صدور حكم شهر اإلفالس طالما أن القـانون                

  . يتطلب هذا القيد أو التسجيل لنفاذها بحق الغير
 المفلس في إدارة أمواله والتصرف بها مخافة تبديدها         والمشروع، وإن لم يرد إطالق يد المدين      

فأموال التفليـسة   . أو نقلها للغير بدون مقابل أو بمقابل بسيط، إال أنه لم يجرده من ملكيته لها              
هي أموال للمدين ذاته وكل ما في األمر أنه تم تعيين أمين التفليسة نائبا عنـه فـي إدارتهـا                    

ولذلك إذا ما انتهت التفليسة بالصلح يعود للمدين        . المدينوالتصرف فيها لحساب جماعة دائني      
  .حرية التصرف في أمواله وإدارتها كيف شاء
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 الوفـاء   – بعد صدور حكم شهر اإلفـالس        –أنه يمتنع على المفلس     ) ٦٢٥(وأوضحت المادة   
ـ                 ي بديونه أو استيفاء حقوقه، إال أنه يجوز الوفاء باألوراق التجارية التي يكون حامال لهـا ف

ويالحـظ  . موعد استحقاقها ما لم يعترض على ذلك أمين التفليسة وفقا ألحكام قانون الصرف            
أن ما جاء في هذا النص ما هو إال تطبيق للقاعد الواردة في المادة السابقة هدف المشرع مـن       
ورائه إلى حرمان المدين المفلس من محاباة بعض الدائنين على حساب البعض اآلخـر مـن                

فاألصل أن يتقدم كل دائن بدينه في التفليسة لتحقيقه والدخول به           . لهم دون غيرهم  خالل وفائه   
في القسمة مل لم يكن دينا مضمونا برهن أو امتياز، وأن يقوم كل مدين بالوفاء بدينه إلى أمين                  

  .التفليسة باعتباره الشخص الوحيد المخول في استيفاء ما للمفلس من ديون في ذمة الغير
 بـين مـا     – بعد صدور حكم شهر اإلفـالس        –أن المقاصة غير جائزة     ) ٦٢٦(ة  وبينت الماد 

فالمقاصة باعتبارها وفاء بدين على المفلس واستيفاء لحق له فـي الوقـت             . للمفلس وما عليه  
ويترتب على ذلـك أن     . ذاته، فمن البديهي أن يكون نص هذه المادة تطبيقا للمادتين السابقتين          

صة باعتباره مدينا للمفلس يقوم بالوفاء بما عليه ألمين التفليـسة،           الطرف اآلخر في هذه المقا    
  .وباعتباره دائنا للمفلس يتقدم بما له في التفليسة حسب األصول

إجراء هذه المقاصة إذا وجد ارتباط قوي بين حقوق المفلـس           ) ٦٢٦(ومع ذلك أجازت المادة     
بب واحد كما في عقد التـأمين       والتزاماته كأن تكون مشمولة في حساب جاري أو ناتجة عن س          

  . والوكالة بالعمولة
  : األموال التي ال تغل يد المفلس عن إدارتها والتصرف بها وهي) ٦٢٧(وعددت المادة  

األموال التي ال يجوز الحجز عليها قانوناً وال األرباح التي يمكن أن يحققها المـدين بنـشاطه                 
اجة المدين إلعالة نفسه وأسرته وكذلك اإلعانة       وذلك على قدر ما يعتبره القاضي متناسباً مع ح        

  .التي تتقرر له
  .األموال المملوكة لغير المدين

الحقوق المتصلة بشخص المدين أو بأحواله الشخصية كحق المفلس في الزواج أو الطـالق أو               
  .حضانة األوالد

م شـهر   التعويضات التي تستحق للمستفيد في عقد تأمين صحيح أبرمه المدين قبل صدور حك            
اإلفالس، إال أن على المستفيد أن يرد إلى التفليسة جميع أقساط التأمين التـي دفعهـا المـدين     

  .ابتداء من التاريخ الذي عينته المحكمة للتوقف عن الدفع ما لم ينص القانون على غير ذلك
آليـة  الحالة التي تؤول فيها للمفلس تركة وبينت حق الـدائنين عليهـا و            ) ٦٢٨(تناولت المادة   

تصفية أموال التركة حيث تضمنت أنه إذا آلت إلى المفلس تركة بعد شـهر اإلفـالس وقبـل                  
انتهاء التفليسة فال يكون لدائنيه حق على أموال هذه التركة إال بعد استيفاء دائنـي المـورث                 
حقوقهم من هذه األموال إذ أن القاعدة العامة بهذا الشأن تقضي أن ال تركـة إال بعـد سـداد                    
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ون والجزء المتبقي من أموال المورث بعد سداد ديونه يطبق بشأنه أمر المحكمة بغل يـد                الدي
  . المفلس عن إدارة أمواله والتصرف فيها ويندمج في أموال التفليسة

ولما كانت ذمة المورث منفصلة عن ذمة كل من الورثة وكان الوارث ال يسأل عـن ديـون                  
ن حق دائني المورث أن يتقدموا في تفليسة الوارث بما          مورثه وال يلتزم بها قانونا، فال يكون م       

  . لهم من ديون كانت على المورث
وتتم تصفية أموال التركة التي آلت إلى المفلس ووفاء ما عليها من ديون من قبل أمين التفليسة                 
تحت إشراف قاضي التفليسة وتوقف جميع الدعاوى المتعلقة بأموال التركة وإجراءات التنفيـذ             

  . بمجرد صدور حكم شهر اإلفالس إلى أن تتم تصفية التركةعليها
يتبين أن غل يد المدين عن أمواله ال يـشمل فقـط حـق              ) ٦٢٩/١(وبالنظر إلى نص المادة     

إدارتها والتصرف بها وإنما أيضاً حق التقاضي وإقامة الدعاوى بشأنها وال يتعلق ذلك بأموال              
يشملها غل اليد أما األموال التي ال يشملها األمـر          تجارته فقط، وإنما يشمل جميع أمواله التي        

بغل يده عن إدارة أمواله والتصرف فيها فيبقى له حق التقاضي بـشأنها، وكـذلك الـدعاوى                 
المتعلقة بأعمال التفليسة التي يجيز القانون للمفلس إقامتها والدعاوى الجزائية والدعاوى المهيأة            

ا لم تكن مهيأة للحكم فليس له حق االستمرار فيها، فمـثالً            للحكم بقفل باب المرافعة فيها، أما إذ      
إذا رفعت الدعوى ثم شهر إفالس أحد الخصوم فيها دون أن تكون مهيأة للحكم في موضوعها                

  .ترتب على ذلك مباشرة انقطاع سير المحاكمة لزوال صفة طرف في الخصومة
ي إدخال المدين المفلس في دعاوى      للمحكمة أن تأذن ف   ) ٦٢٩(وأجازت الفقرة الثانية من المادة      

. التفليسة، وكذلك أن تأذن في إدخال الدائن في هذه الدعاوى إذا كانت له مصلحة خاصة فيهـا                
ويعد ذلك خروجا على قاعدة أن أمين التفليسة هو الذي يمثل المفلس وجماعة الـدائنين فـي                 

  . تبرره المصلحة أحياناجميع الدعاوى المرفوعة من المفلس أو المرفوعة عليه، ولكنه خروج
فقد أوجبت إدخال أمين التفليسة في الدعاوى التـي يجـوز           ) ٦٢٩(أما الفقرة الثالثة من المادة      

للمدين إقامتها أو تقام عليه إذا اشتملت على طلبات مالية، سواء كانت هذه الدعاوى جزائية أو                
  .متعلقة بشخص المدين أو بأحواله الشخصية

لحالة التي يحكم فيها على المفلس بعد شهر إفالسـه بـالتعويض عـن     ا) ٦٣٠(عالجت المادة   
ضرر أحدثه للغير قبل أو بعد شهر إفالسه، فأجازت للمحكوم له الدخول في التفليسة بمقـدار                
التعويض المقضي به ما لم يثبت تواطؤه مع المفلس في افتعال الفعل أو الضرر أو في إثباتـه                  

  .يفسد كل شيءوكيفية تقدير التعويض ألن الغش 
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  :اإلعانة المالية للمفلس ولمن يعول

لقاضـي  ) ٦٣١(وتخفيفا على المفلس ومراعاة لظروفه اإلنسانية واالجتماعية أجازت المـادة           
التفليسة أن يقرر إعانة لصالح المفلس ونظمت طريقة تقريرها والمنازعة في التقرير وتعـديل              

بناء على طلب المدين أو طلب من يعولهم، ويراعي         ويتم تقرير هذه اإلعانة     . مقدارها وإلغاءها 
قاضي التفليسة في تقريرها ظروف المفلس ومركزه االجتماعي وأسلوب معيشته وعـدد مـن              

. يعولهم ومدى حاجته الماسة لهذه النفقة وأثر إخراجها من أموال التفليسة على حقوق الدائنين             
رها، ولكن يجوز لمقـدم الطالـب وألمـين         وال يستشار الدائنون في أمر إخراج النفقة أو تقدي        

التفليسة التظلم لدى قاضي التفليسة عن تقديرها دون أن يترتب على الـتظلم وقـف صـرف                 
اإلعانة، كما ويجوز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليـسة تعـديل                 

 انتهاء حالة التفليسة بالصلح أو      وتستمر هذه اإلعانة للمفلس إلى حين     . مقدار اإلعانة أو إلغائها   
  .قيام االتحاد بين الدائنين

ودون الحاجة إلذن مسبق من قاضي التفليسة أو من         ) ٦٣٢(يجوز للمفلس بحسب نص المادة      
فألن اإلفالس ال يعدم المدين أهليته لممارسـة        . غيره مزاولة تجارة جديدة بغير أموال التفليسة      

بذلك حتى ال يصير عنصرا خامال في المجتمـع ينتظـر           تجارة جديدة فقد سمح له المشروع       
ولذلك وجـب أن    . إحسان الدائنين عليه، ولكنه اشترط أن ال يلحق المفلس بذلك ضررا بدائنيه           

تكون أموال هذه التجارة الجديدة مختلفة عن أموال التفليسة كأن يقترض مبلغا من زوجتـه أو                
ها في نفس المكان الذي به متجره السابق والذي         أحد أبنائه أو أقاربه، كما ال يجوز له ممارست        

  .تقرر االستمرار في تشغيله وإال نافسه وأضر بالدائنين
وإذا أصاب المفلس ربحا من تجارته الجديدة تعلق به حق جماعة الدائنين ويـتم ضـمه إلـى                  

 تكون لهم   أموال التفليسة، غير أن الدائنين الناشئة ديونهم كنتيجة لممارسة تلك التجارة الجديدة           
  .األولوية في استيفاء حقوقهم من أموالها

  
  :عدم نفاذ تصرفات المدين تجاه جماعة الدائنين

على سبيل الحصر التصرفات التي ال يجوز التمسك بها فـي مواجهـة             ) ٦٣٣(ذكرت المادة   
. جماعة الدائنين إذا قام بها المدين بعد تاريخ التوقف عن الدفع وقبل الحكم بـشهر اإلفـالس                

معنى أنها قضت بوجوب اعتبار هذه التصرفات غير نافذة بحق جماعـة الـدائنين ودون أن                ب
  :تشترط لذلك إثبات سوء نية المدين، وهذه التصرفات هي

  .تقديم التبرعات أيا كان نوعها باستثناء الهدايا الصغيرة التي يجري عليها العرف
، ويعتبر إنشاء مقابل وفاء ورقة تجاريـة        وفاء الديون قبل استحقاقها أيا كانت كيفية هذا الوفاء        

  .لم يحل ميعاد استحقاقها في حكم الوفاء قبل حلول األجل
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وفاء الديون الحالة بغير الشيء المتفق عليه، ويعتبر الوفاء بطريقة األوراق التجارية أو النقل              
  .المصرفي كالوفاء بالنقود

اص الذي ينشأ أو يتقرر علـى أمـوال        الرهن التأميني أو الحيازي أو حق االمتياز أو االختص        
  .المدين ضماناً لدين سابق على هذا التأمين

الحكم بعدم نفـاذ تـصرفات      ) ٦٣٤(أجازت المادة   ) ٦٣٣(في غير الحاالت المبينة في المادة       
وال يـشترط   . أخرى للمفلس في مواجهة جماعة الدائنين إذا كانت هذه التصرفات ضارة بهـا            

من (دين المفلس والمتصرف إليه، بل يكفي أن يكون المتصرف إليه           لذلك وجود تواطؤ بين الم    
  .عالما وقت وقوع التصرف بتوقف المفلس عن الدفع) تعامل مع المدين

حالة دفع قيمة ورقة تجارية بعد تاريخ توقف التاجر عن دفع ديونه وقبل             ) ٦٣٥(تناولت المادة   
امل إنما يلـزم الـساحب الحقيقـي أو         الحكم بشهر إفالسه، فال يجوز استرداد ما دفع من الح         

برد القيمة المدفوعة إلى التفليسة إذا كان يعلم وقـت إنـشاء            ) في الكمبيالة أو الشيك   (الظاهر  
الورقة التجارية بتوقف المدين عن الدفع، وبالنسبة للسند لألمر جعلت عبء الرد على المظهر              

 عن الدفع وذلك حماية لجماعـة       األول الذي كان يعلم وقت حصوله على السند بتوقف المدين         
  .الدائنين العاديين

في فقرتها األولى بجواز الحكم بعدم نفاذ حقوق الـرهن أو االمتيـاز أو              ) ٦٣٦(قضت المادة   
االختصاص المقررة على أموال المدين في مواجهة جماعة الدائنين إذا حصل القيد بعد تاريخ              

). أي التأمينـات  (تاريخ إنشائها أو تقريرهـا      التوقف عن الدفع وبعد انقضاء ثالثين يوماً من         
وكـذلك  ) الرهن أو االمتياز  (مرتبة أصحاب الضمان    ) ٦٣٦(وعالجت الفقرة الثانية من المادة      

أصحاب االختصاص فقضت أن الدائن المضمون الذي حكم بعدم نفاذ رهنـه أو امتيـازه أو                
 المضمون الـذي يليـه فـي    اختصاصه يعد ضمن جماعة الدائنين العاديين ويحل محله الدائن        

المرتبة، ومع ذلك ال يعطي هذا األخير من الثمن الناتج عن بيع المال المقرر عليه التأمين إال                 
ما كان يحصل عليه بفرض نفاذ الرهن أو االمتياز أو االختصاص السابق ويؤول الفرق إلـى                

  .جماعة الدائنين
اذ تصرفات المدين في حق جماعـة       أكملت المواد الالحقة في المشروع عالج موضوع عدم نف        

اآلثار المترتبة على الحكم بعدم نفاذ التصرف حيث ألزمـت          ) ٦٣٧(الدائنين فأوضحت المادة    
المتصرف إليه بأن يرد للتفليسة ما حصل عليه من المدين بموجب هـذا التـصرف أو قيمـة                  

ون للمتصرف  الشيء وقت قبضه وكذلك بدفع عوائد ما قبضه أو ثماره من تاريخ القبض، ويك             
إليه الحق في استرداد العوض الذي قدمه للمدين إذا وجد هذا العوض بعينه في التفليسة، فـإذا                 
لم يوجد كان من حق المتصرف إليه مطالبة جماعة الدائنين بالمنفعة التي عادت عليهـا مـن                 

  .التصرف وأن يدخل في التفليسة بصفته دائناً عادياً بما يزيد على قيمة هذه المنفعة
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من له حق طلب عدم النفاذ وقصرته على أمين التفليسة وأن الحكم بعدم             ) ٦٣٨(وحددت المادة   
نفاذ التصرف يسري في حق جميع الدائنين سواء نشأت حقوقهم قبل حصول التصرف أو بعد               

  .حصوله
بأن ) ٦٣٩(ورغبة من المشروع في إنهاء أعمال التفليسة في أسرع وقت ممكن قضت المادة              

مـن  ) ٦٣٨،  ٦٣٦ - ٦٣٣(لناشئة عن تطبيق األحكام المنصوص عليها في المواد         الدعاوى ا 
المشروع وهي الدعاوى المتعلقة بتصرفات المدين المفلس قبل جماعة الدائنين تسقط بمـضي             

  .سنتين من تاريخ صدور الحكم بشهر اإلفالس
  

  الفرع الثاني

  آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنين

  الدائنون بوجه عام

  )٦٤٠(دة ما
ال يجوز للدائنين العاديين أو الدائنين أصحاب حقوق االمتياز العامة بعد صدور حكـم شـهر                

  .اإلفالس إقامة دعاوى فردية على التفليسة أو اتخاذ أية إجراءات قضائية أخرى ضدها
وكذلك يترتب على صدور حكم شهر اإلفالس وقف الدعاوى الفردية المقامـة مـن الـدائنين                

في الفترة السابقة ووقف إجراءات التنفيذ التي بدأها هؤالء الدائنون قبـل صـدور              المذكورين  
حكم شهر اإلفالس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقار المفلس جاز االستمرار فـي إجـراءات                 

  .التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة
ة والحاصلين على اختصاص علـى      يجوز للدائنين المرتهنين وأصحاب حقوق االمتياز الخاص      

أموال المدين إقامة الدعاوى الفردية أو االستمرار فيها في مواجهة أمين التفليسة، كما يجـوز               
  .لهم التنفيذ أو االستمرار فيه على األموال التي تقع عليها تأميناتهم

  
  )٦٤١(مادة 

ة المفلس سـواء أكانـت      يسقط الحكم بشهر اإلفالس آجال جميع الديون النقدية المترتبة في ذم          
  .عادية أم مضمونة بامتياز عام أو خاص

  
  )٦٤٢(مادة 

  .الحكم بشهر اإلفالس يوقف سريان عوائد الديون العادية بالنسبة إلى جماعة الدائنين فقط
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وال تجوز المطالبة بعوائد الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختـصاص إال مـن المبـالغ                 
لتي يقع عليها التأمين، ويستنزل أصل الدين أوالً  ثم العوائد المستحقة            الناتجة عن بيع األموال ا    

  .قبل صدور الحكم بشهر اإلفالس ثم العوائد المستحقة بعد صدوره
  

  )٦٤٣(مادة 
للمحكمة أن تستنزل من الدين اآلجل الذي لم يشترط فيه عائد مبلغاً يعادل العائد المستحق عن                

  .الس إلى تاريخ استحقاق الدينالمدة من تاريخ الحكم بشهر اإلف
  

  )٦٤٤(مادة 
يجوز للدائن المعلق دينه على شرط فاسخ الدخول في التفليسة مع تقديم كفيـل، أمـا الـدائن                  

  .المعلق دينه على شرط واقف فيجنب نصيبه في التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط
  

  )٦٤٥(مادة 
هم في هذا الدين لم يترتـب علـى هـذا           إذا وجد جملة ملتزمين بدين واحد وشهر إفالس أحد        

  .اإلفالس أثر بالنسبة إلى الملتزمين اآلخرين ما لم ينص القانون على غير ذلك
  .وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس لم تسر شروطه على الملتزمين اآلخرين

  
  )٦٤٦(مادة 

بـاقي الملتـزمين أو     إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بدين واحد جزءا من الدين ثم أفلس              
أفلس أحدهم لم يجز للدائن أن يدخل في التفليسات إال بالباقي من دينه ويبقى محتفظاً بحقه في                 
مطالبة الملتزم غير المفلس بهذا الباقي، ويجوز لهذا الملتزم أن يدخل في كل تفليسة بما وفـاه                 

  .عنها
  

  )٦٤٧(مادة 
جاز للدائن أن يدخل في كل تفليسة بكل دينـه          إذا أفلس جميع المدنيين بدين واحد دفعة واحدة         

  .إلى أن يستوفيه بتمامه من أصل وعوائد ومصاريف
  .وال يجوز لتفليسة الرجوع على تفليسة أخرى بما أوفته عنها

وإذا كان مجموع ما حصل عليه الدائن يزيد على دينه وتوابعه عادت الزيادة إلى تفليسة مـن                 
تيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت          يكون مكفوالً من اآلخرين بحسب تر     

  .الزيادة إلى التفليسات التي دفعت أكثر من حصتها في الدين
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  )٦٤٨(مادة 
إذا كان المفلس ملتزماً بدفع مرتب دوري مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلـك                

أن يأمر بتجنيب مبلغ كاف للوفـاء       مقابل عوض، جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب الدائن          
  .بالمرتبات أو األقساط المذكورة مع بيان كيفية أدائها

  
  :قيام جماعة الدائنين

وضح المشروع اآلثار المترتبة على حكم شهر اإلفالس بالنسبة للدائنين بوجه عام في المـواد               
 حيـث قـررت     على قيام جماعة الدائنين بقوة القانون     ) ٦٤٠(، فنصت المادة    )٦٤٨ - ٦٤٠(

وقف المالحقة الفردية ضد المفلس فال يجوز للدائن العادي أو الدائن الذي يملك حـق امتيـاز                 
عام أن يقيم الدعوى بصورة فردية على المفلس أو اتخاذ أية إجراءات قضائية ضده بعد حكم                

وسبب ذلك أن الخصومة بعد صدور حكم شهر اإلفالس تنحصر فـي أمنـاء              . شهر اإلفالس 
وللسبب ذاته قررت المادة ذاتها وقف الـدعاوى وإجـراءات          . ة والذين يمثلون الدائنين   التفليس

التنفيذ التي بدأها هؤالء الدائنين قبل الحكم باإلفالس ما لم يكن قد تحدد يوم لبيع عقار المفلس                 
  . فأجازت االستمرار فيها بإذن من قاضي التفليسة

امتياز خاص أو اختصاص فإن له حق مالحقة بيع         أما بالنسبة للدائن الذي يتمتع بحق رهن أو         
أما الدعوى التي رفعها المفلس وإجراءات التنفيـذ        . األموال المرهونة أو المؤمنة الستيفاء حقه     

التي باشرها قبل شهر إفالسه فال تسقط أو تتوقف بصدور حكم شهر اإلفالس وإنمـا يتابعهـا                 
عة ضد المفلس وتوقف إجراءات التنفيذ علـى        وبالمقابل تسقط الدعاوى المرفو   . أمناء التفليسة 

أمواله بمجرد صدور حكم شهر اإلفالس، ومع ذلك إذا تحدد يوم لبيع عقـار المفلـس جـاز                  
  .االستمرار في إجراءات التنفيذ بإذن من قاضي التفليسة ويؤول الثمن للتفليسة

ماعة الدائنين هو   ولعل السبب في اعتبار الدائنين أصحاب حقوق االمتياز العامة أعضاء في ج           
أن حقوقهم، وبخالف الدائنين أصحاب حقوق االمتياز أو التأمينات الخاصة، ال تتعلـق بمـال               

  . معين من أموال المدين المفلس وإنما لهم األولوية على ثمن أموال المدين عند توزيعها
  

  :سقوط آجال الديون

 الدائنين وهو سقوط آجال الديون      أثرا آخر من آثار اإلفالس بالنسبة إلى      ) ٦٤١(تناولت المادة   
إذ أن األجل هو وسيلة االئتمان الـذي يمـنح للتـاجر المـدين              . النقدية المترتبة بذمة المفلس   

وتسقط بصدور حكم شهر اإلفالس آجال      . وبإفالسه تضيع الثقة به وبالتالي إمكانية منحه أجل       
ص أو امتيـاز عـام أم       جميع الديون مدنية أو تجارية، عادية أو مضمونة برهن أو اختـصا           

خاص، ألنه إذا لم تكف األموال المرهونة للوفاء بالدين المـضمون بـالرهن تحـول الـدائن                 
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وسقوط آجال الـديون يـسهل      . المرتهن إلى دائن عادي وال يتحقق ذلك إال بإسقاط أجل الدين          
ين غير أنه إذا كان للمفلس شـركاء فـي الـد          . كذلك توزيع موجودات التفليسة على الدائنين     

المؤجل، فإن سقوط األجل ال يشمل شركاءه في االلتزام ما لم ينص القانون على غير ذلـك،                 
). ٦٤٥المادة  (وإذا تم الصلح مع الملتزم الذي أفلس لم تسر شروطه على الملتزمين اآلخرين              

  .وكذلك فإن الحقوق التي تكون للمفلس على الغير ال تسقط آجالها بإفالسه
  

  :وقف سريان الفوائد

ألثر آخر من آثار اإلفالس بالنسبة إلى الدائنين والمتمثل بوقف سريان           ) ٦٤٢(تعرضت المادة   
فوائد الديون العادية أي غير المؤمنة بامتياز أو رهن بالنسبة لكتلة الدائنين، وكـذلك إذا كـان                 

 لم  للمفلس شركاء في الدين فإن توقف سريان فوائد هذا الدين ال يشمل شركاءه في االلتزام ما               
وأما فوائد الديون المؤمنة فال يتوقف سريانها إال أنه ال يجـوز            . ينص القانون على غير ذلك    

المطالبة بها إال من المبالغ الناتجة عن بيع األموال الموضوعة تأميناً للدين ويـستنزل أصـل                
  . هالدين أوالً ثم العوائد المستحقة قبل صدور حكم اإلفالس ثم العوائد المستحقة بعد صدور

لحالة الديون اآلجلة والمعلقة على شرط فأجـازت المـادة          ) ٦٤٤،  ٦٤٣(وتعرضت المادتين   
للمحكمة استنزال مبلغ يعادل العائد القانوني المستحق عن المدة بـين تـاريخ حكـم               ) ٦٤٣(

ثـم قـضت    . اإلفالس والتاريخ األصلي لالستحقاق من الدين اآلجل الذي لم يشترط فيه عائد           
جواز االشتراك في التفليسة في الديون المعلقة على شرط فاسخ بشرط تقـديم             ب) ٦٤٤(المادة  

الدائن كفيل يتعهد بالرد إذا تحقق الشرط ففسخ العقد، أما الديون المعلقة على شـرط واقـف                 
  .فألنها غير قابلة للتنفيذ يجنب نصيبها في التوزيعات إلى أن تتبين نتيجة الشرط

  
  :حالة تعدد المدينين

حالة ما إذا كان هناك عدة مدينين متضامنين فقـضت هـذه            ) ٦٤٦(شروع في المادة    عالج الم 
المادة بأنه إذا استوفى الدائن من أحد الملتزمين بالدين جزءاً منه ثم أفلس باقي الملتـزمين أو                 

االشتراك في التفليسات إال بالباقي من دينه ويبقـى محتفظـاً           ) أي للدائن (أحدهم فال يجوز له     
لمطالبة ممن لم يفلس من الملتزمين بهذا الباقي ويكون لـذلك الملتـزم الحـق فـي     بحقه في ا 

  .االشتراك في التفليسة بما أوفى به من مبالغ عنها
حالة وجود عدة مدينين متضامنين أو مدين والكفيل معاً ثم شهر إفـالس       ) ٦٤٧(تناولت المادة   

الكفيل معاً قبل أن يكون الـدائن قـد       المدينين المتضامنين دفعة واحدة أو شهر إفالس المدين و        
قبض دينه، وقد يكون أقرب مثال على هذا االفتراض حالة شركة التضامن التي يشهر إفالسها               
فيستتبع ذلك شهر إفالس جميع الشركاء فيها، وقضت هذه المادة بشأن ذلك أنه إذا أفلس جميع                
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 تفليسة بكل دينه إلى أن يستوفيه       الملتزمين بدين واحد دفعة واحدة جاز للدائن االشتراك في كل         
كامالً من أصل ومصروفات وعوائد مستحقة، وإذا قامت إحدى التفليسات بدفع جزء من الدين              
يزيد على نصيبها األصلي من الدين، فإنه لن يكون لها الحق في الرجـوع علـى التفليـسات                  

وع ما حـصل عليـه      وإذا كان مجم  . األخرى لمطالبتها ما دفعته زيادة عن نصيبها من الدين        
الدائن يزيد على دينه وتوابعه فإن الزيادة يجب أن تعاد لتفليسة من يكون مكفوالً من اآلخرين                
بحسب ترتيب التزاماتهم في الدين، فإذا لم يوجد هذا الترتيب عادت الزيادة إلى التفليسات التي               

  .دفعت أكثر من حصتها في الدين
ن يأمر بناء على طلب الدائن تجنيب مبلغ كاف للوفاء          لقاضي التفليسة أ  ) ٦٤٨(أجازت المادة   

بالمرتبات أو األقساط الملتزم بها المفلس وذلك في حالة أنه كان ملتزماً بـدفع مرتـب دوري                 
  .مدى الحياة أو بالوفاء بتعهدات مقسطة وكان ذلك مقابل عوض

  
  الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول. ب
  

  )٦٤٩(مادة 
ال تدرج أسماء دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني على رهن أو امتياز خاص على منقـول                

  .في جماعة الدائنين إال على سبيل التذكرة
  

  )٦٥٠(مادة 
يجوز ألمين التفليسة في كل وقت وبعد الحصول على إذن من قاضي التفليـسة دفـع الـدين                  

  .لمرهون لحساب جماعة الدائنينالمضمون برهن على منقول واسترداد المنقول ا
  

  )٦٥١(مادة 
إذا بيع المنقول المرهون بناء على طلب الدائن المرتهن بثمن يزيد على الدين قـبض أمـين                 
التفليسة المقدار الزائد لحساب جماعة الدائنين، فإذا كان الثمن أقل من الدين اشـترك الـدائن                

دياً بشرط أن يكون دينه قد حقق طبقاً ألحكـام          المرتهن بالباقي له في التفليسة بصفته دائناً عا       
  .هذا القانون

ويجوز ألمين التفليسة أن يعذر الدائن المرتهن بإخطاره بوجوب اتخاذ اإلجـراءات القانونيـة              
للتنفيذ على المنقوالت المرهونة قبل انتهاء حالة االتحاد، فإذا لم يقم الدائن المرتهن باتخاذ هذه               

تفليسة بناء على طلب أمينها وبعد سماع أقوال الـدائن المـرتهن أو             اإلجراءات جاز لقاضي ال   
إخطاره األذن لألمين ببيع المنقوالت المرهونة، ويبلغ قرار قاضي التفليسة باألذن بالبيع إلـى              
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ويترتب على الطعن فيه وقف تنفيذ البيع       . الدائن المرتهن ويجوز لهذا الدائن الطعن في القرار       
  .بغير ذلكما لم تأمر المحكمة 

  
  )٦٥٢(مادة 

على أمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يدفع خالل األيام العشرة التالية لصدور حكم               
المستحقة للعمال والمستخدمين لدى المدين قبل صدور الحكم        .بشهر اإلفالس األجور والمرتبات   

ليسة ولو وجد أي دين آخر،      بشهر إفالسه عن مدة ثالثين يوماً مما يكون تحت يده من نقود للتف            
فإذا لم يكن لدى أمين التفليسة النقود الالزمة لوفاء هذه الديون وجب الوفاء من أول نقود تدخل                 

  .التفليسة ولو وجدت ديون أخرى تسبقها في مرتبة االمتياز
  . ناًويكون للمبالغ المستحقة للطوائف المذكورة والزائدة على ما تقدم مرتبة االمتياز المقرر قانو

  
  )٦٥٣(مادة 

)  ٦٦٠(يكون للمؤجر في حالة إنهاء إيجار العقار الذي يزاول فيه المفلس التجارة طبقاً للمادة               
من هذا القانون حق امتياز لضمان األجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صـدور حكـم                 

المؤجرة أو نقلت   شهر اإلفالس وعن السنة الجارية، وإذا بيعت المنقوالت الموجودة في العين            
  .ظل المؤجر محتفظاً بحقه في االمتياز

  
  )٦٥٤(مادة 

ال يشمل االمتياز المقرر للحكومة بسبب الضرائب على اختالف أنواعها إال ديـن الـضريبة               
المستحقة على المفلس عن السنتين السابقتين على صدور الحكم بـشهر اإلفـالس، وتـدخل               

  . بوصفها ديوناً عاديةالضرائب األخرى المستحقة في التوزيعات
  

  )٦٥٥(مادة 
يجوز لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها أن يأمر عند االقتضاء باستخدام أول نقود تدخل               
التفليسة في الوفاء بحقوق الدائنين الذين لهم امتياز على منقوالت المفلـس بـشرط أن تكـون                 

زع فيها المشار إليها في الفقرة األولى من        أسماؤهم قد وردت بالقائمة النهائية للديون غير المتنا       
من هذا القانون، وإذا حصلت منازعة في االمتياز فال يجـوز الوفـاء إال بعـد                ) ٦٩١(المادة  

  .الفصل فيها بحكم نهائي
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إن أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز على منقول ال يعدون أعـضاء فـي جماعـة                 
، ومن ثـم    )٦٤٩المادة  (نما يكون ذلك على سبيل التذكرة       الدائنين وإذا وردت أسماؤهم فيها فإ     

فإن إشهار اإلفالس ال يؤثر في حقوقهم وال يحول دون اتخاذهم اإلجراءات الفردية للتنفيذ على               
المنقول باالمتياز الستيفاء حقوقهم وهم ال يشتركون في التفليسة إال لمجرد االحتفاظ بحقـوقهم              

تي يرد عليها االمتياز أو التأمين للوفاء بكل ديـونهم إذ أنهـم             في حالة عدم كفاية المنقوالت ال     
  . يشتركون بالباقي بوصفهم دائنين عاديين

ومن األمثلة على الحقوق المضمونة برهن أو امتياز على منقول امتياز بائع المنقـول علـى                
يه الموكـل أو    المبيع الستيفاء ثمن المبيع وامتياز الوكيل بالعمولة على البضائع التي يرسلها إل           

يودعها لديه الستيفاء أجرته وغير ذلك من المبالغ التي تستحق له بسبب الوكالة وامتياز الناقل               
على األشياء المنقولة الستيفاء أجرة النقل، وامتياز الدائن المرتهن في استيفاء حقه مـن ثمـن                

  .المال المرهون في حالة الرهن التجاري وغير ذلك من الحقوق
ألمين التفليسة في أي وقت بعد الحصول عن اإلذن من قاضي التفليسة            ) ٦٥٠(ة  أجازت الماد 

دفع الدين المضمون برهن على مال منقول من أموال التفليسة واسترداد األمـوال المرهونـة               
  .لحساب جماعة الدائنين إذا اقتضت مصلحتهم ذلك

 من أمـوال التفليـسة      أن الدائن المضمون حقه برهن على مال منقول       ) ٦٥١/١(وبينت المادة   
يمكنه التنفيذ على هذا المال، فإن بيع هذا المال بثمن أزيد من حق هذا الـدائن قـبض أمـين                    
التفليسة هذه الزيادة لحساب جماعة الدائنين وإذا تم البيع بثمن أقل اشـترك الـدائن المـرتهن                 

  .حقيقه حسب األصولبالباقي له في التفليسة بصفته دائناً عادياً بشرط أن يكون دينه قد تم ت
ولالنتهاء من إجراءات التفليسة وعدم إبقاء بعض أموالها معلقاً بعد قفلهـا، أشـارت المـادة                

إلى حق أمين التفليسة بإعذار الدائن المرتهن لحثه على مباشرة إجـراءات التنفيـذ              ) ٦٥١/٢(
 التفليسة أن يأذن    على المنقوالت المرهونة قبل انتهاء حالة االتحاد، وإذا لم يمتثل جاز لقاضي           

ألمين التفليسة ببيع هذه المنقوالت المرهونة ويبلغ ذلك للدائن المرتهن الذي يملك الطعن بهـذا           
  .القرار، وإذا طعن فيه توقف إجراءات التنفيذ ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك

 وحيث أن بعض الديون الممتازة التي ترد على منقول تستغرق في الغالـب أمـوال التفليـسة                
جميعها وال تترك للدائنين العاديين إال القليل، وبالتالي تقتضي الحكمة حماية الدائنين العـاديين              

وعليه فقد حرص المشروع فـي      . عن طريق تحديد القدر الذي يشمله االمتياز من هذه الديون         
على تقديم أجور ومرتبات العمال والمستخدمين لدى المدين المفلس علـى أيـة             ) ٦٥٢(المادة  

أن تكون هذه األجور    : ون أخرى وبغض النظر عن مرتبة امتيازها وقيد ذلك بشرطين هما          دي
. والمرتبات مستحقة قبل صدور الحكم بشهر إفالسه، وأن تكون عن مدة ثالثين يومـاً فقـط               

ويقوم أمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة بدفع هذه األجور والمرتبـات خـالل األيـام                
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صدور حكم شهر اإلفالس وذلك مما يكون تحت يده من نقود للتفليسة وإال من              العشرة التالية ل  
وأما األجور والمرتبات المستحقة للعمال والمستخدمين لدى المـدين         . أول نقود تدخل التفليسة   

  . المفلس والزائدة عن مدة ثالثين يوماً فيكون لها مرتبة االمتياز المقرر قانوناً
روع وازن بين مصلحة العمال والمـستخدمين لـدى المفلـس           ويتضح من هذا النص أن المش     

فمن ناحية أعطى العمال والمستخدمين الحق بقبض األجور والرواتب         . ومصلحة دائني المفلس  
عن ثالثين يوماً متقدمين في ذلك على غيرهم من الدائنين وذلك مراعاة لحقيقة أنهم يعتمـدون                

ى لم يرد أن تستغرق هذه المستحقات كل أو         في عيشهم على هذه المستحقات، ومن ناحية أخر       
  .جل أموال المفلس فتضيع بذلك حقوق دائنيه

بتحديد القدر الذي يشمله االمتياز بعد إشهار اإلفـالس         ) ٦٥٣(وفي االتجاه ذاته قضت المادة      
بخصوص امتياز مؤجر العقار الذي يمارس فيه المفلس التجارة، فضيقت من نطـاق امتيـاز               

ة لمؤجر العقار، فجعلت امتيازه على المنقوالت الموجودة داخل العين ال يغطي            المبالغ المستحق 
مـع  . إال األجرة المستحقة له عن السنة السابقة على صدور حكم اإلفالس وعن السنة الجارية             

احتفاظ المؤجر بامتيازه على المنقوالت الموجودة في العين المؤجرة بحيث إذا بيعت أو نقلـت     
من ) ٤٧(ويأتي هذا الحكم انسجاما مع ما جاء في المادة          .  حقه في االمتياز   كان له أن يستعمل   

أن مؤجر المكان الذي فيه المتجر يكون له امتياز على المتجر فيما يتعلق باألجرة، ولكن ليس                
  .ألكثر من أجرة سنتين

أن االمتياز المقرر للحكومة بسبب الـضرائب علـى         ) ٦٥٤(وبين المشروع كذلك في المادة      
ختالف أنواعها ينحصر فقط بالضرائب المستحقة على المفلس عن السنتين الـسابقتين علـى              ا

. صدور حكم شهر اإلفالس، وتشترك الحكومة بباقي الضرائب في التفليـسة كـدائن عـادي              
والسبب في ذلك ليس فقط اإلبقاء على أموال للمفلس يستطيع الدائنون التنفيذ عليها وإنما أيضا               

استيفاء ضرائبها من الملتزمين بها ولـيس انتظـار اضـطراب أعمـالهم            حث الحكومة على    
  .وإعالن إفالسهم
لقاضي التفليسة بناء على اقتراح أمين التفليسة أن يأمر عند االقتـضاء،            ) ٦٥٥(أجازت المادة   

