
 
 

الربية التجارة قانون  
 

24/12/1942 يف صادر - 304 رقم اشرتاعي مرسوم  
 
 
 

 اللبنانٌة الجمهورٌة ربٌس ان
 1941 سنة الثانً تشرٌن 26 علىتصرٌح بناء

 العدلٌة وزٌر اقتراح على وبناء
 1942 سنة األول كانون 24 بتارٌخ الصادر الوزراء مجلس قرار على وبناء
: ٌؤتً ما ٌرسم

 
 

التجارية وادلؤسسات التجارة ويف عام وجو على التجارة يف - األول الكتاب  
 
 
 

عامة احكام - األول الباب  
 
 
 

 أي بها ٌقوم التً التجارٌة باالعمال المختصة القواعد جهة من ٌتضمن القانون هذا ان -1 المادة

 االشخاص على تطبق التً االحكام اخرى جهة من ٌتضمن كما القانونٌة صفته كانت اٌة شخص
. مهنة التجارة اتخذوا الذٌن

 
 

 على العام، القانون احكام التجارٌة المواد على فتطبق القانون هذا فً النص انتفى واذا -2 المادة

. التجاري بالقانون المختصة المبادئ مع اتفاقها نسبة على اال ٌكون ال تطبٌقها ان



 
 

 االجتهادٌة بالسوابق ٌسترشد ان فللقاضً تطبٌقه ٌمكن تشرٌعً نص ٌوجد لم واذا -3 المادة

. التجارٌة واالستقامة االنصاؾ وبمقتضٌات
 
 

 اذا اال المتوطد العرؾ ٌطبق ان التجاري، العمل مفاعٌل تحدٌد عند القاضً، على -4 المادة

 االشتراعٌة النصوص مع متعارضا العرؾ كان او العرؾ احكام مخالفة قصدوا المتعاقدٌن ان ظهر
. االلزامٌة

. العام العرؾ على مرجحٌن المحلً  والعرؾ الخاص العرؾ ٌعد
 
 

 والمستودعات العمومٌة والمخازن واالسواق والمعارض التجارٌة البورصات ان -5 المادة

. خاصة وانظمة لقوانٌن الحاجة قدر على تخضع للتجارة المعدة المنشآت وسابر

 
 

التجارية االعمال يف - الثاين الباب  
 
 
 

 جمٌع وكذلك برٌة تجارٌة اعماال الذاتٌة ماهٌتها بحكم تعد ٌلً فٌما المبٌنة االعمال ان  -6 المادة

. وؼاٌاتها صفاتها لتشابه لها مجانسة اعتبارها ٌمكن التً االعمال
 على بٌعت سواء ما بربح بٌعها الجل المادٌة وؼٌر المادٌة المنقوالت من وؼٌرها البضابع شراء- 1

. تحوٌلها او شؽلها بعد ام حالتها
. ثانٌة تؤجٌرها الجل استبجارها او تؤجٌرها، الجل نفسها المنقولة االشٌاء تلك شراء- 2
. تقدم فٌما المبٌن الوجه على المستؤجرة او المشتراة لالشٌاء ثانٌة التؤجٌر او االستبجار او البٌع- 3
. والبنكا الصرافة اعمال- 4
. المواد تقدٌم مشروع- 5
 ٌدوي بعمل ٌتم المواد تحوٌل كان اذا اال زراعً باستثمار مقترنا ٌكن وان المصانع مشروع- 6

. بسٌط
. الماء سطح على او جوا او برا النقل مشروع- 7
. والسمسرة العمالة مشروع- 8
. المحددة االقساط ذي الضمان  مشروع- 9
. العامة المشاهد مشروع-10
. الطبع التزام مشروع-11



. العمومٌة المخازن مشروع- 12
. والبترول المناجم مشروع- 13
. العقارٌة االشؽال مشروع- 14
. بربح لبٌعها العقارات شراء مشروع- 15
. اشؽال وكالة مشروع- 16

 
 

: بحرٌة تجارٌة اعماال اٌضا تعد -7 المادة

 تجارٌا استثمارها بقصد الخارجٌة او الداخلٌة للمالحة معدة بواخر شراء او النشاء مشروع كل- 1
. الوجه هذا على المشتراة للبواخر بٌع وكل بٌعها، او

 واشرعة حبال من لوازمها بٌع او كشراء بها تتعلق عملٌة وكل البحرٌة االرسالٌات جمٌع- 2
. ومإن

. الجزافً االستقراض او واالقراض علٌها النقل التزام او السفن اجارة- 3
 وبدل البحارة اجور على والمقاوالت كاالتفاقات البحرٌة بالتجارة المختصة العقود وسابر- 4

.  تجارٌة بواخر على للعمل واستخدامهم خدمتهم
 
 

 القانون نظر فً اٌضا تجارٌة تعد تجارته لحاجات التاجر بها ٌقوم التً االعمال جمٌع -8 المادة

. العكس ثبت اذا اال الؽاٌة لهذه منه صادرة التاجر اعمال تعد الشك قٌام وعند

 
 

التجار يف - الثالث الباب  
 
 
 

لالجتار ادلطلوبة االىلية ويف عام وجو على التجارة يف  - االول الفصل  
 
 
 

ًال . تجارٌة باعمال القٌام مهنتهم تكون الذٌن االشخاص: اوالًال  هم التجار -9 المادة  الشركات: ثانٌا

ًال  موضوعها ٌكون التً . تجارٌا
 التوصٌة شركات او المؽفلة الشركات صفة اتخذت ولكنها مدنٌا موضوعها ٌكون التً الشركات اما

 والحكام اآلتٌٌن والثالث الثانً الفصلٌن  فً المعٌنة التجار موجبات لجمٌع فتخضع المساهمة
. القانون هذا من الخامس الكتاب فً المقررة واالفالس االحتٌاطً الصلح



 
 

 زهٌدة عامة نفقات ذات بسٌطة حرفة او صؽٌرة تجارة ٌتعاطون الذٌن االفراد ان -10 المادة

 ال الماء سطح أو البر على صؽٌرة بنقلٌات ٌقومون الذٌن او بالمٌاومة البابع او الطواؾ كالبابع
. القانون هذا ٌوجبها التً النشر لقواعد وال التجارٌة بالدفاتر المختصة للواجبات ٌخضعون

 
 

. 4/11/1994 تارٌخ 380 للقانون وفقا معدلة -11 المادة

. التجارٌة االعمال لممارسة الكاملة االهلٌة المتزوجة المرأة تملك
 
 

. 4/11/1994 تارٌخ 380 للقانون وفقا معدلة -12 المادة

. التجاري مشروعها مصلحة تقتضٌه عمل بكل تقوم ان التجارة، ممارسة لدى المتزوجة، للمرأة
 
 

. 4/11/1994 تارٌخ 380للقانون وفقا معدلة -13 المادة

. توصٌة شركة فً مفوضة تكون ان او تضامن شركة فً تدخل ان المتزوجة للمرأة ٌحق
 
 

 وعقدها الشخصً قانونها باحكام االقتضاء عند تحدد المتزوجة المرأة حقوق ان -14 المادة

. الزوجً
 
 

ًال  ٌكون ال اجنبٌة بالد فً به حكم الزوجٌن اموال بٌن تفرٌق كل -15 المادة  الى بالنظر مرعٌا

 او الزوجان فٌه ٌتجر الذي بالمحل المختص التجاري السجل فً سجل إذا اال لبنان فً الؽٌر
. احدهما

 
 

التجارة دفاتر يف - الثاين الفصل  
 
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9800 للمرسوم وفقا معدلة -16 المادة

ًال، او كان حقٌقٌاًال  شخص، كل على ًال  فٌه ٌسجل ٌومٌة دفتر ٌمسك ان التاجر صفة له معنوٌا ًال  ٌوما  فٌوما
 دون ٌحول عندما االقل، على  او التجاري مشروعه الى الوجوه من بوجه تعود التً االعمال جمٌع



ًال  فٌه ٌسجل ان المإسسة، فً العمل نوع ذلك  االخٌرة الحال هذه فً شرط االعمال تلك نتابج شهرٌا
 المنصوص المدة طوال فٌوما ٌوما االعمال تلك صحة مراقبة من تمكن التً الوثابق جمٌع ٌحفظ ان

. التجارة قانون من 19 المادة فً علٌها
 وضع بؽٌة الحسابات جمٌع ٌوقؾ وان مإسسته عناصر لجمٌع سنوٌة جردة ٌجري ان اٌضا وعلٌه

 وحساب Bilan الموازنة االقل على ٌدون وان" والخسابر االرباح حساب "ووضع الموازنة
 تنظم ان ٌجب التفصٌلٌة الجردة عناصر من الدفتر هذا خال واذا. الجرد دفتر فً والخسابر االرباح
. التجارة قانون من 19 المادة فً علٌها المنصوص المدة طوال تحفظ وان بها المتعلقة الوثابق

 
 

 وال فراغ وال بٌاض وبال التوارٌخ بحسب االجبارٌة التجارٌة الدفاتر تنظم ان ٌجب -17 المادة

. محو وال السطور بٌن والتحشٌة الهامش الى نقل
 
 

 او الصلح قاضً وٌوقعها علٌها ٌعلم وان ارقام المذكورة  للدفاتر توضع ان ٌجب -18 المادة

. المحكمة هذه فٌها تنعقد التً المدن فً البدابٌة المحكمة ربٌس
 
 

. سنوات عشر سحابة اختتامها بعد الدفاتر ٌحفظ ان التاجر على ٌجب -19 المادة

 
 

 تكون ان بشرط التاجر مصلحة فً للبٌنة كوسابل القضاء لدى الدفاتر قبول ٌمكن -20 المادة

. تجاري بعمل متعلقا النزاع ٌكون وان آخر تاجر ضد بمحتوٌاتها ٌدلً وان االصول، حسب منظمة
 للقاضً جاز ٌبرزها ان التاجر هذا ابى واذا نظمها الذي التاجر على بٌنة تتخذ االحوال جمٌع وفً
. الٌمٌن حلؾ اآلخر الفرٌق من ٌطلب ان
 
 

 والشركة الجماعة وقسمة االرث احوال فً اال القضاء الى بكاملها الدفاتر التسلم -21 المادة

 تقدٌم طلب او عرض الدوام على ٌمكن االحوال هذه خال وفٌما. واالفالس االحتٌاطً والصلح
. بالنزاع منها ٌتعلق ما الستخالص مباشرة القاضً بامر عرضها اٌجاب او الدفاتر

 
 

التجارة سجل - الثالث الفصل  
 
 
 



 التجارٌة المإسسات كل عن الوافٌة المعلومات جمع من الجمهور ٌمكن التجارة سجل -22 المادة

. البالد فً تشتؽل التً
 صرٌح قانونً نص وجود عند الؽٌر حق فً نافذة مدرجاته جعل بها ٌقصد للنشر اداة اٌضا وهو
. المعنى بهذا

 
 

 ٌعٌنه قاض او الربٌس اشراؾ تحت الكاتب بعناٌة سجل بدابٌة محكمة كل فً ٌنظم -23 المادة

. سنة كل فً خصٌصا الربٌس

 
 

رئيسية متاجر ذلم الذين التجار امساء تسجيل يف - االول اجلزء  
 

جنسيتهم كانت اية لبنان يف  
 
 
 

 موجودا الربٌسً محله ٌكون التً المحكمة كاتب من ٌطلب ان تاجر كل على ٌجب -24 المادة

. شرابه او المحل فتح تارٌخ من شهر خالل فً التجارة سجل فً اسمه ٌسجل ان منطقتها فً
: ٌلً ما فٌه ٌذكر توقٌعه على مشتمال نسختٌن فً تصرٌحا للكاتب ٌقدم ان المستدعً وعلى
. وشهرته التاجر اسم- 1
. المستعار واسمه كنٌته - االقتضاء وعند - تجارته به ٌمارس الذي التجاري اسمه- 2
. ومحلها والدته تارٌخ- 3
 ذكر مع علٌها حصوله طرٌقة فٌبٌن اخرى جنسٌة على حصل قد كان واذا. االصلٌة جنسٌته- 4

. التارٌخ
 الشخصٌة االحوال قانون ٌقضً اجنبٌة لجنسٌة تابعة متزوجة بامرأة ٌختص االمر كان واذا- 5

 الترخٌص فٌذكر زوجها، من صرٌح بترخٌص اال التجارة تتعاطى ال بان له تخضع الذي
. الٌه المشار للقانون وفاقا لها المعطى

 االشتراك لنظام خاضعٌن الزوجان ٌكن لم ما اجنبٌة لجنسٌة التابع للتاجر الزوجٌة االتفاقٌة- 6
. القانونً

. التجارة موضوع- 7
. سورٌا او لبنان فً وكاالته او التجاري المحل فروع فٌها الموجودة االماكن- 8
. للمإسسة التجاري  االسم او العنوان- 9
. وجنسٌتهم ومحلها والدتهم وتارٌخ وشهرتهم المفوضٌن اسماء- 10
 مناطق فً حالٌا ٌستثمرها والتً التصرٌح صاحب قبال استثمرها التً التجارٌة المإسسات- 11

. اخرى محاكم



 نسختً احدى المستدعً الى وٌسلم التجاري السجل الى التصرٌح محتوى الكاتب ٌنقل ثم 
. لالصل مطابقة انها اخرها فً ٌكتب  ان بعد التصرٌح

 
 

. التجارة سجل فً اٌضا ٌذكر ان ٌجب -25 المادة

. السجل فً بقٌدها السابقة المادة تقضً التً باالمور ٌتعلق تبدٌل او تعدٌل كل- 1
. ٌستعمله الذي التجارة او المصنع وطابع التاجر ٌستثمرها التً االختراع شهادات- 2
 او علٌه الحجز بالقاء او اسمه المقٌد للتاجر قضابً مشرؾ بتعٌٌن القاضٌة والقرارات االحكام- 3

. عنه الحجز او االشراؾ برفع
 المعلنة او ابطاله او فسخه او الصلح تصدٌق المتضمنة او لالفالس المعلنة والقرارات االحكام- 4

 باعادة او اقفالها عن بالعدول او الموجود كفاٌة لعدم التفلٌسة باقفال القاضٌة او المفلس لعذر
. االعتبار

. التجاري المحل عن التفرغ- 5
 من 5و 2و 1 رقم الفقرات فً الٌها المشار االحوال فً التاجر طلب على بناء القٌد وٌجري 

 طلب على بناء المادة هذه من 4و 3 الفقرتٌن فً الٌها المشار االحوال فً وٌجري. المادة هذه
 ٌكون عندما مباشرة بالقٌد الكاتب وٌقوم. قٌدها المراد القرارات اصدرت التً المحكمة كاتب
. التجارة سجل قلمها فً الموجودة المحكمة عن صادرا الحكم

 
 

رئيسي زلل ذلا اليت التجارية الشركات تسجيل يف - الثاين اجلزء  
 

جنسيتها كانت اية لبنان يف  
 
 
 

 فً تسجٌلها ٌجب جنسٌتها كانت اٌة لبنان فً ربٌسً محل لها التً الشركات ان  -26 المادة

 مجلس اعضاء او الشركة اشؽال مدٌري على وٌجب مركزها بمنطقة المختص التجارة سجل
. تؤسٌسها ٌلً الذي الشهر خالل فً التسجٌل ٌطلبوا ان ادارتها
 على ومشتملة نسختٌن فً مكتوبة التؤسٌس لصك خالصة المحكمة لقلم التسجٌل طالبو وٌقدم

: اآلتٌة البٌانات خاص بوجه ومتضمنة تواقٌعهم وعلى الطوابع
 وتارٌخ منهم كل وجنسٌة التوصٌة، وشركاء المساهمٌن عدا ما الشركاء من كل وشهرة اسم- 1

. ومحلها والدته
. تسمٌتها او التجارٌة الشركة اسم- 2
. الشركة موضوع- 3
. الخارج فً أو لبنان فً كانت سواء وكاالت أو فروع للشركة فٌها التً األماكن- 4



 التوقٌع او امورها وتدبٌر الشركة ادارة فً لهم المرخص االخرٌن االشخاص او الشركاء أسماء- 5
. عنها

 التوصٌة شركاء او المساهٌمن على تقدٌمها المترتب المالٌة االوراق او والمبالػ الشركة راسمال- 6
. اخرى اموال من او النقود من اكان سواء للشركة ٌقدم ما قٌمة وكذلك

. انتهابها ومٌعاد الشركة ابتداء مٌعاد- 7
. الشركة ماهٌة - 8
. للتؽٌٌر قابل رأسمال ذات كانت اذا الشركة لرأسمال االدنى الحد- 9
 
 

: التجارة سجل فً اٌضا ٌذكر ان ٌجب -27 المادة

. السابقة المادة بمقتضى تسجٌلها الواجب باالمور ٌختص تبدٌل او تعدٌل كل- 1
 واعضاء الشركة اشؽال  مدٌري من لكل والجنسٌة ومحلها الوالدة وتارٌخ والشهرة االسم- 2

. وجودها لمدة المعٌنٌن ومدٌرٌها ادارتها مجلس
 وقت فً بوظابفهم القابمون االدارة مجلس اعضاء او المدٌرون فٌقدمه التسجٌل طلب اما 

. التسجٌل وجوب
. الشركة تستعملها التً والتجارٌة المصنعٌة والطوابع المستثمرة االختراع شهادات- 3
. ابطالها او الشركة بحل القاضٌة القرارات او االحكام- 4
 المختصة والمقررات االحتٌاطً الصلح تصدٌق او الشركة افالس المعلنة القرارات او االحكام- 5

. بهما

 
 

وفروع اخلارج يف رئيسي مركز ذلم الذين التجار يف - الثالث اجلزء   
 

جنسيتهم كانت اية لبنان يف وكاالت او  
 
 
 

 اٌة علٌه ٌجب لبنان فً وكالة او وفرع خارجٌة بالد فً ربٌسً مركز له تاجر كل -28 المادة

 التً المحكمة قلم فً الفرع او الوكالة فتح ٌلً الذي الشهر خالل اسمه ٌسجل ان جنسٌته كانت
 تعٌٌن مع ذكرها المتقدم البٌانات جمٌع على التصرٌح ٌشتمل ان وٌجب منطقتها فً الوكالة انشبت
. الربٌسً المركز محل

 والقرارات االحكام مع تقدم فٌما المبٌنة التعدٌالت جمٌع التجارة سجل فً تذكر ان ٌجب وكذلك
. محاكمها فً التنفٌذ صٌؽة مكتسبة او سورٌا او لبنان فً صادرة كانت اذا الذكر السابقة

 



 
لبنان يف وكالة او فرع ذلا اليت االجنبية التجارية الشركات يف - الرابع اجلزء  

 
 
 

 التجارة سجل فً تسجٌلها ٌجب لبنان فً وكالة او فرع لها اجنبٌة تجارٌة شركة كل -29 المادة

 السامً  المفوض قرار الحكام الخاضعة االسهم ذات التوصٌة وشركات المؽفلة الشركات عدا ما
. 1926سنة الثانً كانون 30 فً المإرخ 96 رقم

 فً مكتوبا تصرٌحا المحكمة قلم ٌودع ان ادارتها ٌتولى من على ٌجب الوكالة او الفرع افتتاح وقبل
 وشهرته اسمه الٌها ٌضٌؾ وان ذكرها المتقدم البٌانات جمٌع وعلى امضابه على مشتمال نسختٌن
. جنسٌته ذكر مع ومحلها والدته وتارٌخ
 ٌجب الفرع مدٌر استبدال وعند. تسجٌلها الواجب بالمواضٌع المتعلقة التؽٌٌرات جمٌع تسجٌل وٌجب

 جمٌع مع وجنسٌته ومحلها والدته وتارٌخ وشهرته الجدٌد المدٌر اسم التجارة سجل فً ٌسجل ان
. الواجبة الٌبانات

 
 

عامة احكام - اخلامس اجلزء  
 
 
 

 محله عن الحد تفرغ قد ٌكن ولم تجارته تعاطً عن انقطع او تاجر توفً اذا -30 المادة

. التجارة سجل فً بهما المختص  التسجٌل شطب وجب الشركات احدى حلت اذا او التجاري
. السجل على السهر كلؾ الذي القاضً ٌصدره قرار بمقتضى مباشرة الشطب هذا وٌجري

 
 

 خالل فً طلبه ٌجب السابقة المواد فً مهلة له تحدد لم التجارة سجل فً قٌد كل -31 المادة

 ٌوم من مهلتها فتبتدئ والقرارات االحكام اما. قٌده ٌراد الذي العمل او الصك تارٌخ من ٌبتدئ شهر
. اصدارها

 
 

 للصٌػ وفاقا ٌقدم تصرٌح بعد تجري التجارة سجل فً والقٌود التسجٌالت جمٌع ان -32 المادة

. علٌها نص التً
 



 

 المقدمة التصرٌحات كانت اذا اال المطلوبة القٌود اجراء  ٌرفض ان للكاتب ٌجوز ال -33 المادة

 الذي للقاضً او للربٌس ٌظهر ان الكاتب على وٌجب. علٌها المنصوص البٌانات كل على تشتمل ال
. التصرٌحات تلك فً الخلل وجوه من رآه ما التجارة سجل على السهر كلؾ

 
 

 رسم مقابل السجل فً المدرجة القٌود عن نسخة اعطاءه ٌطلب ان شخص لكل ٌجوز -34 المادة

. قٌود وجود بعدم شهادة ٌعطً ان االقتضاء عند وللكاتب. بمرسوم ٌحدد
. التجارة سجل على السهر كلؾ الذي القاضً او المحكمة ربٌس فٌصدقها لالصل النسخ مطابقة اما
 
 

: الكاتب ٌسلمها التً النسخ فً ٌذكر ان ٌجوز ال -35 المادة

. اعتباره استرد قد المفلس كان اذا لالفالس المعلنة االحكام- 1
 او الحجز برفع القرار صدر قد كان اذا قضابً مشرؾ باقامة او بالحجز القاضٌة االحكام- 2

. االشراؾ
 
 

 فٌه سجال الذي المكان ٌذكرا ان علٌهما ٌجب بالتسجٌل ملزمٌن شركة وكل تاجر كل -36 المادة

  وسابر والمناشٌر والتعرٌفات االٌصاء  ومذكرات وفواتٌرهما مراسالتهما فً التسجٌل هذا ورقم
. عنهما الصادرة المطبوعات

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -37 المادة

 أو اإلجبارٌة القٌود اجراء علٌها المنصوص المهل فً ٌطلب ال مدٌرها او شركة وكٌل او تاجر كل
 محله عن الصادرة المطبوعات من وؼٌرها الفواتٌر او المراسالت على ذكره ٌجب ما ٌذكر ال

. لبنانٌة لٌرة ألؾ إلى خمسٌن من بؽرامة ٌعاقب
 سجل على السهر كلؾ الذي القاضً او الربٌس طلب على بناء البدابٌة المحكمة الؽرامة بهذه تحكم

 خالل القٌد بإجراء المحكمة وتؤمر. االصول حسب دعوته أو الشؤن صاحب اقوال سماع بعد التجارة
ًال  عشر خمسة  المرة فً بها حكم التً الؽرامة بضعؾ فٌحكم المهلة هذه اثناء فً ٌجر لم واذا ٌوما
. التادٌب مجلس على فٌحالون التنظٌم هذا بمقتضى ٌعملون ال الذٌن الكتاب اما. األولى

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -38 المادة

 ماٌتٌن من بؽرامة ٌعاقب التجارة سجل فً للقٌد أو للتسجٌل نٌة سوء عن ٌقدم صحٌح ؼٌر بٌان كل
 هاتٌن احدى او اشهر ستة إلى واحد شهر من وبالحبس لٌرة آالؾ خمسة إلى لبنانٌة لٌرة وخمسٌن
.  فقط العقوبتٌن

 الخاصة للقوانٌن وفاقا اشد بعقوبة للحكم المعنوي الجرابم اجتماع احكام تطبٌق دون ذلك ٌحول وال
. الصحٌح ؼٌر البٌان عن الناشبة الجرابم اجل من العقوبات ولقانون



. تعٌنه الذي الوجه على الٌه المشار البٌان بتصحٌح تؤمر ان الحكم تصدر التً الجزابٌة وللمحكمة
 
 

 الؽٌر حق فً االدالء جواز عدم بقاعدة اخالل بدون الٌها المشار العقوبات تطبٌق -39 المادة

. البطالن طابلة تحت التجارة سجل فً تسجٌلها فرض التً والمدرجات بالوقابع

 
 

التجارية ادلؤسسة يف - الرابع الباب  
 
 
 

 : 41و 40 المادتان

: التالٌة بالنصوص 11/7/1967 تارٌخ 11 االشتراعً للمرسوم وفقا استبدلتا
 

 
 
التجارية ادلؤسسة  
 
 
 

عامة احكام - األول الباب  
 
 
 

 مادٌة ؼٌر عناصر من اصال تتؤلؾ وهً التجاري المشروع اداة التجارٌة المإسسة -1 المادة

 عام بطابع تتسم ال تجارٌة مهنة لممارسة وتنظٌمها جمعها ٌرمً مادٌة عناصر من وتبعٌا
 المركز و الزبابن و االٌجار وحق الشعار و التجاري االسم على مشتملة التجارٌة المإسسة تعتبر

 الجاري العقد فً مدرج ببند او التجاري السجل فً بقٌدها مخالفة ارادة عن ٌعرب لم ما التجاري
 . المإسسة على

 
 



 الخاصة بالقوانٌن عناصرها من لكل بالنسبة التجارٌة المإسسة صاحب حقوق تحدد -2 المادة

 فوق تخضع فانها بمجملها التجارٌة المإسسة اما. العامة القانونٌة وبالمبادىء العناصر بهذه المتعلقة
. االشتراعً المرسوم هذا فً الواردة لالحكام ذلك

 
 

 المتعاقدٌن بٌن حتى الخطٌة بالبٌنة اثباتها ٌجب التجارٌة المإسسة على الجارٌة العقود -3 المادة

. والٌمٌن باالقرار المتعلقة العامة االحكام مراعاة مع
. التجاري السجل فً المسجلة ؼٌر الشروط او العقود الؽٌر على تسري ال
 
 

 ٌدون التجاري للسجل تابع خاص سجل االولى الدرجة محاكم من محكمة كل فً ٌنشؤ -4 المادة

 االمور جمٌع وباالجمال عناصرها ببعض او بها تتعلق التً العقود و التجارٌة المإسسات انشاء فٌه
. علٌها االطالع الؽٌر ٌهم التً و المإسسات بتلك المتعلقة

. بمرسوم السجل هذا ٌنظم

 
 

التجارية بادلؤسسة ادلتعلقة العقود يف - الثاين الباب  
 
 
 

عنها التفرغ او ادلؤسسة بيع يف - االول الفصل  
 
 
 

 العامة لالحكام مستترا او كان ظاهرا عنها، التفرغ او التجارٌة المإسسة بٌع ٌخضع -5 المادة

. الفصل هذا فً الواردة الخاصة ولالحكام التفرغ او بالبٌع المتعلقة
 هذه بعض او التجارٌة المإسسة عناصر كافة المتعاقدٌن الرادة وفقا التفرغ او البٌع ٌتناول ان ٌمكن

 وحق واالسم الشعار سوى ٌشمل ال البٌع فان المباعة العناصر تعٌٌن عدم حال وفً العناصر
. الزبابن و والموقع االٌجار

 الحكام خاضعا البٌع ٌجعل عنها التفرغ او للمإسسة االساسٌة المادٌة ؼٌر العناصر بعض بٌع ان
. االشتراعً المرسوم هذا

 
 



 علٌها او المإسسة لهذه كانت سواء التجارٌة، المإسسة استثمار عن الناتجة الدٌون ان -6 المادة

. التجارٌة الدفاتر وكذلك العقد فً صرٌح بند على بناء اال التفرغ او بالبٌع مشمولة تعتبر ال
 
 

 او فارقة عالمات او اختراع براءات عنها المتفرغ او المباعة العناصر بٌن وجد اذا -7 المادة

 باالستقالل االصول هذه مراعاة ٌجب فانه خاصة الصول تملكها ٌخضع اخرى عناصر او نماذج
. بمجملها التجارٌة المإسسة ملكٌة لنقل الفصل هذا فً علٌها المنصوص االصول عن

 
 

 شؤنها من تجارة ٌنشىء ان البابع على ضمنها ٌمتنع حدودا ٌعٌنوا ان للمتعاقدٌن -8 المادة

 ٌحدد لم الذي المنع ان على التجارة تلك فً مصلحة له ٌكون ان او باعها التً المإسسة مزاحمة
. الموجود ؼٌر بحكم ٌعتبر ومكان بزمان

 ٌكون ما قدر اال التجارة ممارسة الى ٌعود ان البابع على ٌحرم ال المنع حدود تعٌٌن عدم حال فً
 عن الزبابن تحوٌل فً ظاهر اثر من اخرى مإسسة فً لمصلحته او الجدٌدة مإسسته النشاء

. المباعة المإسسة
 
 

 الستثمار المخصصة االمكنة اجارة تنتقل االٌجار عقد فً مخالؾ بند كل من بالرؼم -9 المادة

 ٌقوم وان السابقة االستثمار طبٌعة ٌؽٌر ال ان شرط المإسسة تلك الٌه تنتقل لمن التجارٌة المإسسة
 فً المحدد االٌجار بدل ان المإجر رأى اذا انه اال المذكور العقد عن الناتجة الموجبات بكافة

. العادل االجر لتحدٌد القضاء مراجعة له ٌحق فإنه الظروؾ و متناسبا ٌعد لم عنها المتفرغ االجارة
 منها كل اهمٌة مراعاة مع القابمة الطوابق عدد على االرض قٌمة توزع العادل االجر تحدٌد الجل

 الطوابق كانت اذا خمسة على االرض قٌمة وتوزع االخرى الطوابق الى بالنسبة ومٌزاته وحالته
. العدد هذا عن تقل

 
 

. 30/6/1977 تارٌخ 97 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -10 المادة