بالوفاء بالديون الممتازة من أول مبلغ يدخل التفليسة متى كانت تأميناتها مؤكدة ولم يقم بشأنها               
  .عنزا
  
  الدائنون أصحاب الديون المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص على عقار. ج
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  )٦٥٦(مادة 
إذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقوالت أو حصل التوزيعـان معـاً كـان                 
للدائنين المرتهنين أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص الذين لم يستوفوا ديونهم كلها أو              

من ثمن العقارات المحملة بالتأمين أن يشتركوا بالباقي لهم مع الدائنين العـاديين فـي               بعضها  
توزيع األموال التي يتعلق بها حق جماعة الدائنين بشرط أن تكون ديونهم قـد حققـت طبقـاً                  

  .ألحكام هذا القانون
  

  )٦٥٧(مادة 
ت كان للدائنين المرتهنين    إذا جرى توزيع واحد أو أكثر لثمن المنقوالت قبل توزيع ثمن العقارا           

أو الممتازين أو الحاصلين على اختصاص أن يشتركوا في التوزيعات بكل ديونهم بـشرط أن               
تكون قد حققت طبقاً ألحكام هذا القانون ويجنب نصيبهم في هذه التوزيعات إلى حين إجـراء                

  .التسوية النهائية
 الـدائنين المـرتهنين والممتـازين       وبعد بيع العقارات وإجراء التسوية النهائية بحسب مراتب       

الحاصلين على اختصاص ال يجوز لمن تؤهله مرتبته للحصول على دينه من ثمن العقـارات               
المذكورة قبض الدين إال بعد خصم المقدار الذي حصل عليه، ويرد هذا المقدار إلى جماعـة                

  .الدائنين العاديين
ب حق االختصاص ال تؤهله إال للحصول       وإذا كانت مرتبة الدائن المرتهن أو الممتاز أو صاح        

على جزء من دينه كان من حقه االشتراك في قسمة الغرماء بالباقي له من الدين، وإذا تبـين                  
عند التسوية النهائية أن ما حصل عليه وما جنب لحسابه يزيد على مقدار دينه وجب استنزال                

  .الجزء الزائد ورده إلى جماعة الدائنين العاديين
  

  )٦٥٨(مادة 
الدائنون المرتهنون أو الممتازون أو أصحاب حقوق االختصاص الذين ال يحصلون على شئ             
من ثمن العقارات التي تقع عليها تأميناتهم يعتبرون دائنين عاديين وتسري عليهم بهذه الـصفة               

  .جميع اآلثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح القضائي إن وقع
  

ن المضمونة برهن أو امتياز أو اختصاص ال يعتبرون أعـضاء فـي             حيث أن أصحاب الديو   
جماعة الدائنين، فإن إشهار إفالس المدين ال يؤثر في حقوقهم متى نشأت صحيحة وتـوافرت               
لها شروط النفاذ وال يحول دون اتخاذهم اإلجراءات الفردية للتنفيذ على العقار الـوارد عليـه                

) ٦٥٦(يفاء حقوقهم من ثمنه، ولقـد راعـت المـادة           الرهن أو االمتياز أو االختصاص الست     
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احتمال عدم كفاية العقار للوفاء بحقوقهم فأجازت لهم االشتراك في التفليسة بالقسم الباقي منها              
  .بوصفهم دائنين عاديين، بشرط أن تكون ديونهم قد حققت طبقاً ألحكام القانون

لمفلس بعد إشهار اإلفالس بين الدائنين      أنه إذا جرى توزيع ثمن منقوالت ا      ) ٦٥٧(وبينت المادة   
العاديين قبل توزيع ثمن العقارات جاز للدائنين المرتهنين والممتـازين أو الحاصـلين علـى               
اختصاص االشتراك في التوزيع بكل ديونهم المحققة بوصفهم دائنين عاديين بشرط أن يجنـب          

قارات المحملـة بتأمينـاتهم وتـم       نصيبهم فيها إلى حين إجراء التسوية النهائية، فإذا بيعت الع         
إجراء تسوية نهائية بحسب مراتبهم، فإن من تؤهله مرتبته للحصول على كل دينه مـن ثمـن               
العقار الوارد عليه دينه ال يجوز له قبض حقه إال بعد خصم المقدار الـذي جنـب لـه عنـد                     

المخصوم إلى جماعة   اشتراكه مع الدائنين العاديين في توزيع ثمن المنقوالت ويرد هذا المقدار            
ولكن إذا ظهر بعد بيع العقارات الوارد عليها الرهن أو          . الدائنين لتوزيعه عليهم بنسبة ديونهم    

االمتياز وإجراء تسوية نهائية بحسب مراتب الدائنين أن دائناً ال تؤهله مرتبتـه للحـصول إال                
ليسة، وإذا تبـين عنـد      على جزء من دينه كان من حقه االشتراك بالباقي له من الدين في التف             

التسوية النهائية أن ما حصل عليه وما جنب له يزيد على مقدار دينه وجب خصم الجزء الزائد                 
  .ورده إلى جماعة الدائنين

أن الدائنين المرتهنين أو الممتازين أو أصحاب حقـوق االختـصاص           ) ٦٥٨(أوضحت المادة   
ليها تأمينـاتهم يعتبـرون دائنـين       الذين ال يحصلون على شيء من ثمن العقارات التي تقع ع          

عاديين وتسري عليهم بهذه الصفة جميع اآلثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين وعن الصلح              
  .القضائي إن وجد

  
  الفرع الثالث

  أثر اإلفالس في العقود الصحيحة المبرمة قبل شهره

  )٦٥٩(مادة 
انبين التي يكون المفلس طرفاً فيها      ال يترتب على الحكم بشهر اإلفالس فسخ العقود الملزمة للج         

  .إال إذا كانت قائمة على اعتبارات شخصية
وإذا لم ينفذ أمين التفليسة العقد أو لم يستمر في تنفيذه جاز للطرف اآلخر أن يطلب الفسخ وكل           
قرار يتخذه أمين التفليسة بشأن العقد يجب أن يعرض على قاضي التفليسة ليأذن به، ويجـوز                

  .أن يعين ألمين التفليسة مهله مناسبة إليضاح موقفه من العقدللطرف اآلخر 
وللمتعاقد االشتراك في التفليسة كدائن عادي بالتعويض المترتب على الفسخ إال إذا نص علـى     

  .احتفاظ التعويض باالمتياز المقرر له قانونا
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  )٦٦٠(مادة 
ترتب عند صدور الحكم بـشهر      إذا كان المفلس مستأجراً للعقار الذي يزاول فيه التجارة فال ي          

اإلفالس إنهاء اإلجارة أو حلول األجرة عن المدة المتبقية النقضائها، وكل شرط على خـالف               
  .ذلك يعتبر كأن لم يكن

وإذا كان المؤجر قد بدأ في التنفيذ على المنقوالت الموجودة في العين ولم يكن التنفيذ قـد تـم                   
تنفيذ لمدة ستين يوماً من تاريخ هذا الحكم مـع          عند صدور الحكم بشهر اإلفالس وجب وقف ال       

عدم اإلخالل بحق المؤجر في اتخاذ اإلجراءات التحفظية وفي طلب إخالء العين وفقاً للقواعد              
العامة ويجوز لقاضي التفليسة أن يأمر باستمرار وقف التنفيذ لمدة ثالثين يوماً أخرى إذا رأى               

ر العقار خالل مدة وقف التنفيذ برغبتـه فـي          ضرورة لذلك وعلى أمين التفليسة إخطار مؤج      
  .إنهاء اإلجارة أو االستمرار فيها

وإذا قرر أمين التفليسة االستمرار في اإلجارة وجب أن يدفع األجرة المتأخرة وأن يقدم ضماناً               
كافياً للوفاء باألجرة المستقبلة، ويجوز للمؤجر أن يطلب من قاضي التفليسة إنهاء اإلجـارة إذا       

ضمان غير كاف وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة              كان ال 
  .في االستمرار في اإلجارة

وألمين التفليسة بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة تأجير العقار من الباطن أو التنازل               
لمفلس ممنوعاً مـن    عن اإليجار وفقاً لألحكام المنظمة للعالقة بين المالك والمستأجر ولو كان ا           

  .ذلك بمقتضى عقد اإليجار بشرط أال يترتب على ذلك ضرر للمؤجر
  

  )٦٦١(مادة 
إذا أفلس رب العمل وكان عقد العمل غير محدد المدة جاز للعامل وألمين التفليسة إنهاء العقد                
مع مراعاة األحكام المنصوص عليها في قوانين العمل، وال يجوز للعامل فـي هـذه الحالـة                 

  .لبة التفليسة بالتعويض إال إذا كان اإلنهاء تعسفياً أو بغير مراعاة مواعيد اإلخطارمطا
وإذا كان عقد العمل محدد المدة فال يجوز إنهاؤه إال إذا تقرر عدم االستمرار فـي التجـارة،                  

  .ويجوز للعامل في هذه الحالة مطالبة التفليسة بالتعويض
  .قرتين السابقتين االمتياز المقرر له قانوناًيكون للتعويض المستحق للعامل وفقاً للف

  
  
  
  
  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٦٦٢(مادة 
إذا أفلس الوكيل أو الموكل انقضت الوكالة، ومع ذلك ال تنقضي بـإفالس الموكـل إذا كـان                  

  .للوكيل أو للغير مصلحة فيها
  

أن اإلفالس ال يعد في حد ذاته سبباً قانونيـاً لفـسخ العقـود الملزمـة                ) ٦٥٩/١(بينت المادة   
  .انبين التي كان المفلس طرفاً فيها إال إذا قامت أساساً على االعتبار الشخصيللج

، )الدائن(حالة طلب فسخ العقد من قبل الطرف اآلخر         ) ٦٥٩(وعالجت الفقرة الثانية من المادة      
فعلى الدائن أن يبدأ بإخطار أمين التفليسة ومطالبته بالتنفيذ ويجوز أن يعين له مهلـة مناسـبة                 

 وفي كـل    – والذي يقرر موقفه بناء على مصلحة جماعة الدائنين          –وقفه من العقد    إليضاح م 
األحوال يجب على أمين التفليسة أن يعرض على قاضي التفليسة كل قرار يتخذه بشأن العقـد                
حتى يأذن له، وللمتعاقد الذي فسخ أمين التفليسة تعاقده مع المفلس االشتراك في التفليسة كدائن               

ض المترتب على فسخ التعاقد، إال إذا نص على احتفـاظ التعـويض باالمتيـاز               عادي بالتعوي 
  ).٦٥٩/٣المادة (المقرر له قانوناً 
بأن إشهار إفالس التاجر ال يرتب إنهاء اإلجارة أو حلول األجـرة            ) ٦٦٠/١(أوضحت المادة   

ة، وكل شـرط    عن المدة المتبقية، وإنما جعلت مصير العقد متوقفاً على ما يقرره أمين التفليس            
  . يرد في العقد يقضي بخالف ذلك يعد كأن لم يكن وال تأثير له على العقد

وألمين التفليسة أن يقرر موقفه من عقد اإليجار خالل ستين يوماً من تاريخ الحكـم بإشـهار                 
اإلفالس ويجوز لقاضي التفليسة أن يمدد هذه المدة ثالثين يوما أخرى، فإذا قرر إنهاء العقـد                

 بعد الحصول على إذن قاضي التفليسة إخطار مؤجر العقار بهذا القرار خالل المدة              وجب عليه 
وإذا قرر أمين التفليسة االستمرار في العقد وجب عليه فـي           ). ٦٦٠/٢المادة  (المذكورة أعاله   

هذه الحالة أن يدفع من أموال التفليسة األجرة المستحقة على المفلـس لحـين صـدور حكـم                  
ماناً كافياً للوفاء باألجرة المستحقة على اآلجال المقررة لها بموجب عقـد            اإلفالس وأن يقدم ض   

وبذلك يصبح واضحاً أنه يمنع على المؤجر طلب فسخ العقد ما دام أمين التفليسة يقوم              . اإليجار
بتنفيذ ما يفرضه العقد على المستأجر المفلس من التزامات، وال يحق له طلب ذلك سوى فـي                 

لتفليسة عن تنفيذ االلتزامات التي يرتبها عقد اإليجار على المستأجر المفلس           حالة امتناع أمين ا   
أو لم يقدم ضماناً كافياً لوفاء األجرة في المستقبل، على أن يقدم ذلك الطلب خالل خمسة عشر                 

  ).٦٦٠/٣المادة (يوماً من تاريخ إخطاره برغبة أمين التفليسة في االستمرار في اإلجارة 
فليسة بعد الحصول على اإلذن الالزم من قاضي التفليسة تأجير العقـار مـن              ويجوز ألمين الت  

الباطن أو التنازل عن اإليجار، ولو كان ذلك ممنوعاً في عقد اإليجار إذا كان في ذلك مصلحة                 
  ).٦٦٠/٤المادة (للدائنين بشرط أن ال يترتب على ذلك ضرر للمؤجر 
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 على عقد العمل وقضت بأن مصير عقد العمل         أثر الحكم بإشهار اإلفالس   ) ٦٦١(حددت المادة   
محدد المدة يعتمد على ما يقرره أمين التفليسة بشأن تشغيل المتجر أو عدم تشغيله، فال يجـوز              
إنهاء عقد العمل إذا قرر أمين التفليسة تشغيل المتجر إال إذا كانت شخصية رب العمل محـل                 

ووجب في هذه الحالة    . جوز له إنهاء العقد   اعتبار في العقد، أما إذا قرر عدم تشغيل المتجر في         
  .تعويض العمال بسبب إنهاء خدماتهم قبل انتهاء المدة المحددة في عقد العمل

وأما إذا كان العقد غير محدد المدة فإنه يجوز لكل من العامل وأمين التفليسة إنهاء العقد، على                 
 يجوز للعامـل فـي هـذه        وال. أن تراعى في ذلك األحكام المنصوص عليها في قانون العمل         

الحالة المطالبة بالتعويض على اعتبار أن اإلفالس سبباً مشروعاً إلنهاء العقد، إال إذا ثبـت أن                
ويكـون  . أمين التفليسة لم يراع األحكام الواردة في قانون العمل أو كـان اإلنهـاء تعـسفياً               

  .نوناًللتعويض المستحق للعامل وفقاً لهذه المادة االمتياز المقرر له قا
أن إفالس الوكيل أو الموكل يؤدي إلى انقضاء الوكالـة، إال أنهـا ال              ) ٦٦٢(أوضحت المادة   

  .تنقضي بإفالس الموكل إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة فيها
  

  الفرع الرابع

  االسترداد

  )٦٦٣(مادة 
حـق  لكل شخص أن يسترد من التفليسة األشياء المعينة بذاتها التـي تثبـت لـه ملكيتهـا أو      

  .استردادها وقت شهر اإلفالس
وال يجوز ألمين التفليسة رد الشيء إلى مالكه أو صاحب الحق في استرداده إال بعد أخذ رأي                 

  .المراقب والحصول على إذن من قاضي التفليسة
وإذا رفض أمين التفليسة رد األشياء المطلوب استردادها جاز لطالبها عـرض األمـر علـى                

  .قاضي التفليسة
  

  )٦٦٤(مادة 
يجوز استرداد البضائع الموجودة في حيازة المفلس على سبيل الوديعة أو ألجل بيعها لحساب              

  .مالكها أو ألجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة عيناً
كما يجوز استرداد ثمن البضائع التي باعها المفلس لحساب مالكها إذا لم يكن قد تم الوفاء بـه                  

  . أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشترينقداً أو بورقة تجارية
  .وإذا كان المفلس قد أودع البضائع لدى الغير جاز استردادها من هذا الغير
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وإذا اقترض المفلس برهن البضائع وكان الدائن المرتهن ال يعلم وقت إنشاء الرهن بعدم ملكية               
  .الرهنالمفلس لها لم يجز استردادها إال بعد وفاء الدين المضمون ب

  .وعلى المسترد أن يدفع ألمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس
  

  )٦٦٥(مادة 
يجوز استرداد األوراق التجارية وغيرها من الصكوك ذات القيمـة المـسلمة إلـى المفلـس                
لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو لتخصيصها لوفاء معين إذا وجدت عيناً في التفليسة ولـم تكـن                 

مع ذلك ال يجوز االسترداد إذا ُأدرجت األوراق والصكوك المـذكورة فـي             و. قيمتها قد دفعت  
  .حساب جار بين  طالب االسترداد والمفلس

  .وال يجوز استرداد أوراق النقد المودعة لدى المفلس إال إذا أثبت طالب االسترداد ذاتيتها
  

  )٦٦٦(مادة 
حكم بشهر إفالس المـشتري     إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صدور ال            

  .جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بشرط أن توجد عيناً
و يجوز االسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور حكم شهر اإلفالس بـشرط أن تكـون دعـوى            

  .االسترداد أو دعوى الفسخ قد أقيمت قبل صدور هذا الحكم
  

  )٦٦٧(مادة 
  .دفع الثمن وكانت البضائع ال تزال لدى البائع جاز له حبسهاإذا أفلس المشتري قبل 

وإذا أفلس المشتري بعد إرسال البضائع إليه وقبل دخولها مخازنه أو مخازن وكيلـه المكلـف       
ومع ذلك ال يجوز االسترداد إذا فقدت البضائع ذاتيتهـا أو           . ببيعها جاز للبائع استرداد حيازتها    
  .بغير تدليس بمقتضى وثائق الملكية أو وثائق النقلتصرف فيها المفلس قبل وصولها 

وفي جميع األحوال يجوز ألمين التفليسة بعد استئذان قاضي التفليسة أن يطلب استالم البضائع              
بشرط أن يدفع للبائع الثمن المتفق عليه فإذا لم يطلب أمين التفليسة ذلك جاز للبائع أن يتمـسك    

  .راك به في التفليسةبحقه في الفسخ وطلب التعويض واالشت
  

  )٦٦٨(مادة 
إذا أفلس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضائع مخازنه أو مخـازن وكيلـه المكلـف                 
ببيعها، لم يجز للبائع طلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه في االمتياز باستثناء                

  .حالة بيع المتجر طبقاً ألحكام هذا القانون
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 شأنه تمكين البائع من استرداد البضائع أو االحتفاظ بامتيـازه عليهـا ال              وكل شرط يكون من   
  .يحتج به على جماعة الدائنين

  
  )٦٦٩(مادة 

 من هـذا    ٦٦٧ إلى   ٦٦٣تتقادم دعاوى االسترداد التي توجه إلى أمين التفليسة في المواد من            
التـي تعينهـا   القانون بمضي سنة من تاريخ نشر حكم شهر اإلفالس في الـصحيفة اليوميـة           

  .المحكمة
  

إذا وجد في التفليسة أمواٌل للغير، كأن تكون أودعت لدى المفلس أو سلمت إليه ألجـل بيعهـا          
لحساب مالكها أو لتحصيل قيمتها أو على سبيل الضمان أو استعارها الستعمالها أو غير ذلـك                

) ٦٦٣( المـادة    فقضت. من األسباب التي نتج عنها وجود مال مملوك للغير في حيازة المفلس           
بحق المالك في استرداد أمواله من التفليسة بشرط أن يثبت ملكيتـه لألشـياء التـي يطلـب                  
استردادها ووجودها عيناً في التفليسة، وبتوافر الشرط أعاله يصبح واجباً على أمين التفليـسة              

ـ                سة رد  بعد الحصول على إذن من قاضي التفليسة رد المال إلى مالكه، وإذا رفض أمين التفلي
  .المال إلى مالكه وجب عرض النزاع على قاضي التفليسة

ومن ذلـك مـا     ) ٦٦٣(أورد المشروع الحقاً بعض التطبيقات على القاعدة الواردة في المادة           
من جواز استرداد البضائع المملوكة للغير والموجودة ضمن أموال         ) ٦٦٤(نصت عليه المادة    

لى سبيل الوديعة أو ألجل بيعها لحـساب مالكهـا أو        التفليسة إذا كانت قد سلمت إلى المفلس ع       
وإذا سلمت البضاعة إلى وكيـل لبيعهـا        . ألجل تسليمها إليه بشرط أن توجد في التفليسة عيناً        

لحساب الموكل ثم أفلس الوكيل، بعد البيع وقبل قبض الثمن من المشتري جاز للموكل مطالبة               
 مستحقاً في ذمته ولم يتم الوفاء بـه بورقـة           المشتري بالثمن مباشرة متى كان الثمن ال يزال       

تجارية أو بمقاصة في حساب جار بين المفلس والمشتري، مما يعني أن مجـرد القيـد فـي                  
الحساب الجاري ال يكون سبباً مانعاً من استرداد الثمن إال إذا ترتب عليه وقوع المقاصة بـين                 

اعة التي سلمت إليه علـى سـبيل        وإذا أودع المفلس البض   . ثمن البضاعة وحق للوكيل المفلس    
أمـا إذا اقتـرض     . األمانة أو الوكالة لدى الغير جاز للمالك استردادها من هذا الغير مباشرة           

المفلس وقدم ضماناً لهذا القرض البضاعة المودعة لديه أو التي وكل في بيعها دون أن يعلـم                 
ها، فإنه فـي هـذه ال يجـوز         الدائن المرتهن بعدم ملكية المفلس للبضاعة التي نشأ الرهن علي         

وعلـى  . للمالك استرداد البضاعة من الدائن المرتهن إال إذا دفع له دينه المضمون بالبـضاعة          
  .المسترد أن يدفع ألمين التفليسة الحقوق المستحقة للمفلس
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تطبيقاً آخر لحق المالك في االسترداد من أمـوال التفليـسة، يتعلـق             ) ٦٦٥/١(عالجت المادة   
وراق التجارية وغيرها من الصكوك فقررت لمالك الصك الحق في استرداده مـن       باسترداد األ 

األول إذا كانت هذه الصكوك قد سـلمت إلـى المفلـس            : التفليسة إذا توافر الشرطان اآلتيان    
لتحصيل قيمتها أو أرباحها أو لتخصيصها لوفاء معين، الثاني أن يكون الصك موجوداً بذاتـه               

  .ته قد دفعتفي التفليسة ولم تكن قيم
لمن أودع لدى المفلس أوراقا نقدية أن يستردها بعد أن يثبت ذاتيتها            ) ٦٦٥/٢(وأجازت المادة   

  .بأن يحدد مثال أرقامها أو كونها موضوعة بظرف مغلق ممهور بتوقيعه
أنه إذا فسخ عقد البيع بحكم أو بمقتضى شرط في العقد قبل صـدور              ) ٦٦١/١(وبينت المادة   

س المشتري جاز للبائع استرداد البضائع كلها أو بعضها من التفليسة بـشرط             الحكم بشهر إفال  
االسترداد ولو وقع الفسخ بعد صدور      ) ٦٦٦(وأجازت الفقرة الثانية من المادة      . أن توجد عيناً  

حكم شهر اإلفالس بشرط أن تكون دعوى االسترداد أو دعوى الفسخ قد أقيمت قبل صـدور                
  .هذا الحكم بشهر اإلفالس

حالة إفالس المشتري وال تزال البضاعة في حوزة البائع وكذلك حالـة            ) ٦٦٧(اولت المادة   تن
إفالس المشتري أثناء وجود البضائع في الطريق، فأوضحت أنه إذا أفلس المشتري قبل دفـع               
الثمن وكانت البضائع في حوزة البائع جاز له حبسها، وإذا كانت قد أرسلت إليه ولم تدخل بعد                 

مخازن وكيله المكلف ببيعها جاز له استرداد حيازتها إال أن تكون قد فقدت ذاتيتها              مخازنه أو   
أو تصرف فيها المفلس بغير تدليس بموجب وثائق النقل أو الملكية، ويجوز ألمـين التفليـسة                
بإذن من قاضي التفليسة طلب تسليم البضاعة بشرط دفع الثمن المتفق عليه للبـائع، ولألخيـر       

  . بة بالفسخ والتعويض واالشتراك به في التفليسةالحق في المطال
حالة إفالس المشتري قبل دفع الثمن وبعد دخول البضاعة في مخازنه،           ) ٦٦٨(وعالجت المادة   

فقضت بأنه ال يجوز حينها للبائع أن يطلب فسخ البيع أو استرداد البضائع كما يسقط حقه فـي                  
على جماعة الدائنين بأي شـرط يخـول البـائع          وال يحتج   . االمتياز باستثناء حالة بيع المتجر    

  .استرداد البضائع أو االحتفاظ بامتيازه عليها
مدة سنة من تاريخ نشر حكم اإلفالس ميعاداً لتقادم دعـاوى االسـترداد             ) ٦٦٩(حددت المادة   

  .التي توجه إلى أمين التفليسة
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  الفصل الرابع

  إدارة التفليسة

مـن  ) ٦٥٩-٦٣٣(شروع إدارة التفليسة، ويقابلها المـواد       من الم ) ٦٩٦-٦٧٠(تعالج المواد   
من قـانون التجـارة     ) ٣٨٢-٣٥١(، والمواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(قانون التجارة المصري رقم     

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(األردني رقم 
  

  الفرع األول

  إدارة موجودات التفليسة

  )٦٧٠(مادة 
ختام علـى محـال المفلـس       يقوم قاضي التفليسة فور صدور الحكم بشهر اإلفالس بوضع األ         

ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقوالته، وله أن يندب أحد موظفي المحكمة لـذلك كمـا               
يقوم بإبالغ رئيس كل محكمة يوجد بدائرتها مال للمفلس لندب من يقوم بوضع األختام علـى                

  .هذا المال
ـ             از لـه أو لمـن يندبـه        وإذا تبين لقاضي التفليسة إمكان جرد أموال المفلس في يوم واحد ج

الشروع في الجرد فوراً دون حاجة إلى وضع األختام على أن يحرر محضر بوضع األختـام                
  .أو بالجرد يوقعه من قام بهذا اإلجراء

  
  )٦٧١(مادة 

ال يجوز وضع األختام على المالبس والمنقوالت الضرورية للمفلس ولمن يعـولهم، ويعـين              
  .لى المفلس بقائمة يوقعها هو وقاضي التفليسةقاضي التفليسة هذه األشياء وتسلم إ

  
  )٦٧٢(مادة 

يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليـسة بعـدم وضـع                   
  :األختام أو برفعها عن األشياء اآلتية 

  .الدفاتر التجارية
يب أو التي تحتاج إلى     األوراق التجارية وغيرها من الصكوك التي تستحق الوفاء في ميعاد قر          

  .إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها
  .النقود الالزمة للصرف على الشئون العاجلة للتفليسة

األشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمة أو التي تقتـضي صـيانتها مـصاريف                 
  .باهظة
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  .األشياء الالزمة لتشغيل المتجر إذا تقرر االستمرار في تشغيله
وتجرد األشياء المذكورة في الفقرة السابقة بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وتـسلم               

  .ألمين التفليسة بقائمة يوقعها
  

  )٦٧٣(مادة 
  .يأمر قاضي التفليسة بناء على طلب أمينها برفع األختام للشروع في جرد أموال المفلس

  .اً من تاريخ صدور حكم شهر اإلفالسويجب أن يبدأ رفع األختام والجرد خالل ثالثين يوم
  

  )٦٧٤(مادة 
يجري الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من يندبه لذلك وأمين التفليـسة وكاتـب المحكمـة                

  .ويخطر المفلس بيوم الجرد ويجوز له الحضور
وتحرر قائمة جرد من نسختين يوقعهما قاضي التفليسة أو من ندبه لذلك وأمين التفليسة وكاتب               

  .ة وتودع إحداهما قلم كتاب المحكمة وتبقى األخرى لدى أمين التفليسةالمحكم
  .وتذكر في القائمة األموال التي لم توضع عليها األختام والتي رفعت عنها

  .وتجوز االستعانة بخبير مثمن في إجراء الجرد وتقويم األموال
  

  )٦٧٥(مادة 
بمناسبة الوفاة أو إذا توفي التاجر بعـد  إذا شُهر اإلفالس بعد وفاة التاجر ولم تحرر قائمة جرد    

شهر إفالسه وقبل الشروع في تحرير قائمة الجرد أو قبل إتمامها وجب تحرير القائمة فوراً أو                
االستمرار في تحريرها بالكيفية المبينة في المادة السابقة وذلك بحضور ورثة المفلس أو بعـد               

  .إخطارهم بالحضور
  

  )٦٧٦(مادة 
سة بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه ويوقع في نهاية قائمة الجرد بما             يتسلم أمين التفلي  

  .يفيد ذلك
  

  )٦٧٧(مادة 
  .ال يجوز تسليم الدفاتر التجارية إلى أمين التفليسة إال بعد أن يقوم قاضي التفليسة بأقفالها
 مـرة   ويدعى المفلس إلى حضور جلسة إقفال الدفاتر التجارية فإذا لم يحضر وجـب دعوتـه              

  .أخرى بالحضور خالل ثالثة أيام من تاريخ تبليغه وإال أقفلت الدفاتر بغير حضوره
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وال يجوز للمفلس أن ينيب عنه غيره لحضور جلسة إقفال الدفاتر إال ألسباب يقبلهـا قاضـي                 
  .التفليسة

  
  )٦٧٨(مادة 

 أو أن يعهد بذلك     إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزانية، وجب على أمين التفليسة أن يقوم بعملها             
إلى مدقق حسابات قانوني بأذن من قاضي التفليسة، وإيداعها قلم كتاب المحكمة فور االنتهـاء               

  .منها
ويتسلم أمين التفليسة الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة بأشغاله، وألمين التفليسة فـضها             

  .واالحتفاظ بها وللمفلس االطالع عليها
  

  )٦٧٩(مادة 
 التفليسة القيام بجميع األعمال الالزمة للمحافظة على حقوق المفلس لـدى الغيـر،              يتولى أمين 

  .والمطالبة بها واستيفائها
وعليه أن يقوم بإجراء قيد ما للمفلس من حقوق عينية على عقارات مدينيه إذا لم يكن المفلـس    

  .قد قام بها
  

  )٦٨٠(مادة 
 التمهيدية ومع ذلك يجوز لقاضي التفليـسة        ال يجوز بيع أموال التفليسة خالل فترة اإلجراءات       

بناء على طلب أمينها أن يأذن ببيع األشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في القيمـة أو                  
كما يجوز اإلذن ببيع أموال التفليسة إذا كـان البيـع           . التي تقتضي صيانتها مصاريف باهظة    

لبيع يحقق نفعاً مؤكـداً للـدائنين أو        الزماً للحصول على نقود للصرف على شئونها، أو كان ا         
وال يجوز اإلذن بالبيع في الحالة األخيرة إال بعد أخذ رأى المراقب وإخطار المفلـس               . للمفلس

  .بالبيع وسماع أقواله
ويتم بيع المنقوالت بالكيفية التي يعينها قاضي التفليسة أما بيع العقار فيجب أن يتم طبقاً ألحكام                

  .القانون المنظم لذلك
ويجوز الطعن لدى المحكمة في القرار الصادر من قاضي التفليسة ببيع أموال المفلس خـالل               

  .فترة اإلجراءات التمهيدية
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  )٦٨١(مادة 
يجوز لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب وسماع أقوال المفلس أو إخطاره أن يأذن ألمـين                

التفليسة ولو كـان خاصـاً بحقـوق أو         التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق ب         
  .دعاوى عقاريه

فإذا كان النزاع غير معين القيمة أو كانت القيمة تزيد على ألفي دينار، فال يكون الـصلح أو                  
قبول التحكيم نافذاً إال بعد تصديق قاضي التفليسة على شروطه، ويكلف المفلس بالحضور عند              

ويجوز الطعن  . وال يكون العتراضه أي أثر    . ضرالتصديق ويسمع قاضي التفليسة أقواله إذا ح      
لدى المحكمة في قرار قاضي التفليسة إذا صدر برفض التصديق علـى شـروط الـصلح أو                 

  .التحكيم
وال يجوز ألمين التفليسة النزول عن حق للمفلس، أو اإلقرار بحق للغير عليـه إال بالـشروط                 

  .المبينة في هذه المادة
  

  )٦٨٢(مادة 
 بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعـد أخـذ رأي المراقـب أن يـأذن            لقاضي التفليسة 

باالستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة أو مصلحة المفلس أو مصلحة              
  .الدائنين

ويجـوز  . ويعين قاضي التفليسة بناء على اقتراح أمينها من يتولى إدارة المتجر وتحديد أجره            
  .سه لإلدارة ويعتبر األجر الذي يحصل عليه بديالً عن اإلعانةتعيين المفلس نف

ويشرف أمين التفليسة على من يعين لإلدارة وعليه أن يقدم تقريراً شهرياً إلى قاضي التفليسة               
  .عن سير التجارة

ويجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بـرفض مـنح               
  . في تشغيل المتجراألذن باالستمرار

  
  )٦٨٣(مادة 

في حالة وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات اإلفالس ولهم أن ينيبوا أحدهم ليمثلهم في                
فإذا لم يتفقوا على إنابة أحدهم جاز لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينهـا إنابـة مـن                  . ذلك

  .يمثلهم، وللقاضي في كل وقت عزل من أنيب وتعيين غيره
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  )٦٨٤(مادة 
تودع المبالغ التي يحصلها أمين التفليسة لحسابها خزانة المحكمة أو مـصرفاً يعينـه قاضـي                
التفليسة في يوم التحصيل أو في يوم العمل الثاني وذلك بعد خصم المبالغ التـي يخصـصها                 

و يلزم أمين التفليسة بتعويض يقدره قاضي التفليـسة إذا تـأخر فـي              . القاضي للمصروفات 
وعليه أن يقدم إلى قاضي التفليسة بياناً بالمبالغ المحصلة خالل خمسة أيام من تـاريخ        . داعاإلي

  .إيداعها
وال يجوز سحب تلك المبالغ أو غيرها مما يودعه الغير لحساب التفليسة إال بأمر من قاضـي                 

  .التفليسة
  

  )٦٨٥(مادة 
ر بإجراء توزيعـات علـى   يجوز عند الضرورة لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقب أن يأم 

الدائنين الذين حققت ديونهم ويكون التوزيع بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويؤشر عليهـا              
  .قاضي التفليسة بإجراء التوزيع

ويجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضـي التفليـسة الخـاص                
  .بإجراء توزيعات على الدائنين

  
  )٦٨٦(مادة 
 أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة خالل ثالثين يوماً من إخطاره بالتعيين تقريـراً                على

عن أسباب اإلفالس وحالة التفليسة الظاهرة وظروفها، ويجوز لقاضي التفليسة تعيـين ميعـاد              
  .آخر لتقديم هذا التقرير، وعلى القاضي إحالة التقرير مع مالحظاته إلى النيابة العامة

ب على أمين التفليسة أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقارير عن حالة التفليسة في مواعيـد                كما يج 
  .دورية يحددها القاضي

  
بهدف تبسيط إجراءات اإلفالس وسرعة تحديد ما للمفلس وما عليه لتقرير الحل المناسب لـه               

فالس القيام  على قاضي التفليسة فور صدور الحكم بشهر اإل       ) ٦٧٠(ولدائنيه فقد أوجبت المادة     
بوضع األختام على محال المفلس ومكاتبه وخزائنه ودفاتره وأوراقه ومنقوالته، وإبالغ رئيس            

وإذا تبين لقاضي التفليـسة إمكـان       . كل محكمة يوجد بدائرتها مال للمفلس ألداء ذات اإلجراء        
ويجوز أن يقـوم بـذلك      . عمل الجرد في يوم واحد، فله أن يصرف النظر عن وضع األختام           

قاضي التفليسة بنفسه أو بواسطة من يندبه لذلك من موظفي المحكمة، ويجب توقيع محـضر               
  .بوضع األختام وبالجرد
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األشياء التي ال يجوز وضع األختام عليها حيث تضمنت عـدم جـواز             ) ٦٧١(تناولت المادة   
وضع األختام على المالبس والمنقوالت الضرورية للمفلس ولمن يعـولهم، ويحـدد قاضـي              

  .فليسة هذه األشياء ويسلم للمفلس قائمة بهاالت
األشياء التي يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته أو بناء علـى              ) ٦٧٢(وبينت المادة   

طلب أمين التفليسة بعدم وضع األختام عليها وإنما يتم جردها بحضور قاضي التفليسة أو مـن                
الـدفاتر التجاريـة، واألوراق     : وهذه األشياء هي  . يندبه لذلك، وتسلم قائمة بها ألمين التفليسة      

التجارية وغيرها من الصكوك التي تستحق الوفاء في ميعاد قريـب أو التـي تحتـاج إلـى                  
إجراءات للمحافظة على الحقوق الثابتة فيها، والنقود الالزمة للصرف على الـشئون العاجلـة              

القيمة أو التـي تقتـضي صـيانتها        للتفليسة، واألشياء القابلة لتلف سريع أو لنقص عاجل في          
  .مصاريف باهظة، واألشياء الالزمة لتشغيل المتجر إذا ما تقرر االستمرار في تشغيله

مدة ثالثين يوماً من تاريخ شهر اإلفالس يتم خاللها البدء برفع األختـام             ) ٦٧٣(حددت المادة   
ضي التفليسة بناء   بهدف الشروع في جرد أموال المفلس، وأن يكون األمر بذلك صادر عن قا            

  .على طلب أمينها
بوجوب إخطار المفلس عند إجراء الجرد بحضور قاضي التفليسة أو من           ) ٦٧٤(قضت المادة   

يندبه وأمين التفليسة وكاتب المحكمة وقيام هؤالء بالتوقيع على نسختي قائمة الجرد، وأجازت             
  .االستعانة بخبير مثمن عند إجراء الجرد وتقويم األموال

الحالة التي يجب فيها تحرير قائمة الجرد بحضور ورثة المفلـس أو            ) ٦٧٥(ت المادة   وأوضح
بعد إخطارهم بالحضور، وذلك عند إشهار إفالس التاجر بعد وفاته ودون تحرير قائمة جـرد               

  . بمناسبة وفاته أو عند وفاته بعد شهر إفالسه وقبل تحرير هذه القائمة
 مهمته األساسية المتمثلة في إدارة التفليسة نصت المادة         وحتى يتمكن أمين التفليسة من مباشرة     

على تسليمه بعد الجرد أموال المفلس ودفاتره وأوراقه، ويوقع أمـين التفليـسة علـى               ) ٦٧٦(
  . القائمة بما يفيد قيام واقعة التسلم

لتسليم أمين التفليسة دفاتر التاجر المفلس التجاريـة أن يقـوم قاضـي             ) ٦٧٧(وأوجبت المادة   
لتفليسة بإقفالها وأوضحت أنه يشترط إلقفالها دعوة المفلس للحضور وإذا لم يحـضر يـدعى               ا

ثانية وإال يتم قفلها دون حضوره، وإذا حضر فيجب أن يمثل شخصيا وال يجوز أن ينيب عنه                 
  . غيره إال إذا سمح له قاضي التفليسة بذلك

نية عند شهر اإلفالس، وجـب علـى        أنه إذا لم يكن المفلس قد قدم الميزا       ) ٦٧٨(وبينت المادة   
أمين التفليسة أن يقوم بإعدادها أو أن يعهد بذلك إلى مدقق حسابات قانوني بإذن مـن قاضـي                 
التفليسة، ويجب على أمين التفليسة بعد إعداد الميزانية مباشرة إيداعها قلم كتـاب المحكمـة،               

 بأشغاله، وألمين التفليسة فضها     ويجب عليه أيضاً تسلم الرسائل الواردة باسم المفلس والمتعلقة        
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واالحتفاظ بها وللمفلس اإلطالع عليها، أما الخطابات والرسائل الواردة باسم المفلس والغيـر             
  .متعلقة بأشغاله فإنها يجب أن تسلم إلى المفلس بدون أن تفتح

نين بهدف المحافظة على حقوق المفلس لدى الغير، والذي يعني تلقائياً حفظ حقوق جماعة الدائ             
أوجبت على أمين التفليسة القيام بجميع األعمال الالزمة للمحافظـة علـى            ) ٦٧٩(فإن المادة   

حقوق المفلس لدى الغير والمطالبة بها واستيفائها وإجراء قيد بما للمفلس من حقوق عينية على               
 يلزم  وقد يكون من بين هذه اإلجراءات القيام بما       . عقارات مدينيه إذا لم يكن المفلس قد أجراه       

لقطع تقادم الديون المستحقة للمفلس، وإيقاع الحجز التحفظي عند اللزوم، وتقديم الطعون على             
األحكام الصادرة ضد المفلس حتى ال تفوت مواعيدها، وتحرير احتجاجات عدم القبول أو عدم              

  .الوفاء بقيمة األوراق التجارية التي يكون المفلس دائنا فيها، وغير ذلك من اإلجراءات
بيع أموال التفليسة خالل فترة اإلجراءات التمهيدية إال بإذن من قاضي           ) ٦٨٠(ولم تجز المادة    

التفليسة وبناء على طلب أمينها وذلك في حال البضائع المعرضة للتلف أو النقص في قيمتهـا                
أو في حالة ما إذا كان البيع ضرورياً لتغطية مصاريف التفليسة أو ما يحقق النفـع للـدائنين                  

المفلس وأوضحت أن بيع المنقول يتم بالطريقة التي يعينها قاضي التفليسة وبيع العقـار يـتم              و
وفقا ألحكام القانون الخاص بذلك، وأجازت الطعن لدى المحكمة في القرار الصادر عن قاضي              
التفليسة ببيع أموال المفلس خالل فترة اإلجراءات التمهيدية على أن ال يشترك قاضي التفليسة              

  .ي أصدر اإلذن في الهيئة التي تنظر الطعنالذ
لقاضي التفليسة بعد أخذ رأي المراقـب وسـماع أقـوال المفلـس أو              ) ٦٨١(وأجازت المادة   

إخطاره اإلذن ألمين التفليسة بالصلح أو بقبول التحكيم في كل نزاع يتعلق بالتفليسة ولو كـان                
هذه المادة في ظروف وشـروط      خاصا بحقوق أو دعاوى عقارية، وفصلت الفقرة الثانية من          

ذلك، فنصت على عدم نفاذ الصلح أو قبول التحكيم إال بمصادقة قاضي التفليسة على شروطه               
إذا ما كان النزاع غير معين القيمة أو كانت قيمته تزيد على ألفي دينار، ويجب دعوة المفلس                 

نفس الحكـم علـى     ويسري  . للحضور عند التصديق لسماع أقواله إال أنه ال قيمة العتراضه         
  .تنازل أمين التفليسة عن حق للمفلس في ذمة الغير أو إقرار بحق للغير عليه

ويجوز الطعن لدى المحكمة التي أصدرت حكم اإلفالس في قرار قاضي التفليـسة إذا صـدر                
برفض التصديق على شروط الصلح أو التحكيم، وأما إذا كان قراره بالتـصديق علـى تلـك                 

  .طعن عليهالشروط فال يقبل ال
لقاضي التفليسة بناء على طلب أمينها أو طلب المفلس وبعد أخـذ            ) ٦٨٢(كما وأجازت المادة    

رأي المراقب بأن يأذن باالستمرار في تشغيل المتجر إذا اقتضت ذلك المـصلحة العامـة أو                
ر مصلحة المفلس أو مصلحة الدائنين ويعين بناء على اقتراح األمين من يتولى إدارة هذا المتج              

ويحدد له أجرة، مع جواز تعيين المفلس نفسه ليتولى إدارة المتجر ويعتبر األجر الذي يحصل               
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وفـي حـال رفـض قاضـي        . عليه المفلس في هذه الحالة بديالً عن اإلعانة التي قد تقرر له           
 مثالً كنتيجة لعـدم اقتناعـه       –التفليسة لطلب األمين أو المفلس باالستمرار في تشغيل المتجر          

 فإنه يجوز للمفلس وألمين التفليسة الطعن أمام المحكمة في قرار قاضـي             –جدوى ذلك   بجدية  
  .التفليسة هذا

حالة وفاة المفلس وحلول الورثة محله في إجـراءات اإلفـالس حيـث             ) ٦٨٣(عالجت المادة   
قررت أنه في حال وفاة المفلس يقوم ورثته مقامه في إجراءات اإلفالس وأنه يجوز لهم إنابـة                 

ن الغير ليمثلهم في ذلك، فإن لم يتفقوا جاز للقاضي بناء على طلب أمـين التفليـسة                 شخص م 
  .إنابة من يمثلهم، وله عزله وتعيين غيره في أي وقت

أمين التفليسة بإيداع المبالغ التي يحصلها لحسابها خزانـة المحكمـة أو            ) ٦٨٤(ألزمت المادة   
ه قاضي التفليسة إذا تأخر في إيداع المبالغ        مصرفاً يعينه قاضي التفليسة وألزمته بتعويض يقدر      

ولم تجـز   . التي يحصلها، وتقديم بيان بها لقاضي التفليسة خالل خمسة أيام من تاريخ إيداعها            
  . سحب تلك المبالغ إال بأمر من قاضي التفليسة

لقاضي التفليسة بعـد أخـذ رأي       ) ٦٨٥(بهدف سرعة إنهاء إجراءات التفليسة أجازت المادة        
ب وإذا اقتضت الضرورة ذلك أن يأمر بإجراء توزيعات على الـدائنين الـذين حققـت                المراق

ديونهم ووضحت بأن التوزيع يكون بمقتضى قائمة يعدها أمين التفليسة ويقوم قاضي التفليـسة              
بالتأشير عليها بإجراء التوزيع، وأجازت لكل ذي مصلحة وللمفلس الطعن في قرار القاضـي              

  .وأما قراره برفض التوزيع فال يقبل الطعن عليه. المتعلق بهذا التوزيع
التقارير التي يجب أن يقدمها أمين التفليسة لقاضي التفليسة عن حالة           ) ٦٨٦(ووضحت المادة   

التفلسية، وأول هذه التقارير يقدمه أمين التفليسة خالل ثالثين يوماً من إخطاره بالتعيين يبـين               
قصير أو تدليس من المدين تسبب في إعـالن إفالسـه           فيه أسباب اإلفالس وما إذا كان ثمة ت       

وكذلك ظروف التفليسة الظاهرة وحالتها، ويقوم قاضي التفليسة بإحالة هذا التقرير إلى النيابـة              
العامة لتتخذ بدورها اإلجراءات الالزمة إذا ما تبين وجود تقصير أو تدليس من جانب المدين               

ن التفليسة تقارير دورية عن حالـة التفليـسة فـي           إضافة لذلك يقدم أمي   . أدى إلعالن إفالسه  
  .المواعيد التي يحددها قاضي التفلسية
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  الفرع الثاني

  تحقيق الديون

  )٦٨٧(مادة 
على جميع الدانيين ولو كانت ديونهم مضمونه بتأمينات خاصة أو كانت ثابتة بأحكام نهائية أن               

س مستندات ديونهم مع بيان تفصيلي لهذه       يسلموا أمين التفليسة عقب صدور الحكم بشهر اإلفال       
الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن             
لدى سلطة النقد يوم صدور الحكم بشهر اإلفالس، ويحرر أمـين التفليـسة إيـصاالً بتـسلمه                 

  .مستندات الدين والبيان
  .إلى أمين التفليسة بالبريد المسجل مع علم الوصولويجوز إرسال مستندات الدين والبيان 

  .ويجب أن يتضمن البيان تعيين موطن مختار ألمين التفليسة في دائرة المحكمة
ويعيد أمين التفليسة المستندات إلى الدائنين بعد إقفال التفليسة ويكون مسئوالً عنها لمدة سنة من              

  .تاريخ أقفالها
  

  )٦٨٨(مادة 
الدائنين المقيدة أسماؤهم في الميزانية مستندات ديونهم في العشرة أيام التالية           إذا لم يقدم جميع     

لنشر الحكم بشهر اإلفالس في الصحف، وجب على أمين التفليسة النشر فوراً فـي الـصحيفة                
اليومية التي نشر فيها حكم اإلفالس يدعو الدائنين إلى تقديم مستندات ديونهم والبيان المـشار               

ة السابقة مع إخطار الدائنين المعروفة عناوينهم بهذه الدعوة بكتب مـسجلة بعلـم              إليه في الماد  
  .الوصول

وعلى الدائنين تقديم مستندات ديونهم والبيان خالل  األيام العشرة التالية لتاريخ دعوتهم بالنشر              
  .في الصحف ويزاد هذا الميعاد إلى ثالثين يوماً بالنسبة للدائنين المقيمين خارج البالد

  
  )٦٨٩(مادة 

يجرى تحقيق الديون بمعرفة أمين التفليسة ومعاونة المراقب وبحضور المفلس أو بعد دعوتـه              
  .للحضور

وإذا نازع أمين التفليسة أو المراقب أو المفلس في صحة دين أو في مقداره أو في ضـماناته                  
يم إيضاحات  وجب على األمين تبليغ الدائن بكتاب مضمون الوصول عن المنازعة وللدائن تقد           

  .كتابية أو شفوية خالل األيام العشرة التالية لتاريخ تسلمه التبليغ
وال تخضع الديون واجبة السداد المستحقة للحكومة عن الرسوم والضرائب المختلفة إلجراءات            

  .تحقيق الديون
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  )٦٩٠(المادة 
 بها تـشتمل علـى      بعد االنتهاء من تحقيق الديون يودع أمين التفليسة قلم كتاب المحكمة قائمة           

بيان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت وما يراه بشأن قبولها أو رفضها، كما يـودع               
كشفاً بأسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس مبيناً به مقـدار                

  .ديونهم ونوع تأميناتهم واألموال المقررة عليها
 خالل ستين يوماً من تاريخ نشر الحكم بشهر اإلفالس، ويجوز عنـد  ويجب أن يتم هذا اإليداع 

  .االقتضاء إطالة هذا الميعاد بقرار من قاضي التفليسة
وعلى أمين التفليسة خالل ستة أيام من تاريخ اإليداع أن ينشر في صحيفة يومية يعينها قاضي                

ئن خالل هذا الميعاد نـسخة      التفليسة بياناً بحصول اإليداع وأن يرسل إلى المفلس وإلى كل دا          
  .عن القائمة والكشف المتقدم ذكرهما مع بيان المبالغ التي يري قبولها من كل ذلك
  .ولكل ذي مصلحة اإلطالع على القائمة والكشف المودعين بقلم كتاب المحكمة

  
  )٦٩١(مادة 

ل عشرة أيام   للمفلس ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة فيها خال             
من تاريخ النشر في الصحف بحصول اإليداع، وتزاد المدة إلى ثالثين يوماً للدائن المقيم خارج           
البالد، وتسلم المنازعة إلى قلم كتاب المحكمة ويجوز إرسالها بالبريد المسجل بعلم الوصول أو              

علـى قاضـي    بالبرق أو التلكس أو الفاكس، وعلى قلم الكتاب عرض المنازعة فور تـسلمها              
  .التفليسة للفصل فيها

  
  )٦٩٢(مادة 

بعد انقضاء العشرة أيام المنصوص عليها في المادة السابقة يضع قاضي التفليسة قائمة نهائيـة               
بالديون غير المتنازع عليها، ويؤشر أمين التفليسة على البيان المصاحب لمستندات هذه الديون             

  .نهابما يفيد قبولها ومقدار ما قبل من كل دين م
  .ويجوز لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تسلم أو ترسل بشأنه منازعة

ويفصل قاضي التفليسة في الديون المتنازع عليها خالل ثالثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعـاد               
المنازعة، ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بسبعة أيام علـى               

  .األقل كما يبلغهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره
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  )٦٩٣(مادة 
يجوز الطعن لدى المحكمة في القرار الصادر عن قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفـضه إذا                
كانت قيمة الدين تزيد على نصاب محكمة البداية خالل األيام العشرة التالية لتاريخ  صـدور                

  .الطعن وقف إجراءات التفليسة إال إذا أمرت المحكمة بذلكالقرار، وال يترتب على 
ويجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن قبل الفصل فيه أن تقرر مؤقتاً قبول الدين بملغ تقـدره،                

  .وال يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا أقيمت بشأنه دعوى جزائية
  .صفه ديناً عادياًوإذا كان الطعن في الدين متعلقا بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بو
  .وال يجوز الطعن في حكم المحكمة برفض الدين نهائياً أو بقبوله

  .وال يشترك الدائن الذي لم يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في إجراءات التفليسة
  

  )٦٩٤(مادة 
ال يشترك الدائنون الذين لم يقدموا طلباتهم في المواعيد المعينـة فـي التوزيعـات الجاريـة                 

التفليسة، وإنما تجوز لهم المنازعة لدى قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود             لموجودات  
  .المحصلة ويتحملون مصروفات المنازعة

وال يترتب على المنازعة وقف تنفيذ التوزيعات التي أمر بها قاضي التفليسة، ومع ذلك يجوز               
لغ التي يقدرها قاضـي التفليـسة       للدائنين المتقدم ذكرهم االشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبا       

  .بصورة مؤقتة وتحفظ لهم أنصبتهم إلى حين الفصل في المنازعة
وإذا ثبتت ديونهم فيما بعد لم يجز لهم المطالبة بحصص في التوزيعات التي تمت ولكن يجوز                

ـ                  م لهم أن يأخذوا من المبالغ المتبقية التي لم توزع أنصبة ديونهم التي كانت تعود إليهم لو أنه
  .اشتركوا في التوزيعات السابقة

  
لما كانت اإلجراءات التمهيدية ال تقتصر على جرد أموال المفلس فحسب وإنما تشتمل أيـضا               
حصر ديونه والتأكد من صحتها وجديتها تجنباً إلمكانية اختالق المفلس ديوناً وهميـة ربمـا               

 الدائنين على منحـه     بهدف إعادة الحصول على جزء من أمواله عند تصفيتها أو بهدف حمل           
الصلح الالزم، وألن تحقيق هذه الديون يتم أصال من خالل القضاء الذي يستغرق وقتا للنظـر                
فيها وإصدار قرار بقبولها أو رفضها، وبهدف تيسير إجراءات التفليسة وتبسيطها، من أجـل              

 بمعاونـة   ذلك كله لجأ المشروع إلى طريق وسط لتحقيق الديون فعهد بها إلى أمين التفليـسة              
  . المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطار المفلس بالحضور

إجراءات التحقق من وجود الديون فوضحت ما يجب عمله من قبل           ) ٦٨٧(وقد تناولت المادة    
الدائنين لكي يتم التحقق من وجود الديون التي يطالبون بها وتأميناتها، إذ أوجبت على جميـع                
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سة بعيد صدور الحكم بشهر اإلفالس مستندات ديونهم مع بيـان           الدائنين أن يسلموا أمين التفلي    
تفصيلي لهذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سـعر              
الصرف المعلن لدى سلطة النقد يوم صدور الحكم بشهر اإلفالس وشامال أيضا تعيين محـل                

ليحصل إعالنه فيه باألوراق الرسـمية بمعرفـة        مختار للدائن الذي أرسله في دائرة المحكمة        
. أمين التفليسة، وسمحت بإرسال هذه المستندات والبيان بالبريد المسجل مـع علـم الوصـول       

وأوجبت هذه المادة على أمين التفليسة تحرير إيصال بتسلمه مستندات الديون والبيان، وألزمته             
وسـيكون الـدائنون    . نة بعد قفل التفليـسة    بإعادة هذه المستندات إلى الدائنين وبحفظها لمدة س       

العاديون ملزمين بإتباع هذه اإلجراءات وتقديم البيانات الالزمة، ألنهم يفقدون بإفالس المـدين             
  . حق رفع الدعاوى واتخاذ إجراءات التنفيذ االنفرادية

ة، هذه األحكام سارية أيضا على الدائنين أصحاب الحقوق المضمون        ) ٦٨٧(كما وجعلت المادة    
ألنهم قد يجدون أنفسهم مضطرين من ناحية إلى مشاركة الدائنين العاديين في قسمة الغرمـاء               
عندما ال تكفي األموال الضامنة لسداد حقوقهم بالكامل، وال يـستطيعون ذلـك إال إذا كانـت                 

ومن ناحية أخرى فقد رغب المشروع بإغالق الباب نهائيا أمام          . ديونهم محققة حسب األصول   
  . اصطناع المدين لديون وهميةإمكانية

أنه إذا لم يقدم جميع الدائنون المقيدة أسماؤهم في الميزانيـة المـستندات             ) ٦٨٨(وبينت المادة   
الدالة على ديونهم، وجب على أمين التفليسة فوراً دعوة الدائنين إلى تقديم مـستندات ديـونهم                

لتي نشر فيها حكم اإلفالس مـع       وتتم هذه الدعوة عن طريق النشر في ذات الصحيفة اليومية ا          
إخطار الدائنين المعروفة عناوينهم بهذه الدعوة بكتب مسجلة بعلم الوصول، ويـصبح واجبـاً              
على الدائنين تقديم المستندات والبيان أعاله خالل عشرة أيام من تاريخ دعوتهم بالنـشر فـي                

  .قيمين خارج فلسطينالصحف ويزداد هذا الميعاد حتى ثالثين يوماً بالنسبة للدائنين الم
ألشخاص القائمين بعملية التحقيق في الديون وحالة النزاع في صـحة           ) ٦٨٩(تعرضت المادة   

فقضت بالتزام أمين التفليسة بتحقيق الديون بمعاونة       . أحد الديون والديون المستثناة من التحقيق     
ذلك اإلخطار   األغلب أن يكون     –المراقب وبحضور المفلس أو بعد إخطار المفلس بالحضور         

بخطاب مسجل بعلم الوصول وقد يكون عن طريق قلم كتاب المحكمة، وعند المنازعـة فـي                
واستثنت الفقرة الثالثة من المادة     . صحة الدين أو مقداره أو ضماناته وجب إخطار الدائن فوراً         

  .من تحقيق الديون تلك الديون المستحقة للحكومة عن الرسوم والضرائب المختلفة) ٦٨٩(
على أمين التفليسة بعد االنتهاء من تحقيق الديون أن يودع قلـم كتـاب              ) ٦٩٠(جبت المادة   أو

المحكمة كشفاً يبين فيه أسماء الدائنين الذين يدعون أن لهم تأمينات خاصة على أموال المفلس               
ومقدار ديونهم ونوع تأميناتهم واألموال المقررة عليها إضافة إلى قائمة بالديون تشتمل علـى              

ان بمستنداتها وأسباب المنازعة فيها إن وجدت ورأي أمين التفليـسة بقبولهـا أو رفـضها،                بي
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ويجب أن يتم هذا اإليداع خالل ستين يوماً من تاريخ نشر الحكم بشهر اإلفـالس، ولقاضـي                 
التفليسة إطالة هذا الميعاد عند الحاجة، وخالل ستة أيام من تاريخ اإليداع يجب علـى أمـين                 

ينشر بياناً بحصوله ويرسل نسخة من القائمة والكشف أعاله إلى المفلس وإلى كل             التفليسة أن   
دائن مع بيان المبالغ التي يرى قبولها من كل دين، ولكل ذي مصلحة أن ينازع فـي الـديون                   

. المدرجة فيها خالل عشرة أيام من تاريخ النشر وتزداد إلى ثالثين يوماً للمقيم خارج الـبالد               
ت هذا الميعاد قبوالً ضمنياً من الدائنين والمفلس بقائمة الديون التي أودعـت             ويترتب على تفوي  
  . قلم كتاب المحكمة

أن أي منازعة من األشخاص الذين لهم الحق في النزاع علـى صـحة              ) ٦٩١(وبينت المادة   
الديون المدرجة بالقائمة يجب أن تسلم إلى قلم كتاب المحكمة المختـصة بـشهر اإلفـالس أو         

يه بالبريد المسجل مصحوبا بعلم الوصول أو بالبرق أو التلكس أو الفاكس، وعلى قلم              ترسل إل 
  .المحكمة المختصة بشهر اإلفالس عرضها فوراً على قاضي التفليسة ليفصل فيها

في فقرتها األولى حالة وضع قائمة بالديون غير المتنازع عليها، حيـث            ) ٦٩٢(تناولت المادة   
أن يضع بعد انقضاء عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن            أوجبت على قاضي التفليسة     

أما الديون المتنازع فيها فال تدخل      . حصول إيداع قائمة نهائية بالديون غير المتنازع فيها فقط        
ويؤشر أمين التفليسة على البيـان      . تلك القائمة إال بعد الفصل فيها وصدور حكم نهائي بشأنها         

وأجـازت  . ن بما يفيد قبولها ومقدار ما قُبل من كل دين منهـا           المصاحب لمستندات هذه الديو   
لقاضي التفليسة اعتبار الدين متنازعاً فيه ولو لم تقدم بشأنه أي           ) ٦٩٢(الفقرة الثانية من المادة     

منازعة، وقد يقرر القاضي ذلك إذا ما اعتقد بإمكانية المنازعة في الدين مستقبالً أو أنه شـك                 
وعلى قاضي التفليسة أن يفصل في الديون       . وف المحيطة ببعض الديون   بدقة أو مصداقية الظر   

المتنازع عليها خالل ثالثين يوماً من انقضاء ميعاد المنازعة، ويقوم قلم المحكمة بإخطار ذوي              
الشأن بميعاد جلسة تحقيق الديون قبل انعقادها بسبعة أيام على األقـل كمـا يـبلغهم بـالقرار             

  .صدورهالصادر في المنازعة فور 
الطعن في قرار رفض أو قبول الدين وميعاد هذا الطعن فأجازت الطعن            ) ٦٩٣(تناولت المادة   

أمام المحكمة في قرار قاضي التفليسة بقبول الدين أو رفض قبوله إذا جاوزت قيمـة الـدين                 
نصاب محكمة البداية على أن يقدم ذلك الطعن خالل األيام العشر التالية لتاريخ صدور القرار               
بقبول الدين أو رفض قبوله، وال يترتب على الطعن وقف إجراءات التفليـسة إال إذا أمـرت                 
المحكمة بذلك، ولعل الحكمة من ذلك هي أن ال يستغل أي شخص له مصلحة الطعـن لكـي                  
يوقف إجراءات التفليسة، وإذا رأت المحكمة أن الطعن المقدم يستدعي االهتمام وأنه قد يترتب              

 إجراءات التفليسة ضرر يلحق بمقدم الطعن أو بغيره فيجوز لهـا وقـف              على االستمرار في  
ويجوز للمحكمة قبل الفصل فـي الطعـن        . إجراءات التفليسة ويرجع ذلك إلى تقدير المحكمة      
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قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره، إذ أن المحكمة قد ترى في القبول المؤقت للدين جبراً لضرر قد                 
ما كانت تميل بشكل واضح إلى قبول الدين كنتيجـة لقناعتهـا            يلحق بمقدم الطعن خاصة إذا      

وال يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا أقيمت بشأنه دعوى جزائيـة، وإذا كـان              . بمدى جدية الطعن  
الطعن في الدين متعلقاً بتأميناته وجب على المحكمة قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عاديـاً، ويكـون                

 نهائياً ال يجوز الطعن عليه، وال يشترك الدائن الذي لـم            الحكم الصادر برفض الدين أو قبوله     
  .يقبل دينه نهائياً أو مؤقتاً في التفليسة

للدائنين الذين ال يشتركون في التوزيعات الجارية والخيـارات التـي           ) ٦٩٤(تعرضت المادة   
 لـم   تكون أمامهم، وأثر المنازعة وما يترتب عليها في التوزيعات، فوضحت أن الدائنين الذين            

يقدموا طلباتهم في المواعيد المعينة ال يشتركون في التوزيعات الجارية لموجودات التفليـسة،             
وإنما تجوز لهم المنازعة أمام قاضي التفليسة إلى أن ينتهي توزيع النقود المحصلة ويتحملون              

 التي  مصروفات المنازعة ألنهم هم الذين تسببوا فيها، وال يترتب عليها وقف تنفيذ التوزيعات            
إال أنه يجوز لهؤالء الدائنين االشتراك في التوزيعات الجديدة بالمبالغ التـي            . أمر القاضي بها  

يقدرها قاضي التفليسة لهم بصورة مؤقتة وتحفظ لهم أنصبتهم إلى حين الفصل في المنازعـة،               
 بحـصص   وإذا ثبتت ديونهم فيما بعد أي بعد تقديمها المتأخر وتحقيقها فال يجوز لهم المطالبة             

في التوزيعات التي تمت ولكن يجوز لهم أن يأخذوا من المبالغ المتبقية دون توزيـع أنـصبة                 
  .ديونهم التي كانت تعود إليهم لو أنهم اشتركوا في التوزيعات السابقة

  
  الفرع الثالث

  إقفال التفليسة لعدم كفاية األموال

  )٦٩٥(مادة 
 قبل المصادقة على الصلح وقيام حالـة االتحـاد،   إذا أوقفت أعمال التفليسة لعدم كفاية األموال    

  .جاز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على تقرير أمين التفليسة أن يأمر بأقفالها
ويترتب على قرار إقفال التفليسة لعدم كفاية أموالها أن يعود إلى كل دائن الحـق فـي اتخـاذ      

  .اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس
                   وإذا كان دين الدائن قد حقق وقبل نهائياً في التفليسة جاز له التنفيذ على أموال المفلـس بنـاء
على شهادة من قاضي التفليسة بمقدار الدين وقبوله نهائياً والقرار بإيقاف التفليسة لعدم كفايـة               

  .األموال، ويعتبر هذا بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ
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  )٦٩٦(مادة 
يجوز للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يطلب في كل وقت من قاضي التفليسة إلغاء قرار إقفـال                 
التفليسة لعدم كفاية أموالها إذا أثبت وجود مال  كاف لمواجهة مصروفات أعمال التفليـسة أو                

  .أثبت أن أمين التفليسة تسلم مبلغاً كافياً لذلك
 أو بناء على طلب أمـين التفليـسة بإعـادة           كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذاته        

  .افتتاحها واالستمرار في إجراءاتها
  .وفي جميع األحوال يجب أن تدفع باألولوية مصروفات اإلجراءات التي تمت

  
قد يظهر نتيجة التخاذ اإلجراءات الالزمة لحصر موجودات التفليسة المترتبة علـى صـدور              

لس من أموال ال يكفـي لـدفع نفقـات عمـل الجـرد              الحكم بإشهار اإلفالس أن ما تبقى للمف      
والميزانية ورفع الدعاوى وأتعاب والخبراء والمحامين وغير ذلك من النفقات العاجلة الالزمة            
إلدارة التفليسة، وألن الدائن الذي طلب شهر إفالس المدين قام بإيداع مبلغ مـائتين وخمـسين      

 مصروفات نـشر الحكـم الـصادر بـشهر          ديناراً خزانة المحكمة على سبيل األمانة لحساب      
اإلفالس ووضع األختام على أموال المدين ورفعها والتحفظ على شخصه وبالتـالي ال يجـوز               
استخدام هذه األمانة إال لهذا الغرض، وحيث أن هذا المبلغ في حد ذاته قد ال يكفـي لتغطيـة                   

لقاضي ) ٦٩٥(ت المادة   المصروفات المطلوبة التخاذ كل اإلجراءات التمهيدية، لكل ذلك أجاز        
التفليسة أن يأمر في هذه الحالة بإقفال التفليسة بناء على تقرير أمين التفليسة أو من تلقاء نفسه،                 

إذ أن المشروع قدر    . على أن يصدر هذا األمر قبل التصديق على الصلح أو قيام حالة االتحاد            
 السير في إجراءاتها عديم الفائدة      أن عدم وجود المال الالزم لتغطية نفقات إدارة التفليسة يجعل         

ولم يوجـب   . فهو ال يعود بالنفع على الدائنين الذين صدر حكم اإلفالس أصالً لحماية حقوقهم            
  .المشروع شهر أمر قاضي التفليسة بقفل التفليسة

غير أن هذا اإلقفال ال يعد حالً للتفليسة وإنهاء آلثارها القانونية، وإنما هو مجرد وقف مؤقـت                 
اءاتها إلى أن تظهر للمفلس أموال تكفي لمتابعة السير في إجراءاتها مـن جديـد، إال أن                 إلجر

أوردت بعض االستثناءات على ذلك، إذ أنها أجازت لكل دائن الحق في اتخـاذ              ) ٦٩٥(المادة  
اإلجراءات ومباشرة الدعاوى الفردية ضد المفلس، كما وأجازت لكل دائن حقق دينـه وقُبـل               

 التفليسة أن ينفذ على أموال المفلس بعد قفل التفليسة بناء على شـهادة مـن                بصورة نهائية في  
قاضي التفليسة بمقدار الدين وقبوله نهائياً والقرار بإيقاف التفليسة لعدم كفاية األموال، ويعتبـر              

  . هذا بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ
لب من المحكمة إعادة فتح إجـراءات       للمفلس ولكل ذي مصلحة أن يط     ) ٦٩٦(وأجازت المادة   

التفليسة وإلغاء القرار بإقفالها إذا أثبت وجود مال كاف لمواجهة مصروفات التفليـسة، كـأن               
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يثبت إن تركة آلت للمفلس بعد إغالق التفليسة، أو ظهور أموال جديدة لم تكن أصالً مدرجـة                 
ه أو بناء على طلب أمين التفليسة       كما يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر من تلقاء ذات        . في التفليسة 

بإعادة افتتاحها واالستمرار في إجراءاتها، وفي جميع األحـوال يجـب أن تـدفع باألولويـة                
  .مصروفات اإلجراءات التي تمت

  
  الفصل الخامس

  انتهاء التفليسة

مـن  ) ٦٩٦-٦٦٠(من المشروع انتهاء التفليسة، ويقابلها المـواد        ) ٧٣٦-٦٩٧(تعالج المواد   
من قـانون التجـارة     ) ٤٢٦-٣٨٣(، والمواد   ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(التجارة المصري رقم    قانون  

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(األردني رقم 
  

  الفرع األول

  انتهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين

  )٦٩٧(مادة 
لقاضي التفليسة بعد إعداد القائمة النهائية للديون أن يأمر في كل وقت بناء على طلب المفلس                

هاء التفليسة إذا أثبت أنه أوفى كل ديون الدائنين الذين تحققت ديونهم في التفليـسة أو أنـه                  بإن
أودع قلم كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ الالزمة للوفاء بهذه الديون شاملة األصل               

  .والعوائد والمصاريف
  

  )٦٩٨(مادة 
لحة جماعة الدائنين إال بعد اإلطالع على       ال يجوز لقاضي التفليسة أن يأمر بإنهائها لزوال مص        

  .تقرير أمين التفليسة يبين فيه تحقق أحد الشرطين المشار إليهما في المادة السابقة
وتنتهي التفليسة فور صدور قرار قاضي التفليسة بإنهائها لزوال مـصلحة جماعـة الـدائنين               

  . ويستعيد المفلس جميع حقوقه
  

سة أن يقفل التفليسة لزوال مصلحة الدائنين، وذلك إذا ثبـت           قاضي التفلي ) ٦٩٧(خولت المادة   
أن المفلس أوفى ديون جميع الدائنين الذين تقدموا في التفليسة وتحققت ديونهم أو أنه أودع قلم                
كتاب المحكمة أو لدى أمين التفليسة المبالغ الالزمة للوفاء بهذه الديون شاملة األصل والعوائد              

صلحة واستمرارها طوال نظر الدعوى هو مناط قبولها، وحيث ال          وحيث أن الم  . والمصاريف
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مصلحة ألي من الدائنين في هذه الحالة من االستمرار بإجراءات اإلفالس، فكـان بـديهيا أن                
  .يتضمن المشروع هذا الحكم

أمين التفليسة بأن يقدم، بعد تقديم الطلب من المفلس إلنهـاء التفليـسة،             ) ٦٩٨(وألزمت المادة   
 إلى قاضي التفليسة يبين فيه أن الوفاء بالديون قد تم، أو أن المفلس قد أودع لديه أو قلم                   تقريراً

فإذا تأكد قاضي التفليسة من تـوافر الـشروط أعـاله           . كتاب المحكمة مبالغ تكفي لهذا الوفاء     
وأصدر قراراً بإنهاء التفليسة لزوال مصلحة جماعة الدائنين ترتب على هذا القـرار انتهـاء               

  .فليسة وعودة المفلس إلى كامل حقوقهالت
  

  الفرع الثاني

  الصلح القضائي

  )٦٩٩(مادة 
ال يجوز عقد الصلح مع مفلس حكم عليه بعقوبة اإلفالس بالتدليس وإذا شرع في التحقيق مـع                 

  .المفلس عن جريمة اإلفالس بالتدليس وجب تأجيل المداولة في الصلح
  

  )٧٠٠(مادة 
عقوبة اإلفالس بالتقصير دون الصلح معه، وإذا شرع في التحقيق          ال يحول الحكم على المفلس ب     

  .مع المفلس في هذه الجريمة كان للدائنين الخيار بين االستمرار في مداوالت الصلح أو تأجيلها
  

  )٧٠١(مادة 
على قاضي التفليسة إذا طلب المدين الصلح دعوة الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتـاً                

  .لم كتاب المحكمة لحضور المداولة في الصلحعن طريق ق
وتوجه الدعوة في حالة عدم حصول أية منازعات في الديون خالل األيـام الخمـسة التاليـة                 

من هذا القانون، وفي حالة     ) ٦٩١(لوضع القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة         
الية النتهاء ميعاد الطعن في آخـر       حصول المنازعة توجه الدعوة خالل الخمسة عشر يوماً الت        
  .قرار أصدره قاضي التفليسة بشأن قبول الديون أو رفضها

وعلى أمين التفليسة أن يقوم بنشر الدعوة لحضور المداولة في الصلح في الـصحيفة اليوميـة             
  .التي نشر فيها حكم شهر اإلفالس
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  )٧٠٢(مادة 
  .كان والزمان اللذين يعينهماتنعقد جمعية الصلح برئاسة قاضي التفليسة في الم

  .ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بوكالء مفوضين في ذلك كتابة
ويدعى المفلس إلى حضور الجمعية، وال يجوز له إنابة غيره إال ألسباب جدية يقبلها قاضـي                

  .التفليسة
  

  )٧٠٣(مادة 
ي التفليسة مشتمالً على حالة     يقدم أمين التفليسة تقريراً موقعاً منه إلى جمعية الصلح وإلى قاض          

التفليسة وما تم في شأنها من إجراءات ومقترحات المفلس في الصلح ورأي األمين فيها، وتتم               
  .تالوة التقرير وتسمع أقوال المفلس إذا حضر ويحرر القاضي محضراً بما تم في الجمعية

  
  )٧٠٤(مادة 

ثرية العددية ويملكون ثلثي قيمة الديون      ال يقع الصلح إال بموافقة عدد من الدائنين يؤلفون األك         
  .التي قبلت على وجه نهائي أو مؤقت

  .وإذا لم تتوافر إحدى األغلبيتين المتقدم ذكرهما تأجلت المداولة مرة واحدة لمدة عشرة أيام
ويجوز للدائنين الذين حضروا االجتماع األول وكانوا ممثلين فيه ووقعوا محضر الجلسة عدم             

لثاني وتبقى موافقاتهم على الصلح وقراراتهم التي اتخذوها فـي االجتمـاع            حضور االجتماع ا  
األول قائمة ونافذة في االجتماع الثاني إال إذا حضروا هذا االجتماع وعدلوا عـن موافقـاتهم                
السابقة أو عدلوها أو إذا أدخل المدين تعديالً جوهرياً على مقترحاته في الصلح في الفترة بين                

  .االجتماعين
  .يجوز التصويت على الصلح بالمراسلةال 
  

  )٧٠٥(مادة 
ال يجوز لزوج المفلس وألقاربه وألصهاره إلى الدرجة الثانية الدائنون لـه االشـتراك فـي                

  .مداوالت الصلح أو التصويت على شروطه
وإذا نزل أحد الدائنين المتقدم ذكرهم عن دينه إلى الغير بعد صدور الحكم بشهر اإلفالس فـال                

  .متنازل إليه االشتراك في مداوالت الصلح أو التصويت عليهيجوز لل
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  )٧٠٦(مادة 
ال يجوز للدائنين المضمونة ديونهم بتأمينات عينية االشتراك في التصويت على الصلح ولـو              
كانت هذه الضمانات محل نزاع إال إذا نزلوا عن هذه التأمينات مقـدماً، ويجـوز أن يكـون                  

 عما يقابل ثلث الدين من أصل وملحقات على أن يسجل في محضر             النزول جزئياً على أال يقل    
  .الجلسة

  .ويجب أن يكون النزول عن التأمينات صريحاً
إذا اشترك أحد الدائنين المتقدم ذكرهم في التصويت على الصلح دون أن يصرح بالنزول عن               

  .تأمينه كله أو بعضه اعتبر نزوالً عن التأمين في مجموعه
ول عن التأمينات بعودتها لصاحبها في حاالت عدم الموافقة على الـصلح أو             وتنتهي آثار النز  

  .عدم المصادقة عليه أو إبطاله أو فسخه
وفي جميع األحوال ال يكون النزول عن التأمين نهائياً إال إذا تـم الـصلح وصـادقت عليـه                   

  .المحكمة
  

  )٧٠٧(مادة 
  . وإال كان باطالًيوقع محضر الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليه

  
  )٧٠٨(مادة 

يجوز أن يتضمن الصلح منح المدين أجالً لوفاء الديون، كما يجوز أن يتضمن إبراءه من جزء                
  .من الدين

ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء إذا أيسر المدين خالل مدة يعينها عقد الصلح، وال يعتبـر          
  .ونهالمدين قد أيسر إال إذا زادت قيمة موجوداته على دي

  .وللدائنين أن يشترطوا تقديم كفيل أو أكثر لضمان تنفيذ شروط الصلح
  

  )٧٠٩(مادة 
يجوز لكل دائن له حق االشتراك في عمل الصلح أن يبلغ قاضي التفليسة كتابة بما لديه مـن                  
اعتراضات على الصلح وأسبابها خالل األيام العشرة التالية لتاريخ التوقيـع علـى محـضر               

  .الصلح
ضي التفليسة خالل ثالثة أيام من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه فـي الفقـرة      وعلى قا 

السابقة أن يرسل محضر الصلح إلى المحكمة التي شهرت اإلفالس للمصادقة عليه مع تقريـر           
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منه عن حالة التفليسة ورأيه في شروط الصلح وبيان باالعتراضات التي قدمت على الـصلح               
  .وأسبابها

  
  )٧١٠(مادة 

يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المفلس والدائنين الذين قدموا اعتراضات على الـصلح بتـاريخ               
  .الجلسة التي حددت للنظر في هذه االعتراضات وفي طلب التصديق على الصلح