 لم ما بالعقد المعٌن بالثمن تملكها فً االفضلٌة حق التجارٌة المإسسة فٌه انشبت الذي العقار لمالك
 و 12 المادة من االخٌرة الفقرة فً المعٌنة المهلة فً الحق هذا استعمال ٌجب . بالمزاٌدة بٌعها ٌتم
. الحكومة من مقبول مصرؾ من بالثمن كفالة عرض استعماله ٌرافق ان
 
 

 المإسسة اعمال مقدار الى االشارة ٌتضمن بٌان اوالتفرغ البٌع بعقد ٌرفق ان ٌجب -11 المادة

. االخٌرة الثالث السنوات فً وارباحها
 البابع ضمان قواعد طبقت صحٌح ؼٌر انه ثبت فإذا البٌان هذا صحة حكما المتفرغ او البابع ٌضمن

 او البٌع بفسخ تقضً ان الظروؾ حسب وللمحكمة العقود و الموجبات بقانون علٌها المنصوص
. بالتعوٌض

 



 

. 30/6/1977 تارٌخ 97 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -12 المادة

 او بٌع كل له المتفرغ او المشتري وباسم المتفرغ او البابع باسم التجاري السجل فً ٌقٌد ان ٌجب
 وفً الرسمٌة الجرٌدة فً عنه خالصة ٌنشر ان ٌجب كما شكله كان مهما تجارٌة مإسسة عن تفرغ

. المإسسة وجود منطقة فً تصدر محلٌة جرٌدة
 الثمن ومقدار المباعة المإسسة وتعٌٌن العقد تارٌخ السابقة بالفقرة الٌها المشار الخالصة تتضمن

 من كل اقامة ومحل وكنٌة واسم العقد ٌشملها التً العناصر من عنصر لكل منه ٌعود وما االجمالً
 فً المإسسة توجد التً المحكمة مركز نطاق فً منهم لكل مختار اقامة محل وتعٌٌن المتعاقدٌن

. اختصاصها منطقة
 تصدر محلٌة جرٌدة فً اٌضا النشر ٌتم ان ٌجب فانه المإسسة بفروع متعلقا التفرغ او البٌع كان اذا
 . فرع كل منطقة فً
 او المشتري نفقة وعلى الخاص التجاري السجل مسك المكلؾ القلم ربٌس بواسطة النشر ٌتم

 الثانً االسبوع فً ٌعاد ان وٌجب. التفرغ او البٌع تارٌخ من ٌوما عشر خمسة مهلة فً له المتفرغ
. مرة الول حصوله ٌتبع الذي
 كان اذا المؤجور، فٌه الكابن العقار مالك الى تجارٌة مإسسة عن تفرغ او بٌع كل ٌبلػ ان ٌجب

. السابقة الفقرة فً علٌها المنصوص المهلة ضمن ، التفرغ او البٌع بعقد مشموال االٌجار عنصر
 المرسوم هذا من العاشرة و التاسعة المادتٌن فً علٌها المنصوص حقوقه ٌمارس ان وللمالك

. التفرغ او البٌع عقد تبلؽه تارٌخ من اٌام عشرة مهلة ضمن االشتراعً
 
 

 فً ٌترٌث ان له المتفرغ او المشتري على ٌجب نقدا الثمن دفع اشتراط حال فً حتى -13 المادة

 بالمادة علٌها المنصوص النشر معامالت من معاملة آخر اتمام على اٌام عشرة ٌنقضً ان الى اٌفابه
. المتفرغ او البابع دابنً ازاء باالٌفاء تذرعه جواز عدم طابلة تحت 12
 المشتري على توجب االٌفاء على اعتراضا ذكرها السابق المهلة خالل الدابنٌن هإالء أحد قدم اذا
. باالعتراض القضاء ٌبت ان الى ذاتها النتٌجة طابلة تحت عنه بمتنع ان له المتفرغ او
 
 

 ٌقدم ان مستحق ؼٌر او مستحقا دٌنه كان سواء المتفرغ او للبابع دابن لكل ٌحق -14 المادة

 التجاري السجل على تشرؾ التً المحكمة الى موجها اعتراضا السابقة بالمادة المبٌنة المهلة خالل
 وٌرفق ومقداره، له الذي الدٌن سبب البطالن طابلة تحت فٌه، ٌذكر البٌع فٌه سجل الذي الخاص

 محل اعتراضه فً ٌعٌن ان الدابن هذا وعلى سند، لدٌه كان اذا الدٌن سند عن صورة باعتراضه
 محل متخذا اعتبر ٌعٌنه لم وان االعتراض، الٌها الموجه المحكمة اختصاص نطاق فً مختار اقامة
. المحكمة قلم فً اقامة

 
 

 قاضً الى ٌطلب ان المتفرغ او للبابع ٌعود الثمن اٌفاء على االعتراض حال فً -15 المادة

 من بالرؼم الثمن بقبض له الترخٌص 13 بالمادة المحددة المهلة انقضاء بعد المستعجلة، االمور
 كافٌا مبلؽا العدل قصر صندوق فً او الحكومة من مقبول مصرؾ فً ٌإمن ان شرط االعتراض

. المذكور القاضً ٌحددها كما المعترضٌن دٌون لضمان



 بتصرٌح اخر معترض دابن ٌوجد ال انه له ثبت اذا اال الترخٌص المستعجلة االمور قاضً ٌعطً ال
 التجاري السجل مسك المكلؾ الموظؾ من صادرة تإٌده بشهادة مرفق له المتفرغ او المشتري من

 وٌوقعه المستعجلة االمور قاضً ٌنظمه بمحضر اعاله الٌه المشار التصرٌح ٌدون. الخاص
. التصرٌح ذلك صحة عدم عن االخٌر هذا وٌسؤل. له المتفرغ او المشتري

 المقرر المبلػ لدٌه اودع من على االعتراض مفاعٌل تتحول المستعجلة االمور قاضً قرار تنفٌذ بعد
 المإسسة لدابن ٌجوز وال االعتراض سبب الذي الدٌن لضمان باالمتٌاز المبلػ هذا وٌخصص اٌداعه

. قضابً قرار على بناء اال ٌقبضه ان
 
 

 االمور قاضً من قرار على ٌستحصل ان االعتراض رؼم له المتفرغ او للمشتري -16 المادة

 العدل قصر صندوق فً او الحكومة من مقبول مصرؾ لدى الثمن باٌداع له ٌرخص المستعجلة
 
 

 عدم حالة فً كما اساسا، ثبوته عدم او شكال، االعتراض بطالن حال فً للبابع، -17 المادة

 - تنفٌذي سند وجود عدم عند االعتراض بعد اٌام عشرة خالل المختصة المحكمة امام استحضاره
.  الثمن بقبض له الترخٌص المستعجلة االمور قاضً الى ٌطلب ان
 
 

 دابن لكل ٌمكن 12 المادة فً الملحوظ النشر نهاٌة من ابتداء اٌام عشرة مهلة خالل -18 المادة

 فً ٌطلع ان 15 للمادة وفقا باعتراض تقدم او عنها المتفرغ او المباعة المإسسة على رهن له
 ؼٌره لحساب او لنفسه المإسسة شراء ٌعرض وان االعتراضات و البٌع صك على المختار المقام
 الدابنٌن الٌفاء كاؾ ؼٌر الثمن هذا كان اذا االقل على السدس بنسبة علٌه المتفق الثمن ٌفوق بثمن

 . المعترضٌن او المقٌدٌن
 
 

 العدل الكاتب لدى مسجل باستدعاء السابقة بالمادة علٌه المنصوص العرض ٌقدم -19 المادة

 الكاتب بواسطة وٌبلػ البٌع فٌه المسجل الخاص التجاري السجل على المشرؾ القاضً الى ٌوجه
 الصحؾ فً وٌنشر فٌه اسماإهم المسجلة العالقة اصحاب جمٌع الى السجل هذا مسك المكلؾ
.  12 بالمادة المعٌنة
 المحدد الشكل على الثمن على زٌادات بعرض التقدم ٌجوز نشر معاملة آخر من ٌوما عشرٌن خالل

 الى العروض هذه وتبلػ السدس بنسبة سبقه الذي العرض عرض كل ٌفوق ان شرط  السابقة بالفقرة
. المختارة االقامة محالت الى ترسل مضمونة بكتب العالقة اصحاب

 صندوق فً او الحكومة من مقبول مصرؾ فً اودعوا الذٌن االشخاص اال المزاٌدة فً ٌقبل ال
ًال  سابقا المعروض الثمن ثلث عن ٌقل ال مبلؽا العدل قصر  من المعروضة الزٌادة الٌه مضافا

 اعلى عرض من الى المإسسة القاضً ٌحٌل اعاله المحددة ٌوما العشرٌن مهلة بنهاٌة. المزاٌدة
. ثمن

 
 



 المإسسة لقٌمة بالنسبة ضبٌل البٌع عقد فً المعٌن الثمن ان المالٌة وزارة وجدت اذا -20 المادة

 تؤمٌنا العلنً بالمزاد للبٌع طرحها تطلب ان البٌع معامالت مراحل من مرحلة كل فً فلها، الحقٌقٌة
. الدخل ضرٌبة الستٌفاء

 
 

 عدم حال وفً زٌادة ٌحصل لم او حصل سواء نهابٌة بصورة البٌع ثمن ٌحدد عندما -21 المادة

 انذار على بناء له المتفرغ او المشتري على ٌترتب حبٌة بصورة الثمن توزٌع على الدابنٌن اتفاق
 من المستحق القسم العدل قصر صندوق فً ٌودع ان التالٌة ٌوما عشر الخمسة وفً دابن  اي من

 و ٌدٌه بٌن الحاصلة االعتراضات كافة لحساب وذلك لالستحقاقات وفقا تدرٌجٌا والرصٌد الثمن
 الذي القاضً من بقرار الدابنٌن بٌن التوزٌع وٌجري له المبلؽة التفرؼات و للمإسسة المثقلة القٌود
.  البٌع تولى

 
 

التجارية ادلؤسسات رىن - الثاين الفصل  
 
 
 

اثاره ، الرىن انشاء اصول - االول اجلزء  
 
 
 

 و المإسسة من اساسٌة ؼٌر منفردة بعناصر تتعلق التً الخاصة الرهونات خال فٌما -22 المادة

 بدون لرهن موضوعا بمجملها التجارٌة المإسسة تكون ان ٌمكن العادٌة الرهن لقواعد تخضع التً
: ٌلً فٌما المحددة لالحكام وفقا فعلً ٌد نزع

 
 

 فً داخلة انها اعتبار على بالرهن مشمولة فقط االتٌة العناصر تكون ان ٌمكن -23 المادة

 التجارٌة المفروشات و المركز و والزبابن االٌجار وحق التجاري االسم و الشعار: تجارٌة مإسسة
 وعالمات واالجازات االختراع وبراءات المإسسة الستثمار المستعملة اآلالت او والمعدات
 االدبٌة او الصناعٌة الملكٌة حقوق عامة وبصورة الصناعٌة والنماذج الرسوم و والتجارة المصانع

. للمإسسة العابدة الفنٌة او
 و االٌجار وحق االسم و الشعار سوى ٌشمل ال فانه بالرهن المشمولة العناصر تعٌٌن عدم وعند

. المركز و الزبابن



 البراءة مصٌر تتبع للرهن الحق بتارٌخ والصادرة االختراع لبراءة التابعة االضافٌة الشهادة ان
. القابم للرهن مثلها وتخضع

. التجارة قانون من ٌلٌها وما 264 المادة الحكام وفقا اال لرهن موضوعا البضابع تكون ان ٌمكن ال
 على ورد اذا اال الفروع ٌشمل ال الرهن فان وفروعا ربٌسٌا مركزا التجارٌة المإسسة تضمنت اذا

. منها كل موقع ٌحدد العقد فً صرٌح بند ذلك
 
 

 الى ٌصار خاص سجل فً الرهن بقٌد المإسسة على المرتهن الدابن امتٌاز ٌنشؤ -24 المادة

 من الستدعاء بناء القٌد وٌجري نطاقها ضمن المإسسة تستثمر التً البداٌة محكمة قلم فً تنظٌمه
. الرهن بعقد مرفق المرتهن الدابن
. بعد فٌما الٌها تنتقل ٌد كل فً المإسسة االمتٌاز ٌتبع

 . بالرهن مشمول للمإسسة فرع نطاقها ضمن ٌوجد محكمة كل قلم فً نفسها المعاملة تتم ان ٌجب
 
 

 وٌؤتً منهم كل قٌد تارٌخ الى باالستناد بٌنهم فٌما المرتهنٌن الدابنٌن مرتبة تحدد -25 المادة

. المرتبة بنفس واحد نهار فً المقٌدون الدابنون
 وعندما بالتخصٌص عقارا اصبحت قد التجارٌة المإسسة الستثمار المستعملة المعدات تكون عندما
 على مقٌدون تؤمٌن اصحاب ودابنون المإسسة على مقٌدون مرتهنون دابنون واحد آن فً ٌوجد
. منها كل قٌد تارٌخ الى باالستناد تحدد المعدات على الفبتٌن فً الدابنٌن من كل حقوق فإن العقار

 
 

 مرتهنٌها كافة ٌبلػ ان صاحبها على ٌجب التجارٌة المإسسة مركز نقل حال فً -26 المادة

 وان المركز نقل قبل ٌوما عشر خمسة االقل على بالبرٌد مرسل باالستالم اشعار مع مضمون بكتاب
. فورا االداء مستحقة المضمونة الدٌون تصبح واال للمإسسة الجدٌد المركز بموقع ٌعلمهم
 تصحٌح ٌطلب ان لمركزها الفعلً النقل تلً التً العشرة االٌام فً المإسسة صاحب على ٌجب
 عدم عند التجاري القاضً ٌقررها لبنانٌة لٌرة الؾ بقٌمة ؼرامة طابلة تحت بالمركز المتعلق القٌد

. الطلب ذلك تقدٌمه
 بحٌث قٌمتها من ٌنقص ان المإسسة مركز نقل شؤن من ان ٌعتبرون المقٌدون الدابنون كان اذا

 113 للمادة وفقا االجل اسقاط ٌقرر ان القاضً من ٌطلبوا ان لهم ٌحق فانه دٌونهم قٌمة دون تصبح
. العقود و الموجبات قانون من

 
 

 بتارٌخ الناشبة منها، العادٌة حتى ، الدٌون اجل اسقاط القاضً تقدٌر حسب ٌمكن -27 المادة

. المإسسة هذه على رهن قٌد حال فً التجارٌة المإسسة استثمار عن للعقد سابق
 
 

 مثقلة تجارٌة مإسسة فٌه تستثمر الذي العقار اجارة فسخ ٌطلب الذي المالك على -28 المادة

 المعٌن و قبلهم من المختار االقامة محل فً سابق بتارٌخ المقٌدٌن الدابنٌن الى طلبه ٌبلػ ان بقٌود،



. التبلٌػ على شهر انقضاء بعد اال االجارة بفسخ الحكم ٌصدر ان ٌجوز وال. بقٌودهم
 لحماٌة المحاكمة فً ٌتدخلوا ان السابقة، بالفقرة المعٌنة المهلة خالل المقٌدٌن، للدابنٌن ٌحق

 ٌدفع ان منهم ولكل لهم فٌحق االٌجار دفع عدم على مبنٌا االجارة فسخ طلب كان واذا مصالحهم
 وان الدولة، من مقبول مصرؾ فً ، نزاع موضوع كان اذا ٌودعه ان او المستحق، االٌجار بدل

 وبٌع الدٌن، استحقاق قبل ولو الرهن بتنفٌذ له السماح الدعوى علٌها المعروضة المحكمة الى ٌطلب
 ظروؾ حسب تدابٌر من مالبما تراه ما تقرر ان الحالة هذه فً وللمحكمة بالمزاٌدة، المإسسة
. القضٌة

 االقامة محالت فً الٌهم ابلػ اذا اال المرتهنٌن الدابنٌن على ٌسري ال لالجازة الحبً الفسخ ان
.  علٌه اعتراض دون شهر ومضً المختارة

 على للحصول المدٌن باسم المباشرة ؼٌر الدعوى ممارسة المذكورة المدة خالل للدابنٌن ٌحق
. علٌه الحصول االخٌر هذا بإمكان كان الذي التعوٌض

 
 

ادلرىونة ادلؤسسة حجز - الثاين اجلزء  
 
 
 

 اٌفابه عدم حال فً مباشرة تملكها حق المرتهن ٌخول ال التجارٌة المإسسة رهن ان -29 المادة

. باطل المباشر التملك هذا مثل الى ٌرمً شرط وكل. الدٌن
 
 

 هذه بحقه تجري الذي للمدٌن ٌحق كما تنفٌذي، حجز بمعامالت ٌقوم دابن لكل ٌحق -30 المادة

 التً المحكمة امام لها التابعة والبضابع معداتها مع بمجملها المإسسة بٌع ٌطلب ان المعامالت
. اختصاصها منطقة فً تستثمر

 تحددها مهنة فً الدٌن تسدٌد عدم حال فً انه المدٌن، او الدابن لطلب بناء ، المحكمة هذه تقرر
 30 المادة الحكام وفقا النشر معامالت واجراء المقٌدٌن الدابنٌن انذار بعد المإسسة بٌع الى ٌصار

 المختصة االجراء دابرة ربٌس الى قرارها عن صورة المحكمة وتحٌل االشتراعً المرسوم هذا من
. اصله على لتنفٌذه

 تنفٌذه وقؾ االستبناؾ لمحكمة ٌحق وانما حكما، التنفٌذ ٌوقؾ ال بالبٌع المحكمة قرار استبناؾ ان
.  للمإسسة قضابً حارس تعٌٌن مع

 
 

 بٌع ٌطلب ان دٌنه استحق والذي التجارٌة المإسسة على المقٌد المرتهن للدابن ٌحق -31 المادة

 للشخص االمر اقتضى واذا للمدٌن وجه بالدفع انذار على اٌام ثمانٌة انقضاء بعد المإسسة هذه
. نتٌجة بدون وبقً المإسسة على ٌده الواضع الثالث

 تصدره الذي البٌع قرار وٌحال اختصاصها منطقة ضمن المإسسة تستثمر التً للمحكمة الطلب ٌقدم



. اصله على لٌنفذ االجراء دابرة ربٌس الى
 
 

 االجراء دابرة ربٌس ٌوجه للبٌع المعٌن الموعد قبل االقل على ٌوما عشر خمسة -32 المادة

 والمعٌنة المختارة االقامة محالت فً البٌع لقرار سابق بتارٌخ المقٌدٌن وللدابنٌن المإسسة لصاحب
 المزاٌدة وحضور ومالحظاتهم بؤقوالهم واالدالء الشروط دفتر على االطالع الجل انذارا قٌودهم فً
. شاإوا اذا

 اقامة ومحل ومهنة اسم تتضمن اعالنات لصق تارٌخ من االقل على اٌام عشرة بعد البٌع ٌجري
 مكان فً اقامة محل واختٌار الٌه باالستناد المعاملة تتم الذي القرار و المإسسة وصاحب المنفذ
 للمإسسة المكونة المختلفة والعناصر صالحٌتها نطاق فً المإسسة تستثمر التً المحكمة مركز
 واسم للمزاٌدة المحددة الساعة و النهار و المكان و منها لكل الطرح وقٌمة وموقعها اعمالها ونوع
. الشروط دفتر لدٌه والمودع بالمزاٌدة المكلؾ الرسمً المؤمور اقامة ومحل
 فٌه الواقعة للعقار الربٌسً الباب على المذكور المؤمور بهمة االعالنات هذه تلصق ان ٌجب

 . اختصاصها نطاق فً المإسسة تلك تستثمر التً المحكمة باب وعلى المإسسة
 جرٌدة وفً الرسمٌة الجرٌدة فً نفسها البٌانات ٌتضمن اعالن ٌنشر البٌع موعد من اٌام عشرة قبل

. االجراء دابرة ربٌس ٌعٌنها اخرى
. البٌع محضر فً النشر اجراء ٌثبت
 وفً للمزاٌدة السابقة البٌع معامالت بطالن اسباب فً االقتضاء، عند المزاٌدة، محكمة تنظر

. النفقات
. المزاٌدة موعد من االقل على ٌومٌن قبل البطالن بؤسباب االدالء االسقاط، طابلة تحت وٌجب،

 
 

 على المإسسة تباع االحالة شروط تنفٌذ عن المزاٌدة علٌه رست من نكول حال فً -33 المادة

. االشتراعً المرسوم هذا من 31 المادة فً الملحوظة لالصول وفقا مسإولٌته
 نتٌجة دفع الذي الثمن و عرضه الذي الثمن بٌن بالفرق نفسه البابع دابنً تجاه الناكل المزاٌد ٌلزم
. وجدت اذا بالزٌادة المطالبة له ٌحق ان دون نكوله اثر على الجاري البٌع

 
 

 بالقٌود مثقلة تجارٌة مإسسة من عناصر لعدة او لعنصر مستقل بٌع الى ٌصار ال -34 المادة

 اٌام عشرة ادناها مهلة انقضاء بعد اال الفصل هذا احكام الى باالستناد او تنفٌذي حجز لمعاملة بناء
 االبالغ هذا قبل االقل على ٌوما عشر خمسة تقٌدوا الذٌن للدابنٌن مرسل للمالحقة ابالغ على

 لكل ٌحق المذكورة أٌام العشرة مهلة خالل . قٌودهم فً قبلهم من المختار االقامة محل الى وموجه
 تستثمر التً المحكمة امام العالقة اصحاب ٌستحضر ان ال ام مستحقا دٌنه كان سواء مقٌد دابن

 الدابن الستدعاء بناء اما المإسسة عناصر كافة ببٌع للمطالبة صالحٌتها نطاق ضمن المإسسة
. الفصل هذا فً الملحوظة واالصول لالحكام ووفقا الستدعابه بناء واما المالحق

 اذا مستقلة اسعار مقابل او مستقلة طرح لقٌم بناء المإسسة مع واحد آن فً البضابع و المعدات تباع
. خبراء تقدٌر الى باالستناد شراءها المزاٌد على ٌفرض الشروط دفتر كان

. المقٌدة باالمتٌازات مشمولة الؽٌر المإسسة عناصر لجهة للثمن نسبً تخصٌص على ٌصار
 



 

 لالصول وفقا العلنً بالمزاد جرى قد البٌع ٌكون عندما الثمن على زٌادة أٌة تقبل ال -35 المادة

. الفصل هذا فً الملحوظة
 عمال الثمن سدس بنسبة بزٌادة ٌتقدم ان المإسسة على المقٌد للدابن ٌمكن االخرى الحاالت كل فً

. االشتراعً المرسوم هذا من 19و 18 المادتٌن بؤحكام
 
 

 العجلة مستلزمة الفصل هذا احكام تطبٌق عن تنشؤ التً الدعاوى كافة تعتبر ان ٌجب -36 المادة

. االساس هذا على تفصل وان

 
 

لشركات التجارية ادلؤسسات تقدمي - الثالث الفصل  
 
 
 

 طور فً او قابمة لشركة حاصل تجارٌة مإسسة تقدٌم بكل علما الؽٌر ٌحاط ان ٌجب -37 المادة

. االشتراعً المرسوم هذا من 12و 11و 10 المواد فً المحددة للشروط وفقا التكوٌن
 ضمن المإسسة تقع التً المحكمة قلم بتعٌٌن االقامة محل اختٌار ٌستبدل بالجرابد االعالنات فً

. دٌونهم عن فٌه ٌصرحوا ان المإسسة مقدم دابنً على ٌجب التً و نطاقها
 قلم فً ٌصرح ان التجارٌة المإسسة على مقٌد رهن من ٌستفٌد ال المقدم للشرٌك دابن لكل ٌمكن

 النشر ٌلً الذي العاشر الٌوم انقضاء حتى دٌنه مقدار وعن كدابن صفته عن المذكورة المحكمة
. تصرٌحه عن اٌصاال الكاتب وٌسلمه. الثانً
 مقدم الشرٌك ؼٌر شرٌك لكل ٌجوز عنها المنوه المهلة انقضاء تلً التً ٌوما عشر الخمسة خالل

 اذا او طلب، بهكذا التقدم عدم حال وفً . المإسسة تقدٌم ابطال او الشركة ابطال ٌطلب ان المإسسة
 فً عنها المصرح الدٌون بتسدٌد المإسسة مقدم مع بالتضامن ملزمة الشركة تكون االبطال، ٌقرر لم

. اعاله المبٌنة لالصول وفقا المهلة

 
 

التجارية ادلؤسسة ادارة على التعاقد - الرابع الفصل  
 
 
 



 التجارٌة المإسسات ادارة موضوعها ٌكون عقود اجراء ٌجوز -38 المادة

 المإسسة هذه استثمار تجارٌة مإسسة صاحب ٌسلم بموجبه الذي العقد هو البسٌطة االدارة عقد ان
  او

 انه بشكل عادٌا مستخدما واما مؤجورا وكٌال اما االحوال حسب ٌكون لشخص لها فرع استثمار
. استخدام عقد صفة واخرى وكالة عقد صفة تارة للعقد ٌكون

 الجل المإسسة المدٌر ٌستؤجر بموجبه الذي العقد هو الحرة االدارة عقد او التؤجٌر و االدارة عقد ان
 الذي المإسسة صاحب ان حٌث من االستثمار هذا اعباء وحده وٌحمل الخاص لحسابه استثمارها

. المدٌر بتعهدات ملزما ٌكون ال اجراها
 
 

 فً محلٌة جرٌدة وفً الرسمٌة الجرٌدة فً حرة ادارة عقد كل عن ٌعلن ان ٌجب -39 المادة

. حصوله تارٌخ تلً التً ٌوما عشر الخمسة خالل المإسسة موقع
 المحكمة من ٌطلب ان للمإجر دابن لكل ٌمكن المذكور االعالن تلً التً ٌوما عشر خمسة خالل

 شؤن من ان قدرت اذا الطلب هذا اجابة للمحكمة وٌمكن فورا االداء مستحق المإجر دٌن اعتبار
. للخطر الدٌن تحصٌل تعرض ان الحرة االدارة

 
 

 باسم التجاري السجل فً حرة ادارة عقد كل ٌدون ان ٌجب ذاتها المهلة خالل -40 المادة

 الى خمسماٌة من ؼرامة طابلة تحت المستؤجر باسم االحوال مطلق وفً تاجرا كان  اذا المإجر
. التجارة قانون من 37 للمادة وفقا بها ٌحكم لبنانٌة لٌرة الؾ
 الخضوع عدم حال وفً ٌوما عشر خمسة مهلة خالل تدوٌنه المهمل القٌد بإجراء القاضً ٌؤمر

. جدٌدة لؽرامة المخالؾ ٌتعرض لالصول
 
 

 المدٌر مع بالتضامن مسإوال اعاله المبٌن النشر اتمام حتى المإسسة مإجر ٌبقى -41 المادة

.  المإسسة استثمار بمناسبة االخٌر هذا قبل من المعقودة الدٌون عن المستؤجر
 
 

 مسإوال المستؤجر وٌبقى 40و 39 للمادتٌن وفقا الحرة االدارة انتهاء ٌعلن ان ٌجب -42 المادة

 بعد عشر الخامس الٌوم حتى المإسسة استثمار الجل المعقودة الدٌون عن المإجر مع بالتضامن
. االعالن اتمام

 
 

 االول للكتاب وفقا التجار موجبات لكافة ٌخضع وهو التاجر صفة المستؤجر للمدٌر -43 المادة

 الخامس الكتاب فً عنها المنصوص واالفالس الواقً الصلح الحكام ٌخضع كما التجارة قانون من
. المذكور القانون من

 
 



 المسلمة او الموجهة المستندات كافة مطلع فً ٌذكر ان المستؤجر المدٌر على ٌجب -44 المادة

 طابلة تحت التجاري السجل فً قٌده ورقم ومكان مستؤجر كمدٌر صفته تجارته لحاجات للؽٌر
 فً بالتعوٌض الزامه الى باالضافة االشتراعً المرسوم هذا من 37 المادة فً الملحوظة العقوبة

. اهماله بسبب بالؽٌر الضرر الحاق حال
 
 

 و الموجبات قانون وبتطبٌق الفرٌقٌن باتفاق االدارة عقد مفاعٌل تحدد ذلك عدا فٌما -45 المادة

. االدارة نوع حسب العقود
 
 

 عقد ستار تحت الؽٌر عن اخرى عملٌة اخفاء قصدوا قد المتعاقدون ٌكون عندما -46 المادة

 كافة عن العالقة اصحاب تجاه بالتضامن ملزمٌن ٌكونون انهم لشركة تقدٌم او بٌع كعملٌة ادارة
 االقتضاء عند تنتج ان ٌمكن التً االخرى العقوبات الى باالضافة المإسسة باستثمار المتعلقة الدٌون

. العادي القانون احكام تطبٌق عن

 
 

التجارية الشركات يف - الثاين الكتاب  
 
 
 

عامة احكام - االول الباب  
 
 
 

 على تطبق الشركة بعقد ٌختص فٌما الموجبات قانون علٌها نص التً القواعد ان  -42 المادة

 او صرٌحة مخالفة القانون هذا لقواعد مخالفة القواعد تلك تكون ال ان بشرط التجارٌة الشركات
. ضمنٌة

 
 

. مكتوب بعقد اثباتها ٌجب - المحاصة شركات عدا ما - التجارٌة الشركات جمٌع -43 المادة

 نص أي وجود او الشركة وجود الوسابل بجمٌع ٌثبت ان االقتضاء عند للؽٌر ٌجوز  انه على
. بها ٌختص

 



 

 ٌجب - المحاصة شركات عدا ما - التجارٌة الشركات لجمٌع التؤسٌسٌة الصكوك ان -44 المادة

. باطلة كانت واال ٌلً فٌما المبٌنة المعامالت باجراء نشرها
 
 

. المعنوٌة بالشخصٌة تتمتع - المحاصة شركات عدا ما - التجارٌة الشركات جمٌع ان -45 المادة

 
 

التضامن شركات - الثاين الباب  
 
 
 

 عدة او شخصٌن بٌن ما وتإلؾ لها معٌن عنوان تحت تعمل التً هً التضامن شركة -46 المادة

. الشركة دٌون عن التضامن وبوجه شخصٌة بصفة مسإولٌن اشخاص
 
 

 انه على خاص توقٌع ذا ٌكون ان ٌجوز كما رسمٌا التؤسٌسً الصك ٌكون ان ٌجوز -47 المادة

. الشركاء عدد بقدر نسخ الصك من ٌكتب ان االخٌرة الحالة فً ٌجب
 
 

 الصك من نسخة او صورة تودع ان الشركة فٌه تتؤسس الذي الشهر خالل فً ٌجب -48 المادة

. الشركة مركز منطقة فً البدابٌة المحكمة قلم لدى التاسٌسً
 
 

 المختص التجاري السجل فً الشركة تسجل ان نفسها المهلة خالل فً اٌضا وٌجب -49 المادة

. مركزها بمنطقة
: وخصوصا الؽٌر معرفتها تهم التً المعلومات جمٌع على ومشتمال موجزا النشر هذا وٌكون
. الشركة وعنوان اقامته ومحل وجنسٌة وشهرته الشركاء من كل اسم- 1
. الشركة شكل- 2
. موضوعها- 3
. ووكاالتها فروعها ومراكز االصلً مركزها- 4
. العٌنٌة الشركاء مقدمات الى  المنسوبة والقٌمة راسمالها مبلػ- 5
. الشركة عن ٌوقعون الذٌن المفوضٌن اسماء او الشركاء اسماء- 6
. الشركة ومدة التؤسٌس تارٌخ- 7
 



 

 قلم لدى  عنه جدٌدة نسخة اٌداع وجب التؤسٌسً الصك فً تعدٌل بعد فٌما اجري اذا -50 المادة

. المحكمة
. الؽٌر تهم مدرجات هناك  كانت اذا التجاري السجل فً التسجٌل اٌضا ووجب

 
 

 السجل فً تسجٌله عدم او المحكمة قلم لدى التؤسٌسً الصك اٌداع عن التخلؾ -51 المادة

 مسإولٌن الؽٌر على ضرر وقوع عند الشركاء جمٌع وٌجعل الشركة بطالن الى ٌإدي التجاري
. التضامن بوجه

 الخالصة فً او المحكمة قلم لدى المودع الشركة قانون فً الؽٌر ٌهم نص ذكر عن والتخلؾ
 نشر عن التخلؾ ان كما الشؤن ذوي حق فً نافذ ؼٌر النص هذا ٌجعل التجاري السجل فً المدرجة

. الؽٌر حق فً نافذة ؼٌر التعدٌالت هذه بجعل الشركة صك على ادخلت التً التعدٌالت
 
 

 الشؤن ذوي لجمٌع وٌحق الزمن بمرور ٌسقط ال النشر عدم عن الناشا البطالن ان -52 المادة

. الؽٌر ضد به ٌتذرعوا ان لهم فلٌس الشركاء اما. به ٌدلوا ان
 دون لهم ٌحق التصحٌح قبل الشركة عاقدوا الذٌن فان  متؤخرة النشر معامالت اجرٌت اذا انه ؼٌر

. الشركة له استهدفت الذي بالبطالن التذرع سواهم
 
 

 فكل شركة عنوان تحت التجارة بنفسه ٌتعاطى كؤنه ٌعد تضامن شركة فً شرٌك كل -53 المادة

. الشركاء من لكل الشخصً االفالس الى ٌإدي الشركة وافالس. القانونٌة التاجر صفة ٌكتسب منهم
 
 

 اضافة مع منهم عدد اسماء من او الشركاء جمٌع اسماء من الشركة عنوان ٌتؤلؾ -54 المادة

 شخص وكل الحالٌة هٌبتها مع الشركة عنوان ٌتوافق ان الدوام على  وٌجب". شركاإهم "كلمة
 لدى دٌونها عن مسإوال ٌصبح شركة عنوان فً اسمه بادراج علم عن ٌرضى الشركة عن اجنبً

. بذلك ٌنخدع شخص أي
 
 

 ٌجوز ال التؤسٌسً الصك فً صراحة علٌها المنصوص التفرؼات خال فٌما انه -55 المادة

 القٌام وبشرط الشركاء جمٌع برضى اال الشركة فوابد فً حصته عن للؽٌر التفرغ للشرٌك
. النشر بمعامالت

 هذا الن الشركة فً بنصٌبه المختصة والمنافع الحقوق للؽٌر ٌحول ان الشركاء الحد ٌجوز انه على
. المتعاقدٌن بٌن اال مفعول من له ٌكون ال االتفاق

 
 

 صك او الشركة نظام كان اذا اال الشركاء جمٌع الى االشؽال ادارة فً الحق ٌعود -56 المادة



 عن اجنبٌا ٌكن وان اخر بشخص او شركاء بعدة او واحد بشرٌك االدارة تناط بان ٌقضً الحق
. الشركة

 
 

 ٌفتح فانه جابرا العزل كان اذا اما بها عٌنوا التً الطرٌقة على االشؽال مدٌرو ٌعزل -57 المادة

 واذا. الموجبات قانون من 822 المادة فً المبٌنة الشروط على والضرر العطل ببدل للمطالبة سبٌال
. االستبدال هذا نشر وجب نظامً مدٌر من بدال جدٌد مدٌر عٌن

 
 

 الشركة مشروع لتسٌٌر الالزمة االعمال بجمٌع ٌقوموا ان االشؽال لمدٌري ٌجوز -58 المادة

. الشركة نظام بمقتضى محدودة سلطتهم كانت اذا اال. منتظما تسٌٌرا
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -59 المادة

 الحدهم او لهم ٌكون اتفاق أي او الشركة مع الخاص لحسابهم اتفاق أي ٌعقدوا ان للمدٌرٌن ٌجوز ال
. سنة كل االقتضاء عند ٌجدد الشركاء من خاص بترخٌص اال مباشرة ؼٌر او مباشرة مصلحة فٌه

. زبابنها مع الشركة تجرٌها عملٌات تتناول التً العادٌة العقود المنع هذا من تستثنى
 
 

 اال الشركة لمشروع مشابها مشروعا ٌدٌروا ان االشؽال لمدٌري ٌجوز ال كذلك -60 المادة

. سنة كل فً تجدد اجازة بمقتضى
 
 

 التً  العملٌات فً المعارضة حق منهم لكل كان لالشؽال، مدٌرٌن عدة وجد اذا -61 المادة

 تكن لم ما المذكورٌن، المدٌرٌن اصوات بؽالٌبة القرار ٌتخذ وعندبذ. االخرون عقدها ٌنوي
 هذه ففً. الشركة لنظام مخالفة صفة ذو اجراإه المنوي العمل ان اعتبار على مبنٌة المعارضة

. بالمحكمة مختصا العمل صفة تقدٌر ٌكون الحالة
 
 

 سلطتهم حدود ضمن تصرفوا كلما االشؽال مدٌرو ٌعمله بما ملزمة الشركة تكون -62 المادة

 لم ما الشخصٌة مصلحتهم سبٌل فً التوقٌع بهذا استعمالهم كان ولو التجاري الشركة بعنوان ووقعوا
. النٌة سًء الثالث الشخص ٌكن

 
 

 انذارا الٌها ٌرسلوا ان ذلك قبل علٌهم ٌجب وانما ٌقاضوها ان الشركة لدابنً ٌحق -63 المادة

 وٌكون. التعاقد  وقت شركابها عداد فً كان شرٌك كل ٌقاضوا ان لهم ٌحق كما. االٌفاء بطلب
. الخاصة ثرواتهم من التضامن وجه على باالٌفاء ملزمٌن الشركاء هإالء

 



 

: هً الشركات لجمٌع الشاملة الحل اسباب ان -64 المادة

. الشركة اجلها من اسست التً المدة انقضاء- 1
. مؤلوؾ وجه على اجراإه المراد المشروع انتهاء- 2
. نفسه المشروع موضوع زوال- 3

ًال  ٌجوز تقدم ما على وعالوة       بحل اما الشركاء بعض طلب على بناء تقضً ان للمحكمة دابما
  نحو بموجباته قٌامه لعدم الشركاء احد باخراج واما مرماها المحكمة تقدر عادلة السباب الشركة    
. الشركة    

 
 

: اآلتٌة الحل السباب تقدم ما على  عالوة التضامن شركات وتخضع -65 المادة

 ٌعود ال الشرٌك هذا اعتزال وكان محدودة ؼٌر لمدة مإلفة الشركة كانت اذا الشركاء احد مشٌبة- 1
. فٌها ٌحدث التً الظروؾ فً المشروعة الشركة مصالح بالضررعلى

. العامة األهلٌة افقده ما الشركاء احد شخص على طرأ اذا- 2
. الشركاء احد افالس- 3
 عن بمعزل بٌنهم فٌما الشركة استمرار اآلراء باجماع ٌقرروا ان الشركاء لبقٌة ٌجوز انه على 

 النشر معاملة ٌجروا ان حٌنبذ علٌهم ٌجب وانما. افلس او االهلٌة فقد او استقال الذي الشرٌك
. القانونٌة

 
 

  شركابها احد توفً اذا التضامن شركة فان مخالؾ نص الشركة قانون فً ٌكن لم اذا -66 المادة

 كانت اذا اما. حقوقه الٌه تصٌر  فرعا او زوجا المتوفً ٌترك لم ما الشركاء من  االحٌاء بٌن تستمر
 شركاء صفة لهم وتكون فروعه او الشرٌك زوج مع تستمر الشركة فان العكس على  الحال

. التوصٌة
 
 

 جرد قابمة بموجب المخرج او المتوفً الشرٌك حقوق قٌمة تعٌن االحوال جمٌع فً -67 المادة

. للتخمٌن اخرى طرٌقة على الشركة قانون ٌنص لم ما خاصة،
 
 

 الصك نص على منطبقا الحل فٌها ٌكون التً الحالة عدا فٌما - الشركة حل ان -68 المادة

 عند المنوال هذا على االمر وٌجري. نفسها المهلة خالل وفً نفسه كالصك نشره  ٌجب - التؤسٌسً
. احدهم وفاة بعد الشركة واستمرار الشركاء احد اخراج

 
 

 للتصفٌة الالزمة المدة فً موجودة كؤنها التجارٌة الشركات شخصٌة تبقى الحل بعد -69 المادة

. فقط التصفٌة حاجة والجل
 



 

 الشركاء ٌتفق ولم المصفٌن او المصفً تعٌٌن على ٌنص لم الشركة قانون كان اذا -70 المادة

. منطقتها فً موجودا الشركة مركز ٌكون التً المحكمة فتعٌنهم اختٌارهم على
 
 

 بعناٌة نشره ٌجب المصفٌن تعٌٌن المتضمن القضابً القرار او االختٌار نتٌجة ان -71 المادة

. هإالء
 
 

 اشؽال مدٌري مع الجرد قابمة ٌضعوا ان وظابفهم ٌتولون عندما المصفٌن على ٌجب -72 المادة

. الشركة
 
 

 ذمة فً او الؽٌر ذمة فً الدٌون من للشركة ٌكون ما بتحصٌل المصفون ٌقوم -73 المادة

 تقتضٌها التً االعمال بجمٌع وٌقومون موجوداتها وٌبٌعون  الدٌون من علٌها ما وٌوفون الشركاء
. التصفٌة

 الشركة مإسسة عن ٌتنازلوا ان وال الشركة مشروع استثمار ٌواصلوا ان لهم ٌجوز ال انه على
. الشركاء من خاص ترخٌص بمقتضى اال بالجملة

 
 

. التصفٌة حالة عن المعلومات جمٌع طلبوا اذا للشركاء ٌقدموا ان المصفٌن على ٌجب -74 المادة

. مشروعة ؼٌر مطالب بسبب التصفٌة سبٌل فً العراقٌل تقام ان ٌجوز ال انه على
 
 

 ، 941 المواد احكام ذلك فوق وتراعً الشركة عقد لشروط وفاقا القسمة تجري -75 المادة

. الموجبات قانون من 949
 
 
 

 على تقام ان ٌمكن التً بالدعاوى االحتفاظ ومع التجارٌة الشركات جمٌع فً -76 المادة

 ورثتهم او الشركاء على الشركة دابنً دعاوى الزمن بمرور تسقط - مصفٌن كونهم بصفة المصفٌن
 فٌما الشركاء احد خروج على او الشركة حل على سنوات خمس انقضاء بعد الحقوق فً خلفابهم او

. الشرٌك هذا على الموجهة بالدعاوى ٌختص
 ومن واجبا فٌها النشر ٌكون التً الحاالت جمٌع فً النشر اتمام ٌوم من الزمن مرور مدة وتبتدئ

. نفسها التصفٌة عن الناشبة الدعاوى فً التصفٌة اختتام ٌوم
. العام الحق لقواعد وفاقا قطعه او الزمن مرور وقؾ وٌمكن

 
 



ادلغفلة الشركات يف - الثالث الباب  
 
 
 

 ٌكتتبون االشخاص من عدد بٌن تإلؾ العنوان من عارٌة شركة هً  المؽفلة الشركة -77 المادة

. المال من وضعوه ما بقدر اال الشركة دٌون عن مسإولٌن ٌكونون وال للتداول قابلة اسناد أي باسهم
 
 

. 16/6/1977 تارٌخ 54 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -78 المادة

. موضوعها كان اٌا مؽفلة شركة كل واعرافها التجارة لقانون تخضع- 
 اللبنانٌة االراضً فً ربٌسً مركز لبنان فً المإسسة المؽفلة الشركات لجمٌع ٌكون ان ٌجب

. اللبنانٌة الجنسٌة من مخالؾ، نص كل رؼم حكما الشركات هذه وتكون
 اسهما عامة مصلحة استثمار موضوعها ٌكون التً المؽفلة الشركات رأسمال ثلث ٌكون ان ٌجب
 لبنانٌٌن لمساهمٌن اال كانت صفة باٌة االسهم هذه عن التفرغ ٌصح وال لبنانٌٌن لمساهمٌن اسمٌة
. البطالن طابلة تحت وذلك

 
 

ادلغفلة الشركات تأسيس يف - االول الفصل  
 
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -79 المادة

 شركة تؤسٌس فً ٌشترك ان  شخص اي على وٌمنع ثالثة، عن المإسسٌن عدد ٌقل ان ٌجوز ال
 محكوما كان اذا او االقل على سنوات عشر منذ اعتباره ٌستعد ولم افالسه اعلن قد كان اذا مؽفلة
 جنحة او جناٌة ارتكابه لمحاولة او الرتكابه سنوات عشر من اقل منذ الخارج فً او لبنان فً علٌه

 نٌة سوء عن مإونة دون شٌكات اصدار او قٌم او اموال اختالس او االحتٌال عقوبات علٌها تطبق
 االشٌاء اخفاء او العقوبات قانون من 320و 319 المادتٌن بمعنى المالٌة الدولة مكانة من النٌل او

. الجرابم هذه بواسطة علٌها المحصول
. الشركة تؤسٌس فً ٌشتركون الذٌن المعنوٌٌن االشخاص ممثلً على الشروط نفس تطبق
 وال الشركة تاسٌس الجل تبذل التً والنفقات تعقد التً االلتزامات عن بالتضامن المإسسون ٌسؤل
. الشركة تإسس لم اذا المكتتبٌن على بها ٌرجعوا ان لهم ٌحق

 
 



. 16/6/1977 تارٌخ 54 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -80 المادة

 ال مسبق، لترخٌص النشاطات بعض ممارسة تخضع التً واالنظمة القوانٌن احكام مراعاة مع
. االدارٌة السلطات من الترخٌص الى المؽفلة الشركات تؤسٌس ٌحتاج
  مركز له التابع العدل الكاتب لدى حق ال تعدٌل وكل المؽفلة الشركة نظام وٌسجل ٌودع ان ٌجب

. الربٌسً الشركة
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -81 المادة

 ٌنشروا ان الشركة برأسمال االكتتاب الجل الجمهور الى توجه دعوة كل قبل المإسسٌن على ٌجب
 توقٌع على ٌشتمل بٌانا اقتصادٌة، والثانٌة محلٌة ٌومٌة احداهما صحٌفتٌن وفً الرسمٌة الجرٌدة فً
 فروعها ومراكز الربٌسً ومركزها الشركة تسمٌة االخص على وٌتضمن وعنوانه منهم كل

 الفابدة وبند العٌنٌة المقدمات وقٌمة منه والمعجل االسهم وثمن راسمالها مقدار ومدتها وموضوعها
 الشركة نظام فً المقررة ومرتباتهم االدارة مجلس اعضاء وعدد االرباح توزٌع وشروط المحددة

. وصالحٌاتهم
 وشهادة الشخصٌة االكتتاب وثٌقة فً البٌان علٌها ٌحتوي التً االٌضاحات تدرج ان اٌضا وٌجب
 فٌها نشر التً الصحؾ اعداد الى االشارة مع والمناشٌر واالذاعات الملصقة واالعالنات السهم
. الٌبان

 
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -82 المادة

 ٌحق لبنانٌة، لٌرة آالؾ خمسة الى الؾ من ؼرامة دفع تستوجب السابقة المادة الحكام مخالفة كل
. المعقودة االكتتابات االقتضاء عند تلؽً أن للمحكمة

 
 

. 9/3/1992 تارٌخ 120 والقانون 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -83 المادة

 به االكتتاب وٌجب لبنانٌة لٌرة ملٌون ثالثٌن نم اقل المؽفلة الشركة مال راس ٌكون ان ٌجوز ال
. كامال

 
 

. 9/3/1992 تارٌخ 120 للقانون وفقا معدلة -84 المادة

 على الربع مبلػ ٌعجل ان مكتتب كل وعلى لبنانٌة لٌرة الؾ هو منه لجزء او للسهم االدنى الثمن ان
. اسهمه ثمن مجموع من االقل

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة  -85 المادة

 فً نهابً بوجه الشركة تؤسٌس قبل المكتتبٌن من المدفوعة المبالػ ٌودعوا ان المإسسٌن على ٌجب
 من المدفوع والمبلػ المكتتبٌن جدول مع الشركة باسم مفتوح حساب بشكل المقبولة المصارؾ أحد
. منهم كل



 الشركة نظام فً المعٌنٌن االشخاص او الشخص بامضاء الشركة تؤسٌس بعد المبالػ هذه تسحب
. التؤسٌسٌة الجمعٌة محضر وعن الترخٌص مرسوم وعن النظام عن مصدقة نسخة ابراز بعد وذلك

 تاسٌس من االنتهاء قبل بها التصرؾ او المودعة المبالػ بعض او كل سحب او االٌداع عدم حال فً
 او المسحوب او المودع ؼٌر المبلػ قٌمة من بالماٌة عشرة تعادل بؽرامة المخالفون ٌعاقب الشركة

 النزٌهة ؼٌر االدارة او االبتمان استعمال اساءة لعقوبات االقتضاء عند وٌتعرضون به المتصرؾ
. اعمال هكذا علٌهم ترتبها التً المدنٌة المسإولٌة عن فضال

 قاضً ٌراجع ان مكتتب لكل ٌحق الترخٌص تارٌخ من اشهر ستة مدة فً الشركة تإسس لم اذا
 حسم بعد المكتتبٌن الى وارجاعها المبالػ بسحب الٌه ٌعهد موقت مدٌر لتعٌٌن المستعجلة االمور
. التوزٌع نفقات

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -86 المادة

 المنطقة محكمة ربٌس ٌعٌنهم خبراء عدة او خبٌر لتقدٌر تخضع العٌنٌة المقدمات تخمٌن صحة ان
 او الخبٌر اختٌار وٌجب المإسسٌن لطلب بناء ٌصدره قرار بموجب الشركة مركز لها التابع

. المحكمة لدى رسمٌا المقبولٌن الخبراء البحة من الخبراء
. الشركة نظام فً شخص الي خاصة منافع منح ٌحرم

 
 

 عن ذاك اذ ٌعدلوا ان لهإالء وٌجوز المكتتبٌن اطالع قٌد الخبراء تقرٌر ٌوضع -87 المادة

  لالموال عٌنت التً الحقٌقٌة القٌمة عن المبة فً عشرٌن ٌزٌد المإسسٌن تخمٌن كان اذا االكتتابات
 ٌحملوا او هم ٌكتتبوا ان عندبذ وللمإسسٌن. الخبرة اهل تخمٌن بحسب الخاصة وللمنافع المقدمة
. الناكلٌن المكتتبٌن باسهم االكتتاب على ؼٌرهم

 
 

. الشركة تؤسٌس عند تماما القٌمة مستوفاة تكون ان ٌجب العٌنٌة االسهم ان -88 المادة

 
 

 على ٌدل طابع على ومشتملة باألرومة ومتصلة اسمٌة االسهم هذه تبقى ان وٌجب -89 المادة

 على  العمومٌة الجمعٌة توافق ان بعد اال للتداول قابلة والتصبح الشركة تؤسٌس تارٌخ وعلى نوعها
. للشركة الثانٌة السنة حسابات

 مدؼمة شركة بمساهمً خصت التً العٌنٌة االسهم على ٌسري ال الٌه المشار التداول منع ان على
. ذلك قبل للتداول قابلة اسهمها كانت

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -90 المادة

 تؤسٌسٌة عمومٌة جمعٌة ٌعقدوا ان الخبراء تقرٌر ٌلً الذي الشهر خالل فً المإسسٌن على ٌجب
 عن الخبراء تقرٌر علٌها وٌعرضوا اٌام بعشرة الموعد قبل اجتماعها ٌعلنوا وان المساهمٌن من

. العٌنٌة المقدمات تخمٌن



 فً ٌشترك وال الجمعٌات من النوع بهذا المختصة الؽالبٌة و النصاب لقواعد وفاقا القرارات وتتخذ
 ال وكالء او نقدٌة باسهم مكتتبٌن نفسه الوقت فً كانوا وان العٌنٌة المقدمات أصحاب التصوٌت

. المكتتبٌن هإالء مثال
 مساهمون فٌها ٌكون ال التً االحوال جمٌع  فً الٌها المشار الموافقة معاملة اجراء ٌتحتم وال

. العٌنٌٌن المساهمٌن ؼٌر نقدٌون
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -91 المادة

 بوجه تقام ان ٌمكن التً المسإولٌة دعوى بعد فٌما ٌمنع ال ذكرها المار المعامالت  اتمام ان
 العٌنٌٌن والمساهمٌن المإسسٌن على الشركة تؤسٌس تارٌخ من سنوات خمس خالل التضامن
 مبالؽة وجود ٌتضح عندما والخبراء االولٌن المراقبة ومفوضً االولٌن االدارة مجلس واعضاء

. العٌنٌة المقدمات تخمٌن فً مقصودة كبٌرة
 
 

 االوراق الى باالستناد تحقٌق باجراء التؤسٌسٌة الجمعٌة تقوم االحوال جمٌع وفً -92 المادة

. ٌجب كما روعٌت قد الشركة لتؤسٌس الالزمة الشروط كانت إذا ما لترى المثبتة
 
 

 بمقتضى ٌعٌنوا لم كانوا اذا األول االدارة مجلس اعضاء الٌها المشار الجمعٌة تعٌن -93 المادة

. قبولهم منذ مإسسة الشركة وتصبح. االولٌن المراقبة مفوضً اٌضا وتعٌن الشركة نظام
 وهم القانونً الوجه على اسست الشركة ان ٌتحققوا ان والمفوضٌن االعضاء اولبك على وٌجب

. ذلك عن بالتضامن مسإولون
 
 

 مهلة خالل فً عالقة ذي لكل جاز قانونً ؼٌر وجه على مؽفلة شركة اسست اذا -94 المادة

. المهملة المعاملة اتمام بوجوب ٌنذرها ان سنوات خمس
 ببطالن الحكم ٌطلب ان العالقة لذي جاز التصحٌح معاملة اجراء الى شهر خالل فً تعمد لم فاذا

. الشركة
. الشركة ببطالن الؽٌر على ٌدلوا ان للشركاء ٌجوز وال

. الفعلٌة كالشركة المبطلة الشركة وتصفى
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -95 المادة

  البطالن دعوى الى باالضافة ٌقٌموا ان وللؽٌر للشركاء ٌحق قانونً ؼٌر الشركة تاسٌس كان اذا
 المراقبة  ومفوضً االولٌن االدارة مجلس واعضاء المإسسٌن على التضامنٌة المسإولٌة دعوى
. وامانة بصدق تتم لم التحقٌق معامالت كانت اذا والخبراء العٌنٌٌن  المساهمٌن على وكذلك االولٌن

 ٌكون.  به لحق الذي والضرر التؤسٌس عٌب بٌن السببٌة الرابطة توفر ٌثبت ان المدعً ٌلزم انه اال
 باصالح سنوات ثالث عن تنقص ال ان على البطالن لدعوى المحددة المدة نفس المسإولٌة لدعوى



. التؤسٌس عٌب
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -96 المادة

 نٌة حسن عن  ولو سلموا الذٌن االشخاص لبنانٌة لٌرة آالؾ خمسة إلى خمسماٌة من بؽرامة ٌعاقب
 االشخاص وكذلك قانونً ؼٌر وجه على مإسسة مؽفلة لشركة نهابٌة اسهم شهادات المكتتبٌن الى

 ان االقل على وٌشترط سعرها رسمٌا نشروا او االسهم تلك امثال بٌع فً اشتركوا او باعوا الذٌن
. ظاهرا التؤسٌس عٌب ٌكون

 
 

 فاعله ٌعاقب المال دفع او االكتتاب على الناس حمل به ٌراد احتٌالً عمل كل -97 المادة

. االحتٌال بعقوبات
 
 

 االولٌة المعامالت ٌجروا ان االدارة مجلس اعضاء على ٌجب الشركة تؤسٌس بعد -98 المادة

 جمٌع على المفروضة التجارة سجل فً والتسجٌل المحكمة قلم لدى واالٌداع بالنشر المختصة
. الشركات

 
 

 والقاء المؽفل البند بطالن او الشركة بطالن أي نفسها، النتابج ٌستلزم النشر عدم ان -99 المادة

 ٌجب الذٌن االولٌن المراقبة مفوضً وعلى االدارة لمجلس االولٌن االعضاء على التضامنٌة التبعة
. المعامالت بجمٌع القٌام مراقبة علٌهم

 
 

: المستمر النشر من لنوع اخرى جهة من الشركة تخضع -100 المادة

. مكاتبها فً الشركة نظام تعلٌق فٌجب
. معتدل بدل مقابل االصل  طبق نسخة عنه ٌطلب ان شخص لكل وٌحق
 شركة انها الى االشارة مع والمخطوطة المطبوعة اوراقها جمٌع على الشركة اسم ٌذكر ان وٌجب
. منه دفع الذي والقسم رأسمالها مبلػ تعٌٌن ومع مؽفلة

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا  معدلة -101 المادة

 اقتصادٌة صحٌفة وفً الرسمٌة الجرٌدة فً عام كل ٌنشروا ان االدارة مجلس اعضاء على
 السنة مٌزانٌة الحسابات على العمومٌة الجمعٌة موافقة تارٌخ من شهرٌن بعد محلٌة ٌومٌة وصحٌفة

. المراقبة ومفوضً االدارة مجلس اعضاء باسماء وقابمة المختتمة المالٌة
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -102 المادة



 لٌرة االؾ خمسة الى الؾ من بؽرامة الشركة مٌزانٌة نشر عدم على االدارة مجلس اعضاء ٌعاقب
 على الالزمة البٌانات وبوضع الشركة نظام بتعلٌق المختصة بالمعامالت القٌام عدم وعلى لبنانٌة

 المخالفة تكرار حال وفً. لبنانٌة لٌرة الؾ الى ماٌة من بؽرامة الشركة عن الصادرة االوراق
. العقوبة تضاعؾ

 
 

ادلغفلة الشركات تصدرىا اليت الوثائق - الثاين الفصل  
 

الوثائق تلك حلملة القضائي والنظام  
 
 
 

. 16/6/1977 تارٌخ 54 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -103 المادة

 التحوٌل قابلة سندات تصدر ان ٌمكنها كما سندات تصدر ان وٌمكنها اسهما المؽفلة الشركات تصدر
. اسهم الى
 نصٌب على الحصول فً حقا المإسسٌن تمنح سندات اي تؤسٌس حصص تصدر ان لها ٌجوز ال

. قبل من مقدم رأسمال بدون الشركة ارباح من

 
 

االسهم يف - االول اجلزء  
 
 
 

 3/4/2001 تارٌخ 308 رقم القانون من( 14 )المادة راجع -104 المادة

 للتداول قابلة وثابق تمثلها للتجزبة قابلة ؼٌر الشركة مال رأسمال من متساوٌة اقسام هً االسهم
. لحاملها او المر او اسمٌة تكون

 
 

 3/4/2001 تارٌخ 308 رقم القانون من( 14 )المادة راجع -105 المادة

  االفضلٌة وحق االرباح انصبة فً الحق وهً له المالزمة الحقوق بعض صاحبه ٌخول السهم ان
 موجودات اقتسام وحق االسمٌة السهم قٌمة استرداد فً والحق المال راس زٌادة عند االكتتاب فً

. سهمه عن التفرغ وحق العمومٌة الجمعٌة فً التصوٌت وحق الشركة



 
 

 صادقة موازنة عن الناشبة الصافٌة االرباح من اال االسهم انصبة تإخذ ال ان ٌجب -106 المادة

 أي النظامً واالحتٌاطً القانونً االحتٌاطً لتكوٌن الالزم المبلػ اخذ بعد التصرؾ قٌد والباقٌة
. الشركة نظام فً علٌه المنصوص

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -107 المادة

 شخص أي تجاه مدنٌا مسإولٌن االدارة مجلس اعضاء ٌجعل صورٌة ارباح النصبة توزٌع كل
. المراقبة فً خطؤ ارتكبوا اذا اٌضا مسإولٌن المراقبة مفوضً ٌجعل كما ذلك من ضرر ٌصٌبه