وتفصل المحكمة في االعتراضات وفي طلب المصادقة على الصلح بحكم واحد يكون نهائيـاً              
  .لى الصلح أم برفض المصادقة عليهسواء أكان بقبول المصادقة ع

ويجوز للمحكمة أن ترفض المصادقة على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجـدت                
  .أسباب تتصل بالمصلحة العامة أو كانت مصلحة الدائنين تبرر ذلك

وتعين المحكمة في حكمها بالمصادقة على الصلح مراقباً أو أكثـر لإلشـراف علـى تنفيـذ                 
  .شروطه

ذا رفضت المحكمة االعتراض على الصلح جاز لها الحكم على المعترض بغرامة ال تجاوز              وإ
  .ألف دينار إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح

  
  )٧١١(مادة 

تسري شروط الصلح على الدائنين الذي تتألف منهم جماعة الدائنين حتى بالنـسبة لمـن لـم                 
  .وافق على شروطهيشترك منهم في إجراءاته أو أشترك فيها ولم ي

  
  )٧١٢(مادة 

يشهر الحكم الصادر بالمصادقة على الصلح بالكيفية التي يشهر بها حكم اإلفـالس، ويـشتمل               
الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين ومحل إقامته ورقم قيده في السجل التجاري               

  .وتاريخ حكم المصادقة على الصلح وملخص بأهم شروطه
خالل األيام العشرة التالية لتاريخ صدور الحكم بالمصادقة على الصلح قيد           وعلى أمين التفليسة    

ملخصه باسم مراقب الصلح بوصفه نائباً عن الدائنين في كل دائرة تسجيل يقع فـي نطاقهـا                 
عقار للمفلس، ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على العقارات المـذكورة لـضمان حقـوق                

ح ما لم يتفق في الصلح على غير ذلـك، ويقـوم المراقـب              الدائنين الذين يسري عليهم الصل    
  .بشطب الرهن بعد تنفيذ شروط الصلح
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وكذلك يجب على أمين التفليسة خالل الميعاد المتقدم ذكره قيد ملخص حكم المـصادقة علـى                
الصلح باسم المراقب بوصفه نائباً عن الدائنين في السجل التجاري الذي يقع في دائرته متجـر               

  .ي كل مكتب للسجل يكون للمفلس في دائرته فرع أو مكتب أو وكالةالمفلس وف
ويترتب على هذا القيد إنشاء رهن على المتجر لضمان حقوق الدائنين الـذي يـسري علـيهم     
الصلح ما لم يتفق في الصلح على غير ذلك، ويقوم المراقب بشطب الرهن بعد تنفيذ شـروط                 

  .ة برهن المتجرالصلح، وتسري في شأن الرهن األحكام الخاص
  

  )٧١٣(مادة 
تزول جميع أثار اإلفالس بصدور حكم      ) ٦٢٣(فيما عدا سقوط الحقوق المشار إليها في المادة         

  .المصادقة على الصلح
وعلى أمين التفليسة أن يقدم إلى المفلس حسابا ختامياً وتجري مناقشة هذا الحساب بحـضور               

  .قاضي التفليسة
لم المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه منه بموجـب إيـصال، وال           تنتهي مهمة أمين التفليسة ويتس    

يكون أمين التفليسة مسئوالً عن هذه األشياء إذا لم يتسلمها المفلس خالل سنة من تاريخ إقرار                
  .الحساب الختامي

ويحرر قاضي التفليسة محضراً بجميع ما تقدم، وإذا قام نزاع أحاله قاضـي التفليـسة إلـى                 
  .المحكمة للفصل فيه

  
  )٧١٤(مادة 

يبطل الصلح إذا صدر بعد المصادقة عليه حكم بإدانة المفلس فـي إحـدى جـرائم اإلفـالس              
  ).االحتيالي(بالتدليس 

وكذلك يبطل الصلح إذا ظهر بعد المصادقة عليه غش ناشئ عن إخفاء موجودات المفلـس أو                
 ستة أشـهر مـن      المبالغة في ديونه، وفي هذه الحالة يجب أن يكون طلب إبطال الصلح خالل            

اليوم الذي يظهر فيه الغش وإال كان الطلب غير مقبول، وفي جميع األحوال ال يكون طلـب                 
  .إبطال الصلح مقبوالً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ المصادقة على الصلح

  .يترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه
  .شهر اإلفالس بنظر دعوى إبطال الصلحتختص المحكمة التي أصدرت حكم 
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  )٧١٥(مادة 
إذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة اإلفالس بالتدليس بعد المصادقة على الصلح أو أقيمـت                
عليه الدعوى الجزائية عن هذه الجريمة بعد هذه المصادقة، جاز للمحكمة التي أصدرت حكـم               

و كل ذي مصلحة أن تأمر باتخاذ ما تـراه مـن            شهر اإلفالس بناء على طلب النيابة العامة أ       
تدابير للتحفظ على أموال المدين، وتلغى هذه التدابير بحكم القانون إذا تقرر حفـظ األوراق أو                

  .تقرر بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس
  

  )٧١٦(مادة 
حكمة التي أصدرت حكم شـهر      إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز طلب فسخه من الم           

  .اإلفالس
وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه، ويجب تكليف هـذا                

  .الكفيل بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح
  

  )٧١٧(مادة 
حكمة تعين المحكمة في الحكم الصادر ببطالن الصلح أو فسخه قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وللم             

أن تأمر بوضع األختام على أموال المفلس، وعلى أمين التفليسة خالل خمسة أيام من تـاريخ                
صدور الحكم ببطالن الصلح أو فسخه أن ينشر ملخص هذا الحكم في صحيفة يومية، ويقـوم                
بحضور قاضي التفليسة أو من ينيبه لذلك بعمل جرد تكميلي ألموال المفلس وبوضع ميزانيـة               

  . إضافية
  
  )٧١٨(ادة م

يدعو أمين التفليسة الدائنين الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها فوراً وفقاً إلجراءات تحقيـق     
الديون دون أن يعاد تحقيق الديون التي سبق قبولها، على أن تستبعد الديون التي دفعت كاملـة          

  .وتخفض الديون بالقدر الذي تم الوفاء به
  

  )٧١٩(مادة 
من المدين بعد المصادقة على الصلح وقبل إبطاله أو فسخه تكون نافـذة             التصرفات الحاصلة   

في حق الدائنين، وال يجوز لهم طلب عدم نفاذها في حقهم إال طبقاً ألحكام دعوى عـدم نفـاذ                   
  .تصرفات المدين وتسقط هذه الدعوى بمضي سنتين من تاريخ إبطال الصلح أو فسخه
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  )٧٢٠(مادة 
  .ال الصلح أو فسخه ديونهم كاملة وذلك بالنسبة إلى المفلس فقطتعود إلى الدائنين بعد إبط

ويشترك هؤالء الدائنون في جماعة الدائنين بديونهم األصلية كاملة إذا لم يكونوا قـد قبـضوا                
  .شيئاً من القدر الذي تقرر لهم في الصلح وإال وجب إنقاص ديونهم األصلية بمقدار ما قبضوا

 في حالة شهر إفالس المدين مرة أخرى قبل أن يـصدر حكـم              تسري األحكام المتقدمة الذكر   
  .بأبطال الصلح أو بفسخه

  
حيث أنه إذا لم يتم الصلح مع المفلس فإن التفليسة تنتهي باالتحاد بحكم القانون، مما يعني بيع                 
موجودات التفليسة وتوزيع ثمنها على الدائنين، فإن ذلك يجعل المفلس يحرص على الصلح مع              

عود إلى إدارة أمواله والتصرف فيها على أن يتعهد إلى دائنيه بأن يدفع لهـم ديـونهم                 دائنيه لي 
وحيث أن الصلح ينطوي على فائدة للمفلس، فهو        . كلها أو بعضها في مواعيد يتفق عليها مسبقاً       

أنه ال يجوز عقد الصلح مع مفلس       ) ٦٩٩(ال يستحقه إذا شاب إفالسه التدليس، فتضمنت المادة         
بعقوبة اإلفالس بالتدليس، وأنه إذا شرع في التحقيق مع المفلس عن جريمة اإلفالس             حكم عليه   

  .بالتدليس وجب تأجيل المداولة في الصلح
أن اإلفالس بالتقصير ال يحول دون الصلح مع المفلس الذي حكم عليه            ) ٧٠٠(وقد بينت المادة    

عادة الدائن إلى نشاطه التجـاري      بعقوبة هذا النوع من اإلفالس، إذ أن الدائنين قد يقدرون أن إ           
تؤمن لهم الحصول على قدر أكبر من ديونهم مما كانوا سيحصلون عليه لو قرروا بيع أمواله                
واقتسام ثمنها بينهم قسمة غرماء، وإذا بدأ التحقيق مع المفلس في جريمة اإلفالس بالتقـصير               

نون عليه، ويجوز لهم تأجيـل  قبل التصالح معه، فإن ذلك ال يحول دون التصالح إذا وافق الدائ     
  .المداولة في الصلح إلى حين االنتهاء من التحقيق

على قاضي التفليسة إذا طلب المدين الصلح دعوة الدائنين الذين قبلـت            ) ٧٠١(أوجبت المادة   
ديونهم نهائياً أو بصورة مؤقتة عن طريق قلم كتاب المحكمة لحضور المداولة في الصلح مع                

وة خالل األيام الخمسة التالية لوضع القائمة نهائياً في حالة عدم حـصول             وتوجه الدع . المفلس
المذكورة ) ٦٩٢(أية منازعة عليها، وهي القائمة النهائية بالديون المنصوص عليها في المادة             

أعاله، في حالة حصول منازعة بشأن الديون توجه الدعوة خالل الخمسة عشر يومـاً التاليـة                
. ي آخر قرار أصدره قاضي التفليسة بشأن قبـول الـديون أو رفـضها     النتهاء ميعاد الطعن ف   

ويجب على أمين التفليسة أن ينشر الدعوة لحضور المداولة حول الصلح في الصحيفة اليومية              
  . التي نشر فيها حكم شهر اإلفالس

ة أن جمعية الصلح تنعقد برئاسة قاضي التفليسة في المكان واليوم والساع          ) ٧٠٢(وبينت المادة   
التي عينها عند دعوتهم للتداول في الصلح، ويحضر الدائنون الجمعية بأنفسهم أو بإنابة وكالء              
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عنهم بشكل كتابي وصريح على تخويلهم بالصلح والتنازل عن الديون، كما ويـدعى المفلـس               
لحضور اجتماعات الجمعية بنفسه، إذ أنه هو من سيعرض شروط الصلح التي سيتم مناقشتها،              

  .وز له إنابة غيره للحضور بدالً عنه إال لعذر جدي يقبله قاضي التفليسةلذا ال يج
أمين التفليسة أن يقدم إلى جمعية الصلح وإلى قاضي التفليسة تقريـرا            ) ٧٠٣(وألزمت المادة   

موقعا منه حول حالة التفليسة وما تم بشأنها من إجراءات وكذلك مقترحات المفلس ورأي أمين               
ترحات، ويتلى تقرير أمين التفليسة في جمعية الصلح وتسمع أقوال المفلس           التفليسة في هذه المق   

إن حضر ويحرر قاضي التفليسة محضرا بما تم في الجمعية، وتعـرض الـصيغة النهائيـة                
  .لشروط الصلح التي يتم التوصل إليها في مداوالت الجمعية على التصويت

الدائنين العدديـة بـشرط أن يكونـوا        النعقاد الصلح موافقة أغلبية     ) ٧٠٤(واشترطت المادة   
ويراعى عند حساب األغلبية العدديـة      . حائزين لثلثي الديون المثبتة على وجه نهائي أو مؤقت        

مبدأ المساواة بين الدائنين بحيث يكون لكل دائن صوت واحد ولو تعددت الديون التي له بذمة                
العددية حمايةً لـصغار الـدائنين      المفلس ومهما كانت قيمة هذه الديون، وفي اشتراط األغلبية          

الذين ال تشكل ديونهم إال نسبة ضئيلة من الديون، وفي اشتراط األغلبية القيمية حماية لكبـار                
الدائنين من تحكم صغار الدائنين، وإذا لم تتوافر إحدى األغلبيتين تأجلت المداولة مرة واحـدة               

  . لمدة عشرة أيام
ال تلزم الدائن الذي وافق على الصلح      ) ٧٠٤(لثة من المادة    ولتيسير أمور الصلح فإن الفقرة الثا     

في االجتماع األول بحضور االجتماع الثاني إذ أن موافقته السابقة تعتبر سارية المفعول إال إذا               
حضر الدائن وعدل عنها أو عدلها، وكذلك إذا أدخل المدين تعديالً جوهرياً على مقترحاته في               

جتماعين وجب على هذا الدائن الحضور للتـصويت علـى هـذا            الصلح في الفترة ما بين اال     
وال يجوز التصويت على الـصلح      . المشروع المعدل ألن موافقتهم األولى صارت كأن لم تكن        

كما ال يجوز لقاضي التفليسة أن يمنع أي دائن من ممارسة حقه في التصويت على               . بالمراسلة
  .التصويت باطالالصلح الذي يملكه بموجب هذا القانون وإال كان 

الدائنين الممنوعين من التصويت في جمعية الصلح وهم زوج المفلـس           ) ٧٠٥(تناولت المادة   
وإذا تنازل أحد هـؤالء الـدائنين       . وأقرباؤه إلى الدرجة الرابعة وذلك خوفاً من التحيز للمفلس        

مـداوالت  عن دينه إلى الغير بعد صدور حكم اإلفالس فال يجوز للمتنازل إليه االشتراك في               
والحكمة من وراء ذلك تجنب إمكانية الغش والتحايل بقصد اإلفالت          . الصلح أو التصويت عليه   

  . من الحظر أعاله
أنه ال يجوز للدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة علـى أمـوال            ) ٧٠٦(كما بينت المادة    

هم مقدماً ويـشمل ذلـك      المفلس االشتراك في التصويت على الصلح إال إذا تنازلوا عن تأمينات          
أيضاً الحالة التي تكون فيها هذه الضمانات محل نزاع، ويعتبر هذا التنازل صحيحاً حتى لـو                
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كان جزئياً بشرط أن ال يقل عما يقابل ثلث الدين من أصل وملحقـات وأن يكـون صـريحاً                   
 مجموعه،  ومسجالً في محضر الجلسة، وعدم تحديد مقدار التنازل يفيد التنازل عن التأمين في            

وتعود التأمينات ألصحابها في حاالت عدم الموافقة على الصلح أو عدم المـصادقة عليـه أو                
  .إبطاله أو فسخه

محضر الصلح باطال إذا لم يوقع في الجلسة التي تم فيها التـصويت             ) ٧٠٧(واعتبرت المادة   
  .عليه

دين أجالً لوفاء   مشتمالت الصلح فنصت على جواز أن يتضمن منح الم        ) ٧٠٨(عالجت المادة   
الديون، كما ويجوز أن يتضمن إبراءه من جزء من الديون، وأجازت االتفاق بـين الـدائنين                
والمفلس في الصلح على أن يقوم األخير بالوفاء عند الميسرة خالل مدة يعينها عقد الـصلح،                

شتراط تقديم  وال يعتبر المدين قد أيسر إال إذا زادت قيمة موجوداته عن ديونه، ويحق للدائنين ا              
  . المدين كفيالً أو أكثر لضمان تنفيذ الصلح

أنه يجوز االعتراض على الصلح لجميع الدائنين الذي كـان لهـم حـق              ) ٧٠٩(وبينت المادة   
االشتراك في عقد الصلح، وتبلغ االعتراضات وأسبابها لقاضي التفليسة كتابة خـالل األيـام               

ح، وخالل ثالثة أيام من انقضاء الفترة أعـاله         العشر التالية لتاريخ التوقيع على محضر الصل      
يحيل قاضي التفليسة محضر الصلح للتصديق عليه مع تقرير منه عن حالة التفليسة ورأيه في               

  . شروط الصلح وبيان باالعتراضات التي قدمت على الصلح وأسبابها
ديق علـى   الدعوة إلى الجلسة التي ينظر فيها في المعارضات والتـص         ) ٧١٠(وعالجت المادة   

الصلح وفصل المحكمة فيها بحكم واحد نهائي برفض المعارضات والتصديق على الصلح مع             
تعيين مراقب أو أكثر لإلشراف على تنفيذ شروط الصلح وقد يكون قرارها رفـض تـصديق                
الصلح ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراض إذا وجدت لذلك أسباب تتعلـق بالمـصلحة العامـة أو                  

وإذا رفضت المحكمة االعتراض على الـصلح جـاز لهـا الحكـم علـى               . بمصلحة الدائنين 
  .المعترض بغرامة ال تجاوز ألف دينار إذا تبين أنه تعمد تأخير وقوع الصلح

على أن شروط الصلح تسري على أولئك الذين تتـألف مـنهم جماعـة           ) ٧١١(وأكدت المادة   
  .فيها ولم يوافق على شروطهالدائنين بما فيهم من لم يشترك منهم في إجراءاته أو اشترك 

عملية شهر الحكم الصادر بالمصادقة على الصلح وذلك بنشر ملخـصه           ) ٧١٢(عالجت المادة   
بالكيفية التي يتم فيها شهر حكم اإلفالس، شريطة أن يتضمن هذا الملخص اسم المدين ومحـل                

بـأهم  إقامته ورقم قيده في السجل التجاري وتاريخ حكم المصادقة علـى الـصلح وملخـص                
وألزمت أمين التفليسة بقيد ملخص الحكم في كل دائرة تسجيل يقع فيها عقار للمفلس              . شروطه

وفي السجل التجاري الذي يقع في دائرته متجر المفلس، ورتبت على ذلك إنشاء رهـن علـى    
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عقارات المفلس ومتجره لمصلحة الدائنين ما لم يتفق في الصلح على خالف ذلـك، وألزمـت                
  . الرهن بعد تنفيذ شروط الصلحالمراقب بشطب
زوال جميع آثار اإلفالس بصدور حكم المصادقة على الصلح فيما عـدا            ) ٧١٣(قررت المادة   

من المشروع والمتعلقـة بحـق االنتخـاب وعـضوية     ) ٦٢٣(الحقوق المشار إليها في المادة   
تـامي للمفلـس   المجالس النيابية والمحلية وغيرها، وأوجبت على أمين التفليسة تقديم حساب خ         

وتجري مناقشة هذا الحساب بحضور قاضي التفليسة وبه تنتهي مهمة أمين التفليـسة ويتـسلم               
المفلس أمواله ودفاتره وأوراقه من أمين التفليسة بموجب إيصال ويجب أن يتم التسليم خـالل               
 سنة من تاريخ إقرار الحساب الختامي وإال فإن أمين التفليسة يصبح غير مسؤول عن أمـوال               

المفلس ودفاتره وأوراقه، ويحرر قاضي التفليسة محضراً باإلجراءات أعاله، وإذا قام نـزاع             
  .أحاله قاضي التفليسة إلى المحكمة للفصل فيه

حالة بطالن الصلح إذا صدر حكم بإدانة المفلس بإحدى جرائم اإلفالس           ) ٧١٤(وتناولت المادة   
لمصادقة عليه غـش ناشـئ عـن إخفـاء          بالتدليس بعد المصادقة على الصلح، أو ظهر بعد ا        

موجودات المفلس أو المبالغة في ديونه، وأوجبت تقديم طلب إبطال الصلح خالل ستة أشـهر               
من تبين الغش وبما ال يزيد عن سنتين من تاريخ المصادقة على الصلح، وبينـت أثـر ذلـك                   

كذلك المحكمـة   البطالن على الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروط الصلح والمتمثل ببراءة ذمته، و           
  .المختصة بالنظر في قرار البطالن وهي المحكمة التي أصدرت الحكم بشهر اإلفالس

وإذا كان بطالن الصلح يعود إلى إدانة المفلس بإحدى جرائم اإلفالس بالتدليس بعد المـصادقة               
ها على الصلح فإنه يتقرر بقوة القانون وال تملك المحكمة أي سلطة تقديرية بشأنها بل يجب علي               

وأما إذا كان سبب بطالن الصلح غش المفلس المتمثل بإخفاء        . ترتيب آثاره ولو من تلقاء نفسها     
موجوداته أو المبالغة في ديونه فال تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها وإنما بناء علـى طلـب       
أحد جماعة الدائنين الذين تسري عليهم شروط الصلح فقط، فال يجوز للدائنين أصحاب الحقوق              

ويجب على الـدائن الـذي      . المضمونة وال للمفلس ذاته وال ألمين التفليسة طلب إبطال الصلح         
يطلب إبطال الصلح للغش أن يوجه دعواه إلى المدين شخصيا وليس ألمـين التفليـسة إذ أن                 

  .صالحياته قد انتهت، وال يشترط إدخال بقية الدائنين فيها
ع المفلس في جريمة اإلفالس بالتدليس بعد المصادقة        أنه إذا بدأ التحقيق م    ) ٧١٥(وبينت المادة   

على الصلح أو أقيمت عليه دعوى جزائية عن هذه الجريمة بعد المصادقة على الصلح جـاز                
للمحكمة التي أصدرت حكم شهر اإلفالس بناء على طلب النيابة العامة أو كل ذي مصلحة أن                

دين على أن تلغى تلك التـدابير إذا تقـرر          تأمر باتخاذ التدابير الالزمة للتحفظ على أموال الم       
  .حفظ األوراق أو تقرر بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجزائية أو حكم ببراءة المفلس
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بأنه إذا لم يقم المفلس بتنفيذ شروط الصلح جاز لكـل ذي مـصلحة              ) ٧١٦(ووضحت المادة   
وال يترتب على   طلب فسخ الصلح ويقدم الطلب إلى المحكمة التي أصدرت حكم شهر اإلفالس             

فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ المفلس لشروطه، ولذلك يجب تكليف الكفيـل               
  .بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح

وال يجوز طلب فسخ الصلح إال من قبل أحد الدائنين الذين تسري عليهم شروط الصلح فقـط،                 
ويخـضع  .  وال ألمين التفليسة طلب فسخ الصلح     فال يجوز للدائنين أصحاب الحقوق المضمونة     

فسخ الصلح للقواعد العامة، فإذا لم ينفذ المدين شروط الصلح بأن امتنع عن دفع أقساطه فـي                 
مواعيدها أو لم يقدم التأمينات المتفق عليه في الصلح جاز ألي دائن يخـضع لـشروط هـذا                  

 واسعة في طلب فسخ الـصلح،       وللمحكمة سلطة تقديرية  . الصلح أن يطلب من المحكمة فسخه     
فلها أن ترفضه إذا وجدت أن المدين قام بتنفيذ الجزء األكبر من التزاماته بموجب الـصلح أو                 

  .أن تمنح المدين أجال للوفاء باألقساط المستحقة إذا رأت لذلك مبررا
 اآلثار المترتبة على إبطال الصلح أو فسخه والمتمثلة ببعث        ) ٧١٨ و   ٧١٧(ووضحت المادتين   

التفليسة من مرقدها دون حاجة إلى صدور حكم جديد لشهر اإلفالس، فتغل يد المـدين عـن                 
التصرف في أمواله ويتم تعيين قاضياً للتفليسة وأميناً لها، وأجازت للمحكمة وضـع األختـام               
على أموال المفلس، ونشر حكم اإلبطال أو الفسخ وعمل الجرد التكميلي ووضـع الميزانيـة               

ى الدائنون الجدد لتقديم مستندات ديونهم لتحقيقها فوراً، وال يعاد تحقيق الديون            اإلضافية، ويدع 
التي سبق قبولها، على أن تستبعد الديون التي دفعت كاملة وتخفض الديون بالقدر الـذي تـم                 

ولضمان علم ذوي الشأن بما حصل يلتزم أمين التفليسة بنشر          . الوفاء به قبل البطالن أو الفسخ     
الصادر ببطالن الصلح أو فسخه في صحيفة يومية خالل خمسة أيام من صدور             ملخص الحكم   

  .هذا الحكم
وإذا بعثت التفليسة من جديد بسبب فسخ الصلح فإنها قد تنتهي بصلح جديد أو اتحاد الـدائنين،                 
وأما إذا كان سبب ذلك بطالن الصلح فال مجال النتهاء التفليسة التي عـادت بالـصلح مـرة                  

  .كون االتحاد والتنفيذ على أموال المدينأخرى بل يجب ت
على أن التصرفات الحاصلة من المدين بعد المصادقة على الصلح وقبـل            ) ٧١٩(أكدت المادة   

إبطاله أو فسخه تكون نافذة في حق الدائنين، ويجوز لهم طلب عدم نفاذها ضمن دعوى عـدم                 
  .طال الصلح أو فسخهنفاذ تصرفات المدين فقط، والتي تسقط بمضي سنتين من تاريخ إب

بذلك يصبح واضحاً أنه يظهر في التفليسة المتشكلة كنتيجة النهيار الصلح بالفسخ أو الـبطالن               
القدامى الذين تصالحوا مع المفلس والدائنون الجدد الذين نشأت ديـونهم           : طائفتان من الدائنين  

 الجدد االشتراك فـي     للدائنين) ٧٢٠(بعد التصديق على الصلح وقبل انهياره، فأجازت المادة         
التفليسة بكامل ديونهم بعد أن يتم تحقيقها، وللدائنين المتصالحين االشتراك في التفليسة بكامـل              
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ديونهم دون اعتداد بما سبق أن تنازلوا عنه لصالح المفلس بمقتضى عقد الصلح، إال أنهـم إذا                 
قاص ديـونهم األصـلية     كانوا قد قبضوا جزءاً من المبلغ المقرر لهم بموجب الصلح، فيجب إن           

  .بمقدار ما قبضوا
وحيث أن الدائنين الجدد ليسوا طرفاً في الصلح القائم بين المدين المفلس والـدائنين القـدامى،                

 أي ديون الدائنين الجدد فإنهم سيطلبون شـهر         –فإنه في حال توقف المفلس عن سداد ديونهم         
سخ أو بطالن عقد الصلح لكونهم ليسوا       إفالس المدين انطالقاً من أنه ليس لهم الحق في طلب ف          

طرفاً فيه، وبذلك يصبح واضحاً أنه قد يشهر إفالس المدين ثانية بعد وقوع الصلح وأن هنـاك           
حاالت غير حالة الحكم ببطالن الصلح أو فسخه تؤدي إلى انهياره وفي هذا الصدد فإن الفقرة                

ة أيضاً في حالة شهر إفالس المدين       أكدت على سريان األحكام السابق    ) ٧٢٠(الثالثة من المادة    
  .مرة أخرى قبل أن يصدر حكم بإبطال الصلح أو بفسخه

  
  الفرع الثالث

  الصلح مع التخلي عن األموال

  )٧٢١(مادة 
يجوز أن يعقد الصلح على أن يتخلى المدين عن أمواله كلها أو بعضها لبيعها وتوزيع ثمنهـا                 

  .على الدائنين
 الصلح وآثاره وإبطاله وفسخه األحكام الخاصة بالصلح القضائي،         وتتبع فيما يتعلق بشروط هذا    

  .ومع ذلك تغل يد المدين في التصرف واإلدارة في األموال التي تخلى عنها
وتباع األموال التي تخلى المدين عنها ويوزع ثمنها بالكيفية المتبعة في توزيع األموال حالـة               

  .االتحاد
ال التي تخلى المدين عنها يجاوز الديون المطلوبة منه وجب          إذا كان الثمن الناتج عن بيع األمو      

  .رد القدر الزائد إليه
  

يقصد بهذا الصلح ذلك الذي يتخلى به المدين عن أمواله الحاضـرة            ) ٧٢١/١(بموجب المادة   
كلها أو بعضها لتباع ويوزع ثمنها على الدائنين مقابل إبراء ذمته من ديونهم، وبـذلك تكـون                 

وألن هذا الـصلح    . مدفوعة من هذه الديون مجرد التزام طبيعي في ذمة المدين         األجزاء غير ال  
 فقـد أخـضعته   – الذي سنأتي عليه في الفرع القـادم  –يتوسط بين الصلح القضائي واالتحاد    

، بفقرتيها الثانية والثالثة، إلى أحكام الصلح القضائي من حيث شـروط انعقـاده              )٧٢١(المادة  
وفسخه وفي ذات الوقت إلى أحكام االتحاد من حيث بيع األموال التـي             ونفاذه وآثاره وإبطاله    

وأشارت الفقرة الرابعة من    . يتخلى عنها المفلس وتوزيع المبالغ الناتجة عن ذلك على الدائنين         
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المادة ذاتها إلى أنه إذا كان الثمن الناتج عن بيع أموال المفلس بموجب هذا النوع من الـصلح                  
  .ة منه، يصبح واجباً رد القدر الزائد إليهيجاوز الديون المطلوب

ويتضح أن الفائدة من هذا الصلح مع التخلي عن األموال تتمثل في إمكانية تـصرف المـدين                   
بعد تصديق المحكمة على الصلح   بأمواله األخرى الحاضرة والتي لم يتخلى عنها لمـصلحة                

  .صلحالدائنين وكذلك في كل مال يؤول إليه بعد التصديق على ال
  

  الفرع الرابع

  اتحاد الدائنين

  )٧٢٢(مادة 
  :يعتبر الدائنون في حالة اتحاد بحكم القانون في األحوال اآلتية 

  .إذا لم يطلب المدين الصلح
  .إذا طلب المدين الصلح ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة المصادقة عليه

  .إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل أو فسخ
  

  )٧٢٣(مادة 
و قاضي التفليسة أثر قيام حالة االتحاد الدائنين للمداولة في شئون التفليـسة وللنظـر فـي      يدع

استمرار بقاء أمين التفليسة أو استبداله، وفي هذه المرحلة يسمى أمين التفليسة بـأمين اتحـاد                
الدائنين، وللدائنين أصحاب التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس االشتراك فـي هـذه              

  .لمداوالت والتصويت دون أن يترتب على ذلك سقوط تأميناتهما
وإذا قررت أغلبية الدائنين الحاضرين استبدال أمين التفليسة وجب على قاضي التفليسة عرض             

  .األمر على المحكمة لتعيين غيره، ويسمى األمين الجديد بأمين اتحاد الدائنين
اله أن يقدم إلى أمين االتحاد الجديد حساباً عن         ويتعين على أمين التفليسة السابق الذي تم استبد       

إدارته السابقة في الميعاد الذي يحدده قاضي التفليسة وبحضوره ويجرى تبليغ المدين بكتـاب              
  .مسجل بعلم الوصول بميعاد تقديم الحساب

  
  )٧٢٤(مادة 

ي يؤخذ رأي الدائنين حاضري االجتماع في أمر اإلعانة التي سبق تقريرهـا أو التـي يجـر                
  .تقريرها للمدين أو لمن يعولهم

وإذا وافقت أغلبية الدائنين الحاضرين على تقرير هذه اإلعانة من أموال المفلس وجب علـى               
  .قاضي التفليسة بعد أخذ رأي أمين االتحاد ورأى المراقب تحديد مقدار اإلعانة
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سة، بتحديد مقدار   ويجوز ألمين االتحاد، دون غيره، الطعن أمام المحكمة في قرار قاضي التفلي           
  .اإلعانة، وفي هذه الحالة يصرف نصف اإلعانة لمن تقرر له إلى حين الفصل في الطعن

  
  )٧٢٥(مادة 

ال يجوز ألمين االتحاد االستمرار في تجارة المدين ولو كان مأذوناً في ذلك من قبل إال بعـد                  
اً والـديون قيمـة،     الحصول على تفويض بذلك يصدر بأغلبية تمثل ثالثة أرباع الدائنين عـدد           

ويجب أن يعين في التفويض مدته وسلطة األمين والمبالغ التي يجوز له استيفاؤها تحت يـده                
  .لتشغيل التجارة

  .وال يجوز تنفيذ التفويض في التجارة إال بعد مصادقة قاضي الصلح عليه
ن الـدائنون   وإذا نشأت عن االستمرار في التجارة التزامات تزيد قيمتها على أموال االتحاد كا            

الذين أجازوا االستمرار في التجارة مسئولين في أموالهم الخاصة دون تـضامن بيـنهم عـن                
الزيادة الناشئة بشرط أن تكون ناتجة عن أعمال تدخل ضمن حدود التفويض الـصادر عـنهم      

  .وتكون مسئولية كل دائن بنسبة دينه
  

  )٧٢٦(مادة 
لكيفية التي يعينها قاضي التفليسة واستيفاء ما له        ألمين االتحاد بيع منقوالت المفلس ومتجره با      

  .من حقوق، أما بيع العقارات فيجب أن يتم بإذن من قاضي التفليسة
  

  )٧٢٧(مادة 
وإذا لم يكن قد شرع في التنفيذ على عقارات المفلس قبل قيام حالة االتحاد كان لألمـين دون                  

شرة أيام التالية لقيام حالة االتحاد ما       غيره حق التنفيذ عليها، ويجب الشروع في ذلك خالل الع         
  .لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ

ويجوز ألمين االتحاد الصلح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعـاة األحكـام               
من هذا القانون باستثناء دعوة المفلس لحضور المصادقة        )  ٦٨١(المنصوص عليها في المادة     

  .كيمعلى الصلح أو التح
  

  )٧٢٨(مادة 
ال يجوز ألمين االتحاد بيع موجودات التفليسة دفعه واحدة مقابل مبلغ إجمـالي إال بعـد إذن                 

  .قاضي التفليسة، وال يجوز للقاضي إعطاء هذا اإلذن إال بعد رأي المراقب
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ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار قاضي التفليسة بشأن تعيين كيفيـة بيـع منقـوالت                 
اإلذن ببيع أمواله دفعه واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب على الطعن وقف تنفيذ             المفلس، أو   

  .القرار إال إذا أمرت المحكمة بغير ذلك
  

  )٧٢٩(مادة 
يودع أمين االتحاد المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس خزانة المحكمـة أو مـصرفاً يعينـه                 

  .تحصيلقاضي التفليسة في موعد أقصاه يوم العمل التالي لل
ويقدم أمين االتحاد إلى قاضي التفليسة بياناً شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعـة               

  .وال يجوز سحب هذه المبالغ إال بأمر من قاضي التفليسة
  

  )٧٣٠(مادة 
تستنزل من المبالغ الناتجة عن بيع أموال المفلس الرسوم ومصروفات إدارة التفليسة وديـون              

الدائنين واإلعانات المقررة للمفلس ولمن يعولهم، والمبالغ المـستحقة للـدائنين           دائني جماعة   
  .الممتازين ويوزع الباقي بين الدائنين بنسبة ديونهم المحققة

وتجنب حصة الديون المتنازع عليها والديون التي قبلت مؤقتاً وتحفظ حتى يفصل فيها بحكـم               
  .نهائي

  
  )٧٣١(مادة 

اء التوزيعات بين الدائنين ويعين مقدار المبلغ الذي يـوزع، وعلـى            يأمر قاضي التفليسة بإجر   
أمين االتحاد إخطار الدائنين بذلك، ولقاضي التفليسة عند االقتضاء أن يأمر بنشر قرار التوزيع              

  .في صحيفة يومية يعيينها
  

  )٧٣٢(مادة 
ئن سند الدين مؤشراً    ال يجوز ألمين االتحاد الوفاء بحصة الدائن في التوزيعات إال إذا قدم الدا            

  .عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشر على سند الدين بالمبالغ المدفوعة
وإذا تعذر على الدائن تقديم سند الدين جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع دينه بعد التحقق مـن                 

  .قبوله
  .وفي جميع األحوال يجب أن يعطى الدائن مخالصة على قائمة التوزيع
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  )٧٣٣(مادة 
قضت ستة أشهر من تاريخ قيام حالة االتحاد دون إنجاز التصفية وجب على أمين االتحاد               إذا ان 

أن يقدم إلى قاضي التفليسة تقريراً عن حالة التصفية وأسباب التأخير في إنجازهـا، ويرسـل                
القاضي هذا التقرير إلى الدائنين مع دعوتهم لالجتماع لمناقشته ويتكرر اإلجراء كلما انقـضت         

  . دون أن ينجز أمين االتحاد أعمال التصفيةستة أشهر
  

  )٧٣٤(مادة 
يقدم أمين االتحاد بعد االنتهاء من أعمال التصفية حساباً ختامياً إلى قاضي التفليسة، ويرسـل               
القاضي هذا الحساب إلى الدائنين مع دعوتهم لالجتماع لمناقـشته، ويخطـر المفلـس بهـذا                

  .االجتماع وله حضوره
  

  )٧٣٥(مادة 
  .االتحاد وتعتبر التفليسة منتهية بحكم القانون بعد المصادقة على الحساب الختاميينحل 

ويكون أمين االتحاد مسئوالً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليـسة عـن الـدفاتر والمـستندات                 
  .واألوراق المسلمة إليه

  
  )٧٣٦(مادة 

ءات الفردية في التنفيذ علـى      يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة االتحاد الحق في اتخاذ اإلجرا           
المدين للحصول على الباقي من دينه، ويعتبر قبول الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيمـا                

  .يتعلق بهذا التنفيذ
  

. االتحاد هو إنهاء التفليسة ببيع أموال المفلس وتوزيع الثمن على الدائنين كـل بمقـدار دينـه                
وقـد  . جة لعدم قيام صلح بين المفلس وجماعـة الـدائنين         وتقوم حالة االتحاد بقوة القانون كنتي     

في أحوال قيامه، وتضمنت بأن الدائنين يعتبرون في حالة اتحاد بحكـم            ) ٧٢٢(فصلت المادة   
القانون إذا لم يطلب المدين الصلح أو إذا طلبه ورفضه الدائنون أو رفضت المحكمة المصادقة               

  .أو فسخعليه أو إذا حصل المدين على الصلح ثم أبطل 
وألن حالة االتحاد تقوم بقوة القانون في األحوال المذكورة أعاله فال مجال لمحاولـة إجـراء                

وال . الصلح ثانية بين المدين وجماعة الدائنين، بل يجب السير في إجراءات االتحاد إلى نهايتها             
. ها على الـدائنين تنتهي حالة االتحاد إال ببيع أموال المفلس التي يجوز التنفيذ عليه وتوزيع ثمن 

وغالبا ما ال تؤدي قسمة الغرماء إلى أن يستوفي كل الدائنين كامل حقوقهم، ولذلك يظل الباقي                
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وألن التفليسة تنتهي بانتهاء إجراءات االتحاد يجوز لكل دائن بعـد           . دينا مدنيا في ذمة المدين    
  .له من دين في ذمتهذلك أن يباشر إجراءات التنفيذ الفردية ضد المدين الستيفاء ما تبقى 

أنه بقيام حالة االتحاد يدعو قاضي التفليسة الدائنين للتداول فـي شـئون             ) ٧٢٣(وبينت المادة   
التفليسة وللنظر في استمرار بقاء أمين التفليسة أو استبداله، ويجوز للدائنين أصحاب التأمينات             

لتـصويت دون أن يترتـب      العينية المقررة على أموال المفلس االشتراك في هذه المداوالت وا         
وأوضحت هذه المادة كذلك بأن استبدال أمين التفليـسة ال يـتم إال             . على ذلك سقوط تأميناتهم   

بموافقة أغلبية الدائنين الحاضرين وبعد عرض األمر من قبل قاضي التفليسة على المحكمـة،              
مرحلة بـأمين   وسواء تم استبدال أمين التفليسة أم بقي هو نفس الشخص فإنه يسمى في هذه ال              