 او مٌزانٌة دون االرباح انصبة وزعت اذا جزابٌا مسإولٌن ٌكونون انفسهم االشخاص وهإالء
. االحتٌال بعقوبة وٌعاقبون مؽشوشٌن وخسابر ارباح حساب او مٌزانٌة او جرد قابمة بمقتضى

 
 

 اذا اال بارجاعها ٌلزمون ال الربح من االنصبة تلك قبضوا الذٌن المساهمٌن ان -108 المادة

. للخداع موازٌا فادحا خطؤ ارتكابهم او نٌتهم سوء ثبت
 الذي المبلػ بارجاع فتلزمهم علٌهم ٌقٌموها ان لدابنٌها او للشركة ٌحق التً االسترجاع دعوى اما

. الدفع ٌوم من فابدته مع حق بدون قبضوه
. التوزٌع تارٌخ من سنوات خمس انقضاء بعد الزمن مرور بحكم تسقط الدعوى وهذه

 
 

 الى تدفع التً المحددة بالفوابد المختص بالنص عمال الموزعة المبالػ ان -109 المادة

. وهمٌة ارباحا تعد ال للشركة العامة النفقات فً والمدرجة كان ظرؾ اي فً المساهمٌن
  الفابدة معدل ٌتجاوز ال ان وهً: اآلتٌة الشروط توفرت اذا اال قانونٌا ٌكون ال النص هذا ان على

 المدفوعة الفوابد تدخل وان االكثر على سنوات خمس النص تطبٌق مدة تكون وان المبة فً اربعة
. ارباح على تشتمل التً الموازنات فً كنفقات استهالكها الجل التؤسٌس نفقات فً

. باطال كان واال القانونً الوجه على نشره ٌجب النص وهذا
 
 

 وان الحقوق نفس الواحدة الشركة فً المساهمٌن لجمٌع ٌكون ان االساس فً ٌجب -110 المادة

. المنافع نفس فً ٌشتركوا
 اسهم تنشؤ ان ٌجوز صرٌح منع على الشركة نظام فٌها ٌنص ال التً االحوال جمٌع فً انه على
. بٌانه اآلتً الوجه على فٌه تتناقش عادٌة ؼٌر جمعٌة من قرار بمقتضى افضلٌة ذات
 استعادة فً واما االرباح من انصبة بعض استٌفاء فً اما االولٌة حق اصحابها تمنح االسهم وهذه
. اخرى مادٌة منفعة اٌة او معا المٌزتٌن هاتٌن فً واما المال رأس

 
 

 الحقوق الوجوه من بوجه ٌنقص ان شؤنه من قرارا العمومٌة الجمعٌة اتخذت اذا -111 المادة



 حملة من مإلفة خاصة جمعٌة موافقة بعد اال نافذا ٌكون ال القرار هذا فان االسهم من بفبة المختصة
 فً والتصوٌت بالنصاب المختصة القواعد مناقشتها فً تتبع الجمعٌة وهذه. الشؤن ذات الفبة اسهم

. العادٌة ؼٌر الجمعٌات
 
 

 3/4/2001 تارٌخ 308 رقم القانون من( 14 )المادة راجع -112 المادة

 جمٌع من للمساهمٌن مبدبٌا ٌكون نقدا بها االكتتاب ٌراد جدٌدة اسهم بانشاء المال راس ٌزاد عندما
 التً القدٌمة االسهم نسبة على الجدٌدة االسهم بمجموع االكتتاب فً االفضلٌة حق الموجودة الفبات

. التنقٌص ٌقبل ال وجه وعلى  ٌملكونها
 باالسهم ٌختص فٌما التدابٌر جمٌع المال رأس زٌادة على وافقت التً العادٌة ؼٌر الجمعٌة وتتخذ
. التوزٌع بعد الزابدة

 
 

 القانون من( 14 )المادة راجع )،4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -113 المادة

 (3/4/2001 تارٌخ 308 رقم

على انه ال ٌجوز لهذه الجمعٌة ان تقرر ان حق االكتتاب ال ٌحفظ للمساهمٌن القدماء او انه ال ٌحفظ 
ًال او انه ال ٌكون على نسبة االسهم المملوكة من قبل . لهم اال جزبٌا

وفً هذه الحالة ٌكون كل تخصٌص من االسهم الجدٌدة سواء أكان لؽٌر مساهمٌن ام لفبة من 
المساهمٌن الممتازٌن خاضعا للتحقٌق الذي تخضع له المقدمات العٌنٌة وهذا التحقٌق ٌتناول جمٌع 

أما فٌما ٌختص بالمساهمٌن فال ٌتناول اال ما ٌزٌد عن النسبة . االسهم المخصصة بؽٌر المساهمٌن
. واذا لم ٌجر هذا التحقٌق كانت زٌادة راس المال باطلة. المعٌنة لالسهم القدٌمة

 
 

 ٌحق لكل مساهم اذا بقٌت موجودات كافٌة عند حل الشركة ان ٌسترد المبلػ -114المادة 

اما الزٌادة فتوزع على . االسمً لسهمه مع االحتفاظ بحق االسبقٌة الممنوحة لالسهم ذات االولوٌة
. جمٌع المساهمٌن بنسبة عدد االسهم المملوكة

 
 

. 23/11/1948 معدلة وفقا للقانون الصادر بتارٌخ -115المادة 

ٌجوز للشركة ان تسترد راسمالها بتخصٌص مبلػ من ارباحها الحتٌاطً خاص او لالستهالك المعد 
. كالهما لهذه الؽاٌة

ٌحصل االسترداد وفقا للطرق المنصوص علٌها فً نظام الشركة او الطرق التً تقرها الجمعٌة 
. العمومٌة

وعندما ٌحصل االسترداد تستبدل االسهم الساقطة باسهم تدعى اسهم التمتع وهذه االسهم تمنح 
حاملٌها امتٌازات االسهم المتداولة ما خال الفابدة المعٌنة فً نظام الشركة ومبلػ االسهم االسمً عند 

. حل الشركة
 
 



 كل مساهم ٌحق له ان ٌحضر الجمعٌات المختلفة التً تنعقد لتؤسٌس الشركة -116المادة 

. ولتسٌٌر اعمالها وٌكون له مبدبٌا عند التصوٌت عدد من االصوات ٌساوي عدد اسهمه
 
 

 على ان االسهم المحررة تماما التً ال تزال بالصٌؽة االسمٌة لمالك واحد منذ -117المادة 

. سنتٌن على االقل قبل دعوة كل جمعٌة ٌكون لكل منها صوتان
واالسهم االسمٌة تعتبر بالنظر الى المدة المتقدم ذكرها كؤنها لنفس المالك عندما تكون مكتسبة 

. بطرٌق االرث او الهبة او الوصٌة
 
 

 انه مع االحتفاظ بالقٌود المختصة باالسهم العٌنٌة وباسهم الضمان المختصة -118المادة 

باعضاء مجلس االدارة ٌجوز لكل مساهم ان ٌتفرغ بحرٌة عن اسهمه لشخص اخر فٌحل هذا 
. الشخص محله فً حقوقه وواجباته بصفة شرٌك

على انه ٌمكن وضع نص فً قانون الشركة ٌقضً بان تكون االولوٌة فً الشراء  للشركاء او 
لفرٌق منهم او للشركة نفسها بشرط ان ٌستعمل هذا الحق وفاقا للمهلة والثمن المنصوص علٌهما فً 

على انه ال ٌجوز ان ٌساء التصرؾ فً استعمال هذا الحق بجعل السهم ؼٌر قابل . نظام الشركة
. عملٌا للتداول او باٌقاع ضرر فاحش على المساهم

بٌد أنه ال ٌجوز للشركة استعمال حق االولوٌة المنصوص علٌه لمصلحتها اال بما لدٌها من المال 
. االحتٌاطً

 
 

 ان صاحب السهم الذي لم ٌدفع كل ثمنه ٌلزمه ان ٌلبً طلب الشركة عند الدعوة -119المادة 

. الى الدفع
وجمٌع الذٌن احرزوا السهم قبله ٌظلون مدة عامٌن فقط من تارٌخ التفرغ مسإولٌن بوجه التضامن 

. عن المبلػ الذي لم ٌدفع
. اما السهم فٌجب ان ٌبقى اسمٌا الى ان ٌحرر تماما

. وكل نص فً قانون الشركة ٌخالؾ احكام هذه المادة ٌعد باطال
 
 

 ان المساهم السابق الذي اجبر على دفع باقً ثمن السهم الذي تفرغ عنه ٌحل شرعا -120المادة 

. محل الشركة فً الحقوق وفً االدعاء على جمٌع الذٌن احرزوا السهم بعده
 
 

 اذا لم تدفع بقٌة الثمن حق للشركة بعد انذار المساهم المتؤخر ان تبٌع السهم فً -121المادة 

واذا كان الثمن الذي ٌباع به . البورصة وتلقً على عاتقه النفقات والخسابر التً تنجم عن البٌع
ًال بدفع الفرق . السهم اقل من المبلػ المطلوب بقً المساهم ملزما

 



 
السندات يف - الثاين اجلزء  

 
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -122 المادة

 تعطى واحدة اسمٌة قٌمة ولها للتجزبة قابلة وؼٌر للتداول قابلة سندات تصدر ان للشركة ٌجوز
. اسلفوها التً المبالػ مقابل للمكتتبٌن

. بكامله دفع قد المساهمٌن من المكتتب المال رأس ٌكون ان بعد اال سندات اصدار ٌجوز ال ولكن
 الذٌن والمدٌرون االدارة مجلس اعضاء لبنانٌة لٌرة االؾ عشرة الى الؾ من بالؽرامة ٌعاقب

. باطلة السندات هذه وتكون السابقة الفقرة الحكام خالفا سندات باصدار ٌسمحون او ٌصدرون
 
 

 وان موقوتة آجال فً تدفع محددة فابدة ٌؤخذ ان  المذكورة السندات لحامل ٌحق -123 المادة

. الشركة ثروة من ماله رأس ٌسترد
 
 

. 16/6/1977 تارٌخ 54 للمرسوم وفقا معدلة -124 المادة

 بمبلػ سندات اصدار ٌجوز ال العقارٌة  التسلٌؾ شركات على المطبقة بالقواعد االحتفاظ مع انه
. علٌها الموافقة جرت التً االخٌرة الموازنة بحسب الموجود الشركة رأسمال مثلً على ٌربو

 
 

 بعد اال اصدارها ٌجوز فال السندات اصدار على ٌنص الشركة قانون كان وان انه -125 المادة

. العمومٌة الجمعٌة موافقة
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -126 المادة

 الجرٌدة فً ٌنشروا ان لالصدار سابق اعالن أي نشر قبل الشركة ادارة مجلس اعضاء على ٌجب
ًال  محلٌة ٌومٌة وصحٌفة اقتصادٌة صحٌفة وفً الرسمٌة  منهم كل وعنوان تواقٌعهم ٌتضمن بٌانا
 التً السندات عدد وعلى االصدار اجاز الذي العمومٌة الجمعٌة قرار تارٌخ على خصوصا وٌشتمل

 عدد وعلى وضماناته وشروطه االٌفاء موعد وعلى الفابدة معدل قٌمتها وعلى اصدارها ٌراد
 العٌنٌة المقدمات قٌمة وعلى المال راس مقدار وعلى ضماناتها مع قبال اصدرت التً السندات

 من الؽرامة استهدفوا واال المصدقة االخٌرة المٌزانٌة نتابج وعلى المحددة بالفابدة بند وجود وعلى
. لبنانٌة لٌرة االؾ خمسة الى الؾ

 
 



. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -127 المادة

 االٌضاحات على والمنشورات واالذاعات واالعالنات السند وشهادة االكتتاب وثٌقة تشتمل ان ٌجب
. فٌها نشر التً الصحؾ اعداد الى االشارة مع البٌان ذلك فً المبٌنة

 
 

 المعامالت تراع لم اذا اكتتابهم ٌلؽوا ان السندات لشراء ٌكتتبون للذٌن ٌجوز -128 المادة

. ذكرها المتقدم
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -129 المادة

. االدارة مجلس اعضاء بعناٌة  التجارة سجل فً حصوله بعد ٌذكر ان ٌجب لسندات اصدار كل
. لبنانٌة لٌرة وخمسماٌة الفٌن الى خمسماٌة من لؽرامة استهدفوا المعاملة بهذه ٌقوموا لم واذا

 
 

 بقً ما دفع الى الدعوات تفد ولم االصل فً بتمامه مدفوعا السندات ثمن ٌكن لم اذا -130 المادة

. البورصة حلقة فً البٌع طرٌقة الى تلجؤ ان للشركة حق ثمنها من
 
 

 من الصادر القرار الحكام وفاقا اصدارها ٌكون وانما رهنٌة سندات اصدار ٌجوز -131 المادة

. 1933 سنة اٌار 26 فً المإرخ. ر.ل77 عدد السامً المفوض
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -132 المادة

 وزٌر اقتراح على بناء حكومً ترخٌص بمقتضى تجاز ان ٌجب الٌانصٌب ذات السندات ان
. الوطنً االقتصاد

 
 

. السند استهالك  عند تدفع اٌفابٌة بمكافؤة تخصص سندات اصدار ٌجوز -133 المادة

 
 

 ٌجوز وال االصدار عند وضعت التً للشروط وفاقا السندات قٌمة اٌفاء ٌجري -134 المادة

. تؤخٌره وال الموعد تقدٌم للشركة
 
 

 من تتؤلؾ واحدة هٌبة السندات أصحاب من ٌتكون مخالؾ نص كل من الرؼم على -135 المادة

. الجمٌع الى بالنظر اجبارٌة االصوات بؽالبٌة المتخذة قراراتها وتكون اصدار كل عند نفسها تلقاء
 



 

 السندات اصحاب من عمومٌة جمعٌة المصدرة الشركة تعقد االكتتاب ختام بعد -136 المادة

. ٌمثلها من وتعٌن هٌبتها نظام على لتوافق
 
 

 على بناء اما لالجتماع تدعى منفعة ذو السندات حملة جمعٌة عقد ان اتضح كلما -137 المادة

 طلب على بناء واما السندات قٌمة من 20/1 ٌمثل السندات حملة من فرٌق طلب او ممثلٌها طلب
. المؽفلة الشركة

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -138 المادة

 ٌومٌة صحٌفة وفً اقتصادٌة صحٌفة وفً الرسمٌة الجرٌدة فً متوالٌٌن باعالنٌن الجمعٌة تدعى
 وال االعمال جدول فً المدرجة المواضٌع على وٌشتمالن اٌام ثمانٌة بٌنهما الفترة تكون محلٌة
. المواضٌع من سواها المناقشة تتناول ان ٌجوز

 
 

 195و 193 المادتٌن فً المعٌنة هً والتصوٌت القانونً النصاب قواعد ان -139 المادة

. العمومٌة المساهمٌن لجمعٌات
 
 

 لصٌانة االحتٌاطٌة التدابٌر جمٌع ٌتخذوا ان السندات أصحاب هٌبة لممثلً ٌحق -140 المادة

. حقوقهم
 
 

  لراس او الفابدة لمعدل تخفٌض او االٌفاء مهل اطالة بها ٌراد التً التدابٌر ان على -141 المادة

 ال السندات حملة بحقوق تضحً التً التدابٌر كل االجمال وبوجه له الضامنة للتؤمٌنات او الدٌن مال
 االولى الفقرة فً المعٌنة القانونً النصاب شروط الحابزة العمومٌة جمعٌتهم ؼٌر ٌتخذها ان ٌجوز

. الممثلٌن او الحاضرٌن السندات حملة اصوات ثلثً بؽالبٌة 193 المادة من
 
 

 ان بعد العمومٌة المساهمٌن جمعٌات ٌحضروا ان السندات اصحاب لممثلً ٌحق -142 المادة

. المناقشات فً التصوٌت لهم ٌحق ال انه على المساهمٌن الى ترسل التً البالؼات نفس ٌتلقوا
 
 

 او السندات او االسهم انصبة او الفوابد دفع على الشركات احدى استمرت اذا  -143 المادة

 عند المشارالٌها المبالػ تسترد ان للشركة ٌجوز فال االقتراع بطرٌقة قٌمتها تدفع اخرى مالٌة وثابق
. به ٌعتد ال القاعدة لهذه مخالؾ نص وكل. لالٌفاء السند تقدٌم



 
 

اسهم اىل التحويل القابلة السندات يف - الثالث اجلزء  
 
 
 

 16/6/1977 تارٌخ 54 االشتراعً للمرسوم وفقا الجزء هذا اضٌؾ
 

 الجزء الحكام المؽفلة الشركات تصدرها التً اسهم الى التحوٌل القابلة السندات تخضع -1 المادة

. الشركة راسمال مثلً قٌمتها تتعدى وال ادناه، الواردة ولالحكام الفصل هذا من الثانً
 
 
 

 ؼٌر العمومٌة الجمعٌة اسهم الى التحوٌل القابلة السندات اصدار على توافق ان ٌجب -2 المادة

. االصدار على الموافقة لؽاٌة خصٌصا المنعقدة العادٌة
 من خاص بتقرٌر مرفقا تقرٌرا العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة الى ٌرفع ان االدارة مجلس على

. التحوٌل و االصدار بمواعٌد ٌحدد المراقبة مفوضً
: االدارة مجلس تقرٌر ٌتناول ان ٌجب

 واذا التحوٌل، حق ممارسة مهل او مهلة اسهم الى تحوٌلها اسس السندات، هذه مثل اصدار اسباب
 مجلس على اصدارها، المقترح بالسندات االكتتاب فً باالفضلٌة حقهم الؽاء المساهمٌن من طلب

 هذا لتحدٌد المعتمدة واالسس السندات اصدار وثمن االلؽاء هذا اسباب تقرٌره فً ٌبٌن ان االدارة
. الثمن

 لتحوٌل االدارة مجلس من المقترحة االسس فً هإالء رأي المراقبة مفوضً تقرٌر ٌتضمن
 االكتتاب فً المساهمٌن افضلٌة حق الؽاء طلب بشؤن رأٌهم االقتضاء وعند اسهم الى السندات
. اسهم الى التحوٌل القابلة بالسندات

 195 و 193 المادتٌن فً علٌها المنصوص باالكثرٌة قرارها العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة تتخذ
. التجارة قانون من

 
 

 وفقا المساهمٌن الى اسهم الى التحوٌل القابلة السندات فً لالكتتاب االفضلٌة حق ٌعود -3 المادة

 العمومٌة الجمعٌة ذلك، خالؾ تقرر لم ما 112و 105 المادتٌن فً علٌها المنصوص لالحكام
. الجزء هذا من 2 المادة الحكام وفقا المنعقدة

 ٌستتبع بالمساهمٌن االكتتاب حق حصر عدم مع اسهم الى التحوٌل القابلة السندات اصدار موافقة ان
 باالسهم المادة هذه من االولى الفقرة فً المبٌن باالكتتاب االفضلٌة حق عن المساهمٌن تنازل حكما
. السندات تحوٌل نتٌجة ستصدر التً

 
 



 القٌمة عن اسهم الى التحوٌل القابلة السندات ثمن االصدار عند ٌنقص ان ٌمكن ال -4 المادة

. اسهم الى تحوٌلها اختاروا اذا السندات حملة علٌها سٌحصل التً لالسهم االسمٌة
 
 

 نظام فً المحددة وبالشروط ٌحملها من بارادة اال اسهم الى السندات تحوٌل ٌتم ال -5 المادة

.  اصدارها
 
 

 فاما . التحوٌل اختٌار فٌه ٌتم الذي الوقت اسهم الى السندات تحوٌل نظام ٌحدد ان ٌجب -6 المادة

. كان وقت اي فً ٌتم ان واما محددة مهل او مهلة خالل التحوٌل ٌتم ان
 اسهم الى تحوٌله ٌطلب ان السند لحامل ٌحق ال ، كان وقت اي فً التحوٌل قابلة السندات كانت اذا
 اٌفاء حال فً منه قسط اول استحقاق تارٌخ او السند استحقاق تارٌخ على واحد شهر انقضاء بعد

. تقسٌطا السند قٌمة
 رأسمال زٌادة حال فً ، االدارة لمجلس ٌحق كان، وقت اي فً ممكنا التحوٌل كان اذا كذلك

 الثالثة تتجاوز ال لمدة اسهم الى السندات تحوٌل حق ممارسة ٌعلق ان االندماج حال فً او الشركة
 . اشهر

 اسهم الى السندات تحوٌل طلب مهلة تفتح ، االحتٌاطً الصلح السندات مصدرة الشركة طلبت اذا
 الشروط وفق التحوٌل ٌطلب ان سند حامل لكل وٌحق . الصلح على التصدٌق قرار انبرام تارٌخ منذ

. علٌها المصادق الصلحٌة العروض فً المدرجة
 
 

 على العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة موافقة تارٌخ من ابتداء ، الشركة على ٌحظر -7 المادة

 استهالك اي تجرى ان ، السندات هذه مثل وجود مدة وطٌلة اسهم الى التحوٌل قابلة سندات اصدار
. االرباح توزٌع لكٌفٌة تعدٌل اي او تخفٌضه او لرأسمالها

 االسمٌة القٌمة او االسهم عدد تخفٌض طرٌق عن وذلك الخسابر بسبب المال راس تخفٌض حال فً
 هإالء كان لو كما ذاتها بالنسبة اسهم الى تحوٌلها اختاروا اذا السندات حملة حقوق تخفض ،

. السندات حملة جمعٌة من قرار الى حاجة دون وذلك السندات اصدار بتارٌخ مساهمٌن
 
 

 اسهم الى التحوٌل قابلة سندات اصدار على العادٌة ؼٌر الجمعٌة موافقة تارٌخ منذ -8 المادة

 اصدار او نقدا بثمنها ٌكتتب اسهم اصدار للشركة ٌحق ال السندات، هذه مثل وجود مدة وطٌلة
 الى اصدار عالوة او ارباح او احتٌاطٌة اموال ضم او اسهم الى التحوٌل قابلة جدٌدة سندات

 قد الذٌن السندات حملة حقوق حفظ بشرط اال احتٌاطٌة الموال توزٌع اي اجراء او الراسمال
. اسهم الى سنداتهم تحوٌل ٌختارون

 تتٌح ان الالحقة 11 و 10 و 9 المواد فً المبٌنة الشروط ضمن الشركة، على ٌترتب الؽاٌة ولهذه
 ؼٌر بصورة االكتتاب اما اسهم، الى سنداتهم تحوٌل ٌختارون الذٌن السندات لحملة الحاالت حسب
 بصورة جدٌدة اسهم على الحصول اما الجدٌدة التحوٌل القابلة بالسندات او باالسهم التنقٌص قابلة

 وبذات النسب و الكمٌات بذات الموزعة االسناد مثل اسناد او نقود على الحصول اما و مجانٌة



 او الضم او االصدار عملٌات حصول بتارٌخ مساهمٌن كانوا لو كما التمتع حق فٌماعدا ، الشروط
. التوزٌع

 الجمعٌة قررت واذا التحوٌل قابلة جدٌدة سندات اصدار او نقدا بها ٌكتتب اسهم اصدار حال فً
 العمومٌة الجمعٌة القرار هذا على توافق ان ٌجب باالكتتاب االفضلٌة حق الؽاء للمساهمٌن العمومٌة

. التحوٌل القابلة السندات لحملة
 
 

 الى التحوٌل قابلة جدٌدة سندات اصدرت او نقدا بها ٌكتتب اسهما الشركة اصدرت اذا -9 المادة

: التالٌة التدابٌر اتخاذ علٌها ٌترتب اسهم
 كل افتتاح عند علٌها ٌترتب معٌنة خٌار فترات او فترة خالل اال ٌتم ان ٌمكن ال التحوٌل كان اذا- أ

 التحوٌل القابلة للسندات اضافٌة اوزٌادة للرأسمال اضافٌة زٌادة تقرر ان الفترات هذه من
 اسهم الى سنداتهم تحوٌل ٌختارون قد الذٌن السندات بحملة االضافٌة الزٌادة هذه وتخصص

ًال  باالضافة ٌطلبون قد والذٌن . التحوٌل قابلة جدٌدة سندات او جدٌدة اسهما
 حملة على تعرض ان الشركة على ٌترتب ، كان وقت اي فً التحوٌل اجراء ممكنا كان اذا- ب

 قابلة جدٌدة بسندات او جدٌدة باسهم االكتتاب ، اسهم الى سنداتهم تحوٌل ٌطلبون الذٌن السندات
. اسهم الى التحوٌل

 القابلة للسندات االضافً االصدار مبلػ او للرأسمال االضافٌة الزٌادة مبالػ حساب ٌجري 
 معها ٌمكن بطرٌقة التحوٌل القابلة الجدٌدة السندات عدد او ، الجدٌدة االسهم عدد او التحوٌل

 القابلة الجدٌدة بالسندات او الجدٌدة باالسهم ٌكتتبوا ان التحوٌل ٌختارون الذٌن السندات لحملة
 كانوا لو كما ، التمتع حق باستثناء والشروط االسعار وبذات والنسب الكمٌات بذات التحوٌل

. االصدارات تلك حصول بتارٌخ مساهمٌن
 ٌختار الذي السندات لحامل ترتب واذا كان وقت اي فً التحوٌل قابلة السندات كانت اذا 

 االعتبار بعٌن عندبذ وٌإخذ نقدا الكسر هذا قٌمة تسدد كسرا ٌتضمن االسناد من عددا التحوٌل
 االسناد كانت اذا .االكتتاب وثمن التحوٌل القابل الجدٌد السند او الجدٌد السهم قٌمة بٌن الفرق
 طلب قبل البورصة فً المدون السعر الى باالستناد الفرق هذا ٌحسب البورصة فً مقبولة

 بعٌن وٌإخذ االصدار عقد لمندرجات وفقا الفرق فٌحسب ذلك خالؾ االمر كان واذا ، التحوٌل
 موجودات واما المقبولة ؼٌر لالسهم الٌومٌة االسعار نشرة فً المدرجة االسعار اما االعتبار
. المذكور االصدار نظام فً المحددة للشروط وفقا اعمالها ونتابج  الصافٌة الشركة

 
 

 الراسمال الى اصدار عالوات او ارباح او احتٌاطٌة اموال بضم الشركة قامت اذا -10 المادة

 الجزء مجمد احتٌاطً حساب الى تحول ان علٌها ٌترتب احتٌاطٌة اموال بتوزٌع قامت اذا وكذلك
 االصدار عالوات او االرباح او االحتٌاطٌة االموال من السندات حملة الى بعد فٌما ٌعود قد الذي

 او المجانٌة االسهم من ذاته العدد اما الحالة، حسب ٌنال ان التحوٌل منهم ٌختار لمن ٌتاح بحٌث
. التوزٌع عملٌة او الضم عملٌة اجراء عند مساهما كان لو كما االسناد ذات او المبلػ ذات

 االسهم قٌمة ترفع الموجودة لالسهم االسمٌة القٌمة زٌادة طرٌق عن الرأسمال زٌادة تمت اذا و
. ذاتها بالنسبة التحوٌل بنتٌجة المعطاة

 ، تملكها قروض سندات او اسهم اداء بشكل مساهمٌها على احتٌاطٌة امواال الشركة وزعت اذا
 المصدرة السندات لحملة لٌتاح الموزعة المالٌة القٌم هذه من الكافً بالعدد تحتفظ ان علٌها ٌترتب



. حقوقهم على الحصول قبلها من مصدرة اسهم الى تحوٌلها ٌختارون قد الذٌن قبلها من
 
 

 اعاله، 10 و 9 و 8 المواد فً المبٌنة تلك من عملٌة من اكثر الشركة اجرت اذا -11 المادة

 المحتمل الحقوق مراعاة مع المذكورة المواد باحكام منهم كال خص فٌما تتقٌد ان علٌها ٌترتب
 المكتتب االسهم جراء من او التحوٌل بنتٌجة المعطاة االسهم جراء من سواء السندات لحملة ترتبها

 او الرأسمال زٌادة بنتٌجة لهم تعود قد التً التحوٌل القابلة السندات او المجانٌة االسهم او نقدا بها
. التحوٌل خٌارهم حال فً التحوٌل، القابلة السندات

 
 

 ؼٌر عمل اجراء وقررت وقت اي فً التحوٌل قابلة سندات الشركة اصدرت اذا -12 المادة

 دون بالمساهمٌن، مخصصا باالكتتاب حقا ٌتضمن اعاله، 10و 9و 8 المواد فً الملحوظة االعمال
 وفً الرسمٌة الجرٌدة فً ٌنشر اعالن بموجب باالمر السندات حملة اعالم علٌها ٌترتب سواهم،
. اجراإه المنوي بالعمل القٌام قبل االقل على شهرا محلٌة ٌومٌة وصحٌفة اقتصادٌة صحٌفة
: االعالن ٌتضمن ان وٌجب
  الشركة اسم- 1
 الشركة شكل- 2
 الشركة رأسمال مقدار- 3
 الربٌسً المركز عنوان- 4
 التجارة سجل فً الشركة تسجٌل رقم- 5
 للسهم االسمٌة القٌمة اصدارها، المنوي االسهم ونوع اجراإها المنوي العملٌة طبٌعة بٌان- 6

. الحق هذا ممارسة وشروط باالكتتاب الحق مقدار ، االكتتاب عند اداإه الواجب والمقدار
 حال فً سنداتهم بتحوٌل ٌقوموا ان خاللها السندات حملة على ٌترتب التً المهلة انتهاء تارٌخ- 7

. اجراإها المنوي بالعملٌة االشتراك فً رؼبتهم
 من االخٌرة قبل الفقرة الحكام وفقا التحوٌل حق ممارسة تعلٌق االدارة مجلس ٌقرر عندما 

 على ٌوما عشر خمسة قبل التحوٌل القابلة السندات حملة باالمر ٌعلم ان علٌه اعاله، 6 المادة
. محلٌة ٌومٌة وصحٌفة اقتصادٌة صحٌفة وفً الرسمٌة الجرٌدة فً ٌنشر اعالن بموجب االقل

 
 

 االرباح انصبة من تستفٌد سنداتهم تحوٌل بنتٌجة السندات حملة ٌنالها التً االسهم ان -13 المادة

. التحوٌل طلب خاللها تم التً المالٌة السنة عن الموزعة
 
 

 اجراء تستوجب ال اسهم الى السندات تحوٌل عن الناجمة الرأسمال زٌادة ان -14 المادة

 بصورة محققة الزٌادة وتصبح . المساهمة الشركات رأسمال زٌادة عند قانونا المفروضة المعامالت
. االكتتاب بوثٌقة مصحوب التحوٌل طلب تقدٌم بمجرد نهابٌة
 من ٌتحقق ان مالٌة سنة كل حسابات اقفال تارٌخ من شهر مهلة خالل االدارة مجلس على ٌترتب

 االسهم لهذه االسمٌة القٌمة ومن المنصرمة السنة خالل سندات تحوٌل بنتٌجة المصدرة االسهم عدد
 التً االسهم وعدد الشركة راسمال بمقدار المتعلقة النظام احكام على الالزمة التعدٌالت ٌجري وان



 واالٌداع النشر ومعامالت العدل الكاتب لدى النظام تعدٌل بتسجٌل ٌقوم وان الراسمال هذا تمثل
. قانونا المفروضة االخرى النشر واجراءات بتدابٌر وكذلك التجارة سجل فً الالزمة

 
 

 هذه مثل وجود مدة وطٌلة اسهم الى التحوٌل القابلة السندات اصدار تارٌخ منذ -15 المادة

 مع المصدرة الشركة ادؼام وكذلك اخرى شركة الى المصدرة الشركة انضمام ٌخضع السندات،
 لحملة العمومٌة الجمعٌة من مسبقة لموافقة جدٌدة شركة اطار ضمن اخرى شركات عدة او شركة

 لعدم تنعقد لم اذا وكذلك االدؼام او االنضمام على الجمعٌة هذه توافق لم اذا. المعنٌٌن السندات
 ٌتجاوز االدارة مجلس قرار ان. الموافقة هذه عن واالستؽناء االمر تجاوز ٌمكن النصاب اكتمال
 وفً الرسمٌة الجرٌدة فً حاال ٌنشر ان ٌجب السندات حملة جمعٌة موافقة عن االستؽناء و االمر
. محلٌة ٌومٌة وجرٌدة اقتصادٌة جرٌدة

 عددهم، كان اٌا للحاضرٌن النسبٌة باالكثرٌة تقرر ان السندات لحملة العمومٌة للجمعٌة ٌحق انه اال
. اجراإها المنوي العملٌة على لالعتراض عنها ممثلٌن تفوٌض

 من شهر خالل الشركة مركز موقع فً التجارٌة بالدعاوي الناظرة المحكمة الى االعتراض ٌقدم
 اما الحال هذه فً وللمحكمة اعاله االولى الفقرة فً المبٌنة النشر معامالت من معاملة آخر تارٌخ

 تقدٌم الدامجة الشركة الزام واما السندات قٌمة تسدٌد المصدرة الشركة الزام واما االعتراض رد
. كافٌة الضمانات هذه ان القاضً رأى واذا ضمانات تقدٌم االخٌرة هذه عرضت اذا ضمانات

 االدؼام او االنضمام ٌبقى الضمانات بتقدٌم او السندات بتسدٌد القضابً القرار تنفٌذ عدم حال فً
. المعترض السند حامل بوجه المفعول ساري ؼٌر
 المنوي االدؼام او االنضمام عملٌة سٌر ٌوقؾ ال اعاله الثالثة الفقرة فً المبٌن االعتراض تقدٌم ان

. اجراإها
 
 

 او الدامجة الشركة من اسهم الى ٌحولها ان التحوٌل القابلة السندات لحامل ٌحق -16 المادة

 فً واما االصدار نظام فً المعٌنة الخٌار فترات او فترة خالل اما الحاالت حسب الجدٌدة الشركة
. اعاله 7و 6 المادتٌن احكام مراعاة مع كان وقت اي

 المعتمدة بالنسبة االصدار نظام فً المحددة التبادل نسبة تصحٌح طرٌق عن التحوٌل اسس تحدد
 ٌتاح بحٌث ، الجدٌدة الشركة او الدامجة الشركة اسهم لقاء السندات مصدرة الشركة اسهم البدال
 الجدٌدة الشركة او الدامجة الشركة اسهم من عددا ٌنالوا ان التحوٌل ٌختارون الذٌن السندات لحملة
 بعٌن االقتضاء عند وٌإخذ . ٌنالوه ان حقهم من كان الذي السندات مصدرة الشركة اسهم عدد بنسبة

 وزٌادة ادؼامها او انضمامها تارٌخ قبل المصدرة الشركة قبل من المحققة الرأسمال زٌادة االعتبار
 وتراعى. االدؼام او االنضمام تارٌخ بعد الجدٌدة الشركة او الدامجة الشركة من المحققة الرأسمال

. اعاله 13 الى 8 المواد احكام االقتضاء وعند الحاالت حسب دوما
 
 

 على الموافقة تقرر ان الجدٌدة للشركة او الدامجة للشركة العمومٌة الجمعٌة على -17 المادة

 الفقرة فً علٌه المنصوص باالكتتاب االفضلٌة حق عن التنازل وعلى االندماج او الضم عملٌة
 مجلس وتقرٌر المقدمات لتخمٌن المعٌن الخبٌر تقرٌر على بناء وذلك اعاله 3 المادة من الثانٌة

. اعاله 2 المادة فً عنه المنوه الخاص المراقبة مفوضً وتقرٌر االدارة



 
 

 جمٌع فً السندات مصدرة الشركة محل او الجدٌدة الشركة او الدامجة الشركة تحل -18 المادة

 الالزمة بالتدابٌر ام الممنوعة بالعملٌات ام التحوٌل بمهل ٌتعلق فٌما سواء االخٌرة هذه التزامات
. الحاضر الجزء فً علٌها المنصوص لالحكام وفقا وذلك السندات حملة حقوق لصٌانة

 
 

. الجزء هذا احكام خالفا تتخذ التً القرارات جمٌع حكما باطلة تعتبر -19 المادة

 
 

ادلغفلة الشركات اعمال سري يف - الثالث الفصل  
 
 
 

االدارة رللس اعضاء يف - االول اجلزء  
 
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -144 المادة

. االكثر على عشر واثنً االقل على اعضاء ثالثة من ٌإلؾ ادارة مجلس المؽفلة الشركة بادارة ٌقوم
 اعضاء اكثرٌة تكون ان ٌجب المؽفلة الشركات ببعض خاصة شرعة تسنه قد بما االحتفاظ مع

. اللبنانٌة الجنسٌة من االدارة مجلس
. للرباسة اعضابه احد ٌعٌن ان االدارة مجلس على

 
 

 كل عن مقطوع مبلػ بتعٌٌن واما لهم سنوي مرتب بتعٌٌن اما  اجرهم وٌتناولون -145 المادة

 هذه بٌن تجمع بطرٌقة واما الصافٌة االرباح من نسبً معدل بتخصٌص واما ٌحضرونها جلسة
. المختلفة المنافع

 فً تشمل ال ان فٌجب االدارة مجلس باعضاء المخصص النسبً المعدل منها ٌإخذ التً االرباح اما
. الشركة موضوع ٌكون الذي لالستثمار الصافٌة الحاصالت اال االصل
 قرار على وبناء استثنابً بوجه اال المالٌة االوراق ملؾ دخل فٌها ٌندمج ان ٌجوز ال ذلك وعلى
. سنة كل فً وتجدده العمومٌة الجمعٌة تصدره خاص

 



 

. 23/11/1948 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -146 المادة

 االولٌن االعضاء ان على االدارة مجلس اعضاء تنتخب التً هً العمومٌة المساهمٌن جمعٌة ان
. الشركة نظام فً تعٌٌنهم ٌجوز

 او واالستقالة الوفاة بسبب العاملٌن االعضاء عدد قل اذا سنوٌتٌن جمعٌتٌن بٌن تقع التً الفترة فً
 االعضاء على وجب ثالثة عن او النظام فً المعٌن االدنى العدد نصب عن االسباب من ؼٌرهما
. الشاؼرة المراكز المالء االكثر على شهرٌن خالل فً العمومٌة الجمعٌة دعوة الباقٌن

 
 

 تارٌخ 14028 والمرسوم 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -147 المادة

16/3/1970 .
 حد االسهم عدد من ٌملكون الذٌن المساهمٌن من االدارة مجلس اعضاء العمومٌة الجمعٌة تنتخب

. الشركة نظام ٌعٌنه ادنى
 صندوق فً وتودع عنها التفرغ جواز عدم الى ٌشٌر طابع علٌها وٌلصق اسمٌة االسهم وتبقى

 شخصٌة مسإولٌة اكانت سواء االدارٌة االخطاء عن مودعٌها مسإولٌة لضمان وتخصص الشركة
. مشتركة او
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -148 المادة

 عشر منذ اعتباره ٌستعد ولم افالسه اعلن قد كان اذا االدارة مجلس فً عضوا احد اختٌار ٌجوز ال
 الرتكابه سنوات عشر من اقل منذ الخارج فً او لبنان فً علٌه محكوما كان اذا او علىاالقل سنوات

 تطبق جنحة او ابتمان اساءة او احتٌال او سرقة او تزوٌر بمادة جنحة او جناٌة ارتكابه لمحاولة او
 او نٌة سوء عن مإونة دون شٌكات اصدار او قٌم او اموال اختالس او االحتٌال عقوبات علٌها
 االشٌاء اخفاء او العقوبات قانون من 320و 319 المادتٌن بمعنى المالٌة الدولة مكانة من النٌل

. الجرابم هذه بواسطة علٌها المحصول
. االدارة مجلس فً المعنوٌٌن االشخاص ممثلً على الشروط نفس وتطبق

 
 

 خمس تعٌٌنهم مدة تكون الشركة نظام بمقتضى المعٌنٌن االدارة مجلس اعضاء ان -149 المادة

. االكثر على سنوات ثالث فمدتهم المساهمٌن جمعٌة بقرار ٌعٌنون الذٌن أما. االكثر على سنوات
. انتخابهم تجدٌد وٌمكن
. جزبٌا تجدٌدا االدارة مجلس هٌبة بتجدٌد خاص تنظٌم على الشركة نظام ٌشتمل ان وٌجوز

 
 

 مخالؾ  نص وكل. سبب كل عن المجرد للعزل  قابلون االدارة مجلس اعضاء ان -150 المادة

. به ٌعتد ال
 
 



 فً مدرجة العزل مسؤلة تكن ولم العمومٌة المساهمٌن جمعٌة العزل قررت اذا -151 المادة

 جدول ٌشتمل جدٌدة عمومٌة جمعٌة تإٌده ان بعد اال القرار هذا بمقتضى ٌعمل فال اعمالها جدول
 من شهرٌن خالل فً المراقبة مفوضً بعناٌة الثانٌة الجمعٌة هذه وتنعقد. المسؤلة تلك على اعمالها
. رباستها احدهم وٌتولى االولى الجمعٌة انعقاد تارٌخ

 
 

 اعضاء بعناٌة التجارة  سجل فً ٌدرج ان ٌجب االدارة مجلس تؤلٌؾ فً تؽٌٌر كل -152 المادة

. المجلس هذا
 
 

 تارٌخ 54 االشتراعً والمرسوم 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -153 المادة

16/6/1977 .
 عام مدٌر تعٌٌن المجلس على ٌقترح ان للربٌس وٌعود عام مدٌر بوظٌفة االدارة مجلس ربٌس ٌقوم

. الشخصٌة مسإولٌته وعلى الربٌس لحساب بوظٌفته ٌقوم المدٌر هذا ان اال سواه،
 من واما االدارة مجلس اعضاء من اما  تإلؾ استشارٌة لجنة ٌعٌن ان االدارة مجلس لربٌس

. والمدٌرٌن االدارة مجلس اعضاء من واما المجلس خارج من المعٌنٌن المدٌرٌن
 ٌقٌد ال اللجنة هذه رأي ان على الربٌس الٌهم ٌحٌلها التً المسابل درس اللجنة هذه اعضاء ٌكلؾ 

. المجلس او الربٌس
 لجزء او كلها لها ٌنتدب ان فٌمكن بوظابفه مإقتا القٌام معها ٌتعذر حالة فً الربٌس  ٌكون عندما
. محدودة لمدة الدوام على ٌكون ان ٌجب االنتداب هذا ان على االدارة، مجلس اعضاء احد منها
 ٌعتبره ان االدارة فلمجلس نهابً بوجه بوظابفه القٌام معها ٌستطٌع ال حالة فً الربٌس كان اذا أما

. سواه ٌنتخب وان مستقٌال
 اال االدارة مجلس ٌحدده اجر لقاء الشركة فً ادارٌة مناصب اشؽال االدارة مجلس العضاء ٌجوز

 االقل على سنتٌن منذ الشركة لدى اجراء ٌكونوا لم ما العمل قانون احكام من ٌستفٌدون ال هإالء ان
. االدارة مجلس عضوٌة تولٌهم عند

 
 

. 15/2/1957 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -154 المادة

 عاما مدٌرا ٌعٌن ان على شركات اربع من اكثر فً ادارة مجلس رباسة ٌتولى ان الحد ٌجوز ال
. االربع  الشركات من االقل على لشركتٌن

. لبنان فً مركزها لشركات ادارٌة مجالس ستة من اكثر فً عضوا ٌكون ان الحد ٌجوز وال
. سنة سبعٌن عمرهم ٌتجاوز الذٌن لالشخاص اثنٌن الى العدد هذا وٌخفض

 تجاري عنوان ذات مختلفة ضمان بشركات تختص ادارة مجالس فً والعضوٌة الرباسة تولً ان
. واحدة عضوٌة او رباسة بمثابة ٌعد واحد

 
 

. 23/11/1948 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -155 المادة

: التالٌة باالمور ٌتعلق فٌما اال 153 المادة تطبٌق فً تاجرا ٌعد ال االدارة مجلس ربٌس ان



 افلست اذا لالفالس مالزما القانون جعله الذي الحقوق باسقاط علٌه تقضً ان التجارة لمحكمة
. الشركة اعمال ادارة فً هامة اخطاء او ؼش عن ناتجا افالسها وكان الشركة

 الحالة فً االدارة مجلس اعضاء احد الى بعضها او كلها احٌلت قد الربٌس وظابؾ كانت واذا
 المسإولٌات الوظابؾ تلك من الٌه احٌل ما بنسبة ٌتحمل العضو هذا فان 153 المادة فً المبٌنة

. االدارة مجلس ربٌس من بدال المادة هذه فً المحددة
 
 

. 23/11/1948 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -156 المادة

 على االعضاء نصؾ فٌها ٌمثل ان او الجلسة ٌحضر ان ٌجب قانونٌة المجلس قرارات تكون لكً
. واحدا عضوا اال العضو ٌمثل ان ٌجوز وال االقل

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -157 المادة

 التً االعمال بجمٌع والقٌام العمومٌة الجمعٌة مقررات النفاذ الواسعة الصالحٌات االدارة لمجلس
 لهذه ولٌس الٌومٌة االعمال من تعد ال والتً المؤلوؾ الوجه على المشروع  سٌر ٌستوجبها

. الشركة نظام فً او القانون فً علٌه منصوص هو ما اال تحفظات او حد من الصالحٌات
 الرابعة الفقرة باحكام عمال المنتدب العضو او العام المدٌر االقتضاء وعند االدارة مجلس ربٌس ان
 الشركة اعمال وبتسٌٌر االدارة مجلس مقررات بانفاذ وٌقوم الؽٌر لدى الشركة ٌمثل 153 المادة من

. االدارة مجلس ومراقبة اشراؾ تحت العرؾ، او النظام فً مبٌنة هً كما الٌومٌة
 لمدة المعاون العام للمدٌر او االدارة مجلس لربٌس صالحٌاته بعض ٌفوض ان االدارة لمجلس
. التجارة سجل فً للنشر التفوٌض هذا ٌخضع ان على ومحدودة قصٌرة

 اال تلزم فال النطاق هذا ٌتجاوز فٌما اما. صالحٌاتهم نطاق ضمن ممثلوها ٌجرٌه بما الشركة تلزم
. العمومٌة المساهمٌن جمعٌة علٌها تصادق او بها ترخص التً باالعمال

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -158 المادة

 مجلس اعضاء واحد الشركة بٌن اتفاق كل المسبق العمومٌة الجمعٌة لترخٌص ٌخضع ان ٌجب
 احكام من وٌستثنى. ثالث شخص ستار تحت او مباشرة بصورة جارٌا االتفاق هذا كان سواء االدارة

. وزبابنها الشركة بٌن عملٌات موضوعها ٌكون التً العادٌة العقود النص هذا
 احد كان اذا اخرى ومإسسة الشركة بٌن اتفاق كل المسبق العمومٌة الجمعٌة لترخٌص كذلك ٌخضع
 مجلس فً اوعضوا لها مدٌرا او فٌها متضامنا شرٌكا او المإسسة لهذه مالكا االدارة مجلس اعضاء
. االدارة مجلس بذلك ٌعلم ان الحاالت هذه احدى فٌه تتوفر الذي العضو على وٌترتب. ادارتها

 االتفاقات عن العمومٌة للجمعٌة خاصا تقرٌرا المراقبة ومفوضً االدارة  مجلس من كل ٌقدم
 المرخص االتفاقات تكون وال. التقرٌرٌن هذٌن ضوء على قرارها الجمعٌة فتتخذ اجراإها المنوي

. التحاٌل حالة فً اال للطعن قابلة بها
. االجل طوٌلة متتابعة موجبات ذات بعقود ٌختص كان اذا سنة كل الترخٌص تجدٌد ٌجب
 ٌستحصلوا ان المعنوٌٌن االشخاص من ٌكونوا لم ما الشركة فً االدارة مجلس اعضاء على ٌحرم

 او كفالة على او لمصلحتهم مكشوؾ جار حساب على او قرض على كانت طرٌقة باٌة  الشركة من
. الؽٌر تجاه التجارٌة باالسناد تكفل



 عملٌات تشكل عنها المنوه العملٌات كانت اذا للمصارؾ بالنسبة ٌطبق ال المذكور التحرٌم ان اال
. المصارؾ هذه لنشاط عادٌة

 
 

 اال لشركتهم مشابهة شركة ادارة فً ٌشتركوا ان االدارة مجلس العضاء ٌجوز ال -159 المادة

. سنة كل فً ٌجدد ترخٌص على حصلوا اذا
 
 

 او جمعٌة او شركة اٌة فً ما مصلحة االدارة مجلس العضاء ٌكون ان ٌجوز ال -160 المادة

 باالوراق المختصة البورصة اسعار فً تؤثٌر احداث بها ٌراد بعملٌات تقوم اخرى جماعة او نقابة
. نوعها كان اٌا الشركة اصدرتها التً المالٌة

 
 

 ان المالٌة السنة من االولى اشهر الستة نهاٌة فً االدارة مجلس اعضاء على ٌجب -161 المادة

 جردا السنة اخر فً ٌنظموا وان الدٌون من علٌها ولما الشركة لموجودات موجزا بٌانا ٌضعوا
. والخسابر لالرباح حساب مع وموازنة

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -162 المادة

 المٌزانٌة وضع طرٌقة فً واخرى سنة بٌن ٌحدث تؽٌٌر وكل. ومنسقة جلٌة المٌزانٌة تكون ان ٌجب
. المراقبة مفوضً تقرٌر فً خاصة بإٌضاحات ٌقترن ان ٌجب تقدٌمها او
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -163 المادة

 تملكه ما حال كل على ٌذكر وان خاص بمرسوم تحدد التً البنود كافة المٌزانٌة فً ٌبٌن ان ٌجب
 مقدار ٌدرج وان آخر بشكل او اسهم بشكل كان سواء اخرى مشروعات فً الحصص من الشركة
. فرعٌة لشركات اعطٌت التً السلفات

 
 

. العمومٌة الجمعٌات لعقد المساهمٌن ٌدعون الذٌن هم االدارة مجلس اعضاء ان -164 المادة

 
 

 المبة فً عشرة بؤخذ احتٌاطٌا مبلؽا ٌإلفوا ان االدارة مجلس  اعضاء على ٌجب -165 المادة

. الشركة مال رأس لثلث معادال  االحتٌاطً المبلػ ٌصبح ان الى الصافٌة االرباح من
 
 

 وعن الؽش اعمال جمٌع عن الؽٌر لدى حتى مسإولون االدارة مجلس اعضاء ان -166 المادة



. الشركة ولنظام للقانون مخالفة كل
 المساهمٌن، الى بالنظر ولو ٌجوز فال فردٌة دعوى فهً ٌقٌمها ان للمتضرر ٌحق التً الدعوى اما

. االدارة  مجلس اعضاء ذمة ٌبرئ العمومٌة الجمعٌة من باقتراع اٌقافها
 
 

. االداري خطؤهم عن المساهمٌن تجاه اٌضا مسإولون الٌهم المشار واالعضاء -167 المادة

 فً انه على الؽٌر، تجاه االداري خطؤهم عن مسإولٌن االدارة مجلس اعضاء ٌكون ال عام وبوجه 
 بناء التجارة لمحكمة ٌحق الموجودات فً عجز وظهور القضابٌة تصفٌتها او الشركة افالس حالة
 ان تقرر ان نفسها تلقاء من عفوا او العامة النٌابة او القضابً المصفً أو  التفلٌسة وكٌل طلب على
 او الشركة اعمال بادارة موكل سواهم شخص كل او االدارة مجلس اعضاء ٌتحملها الشركة دٌون

 ام التبعة فً متضامنٌن كانوا اذا وما عنها مسإولٌن ٌكونون  التً المبالػ المحكمة وتعٌن. مراقبتها
 اعتناء الشركة اعمال بادارة اعتنوا انهم على البرهان اقامة علٌهم ٌجب التبعة هذه من وللتملص. ال

. المؤجور الوكٌل
 
 

 من االولى الفقرة على بناء االدارة مجلس اعضاء على الدعوى اقامة حق ان -168 المادة

 قدر على عنها بالنٌابة ٌداعً ان مساهم لكل فٌحق عنه تقاعست واذا بالشركة ٌختص السابقة المادة
. الشركة فً له تكون التً المصلحة

 
 

 الشركة حسابات تؤدٌة تسبقها ان دابما ٌجب الذمة بتبربة االدالء ٌتسنى لكً -169 المادة

 الجمعٌة تمكنت التً االدارٌة االمور اال التبربة تلك تشمل وال. المراقبٌن المفوضٌن وتقرٌر
. معرفتها من العمومٌة

 
 

 واما االدارة مجلس اعضاء من واحد بعضو مختصة فردٌة اما التبعة تكون -170 المادة

 التعوٌض  باداء التضامن وجه على كلهم ملزمٌن ٌكونون الحالة هذه وفً. جمٌعا بٌنهم فٌما مشتركة
. المحضر فً اعتراضه وذكر منه بالرؼم المتخذ القرار على اعترض قد منهم فرٌق كان اذا اال

. المرتكب الخطؤ فً منهم كل قسط بحسب المسإولٌن بٌن النهابً التبعة توزٌع وٌكون
 
 

 التً العمومٌة الجمعٌة عقد تارٌخ من سنوات خمس بمرور التبعة دعوى تسقط -171 المادة

. ادارتهم عن حسابا االعضاء فٌها ادى

 
 

ادلراقبة مفوضو - الثاين اجلزء  



 
 
 

 مفوضٌن عدة او مفوضا تلٌها التً العادٌة الجمعٌات ثم التؤسٌسٌة الجمعٌة تعٌن -172 المادة

. انتخابهم تجدٌد ٌمكن انه على. واحدة سنة اال وظٌفتهم فً ٌستمروا ان ٌجوز وال للمراقبة
 
 

 البدابٌة المحكمة لدى الحسابات خبراء من ٌختار اضافً مفوض الٌهم وٌضم -173 المادة

. المرتب ونفس السلطة نفس له وتكون
 نطاقها ضمن واقعا الشركة مركز ٌكون التً المحكمة ربٌس ٌصدره قرار بمقتضى تعٌٌنه وٌجري

 مثل سنة كل ٌصدر ثم. الشركة لتؤسٌس التالٌٌن الشهرٌن خالل فً االدارة مجلس طلب على بناء
. العادٌة العمومٌة الجمعٌة انعقاد ٌلً الذي الشهر خالل فً القرار هذا

 
 

 ان لهم وٌحق الشركة اعمال لسٌر دابمة بمراقبة ٌقومون المراقبة مفوضً ان -174 المادة

 االدارة  مجلس اعضاء على ٌوجبوا وان الحسابٌة واالوراق الصكوك جمٌع على االطالع ٌطلبوا
. المعلومات جمٌع اعطاءهم

 الجمعٌة انعقاد قبل اٌدٌهم بٌن وضعها فٌجب والخسابر االرباح وحساب والموازنة الجرد قابمة اما
. االقل على ٌوما بخمسٌن العمومٌة

 
 

 والحسابات وموازنتها الشركة حالة العمومٌةعن للجمعٌة تقرٌرا المفوضون ٌضع -175 المادة

. االرباح انصبة بتوزٌع المختصة االقتراحات وعن االدارة مجلس اعضاء قدمها التً
. باطال ٌكون الحسابات بتصدٌق المختص العمومٌة الجمعٌة قرار فان التقرٌر هذا ٌقدم لم واذا

 
 

 اعضاء فٌها ٌتخلؾ مرة كل فً العمومٌة الجمعٌة ٌدعوا ان المفوضٌن على ٌجب -176 المادة

. الشركة نظام فً او القانون فً المعٌنة االحوال فً دعوتها عن االدارة مجلس
. مفٌدة دعوتها رأوا كلما ٌدعوها ان لهم ٌحق وكذلك

 راس خمس ٌمثل المساهمٌن من فرٌق طلبها اذا العمومٌة الجمعٌة بدعوة ٌقوموا ان علٌهم ٌجب بل
. الشركة مال

 
 

 فبة اسعار فً تؤثٌر احداث ؼاٌتهم جماعة مع مصلحة اٌة لهم ٌكون ان ٌجوز وال -177 المادة

. البورصة سوق فً المالٌة الشركة اوراق من ما
 



 

 ارتكبوا كلما الؽٌر لدى حتى بالتضامن واما فردٌة بصفة اما مسإولٌن وٌكونون -178 المادة

. سنوات خمس بعد الزمن مرور بحكم االحتفاظ مع المراقبة فً  خطؤ

 
 

العمومية ادلسامهني مجعيات - الثالث اجلزء  
 
 
 

 وجمعٌات عادٌة وجمعٌات التؤسٌسٌة الجمعٌة هً العمومٌة المساهمٌن جمعٌات -179 المادة

. عادٌة ؼٌر
 
 

 مجلس العضاء االصل فً هو العادٌة وؼٌر العادٌة الجمعٌات دعوة فً الحق ان -180 المادة

. للمإسسٌن دعوتها فً فالحق التؤسٌسٌة الجمعٌة  اما. االدارة
. تقدم فٌما المبٌنة االحوال فً االدارة مجلس اعضاء مقام انفسهم ٌقٌموا ان المراقبٌن وللمفوضٌن

 
 

 ٌمثلهم من عنهم ٌوكلوا ان الجمعٌة حضور ٌستطٌعون ال الذٌن للمساهمٌن ٌجوز -181 المادة

 الشرعٌون الممثلون ذلك من وٌستثنى. المساهمٌن من انفسهم الممثلون هإالء ٌكون ان بشرط
. االهلٌة لفاقدي

 
 

 وعدد والممثلٌن الحاضرٌن المساهمٌن اسماء فٌها تذكر «حضور ورقة» تنظم -182 المادة

. االسهم بهذه المختصة االصوات وعدد منهم واحد كل ٌملكها التً االسهم
. مساهم انه ٌثبت طالب لكل علٌها االطالع وٌجوز الشركة مركز فً الورقة هذه وتوضع

 
 

. سر وكاتب ربٌس من االقل على مإلؾ مكتب ٌنشؤ -183 المادة

 
 

 االعمال جدول فً المدرجة  المسابل ؼٌر فً تتناقش ان للجمعٌة ٌجوز ال -184 المادة

. االجتماع اثناء فً تطرأ التً والمستعجلة المنتظرة ؼٌر المسابل وتستثنً
 
 



 3/4/2001 تارٌخ 308 رقم القانون من( 14 )المادة راجع -185 المادة

 ٌدٌه بٌن ٌكن لم وان التصوٌت فً االشتراك له ٌحق ٌملكها التً االسهم نوع كان اٌا مساهم كل
. مإقتة شهادة سوى

 
 

 سنتٌن منذ اسمٌة اسهما ٌملكون الذٌن اولبك اصوات بمضاعفة االحتفاظ مع انه -186 المادة

 بال ٌمثلها او ٌملكها التً االسهم بقدر االصوات من عدد مساهم لكل ٌكون تقدم كما االقل على
 واحداًال  التحدٌد ٌكون ان حٌنبذ وٌشترط التحدٌد على  صراحة ٌنص الشركة نظام ٌكن لم ما تحدٌد
. فبتها كانت اٌة االسهم لجمٌع

 



 ثلثً ٌمثل منهم تتؤلؾ الذٌن المساهمٌن عدد كان اذا اال قانونٌة التؤسٌسٌة الجمعٌة مناقشات تكون ال
 تنشر دعوة على بناء جدٌدة جمعٌة عقد فٌمكن النصاب هذا ٌتم لم واذا. االقل على الشركة رأسمال

 واالخرى الواحدة بٌن مرتٌن محلٌة ٌومٌة وصحٌفة اقتصادٌة صحٌفة وفً الرسمٌة الجرٌدة فً
 وتكون عنها اسفرت التً والنتابج السابقة الجمعٌة اعمال جدول الدعوة فً وٌذكر. واحد اسبوع