وألزمت المادة أمين التفليسة السابق أن يقدم إلى أمين االتحاد الجديد حسابا عن             . اتحاد الدائنين 
  .إدارته السابقة في الميعاد الذي يحدده القاضي

النظر في إعانة للمفلس ومن يعولهم من أموال التفليسة فـي جمعيـة             ) ٧٢٤(وأوجبت المادة   
ضي التفليسة بعد قيام حالة االتحاد، وبينت أنه إذا وافقـت أغلبيـة             الدائنين التي يدعو إليها قا    

الدائنين الحاضرين على منحه اإلعانة من مال التفليسة، يحدد قاضي التفليسة مقدارها بعد أخذ              
رأي أمين االتحاد ورأي المراقب، وال يجوز لغير أمين االتحاد الطعن في هذا القـرار أمـام                 

  .رف نصف اإلعانة لمن تقررت له إلى حين الفصل في الطعنالمحكمة، وإذا طعن فيه يص
قد يكون االستمرار في تجارة المفلس وتشغيل متجره بعد قيام حالة االتحاد يعود بالفائدة علـى            
الدائنين والمفلس، كأن يكون المفلس مرتبطاً بعقود مع الغير واالستمرار فيها سيأتي بأربـاح              

ت فإن المحكمة قد تقتنع بجدوى االستمرار في تجارة المفلس          كبيرة للمفلس، في مثل هذه الحاال     
لحدوث ذلك صدور تفويض مـن الـدائنين بـذلك          ) ٧٢٥(وعدم بيع أمواله واشترطت المادة      

يصدر بأغلبية تمثل ثالثة أرباع الدائنين عدداً والديون قيمة، وعلى أن يعين في التفويض مدته               
ي يجوز له استبقاؤها تحت يده لتشغيل التجـارة، وال          وسلطة أمين االتحاد بموجبه والمبالغ الت     

  . يعتبر هذا التفويض نافذاً إال بعد مصادقة قاضي الصلح عليه
الدائنين المـوافقين عليـه     ) ٧٢٥(ونظرا لخطورة هذا التفويض حملت الفقرة الثالثة من المادة          

ر في تجارة المفلس    مسؤولية شخصية غير تضامنية عن الديون الجديدة التي تنشأ عن االستمرا          
إذا لم تكف أموال المفلس للوفاء بها بشرط أن تكون هذه الديون ناشئة عن أعمال تدخل فـي                  

وال يجـوز   . حدود التفويض الصادر منهم ألمين االتحاد، وتكون مسؤولية كل دائن بنسبة دينه           
على االستمرار في   لدائني المفلس الجدد التنفيذ على أموال هؤالء الدائنين الذين وافقوا للمدين            

التجارة إال بعد التنفيذ على أموال التفليسة وظهور عدم كفايتها لسداد ديـونهم بأكملهـا أي ال                 
  .يجوز للدائنين الجدد الرجوع على الدائنين الموافقين إال بالقدر الزائد على أموال التفليسة

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

يفية التي يعينها قاضـي     ألمين االتحاد بيع منقوالت المفلس ومتجره بالك      ) ٧٢٦(أجازت المادة   
التفليسة واستيفاء ما للمفلس من حقوق في ذمة الغير، واشترطت لقيام أمـين االتحـاد ببيـع                 
عقارات المفلس إذن قاضي التفليسة وأن يتم ذلك جبرا وفقا للقانون فال يجوز إجـراء البيـع                 

تحاد والتي أصـالً    وتصفية موجودات التفليسة بالبيع هي المهمة الرئيسية ألمين اال        . بالتراضي
  .عين من أجلها
في حالة كون موجودات التفليسة المراد تصفيتها بـالبيع عبـارة عـن             ) ٧٢٧(فصلت المادة   

عقارات، فإذا كانت هناك معاملة بيع جبري بدئ بها قبل قيام حالة االتحاد فإنها تستمر وفقـاً                 
بدئ بها قبـل قيـام حالـة        لإلجراءات المحددة لذلك، أما إذا لم تكن هناك معاملة بيع جبري            

االتحاد يكون ألمين االتحاد دون غيره حق التنفيذ عليها، ويجب الشروع في ذلك خالل العشرة               
ويجوز ألمين االتحـاد    . أيام التالية لقيام حالة االتحاد ما لم يأمر قاضي التفليسة بتأجيل التنفيذ           

) ٦٨١( نصت عليه المـادة      التصالح وقبول التحكيم في جميع حقوق المفلس بشرط مراعاة ما         
من المشروع بشأن النزاع غير معين القيمة أو الذي تزيد قيمته على ألفي دينار، والكيفية التي                

  .يودع بها ناتج البيع، ولكن ال تجب دعوة المفلس لحضور المصادقة على الصلح أو التحكيم
كانت من المنقـوالت أم     ألمين االتحاد بيع موجودات التفليسة، سواء       ) ٧٢٨(وال تجيز المادة    

من العقارات، دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي إال بعد إذن قاضي التفليسة، غيـر أن قاضـي                 
ولكل ذي مصلحة سواء أكان المفلس أو       . التفليسة ال يقدم مثل هذا اإلذن إال بعد رأي المراقب         

ن تعيين كيفية بيـع     أمين االتحاد أو الدائنون الطعن في القرار الصادر من قاضي التفليسة بشأ           
منقوالت المفلس أو اإلذن ببيع أمواله دفعة واحدة مقابل مبلغ إجمالي، ويترتب علـى الطعـن                
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه باستثناء الحالة التي ترى فيها المحكمة االستمرار فـي تنفيـذ                

  .القرار رغم تقديم الطعن
 ماله من حقوق في ذمة الغير ال يحتفظ بهـا           المبالغ المتحصلة من بيع أموال المفلس واستيفاء      

عليه أن يودعها خزانة المحكمة أو مصرفاً يعينه        ) ٧٢٩(أمين االتحاد لديه، وإنما توجب المادة       
ولتمكين قاضي التفليسة من    . قاضي التفليسة في موعد أقصاه يوم العمل التالي لعملية التحصيل         

ن األخير يلتزم بأن يقدم إلى قاضي التفليسة بيانـاً          الرقابة والتدقيق في أعمال أمين االتحاد، فإ      
شهرياً عن حالة التصفية ومقدار المبالغ المودعة التي ال يجوز سحبها إال بأمر مـن قاضـي                 

  . التفليسة
أن يحسم من المبالغ الناتجة عن تصفية موجودات التفليسة أوال الرسوم           ) ٧٣٠(أوجبت المادة   

تفليسة وديون جماعة الدائنين واإلعانات المقـررة للمفلـس         والمصروفات الناتجة عن إدارة ال    
ولمن يعولهم، والمبالغ المستحقة للدائنين الممتازين، وأوجبت أيضا أن تجنب حـصة الـديون              

  .المتنازع عليها والديون التي قبلت مؤقتا وأن تحفظ لحين الفصل فيها بقرار نهائي
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زيع المبالغ المودعة على الـدائنين الـذين        قاضي التفليسة أن يأمر بتو    ) ٧٣١(وخولت المادة   
حققت ديونهم ويعين مقدار المبلغ الذي يوزع، ويتولى أمين االتحاد تبليـغ الـدائنين بـذلك،                
ولقاضي التفليسة عند الحاجة أن يأمر بنشر القرار بشأن التوزيع في صـحيفة يوميـة يقـوم                 

ال المفلس أو استوفاه من أحد مديني       وكلما قبض أمين االتحاد مبلغا ناتجا عن بيع أمو        . بتعينها
وال . المفلس يقوم بإيداعه خزانة المحكمة أو المصرف الذي عينه قاضي التفليسة لهذا الغرض            

  .يجوز السحب من هذه المبالغ إال بإذن قاضي التفليسة
كيفية توزيع المبالغ التي يأمر بها قاضي التفليسة من قبل أمين االتحـاد،             ) ٧٣٢(وبينت المادة   

فنصت عل ضرورة أن يقدم كل دائن سند الدين مؤشراً عليه بتحقيقه وقبوله، ويؤشـر علـى                 
السند بالمبلغ المدفوع، وإذا تعذر تقديم السند جاز لقاضي التفليسة أن يأذن بدفع الـدين بعـد                  

 وفـي جميـع     –التحقق من قبوله كأن يقوم بالتأكد من ذلك عن طريق محضر تحقيق الديون              
  . يعطي الدائن مخالصة على قائمة التوزيعاألحوال يجب أن

ورغبة في إنهاء حالة التفليسة بأسرع وقت ممكن فقد حرص المشروع على تبسيط إجراءاتها              
حالة انقضاء ستة أشهر دون إنجاز      ) ٧٣٣(وخاصة في مرحلة التصفية، ولذلك عالجت المادة        

 عن حالة التـصفية وأسـباب       التصفية فأوجبت على أمين االتحاد تقدم تقرير لقاضي التفليسة        
التأخير في إنجازها، ويرسل القاضي هذا التقرير إلى الدائنين ويدعوهم لالجتمـاع لمناقـشته              
وتقديم الرأي والمشورة للمعاونة في وضع الحلول التي تحقق تقدما في التصفية، ويتكرر ذات              

  .اإلجراء كلما انقضت ستة أشهر دون إنجاز أعمال التصفية
أمين االتحاد أن يقدم، بعد االنتهاء من عمليات التصفية والتوزيع، حـساباً            ) ٧٣٤ (تلزم المادة 

ختامياً عن ذلك لقاضي التفليسة الذي يرسل نسخاً منه إلـى الـدائنين ويـدعوهم لالجتمـاع                 
  . لمناقشته، ويخطر المفلس بهذا االجتماع وله حضوره

ب الختامي المقدم من أمين االتحـاد       أنه إذا تمت الموافقة على الحسا     ) ٧٣٥(وأوضحت المادة   
ويظل أمـين االتحـاد     . ينحل االتحاد حتماً دون حاجة إلى صدور حكم بذلك وتنتهي التفليسة          

  . مسئوالً لمدة سنة من تاريخ انتهاء التفليسة عن الدفاتر والمستندات واألوراق المسلمة إليه
إلزالته رد االعتبار للمفلس، ولـذلك      وبانتهاء التفليسة تزول جميع آثارها فيما عدا ما يستلزم          

على أن يعود إلى كل دائن بعد انتهاء حالة االتحاد الحـق فـي اتخـاذ                ) ٧٣٦(نصت المادة   
اإلجراءات الفردية في التنفيذ على أموال المدين للحصول على الباقي من دينه، ويعتبر قبـول               

  .الدين في التفليسة بمثابة حكم نهائي فيما يتعلق بهذا التنفيذ
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  الفصل السادس

  اإلجراءات المختصرة

  )٧٣٧(مادة 
إذا تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمة موجودات التفليسة ال تجاوز خمسة عشر ألف دينـار                 
أو ظهر أن المبلغ الذي يراد توزيعه على الدائنين ال يجاوز عشرة في المائة من قيمة ديـونهم             

ه أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن           المحققة جاز لقاضي التفليسة من تلقاء ذات      
  .يأمر باستمرار السير في التفليسة بإجراءات مختصرة

تطبق في اإلجراءات المختصرة أحكام اإلفالس المنصوص عليها في هذا الباب معدلـه كمـا               
  :يلي

، ٧٠١،  ٧٠٠/٢،  ٦٨٨/٢،  ٦٨٦/١تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد         
٧٠٢/٣.  

  .تكون جميع قرارات قاضي التفليسة غير قابله للطعن فيها
  .ال يعين مراقبون للتفليسة

في حالة المنازعة على الديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خـالل األيـام                
  .الخمسة التالية لتاريخ فصل قاضي التفليسة في المنازعات

قة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب أن يصادق عليه من قاضي           يكون الصلح نافذاً بمجرد المواف    
  .التفليسة في هذا االجتماع وال تقبل أي منازعة فيه
  .اإلبقاء على أمين التفليسة عند قيام اتحاد الدائنين

  .ال يجري إال توزيع واحد للنقود على الدائنين بعد االنتهاء من بيع أموال التفليسة
  

، ٤٥٤(، والمـادتين    ١٩٩٩لسنة  ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٦٩٧(يقابلها المادة   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٤٥٥

  
حيث أن إجراءات اإلفالس والتصفية تستغرق عادة وقتاً طويالً إلتمامها قد يمتد أعواما كثيرة              

 يلحـق الـضرر بالمـدين       تستهلك خالله مصروفاتها قسطا كبيرا من أموال التفليسة مما قـد          
وبالدائنين على حد سواء، فلذلك عالج المشروع نظام اإلجـراءات المختـصرة للـسير فـي                

أنـه إذا   ) ٧٣٧/١(وعليه قررت المادة    . إجراءات التفليسة بهدف إنهاءها بسرعة وسهولة أكثر      
ر أو  تبين بعد جرد أموال المفلس أن قيمة موجودات التفليسة ال تجاوز خمسة عشر ألف دينـا               

ظهر أن المبلغ الذي يراد توزيعه على الدائنين ال يزيد عن عشرة في المائة من قيمة الـديون                  
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المحققة جاز لقاضي التفليسة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أمين التفليسة أو أحد الدائنين أن                 
  .يأمر باستمرار السير في إجراءات التفليسة ضمن نظام اإلجراءات المختصرة

  : أن اإلجراءات المختصرة تكون كما يلي) ٧٣٧/٢(لمادة وبينت ا
، ٧٠١،  ٧٠٠/٢،  ٦٨٨/٢،  ٦٨٦/١تخفض إلى النصف المواعيد المنصوص عليها في المواد         

   من المشروع،٧٠٢/٣
  وتكون جميع قرارات قاضي التفليسة نهائية غير قابله للطعن عليها،

  وال يعين مراقبون للتفليسة،
ديون عند تحقيقها يدعى الدائنون للمداولة في الصلح خالل األيـام           وفي حالة المنازعة على ال    

  الخمسة التالية لتاريخ فصل قاضي التفليسة في المنازعات،
ويكون الصلح نافذاً بمجرد الموافقة عليه في اجتماع الدائنين، ويجب أن يصادق عليـه مـن                

  قاضي التفليسة في هذا االجتماع وال تقبل أي منازعة فيه،
  م استبدال أمين التفليسة عند قيام اتحاد الدائنين،وال يت

وال تجري توزيعات على الدائنين كلما توافرت أموال نقدية للمفلس، وإنما يجري توزيع واحد              
  .للنقود على الدائنين بعد االنتهاء من بيع أموال التفليسة

  
  الفصل السابع

  أحكام خاصة بإفالس الشركات

  )٧٣٨(مادة 
لشركات، باإلضافة إلى أحكام المواد المنصوص عليها في هـذا البـاب،            تسري على إفالس ا   

  .األحكام المنصوص عليها في المواد التالية
  

  )٧٣٩(مادة 
فيما عدا شركات المحاصة تعتبر في حالة إفالس كل شركة اتخذت أحد األشكال الواردة فـي                

طراب أعمالها الماليـة،    قانون الشركات إذا توقفت عن دفع ديونها في مواعيد استحقاقها الض          
  .ويتعين شهر إفالسها بحكم يصدر بذلك

  .ويجوز شهر إفالس الشركة ولو كانت في دور التصفية
  

  )٧٤٠(مادة 
ال يجوز لممثل الشركة أن يطلب شهر إفالسها إال بعد الحصول على إذن بذلك مـن أغلبيـة                  

  .الشركاء أو من الجمعية العمومية حسب األحوال

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

فالس إلى قلم كتاب المحكمة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة،            يقدم طلب شهر اإل   
فإذا كان هذا المركز موجودا خارج البالد وجب تقديم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة التي يقـع                 

  .في دائرتها مركز اإلدارة المحلي
 من الـشركة  ويجب أن يشتمل الطلب على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا    

بعد توقفها عن الدفع مع بيان موطن كل شريك متضامن وجنسيته وتاريخ شهر خروجه مـن                
  .الشركة في السجل التجاري

  
  )٧٤١(المادة 

يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفالسها ولو كان شريكاً فيها، أما الشركاء غير الـدائنين فـال                 
  .يجوز لهم بصفتهم الفردية طلب شهر إفالس الشركة

  .إذا طلب الدائن شهر إفالس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين
  

  )٧٤٢(مادة 
يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل النظر في شهر إفالسها لمدة                
ال تجاوز ثالثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزهـا المـالي أو إذا اقتـضت مـصلحة                   

ي هذا التأجيل، وللمحكمة أن تأمر باتخاذ ما تراه من تدابير للمحافظـة علـى               االقتصاد الوطن 
  .موجودات الشركة

  
  )٧٤٣(مادة 

شهر إفالس الشركة يوجب شهر إفالس جميع الشركاء المتضامنين في الشركة ويشمل شـهر              
إفالس الشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عن دفع ديونها إذا طلـب هـذا                 

  .يك شهر إفالسها قبل انقضاء سنة على تاريخ شهر خروجه في السجل التجاريالشر
وتقضى المحكمة بحكم واحد بشهر إفالس الشركة والشركاء المتضامنين فيها ولو لـم تكـن               

  .مختصة بشهر إفالس هؤالء الشركاء
ر لتفليـسة   وتعين المحكمة في الحكم الصادر بشهر اإلفالس قاضياً واحداً وأميناً واحداً أو أكث            

الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين، ومع ذلك تكون تفليسة الشركة مستقلة ومنفصلة عـن             
  .تفليسات الشركاء في أصولها وخصومها وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها
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  )٧٤٤(مادة 
 إذا طلب شهر إفالس الشركة جاز للمحكمة أن تقضي أيضاً في حكمها بشهر إفالس الـشركة               

شهر إفالس كل شخص زاول باسمها أعماالً تجارية لحسابه الخاص أو تصرف في أموالهـا               
  .كما لو كانت أمواله الخاصة

  
  )٧٤٥(مادة 

إذا تبين أن موجودات الشركة ال تكفي لوفاء عشرين في المائة على األقل من ديونهـا جـاز                  
يسة أن تقـضى بـإلزام      للمحكمة التي أصدرت حكم شهر اإلفالس بناء على طلب قاضي التفل          

أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بدفع ديـون الـشركة كلهـا أو بعـضها                  
بالتضامن بينهم أو بدون تضامن إال إذا أثبتوا أنهم بذلوا في تسيير شئون الشركة عناية الرجل                

  .الحريص
سـقاط الحقـوق   وللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضـي التفليـسة أن تقـضي بإ      

عن أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها الذين ثبـت          ) ٨٢٣(المنصوص عليها في المادة     
  .ارتكابهم أخطاء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمالها وتوقفها عن الدفع

  
  )٧٤٦(مادة 

يقوم ممثل الشركة التي صدر حكم شهر إفالسها مقامها في كل أمر يوجب فيه القـانون أخـذ                  
و حضوره، ويجب على ممثل الشركة الحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينهـا             رأى المفلس أ  

  متى طلب منه ذلك واإلفادة بما يطلب من معلومات أو إيضاحات 
  

  )٧٤٧(مادة 
بإذن قاضي التفليسة يجوز ألمينها مطالبة الشركاء بدفع ما تبقى من حصصهم في رأس مـال                

 األمر بقصر هذه المطالبة على القـدر الـالزم          الشركة ولو لم يحل ميعاد استحقاقها وللقاضي      
  .لوفاء ديون الشركة

  
  )٧٤٨(مادة 

ال تخضع سندات القرض التي أصدرتها الشركة حسب األصول إلجراءات تحقيـق الـديون،              
وتقبل هذه السندات بقيمتها االسمية بعد خصم ما تكون الشركة قد دفعته منها، وإذا اشترط أداء                

د القرض وجب قبول السند بقيمته االسمية مضافاً إليهـا الجـزء الـذي              مكافأة عند الوفاء بسن   
  .استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر اإلفالس
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  )٧٤٩(مادة 
توضع مقترحات الصلح وتقر بموافقة أغلبية الشركاء أو بموافقة الجمعية العمومية للشركة في             

  .اجتماع غير عادي حسب األحوال
  .يم مقترحات الصلح في جمعية الدائنينويتولى ممثل الشركة تقد

  
  )٧٥٠(مادة 

إذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض تجاوز قيمتها ثلث مجموع ديونها، فـال               
  .يجوز منحها الصلح إال إذا وافقت على شروطه الجمعية العمومية لمالكي هذه السندات

روطاً ال تتفق والـشروط التـي       وتكون الموافقة الزمة في جميع األحوال إذا تضمن الصلح ش         
  .صدرت سندات القرض بمقتضاها

ويصدر قرار الجمعية العمومية لمالكي السندات وفقاً لألحكام المنصوص عليها فـي قـانون              
  .الشركات

وفي األحوال التي تكون فيها موافقة الجمعية العمومية لمالكي السندات الزمة تؤجـل دعـوة               
  .في الصلح إلى أن يصدر قرار الجمعيةالدائنين إلى االجتماع للمداولة 

  
  )٧٥١(مادة 

إذا انتهت تفليسة الشركة باالتحاد وتم الصلح مع واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين فـي                
  .الشركة فال يجوز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان تنفيذها

  .ويبرأ الشريك الذي حصل على الصلح من التضامن
تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين باالتحاد اسـتمرت الـشركة             وإذا  

  .قائمة إال إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن جميع أموالها
وإذا انتهت تفليسة الشركة وتفليسات الشركاء المتضامنين بالصلح اعتبر كل صلح مستقالً عن             

  .ليسة الخاصة بهغيره، وال تسري شروطه إال على دائني التف
  

  )٧٥٢(مادة 
ال تحل الشركة بانتهاء تفليستها باالتحاد، ومع ذلك يجوز للمحكمة التي أصدرت حكـم شـهر                
اإلفالس أن تقرر حل الشركة إذا تبين أن ما بقى من موجوداتها بعد تصفية االتحاد ال يكفـي                  

  .لمتابعة أعمالها على نحو مجد
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  )٧٥٣(مادة 
عنها دائنو الشركة في التفليسة كما لو أعلن عنها بالكامل في تفليسة كل             تعد الديون التي يعلن     

من الشركاء، ويحق لدائن الشركة أن يشترك في جميع التوزيعات إلى أن يستوفى حقه كـامالً                
وذلك مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات بعضهم البعض الستيفاء مـا                

  . الديوندفعوه بالزيادة عن أنصبتهم في
  .أما الدائنون الشخصيون فال يشتركون إال في تفليسة الشركاء المدينين لهم

  .ولكل دائن المنازعة على ديون الدائنين المتحدين معه
  

  )٧٥٤(مادة 
  .ال يترتب على إفالس شريك أو أكثر إفالس الشركة

  
  )٧٥٥(مادة 

ى دائني الشركة ودائنيه    يجوز لكل شريك شمله حكم شهر إفالس الشركة أن يعرض الصلح عل           
  .المتحدين في تفليسته الخاصة

  
  )٧٥٦(مادة 

إذا أفلست الشركة إفالساً بالتدليس أو بالتقصير فيجوز عند االقتضاء أن تقام الدعوى الجزائية              
على الشركاء في شركات التضامن وعلى الشركاء المفوض إلـيهم بـاإلدارة فـي شـركات                

دودة المسئولية أو على أعضاء مجالس إدارتهـا الـذين          التوصية وعلى مديري الشركات المح    
  .يقومون بوظائف المديرين

  
، والمـادة   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقـم       ) ٧١١-٦٩٨(يقابلها المواد   

 التي أحالت بخصوصها إلى قانون      ١٩٦٦لسنة  ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم      ) ٤٧٧(
  .الشركات

  
 ما يطبق على إفالس الشركات من أحكام، فنصت عل سريان األحكام            )٧٣٨(وضحت المادة   

إضافة إلـى األحكـام     ) الباب الخامس في المشروع   (الواردة في باب اإلفالس والصلح الواقي       
وهي التـي تـشكل     ) ٧٥٦ - ٧٣٨(الخاصة بإفالس الشركات والمنصوص عليها في المواد        

ان األصل أن يسري على إفـالس الـشركات   إنه وإن ك. الفصل السابع من هذا الباب الخامس  
باعتبارها تاجر نفس األحكام التي تسري على إفالس التاجر في حال كونه شخصا طبيعيا، إال               
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أن المشرع التفت لما قد يثيره ذلك من صعوبات في التطبيق فأخضع إفالس الشركات بـصفة                
ة ألحكام هـذا الفـصل   عامة لألحكام التي تحكم إفالس التاجر الشخص الطبيعي وبصفة خاص       

  .الناظمة إلفالس الشركات على وجه التحديد
سـواء  (أن أي شركة اتخذت أحد األشكال الواردة في قـانون الـشركات             ) ٧٣٩(بينت المادة   

تعتبـر  ) كشركة تضامن أو توصية بسيطة أو توصية باألسهم أو مساهمة أو مسئولية محدودة            
ويشهر إفالس الشركة متـى     .  مواعيد استحقاقها  في حالة إفالس إذا توقفت عن دفع ديونها في        

واستثنت المادة شركة المحاصة مـن هـذا        . توافرت الشروط حتى لو كانت في طور التصفية       
الحكم باعتبارها ال تكتسب الشخصية االعتبارية وال يكون لها ذمة مالية مـستقلة عـن ذمـم                 

أي صـفة الشخـصية     (فة  الشركاء المكونين لها، وإذا ما تم تسجيلها واكتـسبت هـذه الـص            
فإنها تكون أخذت أحد األشكال الواردة في قانون الشركات وبالتالي يسري عليهـا             ) االعتبارية

  .حكم هذه المادة ألنها لم تعد شركة محاصة
كما أن ما جاءت به هذه المادة والمواد الالحقة من المشروع بخـصوص إفـالس الـشركات                 

ل بأموال األفراد في المجتمع، وال تنطبـق علـى          يسري فقط على الشركات الخاصة التي تعم      
ويأتي هذا الحكم تمشيا مع مـا       . الشركات التي تساهم فيها الحكومة أو أي من مرافقها العامة         

  .المذكورة أعاله من أن الدولة، وإن مارست التجارة، ال تعتبر تاجرا) ١٧(جاء في المادة 
الشركة ووضحت بأن صاحب هذا الحق      من له حق طلب إشهار إفالس       ) ٧٤٠(تناولت المادة   

هو ممثل الشركة بعد حصوله على إذن أغلبية الشركاء أو مـن الجمعيـة العموميـة حـسب             
وبينت المـادة   . األحوال، وإذا قدم الطلب والشركة في دور التصفية فيجب أن يقدمه المصفي           
 دائرتها المركـز    كذلك أن المحكمة المختصة التي يقدم إليها الطلب هي المحكمة التي يقع في            

وهو المكان الذي تباشر فيه الشركة نشاطها القانون فعال بحيث توجد           (الرئيسي الفعلي للشركة    
، )فيه مكاتبها الرئيسية ويباشر فيه المدير وظيفته ويجتمع فيه مجلس اإلدارة والجمعية العامـة             

ب المحكمة التي يقع    وإن كان هذا المركز موجوداً خارج البالد وجب تقديم الطلب إلى قلم كتا            
في دائرتها مركز اإلدارة المحلي ألن المقصود هنا هو إعالن إفالس هذا الفرع الموجود فـي                
فلسطين وليس إعالن إفالس الشركة نفسها الموجود مركزها الرئيسي في الخارج، وأن الطلب             

 بعـد   يجب أن يشتمل على أسماء الشركاء المتضامنين الحاليين والذين خرجوا مـن الـشركة             
والـشق  . توقفها عن الدفع وتحديد ذلك الخروج وبيان موطن كل شريك متـضامن وجنـسيته          

األخير من الحكم أعاله مرتبط بقواعد شركات التضامن ومنها أن الشريك المتنازل عن حصته              
في شركة تضامن لشخص آخر يبقى مسؤوالً بالتضامن مع باقي الشركاء عن ديون الـشركة               

  .ية التنازلالتي ترتبت قبل عمل
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أنه يجوز لدائن الشركة طلب شهر إفالسها ولـو كـان شـريكاً فيهـا،               ) ٧٤١(وبينت المادة   
كالشريك المساهم في بنك يمكنه طلب شهر إفالسه إذا أودع فيه ماال ثم توقف البنك عـن رد                  

ا وكذلك حامل سند القرض، وإن لم يكن شريكا في الشركة، إال أنه دائن له             . الوديعة عند طلبها  
. وبصفته هذه يمكنه طلب شهر إفالس الشركة إذا امتنعت عن سداد القرض وقـت اسـتحقاقه               

وفي كل األحوال يجب مخاصمة الشركاء المتضامنين كافة عند طلب شهر إفالس الشركة، إذ              
وال شيء  . أن الحكم بإفالس الشركة سيؤدي إلى إفالس جميع هؤالء الشركاء المتضامنين فيها           

  .ضا من إعالن إفالس الشركة من تلقاء ذاتهايمنع المحكمة أي
وبالمقابل منعت هذه المادة الشركاء غير الدائنين للشركة أن يطلبوا إعالن إفالسـها بـصفتهم               
الفردية، ألن الذي يحق له طلب إفالسها هو ممثلها القانوني كرئيس مجلس اإلدارة أو مـدير                

  .الشركة سواء كان من الشركاء أو من غير الشركاء
أنه يجوز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الشركة أن تؤجل             ) ٧٤٢(وضحت المادة   و

النظر في شهر إفالسها لمدة ال تجاوز ثالثة أشهر إذا كان من المحتمل دعم مركزها المـالي،                 
كأن تكون الشركة عقدت اتفاقية معينة ينتظر أن يعود سريانها عليها بربح معين قد يساعد في                

ر اإلفالس، أو أن تكون الشركة قد أسند إليها القيام بعمل معين من قبـل الحكومـة                 درء خط 
وكان تأخر الدوائر الحكومية في صرف مستحقاتها هو السبب في توقفها عن الدفع بحيـث إذا                

  .أوفت الحكومة بالتزامها تجاه الشركة حلت أزمتها المالية الطارئة
ا إذا ما اقتضت مصلحة االقتصاد الوطني ذلـك،         وقد تؤجل المحكمة شهر إفالس الشركة أيض      

كأن تتوقع المحكمة أنه سيكون لواقعة شهر إفالس هذه الشركة أثر سلبي على استقرار أسعار               
وفي جميع األحوال يحق للمحكمة أن تأمر باتخـاذ التـدابير           . تداول األسهم في السوق المالي    

  . الالزمة للمحافظة على موجودات الشركة
حكما خاصا بالشركاء المتضامنين الذين يكتسبون لهذا الـسبب صـفة           ) ٧٤٣(لمادة  وأوردت ا 

التاجر، فرتبت على إفالس الشركة إفالس جميع الشركاء المتضامنين بحكم مـسؤوليتهم عـن             
ديون والتزامات الشركة في كل أموالهم، فتوقف الشركة عن الدفع يعني توقفهم عـن الـدفع                

لشريك المتضامن الذي خرج من الشركة بعد توقفها عـن دفـع            أيضاً، ويشمل شهر اإلفالس ا    
ديونها إذا ما تمت المطالبة بتفليس الشركة قبل انقضاء سنة من تاريخ شهر خروجه منها فـي                 
السجل التجاري، وتقضي المحكمة بحكم واحد بشهر إفالس الشركة والشركاء المتضامنين ولو            

كأن تكـون أمـاكن إقـامتهم ال تـدخل فـي       –لم تكن مختصة بشهر إفالس هؤالء الشركاء   
 وتكون تفليسة الشركة مستقلة عن تفليسة الشركاء فـي أصـولها وخـصومها              –اختصاصها  

وإدارتها وتحقيق ديونها وكيفية انتهائها وذلك ال يتعارض مع كون المحكمة سـتعين قاضـياً               
  .امنينواحداً وأميناً واحداً أو أكثر لتفليسة الشركة وتفليسة الشركاء المتض
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وعليه يسري حكم هذه المادة على جميع الشركاء في شركات التضامن والشركاء المتضامنون             
في شركات التوصية البسيطة أو شركات التوصية باألسهم، وأما الـشركاء المـساهمون فـي             
شركات المساهمة والشركاء الموصون في شركات التوصية البسيطة والشركاء المساهمون في           

 باألسهم فألنهم ال يسألون عن ديون الشركة إال بقدر حصصهم في الـشركة              شركات التوصية 
  . فال يؤدي إعالن إفالس الشركة إلى شهر إفالسهم

للمحكمة عند الحكم بإشهار إفالس الشركة أن تشهر إفالس كل من اتخذ            ) ٧٤٤(أجازت المادة   
واله الخاصة، حتى لـو  الشركة ستاراً له ولتجارته وتصرف في أموال الشركة كما لو كانت أم       

ولذا فإن هذا الحكم ينطبـق علـى الـشريك          . لم يكن هذا الشريك شريكاً متضامناً في الشركة       
وتقدير ذلك متروك للمحكمة ولكل     . الموصي في شركة التوصية البسيطة وعلى مدير الشركة       

  .ذي مصلحة أن يثبت للمحكمة الشروط التي تستوجب مثل هذا القرار
أنه إذا تبين للمحكمة أن موجودات الشركة ال تكفي لوفاء عشرين في            ) ٧٤٥(وأوضحت المادة   

 بناء على طلب قاضي التفليسة،      – أي للمحكمة    –المائة على األقل من ديونها، فإنه يجوز لها         
أن تقضي بإلزام أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين كلهم أو بعضهم بالتضامن بينهم أو بغيـر                

 كلها أو بعضها، ما لم يثبتوا أنهم بذلوا في تدبير شـؤون الـشركة               تضامن بدفع ديون الشركة   
وللمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب قاضي التفليسة أن تقضي            . عناية الرجل الحريص  

عن أعـضاء مجلـس     ) ٦٢٣(بإسقاط الحقوق الشخصية والمهنية المنصوص عليها في المادة         
ء جسيمة أدت إلى اضطراب أعمال الشركة وتوقفها عن         اإلدارة أو مديريها الذين ارتكبوا أخطا     

  . الدفع
أن من يقوم مقام الشركة التي أعلن إفالسها في كل أمر يستلزم فيـه              ) ٧٤٦(وأوضحت المادة   

القانون أخذ رأي المفلس أو حضوره أمام الجهات المختصة بـشئون التفليـسة هـو الممثـل                 
. لشركة أو نظامها األساسي حـسب األحـوال       القانوني للشركة، ويرجع في تحديده إلى عقد ا       

ويلتزم هذا الممثل بالحضور أمام قاضي التفليسة أو أمينها متى طلب منه ذلـك واإلدالء بمـا                 
  .يطلب منه من معلومات أو إيضاحات

ألمين التفليسة بعد الحصول على إذن قاضي التفليسة مطالبة الـشركاء  ) ٧٤٧(وأجازت المادة  
 في رأس مال الشركة ولو لم يحل ميعاد استحقاقها، وللقاضي األمر            بدفع الباقي من حصصهم   

  .بقصر ذلك على القدر الالزم لوفاء ديون الشركة
شروط وظروف قبول سندات االقتراض الصادرة عن الشركة المـراد          ) ٧٤٨(وضحت المادة   

إشهار إفالسها كجزء من الديون ومنعت إخضاع سندات االقتراض هذه إلجـراءات تحقيـق              
لديون، وإنما تقبل هذه السندات بقيمتها االسمية بعد خصم ما تكون الشركة قد دفعتـه منهـا،                 ا
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وإذا اشترط أداء مكافأة عند الوفاء بسند القرض وجب قبول السند بقيمته االسمية مضافاً إليها               
  . الجزء الذي استحق من المكافأة حتى صدور الحكم بشهر اإلفالس

أن من يتـولى    ) ٧٤٩(وضع مقترحات الصلح، فبينت المادة      ) ٧٥٠،  ٧٤٩(وعالجت المادتان   
تقديم هذه المقترحات عن الشركة هو ممثل الشركة الذي يقدمها لجمعية الدائنين بعد أن تكـون           
قد أقرت بموافقة أغلبية الشركاء أو بموافقة الجمعية العمومية للشركة في اجتماع غير عـادي               

ه في حالة إصدار الشركة سندات اقتـراض تجـاوز          أن) ٧٥٠(وبينت المادة   . حسب األحوال 
قيمتها ثلث مجموع ديونها فال يجوز منحها الصلح إال إذا وافقـت علـى شـروطه الجمعيـة                  

وإذا تضمن الصلح شروطاً ال تتفق والشروط التـي صـدرت           . العمومية لمالكي هذه السندات   
وال . مالكي سندات القرض  سندات االقتراض بمقتضاها فيجب أيضا موافقة الجمعية العمومية ل        

يجوز دعوة الدائنين إلى االجتماع للمداولة في الصلح إال بعد الحصول على هذه الموافقة مـن                
ويصدر قرار هذه الجمعية وفقا لألحكام المنصوص       . الجمعية العمومية لمالكي سندات القرض    

  .عليها في قانون الشركات
ة باالتحاد وتفليسة واحد أو أكثر من الـشركاء         حالة انتهاء تفليسة الشرك   ) ٧٥١(عالجت المادة   

بالصلح، وحيث أنه يترتب على تسجيل الشركة اكتسابها لصفة الشخصية االعتبارية مما يعني             
أن للشركة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية للشركاء مما يرتـب انتقـال ملكيـة حـصص                  

رر ما قضت به الفقرة األولى من       الشركاء في الشركة من ذممهم إلى ذمة الشركة، وهذا ما يب          
التي تناولت حالة انتهاء تفليسة الشركة باالتحاد وتفليسة واحـد أو أكثـر مـن               ) ٧٥١(المادة  

الشركاء بالصلح من عدم جواز تخصيص أموال الشركة للوفاء بشروط هذا الصلح أو لضمان              
ئ من الديون التـي     ومتى دفع الشريك المتصالح ما يجب عليه دفعه بموجب الصلح بر          . تنفيذه

في ذمته ومنها ديون الشركة، وهذا اإلبراء من التضامن عام سواء كان بالنـسبة للـدائنين أو                 
  . بالنسبة للشركاء المتضامنين

وإذا تم الصلح مع الشركة وانتهت تفليسات الشركاء المتضامنين باالتحاد اسـتمرت الـشركة              
ميع أموالها، ويعتبر الصلح الخاص بكـل       قائمة، إال إذا كان موضوع الصلح هو التخلي عن ج         

تفليسة قائماً بذاته، وال يسري إال على الدائنين فيها، فال يمتد أثره إلى الدائنين في التفليـسات                 
األخرى، باستثناء الدائنين الشخصيين للشريك فإنهم غير ملزمين بالتقيد بشروط الصلح الـذي             

 مدينهم بكل حقوقهم وال تتقيـد حـريتهم فـي           توقعه الشركة ولذا يجوز لهم التقدم في تفليسة       
  .التصويت بقيد ما

عدم جواز حل الشركة بانتهاء تفليستها باالتحاد، إال أنها أجازت حلها إذا            ) ٧٥٢(قررت المادة   
  .تبين أن ما بقي من موجوداتها بعد تصفية االتحاد غير كاٍف لمتابعة أعمالها على نحو مجد
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 التي يعلن عنها دائنو الشركة في التفليسة تعتبر كما لو أعلن            أن الديون ) ٧٥٣(أوضحت المادة   
عنها بالكامل في تفليسة كل من الشركاء، وأنه يحق لدائن الـشركة أن يـشترك فـي جميـع                   
التوزيعات حتى استيفاء حقه كامالً، مع مراعاة ما للشركاء من حق في الرجوع على تفليسات               