 مال رأس نصؾ ٌمثل منهم تتؤلؾ الذٌن المساهمٌن عدد كان اذا قانونٌة الثانٌة الجمعٌة هذه مناقشات
. االقل على الشركة

 مال راس ثلث اال حٌنبذ تمثل ان ٌلزمها وال ثالثة جمعٌة عقد فٌمكن النصاب هذا لها ٌتم لم واذا
. االقل على الشركة

 
 

.  4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -194 المادة

 عدد الى باالستناد النصاب ٌحسب ان ٌجب فانه العٌنٌة المقدمات فً بالتحقٌق ٌختص فٌما اما
. العٌنٌٌن المساهمٌن عن النظر بقطع المساهمون ٌملكها التً او بها المكتتب االسهم

 
 

. 23/11/1948 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -195 المادة

 اصوات ثلثً بؽالٌبة القرارات تتخذ 194و 193 المادتٌن فً علٌها المنصوص الجمعٌات فً
. الممثلٌن او الحاضرٌن المساهمٌن

 
 

 اعضاء حسابات فً للبت المالٌة السنة انتهاء بعد عام كل فً العادٌة الجمعٌة تعقد -196 المادة

 االدارة مجلس اعضاء وتعٌٌن للمراقبة جدد مفوضٌن وتعٌٌن االرباح انصبة وتوزٌع االدارة مجلس
. وكالتهم انتهاء عند

 تكون ال ان بشرط منتظرة ؼٌر ظروؾ حدوث عند المالٌة السنة اثناء فً اٌضا عقدها وٌمكن
. الشركة نظام تعدٌل ؼاٌتها

 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -197 المادة

 الجرد جدول على الشركة مركز فً ٌطلعوا ان السندات واصحاب المساهمٌن لجمٌع ٌحق
 مفوضً وتقرٌر االدارة مجلس وتقرٌر المساهمٌن وقابمة والخسابر االرباح وحساب والمٌزانٌة

 المراقبة مفوضً وتقرٌر وجدا اذا الموحدة والمٌزانٌة الموحد والخسابر االرباح وحساب المراقبة
 كانت الحق هذا من منعوا واذا.  السنوٌة الجمعٌة النعقاد السابقة ٌوما عشر الخمسة خالل فً علٌهما

. باطلة الجمعٌة مناقشات
 المنشؤة االسهم اٌداع بحسب تدرٌجٌا المساهمٌن قابمة ٌكملوا ان االدارة مجلس اعضاء على وٌجب
. لحاملها
 ما ذكرها المتقدم الوثابق جمٌع عن نسخا نفقتهم على ٌطلبوا او ٌؤخذوا ان الشؤن الصحاب ٌجوز

. الجرد جدول عدا
 وزٌر ٌقررها تعرفه تحددها التً البدالت اال النسخ تلك تسلٌم مقابل تستوفً ان للشركة ٌحق ال

. الوطنً االقتصاد



 
 

 رأس لثلث ممثال العادٌة الجمعٌة منهم تتؤلؾ الذٌن المساهمٌن عدد ٌكون ان ٌجب -198 المادة

. االقل على الشركة مال
 من تمثله الذي الجزء كان اٌا قانونٌة مناقشتها وتكون ثانٌة جمٌعة تعقد النصاب هذا لها ٌتم لم واذا

. الشركة مال راس
 
 

. 23/11/1948 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -199 المادة

 عدد من المطلقة بالؽالبٌة القرارات تتخذ مخالؾ نص بشؤنها ٌرد لم التً االحوال جمٌع فً
. الممثلٌن او الحاضرٌن المساهمٌن

 
 

. الشركة نظام على التعدٌالت من ادخاله ٌراد ما فً العادٌة ؼٌر الجمعٌات تتناقش -200 المادة

 
 

. 16/6/1977 تارٌخ 54 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -201 المادة

 جمٌع فً النظام تعدل ان اآلتٌة، والقواعد 80 المادة احكام مراعاة مع العادٌة ؼٌر للجمعٌات
. الؽٌر حقوق تمس وال المساهمٌن التزامات تزٌد وال الشركة جنسٌة تؽٌر ال ان على احكامه

 
 

. 23/11/1948 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -202 المادة

 ٌكون ان الدوام على ٌجب شكلها او الشركة موضوع بتؽٌٌر القاضٌة بالقرارات ٌختص فٌما
. االقل على الشركة مال رأس ارباع  لثالثة ممثال القانونً النصاب

 
 

 الجمعٌات فً القانونً النصاب ٌكون بها المسموح  التعدٌالت بسابر ٌختص وفٌما -203 المادة

 االولى الجمعٌة فً المال راس لثلثً ممثال التاسٌسٌة الجمعٌة منوال على تنعقد التً المتوالٌة الثالث
. الثالثة فً ولثلثه الثانٌة فً ولنصفه

 
 

. 23/11/1948 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -204 المادة

. والممثلٌن الحاضرٌن المساهمٌن ثلثً بؽالبٌة القرارات تتخذ العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌات فً
 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسوم وفقا معدلة -205 المادة

. كله السابق المال راس دفع بعد اال الشركة مال رأس ٌزاد ان ٌجوز ال



 
 

. 4/5/1968 تارٌخ 9798 للمرسرم وفقا معدلة -206 المادة

 المصدرة الجدٌدة لالسهم بالنسبة المؽفلة الشركات بتؤسٌس المتعلقة القانونٌة القواعد تراعى ان ٌجب
 مجلس اعضاء وبمسإولٌة وبالؽرامات المال رأس زٌادة بابطال المختصة العقوبات نفس وتطبق
 قدموه ما على االصول حسب الموافقة تجر لم الذٌن والمساهمٌن بوظٌفتهم عندبذ القابمٌن االدارة

. والخبراء المراقبة ومفوضً
 
 

 االفضلٌة حق من بالرؼم القدماء المساهمٌن ؼٌر اناس الجدٌدة باالسهم اكتتب اذا -207 المادة

 من اعلى بثمن تصدر الٌها المشار  االسهم فان احتٌاطٌا ماال تملك الشركة وكانت لهإالء المعطى
. االحتٌاطً المال فً لالشتراك مقابلة الثمن زٌادة فتكون االسمٌة قٌمتها

 
 

. الؽٌر بحقوق االحتفاظ مع اال المال راس تخفٌض ٌقرر ان ٌجوز ال -208 المادة

 الجرٌدة فً نشر اذا اال تنفٌذه ٌجوز ال بالتخفٌض القاضً العمومٌة الجمعٌة قرار فان وعلٌه
. اشهر ثالثة مهلة فً الدابنون علٌه ٌعترض ولم الرسمٌة

 ٌضر التخفٌض هذا ان المحكمة تقرر رٌثما ٌإجل المال راس تخفٌض فان االعتراض حصل واذا
. الؽٌر بحقوق ٌضر ال او
 
 

 المال لرأس قانونً ؼٌر تخفٌض كل عن مسإولٌن االدارة مجلس اعضاء ٌكون -209 المادة

. القانونً االحتٌاطً من او المال راس من ٌإخذ بمال ثمنها ودفع اسهمها لنفس الشركة بشراء ٌتم
 
 

 بكل المختصة العادٌة ؼٌر العمومٌة الجمعٌة تقرره ان ٌجب شركات عدة ادؼام ان -210 المادة

. الشركات هذه من
 
 

 القانونٌة القواعد تراعى ان ٌجب قدٌمة شركات باندماج جدٌدة شركة تنشؤ عندما -211 المادة

. الشركات بتؤسٌس المختصة
 الشركة وبانشاء المٌعاد قبل القدٌمة الشركات بحل ٌختص فٌما النشر بمعامالت القٌام وٌجب
. الجدٌدة

 
 

 ان المضمومة الشركة على وجب اخرى شركة الٌها الشركات احدى ضمت اذا -212 المادة

 والشكلٌة االساسٌة للقواعد تخضع ان ضمتها التً الشركة وعلى مٌعاده قبل حلها اعاله تنشر
. المال رأس بزٌادة المختصة



 
 

 قرار كل على تطبق المال راس تخفٌض عند الؽٌر بحقوق المختصة االحكام ان -213 المادة

. الضم او باالدؼام ٌقضً
 
 
 

 مناقشات فً مراعاتها تجب التً بالشروط المختصة القانونٌة القواعد على بناء -214 المادة

 فعال افسدت المخالفة هذه ان ثبت كلما باطال لالصول مخالؾ قرار كل ٌعد العمومٌة الجمعٌات
. الحاصلة النتٌجة
. االبطال بهذا ٌدلً ان عالقة ذي لكل وٌحق

. الجمعٌة فٌه انعقدت الذي الٌوم من ابتداء سنة بمرور او المناقشات بتصحٌح البطالن حكم وٌزول
 
 

 فً صحٌحة ؼٌر اكثرٌة الؽش بطرٌقة ٌختلقوا ان ٌحاولون او ٌختلقون الذٌن ان -215 المادة

 اصحاب كونهم بصفة ٌتقدمون الذٌن سٌما وال السندات الصحاب او للمساهمٌن عمومٌة جمعٌة
 لكً خاصة بمنافع وعدهم على ؼٌرهم ٌحملون او ٌصوتوا ان ٌمكنهم ال اناس ملك هً مالٌة اوراق

 وسٌلة اٌة او بالمال مشتراة سلطة ٌستعملون او التصوٌت عن ٌمتنعوا او معٌن وجه على ٌصوتوا
.  والضرر العطل بدل باداء االحتفاظ مع االحتٌال لعقوبات ٌستهدفون - جابزة ؼٌر

. نفسها بالعقوبات الفرعٌون المتدخلون وٌعاقب

 
 

ادلغفلة الشركات حل يف - الرابع الفصل  
 
 
 

. 23/11/1948 بتارٌخ الصادر للقانون وفقا معدلة -216 المادة

 باستحالة او اجله من الفت الذي المشروع باتمام او لها المعٌن االجل بحلول المؽفلة الشركات تحل
. اتمامه
 202 المادتٌن فً المبٌنة بالشروط عمومٌة جلسة فً عنها المعبر الشركاء بمشٌبة اٌضا وتحل

. النظام فً علٌها المنصوص الخاصة الحاالت جمٌع فً تحل انها كما ،204و
 جمعٌة ٌعقدوا ان االدارة مجلس اعضاء على وجب المال راس ارباع ثالثة الشركة خسرت اذا

 المال راس تخفٌض او االجل قبل الشركة حل تستوجب الحالة كانت اذا ما تقرر عادٌة ؼٌر عمومٌة
. المناسبة التدابٌر من ذلك ؼٌر اتخاذ او
 
 



 لعدم تؤلٌفها ٌتم لم او الجمعٌة عقد االدارة مجلس اعضاء اهمل اذا حال كل وفً -217 المادة

 القضٌة رفع فً الحق مساهم لكل ٌبقى فانه الشركة حل الجمعٌة رفضت او القانونً النصاب وجود
. المحاكم الى

 
 

. القرار هذا كان اٌا المتخذ القرار نشر ٌجب -218 المادة

 
 

. التضامن لشركات علٌها المنصوص القواعد بحسب مبدبٌا التصفٌة تجري -219 المادة

 
 

 العمومٌة الجمعٌة باقتراع ٌعٌنون فانهم الشركة نظام فً المصفون ٌعٌن لم اذا -220 المادة

 ؼٌر العمومٌة الجمعٌة تعٌنهم الحالة هذه ففً المٌعاد قبل الشركة حل المراد ٌكن لم ما العادٌة
. نفسه الوقت فً العادٌة

. المحكمة الى حٌنبذ ٌعود تعٌٌنهم امر فان العمومٌة الجمعٌة من قرار على الحصول ٌكن لم واذا
 
 

 فً ٌبقون المحكمة عٌنته الذي الخبٌر الٌهم ٌنضم الذٌن المراقبة مفوضً ان -221 المادة

. التصفٌة بمراقبة ذاك اذ وٌقومون وظابفهم
 
 

 منذ االدارة مجلس اعضاء بها قام التً االدارٌة االعمال حسابات المصفون ٌتلقى -222 المادة

 ٌعرضون او علٌها فٌوافقون التصفٌة، افتتاح الى االخٌرة الموازنة على العمومٌة الجمعٌة موافقة
. لهم تبدو التً المشاكل القضاء على

 
 

 الموازنة ٌضعوا ان المصفٌن على وجب واحدا عاما التصفٌة مدة تجاوزت اذا -223 المادة

. وٌنشروها السنوٌة
 
 

 كل نصٌب بها ٌعٌنون نهابٌة موازنة المصفون ٌضع التصفٌة اعمال انتهاء بعد -224 المادة

. الشركة موجودات توزٌع فً مساهم
 
 

 علٌها توافق ثم المصفون ٌقدمها التً الحسابات عن تقرٌرا المراقبة مفوضو ٌضع -225 المادة

. المحكمة الى الخالؾ فٌرفع علٌها تعترض او المصفٌن ذمة براءة وتقرر العادٌة العمومٌة الجمعٌة

 



 
التوصية شركات - الرابع  الباب  

 
 
 

 الشركاء من فبتٌن تشمل  تجاري عنوان تحت باعمالها تقوم التً التوصٌة شركة -226 المادة

 وهم االدارٌة باعمالها ٌقوموا ان سواهم دون لهم ٌحق الذٌن المفوضٌن الشركاء فبة اوالهما
 الشركاء فبة والثانٌة. الشركة دٌون اٌفاء عن التضامن وبوجه الشخصٌة بصفتهم مسإولون
. قدمه ما بنسبة اال منهم كل ٌلزم وال المال ٌقدمون الذٌن الموصٌن

 
 

. المساهمة التوصٌة وشركة البسٌطة، التوصٌة شركة: نوعان التوصٌة شركات  -227 المادة

 
 

 اسماء على اال ٌشتمل ال تجاري عنوان تحت للجمهور التوصٌة شركة تعلن -228 المادة

 الى" وشركاإه "كلمة اضافة فٌمكن واحد مفوض شرٌك اال هناك ٌكن لم واذا. المفوضٌن الشركاء
. اسمه
 تجاه مفوض كشرٌك مسإوال اصبح الشركة عنوان فً اسمه بادراج الموصً الشرٌك تسامح  واذا
. النٌة حسن ثالث شخص كل

 
 

 ٌدٌرها كان او الشركة اعمال ٌدٌرون جمٌعهم كانوا سواء المفوضٌن الشركاء ان -229 المادة

 اعضاء له ٌخضع الذي القانونً النظام لنفس ٌخضعون الجمٌع عن بالنٌابة منهم عدد او احدهم
. التضامن شركة

 
 

 كان ولو الؽٌر تجاه الشركة اعمال ادارة فً ٌتدخل ان الموصً للشرٌك ٌجوز ال -230 المادة

. توكٌل الى مسنداًال  تدخله
 عن المفوضٌن االعضاء مع النهاٌة حتى التضامن بوجه مسإوال اصبح المنع هذا حكم خالؾ واذا

 عن الناجمة النتابج فً محصورة اما علٌه الملقاة التبعة فتكون االداري عمله عن الناشبة االلتزامات
. وجسامتها االعمال تلك عدد نسبة على الشركة دٌون لجمٌع شاملة واما فٌها تدخل التً االعمال

 فً لهم والترخٌص الٌهم، تسدى التً والنصابح واآلراء االشؽال، مدٌري اعمال مراقبة ان على
. التدخل اعمال من ٌعد ال ذلك كل سلطتهم حدود تتجاوز اعمال اجراء

 
 



 التضامن شركات لتؤسٌس الموضوعة للقواعد البسٌطة التوصٌة شركة تخضع -231 المادة

. الموصٌن بالشركاء ٌختص فٌما حتى ولحلها
 
 

 الشرٌك وٌكون اسهم الى مالها راس فٌقسم المساهمة التوصٌة شركات اما -232 المادة

. المؽفلة الشركات فً المساهم له ٌخضع الذي القانونً للنظام خاضعا فٌها الموصً
 
 

. وعرفها التجارة لقانون تخضع موضوعها كان اٌا المساهمة التوصٌة شركات ان -233 المادة

 
 

. 16/6/1977 تارٌخ 54 االشتراعً للمرسوم وفقا معدلة -234 المادة

 بالشركات المختصة القانونٌة القواعد المساهمة التوصٌة شركات اعمال وسٌر تؤسٌس على تطبق
. المؽفلة

 
 

 الشركة فً االدارة مجلس اعضاء على القانون ٌفرضها التً الموجبات جمٌع -235 المادة

. المساهمة التوصٌة شركة اعمال مدٌري على تطبق المؽفلة
 
 

 خبٌر  جملتهم ومن االقل على ثالثة المراقبة مفوضً عدد ٌكون ان ٌجب -236 المادة

. المفوضٌن الشركاء من اختٌارهم ٌجوز وال. قرار بموجب المحكمة ربٌس ٌعٌنه الذي الحسابات
. بها القٌام علٌهم ٌجب التً والتحقٌقات المراقبة باجتماعهم قضت كلما مجلس بهٌبة وٌجتمعون

 سنة لمدة اال ٌعٌن ال االول المجلس ان على الشركة، نظام فً فتعٌن المراقبة مجلس وظٌفة مدة اما
. واحدة

 
 

 االعمال بتصدٌق المتعلقة القرارات عدا ما - العمومٌة الجمعٌات قرارات جمٌع -237 المادة

. الشركة نظام فً المعٌنة للقواعد طبقا الشخصٌة المفوضٌن الشركاء موافقة ضمنا تفٌد - االدارٌة

 
 

للتغيري قابلة مال رؤوس ذلا اليت الشركات يف - اخلامس الباب   
 
التعاون شركات  
 



 
 

 فتكون للتؽٌٌر قابل مالها رأس ان ٌفٌد نصا نظامها فً تضع ان شركة لكل ٌجوز -238 المادة

. الخاص شكلها حسب بها المختصة العامة القواعد على عالوة اآلتٌة المواد الحكام خاضعة عندبذ
. النص ذلك نشر وٌجب

 
 

 اما مالها رأس ٌزاد أن ٌجوز للتؽٌٌر قابل مال رأس ذات الشركة تكون عندما -239 المادة

 كل الشركاء باسترداد ٌنقص ان ٌجوز كما الشركاء ٌدفعها جدٌدة بمبالػ واما فٌها جدد شركاء بقبول
. منه جزءا او فٌها وضعوه ما
 الشركة نظام ٌكن لم ما النشر معاملة من وٌعفٌان تامة بحرٌة ٌجرٌان وتنقٌصه المال راس زٌادة ان

. العكس على ٌنص
 
 

. 16/6/1977 تارٌخ 54 االشتراعً للمرسوم وفقا ملؽاة -240 المادة

 
 

 وضعه ما باسترداد المال راس عنه ٌنقص ان ٌجوز ال مبلؽا الشركة نظام ٌعٌن -241 المادة

. بعضهم بخروج او الشركاء بعض
 الشركة نظام من النص هذا وٌخضع الشركة مال رأس خمس من اقل المبلػ ذلك ٌكون ان ٌجوز وال

. النشر لمعامالت
 
 

 تقرر ان العمومٌة للجمعٌة ٌحق بانه ٌقضً الشركة نظام فً نص وضع ٌجوز -242 المادة

 حقوقهم ٌحرموا ان بدون منها شركاء عدة أو شرٌك اخراج الشركة، نظام لتعدٌل المعٌنة بالؽالبٌة
. بها المختص االحتٌاطً المال فً المكتسبة

 
 

 قرار على بناء واما مشٌبته بمجرد اما الشركة من ٌخرج الذي  الشرٌك ان -243 المادة

 الموجبات كل عن الؽٌر وامام الشركاء امام مسإوال سنوات ثالث سحابة ٌبقى العمومٌة الجمعٌة
. خروجه وقت موجودة كانت التً

 
 

 بعد حتى اسمٌة اسهمها تبقى ان وجب مساهمة شركة شكل الشركة اتخذت اذا -244 المادة

. ثمنها كل اٌفاء
 تلك انتقال على االعتراض حق االدارة مجلس او العمومٌة الجمعٌة الشركة نظام ٌمنح أن وٌجوز
. الحق هذا استعمال ٌساء ال ان ٌشترط وانما. االسهم



 
 

 او عجزه او افالسه او الشركاء احد بخروج تحل ال فانها الشركة شكل كان مهما -245 المادة

 .الشركاء سابر بٌن حكما قابمة تظل بل وفاته او العامة االهلٌة فقده
 
 

 الخاص قانونها احكام تكن لم ما الزراعٌة التعاون شركات على القانون هذا ٌطبق -246 المادة

. له مخالفة

 
 

احملاصة شركات يف - السادس الباب  
 
 
 

 بٌن منحصر كٌانها بان االخرى التجارٌة الشركات عن المحاصة شركة تتمٌز  -247 المادة

. علٌها الؽٌر الطالع معدة ؼٌر وبانها المتعاقدٌن
 
 

 والموجبات الحقوق تامة بحرٌة تعٌن الشؤن ذوي بٌن تعقد التً االتفاقات ان -248 المادة

 العامة المبادئ بتطبٌق االحتفاظ مع بٌنهم فٌما والخسابر االرباح وتقاسم الشركاء بٌن المتبادلة
. الشركة بعقد المختصة

 
 

 المواد فً المقبولة البٌنة طرق بجمٌع ذكرها المتقدم االتفاقات وجود اثبات ٌمكن -249 المادة

. التجارٌة
 
 

 التجارٌة الشركات على المفروضة النشر لمعامالت المحاصة شركات تخضع ال -250 المادة

. االخرى
 
 

. معنوٌا شخصا المحاصة شركة تعتبر ال -251 المادة

 
 



. معه تعاقد الذي بالشرٌك اال قانونٌة رابطة للؽٌر ٌكون ال -252 المادة

 كشركة الٌه بالنظر تعامل ان ٌجوز الصفة بهذه الؽٌر الى تتعرؾ التً المحاصة شركة ان على
. فعلٌة

 
 

 لمصلحة التداول او للتفرغ قابلة اسنادا او اسهما الشركة تصدر ان ٌجوز ال -253 المادة

. الشركاء

 
 

ادلسؤولية احملدودة الشركات -  السابع الباب  
 

5/8/1967 تاريخ 35 االشرتاعي للمرسوم وفقا اضيف  
 
 
 

 الخسابر ٌتحملون ال شركاء بٌن تإلؾ تجارٌة شركة هً المسإولٌة المحدودة الشركة -1 المادة

. مقدماتهم بمقدار اال
 
 

 بهذا المعٌنة ولالحكام التجارٌة واالعراؾ للقوانٌن المسإولٌة المحدودة الشركة تخضع -2 المادة

. التجاري السجل فً وتسجل عادي سند او رسمً بسند الشركة هذه وتثبت. االشتراعً المرسوم
 
 

 المر او كانت اسمٌة للتداول قابلة باسناد الشركاء حصص اثبات الشركة هذه على ٌمنع -3 المادة

 او اسهم او منقولة قٌم اٌة علنً اكتتاب طرٌق عن لحسابها تصدر ان علٌها ٌمنع كما ، لحاملها او
. ماثلها وما تؤسٌس حصص او دٌن اسناد

 
 

 التوفٌر و االقتصاد و الضمان بمشارٌع القٌام الشركة لهذه موضوعا ٌكون ان ٌجوز ال -4 المادة

. الؽٌر لحساب الرسامٌل وتوظٌؾ المصرفٌة العملٌات و المنظم الجوي النقل و
 
 

 العشرٌن الشركاء عدد ٌتجاوز ال ان على اكثر او اشخاص ثالثة بٌن الشركة هذه تعقد -5 المادة

 مهلة فً وجب، ثالثٌن عن الشركاء عدد زاد اذا انه على. باالرث الحصص انتقال حالة فً اال



 حل طلب فً الحق ٌسقط. حلها وجب تحول لم فاذا مساهمة شركة الى الشركة تحوٌل سنتٌن،
. المحددة المهلة فً سببه زال اذا السابقة بالفقرة المبٌن للسبب الشركة

 
 

 اسم ٌتضمن مشترك عنوان باعتماد او مشروعها موضوع بتعٌٌن الشركة اسم ٌعٌن -6 المادة

 االوراق كافة فً الشركة اسم بجانب بوضوح ٌذكر ان ٌجب .الشركاء من اكثر او شرٌك
 محدودة شركة: " التالٌة العبارة الشركة عن تصدر التً الوثابق وسابر النشرات و واالعالنات
 الؾ بٌن تتراوح بؽرامة السابقة االحكام مخالفة على ٌعاقب. مالها رأس مقدار بٌان مع" المسإولٌة

 االحكام تطبٌق جاز الشركة نوع فً الؽٌر خداع المخالفة هذه عن نشؤ واذا. لٌرة االؾ وثالثة لٌرة
. الشركاء موجبات لتحدٌد التضامن بشركات المتعلقة

 
 

. 9/3/1992 تارٌخ 120 للقانون وفقا معدلة -7 المادة

 رأس وٌوزع لبنانٌة لٌرة مالٌٌن خمسة عن المسإولٌة المحدودة الشركة مال رأس ٌقل ان ٌجوز ال 
 الخمسة عن كان سبب الي المال رأس نقص اذا . متساوٌة حصص الى مقداره كان مهما المال

 الشركة باستثناء آخر نوع الى الشركة تحوٌل او اكماله سنة مهلة فً وجب لبنانٌة لٌرة مالٌٌن
 ٌوجهه انذار بعد قضابٌا حلها مصلحة ذي لكل جاز الموجبٌن هذٌن باحد الشركة تقم لم فاذا. المؽفلة

 .  وضعها اصالح الجل مدٌرها الى
 
 

 وتعٌٌن الشركاء بٌن الحصص توزٌع بعد اال نهابٌة بصورة مإسسة الشركة تعتبر ال -8 المادة

 ان ٌجب. المصارؾ احد فً المدفوعة المبالػ واٌداع بكاملها قٌمتها وتحرٌر منهم كل حصص عدد
 لمدٌر ٌجوز ال . توفرت قد الشروط هذه جمٌع ان الشركة نظام فً صراحة المإسسون ٌعلن

 التسجٌل هذا ٌتم لم واذا. التجاري السجل فً الشركة تسجٌل قبل المودعة المبالػ ٌسحب ان الشركة
 االمور قاضً الى االلتجاء الشركاء من لكل جاز اٌداع اول تارٌخ من اشهر ستة مهلة فً

. دفعه ما باسترداد له الترخٌص بطلب المستعجلة
 
 

 او الخدمة اجارة ادخال وٌمنع. عٌنٌة او نقدٌة الشركاء خدمات تكون ان ٌجوز -9 المادة

.  المقدمات عداد فً الصناعة
 او خبٌر برأي واالستعانة الشركة نظام فً المقدمات هذه قٌمة تحدٌد ٌجب عٌنٌة مقدمات وجود عند
 تحدٌد صحة من التحقق الجل الشركة مركز منطقة فً االولى الدرجة محكمة تعٌنهم خبراء عدة
. القٌمة تلك

 بالتشارك تعهدهم عن ٌعدلوا ان لهإالء وٌعود العتٌدٌن الشركاء تصرؾ تحت الخبراء تقرٌر ٌوضع
. بالمبة عشرٌن من بؤكثر الحقٌقٌة قٌمتها ٌفوق المقدمات تخمٌن كان اذا
 
 

 الؽٌر تجاه بالتضامن والخبراء االولون والمدٌرون العٌنٌة المقدمات اصحاب ٌسؤل -10 المادة



 تؤسٌس وقت المذكورة المقدمات قٌمة تقدٌر صحة عدم عن التؤسٌس تارٌخ من سنوات خمس ولمدة
 قٌمة تحدد سنوٌة جردة او مٌزانٌة على ٌصادق جدٌد شرٌك كل ذاتها للمسإولٌة ٌتعرض. الشركة

 تارٌخ من سنوات خمس خالل وذلك بالواقع، هً مما بؤكثر جدٌدة اخرى مقدمات او المقدمات
. الجردة او المٌزانٌة توقٌع

 
 

 الشركة لها تخضع التً النشر قواعد لنفس المسإولٌة المحدودة الشركة تخضع -11 المادة

 االحكام مراعاة اهمل من عاتق على الملقاة المسإولٌة و البطالن عقوبات ولنفس المساهمة
. القانونٌة

 
 

 خالفا تإسس المسإولٌة محدودة شركة كل الشركاء بٌن مفعول وبدون باطلة تعتبر -12 المادة

. الؽٌر ازاء ببطالنها ٌتذرعوا ان للشركاء ٌجوز ال انه اال. السابقة بالمواد المبٌنة للشروط
 
 

 تسببوا الذٌن الشركاء ٌكون السابقة المادة باحكام عمال الشركة بطالن ٌعلن عندما -13 المادة

 االخرٌن الشركاء وتجاه الؽٌر تجاه بالتضامن مسإولٌن المإسسون و االولون المدٌرون و بالبطالن
 . الدعوى اقامة قبل زال قد سببه كان اذا البطالن دعوى تسمح ال . البطالن عن الناتج الضرر عن

 كانت اذا. االولى الدرجة محكمة حكم صدور وقبل المحاكمة خالل السبب ذلك ازالة باالمكان وٌبقى
 دعوة تارٌخ من ابتداء سٌرها ٌقؾ البطالن دعوى فإن الشركاء جمعٌة دعوة تستلزم البطالن ازالة
.  قرارها صدور حتى اصولٌة بصورة الجمعٌة تلك

 الشركة لبطالن المحددة الشروط ضمن الزمن لمرور المسإولٌة و البطالن دعاوى تخضع
. المساهمة

 
 

 صرٌح بند بموجب ٌشترط، ان ٌجوز انه اال لورثتهم باالرث الشركاء حصص تنتقل -14 المادة

 الورثة هإالء وباٌفاء شركاء بعضهم او الورثة قبول بعدم للشركة الخٌار اعطاء التؤسٌسً، العقد فً
 من الشهرٌن تتجاوز ان ٌجوز ال الخٌار مهلة ان على. القضاء بواسطة او رضاء تحدد التً حقوقهم
.  الوفاة تارٌخ

 ممثله الحالتٌن هاتٌن من كل فً محله وٌحل حجره او الشركاء احد بإفالس الشركة تحل ال
. القانونً

 
 

 ٌمثلون شركاء بموافقة اال عنها الجنبً الشركة فً حصص عن التفرغ ٌجوز ال -15 المادة

 والى الشركة مدٌر الى ٌبلػ عادي او رسمً بسند التفرغ ٌثبت. االقل على المال رأس ارباع ثالثة
. الشركاء من كل

 سند تبلؽها من ٌوما عشر خمسة مهلة فً عنها المتفرغ الحصص شراء فً االفضلٌة حق للشركة 
 مهلة فً ٌمارسه ان الشركاء من اكثر او لشرٌك ٌجوز  الحق هذا ممارستها عدم حال وفً. التفرغ



. تبلؽه تارٌخ من ٌوما ثالثٌن
 
 

 بنظام ٌعٌنون ؼٌرهم او الشركاء من مدٌرٌن عدة او مدٌر الشركة ادارة ٌكلؾ -16 المادة

. الطبٌعٌٌن االشخاص من ٌكونوا ان شرط محدودة ؼٌر او محدودة لمدة الحق بصك او الشركة
 ٌرد لم ما منتظما تسٌٌرا الشركة اعمال لتسٌٌر الالزمة السلطات جمٌع المدٌرٌن او بالمدٌر تناط
 بعضهم او المدٌرٌن عزل مخالؾ، بند كل من بالرؼم ٌجوز،. التؤسٌسً النظام فً مخالؾ نص

 قررت اذا. العزل هذا ٌبرر مشروع سبب وجود عند قضابً بقرار او الشركاء جمعٌة من بقرار
. الضرر و بالعطل المطالبة االخٌر لهذا حق مشروع سبب دون مدٌر عزل الشركاء جمعٌة

 
 

 لتكوٌن الصافٌة االرباح من بالمبة عشرة سنة كل ٌقتطعوا ان المدٌرٌن على ٌجب -17 المادة

. المال رأس من بالمبة خمسٌن ٌعادل احتٌاطً مال
 
 

 على الشركة من ٌحصلوا ان البطالن طابلة تحت الشركاء وعلى المدٌرٌن على ٌمنع -18 المادة

 بؤسماء حصلت ولو فروعهم او اصولهم او الزواجهم او النفسهم تكفالت او كفاالت او قروض
. مستعارة

 
 

 الؽٌر و الشركة ازاء الظروؾ، حسب ، بالتضامن او افرادٌا مسإولون المدٌرون -19 المادة

.  االدارة فً اخطابهم وعن الشركة نظام واحكام االشتراعً المرسوم هذا احكام مخالفتهم عن
 كل ٌتحمله ما نسبة المحكمة فتحدد للمسإولٌة، تعرضهم التً نفسها باالفعال مدٌرٌن عدة اشترك اذا

.  الضرر عن التعوٌضات من منهم
 المطالبة الجل الشركة لمصلحة المدٌرٌن ضد بالمسإولٌة الدعوى اقامة حق منهم ولكل للشركاء

.  لها المسبب الضرر عن الكامل بالتعوٌض
 من سابق ترخٌص او رأي على الدعوى هذه اقامة حق  تعلٌق شؤنه من التؤسٌسً العقد فً بند كل

.  المكتوب ؼٌر بحكم ٌعتبر الحق هذا ممارسة عن مسبقا العدول او الشركاء، جمعٌة
 بسبب المدٌرٌن على المقامة المسإولٌة دعوى السقاط الشركاء جمعٌة تصدره قرار بؤي ٌعتد ال

. باالدارة المتعلقة اخطابهم
 
 

 مرور بعد باقامتها الحق ٌسقط 19 بالمادة علٌها المنصوص المسإولٌة دعاوى ان -20 المادة

 اذا اكتشافها تارٌخ من او ظاهرة كانت اذا علٌها تبنى التً الضارة االفعال تارٌخ من سنوات ثالث
 سنوات عشر انقضاء بعد اال ٌسقط ال االدعاء فحق جناٌة االفعال هذه احد كان اذا اما . خفٌة كانت
. وقوعه على

 
 



 السنة، تلك فً الشركة اعمال عن تقرٌرا سنة كل بنهاٌة المدٌرون او المدٌر ٌنظم -21 المادة

 وٌدعوهم للشركاء وٌبلؽها ومٌزانٌة الخسابر و لالرباح وحسابا العام، لالستثمار وحسابا وجردة
 اعمال على التصدٌق خاللها ٌتم عامة جمعٌة الى السنة حسابات اقفال من اشهر ستة خالل

.  المدٌرٌن
 الوثابق كامل اصل ٌودع الشركاء جمعٌة النعقاد المعٌن الوقت من االقل على ٌوما عشرٌن قبل

 شرٌك لكل وٌحق وجوده، عند المراقبة مفوض تقرٌر مع الشركة، مركز فً السابقة بالمادة المعٌنة
.  الجمعٌة جلسة فً علٌها لٌجٌب خطٌة اسبلة المدٌر الى ٌوجه وان علٌها ٌطلع ان

 بؤعمال المتعلقة المستندات و القٌود على االطالع شاء متى ٌطلب ان ذلك، فوق شرٌك، لكل
.  السابقة الثالث السنوات

. المكتوب ؼٌر بحكم ٌعتبر المادة هذه مخالؾ بند كل
 
 

 فً بند على بناء ٌمكن انه اال. الشركاء ٌعقدها التً الجلسات فً القرارات تتخذ -22 المادة

 المادة احكام بتطبٌق منها ٌتعلق ما باستثناء القرارات اصدار جواز على االتفاق التؤسٌسً النظام
. الخطٌة االستشارات بطرٌقة-21

 
 

 برسابل او محلٌتٌن ٌومٌتٌن صحٌفتٌن فً ٌنشر بإعالن الجمعٌات الى الشركاء ٌدعى -23 المادة

. لالجتماع المحدد الوقت من شهر قبل الشركاء الى توجه مضمونة
 وجوده عند المراقبة مفوض فمن واال ، تعددهم عند المدٌرٌن من اي او المدٌر من الدعوة توجه
 عدد ربع ٌمثل الشركاء من فرٌق او شرٌك لكل الحق هذا ٌعود الدعوى توجٌه اهماله حال وفً

 ٌحق هإالء جمٌع تخلؾ وعند. االقل على المال رأس نصؾ ٌمثل او المال رأس وربع الشركاء
.  اعمالها جدول ووضع الجمعٌة دعوة ٌتولى شخص تعٌٌن القضاء الى ٌطلب ان شرٌك لكل
. المكتوب ؼٌر بحكم ٌعتبر االحكام لهذه مخالؾ بند كل

 
 

 التً الحصص عدد ٌعادل االصوات من بعدد الجمعٌات فً ٌشترك ان شرٌك لكل -24 المادة

 ٌوكل ان لشرٌك ٌجوز ال التؤسٌسً النظام فً مخالؾ بند وجود عدم حال وفً ٌمثلها، او ٌملكها
. بتمثٌله الشركاء ؼٌر من شخصا

 االخرى الحصص بنفسه ٌمثل وان حصصه من جزء فً بتمثٌله ؼٌره ٌوكل ان لشرٌك ٌجوز ال
. المكتوب ؼٌر بحكم ٌعتبر المادة هذه احكام ٌخالؾ بند كل

 
 

 نصؾ ٌمثلون شركاء من القرارات تتخذ الخطٌة االستشارات فً او الجمعٌات فً -25 المادة

 ٌدعى مخالؾ، نص الشركة نظام فً ٌكن ولم. االكثرٌة هذه تتحقق لم واذا. االقل على المال رأس
 المال راس مقدار كان مهما االصوات بؤكثرٌة القرارات وتصدر ثانٌة مرة ٌستشارون او الشركاء

. تمثله الذي
 



 

 بإجماع اال موجباته او مقدماته بزٌادة شرٌك الزام او الشركة جنسٌة تؽٌٌر ٌجوز ال -26 المادة

 ثالثة تمثل الشركاء من اكثرٌة تتوفر لم ما الشركة نظام على تعدٌل اي ادخال ٌجوز وال. الشركاء
. االقل على المال راس ارباع

 
 

 مبالػ اٌداع ٌجب نقدٌة بحصص الشركاء اكتتاب بطرٌق المال رأس زٌادة حالة فً -27 المادة

 الحصص كامل تحرٌر بعد اال سحبها الشركة لمدٌر ٌجوز وال المصارؾ احد فً االكتتابات
 تارٌخ من اشهر ستة مهلة فً التسجٌل هذا ٌتم لم اذا. التجاري السجل فً المال راس زٌادة وتسجٌل

. االشتراعً المرسوم هذا من الثامنة المادة من االخٌرة الفقرة احكام فتطبق مبلػ، اول اٌداع
 
 

 المادتٌن احكام فتطبق عٌنٌة، بمقدمات جزبٌا، او كلٌا المال، راس زٌادة تحققت اذا -28 المادة

. التجاري السجل فً الزٌادة تلك وتسجل االشتراعً المرسوم هذا من العاشرة و التاسعة
 
 

 راس انقاص تقرر ان التؤسٌسً النظام لتعدٌل المحددة بؤكثرٌتها الشركاء، لجمعٌة -29 المادة

.  الشركاء مساواة فً مساس اي دون المال
 فً رأٌه لٌعطً المال راس انقاص مشروع االخٌر هذا ابالغ ٌجب مراقبة مفوض وجود عند

 المال راس انقاص على الموافقة الجمعٌة قررت اذا. الجمعٌة عقد عند وشروطه التدبٌر هذا اسباب
 وٌحق محلٌتٌن، صحٌفتٌن فً وٌنشر التجاري السجل فً ٌسجل قرارها فان الخسابر، ؼٌر لسبب

 التً الشركة مركز محكمة امام نشر معاملة آخر تارٌخ من شهرٌن خالل علٌه ٌعترض ان دابن لكل
 المعترضٌن لحقوق ضمانات بتقدٌم الشركة الزام واما االعتراض، رد اما الظروؾ، حسب تقرر،
. االعتراض مهلة انقضاء قبل المال رأس انقاص معامالت فً البدء ٌجوز وال. بقرارها تعٌنها

 لسبب المال راس انقاص قررت التً للجمعٌة ٌجوز انه اال. حصصها شراء الشركة على ٌمتنع 
. الؽابها الجل الشركاء حصص من معٌن عدد بشراء مدٌرها تفوض ان الخسابر ؼٌر

 
 

. 9/3/1992 تارٌخ 120 للقانون وفقا معدلة -30 المادة

 هذا من 25 بالمادة المعٌنة باالكثرٌة ٌتخذ بقرار للمراقبة اكثر او مفوضا ٌعٌنوا ان للشركاء
:  الزامٌا التعٌٌن هذا وٌكون. االشتراعً المرسوم

 .  العشرٌن عن الشركاء عدد زاد اذا- أ
. لبنانٌة لٌرة ملٌون ثالثٌن الشركة مال راس بلػ اذا- ب
. االقل على المال راس خمس ٌمثلون اكثر او شرٌك المفوض تعٌٌن طلب اذا- ج
 
 

 لثالث مهمته وتمتد الخبراء جدول فً المقٌدٌن االشخاص من المراقبة مفوض ٌختار -31 المادة

: للمراقبة مفوضٌن ٌعٌن ال. سنوٌة دورات



. وفروعهم واصولهم وازواجهم المدٌرون- 1
. العٌنٌة المقدمات اصحاب الشركاء- 2
 واصولهم وأزواجهم دورٌة مرتبات مدٌرها من او الشركة من ٌتقاضون الذٌن االشخاص- 3

 هإالء تعٌٌن ٌجوز ال المراقبة، مفوضً وظابؾ انتهاء من سنوات خمس خالل. وفروعهم
 ٌعٌنوا ان نفسها المهلة فً ٌجوز وال. اعمالها مراقبة تولوا التً للشركة مدٌرٌن المفوضٌٌن

 الشركة مال راس من بالمبة عشرة تملك لشركات مراقبٌن او ادارة مجلس اعضاء او مدٌرٌن
.  مالها رأس من بالمبة عشرة االخٌرة هذه تملك او فٌها مراقبة مفوضً كانوا التً

 االحكام و ابتالفها بقدر المؽفلة الشركات على تطبق التً االحكام المراقبة مفوضً على تطبق 
. االشتراعً المرسوم بهذا علٌها المنصوص الخاصة

 
 

 ارباح الى تستند ال عندما الشركاء على الموزعة االرباح انصبة استرداد ٌجوز -32 المادة

 .  حاصلة حقٌقٌة
. االرباح انصبة لتوزٌع المحدد الٌوم مطلعه خماسً زمن لمرور االسترداد دعوى تخضع

 
 

 مهلة فً ، ٌقرروا ان الشركاء على ٌجب المال رأس ارباع ثالثة خسارة حالة فً -33 المادة

 حل ٌجب كان اذا ما الخسارة، تلك اظهرت التً الحسابات على للتصدٌق التالٌة اشهر االربعة
 رأس انقاص فورا علٌهم فٌستوجب النظام لتعدٌل المعٌنة باالكثرٌة حلها ٌقرروا لم فاذا. الشركة

 صحٌفتٌن فً ذكرهما السابق الحلٌن من اي باعتماد ٌقضً الذي القرار ٌنشر. الخسارة بمقدار المال
 .  التجاري السجل فً وٌسجل محلٌتٌن

 ٌطلب ان مصلحة ذي لكل ٌحق ، االولى بالفقرة المعٌنة المهلة فً قرارهم الشركاء ٌصدر لم اذا
. قضابٌا الشركة حل

 
 

 او بسٌطة توصٌة او تضامن شركة الى المسإولٌة المحدودة الشركة تحوٌل ان -34 المادة

 باالكثرٌة تقرٌره فٌمكن مساهمة شركة الى تحوٌلها اما. الشركاء اجماع ٌستلزم باالسهم توصٌة
. السابقتٌن السنتٌن حسابات على صدقوا قد الشركاء ٌكون ان شرط التؤسٌسً النظام لتعدٌل المعٌنة

 الثالثة عن تزٌد الصافٌة موجوداتها قٌمة ان علٌها التصدٌق بعد الشركة حسابات من تبٌن اذا
 شركة الى الشركة تحوٌل تقرر ان المال رأس نصؾ تمثل التً لالكثرٌة ٌجوز فانه لٌرة، مالٌٌن

 الشركة نوع تؽٌٌر ان . الحسابات صحة المثبت المراقبة مفوض تقرٌر على االطالع بعد مساهمة،
. باطال ٌكون المادة هذه الحكام خالفا ٌتم الذي

 
 

: االحتٌال بعقوبات ٌعاقب -35 المادة

 الشركاء بٌن الحصص توزٌع عن كاذبا تصرٌحا الشركة نظام فً ادرجوا الذٌن المإسسون- 
  وتحرٌر

. الحصص هذه   
 منقولة قٌمة  بؤٌة علنٌا اكتتابا الؽٌر بواسطة او مباشرة فتحوا الذٌن المدٌرون و االولون الشركاء- 



  او
. دٌن اسناد او اسهم   
  بعشرٌن الحقٌقٌة قٌمتها ٌفوق تقدٌرا تحاٌلٌة مناورات طرٌق عن عٌنٌة لمقدمات ٌعطً من كل- 
.  بالمبة   
  ارباح وحساب مٌزانٌة وجود بدون صورٌة ارباح طرٌق عن عٌنٌة لمقدمات ٌعطً من كل- 
. الواقع و متفقٌن ؼٌر وخسابر ارباح وحساب مٌزانٌة بواسطة او وخسابر   
. مصطنعة اكثرٌة خلق ٌحاولون او للشركاء جمعٌة فً ٌخلقون الذٌن الشركاء و المدٌرون- 
  تحول ال. التؤسٌس معامالت اتمام قبل المصارؾ احد فً المودعة المقدمات ٌسحب الذي المدٌر- 
 علٌها تنص التً االفعال العطاء المعنوي الجرابم اجتماع احكام تطبٌق دون المادة هذه احكام   

. االفالس حالة فً وخاصة اشد، وصفا

 
 

خاص بوجو التجارية العقود بعض يف عام بوجو التجارية العقود يف - الثالث الكتاب  
 
 
 

عامة احكام - األول الباب  
 
 
 

 للعقود الموضوعة الحصرٌة للقواعد مبدبٌا خاضعا التجارٌة العقود اثبات لٌس -254 المادة

 المشار العقود اثبات الخاصة القانونٌة االحكام عن الناتجة باالستثناءات االحتفاظ مع فٌجوز المدنٌة
. الظرؾ و العرؾ بحسب قبولها وجوب القاضً ٌرى التً االثبات طرق بجمٌع الٌها

 
 

 الؽٌر الى بالنظر الخاصة المخطوطات تارٌخ اثبات ٌجوز التجاري الوضع فً -255 المادة

. االثبات وسابل بجمٌع
. العكس ٌثبت ان الى صحٌحٌن ٌعدان تظهٌرها وتارٌخ للتداول القابلة االسناد تارٌخ ان
 
 

. الموجب هذا فً متضامنٌن ٌعدون تجاري موجب بمقتضى معا المدٌونٌن ان -256 المادة

. التجاري الدٌن كفالء على القرٌنة هذه وتطبق
 
 



. المبة فً بتسعة التجاري الوضع فً للفابدة القانونً المعدل حدد -257 المادة

 
 

 لم ما والتسعٌرات البورصة اسعار على الدارج والثمن العدل الثمن اثبات فً ٌعتمد -258 المادة

. مخالؾ اتفاق ٌكن
 
 

 وجه على معقودا ٌعد. بخدمة او بعمل القٌام به ٌقصد تجاري موجب من ما -259 المادة

. المهنة فً المعروؾ االجر فٌستحق سمسرة او عمولة او اجرة الفرٌقان ٌعٌن لم واذا. مجانً
 
 

  ظروؾ فً اال لالٌفاء مهال تمنح ان التجاري الوضع فً للمحكمة ٌحق ال -260 المادة

. استثنابٌة
  طلب قدم الذي اما. ذلك بعد التنفٌذ ٌطلب ان العقد الؽاء المحكمة من طلب الذي للفرٌق ٌحق وال

. االلؽاء بطلب ٌبدله ان له فٌحق التنفٌذ
. مقبوال ٌكون ال االلؽاء دعوى اقامة بعد بالموجبات القٌام ان
 
 

 الذي الفرٌق ٌخول المتتابعة الموجبات ذات العقود فً الموجبات احد تنفٌذ عدم ان -261 المادة

 دون ذلك ٌحول وال تنفذ لم التً الموجبات بجمٌع ٌختص فٌما العقد فسخ ٌطلب ان علٌه ٌجب بما قام
. والضرر العطل ببدل المطالبة فً حقه

 
 

 لم ان  سنوات عشر بمرور الدعاوى اقامة فً الحق ٌسقط التجاري الوضع فً -262 المادة

. اقصر اجل ٌعٌن
 االحوال كل فً تسقط المحكمة القضٌة عن الناتجة الدعوى فان ما حكما ٌتضمن قرار صدر واذا

. سنوات عشر بمرور
 
 

 قواعدها تحدد لم التً العقود وجمٌع الضمان وعقد النقل وعقد والتسلٌؾ البٌع ان -263 المادة

. وللعرؾ الموجبات لقانون خاضعة هً القانون هذا بمقتضى
. العمومٌة النقل بمشارٌع المتعلقة الخاصة القواعد النقل عقد على اٌضا وتطبق

 المختصة للقواعد خاضعة هً بضابع على ام مالٌة اوراق على أكانت سواء البورصة عملٌات ان
 بالبورصات الخاصة ولالنظمة الٌها، تصٌر او صٌؽتها تستعٌر التً المختلفة العقود بانواع

. التجارٌة
. البحرٌة التجارة قانون علٌها ٌنص خاصة لقواعد فتخضع البحرٌة بالتجارة المختصة العقود اما
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 الدٌن بموجبه ٌإمن الذي هو ٌلً فٌما المحددة للقواعد الخاضع التجاري الرهن ان -264 المادة

. التجاري
 
 

 3/4/2001 تارٌخ 308 رقم القانون من( 14 )المادة راجع -265 المادة

. قبولها وجوب المحكمة ترى التً االثبات وسابل بجمٌع الرهن ٌثبت التالٌة القٌود خال فٌما انه
 اصدر الذي المحل سجالت فً تسجل التؤمٌن سبٌل على انتقال بمعاملة ٌقام االسمً السند رهن ان

. نفسه السند وعلى السند
 اخرى عبارة او" تؤمٌنا وضعت القٌمة "عبارة فٌه تدرج بتظهٌر علٌه الرهن فٌقام المر  السند اما

. نفسه بالمعنى
 خطٌا مٌثاقا االحوال كل فً تستلزم علٌها الرهن فاقامة معٌن لشخص المترتبة العادٌة الدٌون واما

. دٌنه على الرهن اقٌم الذي للمدٌون ٌبلػ صحٌح تارٌخ ذا
 
 

 حوزة فً المرهون بقً اذا رهنا كونه بصفة مفعوال ٌنتج ال الرهن عقد ان -266 المادة

 ثقة احراز من ٌمكنه الحرة ثروته من جزءا ٌزال ال كؤنه الؽٌر اعتبار فً ٌظهر بحٌث المدٌون
 شخص حوزة فً او حوزته فً ٌبقى وان الدابن الى المرهون ٌسلم ان ٌجب بل لالستدانة جدٌدة
. لحسابه ٌبقٌه ثالث

 مقفال المرهونة االشٌاء او البضابع على المشتمل المحل مفاتٌح تسلم ان تاما، الٌد انتقال لٌعد وٌكفً
 منطبق االشٌاء تلك مقابل سند ٌسلم وان المدٌون، باسم لوحة حامل ؼٌر المحل هذا ٌكون ان بشرط
. التجاري العرؾ على

 
 

 فٌه ٌبٌن اٌصال سند الطلب عند المدٌون الى ٌسلم ان المرتهن الدابن على ٌجب -267 المادة

. الممٌزة عالماتها وجمٌع ووزنها ومقدارها ونوعها رهنا المسلمة االشٌاء ماهٌة
 
 

 ابدلت وان قابما ٌظل الرهن فعقد مثلٌة سندات او اشٌاء على قابما الرهن كان اذا -268 المادة

 ؼٌر السندات او االشٌاء هذه كانت واذا. نفسه النوع من سندات او باشٌاء السندات او االشٌاء هذه
 الرهن عقد ٌكون ان شرط على الدابن برضى وٌبدلها ٌسترجعها ان للمدٌون اٌضا فٌحق مثلٌة

. الحق هذا على نص قد االصلً



 
 

 او لالشٌاء المالزمة الحقوق جمٌع المدٌون لحساب ٌستعمل ان الدابن على ٌجب  -269 المادة

. الرهن سبٌل على الٌه المسلمة السندات
 استعمال ٌرٌد الذي المدٌون على وجب االختٌار حق تخول مالً اعتماد اسناد تسلمه ما كان واذا
 على بٌومٌن لالختٌار المعٌن االجل حلول قبل الالزمة االموال الدابن الى ٌإدي ان االختٌار فً حقه

. االقل
 
 

 دعً اذا المدٌون فعلى بكامله ثمنها ٌدفع لم اسنادا تؤمٌنا الموضوع الشًء كان واذا -270 المادة

 ٌعمد ان المرتهن للدابن جاز واال االقل على بٌومٌن االستحقاق قبل الدابن الى المال ٌإدي ان للدفع
. االسناد بٌع الى

 
 

 بسٌط بالغ على اٌام ثمانٌة مرور بعد - للدابن ٌحق االستحقاق فً الدفع عدم وعند -271 المادة

 دابرة ربٌس الى ٌرجع ان - وجد اذا المرهون المال مقدم الثالث الشخص والى المدٌون الى ٌرسله
. االمتٌاز بوجه الثمن من دٌنه الدابن وٌستوفً العلنٌة بالمزاٌدة المرهونة االشٌاء ببٌع فٌعنً االجراء

 بدون به ٌتصرؾ ان او المرهون ٌتملك ان للدابن ٌجٌز الرهن عقد فً نص كل باطال وٌعد
ًال  المبٌنة المعامالت . آنفا

 
 

والسمسرة والوساطة التجارية الوكالة يف - الثالث الباب   
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. تجارٌة بمعامالت تختص عندما تجارٌة الوكالة تكون -272 المادة

 على ٌجب عندما اآلتً الفصل الحكام خاضعا وٌكون  وساطة عقد العقد هذا ٌسمى اخص  وبوجه
. وكله من لحساب تجاري عنوان تحت او الخاص باسمه ٌعمل ان الوكٌل
 الثانً الكتاب الحكام خاضعة وموجباته حقوقه تكون موكله باسم ٌعمل ان الوكٌل على ٌجب وعندما



. الموجبات قانون من
 
 

 نص هناك ٌكن لم ما االحوال جمٌع فً للوكٌل االجر ٌحق التجاري الوضع فً -273 المادة

 او العرؾ بحسب او المهنة تعرٌفة بحسب فٌعٌن اتفاق بمقتضى االجر هذا ٌحدد لم واذا. مخالؾ
. الظرؾ

 
 

 التجارٌة ؼٌر االعمال تجٌز ال مطلق توكٌل على احتوت وان التجارٌة الوكالة ان -274 المادة

. صرٌح نص بمقتضى اال
 
 

 فً الٌد مطلق ٌعد العمل من جزء شؤن فً اال تعلٌمات ٌتلق لم الذي الوكٌل ان -275 المادة

. الباقً الجزء
 
 

 الٌوم من اعتبارا بالموكل المختصة االموال عن الفابدة ٌدفع ان الوكٌل على ٌجب -276 المادة

. الموكل المر وفاقا اٌداعها او تسلٌمها فٌه ٌلزمه كان الذي
 
 

 العناصر وعلى الوكالة صفات على نفسه الوقت فً مشتمال العقد ٌكون عندما -277 المادة

 المختلفٌن ووكالبه التاجر بٌن تنشؤ التً العقود فً عادة ٌحدث كما االستخدام لعقد االساسٌة
 االستخدام عقد قواعد تطبق الوكالة او الفرع ومدٌر والمعتمد الجواب والمندوب المحلً كالمندوب

. بالؽٌر ٌختص فٌما الوكالة قواعد وتطبق وكٌله مع التاجر بعالقات ٌختص فٌما
 
 

 بحسب عادٌٌن وكالء بمثابة وتارة كمستخدمٌن تارة ٌعدون التجارٌٌن الممثلٌن ان -278 المادة

  العقد فسخ عند حال كل فً لهم ٌحق ولكن. العمل فً استقاللهم او ارتباطهم من العقد علٌه ٌدل ما
 عرفا المقررة المسبق االعالن مهلة من ٌستفٌدوا ان. استبدادي ؼٌر لسبب الفسخ هذا كان ولو

. الوحٌدة مهنتهم التجاري التمثٌل ٌكون ان بشرط
 ونفقات  وادارة مستخدمٌن وهٌبة مكاتب وله متعددة تجارٌة لبٌوت وكٌال التجاري الممثل كان واذا

. تاجرا نفسه هو فٌصبح التجاري للتمثٌل حقٌقً مشروع صاحب اعتباره معها ٌجوز عامة
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 مفوضه لحساب ولكن الخاص باسمه ٌعقد ان نفسه على ٌاخذ الذي هو الوسٌط ان -279 المادة

. مالٌة مإونة او عمولة مقابل التجارٌة العملٌات من وؼٌرهما وشراء بٌعا
. الفصل هذا فً المبٌنة االحكام مراعاة مع الوساطة عقد على تطبق الوكالة قواعد ان
 
 

 وٌكون العقد عن الناتجة الحقوق ٌكتسب الخاص باسمه ٌعاقد الذي الوسٌط ان -280 المادة

ًال  به ٌختص العمل كان لو كما عاقدهم الذٌن االشخاص نحو مباشرة ملزما  لهإالء وٌحق شخصٌا
 ان لهم ٌحق وال به الشخصٌة عالقتهم عن الناتجة الدفع اسباب بجمٌع علٌه ٌدلوا ان االشخاص

. مباشرة المفوض ٌداعوا
. الوكالة قواعد علٌها فتطبق بدابنٌه او بالوسٌط المفوض عالقات اما
 
 

 له مجازا كان اذا اال له المعطاة االوامر بتنفٌذ بذاته ٌقوم ان الوسٌط على ٌجب -281 المادة

 لهذه تضطره ظروؾ هناك كانت او ثالثا شخصا عنه ٌنٌب ان العرؾ بحسب او االتفاق بحسب
. نفسه عن الوسٌط انابه الذي الشخص مباشرة ٌداعً ان للمفوض ٌحق االحوال هذه وفً االنابة

 
 

. برضاه اال مفوضه ضد فرٌقا نفسه ٌنصب ان للوسٌط ٌحق ال  -282 المادة

 
 

 مخاطر ٌتحمل فهو المفوض رضى بدون ثالثا شخصا اسلؾ او الوسٌط ادان اذا -283 المادة

. عمله
 
 

 او االٌفاء عدم عن مسإوال الوسٌط ٌكون ال ترخٌص بدون االسالؾ حالة خال فٌما -284 المادة

 العرؾ كان او كفلهم قد كان اذا اال عاقدهم الذٌن على المترتبة الموجبات سابر تنفٌذ عدم عن
. بذلك ٌقضً فٌه ٌقٌم الذي المحل فً التجاري

 تحدد وهً الثقة عمولة لها ٌقال خاصة عمولة ٌتناول ان له ٌحق ٌعاقده من ٌكفل الذي الوسٌط ان
. الوسٌط فٌها عاقد التً المحلة عرؾ بحسب علٌها االتفاق عدم عند

 
 