ن أنصبتهم في الديون، أما الدائنون الشخصيون فال        بعضهم البعض الستيفاء ما دفعوه زيادة ع      
الحـق  ) ٧٥٣(يشتركون إال في تفليسة الشركاء المدينين لهم، وأعطت الفقرة الثالثة من المادة             

  .لكل دائن المنازعة على ديون الدائنين المتحدين معه
ه نتيجة  وهذ. أنه ال يترتب على إفالس شريك أو أكثر إفالس الشركة         ) ٧٥٤(وأوضحت المادة   

  .منطقية لكون ذمة الشركة المالية مستقلة عن ذمم الشركاء المكونين لها
أنه يجوز لكل شريك شمله حكم شهر إفالس الشركة أن يعرض الـصلح             ) ٧٥٥(وبينت المادة   

  .على دائني الشركة ودائنيه المتحدين في تفليسته الخاصة
زائية على الشركاء فـي شـركات       أن تقام عند االقتضاء الدعوى الج     ) ٧٥٦(وأجازت المادة   

 وكذلك على الـشركاء     – انطالقاً من مسؤوليتهم غير المحدودة عن ديون الشركة          –التضامن  
المفوض إليهم باإلدارة في شركات التوصية وعلى مديري الشركات المحدودة المـسؤولية أو             

ـ              دعوى إال إذا   على أعضاء مجالس إدارتها الذين يقومون بوظائف المديرين، وال تقام هـذه ال
  .أفلست الشركة إفالساً بالتدليس أو بالتقصير

  
  الفصل الثامن

  رد االعتبار التجاري

  )٧٥٧(مادة 
فيما عدا حالة اإلفالس بالتدليس تعود بحكم القانون جميع الحقوق التي سقطت عن المفلس طبقا               

  .فليسةمن هذا القانون بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ انتهاء الت) ٦٢٣(للمادة 
  

  )٧٥٨(مادة 
يجب الحكم برد االعتبار إلى المفلس إذا أوفى جميع ديونه من أصل ومصروفات وعوائد عن               

  .مدة ال تزيد على سنتين
وإذا كان المفلس شريكاً متضامناً في شركة حكم بشهر إفالسها، فال يرد إليه اعتباره وجوباً إال                

  .وائد مدة ال تزيد على سنتينبعد وفاء جميع ديون الشركة من أصل ومصروفات وع
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  )٧٥٩(مادة 
  :يجوز الحكم برد االعتبار إلى المفلس في الحالتين اآلتيتين 

إذا حصل المفلس على صلح من دائنيه ونفذ شروطه ويسري هـذا الحكـم علـى الـشريك                  
المتضامن في شركة حكم بشهر إفالسها إذا حصل هذا الشريك على صلح خاص بـه ونفـذ                 

  .شروطه
ثبت المفلس أن الدائنين أبرأوا ذمته من جميع ديونه بعد انتهاء التفليسة أو أنهـم أجمعـوا                 إذا أ 

  .على الموافقة على رد اعتباره
إذا امتنع أحد الدائنين عن قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه جاز إيـداع الـدين                   

  .ر سند مخالصةخزانة المحكمة، وتعتبر شهادة اإليداع فيما يتعلق برد االعتبا
  

  )٧٦٠(مادة 
ال يرد االعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم باإلدانة في إحدى جرائم اإلفالس بالتقصير               

  .إال بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنها أو انقضائها بمضي المدة
إلفالس بالتدليس   وال يرد االعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم باإلدانة في إحدى جرائم ا             

إال بعد انقضاء مدة السنوات الخمس التالية لتاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفـو                
  .عنها

وفي جميع األحوال المتقدمة الذكر ال يجوز إعادة االعتبار إلى المفلس إال إذا كان قـد أوفـى                  
ى سـنتين أو أجـرى      جميع الديون المطلوبة منه من أصل ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد عل           

  .تسوية بشأنها مع الدائنين
  

  )٧٦١(مادة 
يرد االعتبار إلى المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد الورثة طبقاً لألحكام المنصوص عليها               

  .في المواد السابقة
  

  )٧٦٢(مادة 
يقدم طلب رد االعتبار مرفقاً به المستندات المؤيدة له إلى قلم كتاب المحكمة التـي أصـدرت                 

  .حكم شهر اإلفالس
ويرسل قلم كتاب المحكمة فوراً صورة عن الطلب إلى النيابة العامة وتقوم بإخطـار الـدائنين       

  .الذين قبلت ديونهم في التفليسة ولم يحصلوا على إيفاء تام لديونهم بطلب رد االعتبار
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على وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليومية التي تصدر أو توزع في دائرة المحكمة               
نفقة المدين، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على اسم المدين وتـاريخ صـدور حكـم شـهر                  

  .اإلفالس وكيفية انتهاء التفليسة والتنبيه على الدائنين بتقديم اعتراضاتهم إن كان لها مقتضى
  

  )٧٦٣(مادة 
ـ                ب رد  تودع النيابة العامة قلم كتاب المحكمة خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسلمها صـورة طل

االعتبار تقريراً يشتمل على بيانات عن نوع اإلفالس واألحكام التي صدرت على المفلس فـي               
جرائم اإلفالس أو المحاكمات أو التحقيقات الجارية معه في هذا الشأن، ورأي النيابة العامة في               

  .قبول طلب رد االعتبار أو رفضه على أن يكون هذا الرأي مسبباً
  

  )٧٦٤(مادة 
لم يستوف حقه بالمعدل المقرر في عقد الصلح أو لم يبرئ ذمة مدينه إبراء تامـاً أن               لكل دائن   

يقدم اعتراضاً على طلب رد االعتبار خالل الثالثين يوماً التالية لتاريخ نشر ملخص الطلب في               
الصحف ويكون االعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقاً بـه المـستندات               

  .المؤيدة له
  

  )٧٦٥(مادة 
يقوم قلم كتاب المحكمة بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة بإبالغ الـدائنين               

  .الذين قدموا اعتراضات على طلب إعادة االعتبار بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الطلب
  

  )٧٦٦(مادة 
  .تفصل المحكمة في طلب إعادة االعتبار بحكم نهائي

رفض الطلب لم يجز تقديمه من جديد إال بعد انقضاء سنة على صـدور              وإذا قضت المحكمة ب   
  .الحكم

وإذا قضت بإعادة االعتبار يتعين إدراج الحكم في سجالت المحكمة التي فصلت فيه وإخطـار               
  .السجل التجاري بذلك

  
  )٧٦٧(مادة 

الس أو  إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد االعتبار تحقيقات مع المفلس عن اتهامه بجريمة إف              
أقيمت عليه الدعوى الجزائية عن ذلك، وجب على النيابة العامة إخطار المحكمة علـى وجـه         
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السرعة ويتعين على المحكمة وقف الفصل في طلب رد االعتبار حتى انتهاء التحقيقـات مـع              
  .المفلس أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية

  
  )٧٦٨(مادة 

باإلدانة في إحدى جرائم اإلفالس بعد صدور الحكم له بـرد           إذا صدر على المدين حكم نهائي       
اعتباره أعتبر هذا الحكم كأن لم يكن، وليس للمدين الحصول بعد ذلك على حكم برد االعتبار                

  ).٧٥٨(إال وفقاً للشروط المنصوص عليها في المادة 
  

المـواد  ، و ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٧٢٤-٧١٢(يقابلها المواد   
  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٤٧٧-٤٦٦(
  

رد االعتبار هو عبارة عن استعادة للحقوق التي سقطت عن المفلس بـاإلفالس، ولقـد نظـم                 
المشروع إعادة االعتبار القانوني لكل مفلس غير مدلس أو مقصر بعد انقضاء مـدة معينـة،                

ار عن طريق القضاء قبل انقـضاء هـذه المـدة،           ووضح السبيل للحصول على إعادة االعتب     
ولـم  . فأوجب على المحكمة أن تقضي به في حاالت معينة وأجاز لها ذلك في حاالت أخرى              

يحرم المفلس من إعادة اعتباره ولو حكم عليه باإلدانة في إحدى جرائم اإلفالس ولكنه وضـع                
  .شروط إضافية في هذه الحاالت وميز بينها

  
  نونيرد االعتبار القا

وبدأ المشروع برد االعتبار القانوني والذي هو استعادة المفلس للحقوق التـي سـقطت عنـه                
باإلفالس بحكم القانون دون حاجة إلى صدور حكم قضائي بـذلك متـى تـوافرت الـشروط                 

بأن المفلس يسترد اعتباره دون أي إجراء إذا لم يكن          ) ٧٥٧(فقضت المادة   . المنصوص عليها 
لتدليس بعد انقضاء ثالث سنوات من تاريخ انتهاء التفليسة سواء كان االنتهـاء        إفالسه مقترنا با  

بالوفاء بكل الديون أو بالصلح أو باالتحاد والتصفية، وقصرت ذلك على الحقوق التي سـقطت          
من المشروع والمتعلقة بحقه في االنتخاب وعضوية المجـالس         ) ٦٢٣(عن المفلس طبقاً للمادة     

ل سبب استثناء من اقترن إفالسه بجريمة التدليس أن هـذا النـوع مـن               ولع. النيابية وغيرها 
  .الجرائم هو من جرائم القانون العام وأن المحاكم الجزائية هي التي تنظر فيها
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  رد االعتبار اإللزامي بحكم قضائي

ما حالة إعادة االعتبار اإللزامي بحكم قضائي إذا كان اإلفالس بسيطاً، أ          ) ٧٥٨(وتناولت المادة   
فتناولت حالة إعادة االعتبار اإللزامي بحكم قضائي إذا كان اإلفالس بالتقـصير            ) ٧٦٠(المادة  

توجب على المحكمة أن تقضي بإعادة االعتبار للمفلس إذا أوفـى           ) ٧٥٨(فالمادة  . أو بالتدليس 
جميع ديونه من أصل ومصروفات وعوائد عن مدة ال تزيد على سنتين، وإذا كـان المفلـس                 

متضامناً في شركة حكم بإشهار إفالسها، فال يستطيع الحصول على إعادة اعتبـاره إال              شريكاً  
إذا وفى دين الشركة بكامله من أصل ومصروفات وعوائد لمدة ال تزيد علـى سـنتين، إذ أن                  
القواعد العامة في التضامن بين المدينين تقضي بحق الدائن في الرجوع علـى مـدين واحـد                 

  . بكامل الدين
هي الـديون التـي     ) ٧٥٨( التي يطلب من المدين الوفاء بها لرد اعتباره وفقا للمادة            والديون

استحقت في ذمته قبل شهر اإلفالس سواء كانت ديون عادية أو مضمونة، وأما الديون التـي                
تترتب في ذمته بعد شهر إفالسه ورغم غل يده، وكذلك الديون التي تنشأ في ذمة المدين بعـد                  

ويعتبر في  . صلح أو االتحاد، فال يشترط الوفاء بها للحصول على رد االعتبار          قفل التفليسة بال  
حكم الوفاء في هذا المقام انقضاء الديون بالمقاصة أو الوفاء االعتياضي أو اتحاد الذمتين، وإذا               
لم يستطع المدين الوفاء لدائن أو إلى من يمثله قام بإيداع الدين إيداعا قضائيا وفقـا للقواعـد                  

  .ةالعام
في تفصيلها لحالة إعادة االعتبار اإللزامي بحكـم قـضائي إذا كـان             ) ٧٦٠(وقررت المادة   

اإلفالس بالتقصير أو بالتدليس أنه ال يرد االعتبار إلى المفلس الذي صدر عليه حكم باإلدانـة                
في إحدى جرائم اإلفالس بالتقصير إال بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدور عفو عنهـا أو                 

قضائها بمضي المدة، وأما المفلس الذي صدر عليه حكم باإلدانة في إحدى جرائم اإلفـالس               ان
بالتدليس فال يرد اعتباره إال بعد انقضاء مدة خمس سنوات تالية النتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم               
بها أو صدور عفو عنها، وفي جميع األحوال ال يجوز إعادة االعتبار إلى المفلس الذي ارتكب                

م اإلفالس بالتدليس أو التقصير إال إذا كان قد أوفى جميع الديون المطلوبة منه من أصـل                 جر
  .ومصاريف وعوائد مدة ال تزيد على سنتين أو أجرى تسوية بشأنها مع الدائنين

  
  رد االعتبار الجوازي بحكم قضائي

مفلس الـذي   حالة رد االعتبار الجوازي بحكم قضائي فتناولت حالة ال        ) ٧٥٩(وعالجت المادة   
حصل على صلح مع دائنيه ونفذ شروطه وكذلك الشريك المتضامن في شركة حكـم بـشهر                
إفالسها، إذا حصل على صلح خاص به ونفذ شروطه، وكذلك المفلس الذي يمتنع دائنه عـن                
قبض دينه أو كان غائباً أو تعذر معرفة موطنه، فأودع المدين الدين خزانة المحكمـة، فـإن                 
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يما يتعلق برد االعتبار تعتبر سند مخالصة، وكذلك المفلـس الـذي يثبـت أن               شهادة اإليداع ف  
الدائنين أبرأوا ذمته من جميع ديونه بعد انتهاء التفليسة أو أنهم أجمعـوا علـى رد اعتبـاره،                  

بأنه بتوافر أي حالة من هذه الحاالت فإنه يرد االعتبار للمفلس جـوازاً             ) ٧٥٩(وقررت المادة   
  .أعاله) ٧٥٧(الثالث سنوات المذكورة في المادة ولو لم تنقِض مدة 

رد اعتبار المفلس بعد وفاته بناء على طلب أحد ورثته، كأن يكون ذلك             ) ٧٦١(وأجازت المادة   
ويتم رد االعتبار في هـذه الحالـة        . حفاظاً على سمعتهم بإزالة الوصمة التي لحقتهم باإلفالس       

  .وفقا لألحكام المذكورة أعاله
  

  ة االعتبارإجراءات إعاد

بطريقة تهدف إلى تسهيل    ) ٧٦٧ إلى   ٧٦٢(نظم المشروع إجراءات إعادة االعتبار في المواد        
أن يقدم طلب إعـادة االعتبـار       ) ٧٦٢(اإلجراءات وسرعة الفصل في الطلب فأوجبت المادة        

والمستندات المؤيدة له وخاصة سندات التخالص إلى قلم كتاب المحكمة التي أصـدرت حكـم               
الس، وألزمت قلم كتاب المحكمة بأن يرسل فوراً صورة عن الطلـب إلـى النيابـة                شهر اإلف 

العامة لدراسته وتحقيقه وأن يقوم بإخطار الدائنين الذين قبلت ديونهم في التفليسة ولم يحصلوا              
وينشر ملخص الطلب في إحدى الصحف اليوميـة        . على إيفاء تام لديونهم بطلب رد االعتبار      

في دائرة المحكمة على نفقة المدين، ويجب أن يشتمل هذا الملخص على            التي تصدر أو توزع     
بالصلح أو باالتحـاد أو     (اسم المدين وتاريخ صدور حكم شهر اإلفالس وكيفية انتهاء التفليسة           

والتنبيه على الدائنين بتقديم    ) بالصلح مع التخلي عن األموال أو بزوال مصلحة جماعة الدائنين         
ويتمثل الغرض من هذا النشر فـي تمكـين الـدائنين مـن             . ا مقتضى اعتراضاتهم إن كان له   

  .المعارضة في طلب رد االعتبار
أي (النيابة العامة بأن تودع قلم كتاب المحكمة التقرير الصادر عنهـا            ) ٧٦٣(وألزمت المادة   

خالل ثالثين يوماً من تاريخ تسلمها صورة طلب رد االعتبار، شريطة أن يشتمل             ) عن النيابة 
) ما إذا كـان بـسيطا أو بالتقـصير أو بالتـدليس           ( التقرير على بيانات عن نوع اإلفالس        هذا

واألحكام التي صدرت على المفلس في جرائم اإلفالس أو المحاكمات أو التحقيقـات الجاريـة               
معه في هذا الشأن، ورأي النيابة العامة في قبول طلب رد االعتبار أو رفضه على أن يكـون                  

  . هذا الرأي مسبباً
مدة تقديم االعتراض على رد االعتبار والحاالت التي تستوجب هـذا           ) ٧٦٤(وعالجت المادة   

االعتراض وشكل االعتراض والجهة التي يقدم لها، فنصت على أن لكل دائن لم يستوف حقه               
بالمعدل المقرر في عقد الصلح ولم يبرئ ذمة مدينه إبراء تاماً أن يقدم اعتراضاً على طلـب                 
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بار خالل الثالثين يوماً التالية لتاريخ نشر ملخص الطلـب فـي الـصحف ويكـون                رد االعت 
  .االعتراض بتقرير كتابي يقدم إلى قلم كتاب المحكمة مرفقاً به المستندات المؤيدة له

قلم كتاب المحكمة بأن يقوم بإبالغ الدائنين المعترضين على طلب إعادة           ) ٧٦٥(ألزمت المادة   
  . المحددة لنظر الطلباالعتبار بتاريخ الجلسة

الفصل في طلب رد االعتبار وقررت أنه إذا قضت المحكمة بـرفض            ) ٧٦٦(وتناولت المادة   
الطلب لم يجز تقديمه من جديد إال بعد انقضاء سنة على صدور الحكم، أما إذا قضت بإعـادة                  
االعتبار فإنه يتعين إدراج الحكم في سجالت المحكمة التي فـصلت فيـه وإخطـار الـسجل                 

  . ويكون حكم المحكمة في الحالتين نهائيا. التجاري بذلك
أنه إذا أجريت قبل الفصل في طلب رد االعتبار تحقيقات مع المفلس            ) ٧٦٧(وأوضحت المادة   

عند اتهامه بجريمة إفالس أو أقيمت عليه الدعوى الجزائية عن ذلك، فإنه يجب علـى النيابـة      
ة وأوجبت على المحكمة وقف الفصل في طلب        العامة إخطار المحكمة بذلك على وجه السرع      

  .رد االعتبار حتى انتهاء التحقيقات أو صدور الحكم النهائي في الدعوى الجزائية
  

  إلغاء الحكم برد االعتبار

أنه في حال صدور حكم نهائي بإدانة المدين في إحدى جرائم اإلفـالس             ) ٧٦٨(وبينت المادة   
لحكم برد االعتبار كأن لم يكن، وال يجوز للمـدين أن           بعد صدور الحكم برد اعتباره، اعتبر ا      

يحصل بعد ذلك على رد االعتبار إال بعد تنفيذ العقوبة وانقضاء المدة التي نصت عليها المادة                
  .المذكورة أعاله فضال عن سائر الشروط األخرى التي أوردتها) ٧٦٠(
  

  الفصل التاسع

  الصلح الواقي من اإلفالس

  )٧٦٩(مادة 
لذي يجوز شهر إفالسه واضطربت أعماله المالية اضطراباً من شأنه أن يـؤدي إلـى               للتاجر ا 

توقفه عن الدفع أن يطلب الصلح الواقي من اإلفالس بشرط أال يكون قد ارتكب غشاً أو خطـأ           
  .ال يصدر عن التاجر العادي

وللتاجر الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفالسه أن يطلـب الـصلح الـواقي مـن                   
فالس إذا توافرت فيه الشروط المذكورة في الفقرة السابقة وقدم طلب الصلح خالل الميعـاد               اإل

  ).٥٨٨(المنصوص عليه في المادة 
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ال يقبل طلب الصلح الواقي من اإلفالس إال إذا كان الطالب قد زاول التجارة بصفة مـستمرة                 
ما تفرضـه عليـه األحكـام       خالل السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خالل هذه المدة ب          

  .الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية
  

  )٧٧٠(مادة 
فيما عدا شركات المحاصة يجوز منح الصلح الواقي من اإلفالس لكل شركة تجارية تـوافرت               
فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرتين األولى والثانية من المادة السابقة، ومـع ذلـك ال                

  .ركة وهي في مرحلة التصفيةيجوز منح الصلح للش
وال يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إال بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الـشركاء أو                 

  .من الجمعية العمومية باجتماع غير عادي على حسب األحوال
  

  )٧٧١(مادة 
لمن آل إليهم متجر المتوفى بطريق اإلرث أو الوصية أن يطلبوا الصلح الـواقي إذا قـرروا                 

  .ستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهم الحصول على هذا الصلحاال
ويجب على الورثة  أو الموصى لهم أن يطلبوا الصلح الواقي خالل ثالثة أشهر من تاريخ وفاة            
التاجر، فإذا لم يتفقوا باإلجماع على طلب الصلح وجب على المحكمة أن تسمع أقـوال مـن                 

  .لصلح لتفصل فيه وفقاً لمصلحة ذوي الشأنعارض منهم في طلب ا
  

  )٧٧٢(مادة 
  .ال يجوز للمدين أثناء تنفيذ الصلح الواقي أن يطلب منحه صلحاً آخر

  
  )٧٧٣(مادة 

إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفالس المدين وطلب آخر بالصلح الواقي من اإلفالس، فـال                
 الصلح الواقي بحكم بات يقضي      يجوز الفصل في طلب شهر اإلفالس إال بعد الفصل في طلب          

  .برفضه
  

  )٧٧٤(مادة 
يقدم طلب الصلح الواقي إلى قلم كتاب محكمة البداية المختصة بشهر اإلفالس يبين فيه أسباب               
اضطراب األعمال ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، وإذا لم يتمكن طالب الصلح من تقديم             

  .كهذه البيانات أو بعضها وجب عليه بيان أسباب ذل
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  )٧٧٥(مادة 
  :يرفق بطلب الصلح الواقي ما يأتي 
  .الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه

شهادة من السجل التجاري تثبت تقيد التاجر بأحكام السجل التجاري خالل السنتين الـسابقتين              
  .على طلب الصلح

ين الـسابقتين   شهادة من الغرفة التجارية بمزاولة التجارة بصفة معتادة ومستمرة خالل الـسنت           
  .على طلب الصلح

  .الدفاتر التجارية اإللزامية
  .صورة عن الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح

  .بيان بإجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح
  .ريبية عند طلب الصلحبيان تفصيلي باألموال المنقولة وغير المنقولة وقيمتها التق

  .بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم والتأمينات الضامنة لها
  

  )٧٧٦(مادة 
إذا كان الطلب خاصاً بشركة وجب أن يرفق به إضافة للوثائق المذكورة في المـادة الـسابقة                 

لسجل التجـاري،   صورة عن عقد تأسيس الشركة وعن نظامها األساسي مصادقاً عليهما من ا           
والوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب وصورة عن قرار الشركاء أو الجمعية العموميـة بطلـب               

  .الصلح وبيان  بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم
  

  )٧٧٧(مادة 
يجب أن تكون الوثائق المذكورة في المادتين السابقتين مؤرخة وموقعة من طالب الصلح وإذا              

  .يم بعضها أو استيفاء بياناتها وجب أن يتضمن الطلب أسباب ذلكتعذر تقد
  .ويحرر قلم كتاب المحكمة محضراً بتسلم هذه الوثائق

  
  )٧٧٨(مادة 

للمحكمة التي تنظر في طلب الصلح أن تأمر باتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة علـى أمـوال                
  .المدين إلى حين الفصل في الطلب

 اإلجراءات ما يمكنها من اإلحاطة بحالة المدين المالية وأسـباب           ويجوز للمحكمة أن تتخذ من    
  .اضطرابها
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وتنظر المحكمة في طلب الصلح في غير عالنية وعلى وجه االستعجال وتفصل فـي الطلـب          
  .بحكم نهائي وبدون خصومه

  
  )٧٧٩(مادة 

  :تقضي المحكمة برفض طلب الصلح الواقي في األحوال اآلتية 
أو ) ٧٧٥،٧٧٧(ح الوثائق والبيانات المنصوص عليها فـي المـادتين          إذا لم يقدم طالب الصل    

  .قدمها غير مكتملة دون مبرر
إذا صدر ضد طالب الصلح حكم بات باإلدانة في إحدى جرائم اإلفالس بالتدليس أو في إحدى                
جرائم التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة األمانة أو اختالس األموال العامـة أو إعطـاء                 

  .دون رصيد ما لم يكن قد رد إليه اعتبارهشيك ب
  .إذا كان طالب الصلح قد اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار

  .إذا لم يقم بتنفيذ ما التزم به في صلح واق سابق
  

  )٧٨٠(مادة 
إذا قضت المحكمة برفض طلب الصلح الواقي جاز لها أن تحكم على التاجر بغرامة ال تزيـد                 

  .ها أنه تعمد اإليهام باضطراب أعماله أو إحداث االضطراب فيهاعلى ألف دينار إذا تبين ل
  

  )٧٨١(مادة 
إذا قضت المحكمة بقبول الصلح الواقي وجب أن تأمر في حكمها بافتتاح اإلجراءات وتنـدب               
أحد قضاتها لإلشراف على إجراءات الصلح وتعين أميناً أو أكثر لمباشرة هـذه اإلجـراءات               

  .ومتابعتها
 في حكمها بافتتاح إجراءات الصلح أن يودع المدين خزانة المحكمـة مبلغـاً              للمحكمة أن تأمر  

  .تحدده يكون أمانة لمواجهة مصروفات إجراءات الصلح
للمحكمة أن تقضي بإلغاء إجراءات الصلح أو بوقفها إذا لم يودع المدين مبلـغ األمانـة فـي                  

  .الميعاد الذي عينته
  

  )٧٨٢(مادة 
هم بمزاولة مهنه أمين التفليسة وتسري في هذا الشأن األحكام          يعين أمين الصلح من المرخص ل     

  ).٦٠٧(المنصوص عليها في المادة 
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  )٧٨٣(مادة 
تسري على القرارات التي يصدرها القاضي المـشرف علـى إجـراءات الـصلح األحكـام                

  ).٦٢٥(و) ٦٢٣(المنصوص عليها في المادتين 
  

  )٧٨٤(مادة 
  .ار تعيينه فور صدورهيبلغ قلم كتاب المحكمة أمين الصلح بقر

يقوم أمين الصلح خالل األيام الخمسة التالية لتبليغه بالتعيين بقيد الحكـم بافتتـاح إجـراءات                
الصلح في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى االجتماع   في صحيفة               

  .يومية يعينها القاضي المشرف
كور في الفقرة السابقة الدعوة إلى االجتماع مرفقاً        وعلى أمين الصلح أن يرسل في الميعاد المذ       

  .بها مقترحات الصلح إلى الدائنين المعلومة عناوينهم
  

  )٧٨٥(مادة 
يقوم القاضي المشرف فور صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بإقفال دفاتر المدين ووضع             

  .توقيعه عليها
 بحضور المـدين وكاتـب المحكمـة    ويباشر أمين الصلح فور تبليغه بالتعيين إجراءات الجرد       

  .ويحرر محضراً بذلك
  

  )٧٨٦(مادة 
يبقى المدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح قائماً على إدارة أمواله بإشراف أمـين               
الصلح، وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية، ومـع ذلـك ال                

  .تبرعات التي يجريها المدين بعد صدور الحكم المذكوريجوز االحتجاج على الدائنين بال
وال يجوز للمدين بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح أن يقترض أو يعقـد صـلحاً أو                 
رهناً أو أن يجري تصرفاً ناقالً للملكية ال تستلزمه أعماله التجارية العادية إال بعد الحـصول                

  . على خالف ذلك ال يحتج به على الدائنينعلى إذن من القاضي المشرف، وكل تصرف يتم
  

  )٧٨٧(مادة 
توقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين بمجرد صـدور الحكـم بافتتـاح               
إجراءات الصلح، أما الدعاوى المقامة من المدين وإجراءات التنفيذ التي باشرها فتبقى سـارية             

  .مع إدخال أمين الصلح فيها
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اج في مواجهة الدائنين بالرهون وحقوق االمتياز واالختصاص المقررة على          وال يجوز االحتج  
  .أموال المدين والمقيدة بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح

  
  )٧٨٨(مادة 

ال يترتب على صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح حلول آجال الديون التي على المـدين أو   
  .وقف سريان عوائدها

  
  )٧٨٩(مادة 
فى المدين بعد تقديم طلب الصلح جزءاً من أمواله أو أتلفه أو أجرى بسوء نية تصرفات                إذا أخ 

جاز للمحكمة أن تأمر من تلقاء ذاتها       ) ٧٨٨(ضارة بالدائنين أو تصرفات مخالفة ألحكام المادة        
  .بإلغاء إجراءات الصلح

  
  )٧٩٠(مادة 

ينات خاصة أو ثابتة بأحكـام      على جميع الدائنين ولو كانت ديونهم غير حالة أو مضمونة بتأم          
باتة أن يسلموا أمين الصلح خالل العشرة أيام التالية لنشر ملخص الحكـم الـصادر بافتتـاح                 
إجراءات الصلح في الصحيفة أو من تاريخ تسلم خطاب التبليغ مستندات ديـونهم مـصحوبة               

أسـاس سـعر    ببيان هذه الديون وتأميناتها إن وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية علـى             
الصرف المعلن لدى سلطة النقد يوم صدور الحكم، ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين              

  .الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول
  .ويكون الميعاد ثالثين يوماً بالنسبة إلى الدائنين المقيمين خارج البالد

  
  )٧٩١(مادة 

في المادة السابقة قائمة بأسماء الـدائنين       يضع أمين الصلح بعد انتهاء الميعاد المنصوص عليه         
الذين طلبوا االشتراك في إجراءات الصلح وبياناً بمقدار كل دين على حده والمستندات المؤيدة              

  .والتأمينات الضامنة له إن وجدت وما يراه بشأن قبوله أو رفضه
ه أو تعـديل    وألمين الصلح أن يطلب من الدائن تقديم إيضاحات عن الدين أو تكملة مـستندات             

  .مقداره أو صفاته
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  )٧٩٢(مادة 
على أمين الصلح إيداع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خالل األيام الثالثين التاليـة لـصدور                

ويجوز عند االقتضاء إطالة هذا الميعاد بقـرار مـن القاضـي            . حكم افتتاح إجراءات الصلح   
  .المشرف

ر بيان بحصول اإليداع في صحيفة يومية يعينها        ويقوم أمين الصلح في اليوم التالي لإليداع بنش       
القاضي المشرف ويرسل أمين الصلح إلى المدين وإلى كل دائن نسخة من قائمة الديون وبيان               

  .بالمبالغ التي يرى قبولها من كل دين
  .ولكل ذي مصلحة اإلطالع على القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة

  
  )٧٩٣(مادة 

ه بقائمة الديون أن ينازع في الديون المدرجة بهـا خـالل األيـام              للمدين ولكل دائن ورد اسم    
العشرة التالية لتاريخ النشر في الصحف عن حصول اإليداع، وتقدم المنازعة إلى قلم كتـاب               

  .المحكمة ويجوز إرسالها بالبريد المسجل أو بطريق البرق أو التلكس أو الفاكس
  

  )٧٩٤(مادة 
ميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة قائمـة نهائيـة          يضع القاضي المشرف بعد انقضاء ال     

بالديون غير المتنازع عليها ويؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبوله ومقدار المقبـول               
  .منه

  .ويجوز للقاضي المشرف اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم تقدم بشأنه منازعة
ل األيام الثالثين التالية لتاريخ انقـضاء ميعـاد         ويفصل القاضي في الديون المتنازع عليها خال      

  .المنازعة
كمـا  . ويخطر قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة قبل انعقادها بثالثة أيام على األقل             

  .يبلغهم بالقرار الصادر في المنازعة فور صدوره
  

  )٧٩٥(مادة 
أمام المحكمة التي قدم إليها     يجوز الطعن في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول الدين           

  .طلب الصلح
  .وال يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح إال إذا أمرت المحكمة بذلك

  .ويجوز للمحكمة قبل الفصل في الطعن أن تأمر بقبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره
  .وال يجوز قبول الدين مؤقتاً إذا أقيمت بشأنه دعوى جزائية
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  .الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه ديناً عادياًوإذا كانت المنازعة على 
  

  )٧٩٦(مادة 
ال يجوز أن يشترك في إجراءات الصلح الواقي الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم فـي                

  .وال الدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو مؤقتاً) ٧٩٠(الميعاد المنصوص عليه في المادة 
  

  )٧٩٧(مادة 
يعين القاضي المشرف بعد االنتهاء من تحقيق الديون ميعاداً الجتماع الدائنين للمداولـة فـي               
  .مقترحات الصلح، وترسل الدعوة لحضور هذا االجتماع إلى كل دائن قبل دينه نهائياً أو مؤقتاً

  .ويجوز للقاضي المشرف أن يأمر بنشر الدعوة في صحيفة يومية
  

  )٧٩٨(مادة 
لم كتاب المحكمةٌ قبل الميعاد المعين الجتماع الدائنين بخمسة أيـام علـى             يودع أمين الصلح ق   

األقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب اضطرابها وبياناً بأسماء الدائنين الذين لهم الحق              
  .في االشتراك في إجراءات الصلح

  .يجب أن يتضمن تقرير األمين رأيه في شروط الصلح التي اقترحها المدين
ويجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف اإلذن له بـاإلطالع علـى التقريـر                 

  .المذكور
  

  )٧٩٩(مادة 
  .يتولى القاضي المشرف رئاسة اجتماع الدائنين

  .ويجوز للدائن أن يقيم عنه وكيالً خاصاً في حضور االجتماع
الحضور نيابة عنه إال    ويجب أن يحضر المدين بنفسه االجتماع، وال يجوز أن يقيم وكيالً في             

  .لعذر يقبله القاضي المشرف
  

  )٨٠٠(مادة 
ال تجرى المداولة على شروط الصلح إال بعد تالوة تقرير األمين ويجوز للمدين اقتراح تعديل               

  .شروطه للصلح أثناء المداولة
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  )٨٠١(مادة 
اً بشرط أن يكونـوا     ال يقع الصلح إال بموافقة أغلبية الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقت            

حائزين لثلثي قيمة هذه الديون وال يدخل في حساب هاتين األغلبيتين العددية والقيمية الدائنون              
  .الذين لم يشتركوا في التصويت على شروط الصلح كما ال تحسب ديونهم في قائمة الديون
عليها وإذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت سندات قرض وجب مراعاة األحكام المنصوص             

  ).٧٥١(في المادة 
  

  )٨٠٢(مادة 
  ).٧٠٥(يسري على الصلح الواقي من اإلفالس الحظر المنصوص عليه في المادة 

وتسري في شأن اشتراك الدائنين أصحاب التأمينات العينية في التصويت على الصلح األحكام             
  ).٧٠٦(المنصوص عليها في المادة 

  
  )٨٠٣(مادة 

الس في الجلسة التي جرى فيها التـصويت عليـه وإال وقـع         يوقع عقد الصلح الواقي من اإلف     
  .الغياً

تأجلـت المداولـة فـي      ) ٨٠١(وإذا لم تتحقق إحدى األغلبيتين المنصوص عليهما في المادة          
ووجب في هذه الحالة تطبيق األحكام المنـصوص        . شروط الصلح عشرة أيام ال مهلة غيرها      

  ).٧٠٣(عليها في المادة 
  

  )٨٠٤(مادة 
ر بما تم في جلسة الصلح يوقعه القاضي المـشرف وأمـين الـصلح والمـدين                يحرر محض 

  .والدائنون الحاضرون
لكل دائن له حق االشتراك في مداوالت الصلح خالل األيام العشرة التالية للتوقيع على محضر               
الصلح أن يبلغ القاضي المشرف كتابة بما لديه من اعتراضات على الـصلح وأسـباب هـذه                 

  .االعتراضات
وعلى القاضي المشرف خالل األيام السبعة التالية النقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة             
السابقة أن يعرض األمر على المحكمة التي أصدرت األمر بافتتاح إجراءات الـصلح مرفقـاً               
بتقرير من قبله عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشـروط الـصلح وبيـان                

  .يه وأسبابهاباالعتراضات عل
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  )٨٠٥(مادة 
يقوم قلم كتاب المحكمة بتبليغ المدين والدائنين الذين تقدموا باعتراضات على الصلح بميعـاد              

ويجوز لكل ذي مـصلحه     . الجلسة التي حددت لنظر هذه االعتراضات وطلب المصادقة عليه        
  .حضور هذه الجلسة

 عليه بحكم واحـد يكـون       تفصل المحكمة في االعتراضات على الصلح وفي طلب المصادقة        
  .نهائيا بقبول المصادقة عليه أو برفض هذه المصادقة

يجوز للمحكمة رفض المصادقة على الصلح ولو لم يقدم بشأنه أية اعتراضـات إذا تـوافرت                
  .أسباب تتعلق بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر الرفض

 على المعترض بغرامة ال تجـاوز       إذا رفضت المحكمة االعتراض على الصلح جاز لها الحكم        
  .ألف دينار إذا ما تبين لها أنه تعمد باعتراضه تأخير الصلح

  
  )٨٠٦(مادة 

يجوز أن يتضمن الصلح الواقي منح المدين آجاالً لوفاء الديون كما يجوز أن يتضمن إبـراء                 
  .المدين جزئياً من الدين

المدين خالل مدة تعين في شـروط       ويجوز أن يعقد الصلح بشرط الوفاء بكامل الدين إذا أيسر           
الصلح على أال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ المصادقة على الصلح، وال يعتبر المدين أنـه          

  .قد أيسر إال إذا زادت قيمة موجوداته على قيمة الديون المترتبة عليه
  .وللدائنين أن يشترطوا تقديم ضمانات عينية أو شخصية لتنفيذ شروط الصلح

  
  )٨٠٧(مادة 

جري شهر الحكم الصادر بالمصادقة على الصلح الواقي وفقـاً لألحكـام المقـررة لـشهر                ي
  .اإلفالس

ويجب أن يشتمل الملخص الذي ينشر في الصحف على اسم المدين وموطنه ورقم قيـده فـي                 
السجل التجاري والمحكمة التي صادقت على الصلح وتاريخ حكم المصادقة وملخـص ألهـم              

  .شروط الصلح
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  )٨٠٨(مادة 
يسري الصلح الواقي من اإلفالس فور صدور الحكم بالمصادقة على الـدائنين الـذين تعتبـر             

  .ديونهم عادية وفقاً ألحكام اإلفالس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه
ال يفيد من الصلح الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفالؤه في الدين، ومع ذلـك إذا                 

الصلح مع شركة أفاد من شروطه الشركاء المسئولون في جميع أموالهم عن ديونها إال إذا            وقع  
  .نص في عقد الصلح على غير ذلك

وال يسري الصلح على دين النفقة وال على الديون التي نشأت بعد صـدور الحكـم بافتتـاح                  
  .إجراءات الصلح

  
  )٨٠٩(مادة 

لمدين بناء على طلبه آجاالً للوفاء بالـديون   يجوز للمحكمة التي صادقت على الصلح أن تمنح ا        
التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح بشرط أال تجاوز األجل المقـرر فـي                

  .الصلح
وال يترتب على مصادقة الصلح حرمان المدين من اآلجال التي تكون أبعد مدى مـن األجـل                 

  .المقرر في الصلح
  

  )٨١٠(مادة 
مصادقة على الصلح وبناء على تقرير القاضي المشرف باإلبقاء على          تأمر المحكمة في حكم ال    

أمين الصلح أو بتعيين رقيب من الدائنين أو من غيرهم لمراقبة تنفيذ شروط الـصلح وإبـالغ            
  .المحكمة بما يقع من مخالفات لهذه الشروط

لعشرة يطلب الرقيب المشرف على تنفيذ شروط الصلح من المحكمة التي صادقت عليه خالل ا             
ويـشهر هـذا الطلـب      . أيام التالية على تنفيذ شروط الصلح إصدار حكمها بإقفال اإلجراءات         

  ).٧٩٠(بالكيفية المنصوص عليها في المادة 
ويصدر الحكم بإقفال اإلجراءات خالل الثالثين يوماً التالية لتاريخ النشر في الـصحف ويقيـد               

  .ملخصه في السجل التجاري
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  )٨١١(مادة 
ويعتبر تدليساً  .  الواقي من اإلفالس إذا ظهر بعد المصادقة عليه تدليس من المدين           يبطل الصلح 

  .على وجه الخصوص إخفاء األموال واصطناع الديون وتعمد المبالغة في مقدارها
يطلب إبطال الصلح خالل ستة أشهر من اليوم الذي يظهر فيه التدليس وإال كان الطلب غيـر                 

يكون الطلب مقبوالً إذا قدم بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور           وفي جميع األحوال ال     . مقبول
  .الحكم بالمصادقة على الصلح

  
  )٨١٢(مادة 

  .ال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال الصلح
  .ويترتب على إبطال الصلح براءة ذمة الكفيل الذي ضمن تنفيذ شروطه

  
  )٨١٣(مادة 

ل دائن يخضع لشروط الصلح أن تقضي بفسخ الصلح في األحـوال            للمحكمة بناء على طلب ك    
  :اآلتية 

  .إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح كما اتفق عليها
  .إذا تصرف المدين بعد المصادقة على الصلح تصرفاً ناقالً لملكية متجره دون مبرر مقبول

  .ذهاإذا توفى المدين وتبين أنه ال ينتظر تنفيذ شروط الصلح أو إتمام تنفي
  

  )٨١٤(مادة 
  .ال يلزم الدائنون برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ الصلح

وال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الضامن لتنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل               
  .بحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب فسخ الصلح

  
  )٨١٥(مادة 

ين الصلح والرقيب من غير الدائنين ويودع       يقدر القاضي المشرف على الصلح أجر كل من أم        
  .قرار القاضي في هذا الشأن قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدروه

ويجوز لكل ذي مصلحة االعتراض على القرار لدى المحكمة خالل الخمسة عشر يوماً التالية              
  .لتاريخ اإليداع، ويكون الحكم الصادر في االعتراض نهائياً
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  )٨١٦(مادة 
ز للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء على تقرير القاضي المشرف على الصلح أن تأمر فـي                 يجو

حكمها بإقفال إجراءات الصلح بصرف مكافأة إجمالية للرقيب إذا كان من الدائنين وتبين أنـه               
  .بذل في عمله جهداً غير عادي وكانت حالة المدين المالية تسمح بذلك

  
، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(قانون التجارة المصري رقم     من  ) ٧٦٧-٧٢٥(يقابلها المواد   

  .١٩٦٦لسنة ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم ) ٣١٥-٢٩٠(
  

قد تضطرب أعمال التاجر ألسباب خارجة عن إرادته اضطراباً سيؤدي حتماً إلى توقفه عـن               
ظـم  دفع ديونه التجارية، فيصبح مهدداً باإلفالس، ولهذا حـرص المـشروع مثلـه مثـل مع               

التشريعات على العناية بمثل هذا التاجر، بمنحه إمكانية طلب الصلح الواقي بهدف تفادي شهر              
  . إفالسه، وإعطائه فرصة لمواصلة نشاطه التجاري

  
  شروط الصلح الواقي

من يجوز له طلب الصلح الواقي وشروط ذلك الصلح، ويتبـين مـن             ) ٧٦٩(قد حددت المادة    
المنظمة للصلح الواقي في المشروع أنه يشترط لكـي يـستطيع           نص هذه المادة وبقية المواد      

أن يكون طالـب الـصلح      : التاجر طلب مزية الصلح الواقي أن تتوافر في شأنه ثالثة شروط          
تاجراً مزاوال للتجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خالل هذه              

لسجل التجاري وبالدفاتر التجارية، وأن تكون أعمال       المدة بما تفرضه عليه األحكام الخاصة با      
التاجر قد اضطربت بشكل يؤدي به إلى الوقوف عن الدفع لوال الصلح الواقي، وأن يكون هذا                
التاجر حسن النية، كأن يكون اضطراب أعماله ناتج عن ظروف لم يتوقعها أو لـم يـستطع                 

وللتـاجر  . صدوره من تاجر عادي   تجنبها وليس ناتجا عن غش أو خطأ من جانبه ال يتصور            
الذي توقف عن دفع ديونه ولو طلب شهر إفالسه أن يطلب الصلح الواقي من اإلفالس، وذلك                

وإذا تزامن طلب الصلح الواقي مع طلـب        . خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ توقفه عن الدفع        
 الـصلح   شهر اإلفالس فإن المحكمة ال تفصل في دعوى اإلفالس إال بعد الفصل فـي طلـب               

  ). ٧٧٣المادة (الواقي بحكم بات يقضي برفضه، 
مدى جواز طلب الشركة الصلح الواقي من اإلفالس واشترطت لـذلك           ) ٧٧٠(وعالجت المادة   

أن تكون الشركة تجارية، كما يجب أن تكون للشركة صفة الشخصية المعنوية، وبنـاء عليـه                
فكما ال يجوز   . لشخصية المعنوية قررت أن ال صلح مع شركة المحاصة لعدم اكتسابها صفة ا          
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إشهار إفالس شركة المحاصة ألنها ليست تاجرا، فكذلك ال يجوز منحها الصلح الواقي ألنه ال               
  . يمنح إال لتاجر

واشترطت هذه المادة كذلك أن تكون الشركة في حالة توقف عن الدفع، وبالنسبة لشرط حسن               
بيعي فإنه يؤخـذ باالعتبـار فيمـا يتعلـق          النية المشترط بالنسبة للتاجر في حال الشخص الط       

. وال يجوز منح الصلح الواقي للشركة وهي في مرحلة التـصفية       . بالقائمين على إدارة الشركة   
وال يجوز لمدير الشركة طلب الصلح إال بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الـشركاء أو                 

  .من الجمعية العمومية باجتماع غير عادي بحسب األحوال
ن هذه المادة لم تشترط لتقديم الشركة طلب الصلح الواقي من اإلفـالس أن تكـون قـد                  غير أ 

زاولت التجارة بصفة مستمرة خالل السنتين السابقتين على تقديم الطلب وأن تكون خالل هذه              
المدة قد تقيدت بما تفرضه عليها األحكام الخاصة بالسجل التجاري وبالدفاتر التجارية   كمـا                

ولعل الرقابة على الشركة التـي      . نسبة إلفالس التاجر الذي يكون شخصا طبيعيا      هو الحال بال  
  .يمنحها قانون الشركات لمراقب الشركات تغني عن مثل هذا الشرط في هذا المقام

أنه يحق لمن آل إليهم متجر المتوفى بطريق اإلرث أو الوصـية أن             ) ٧٧١(وأوضحت المادة   
ستمرار في التجارة وكان التاجر قبل وفاته ممن يجوز لهـم    يطلبوا الصلح الواقي إذا قرروا اال     

الحصول على هذا الصلح شريطة أن يطلبوه خالل ثالثة أشهر من وفاة التاجر، وإذا اختلـف                
الورثة أو الموصى لهم بشأن تقديم طلب الصلح الواقي فإنه يجب علـى المحكمـة أن تـسمع      

ومفاد ذلك أن طلب الـصلح      . وي الشأن أقوال من عارض منهم ثم تفصل فيه وفقاً لمصلحة ذ         
  .الواقي ال يلزم تقديمه من جميع الورثة أو الموصى لهم من قبل التاجر المتوفى

وعليه، فكما يجوز إشهار إفالس التاجر بعد وفاته فكذلك يحق لورثته أو الموصى لهم من قبله                
ئني التاجر المتوفى   وبذلك يكون المشروع وازن بين مصلحة دا      . طلب الصلح الواقي بعد وفاته    

وأما بالنـسبة للتـاجر الـذي       . من ناحية وبين ورثته والموصى لهم من قبله من ناحية أخرى          
اعتزل التجارة، وإن كان يجوز شهر إفالسه حماية لمصالح دائنيه، فال يجوز له طلب الصلح               

ليه وعلى  الواقي إذ الهدف من هذا الصلح تمكين التاجر من االستمرار في تجارته بما يعود ع              
  .دائنيه بالنفع وهذا ال يتوفر فيمن اعتزل التجارة

المدين أثناء تنفيذ الصلح الواقي أن يطلب منحه صلحاً آخـر، ألنـه ال              ) ٧٧٢(ومنعت المادة   
  .يجوز الصلح على الصلح
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  إجراءات طلب الصلح الواقي

علـى أن   ) ٧٧٤(إجراءات طلب الصلح الواقي، فنصت المادة       ) ٧٧٨ - ٧٧٤(عالجت المواد   
يقدم طلب الصلح الواقي إلى محكمة البداية المختصة بشهر اإلفالس يبين فيه أسباب اضطراب              
أعماله ومقترحات الصلح وضمانات تنفيذها، وفي حال عدم تمكنه من تقديم هذه البيانـات أو               

 وال يجوز تقديم طلب الصلح الواقي إال من المدين وحده،         . بعضها وجب عليه بيان أسباب ذلك     
فال يجوز لدائنيه استعمال هذا الحق باسم مدينه من خالل الدعوى غير المباشـرة، ألن لهـذا                 

. ولكن يجوز تقديمه بواسطة وكيل خاص أو من قبل الخلف العام للمدين           . الحق صفة شخصية  
وإذا كان التاجر طالب الصلح الواقي شركة وجب تقديم الطلب مـن قبـل الممثـل القـانوني                  

  .للشركة
  : ما يجب أن يرفق بطلب الصلح الواقي من وثائق وشهادات وهي) ٧٧٥(لمادة وحددت ا

  .الوثائق المؤيدة للبيانات المذكورة فيه
شهادة من السجل التجاري تثبت تقيد التاجر بأحكام السجل التجاري خالل السنتين الـسابقتين              

  .على طلب الصلح
دة ومستمرة خالل الـسنتين الـسابقتين       شهادة من الغرفة التجارية بمزاولة التجارة بصفة معتا       

  .على طلب الصلح
  .الدفاتر التجارية اإللزامية

  .صورة عن الميزانية وحساب األرباح والخسائر عن السنتين السابقتين على طلب الصلح
  .بيان بإجمالي المصروفات الشخصية عن السنتين السابقتين على طلب الصلح

  .المنقولة وقيمتها التقريبية عند طلب الصلحبيان تفصيلي باألموال المنقولة وغير 
  .بيان بأسماء الدائنين والمدينين وعناوينهم ومقدار حقوقهم والتأمينات الضامنة لها

أنه إذا كان طلب الصلح الواقي خاصاً بشركة فيجب أن يرفق بـه،             ) ٧٧٦(وأوضحت المادة   
   :، ما يلي)٧٧٥(إضافة للوثائق والشهادات المذكورة في المادة 

  .الوثائق المثبتة لصفة مقدم الطلب
  .صورة عن عقد تأسيس الشركة وعن نظامها األساسي مصادقاً عليهما من السجل التجاري

  .صورة عن قرار الشركاء أو الجمعية العمومية بطلب الصلح
  . بيان بأسماء الشركاء المتضامنين وعناوينهم وجنسياتهم

مرفقة بطلب الصلح الواقي مؤرخة وموقعـة مـن         أن تكون الوثائق ال   ) ٧٧٧(وأوجبت المادة   
ويحرر قلـم   . طالب الصلح، وإذا تعذر عليه تقديم بعضها وجب أن يضمن الطلب أسباب ذلك            

  .كتاب المحكمة محضراً بتسلم هذه الوثائق
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بأنه يجوز للمحكمة اتخاذ التدابير الالزمة للمحافظة على أمـوال مقـدم            ) ٧٧٨(قضت المادة   
ين الفصل في هذا الطلب، وذلك بهدف المحافظة علـى مركـز المـدين              طلب الصلح إلى ح   

والدائنين في الفترة ما بين تقديم طلب الصلح والفصل فيه وحتى ال يلجأ المدين إلـى تهريـب       
وأجازت هذه المـادة للمحكمـة      . أمواله، ويعود للمحكمة تقدير الحاجة التخاذ مثل هذا القرار        

وتنظر المحكمة في طلب الصلح في      . إلحاطة بظروف المدين  أيضا اتخاذ اإلجراءات الالزمة ل    
غير عالنية وعلى وجه االستعجال، فإذا كان قرارها الرفض فإن إجراءات الـصلح تنتهـي،               

وأما إذا قبلت   . وتباشر المحكمة النظر في دعوى اإلفالس إذا كانت قد قدمت أو من تلقاء ذاتها             
وفي الحالتين يكون قرارها نهائيا ال يقبـل        . ءاتهالمحكمة طلب الصلح الواقي فتأمر بفتح إجرا      

  .الطعن عليه وذلك رغبة من المشروع في اإلسراع في إنجاز المعامالت
  

  نظر المحكمة في طلب الصلح الواقي

  :على المحكمة رد طلب الصلح الواقي حتماً في األحوال التالية) ٧٧٩(وأوجبت المادة 
صا طبيعيا أم شركة، الوثـائق والبيانـات الواجـب          إذا لم يقدم طالب الصلح، سواء كان شخ       

  .إرفاقها بطلب الصلح الواقي، أو قدمها غير مكتملة دون مبرر
إذا صدر ضد طالب الصلح حكم بات باإلدانة في إحدى جرائم اإلفالس بالتدليس أو في إحدى                

 أو إعطـاء    جرائم التزوير أو السرقة أو النصب أو خيانة األمانة أو اختالس األموال العامـة             
  .شيك بدون رصيد، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره

  .إذا كان طالب الصلح قد اعتزل التجارة أو لجأ إلى الفرار
  .إذا لم يقم بتنفيذ ما التزم به في صلح واق سابق

للمحكمة صالحية الحكم على التاجر بغرامة ال تزيد على ألف دينار في           ) ٧٨٠(وأعطت المادة   
لح الواقي وتبين لها أن طالب الصلح الواقي تعمد اإليهام باضـطراب            حال رفضت طلب الص   

  .أعماله أو إحداث االضطراب بها
إجراءات الصلح الواقي إذا ما تقرر قبـول الطلـب، فأوجبـت علـى           ) ٧٨١(وتناولت المادة   

المحكمة في هذه الحالة أن تأمر بافتتاح إجراءات الصلح وانتداب أحد أعضائها لإلشراف على              
اءات الصلح وتعين أميناً أو أكثر لمباشرة هذه اإلجراءات ومتابعتها، ويجـوز لهـا أمـر                إجر

المدين بإيداع خزينة المحكمة مبلغاً تحدده المحكمة على سبيل األمانـة لمواجهـة مـصاريف               
اإلجراءات، ولها إلغاء إجراءات الصلح أو وقفها إذا لم يتم إيداع مبلغ األمانـة فـي الميعـاد                  

  .المحدد
األحكام التي تسري على تعيين أمين الصلح، وذكرت أنه تسري عليه           ) ٧٨٢(ضحت المادة   أو

من أنه ال يجـوز  ) ٦٠٧(ذات األحكام المطبقة على أمين التفليسة والتي ورد ذكرها في المادة    
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أن يكون زوجاً للمفلس أو قريبا أو صهرا له إلى الدرجة الرابعة أو ممن كانوا خالل السنوات                 
لسابقة على شهر اإلفالس شركاء له أو مستخدمين عنده أو محاسبين لـه أو وكـالء                الثالث ا 

عنه، وال يجوز أن يكون قد سبق الحكم عليه باإلدانة في جناية أو جنحـة ماسـة بالـشرف                   
  .واألمانة

األحكام المطبقة على قرارات قاضي الصلح وقضت بأنه تسري عليهـا           ) ٧٨٣(عالجت المادة   
) ٦١٥،  ٦١٤( بقرارات قاضي التفليسة والمنصوص عليها في المـادتين          ذات األحكام الخاصة  

المذكورتين أعاله، فتودع قراراته قلم كتاب المحكمة في اليوم التالي لصدروها، إذا لم يودعها              
وله أن يأمر قلم الكتاب بتبليغها لذوي الشأن بكتب مـسجلة مـصحوبة بعلـم               . يوم صدورها 

وال يجوز الطعـن    . أمر القاضي بإجراء التبليغ بطريقة أخرى     الوصول إال إذا نص القانون أو       
في القرارات التي يصدرها القاضي المشرف على الصلح إال إذا نص القانون على جواز ذلك               
أو كانت تلك القرارات مما يجاوز حدود اختصاصه، ويتم الطعن في المواعيـد واإلجـراءات               

  ).٦١٥(المحددة في المادة 
على قلم كتاب المحكمة إخطار أمين الصلح بتعيينه، وبينت ما يجيـب            ) ٧٨٤(وأوجبت المادة   

على أمين الصلح القيام به بعد إخطاره بقرار التعيين وهو قيد الحكم بافتتاح إجراءات الـصلح                
في السجل التجاري ونشر ملخصه مصحوباً بدعوة الدائنين إلى االجتماع في صحيفة يوميـة              

الدائنين إلى االجتماع مرفقا بالدعوة مقترحات الـصلح إلـى          يعينها القاضي المشرف، ودعوة     
ويستند أمين  . الدائنين المعلومة عناوينهم، وذلك كله خالل األيام الخمسة التالية لتبليغه بالتعيين          

الصلح في مقترحاته حول الصلح الواقي إلى الميزانية التي قدمها المدين والبيان الـذي قدمـه                
ق في ذمة طالب الصلح، وذلك لدراسـتها تمهيـدا لمناقـشتها فـي              الدائنون بما لهم من حقو    

  .االجتماع الذي سيعقد لهذا الغرض
  

  افتتاح إجراءات الصلح الواقي

علـى  ) ٧٨٥(مرحلة افتتاح إجراءات الصلح، فأوجبت المادة       ) ٧٨٨ - ٧٨٥(وتناولت المواد   
ر صدور الحكـم بافتتـاح      القاضي المشرف على الصلح إقفال دفاتر المدين والتوقيع عليها فو         

إجراءات الصلح الواقي، وأوجبت على أمين الصلح المباشرة بإجراءات الجرد بحضور المدين            
  .وكاتب المحكمة وذلك فور تبليغه قرار تعيينه أميناً للصلح

أوضاع المدين بعد صدور الحكم بافتتـاح إجـراءات الـصلح الـواقي             ) ٧٨٦(تناولت المادة   
إال أنـه ال يجـوز   .  على إدارة أمواله تحت إشـراف أمـين الـصلح   وقررت بأنه يبقى قائماً   

االحتجاج على الدائنين بالتبرعات بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءات الصلح، والتـي بعـدها              
أيضاً ال يجوز له أن يقترض أو يعقد صلحاً أو رهناً أو أن يجري تصرفاً نـاقالً للملكيـة ال                    
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 وكل تصرف بخالف ذلك ال يحتج به على الـدائنين إال إذا             تستلزمه أعماله التجارية العادية،   
  .كان هذا التصرف قد تم بإذن من القاضي المشرف على الصلح

والواضح مما تقدم أن كل تصرفات المدين طالب الصلح قبل صدور األمر بافتتاح إجـراءات               
. لـواقي الصلح تكون صحيحة ويحتج بها تجاه الدائنين، ولو تمت بعد تقديم طلـب الـصلح ا               

ولكـن بعـد    . فخالفا لقرار شهر اإلفالس، ال تسبق األمر بافتتاح إجراءات الصلح فترة ريبة           
صدور هذا األمر تتم إجراءات جماعية تهدف إلى تجنب شهر إفالس المدين، األمـر الـذي                
تتطلب تمكين المدين من االستمرار في أعماله التجارية المعتادة مع التضييق عليه في الوقـت               

حتى ال يبدد أمواله فتم وضعه تحت إشراف أمين الصلح ومنـع مـن إجـراء بعـض                  نفسه  
وال يعني إشـراف أمـين الـصلح تدخلـه فـي اإلدارة أو              . التصرفات إال بإذن من القاضي    

االعتراض على األعمال التي يقوم بها المدين، وإنما فقط توجه النـصح واإلرشـاد وإبـداء                
ين الصلح أن يخطر القاضـي المـشرف علـى الـصلح     وإذا لم يمتثل المدين حق ألم     . الرأي

  .بمالحظاته ليتخذ بدوره ما يراه مناسبا
اآلثار األخرى المترتبة على األمر بافتتاح إجراءات الـصلح،         ) ٧٨٨،  ٧٨٧(حددت المادتان   

على صدور هذا األمر وقف جميع الدعاوى وإجراءات التنفيذ الفرديـة           ) ٧٨٧(فرتبت المادة   
ن، وال يشمل الوقف هذا الدعاوى التي تقام وإجراءات التنفيذ التي تتخذ من             الموجهة ضد المدي  

وال يجوز االحتجاج على الدائنين     . المدين ضد الغير وتبقى سارية مع إدخال أمين الصلح فيها         
بتسجيل الرهون وحقوق االمتياز المقررة على أموال المدين إذا تمت بعد صدور األمر بافتتاح              

على أنه ال يترتب على صدور حكم افتتاح إجراءات         ) ٧٨٨(نصت المادة   و. إجراءات الصلح 
الصلح حلول آجال الديون، ألن الصلح الواقي ال يهدف إلى تصفية أموال المـدين بـل إلـى                  
تمكينه من معاودة أعماله وفي سقوط آجال الديون زيادة في أعبائه تحول بينه وبين النهـوض                

قية كما هي، فقد قررت هذه المادة األخيرة أيـضا عـدم            وحيث أن آجال الديون با    . من كبوته 
  .وقف سريان عوائدها

وعليه، فقد راعى المشروع التوفيق بين مصلحة المدين الذي أبقاه على رأسه تجارته، وحماية              
. الدائنين التي تقضي بفرض الرقابة واإلشراف على تصرفات المدين خالل إجراءات الـصلح            

لحة الدائنين في استمرار سريان العائد على حقوقهم فـي ذمـة            وراعى أيضا التوفيق بين مص    
المدين، وحماية المدين من مطاردة الدائنين له فحرم عليهم إقامة الدعاوى واتخـاذ إجـراءات               

وال شك في أن هذا يحقق المساواة أيـضا بـين           . التنفيذ الفردية إلى أن يفصل في أمر الصلح       
  .الدائنين أنفسهم
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  لح الواقيإلغاء إجراءات الص

إلغاء إجراءات الصلح، فأجازت للمحكمة في حال أن المـدين أخفـى            ) ٧٨٩(وتناولت المادة   
جزءا من ماله أو أتلفه بعد تقديم طلب الصلح الواقي أن تأمر من تلقاء ذاتها بإلغاء إجـراءات                  

وهذا هو الحال أيضا لو صدر عن المدين تصرفات ضارة بالدائنين، كالتبرعـات أو              . الصلح
  .عقد صلح أو رهن أو بيع ال تستلزمه أعمال تجارته العادية بدون إذن القاضي المشرف

  
  تحقيق الديون

انسجاما مع ما قرره المشروع في شأن اإلفالس من تقديم الديون وتحقيقهـا تناولـت المـواد                 
) ٧٩٠(إجراءات تحقيق الديون في حال الـصلح الـواقي، فقـضت المـادة              ) ٧٩٦ - ٧٩٠(

 جميع الدائنين، ولو كانت ديونهم غير حالة األداء أو مضمونة بتأمينات خاصة أو              بوجوب قيام 
ثابتة بأحكام نهائية، بتسليم أمين الصلح مستندات ديونهم وذلك خالل العشرة أيام التالية لنـشر               
ملخص الحكم الصادر بافتتاح إجراءات الصلح، وخالل ثالثين يوماً بالنـسبة إلـى الـدائنين               

رج البالد، وعلى أن تكون هذه المستندات مصحوبة ببيان الـديون وتأميناتهـا إن              المقيمين خا 
وجدت ومقدارها مقومة بالعملة الوطنية على أساس سعر الصرف المعلن لدى سلطة النقد يوم              
صدور الحكم، ويجوز إرسال البيان والمستندات إلى أمين الصلح بكتاب مسجل مصحوب بعلم             

ك في إجراءات الصلح الدائنون الذين لم يقدموا مستندات ديونهم          وال يجوز أن يشتر   . الوصول
  .في الميعاد المذكور أعاله

على أمين الصلح أن يضع بعد انتهاء الميعاد المذكور أعـاله قائمـة             ) ٧٩١(وأوجبت المادة   
بأسماء الدائنين الذين طلبوا االشتراك في إجراءات الصلح ومقدار كل دين والمستندات التـي              

  . وله أن يطلب من الدائنين اإليضاحات الالزمة. وما يراه بشأن قبوله أو رفضهتؤيده 
كذلك على أمين الصلح أن يودع قائمة الديون قلم كتاب المحكمة خالل            ) ٧٩٢(وأوجبت المادة   

الثالثين يوماً التالية لصدور حكم افتتاح إجراءات الصلح، ويجوز للقاضي المشرف إطالة هذا             
وكذلك يجب عليه نشر بيان بحصول اإليداع ويرسل للمدين ولكل دائن           . قتضاءالميعاد عند اال  

نسخة من قائمة الديون والمبالغ التي يرى قبولها من كل دين، ولكل ذي مصلحة اإلطالع على                
  . القائمة المودعة قلم كتاب المحكمة

ي الديون الواردة   للمدين ولكل دائن ورد اسمه بقائمة الديون المنازعة ف        ) ٧٩٣(وأجازت المادة   
فيها خالل عشرة أيام من تاريخ النشر في الصحف عن حصول اإليداع، وتقدم المنازعة قلـم                

  .كتاب المحكمة، ويجوز إرسالها بالبريد المسجل أو بطريق البرق أو التلكس أو الفاكس
على ميعاد وضع القائمة النهائية الخاصة بالديون فأوضحت أنه يتوجب          ) ٧٩٤(وتناولت المادة   

أن يضع  ) ٧٩٣(القاضي المشرف على الصلح بعد انقضاء الميعاد المنصوص عليه في المادة            

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

قائمة نهائية بالديون غير المتنازع عليها وأن يؤشر على البيان الخاص بالدين بما يفيد قبولـه                
عـة،  ومقدار المقبول منه، وأجازت له اعتبار الدين متنازعاً عليه ولو لم يتقدم بشأنه بأية مناز              

ويفصل القاضي المشرف في الديون المتنازع عليها خالل ثالثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد              
المنازعة بعد إخطار قلم كتاب المحكمة ذوي الشأن بميعاد الجلسة كما يبلغهم بالقرار الـصادر               

  .في المنازعة
دين، على أنه   الطعن في القرار الصادر من القاضي المشرف بقبول ال        ) ٧٩٥(وأجازت المادة   

ال يترتب على الطعن وقف إجراءات الصلح ما لم تأمر المحكمة بذلك ويجوز للمحكمة قبـل                
الفصل في الطعن قبول الدين مؤقتاً بمبلغ تقدره، إال أنها ال تقبله إذا أقيمـت بـشأنه دعـوى                   

  . ناً عادياًجزائية، وإذا كانت المنازعة على الدين متعلقة بتأميناته وجب قبوله مؤقتاً بوصفه دي
الدائنين الممنوعين من االشتراك في إجراءات الصلح الواقي وقضت بأن          ) ٧٩٦(حددت المادة   

المشار ) ٧٩٠(الدائنين الذين لم يقدموا مستندات ديونهم في الميعاد المنصوص عليه في المادة             
شتركوا في إجـراءات  إليها أعاله، والدائنون الذين لم تقبل ديونهم نهائياً أو مؤقتاً ال يجوز أن ي 

  .الصلح
  

  اجتماع الدائنين للمداولة في الصلح الواقي وإعداد محضر الصلح

اجتماع الدائنين للمداولة في الصلح وإعداد محضر الـصلح،         ) ٨٠٥ - ٧٩٧(وتناولت المواد   
على القاضي المشرف على الصلح أن يعين بعد االنتهاء مـن تحقيـق             ) ٧٩٧(فأوجبت المادة   

اً الجتماع الدائنين للمداولة في مقترحات الصلح، ويجوز له األمر بنشر الـدعوة             الديون ميعاد 
  .في صحيفة يومية

أمين الصلح أن يودع قلم كتاب المحكمة قبل اجتماع المداولة بخمسة أيام            ) ٧٩٨(ألزمت المادة   
أصـحاب  على األقل تقريراً عن حالة المدين المالية وأسباب إضرابها وبياناً بأسماء الـدائنين              

الحق في االشتراك في إجراءات الصلح وهم الدائنون الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً ويجب               
ويجوز لكل ذي   . أن يتضمن التقرير رأي أمين الصلح في الشروط التي اقترحها المدين للصلح           

  .مصلحة أن يطلب من القاضي المشرف اإلذن له باإلطالع على التقرير المذكور
اجتماع الدائنين وكيفية المداولة في شروط الصلح وقضت بأن         ) ٨٠٠،  ٧٩٩(ادتان  تناولت الم 

يرأس القاضي المشرف على الصلح االجتماع وبجواز إنابة الدائن للغير في حضور االجتماع             
وبعدم جواز اإلنابة بالنسبة للمدين إال لعذر يقبله القاضي المشرف وأوجبت أن يسبق المداولة              

  . الصلح وسمحت للمدين تعديل شروط الصلح أثناء المداولةتالوة تقرير أمين
أن توافق عليـه أغلبيـة      ) ٨٠١(وحتى يكون عقد الصلح الواقي صحيحاً ونافذاً أوجبت المادة          

الدائنين الذين قبلت ديونهم نهائياً أو مؤقتاً، وأن تمثل هذه األغلبية ثلثي قيمة الديون، وال يدخل                
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    العددية أو القيمية الدائنون الذين لم يشتركوا في التصويت على           في حساب هذه األغلبية سواء 
وإذا كان الصلح خاصاً بشركة أصدرت      . شروط الصلح كما ال تحسب ديونهم في قائمة الديون        

سندات قرض وجب مراعاة األحكام الخاصة بضرورة موافقة الجمعية العامة لجماعة مـالكي             
ع ديون الشركة، والمنصوص عليهـا فـي المـادة         هذه السندات إذا جاوزت قيمتها ثلث مجمو      

  .المذكورة أعاله) ٧٥١(
حرمت بعض الدائنين من االشتراك في مداوالت الـصلح والتـصويت           ) ٨٠٢(على أن المادة    

عليه وهم زوج المدين وأقرباؤه حتى الدرجة الثانية خوفاً من التحيز للمدين على حساب باقي               
دائنين المحرومين عن دينه إلى الغير بعـد صـدور حكـم            الدائنين، وإذا تنازل أحد هؤالء ال     

اإلفالس فإنه ال يجوز للمتنازل إليه االشتراك في مداوالت الـصلح أو التـصويت عليـه، إذ                 
يخشى أن يكون التنازل بقصد الغش لإلفالت من الحظر أعاله، كما ال يجوز للدائنين أصحاب               

واء كانت هذه التأمينات واردة على منقـول أم         التأمينات العينية المقررة على أموال المفلس، س      
على عقار، االشتراك في التصويت على الصلح إال إذا تنازلوا عن تأميناتهم، وذلـك مـرتبط                
باختالف مصلحتهم عن مصلحة جماعة الدائنين العاديين، ويعتد بالتنازل الجزئـي فـي هـذه               

  . الحالة شريطة أن ال يقل عما يقابل ثلث الدين
أن يوقع الصلح في الجلسة التي تم فيها التصويت عليـه وإال اعتبـر              ) ٨٠٣(مادة  وأوجبت ال 

 دون األخـرى    –) ٨٠١( المنصوص عليهما في المادة      –وقد تتوافر إحدى األغلبيتين     . الغياً
تأجيل المداولـة   ) ٨٠٣(كأن تتوافر األغلبية العددية دون القيمية أو العكس، فقد أوجبت المادة            

أيـضا تطبيـق    ) ٨٠٣(وفي هذه الحالة أوجبت المـادة       . يام ال مهلة بعدها   في الصلح عشرة أ   
المذكورة أعاله، فال يلتزم الدائن الذي وافق على        ) ٧٠٤(األحكام المنصوص عليها في المادة      

الصلح في االجتماع األول بحضور االجتماع الثاني إذ أن موافقتـه الـسابقة تعتبـر سـارية                 
وعدل عنها أو عدلها، وكذلك إذا أدخل المدين تعـديالً جوهريـاً            المفعول إال إذا حضر الدائن      

على مقترحاته في الصلح في الفترة ما بين االجتماعين وجب علـى هـذا الـدائن الحـضور            
وال يجـوز   . للتصويت على هذا المشروع المعدل ألن موافقتهم األولى صارت كأن لم تكـن            

ضي المشرف أن يمنع أي دائن من ممارسة        كما ال يجوز للقا   . التصويت على الصلح بالمراسلة   
  . حقه في التصويت على الصلح الذي يملكه بموجب هذا القانون وإال كان التصويت باطال

تحرير محضر بالذي تم في جلسة الصلح وتوقيعه مـن قبـل القاضـي      ) ٨٠٤(أوجبت المادة   
ق االشتراك في   وأعطت لكل دائن له ح    . المشرف وأمين الصلح والمدين والدائنين الحاضرين     

مداوالت الصلح الحق في أن يبلغ القاضي المشرف على الصلح كتابة بما لديه من معارضـة                
في الصلح وأسبابها وذلك خالل األيام العشرة التالية للتوقيع على محـضر الـصلح، وعلـى                
القاضي خالل سبعة أيام بعد ذلك إرسال محضر الصلح إلى المحكمة للتصديق عليه مع تقرير               
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 عن حالة المدين المالية وأسباب اضطراب أعماله وشروط الصلح وبيان المعارضات على             منه
  .الصلح وأسبابها
واجب قلم كتاب المحكمـة تبليـغ المـدين والـدائنين الـذين تقـدموا       ) ٨٠٥(ونظمت المادة  

باعتراضات على الصلح بميعاد الجلسة التي ستنظر فيها االعتراضات، والتي يجوز لكـل ذي              
حضورها، وتعرضت للفصل في االعتراضات على الصلح وكذلك التـصديق عليـه            مصلحة  

ومدى حجية الحكم فيهما، فللمحكمة سلطة مطلقة في التقرير بشأن االعتراضـات والتـصديق           
على الصلح، كما تراه مناسباً ويكون حكمها نهائياً ال يقبل الطعن فيه بأي طريقـة، ويجـوز                 

 ولو لم يقدم بشأنه أي اعتراضات إذا تـوافرت أسـباب    للمحكمة رفض المصادقة على الصلح    
تتعلق بالمصلحة العامة أو بمصلحة الدائنين تبرر ذلك كاكتشاف غش من قبل المدين أو عـدم                

وإذا تبـين للمحكمـة أن      . توافر أي شرط آخر من الشروط التي يشترط القـانون توافرهـا           
لى رفض االعتراض الحكم على     المعترض هدف من اعتراضه تأخير الصلح فإن لها إضافة إ         

  .المعترض بغرامة ال تجاوز ألف دينار
  

  تصديق عقد الصلح الواقي

حيث أن الهدف من عقد الصلح الواقي هو تفادي إشهار إفالس المدين الذين اضطربت أعماله               
عن طريق منحة بعض المزايا، بهدف معاونته على استعادة مركزه المالي واالسـتمرار فـي               

المزايا التي يمكن للدائنين أن يمنحوها للمدين بموجب عقـد          ) ٨٠٦( حددت المادة    تجارته، فقد 
الصلح الواقي فقضت بجواز أن يتضمن عقد الصلح الواقي منح المدين آجاالً لوفاء الديون، أو               
أن يتضمن إبراء المدين جزئياً من الدين، وكذلك أجازت أن يتضمن الصلح شرط الوفـاء إذا                

بمعنى أنـه   .  مدة ال تتجاوز خمس سنوات من تاريخ المصادقة على الصلح          أيسر المدين خالل  
يشترط في عقد الصلح أن ال تبرأ ذمة التاجر نهائياً من القسم المقسط من دينه بمقتضى عقـد                  
الصلح الواقي إال إذا بقي معسراً، مما يعني أنه بمرور مدة الخمـس سـنوات مـن تـاريخ                   

 المدين التزاماً طبيعياً غير ملزم برده، ويظل المدين معسرا          المصادقة يصبح الدين المتبقي لدى    
وللدائنين في جميع األحوال أن يشترطوا      . طالما بقيت ديونه تساوي أو تقل عن قيمة موجوداته        

  .تقديم المدين ضمانات عينية أو شخصية لتنفيذ شروط الصلح
لألحكام المقـررة لـشهر     شهر حكم التصديق على الصلح الواقي وفقاً        ) ٨٠٧(وأوجبت المادة   

اإلفالس بشرط أن يشتمل على اسم المدين وموطنه ورقم قيده في السجل التجاري والمحكمـة               
  .التي صادقت على الصلح وتاريخ الحكم بالمصادقة وملخص ألهم شروط الصلح

سريان الصلح على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية وفقاً ألحكام           ) ٨٠٨(وقررت المادة   
إلفالس ولو لم يشتركوا في إجراءاته أو لم يوافقوا على شروطه، وال يـستفيد مـن الـصلح                  ا
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الواقي المدينون المتضامنون مع المدين أو كفالؤه في الدين، وقد استثنى من ذلـك الـشركاء                
المتضامنين في شركات األشخاص فال يسألوا إال في حدود التزامات الشركة بموجب الـصلح              

وال يسري الصلح على دين النفقـة وال علـى          . الصلح الواقي على غير ذلك    إال إذا نص عقد     
  . الديون التي نشأت بعد صدور حكم افتتاح إجراءات الصلح

للمحكمة التي صادقت على الصلح أن تمنح المدين بناء علـى طلبـه             ) ٨٠٩(وأجازت المادة   
ت الصلح، والتي ال يـشملها      آجاالً للوفاء بالديون التي نشأت بعد صدور الحكم بافتتاح إجراءا         

، بشرط أال تجاوز اآلجال التي تمنحها المحكمة األجل المقرر في           )٨٠٨(الصلح بموجب المادة    
وال يترتب على مصادقة المحكمة على الصلح حرمان المدين من اآلجال التي تكـون              . الصلح

. س اإلضرار بـه أبعد مدى من األجل المقرر في الصلح ألن الهدف منه منح المدين مزايا ولي             
أضف إلى ذلك أن المشروع ال يرتب على طلب الصلح الواقي أو قبولـه أو األمـر بافتتـاح                   

  .إجراءاته صيرورة الديون اآلجلة حالة
مراقبة تنفيذ شروط الصلح، ومن أجل ضمان هذا التنفيذ وإبالغ المحكمة           ) ٨١٠(تناولت المادة   

 المصادقة على الصلح وبناء علـى تقريـر         بالمخالفات أوجبت على المحكمة أن تأمر في حكم       
القاضي المشرف باإلبقاء على أمين الصالح أو بتعيين رقيب من الدائنين أو من غيرهم والذي               
يقوم بدوره بالطلب من المحكمة إصدار أمر بإقفال إجراءات الصلح الواقي خالل العشرة أيام              

يفة اليومية التي يعينهـا القاضـي       التالية على تنفيذ شروط الصلح وبنشر هذا الطلب في الصح         
وتصدر المحكمة قرارها باإلقفال خالل الثالثين يوماً التالية لتاريخ نشر طلب اإلقفال            . المشرف

  . في الصحف، ويقيد ملخص هذا القرار في السجل التجاري
  

  إبطال عقد الصلح الواقي

للمحكمة بناء علـى    ) ٨١١(إبطال عقد الصلح، فأجازت المادة      ) ٨١٢،  ٨١١(تناولت المادتان   
طلب ممن له مصلحة أن تبطل الصلح وأن تشهر إفالس المدين إذا ظهر بعد المصادقة علـى                 
الصلح أن هناك تدليساً من المدين، وبخاصة إذا بالغ بالحيلة في تحديد الديون المترتبة عليه أو                

أشهر من العلـم    أخفى جزءا ال يستهان به من موجوداته، ويجب تقديم هذا الطلب خالل ستة              
  . بغش المدين وما ال يزيد عن سنتين من تاريخ صدور الحكم بالمصادقة على الصلح

أن الدائنين غير ملزمين برد ما قبضوه من ديونهم قبل الحكم بإبطال عقد             ) ٨١٢(وبينت المادة   
تركوا الصلح الواقي ألنهم قبضوا ما يستحقونه فعال، ويتم تبرئة ذمة كفالء المدين الذين لم يش              

  . في الحيلة
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  فسخ عقد الصلح الواقي

لكل دائن يخضع   ) ٨١٣(فسخ عقد الصلح، فأجازت المادة      ) ٨١٤،  ٨١٣(كما تناولت المادتان    
  :لشروط الصلح الطلب من المحكمة فسخ عقد الصلح الواقي في أي حالة من الحاالت التالية

  .إذا لم ينفذ المدين شروط الصلح التي اتفق عليها
  .ف المدين بعد المصادقة على الصلح تصرفاً ناقالً لملكية متجره دون مبرر مقبولإذا تصر

  .إذا توفى المدين وتبين أنه ال ينتظر تنفيذ شروط الصلح أو إتمام تنفيذها
وال يجوز لغير الدائنين الذين يشملهم الصلح الواقي أن يقدموا طلب للمحكمـة بفـسخ عقـد                 

  .الصلح
أن الدائنين غير ملزمين برد مـا       ) ٨١٤(، بينت المادة    )٨١٢(دة  وعلى غرار ما جاء في الما     

قبضوه من ديونهم قبل الحكم بفسخ عقد الصلح الواقي ألنهم قبضوا ما يستحقونه فعال، غير أن                
ال يترتب على فسخ الصلح براءة ذمة الكفيل الضامن لتنفيذ شروطه ويجب تكليف هذا الكفيل               

  . فسخ الصلحبحضور الجلسة التي ينظر فيها طلب
  

  تقدير أجر أمين الصلح والرقيب

علـى  ) ٨١٥(تقدير أجر أمين الصلح والرقيب، فأوجبت المادة        ) ٨١٦،  ٨١٥(تناولت المادتان   
القاضي المشرف على الصلح أن يقدر أجر كل من أمين الصلح والرقيب إذا كان مـن غيـر                  

كون الحكم الـصادر فـي      الدائنين، ولكل ذي مصلحة االعتراض لدى المحكمة على ذلك، وي         
  .االعتراض نهائياً ال يقبل الطعن عليه

للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناء علـى        ) ٨١٦(وفي حال أن الرقيب من الدائنين أجازت المادة         
طلب القاضي المشرف أن تقرر مكافأة لهذا الرقيب إذا تبين لها أنه بذل جهداً غير عادي فـي                  

  .مح بذلكعمله وأن حالة المدين المالية تس
  

  الفصل العاشر

  جرائم اإلفالس والصلح الواقي منه

  )٨١٧(مادة 
يعد مفلساً بالتدليس ويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل تاجر شـهر إفالسـه                 

  :بحكم بات وثبت أنه ارتكب أحد األعمال اآلتية 
  .أخفى دفاتره التجارية كلها أو بعضها أو أتلفها أو غيرها

  .بدد جزءاً من أمواله أو أخفاه إضراراً بدائنيهاختلس أو 
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أقر بمديونيته بديون ال حقيقة لها أو مغالى فيها كتابة أو شفاهة أو بإثباتها فـي الميزانيـة أو                   
  .امتنع عن تقديم أوراق أو إيضاحات
  . حصل على الصلح بطريق التدليس

  
  )٨١٨(مادة 

لى اإلفالس بالتدليس أعضاء مجلـس  في حالة صدور حكم نهائي بشهر إفالس شركة يعاقب ع        
إدارتها أو مديروها أو القائمون على تصفيتها بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات إذا ثبت                

  :أنهم ارتكبوا أحد األعمال اآلتية 
  .إخفاء دفاتر الشركة التجارية أو أتالفها أو تغييرها

  .ئني الشركةاختالس وتبديد جزء من أموال الشركة أو إخفائها إضراراً بدا
اإلقرار بمديونية الشركة بديون ال حقيقة لها أو مغالى فيها بإثبات ذلك فـي أوراق أو عقـود                  

  .رسمية أو عرفية أو في الميزانية أو امتنعوا عن تقديم مستندات كانت في حوزتهم
  .الحصول على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس
 المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً        اإلعالن على خالف الحقيقة عن رأس مال الشركة       

صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المحدد في عقد تأسـيس الـشركة أو فـي                  
  .نظامها األساسي

ال تطبق العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على من يثبت عدم اشتراكه فـي العمـل                 
  .القرار الصادر في شأن هذا العملمحل الجريمة أو يثبت امتناعه أو تحفظه على 

  
  )٨١٩(مادة 

يعد مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة التي ال تجاوز خمسة                
آالف دينار كل تاجر صدر ضده حكم نهائي بشهر إفالسه وثبت أنه تسبب بتقصيره الجـسيم                

  :في خسارة دائنيه في إحدى الحاالت اآلتية 
  .ق مبالغ باهظة في عمليات وهمية ال تستلزمها أعماله التجاريةإذا انف

إذا أقدم بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن إضراراً بجماعة الدائنين ولو كان ذلـك بقـصد                  
  .الحصول على الصلح

إذا تصرف في بضائعه بأقل من سعرها العادي أو التجأ إلى وسائل غير مشروعه للحـصول                
  .ير توقفه عن الدفع أو شهر إفالسه أو فسخ الصلحعلى نقود بقصد تأخ
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  )٨٢٠(مادة 
يجوز أن يعتبر مفلساً بالتقصير ويعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بالغرامـة التـي ال                  
تجاوز ألفين وخمسمائة دينار كل تاجر صدر ضده حكم نهائي بشهر إفالسه عن ارتكابه أحـد                

  :األعمال اآلتية 
ية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو لم يقم بـالجرد المفـروض              لم يمسك دفاتر تجار   

  .طبقاً للقانون
  .عقد لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات مكلفة ال تتناسب مع حالته المالية عندما تعهد بها

امتنع عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو المحكمة المختصة أو تعمد تقـديم                
  .ر صحيحةبيانات غي

  .سمح بعد توقفه عن الدفع بميزة خاصة ألحد دائنيه بقصد الحصول منه على قبول الصلح
  .تكرر إفالسه قبل اإليفاء بالتعهدات المترتبة على صلح سابق

انفق مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفاته البيتية سواء كان ذلك قبل التوقف              
  .عن الدفع أو بعده

  
  )٨٢١(مادة 

ي حالة صدور حكم نهائي بشهر إفالس شركة، يعد مفلسا بالتقصير ويعاقب بالحبس أعضاء              ف
مجلس إدارتها أو مديروها أو القائمون على تصفيتها إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحد األعمال اآلتية               

:  
  .لم يمسكوا دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي

ات التي يطلبها منهم قاضي التفليسة أو أمينها أو تعمدوا تقـديم بيانـات   امتنعوا عن تقديم البيان  
  .غير صحيحة

  .تصرفوا في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع بقصد إقصاء هذه األموال عن الدائنين
أقدموا بعد توقف الشركة عن الدفع على إيفاء دائن إضراراً بجماعـة الـدائنين، أو قـرروا                 

  .اصة له تفضيالً له على الباقين ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلحتأمينات أو مزايا خ
تصرفوا في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي أو التجؤا إلى وسـائل غيـر مـشروعة                 

  .للحصول على نقود بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفالسها أو فسخ الصلح
  .ستلزمها أعمال الشركةأنفقوا مبالغ باهظة في عمليات وهمية ال ت

اشتركوا في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي أو صادقوا على               
  .هذه األعمال
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وال تطبق العقوبة المنصوص عليها في هذه المادة على من يثبت عدم اشتراكه في العمل محل                
  .الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأن هذا العمل

  
  )٨٢٢(مادة 

إذا أقيمت على التاجر المفلس أو عضو مجلس إدارة الشركة أو مديرها أو القائم على تصفيتها                
الدعوى الجزائية باإلفالس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر عليه حكم بذلك وفقاً ألحكام المـواد               

 الجزائيـة، كمـا     السابقة، بقيت الدعاوى المدنية أو التجارية محتفظة باستقالليتها عن الدعوى         
تبقى اإلجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة كما نظمها القانون دون أن تحـال علـى المحكمـة                

  .الجزائية أو أن يكون من حق المحكمة التصدي لها ما لم ينص القانون على غير ذلك
  

  )٨٢٣(مادة 
أموال التفليسة  يعاقب أمين التفليسة بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات إذا اختلس ماالً من               

  .أثناء قيامه على إدارتها
  .ويعاقب بالحبس إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة

  
  )٨٢٤(مادة 

يعاقب بالحبس مراقب التفليسة إذا تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المـدين أو أيـد         
  .هذه البيانات

  
  )٨٢٥(مادة 

نوات وبالغرامة التي ال تجاوز سـتة آالف دينـار أو          يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث س       
بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اختلس أو سرق أو بدد أو هرب أو أخفى أمـواالً منقولـة                  

  .قابلة ألن تدخل في موجودات التفليسة
ويعاقب بالعقوبات المقررة في الفقرة السابقة زوج المدين المفلس أو أصـوله أو فروعـه أو                

  .هاره إلى الدرجة الثانية إذا ارتكبوا أحد األعمالأقاربه أو أص
  

  )٨٢٦(مادة 
  :يعاقب بالحبس كل دائن للمفلس ارتكب أحد األفعال اآلتية 

  .زاد في ديونه على المفلس بطريق الغش
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اشترط لنفسه مع المفلس أو مع غيره مزايا خاصة مقابل التـصويت لـصالح المفلـس فـي                  
  .مداوالت التفليسة أو في الصلح

  .شترك في مداوالت الصلح أو التصويت وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلكا
عقد مع المفلس بعد توقفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً ببـاقي الـدائنين                 

  .وهو يعلم ذلك
  

  )٨٢٧(مادة 
ـ             سبة للمفلـس   تقضي المحكمة من تلقاء ذاتها ببطالن االتفاقات المذكورة في المادة السابقة بالن

  .وألي شخص آخر
كما تقضي بإلزام الدائن بأن يرد ما استولى عليه بموجب االتفاق الباطل ولو صـدر الحكـم                 

  .بالبراءة
  .وللمحكمة أن تقضي بناء على طلب ذوي الشأن بالتعويض عند االقتضاء

  
  )٨٢٨(مادة 

  :تية يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب أحد األفعال اآل
  .اختلس أو أخفى أو هرب لمصلحة المدين المفلس كل أو بعض أمواله المنقولة وغير المنقولة

تقدم بطريق التدليس باسمه أو باسم مستعار أو باسم غيره لتثبيت ديون وهمية في ذمة المدين                
  .المفلس

  .ارتكب وهو يتعاطى التجارة باسم وهمي جريمة اإلفالس بالتدليس
  

  )٨٢٩(مادة 
قب الشريك في جرائم اإلفالس بالتدليس أو بالتقصير بالعقوبات المقررة للفاعـل األصـلي              يعا

  .حتى ولو لم يكن تاجراً
  

  )٨٣٠(مادة 
ال يترتب على إقامة الدعوى الجزائية باإلفالس بالتدليس أو بالتقصير أي تعديل في األحكـام               

  .المتعلقة بإجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك
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  )٨٣١(مادة 
  :يعاقب المدين بالحبس إذا قام بأحد األعمال اآلتية 

  .أخفى عمداً كل أمواله أو بعضها أو غالى في تقديرها بقصد الحصول على الصلح الواقي
مكن عمداً دائناً وهمياً أو ممنوعاً من االشتراك في الصلح أو مغالياً في دينه من االشتراك في                 

  .يها، أو تركه بسوء نية يشترك في ذلكمداوالت الصلح والتصويت عل
  .أغفل عمداً ذكر دائن في قائمة الدائنين

  
  )٨٣٢(مادة 

  :يعاقب الدائن بالحبس إذا قام بأحد األعمال اآلتية 
  .اشترك في مداوالت الصلح أو التصويت عليه وهو يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك

  .تعمدا المغاالة في تقدير ديونه
و أي شخص آخر اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة مقابل تصويته مع الـصلح              عقد مع المدين أ   

  .إضراراً بباقي الدائنين
  

  )٨٣٣(مادة 
  .يعاقب بالحبس أمين الصلح الذي تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين

  
  )٨٣٤(مادة 

 هـذه   يعاقب بالحبس كل مراقب تعمد إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المـدين أو أيـد               
  .البيانات غير الصحيحة وهو يعلم ذلك

  
  )٨٣٥(مادة 

إذا كانت الجريمة تتعلق باتفاق عقده المدين أو أي شخص مع أحد الدائنين لمنح هـذا الـدائن                  
مزايا خاصة مقابل التصويت على الصلح أو إضراراً بباقي الدائنين، جاز للمحكمة أن تقضي              

زام الدائن برد ما استولى عليه بمقتضى االتفاق الباطل         من تلقاء ذاتها بإبطال هذا االتفاق، وبإل      
ولو صدر الحكم في الجريمة بالبراءة، وللمحكمة أن تقضي أيضاً بناء على طلب ذوي الـشأن                

  .بالتعويض عند االقتضاء
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  )٨٣٦(مادة 
 في حالة إقامة الدعوى الجزائية على المفلس يجب على أمين التفليسة أن يقدم للنيابة العامة أو               

  .للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق ومستندات ومعلومات وإيضاحات تتعلق بالتفليسة
وتبقى الوثائق والمستندات المذكورة أثناء التحقيق االبتدائي أو المحاكمة لدى النيابة العامـة أو              
المحكمة وترد بعد انتهاء التحقيق أو المحاكمة إلى أمين التفليسة أو إلى المدين أو ورثته حسب                

  .لحالا
  

  )٨٣٧(مادة 
الغرامات ونفقات الدعوى الجزائية المتعلقة باإلفالس بالتقصير التي تقيمها النيابـة العامـة ال              

  .يجوز بأي حال من األحوال تحميلها لجماعة الدائنين
  

  )٨٣٨(مادة 
في حالة عقد الصلح يتحمل المفلس نفقات الدعوى ومع ذلك ال يجوز للخزانة العامة مطالبتـه                

  . بعد انقضاء اآلجال الممنوحة له بمقتضى عقد الصلحبها إال
  

  )٨٣٩(مادة 
نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أمين التفليسة باسم الدائنين تتحملها جماعة الدائنين إذا حكم              
ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة إذا حكم على المفلس، ويبقى للخزانـة العامـة حـق                

  .الرجوع على المفلس
  
  )٨٤٠(ادة م

نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أحد الدائنين باسمه يتحملها هو إذا ما حكم ببراءة المفلس،               
وتتحملها الخزانة العامة إذا ما حكم على المفلس، ويبقى للخزانة العامة حق الرجـوع علـى                

  .المفلس
  

  )٨٤١(مادة 
وز بأي حال من األحوال تحميلهـا       الغرامات ونفقات الدعوى المتعلقة باإلفالس بالتدليس ال يج       

إال إذا أخذ دائن أو عده دائنين صفة المدعي بالحق المدني فأن النفقات فـي               . لجماعة الدائنين 
  .حالة الحكم بالبراءة تتحملها جماعة الدائنين

  

All Rights Reserved For 
Diwan Al-Ftwa Wa Altashri 

 

٢٠٠٩ 

  ةـــــوق حمفوظــــمجيع احلق
  لديوان الفتوى والتشريع



 

  )٨٤٢(مادة 
 تنشر جميع األحكام الجزائية الصادرة في جرائم اإلفالس والصلح الواقي منه بالطرق المقررة            

  .لنشر حكم شهر اإلفالس
  

، والمـواد   ١٩٩٩لـسنة   ) ١٧(من قانون التجارة المصري رقم      ) ٧٧٢-٧٦٨(يقابلها المواد   
والمالحظ أن المشروع آثر    . ١٩٦٦لسنة  ) ١٢(من قانون التجارة األردني رقم      ) ٤٦٥-٤٥٦(

الج كل  معالجة هذه الجرائم بالتفصيل، وذلك خالفا لقانون التجارة المصري واألردني حيث ع           
  .منهما بعض هذه الجرائم وترك البعض اآلخر لقانون العقوبات

  
  الفرع األول

  جرائم اإلفالس

علـى  ) ٨١٧(فعددت المادة   ) ٨٣٦،  ٨٣٠ – ٨١٧(عالج المشروع جرائم اإلفالس في المواد       
  :سبيل الحصر األفعال التي تشتمل عليها جريمة اإلفالس بالتدليس وهي

رية كلها أو بعضها أو أتالفها أو تغييرها، سواء كانت دفاتر إلزاميـة             إخفاء التاجر دفاتره التجا   
وإذا كان قد أهمل مسك الدفاتر التجارية اإللزامية فالعبرة هنا بما لدى التاجر من              . أو اختيارية 

  .أوراق متفرقة تشكل بالفعل حسابات متجره
  .ئنيهاختالس التاجر أو تبديده جزءاً من أمواله أو أخفائه إضراراً بدا

أقرار التاجر بمديونيته بديون ال حقيقة لها أو مغالى فيها كتابـة أو شـفاهة أو بإثباتهـا فـي                    
  .الميزانية أو امتناعه عن تقديم أوراق أو إيضاحات

  . حصول التاجر على الصلح بطريق التدليس
وقضت بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات لكل تاجر شهر إفالسه بحكم بات وثبت أنـه                 

تكب أحد هذه األفعال، وتعد هذه الجريمة من جرائم الفعل الخاص ألنها ال تقوم إال بارتكابها                ار
والركن المادي لهذه الجريمة يتمثل بصفة التاجر والقيام بأي فعل من األفعـال             . من قبل تاجر  

 المذكورة، ويقوم الركن المعنوي لهذه الجريمة بتعمد الجاني ارتكاب الفعل المكون لها بهـدف             
  . التغرير بالدائنين مما يرتب اإلضرار بمصالحهم

جريمة اإلفالس بالتدليس في حال إشهار إفالس شركة وعددت األفعال          ) ٨١٨(وعالجت المادة   
  : التي تشتمل عليها جريمة اإلفالس بالتدليس في هذه الحالة وهي

  .إخفاء دفاتر الشركة التجارية أو إتالفها أو تغييرها
  . من أموال الشركة أو إخفائها إضراراً بدائني الشركةاختالس وتبديد جزء
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اإلقرار بمديونية الشركة بديون ال حقيقة لها أو مغالى فيها بإثبات ذلك فـي أوراق أو عقـود                  
  .رسمية أو عرفية أو في الميزانية أو امتنعوا عن تقديم مستندات كانت في حوزتهم

  .الحصول على صلح خاص بالشركة بطريق التدليس
عالن على خالف الحقيقة عن رأس مال الشركة المكتتب به أو المدفوع، أو وزعوا أرباحاً               اإل

صورية، أو استولوا على مكافآت تزيد على القدر المحدد في عقد تأسـيس الـشركة أو فـي                  
  .نظامها األساسي

وقضت بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات ألعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو القائمين               
ى تصفيتها في حال صدور حكم نهائي بشهر إفالسها، إذا ثبت أنهم ارتكبوا أحـد األفعـال                 عل

المذكورة أعاله والتي عددتها على سبيل الحصر، وال تطبق هذه العقوبة على من يثبت عـدم                
اشتراكه في العمل محل الجريمة أو يثبت امتناعه أو تحفظه على القرار الصادر في شأن هذا                

  .العمل
جريمة االفالس بالتقصير وعددت األفعال التي تـشتمل عليهـا هـذه            ) ٨١٩(ت المادة   وتناول

  : الجريمة وهي
  .انفاق التاجر مبالغ باهظة في عمليات وهمية ال تستلزمها أعماله التجارية

إقدام التاجر بعد التوقف عن الدفع على إيفاء دائن إضراراً بجماعة الدائنين ولـو كـان ذلـك                  
  . الصلحبقصد الحصول على

تصرف التاجر في بضائعه بأقل من سعرها العادي أو لجوئه إلى وسـائل غيـر مـشروعه                 
  .للحصول على نقود بقصد تأخير توقفه عن الدفع أو شهر إفالسه أو فسخ الصلح

وقضت بالحبس مدة ال تزيد على سنتين أو بالغرامة بما ال يجاوز خمسة آالف دينـار لكـل                  
ر إفالسه وثبت أنه تسبب بتقصيره الجسيم في خسارة دائنيه          تاجر صدر ضده حكم نهائي بشه     

  . بارتكابه أحد األفعال التي عددتها هذه المادة
  : االفالس بالتقصير الجوازي فعددت حاالته وهي) ٨٢٠(وعالجت المادة 

عدم إمساك التاجر دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركزه المالي أو عدم قيامه بالجرد               
  . طبقاً للقانونالمفروض

عقد التاجر لمصلحة الغير بدون عوض تعهدات مكلفة ال تتناسب مع حالته المالية عندما تعهد               
  .بها

امتناع التاجر عن تقديم البيانات التي يطلبها منه قاضي التفليسة أو المحكمة المختصة أو تعمده               
  .تقديم بيانات غير صحيحة

خاصة ألحد دائنيه بقصد الحصول منه علـى قبـول          سماح التاجر بعد توقفه عن الدفع بميزة        
  .الصلح
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  .تكرار إفالس التاجر قبل اإليفاء بالتعهدات المترتبة على صلح سابق
إنفاق التاجر مبالغ باهظة على مصروفاته الشخصية أو مصروفاته البيتية سواء كان ذلك قبـل     

  .التوقف عن الدفع أو بعده
التي يجب على المحكمـة اعتبارهـا       ) ٨١٩(في المادة   وعليه، فإضافة إلى األفعال المذكورة      

على حاالت أخرى يجوز فيها للمحكمة أن تقضي بإدانة         ) ٨٢٠(إفالساً بالتقصير، نصت المادة     
التاجر الذي صدر ضده حكم نهائي بشهر إفالسه باعتباره مفلساً بالتقصير وقـضت بمعاقبتـه               

  .ألفين وخمسمائة ديناربالحبس مدة ال تزيد على سنة أو بغرامة ال تجاوز 
جريمة اإلفالس بالتقصير في حال إشهار إفالس شركة وعددت األفعال          ) ٨٢١(وتناولت المادة   

  :التي تشتمل عليها جريمة اإلفالس بالتقصير في هذه الحالة وهي
  .عدم إمساك دفاتر تجارية تكفي للوقوف على حقيقة مركز الشركة المالي

لتي يطلبها قاضي التفليسة أو أمينها أو تعمد تقديم بيانـات غيـر             االمتناع عن تقديم البيانات ا    
  .صحيحة

  .التصرف في أموال الشركة بعد توقفها عن الدفع بقصد إبعاد هذه األموال عن الدائنين
اإلقدام بعد توقف الشركة عن الدفع على إيفاء دائن إضـراراً بجماعـة الـدائنين، أو تقريـر                

  .يالً له على الباقين ولو كان ذلك بقصد الحصول على الصلحتأمينات أو مزايا خاصة له تفض
التصرف في بضائع الشركة بأقل من سعرها العادي أو اللجوء إلى وسائل غيـر مـشروعة                

  .للحصول على نقود بقصد تأخير توقف الشركة عن الدفع أو شهر إفالسها أو فسخ الصلح
  .ال الشركةإنفاق مبالغ باهظة في عمليات وهمية ال تستلزمها أعم

االشتراك في أعمال تخالف القانون أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها األساسي أو المـصادقة               
  .على هذه األعمال

وقضت بمعاقبة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو مديريها أو القائمين على تصفيتها بالحبس إذا              
من يثبت عدم اشتراكه في     ثبت أنهم ارتكبوا أحد األفعال التي عددتها أعاله، واستثنت من ذلك            

  . العمل محل الجريمة أو يثبت تحفظه على القرار الصادر في شأن هذا العمل
أنه إذا أقيمت على التاجر المفلس أو عـضو مجلـس إدارة الـشركة أو               ) ٨٢٢(وبينت المادة   

ه مديرها أو القائم على تصفيتها الدعوى الجزائية باإلفالس بالتدليس أو بالتقصير أو صدر علي             
حكم بذلك وفقاً ألحكام المواد السابقة، بقيت الدعاوى التجارية أو المدنية محتفظة باسـتقالليتها              
عن الدعوى الجزائية، وكذلك اإلجراءات المتعلقة بأعمال التفليسة فإنها ال تحال على المحكمة             

  . الجزائية ما لم ينص القانون على غير ذلك
لدائنين عالقة وكالة، يقوم بموجبها وضـمن قواعـدها         حيث أن أمين التفليسة تربطه بجماعة ا      

بإدارة أموال التفليسة، فإنه إذا قام باختالس أموال التفليسة يعتبر مرتكباً لجريمة خيانة األمانة،              
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بمعاقبة أمين التفليسة بالسجن مدة ال تزيد على خمس سـنوات إذا            ) ٨٢٣(ولهذا قضت المادة    
ناء قيامه على إدارتها، ويعاقب بـالحبس إذا تعمـد إعطـاء            اختلس ماالً من أموال التفليسة أث     

  . بيانات غير صحيحة تتعلق بالتفليسة
مراقب التفليسة، فنصت على معاقبته بالحبس إذا تعمد إعطاء بيانـات           ) ٨٢٤(وتناولت المادة   

  . غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات
بها الغير، فنصت على أنه يعاقب بـالحبس مـدة ال           الجرائم التي قد يرتك   ) ٨٢٥(وبينت المادة   

تزيد على ثالث سنوات وبالغرامة بما ال يجاوز ستة آالف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل              
شخص اختلس أو سرق أو بدد أو هرب أو أخفى أمواالً منقولة قابلة ألن تدخل في موجودات                 

 فروعه أو أقاربه أو أصهاره إذا ارتكبـوا         التفليسة، وكذلك زوج المدين المفلس أو أصوله أو       
وقد يكون من بين هؤالء األشخاص من ال يكون من بين الدائنين ويـشترك              . أحد هذه األعمال  

في مداوالت الصلح عن طريق الخداع، أو من يثبت بطريق الخداع والغش أنه من بين دائني                
  .المفلس

 ألنواع تلك الجرائم، وقضت بأنه يعاقب       جرائم الدائنين وأوردت تفصيالً   ) ٨٢٦(عالجت المادة   
وهؤالء يرتكبون ذلك بزيادتهم لقيمة ديونهم على       . بالحبس كل دائن يرتكب إحدى هذه الجرائم      

المدين عن طريق الغش، أو أنهم يتفقون مع المدين المفلس بأن يميزهم عن غيرهم من الدائنين                
صلح أو أنهـم يـشتركون فـي        بطريقة ما مقابل إعطاء أصواتهم عند التصويت بخصوص ال        

مداوالت الصلح أو التصويت رغم علمهم أنهم ممنوعين قانوناً من ذلك أو يعقدون مع المفلس               
. بعد توقفه عن الدفع اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا خاصة إضراراً بباقي الدائنين وهم يعلمون ذلـك               

مكون للجريمة هو سلوك    وهذه الجريمة تعتبر جريمة فاعل خاص هو أحد الدائنين، والسلوك ال          
  .مادي يتمثل بالقيام بفعل من األفعال التي أوردتها هذه المادة

وفرضت على من يرتكبها عقوبة حبس، والمتمثلة       ) ٨٢٦(وجميع االتفاقات التي تناولتها المادة      
باالتفاق الذي قد يبرمه الدائن والمفلس وينتج عنه حصول األول على مزايا معينة على حساب               

لدائنين، وكذلك االتفاقات التي تعقد بين الدائنين أنفسهم ويترتب عليها إضـرار ببـاقي              باقي ا 
ألزمت المحكمة بأن تصدر قراراً ببطالنها بالنسبة للمفلـس وألي          ) ٨٢٧(الدائنين، فإن المادة    

شخص آخر ولو لم يطلب منها أحد ذلك، كما تقضي بإلزام الدائن بأن يرد ما اسـتولى عليـه                   
فاق الباطل ولو صدر الحكم بالبراءة، ولها أن تقضي بالتعويض عنـد االقتـضاء              بموجب االت 

  .وذلك بناء على طلب ذوي الشأن
أنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على خمس سنوات كل مـن اخـتلس أو               ) ٨٢٨(وبينت المادة   

 ثبـت  أخفى أو هرب لمصلحة المدين المفلس كل أو بعض أمواله المنقولة أو غير المنقولة، أو            
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بطريق التدليس ديوناً وهمية في ذمة المدين المفلس، أو ارتكب وهو يتعاطى التجـارة باسـم                
  .وهمي جريمة اإلفالس بالتدليس

الشريك في جرائم اإلفالس بالتدليس أو بالتقصير الجريمـة فقـررت           ) ٨٢٩(وتناولت المادة   
 إذا كان هذا الشريك تاجراً      معاقبته بنفس العقوبات المقررة للفاعل األصلي، وبغض النظر عما        

  . أم ال
أثر تحريك الدعوى الجزائية على إجراءات اإلفالس، فنصت على أنه ال           ) ٨٣٠(وبينت المادة   

يترتب على إقامة الدعوى الجزائية باإلفالس بالتدليس أو بالتقصير أي تعـديل فـي األحكـام                
  .المتعلقة بإجراءات التفليسة ما لم ينص القانون على غير ذلك

على أمين التفليسة في حالة إقامة الدعوى الجزائية على المفلس أن يقدم            ) ٨٣٦(أوجبت المادة   
للنيابة العامة أو للمحكمة كل ما تطلبه من وثائق ومعلومات تتعلق بالتفليـسة، وتبقـى هـذه                 

 وتـرد   الوثائق أو المستندات لدى المحكمة أو النيابة العامة أثناء التحقيق االبتدائي أو المحاكمة            
بعد ذلك إلى أمين التفليسة وذلك في حال االستمرار بإجراءات التفليسة، وقد ترد إلى المـدين                

  .نفسه إذا انتهت التفليسة بالصلح أو االتحاد، وترد إلى ورثة المدين في حال وفاته
  

  الفرع الثاني

  جرائم الصلح الواقي من اإلفالس

تاجر حسن النية المحافظ على صدق معامالته،       حيث أن الصلح الواقي هو ميزة ال تمنح إال لل         
فإذا خالف ذلك فإنه ال يحرم فقط من ميزة الصلح الواقي وإنما توقع عليه عقوبات جزائية، في                 
حال أنه تمكن مثالً من الحصول على الصلح الواقي بطريق الغش، وال تقتصر العقوبة علـى                

إذا ساعدوا المدين في الحـصول علـى        المدين وإنما تشمل الدائنين وأمين الصلح والمراقب،        
األفعـال التـي إذا ارتكبهـا المـدين         ) ٨٣١(ولذلك عددت المادة    . الصلح وهو غير جدير به    

  :اعتبرت من جرائم الصلح الواقي من اإلفالس وهي
إخفائه عن قصد وبسوء نية كل أمواله أو بعضها أو مغاالته في تقديرها بقصد الحصول على                

  .الصلح الواقي
ه عن قصد وبسوء نيةً  دائناً وهمياً أو ممنوعاً من االشتراك في الصلح أو مغالياً في دينه                  تمكين

  .من االشتراك في مداوالت الصلح والتصويت عليها، أو تركه بسوء نية يشترك في ذلك
  .إغفاله عن قصد وبسوء نية ذكر دائن في قائمة الدائنين

ع هذه العقوبة على المدين سواء تمكـن مـن          وقضت بمعاقبته بالحبس على تلك األفعال، وتوق      
الحصول على الصلح أم ال، وإذا اكتشفت هذه األفعال بعد أن كانت قد تمت المـصادقة علـى           

  . الصلح فإن ذلك ال يسقط حق الدائنين في المطالبة بإبطال الصلح ومعاقبة المدين
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 قبل الـدائنين، فقـضت      جرائم الصلح الواقي من اإلفالس المرتكبة من      ) ٨٣٢(وتناولت المادة   
بمعاقبة هؤالء بالحبس في حال االشتراك في مداوالت الصلح أو التصويت عليه وكان الـدائن               
يعلم أنه ممنوع قانوناً من ذلك، أو أنه تعمد المغاالة في تقدير ديونه، أو أنه عقد مع المدين أو                   

. ابل تصويته مع الـصلح أي شخص آخر اتفاقاً سرياً يكسبه مزايا على حساب باقي الدائنين مق       
للمحكمة فوق ذلك أن تقضي من تلقاء ذاتها بإبطال هذا          ) ٨٣٥(وفي هذه الحالة أجازت المادة      

االتفاق، وبإلزام الدائن برد ما كان قد استولى عليه بموجب هذا االتفاق الباطل ولـو صـدر                 
 طلـب ذوي    وللمحكمة أن تقضي بالتعويض عند االقتضاء وذلك بنـاء علـى          . الحكم بالبراءة 

  . الشأن
معاقبة أمين الصلح بالحبس إذا تعمد بسوء نية إعطـاء بيانـات غيـر              ) ٨٣٣(وقررت المادة   

معاقبة المراقب بالحبس إذا تعمد بسوء نيـة        ) ٨٣٤(وقررت المادة   . صحيحة عن حالة المدين   
إعطاء بيانات غير صحيحة عن حالة المدين أو أيد هذه البيانات غير الصحيحة وهـو يعلـم                 

، ٨٣٣(ومن حق أصحاب الشأن عند اكتشافهم الغش المنصوص عليـه فـي المـادتين               . ذلك
المطالبة بإبطال الصلح، وإذا قضت المحكمة بذلك فإنه ال يحول دون توقيـع العقوبـة               ) ٨٣٤

  .المقررة على أمين التفليسة والرقيب بموجب هاتين المادتين
  

  الفرع الثالث

  سالغرامات والنفقات في جرائم اإلفال

  والصلح الواقي منه

أنه ال يجوز بأي حال من األحوال تحميل جماعـة الـدائنين الغرامـات              ) ٨٣٧(بينت المادة   
  . والنفقات المترتبة عن الدعوى الجزائية المتعلقة باإلفالس بالتقصير التي تقيمها النيابة العامة

 أنه ال يجوز مطالبتـه  تحميل المفلس نفقات الدعوى إذا عقد الصلح، إال) ٨٣٨(وقررت المادة   
  . بها إال بعد انقضاء اآلجال الممنوحة له بمقتضى عقد الصلح

فقد حملت جماعة الدائنين نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها أمين التفليسة           ) ٨٣٩(وأما المادة   
باسمها إذا كان قرار الفصل في الدعوى هو براءة المدين، وتتحملها الخزانة العامة إذا حكـم                

  .  المفلس، ولها الحق في الرجوع على المفلس بهذه النفقاتعلى
) ٨٤٠(وفيما يتعلق بنفقات الدعوى الجزائية التي يقيمها الدائن باسمه لوحده قـررت المـادة               

تحميلها لهذا الدائن إذا ما حكم ببراءة المفلس، وتتحملها الخزانة العامة إذا حكم عليه، مع حقها                
  .اتفي الرجوع عليه بهذه النفق
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أنه ال يجوز بأي حال من األحوال تحميل جماعـة الـدائنين الغرامـات              ) ٨٤١(وبينت المادة   
ونفقات الدعوى المتعلقة باإلفالس بالتدليس، إال إذا أخذ دائن أو عدة دائنـين صـفة المـدعي                 

  . بالحق المدني، وكان الحكم ببراءة المدين
ائية الـصادرة فـي جـرائم اإلفـالس         أن يتم نشر جميع األحكام الجز     ) ٨٤٢(وقررت المادة   

  .والصلح الواقي منه بالطرق المقررة لنشر حكم شهر اإلفالس
  

  الباب السادس

  أحكام ختامية

  )٨٤٣(مادة 
على جميع التجار توفيق أوضاعهم بما يتالءم مع أحكام هذا القانون خالل مدة أقصاها ثالثـة                

  .أشهر من تاريخ العمل به
  

  )٨٤٤(مادة 
  :قوانين والقرارات اآلتية تلغى ال: أوال 

 مـن   ٩هـ وذيله المؤرخ فـي      ١٢٦٦ من شعبان سنة     ٨ قانون التجارة العثماني الصادر في      
  .هـ١٢٧٦شوال سنة 

  .١٩٢٩ لسنة ٤٧ قانون البوالس رقم 
  .١٩٣٦ لسنة ٣ قانون اإلفالس رقم 
  .١٩٦٤ لسنة ٧ القرار بقانون رقم 

  . المعمول بها في محافظات غزة
  .، المعمول به في محافظات الضفة١٩٦٦ لسنة ١٢جارة رقم  قانون الت

  .كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون: ثانيا 
  .يستمر العمل باألنظمة والقرارات القائمة عند العمل بهذا القانون إلى حين إلغائها: ثالثا 
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  )٨٤٥(مادة 
قانون، ويعمل به بعد ثالثـين      على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا ال          

  .يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
  

علـى  ) ٨٤٣(، فأوجبت المـادة     )٨٤٥ - ٨٤٣(تناول المشروع األحكام الختامية في المواد       
جميع التجار توفيق أوضاعهم بما يتالءم مع أحكام هذا القانون خالل مدة أقصاها ثالثة أشـهر             

  .من تاريخ العمل به
القوانين واألحكام التي يتم إلغاؤها بنفاذ هذا القـانون، وأهمهـا قـانون             ) ٨٤٤(لمادة  وبينت ا 

 شـوال سـنة     ٩هـ وذيله المـؤرخ فـي       ١٢٦٦ شعبان سنة    ٨التجارة العثماني الصادر في     
 ١٩٣٦ لـسنة    ٣، وقانون اإلفـالس رقـم       ١٩٢٩ لسنة   ٤٧هـ، وقانون البوالس رقم     ١٢٧٦

، المعمـول بـه فـي       ١٩٦٦ لسنة   ١٢ون التجارة رقم    المعمول بها في محافظات غزة، وقان     
محافظات الضفة، وقررت من ناحية أخرى استمرار العمل باألنظمة والقرارات القائمة عنـد             

  .نفاذ هذا القانون إلى أن يتم إلغاؤها بتشريع آخر
أن العمل بهذا القانون يبدأ بمرور ثالثين يوما على نشره فـي الوقـائع              ) ٨٤٥(وبينت المادة   

  .لفلسطينية، وأوجبت على الجهات المختصة تنفيذها
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