 لم وان المعاملة انعقاد بمجرد العمولة تستحق السابقة المادة باحكام االحتفاظ مع انه -285 المادة

 خطؤ عن ناتجا بها القٌام عدم كان اذا اال عاتقه، على اخذها التً بالموجبات الثالث الشخص ٌقم
. الوسٌط ارتكبه

. المفوض الى ٌعزى سبب العملٌة اتمام دون حال اذا اٌضا العمولة وتستحق



 المطالبة سوى سعٌه مقابل للوسٌط ٌحق فال اخرى اسباب اتمامها دون حالت التً العملٌات فً اما
. المحلة عرؾ ٌفرضه الذي بالتعوٌض

 
 

 لم ما االضافٌة النفقات جملتها ومن الصافٌة ؼٌر العملٌة قٌمة على العمولة تحسب -286 المادة

. مخالؾ اتفاق ٌكن
 
 

  لمصلحة بها قام التً والمصارٌؾ والسلفات النفقات جمٌع ٌسترد ان للوكٌل ٌحق -287 المادة

. فوابدها مع المفوض
 ٌطلب ان ٌستطٌع ال ولكنه والنقل الخزن نفقات مقابل تعوٌضا الحساب فً ٌدخل ان اٌضا له وٌحق
. لمستخدمٌه اجرا

 
 

 ٌنشؤ المودعة او اوالمخزونة الٌه المرسلة البضابع قٌمة على امتٌاز وسٌط لكل -288 المادة

 قام التً والمدفوعات والسلفات القروض جمٌع استٌفاء الجل اٌداعها، او خزنها او ارسالها بمجرد
. حٌازته فً وجودها مدة فً ام البضابع تسلمه قبل اكان سواء بها

. القانون هذا من 266 المادة فً علٌه المنصوص الشرط تحقق اذا اال ٌقوم ال االمتٌاز هذا ان على
. والنفقات والعموالت الفوابد مع االصلً المبلػ الممتاز الوسٌط دٌن فً وٌدخل

 دٌنه قٌمة ثمنها من ٌستوفً ان للوسٌط فٌحق المفوض لحساب وسلمت بٌعت قد البضابع كانت اذا
. المفوض دابنً قبل

 
 

 مشروع سبب بدون عنها ٌنكل الذي الوسٌط او الوساطة ٌلؽً الذي المفوض ان -289 المادة

. والضرر العطل بدل الداء ٌستهدؾ
 
 

 مقابل مفوضه لحساب اعادتها او البضابع ارسال ٌلتزم الذي المرسل الوسٌط ان -290 المادة

 التً للنصوص البضاعة بنقل ٌختص فٌما ٌخضع ولكنه وسٌط بمثابة ٌعد الخاص وباسمه اجر
. النقل ملتزم لها ٌخضع

 
 

السمسرة يف - الثالث الفصل  
 
 



 
 الى االخر الفرٌق ٌرشد ان السمسار ٌدعى فرٌق به ٌلتزم عقد هً السمسرة -291 المادة

. أجر مقابل وذلك التعاقد، مفاوضات فً له وسٌطا هو ٌكون ان او ما اتفاق لعقد واسطة
. السمسرة على عام بوجه تطبق الوكالة وقواعد

 
 

 وفاقا ٌحدد رسمٌة تعرٌفة بموجب او باالتفاق معٌنا ٌكن لم اذا السمسار اجر ان -292 المادة

. الظروؾ بحسب قٌمته القاضً ٌقدر او للعرؾ
 للقاضً فٌحق تستلزمها التً والجهود القضٌة ماهٌة مع ٌتناسب ال علٌه المتفق االجر ان ظهر واذا 

. المإداة للخدمة عادال اجرا ٌصبح بحٌث ٌخفضه ان
 
 

 التً المفاوضة او اعطاها التً المعلومات تإدي عندما االجر السمسار ٌستحق -293 المادة

. االتفاق عقد الى اجراها،
. الشرط تحقق بعد اال االجر ٌستحق فال التعلٌق شرط تحت االتفاق انعقد واذا
. االتفاق ٌتم لم وان له تجب فهً السمسار بها قام التً النفقات ارجاع اشترط واذا

 
 

 عمل اذا بها قام التً النفقات استعادة وفً االجر فً حق كل السمسار ٌفقد -294 المادة

 ما باجر وعده على الشخص هذا حمل اذا او موجباته ٌخالؾ بما المعاقد الثالث الشخص لمصلحة
. النٌة حسن قواعد تعارض ظروؾ فً

 
 

 بعدم عالما كان او مالءمتهم بعدم اشتهروا الشخاص ٌتوسط ان للسمسار ٌحق ال -295 المادة

. اهلٌتهم
 
 

 نصوصها مع بواسطته عقدت التً المعامالت جمٌع ٌسجل ان علٌه وٌجب -296 المادة

 االصل طبق نسخة ذلك كل عن وٌعطً بها المختصة الوثابق جمٌع ٌحفظ وان الخاصة وشروطها
. المتعاقدٌن من ٌطلبها من لكل
. المعاملة تتم ان الى بالنموذج ٌحتفظ ان علٌه ٌجب لنموذج وفاقا تعقد التً  البٌوع وفً

 
 

 بورصات وفً المالٌة االوراق بورصات فً والسمسرة التوسط معامالت ان -297 المادة

. خاص لتشرٌع الحاجة قدر على تخضع البضابع

 



 
اجلاري احلساب يف - الرابع الباب  

 
 
 

 االموال، تسلٌم ٌتبادال ان تستدعً احوالهما شخصان اتفق  كلما جار حساب ٌتكون -298 المادة

 بحٌث واحد حساب منها ٌتؤلؾ والتسلٌؾ للتسلؾ بسٌطة بنود الى الدٌون من مالهما تحوٌل على
. لالداء ومهٌبا مستحقا دٌنا الحساب هذا اقفال عند وحده النهابً الرصٌد ٌصبح

 
 

 شامال ٌجعاله ان فلهما الفرٌقٌن مشٌبة على ٌتوقؾ الجاري الحساب اتساع ان -299 المادة

. فقط منها معٌن لنوع أو معامالتهما لجمٌع
 الحالة هذه وفً واحد، فرٌق لجهة او الفرٌقٌن لجهة مكشوفا الجاري الحساب ٌكون ان ٌجوز

 وال. كافٌة مإونة الفرٌق ذاك لدى كان اذا اال  لآلخر المال باسالؾ الفرٌقٌن احد  ٌلزم ال االخٌرة
. لمصلحته اٌجابً رصٌد على الحساب هذا ٌستقر ان االحوال من حال فً ٌجوز

 
 

 نفقات واسترداد عمولة على الحصول حق ٌنفً ال الجاري الحساب وجود ان -300 المادة

. مخالؾ اتفاق هناك ٌكن لم ما الحساب فً تقٌد وهً الجاري بالحساب المختصة المعامالت
 
 

 اتفاق ٌكن لم ما قٌمته قبض بشرط اال حاصال ٌعد ال تجاري سند بواسطة الدفع ان -301 المادة

 سبٌل على به االحتفاظ مع لمستلمه فٌحق استحقاقه موعد فً السند قٌمة تسدد لم واذا. مخالؾ
. مسلمه حساب على قٌمته ٌقٌد ان به، المنوطة الحقوق استعمال ومع التؤمٌن

 اال الحساب فً ٌقٌده ان مخالؾ  اتفاق كل من بالرؼم للمستلم ٌحق ال السند مسلم افالس حالة وفً
 على وجب الصورة هذه على سندات قٌدت واذا. االٌفاء عدم وٌثبت االستحقاق اجل ٌحل ان بعد

. السندات تلك موقعو اداها التً الدفعات نسبة على التفلٌسة فً طلباته مبلػ ٌخفض ان متسلمها
 
 

 المعدل على تحسب فابدة المستلم على المسلم لمصلحة حتما تنتج الدفعات ان -302 المادة

. العرؾ او العقد بمقتضى معٌنة تكن لم اذا القانونً
 
 

 صفاتها فقدت الجاري الحساب فً ادخلت اذا الفرٌقٌن الحد المترتبة الدٌون ان -303 المادة

 وال للمداعاة وال للمقاصة وال لالٌفاء حدة على قابلة ذلك بعد تكون فال الذاتً وكٌانها الخاصة



. الزمن بمرور منفردة للسقوط وال التنفٌذ طرؾ الحدى
 ٌكن لم ما الجاري الحساب فً ادخلت التً بالدٌون المتصلة العٌنٌة او الشخصٌة التؤمٌنات وتزول

. الفرٌقٌن بٌن مخالؾ اتفاق
 
 

ًال  الفرٌقٌن احد ٌعد ال -304 المادة  فان الجاري الحساب ختام قبل اآلخر للفرٌق مدٌونا او دابنا

 حتما عنه تنشؤ الذي وهو بٌنهما القانونٌة العالقات حالة ٌحدد الذي هووحده الحساب هذا اٌقاؾ
. والمدٌون الدابن ٌعٌن الذي وهو واستالؾ تسلٌؾ من الحساب بنود لجمٌع االجمالٌة المقاصة

 
 

 بحسب أو العقد بمقتضى المعٌنة االستحقاق آجال فً وٌصفً الحساب ٌوقؾ -305 المادة

. اشهر ستة كل نهاٌة ففً واال المحلً العرؾ
 المعدل على فابدة التصفٌة ٌوم من ابتداء ٌنتج االداء ومستحق صافٌا دٌنا الباقً الرصٌد وٌإلؾ
. القانونً المعدل فعلى واال جدٌد حساب الى الرصٌد هذا نقل اذا الجاري الحساب فً المعٌن

 من ذلك ؼٌر او تكرار او اؼفال او خطؤ جراء من الحساب بتصحٌح المختصة الدعاوى ان
. اشهر ستة مهلة فً تقام ان ٌجب التصحٌحات

 
 

 ٌنتهً االجل على ٌتفق لم وان االتفاق بمقتضى المعٌن الوقت فً العقد  ٌنتهً -306 المادة

. بافالسه او االهلٌة بفقدانه او احدهما بوفاة اٌضا وٌنتهً الفرٌقٌن احد ارادة بحسب العقد

 
 

ادلصارف عمليات يف - اخلامس الباب  
 
 
 

 وٌجب له مالكا ٌصبح النقود من مبلؽا الودٌعة سبٌل على ٌتلقى الذي المصرؾ ان  -307 المادة

 شروط بحسب او المودع من طلب اول عند دفعات عدة او واحدة دفعة تعادله بقٌمة ٌرده ان علٌه
. العقد فً المعٌنة المسبق االعالن او المهل
. بارجاعها او بالودٌعة المختصة العملٌات جمٌع على خطٌة بوثابق البرهان ٌقام ان ٌجب

 النهار ولؽاٌة عطلة ٌوم ٌكن لم ان اٌداع كل ٌلً الذي الٌوم من ابتداء االقتضاء عند الفابدة وتجب
. مخالؾ اتفاق هناك ٌكن لم ما مبلػ كل اعادة ٌسبق الذي

 
 

 لم ما للمودع تبقى االوراق هذه فملكٌة مالٌة اوراقا المصرؾ فً اودع ما كان اذا -308 المادة



. ذلك خالؾ القصد ان ٌثبت
 تلك فً التصرؾ حق قٌد بدون خطٌا المصرؾ منح قد المودع كان اذا القصد هذا وجود وٌقدر

. نوعها من اوراق ارجاع بحق له اعترؾ او االوراق
 المالٌة االوراق ادارة نفسه على المصرؾ اخذ اذا المصرفٌة الودابع على الوكالة قواعد وتطبق

. عمولة مقابل المودعة
 
 

 علٌها تطبق منها خانات فً او الحدٌدٌة الصنادٌق فً توضع التً الودابع ان -309 المادة

. األشٌاء اجارة قواعد
. المؤجورة الصنادٌق سالمة مسإوالعن المصرؾ وٌكون

 
 

 تحت االموال بعض ٌضع ان االعتماد فاتح ٌلتزم المالً االعتماد فتح عقود فً -310 المادة

 مهلة ضمن احتٌاجه بحسب متوالٌة دفعات او واحدة دفعة ٌتناولها ان له فٌحق به الموثوق تصرؾ
. معٌنة

 ما تصرفه تحت الموضوع المبلػ على قٌمته تزاد العقد مدة فً به الموثوق ٌرجعه او ٌوافٌه ما ان
. مخالؾ اتفاق هناك ٌكن لم
 
 

 عدٌم كان او ملًء ؼٌر به الموثوق اصبح اذا العقد ٌنقض ان االعتماد لفاتح ٌجوز -311 المادة

. االعتماد فاتح من علم ؼٌر على التعاقد وقت المالءة
 ان االعتماد لفاتح حق به الموثوق قدمها التً الشخصٌة او العٌنٌة الضمانات فً هام نقص وقع واذا

. الحال مقتضى حسب بابه قفل او االعتماد مبلػ تخفٌض او اضافٌة ضمانة ٌطلب
 
 

ًال  المقدمة الضمانة كانت اذا -312 المادة  ابتداء ٌإمن العقد عند المتخذ الرهن قٌد فان عقارٌا رهنا

. االعتماد فتح عقد على بناء بعد فٌما تحصل التً السلفات جمٌع تارٌخه، من
 
 

 االعتماد هذا المصرؾ واٌد الؽٌر لمصلحة باٌفاء المصرفً االعتماد خصص اذا -313 المادة

 ازاءه ملزما المصرؾ وٌصبح رضاه بدون تعدٌله او عنه الرجوع ذلك بعد ٌجوز فال لمستحقه
. المقصودة واالٌفاءات االوراق بقبول ونهابٌا مباشرة
 الفابدة مع به وكل ما النفاذ انفقها التً والمصارٌؾ دفعها التً المبالػ ٌسترد ان للمصرؾ وٌحق
. عمولة استٌفاء اٌضا له وٌحق. الدفع ٌوم من ابتداء اتفاق، ٌكن لم القانونٌة الفابدة او علٌها المتفق

 
 

 قانون الحكام تخضع الباب هذا فً المذكورة ؼٌر المصرفٌة العملٌات ان -314 المادة

 تحت تنطوي التً العقود او المذكورة العملٌات عن الناجمة المختلفة بالعقود المختصة الموجبات



. العملٌات هذه حكمها

 
 

للتداول القابلة االسناد من وغريىا التجارية االسناد يف - الرابع الكتاب  
 
 
 

السحب سند او السفتجة - االول الباب   
 
 
 

وصيغتو السحب سند انشاء يف - االول الفصل  
 
 
 

: على السحب سند ٌحتوي -315 المادة

. السند هذا كتابة فً المستعملة باللؽة نفسه السند نص فً سحب سند او سفتجة كلمة ذكر- 1
. معٌن مبلػ بدفع الصرٌح التوكٌل- 2
(. علٌه المسحوب )ٌدفع ان ٌجب الذي الشخص اسم- 3
. االستحقاق تارٌخ بٌان- 4
. الدفع فٌه ٌجري ان ٌجب الذي المحل بٌان- 5
. امره على بناء الدفع ٌكون ان ٌجب الذي او له الدفع ٌجب الذي الشخص اسم- 6
. السند فٌهما انشا اللذٌن والمحل التارٌخ بٌان- 7
(. الساحب )السند منشا توقٌع- 8
 
 

 سند الٌعد السابقة المادة فً المبٌنة المحتوٌات من شًء فٌه ٌنقص الذي السند ان -316 المادة

: اآلتٌة الفقرات فً المعٌنة االحوال فً اال سحب
. االطالع لدى للدفع مستحقا ٌعد االستحقاق تارٌخ فٌه ٌبٌن لم الذي السند ان
 محال ٌعد علٌه المسحوب اسم بجانب ٌذكر الذي المحل فاسم الدفع لمحل خاص ذكر ٌكن لم اذا

. نفسه الوقت فً علٌه المسحوب القامة ومحال للدفع
. الساحب اسم بجانب المذكور المحل فً منشؤ ٌعد انشابه محل فٌه ٌذكر لم الذي السحب سند ان



 
 

. نفسه الساحب المر السحب سند ٌكون ان  ٌجوز -317 المادة

. نفسه الساحب على مسحوبا ٌكون ان وٌمكن
. ثالث شخص لحساب مسحوبا ٌكون ان ٌمكن كما

 المسحوب فٌها ٌقٌم التً المحلة فً كان سواء  ثالث شخص مقام فً للدفع قابال ٌكون ان وٌجوز
. اخرى محلة فً او علٌه

 
 

 ما، بمدة االطالع بعد او االطالع لدى للدفع المستحقة السندات فً للساحب ٌجوز -318 المادة

 اسناد من آخر سند أي فً لؽوا ٌعد الشرط هذا ولكن المبلػ عن الفابدة اداء وجوب ٌشترط ان
. السحب
. لؽوا الشرط هذا عد واال السند فً الفابدة معدل ٌعٌن ان وٌجب

. آخر تارٌخ ٌعٌن لم اذا السحب سند تارٌخ من الفابدة وتسري
 
 

 عند صالحا ٌعد معا وباالرقام باالحرؾ المبلػ فٌه كتب الذي السحب سند ان -319 المادة

. الكاملة باالحرؾ المكتوب المبلػ قدر على القٌمتٌن اختالؾ
 عند صالحا ٌعد فال باالرقام ام الكاملة باالحرؾ اكان سواء مرارا قٌمته كتبت الذي السند اما

. االدنى المبلػ قدر على اال القٌم اختالؾ
 
 

 او سحب بسند االلتزام لهم ٌجوز ال اشخاص تواقٌع على  محتوٌا السند كان اذا -320 المادة

 االشخاص اللزام آخر سبب الي تصلح ال تواقٌع او وهمٌٌن اشخاص تواقٌع او مزورة تواقٌع على
 التزام صحة دون ٌحول ال فذلك باسمهم، السند توقٌع جرى الذٌن او السحب سند على وقعوا الذٌن
. السند على الموقعٌن سابر

 
 

 له ٌكن لم شخص عن وكٌال كونه بصفة سحب سند على امضاءه وقع من كل -321 المادة

 كان التً الحقوق نفس باالٌفاء قام اذا له وتكون السند هذا بمقتضى هونفسه ٌلزم بتمثٌله صالحٌة
 تجاوز الذي الوكٌل شؤن فً المنوال هذا على االمر وٌجري. المزعوم الموكل علٌها ٌحصل

. صالحٌته
 
 

. ولالٌفاء السند لقبول كافل الساحب ان -322 المادة

. لؽوا ٌعد االٌفاء كفالة من تملصه ٌفٌد نص كل ولكن القبول كفالة من ٌتملص ان له وٌجوز

 



 
ادلؤونة يف - الثاين الفصل  

 
 
 

 ٌبقى ان ٌمنع ال وهذا السند، لحسابه ٌسحب الذي الشخص او الساحب المإونة ٌقدم -323 المادة

 كان اذا المإونة توجد فقط السند وحامل المظهرٌن تجاه شخصٌا مسإوال الؽٌر لحساب الساحب
 بمبلػ لحسابه السند سحب الذي للشخص او للساحب مدٌونا السند استحقاق تارٌخ فً علٌه المسحوب

. السند قٌمه االقل على ٌوازي
. التوالً على السند حاملً الى حتما تنتقل المإونة ملكٌة ان
 
 

. المإونة وجود ٌفٌد السند قبول ان -324 المادة

. المظهرٌن الى بالنظر لها مثبت القبول وهذا
 على البرهان ٌقٌم ان المإونة وجود انكار عند وحده الساحب على ٌجب عدمه او القبول حالة وفً
 قد االحتجاج ٌكن وان ضمانها لزمه واال االستحقاق تارٌخ فً مإونة لدٌه كان علٌه المسحوب ان

. المعٌنة المهل فوات بعد اقٌم

 
 

التظهري يف - الثالث الفصل  
 
 
 

 لالنتقال قابل هو صرٌح وجه على" المر "مسحوبا ٌكن لم وان سحب سند كل -325 المادة

. التظهٌر بطرٌقة
 قابال السند ٌكون فال له مماثال تعبٌرا او" المر لٌس "كلمات السحب سند على الساحب وضع واذا

. ومفاعٌله العادي التفرغ بصٌؽة اال لالنتقال
 الساحب لمصلحة او ال، ام للسند قابال اكان سواء علٌه المسحوب لمصلحة التظهٌر ٌكون ان وٌصح

. مجددا السند ٌظهروا ان ٌمكنهم االشخاص وهإالء علٌه موجب آخر شخص أي لمصلحة او
 
 

. لؽوا ٌعد التظهٌر علٌه ٌعلق شرط وكل. مطلقا بسٌطا التظهٌر ٌكون ان ٌجب -326 المادة

. باطل الجزبً التظهٌر



. بٌاض على تظهٌر بمثابة ٌعد" لحامله "والتظهٌر
 
 

( اضافٌة ورقة )به ملصقة ورقة على او السحب سند على التظهٌر ٌكتب ان ٌجب -327 المادة

. المظهر توقٌع على مشتمال ٌكون ان وٌجب
 على تظهٌر )المظهر توقٌع على ٌقتصر ان او له المظهر الشخص التظهٌر فً ٌعٌن ال ان وٌجوز
 او السحب سند ظهر على كتب اذا اال صحٌحا التظهٌر ٌكون ال االخٌرة الحالة هذه وفً( بٌاض
. االضافٌة الورقة على

 
 

. السحب سند عند الناشبة الحقوق جمٌع ٌنقل التظهٌر ان -328 المادة

: السند لحامل فٌحق بٌاض على التظهٌر كان واذا
. آخر شخص اسم او اسمه بوضع البٌاض ٌمؤل ان- 1
. آخر لشخص او بٌاض على مجددا السند ٌظهر ان- 2
. تظهٌر وبدون البٌاض ملء بدون ثالث شخص الى السند ٌسلم ان- 3
 
 

. مخالؾ اتفاق ٌكن لم ما واالٌفاء للقبول كافل المظهر ان -329 المادة

 الذٌن االشخاص تجاه بالضمان ملزما ٌكون ال الحالة هذه وفً مجددا، التظهٌر ٌمنع ان وٌمكنه
. بعد فٌما السند لهم ٌظهر

 
 

 من منقطعة ؼٌر بسلسلة حقه اثبت  اذا الشرعً حامله ٌعد السحب سند محرز ان -330 المادة

. لؽوا الوجه هذا من ٌعد المشطوب والتظهٌر. بٌاض على االخٌر التظهٌر ٌكون وان التظهٌرات
 للسند حابزا ٌعد االخٌر التظهٌر هذا فموقع آخر بتظهٌر متبعا بٌاض على التظهٌر كان واذا

. بٌاض على التظهٌر بمقتضى
  للطرٌقة وفقا حقه ٌثبت الذي السند فحامل الطوارئ من طارئ باي شخص من السحب سند نزع اذا

 كان اذا او سٌبة نٌة عن احرزه قد كان اذا اال السند عن بالتخلً ٌلزم ال السابقة الفقرة فً المبٌنة
. فادحا خطؤ ارتكب قد احرازه عند

 
 

 بالدفوع حامله على ٌدلوا ان لهم ٌحق ال سحب بسند علٌهم المدعى االشخاص ان  -331 المادة

 عند تعمد قد السند حامل ٌكن لم ما السابقٌن بحاملٌه او السند بساحب الشخصٌة عالقتهم على المبنٌة
. بالمدٌون االضرار احرازه

 
 

" بالوكالة "او" للقبض "او" لالستٌفاء القٌمة "عبارة على محتوٌا التظهٌر كان اذا -332 المادة

 الحقوق جمٌع ٌستعمل ان السند لحامل فٌحق البسٌط التوكٌل تفٌد التً العبارات من ذلك ؼٌر او



. التوكٌل سبٌل على اال ٌظهره ان  ٌستطٌع ال ولكنه عنه الناشبة
 بها االدالء ٌمكن التً بالدفوع اال السند حامل على ٌدلوا ان علٌهم للموجب ٌحق ال الحالة هذه وفً
. المظهر على

. االهلٌة بفقدانه او الموكل بوفاة حكمها ٌنتهً ال الوكٌل تظهٌر ٌتضمنها التً الوكالة ان
 
 

 القٌمة "او" ضمانا موضوعة القٌمة "عبارة على ٌحتوي التظهٌر كان اذا -333 المادة

 جمٌع ٌستعمل ان السند لحامل فٌحق التؤمٌن تفٌد التً العبارات من ذلك ؼٌر او" رهنا موضوعة
. التوكٌل سبٌل على اال تظهٌره ٌعد فال السند ظهر اذا ولكنه عنه الناشبة الحقوق

 بالمظهر الشخصٌة عالقتهم على المبنٌة بالدفوع السند حامل على ٌدلوا ان علٌهم للموجب ٌجوز وال
. بالمدٌون االضرار احرازه عند تعمد قد السند حامل ٌكن لم ما
 
 

 له السابق التظهٌر ٌنتجها التً المفاعٌل نفس ٌنتج لالستحقاق الالحق التظهٌر ان -334 المادة

 المعٌنة المهلة انقضاء بعد تم الذي التظهٌر او االٌفاء عدم بسبب لالحتجاج الالحق التظهٌر ان بٌد
. العادي التفرغ مفاعٌل اال لهما ٌكون ال االحتجاج القامة

 البرهان ٌقم لم ما االحتجاج القامة المعٌنة المهلة انقضاء قبل  حاصال ٌعد تارٌخ بدون التظهٌر ان
. العكس على

 
 

. تزوٌرا الفعل هذا عد واال سابق بتارٌخ االوامر تإرخ ان  ٌجوز ال -335 المادة
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 علٌه المسحوب على السحب  سند قبول ٌعرض ان االستحقاق تارٌخ حتى ٌجوز -336 المادة

. له محرز أي قبل من او السند حامل قبل من اكان سواء اقامته محل فً
 
 

 بدون او مهلة تعٌٌن مع للقبول عرضه سحب سند كل فً ٌشترط ان للساحب ٌحق -337 المادة

. تعٌٌنها
 فً او ثالث شخص عند للدفع قابال السند ٌكن لم ما للقبول عرضه السند فً ٌمنع ان له وٌجوز

. علٌه االطالع بعد ما الجل مسحوبا السند كان او علٌه المسحوب فٌها ٌقٌم التً ؼٌر محلة



. معٌن اجل قبل للقبول السند عرض ٌحظر ان اٌضا له وٌجوز
 لم ما تعٌٌن، بدون او مهلة  تعٌٌن مع للقبول عرضه وجوب ٌشترط ان له ٌحق للسند مظهر كل
. للقبول عرضه بمنع صرح قد الساحب ٌكن

 
 

 من سنة خالل للقبول تعرض ان ٌجب االطالع بعد لمهلة المسحوبة السندات ان -338 المادة

. تارٌخها
. منها اطول او االخٌرة المهلة هذه من اقصر مهلة ٌعٌن ان للساحب ٌجوز انه على

. الٌها المشار المهل ٌنقصوا ان للمظهرٌن وٌجوز
 
 

 ٌلً الذي الٌوم فً ثانٌة مرة علٌه السند عرض ٌطلب ان علٌه للمسحوب ٌجوز -339 المادة

 ٌتذرعوا ان العالقة لذوي ٌحق وال االول العرض ٌلً الذي الٌوم فً ثانٌة مرة علٌه السند العرض
. االحتجاج ورقة فً مذكورا المطلب هذا كان اذا اال المطلب هذا تلٌبة بعدم

. للقبول عرضه عند علٌه للمسحوب عنه بالتخلً السند حامل ٌلزم ال
 
 

 تماثلها اخرى كلمة او" مقبول "بكلمة عنه وٌعبر السحب سند على القبول ٌكتب -340 المادة

. القبول بمثابة السند ظهر على توقٌعه مجرد وٌعد علٌه المسحوب من ممضً وٌكون
 معٌنة مهلة فً للقبول عرضه ٌجب كان او علٌه االطالع بعد ما مهلة فً للدفع قابال السند كان اذا

 ان السند حامل ٌطلب لم ما فٌه، اعطً الذي الٌوم فً القبول ٌإرخ ان ٌجب خاص علىنص بناء
 ٌنظم باحتجاج االؼفال هذا ٌثبت  ان السند فلحامل تارٌخ ٌوضع لم واذا. العرض ٌوم فً ٌإرخ
. الساحب وعلى المظهرٌن على الرجوع فً حقوقه ٌحفظ لكً القانونٌة المدة ضمن

 
 

 من قسم على ٌقصره ان علٌه المسحوب ٌجوز ولكن قٌد بدون مطلقا القبول ٌكون -341 المادة

. المبلػ
 ٌكون القابل ان على. رفضا ٌعد القبول عبارة فً به ٌإتى السحب سند لمدرجات آخر تعدٌل كل

. قبوله عبارة بمفاد ملزما
 
 

 علٌه المسحوب فٌه ٌقٌم الذي المحل ؼٌر للدفع محال السند فً الساحب اذاعٌن -342 المادة

 للسند قبوله عند ٌعٌنه ان علٌه للمسحوب فٌحق عنده، الدفع اجراء ٌجب ثالثا شخصا ٌعٌن ان بدون
. االٌفاء محل فً بنفسه الدفع التزم كؤنه عد التعٌٌن هذا بدون قبل  واذا
 فً عنوانا القبول عبارة فً ٌعٌن ان اقامته محل فً للدفع قابال السند كان اذا علٌه للمسحوب ٌحق
. االٌفاء الجراء المحلة نفس

 
 



. االستحقاق موعد فً باالٌفاء ٌلزمه للسند علٌه المسحوب قبول ان -343 المادة

 مباشرة دعوى القابل على ٌقٌم ان الساحب نفس هو كان وان السند لحامل ٌحق االٌفاء عدم وعند
. 371و 370 المادتٌن الحكام وفاقا طلبه ٌمكن ما كل بها ٌطلب السحب سند عن ناشبة

 
 

 ٌعد اعادته قبل علٌها شطب ثم السند على القبول عبارة علٌه المسحوب وضع اذا -344 المادة

. العكس على البرهان ٌقم لم ما السند اعادة قبل واقعا الشطب وٌعتبر القبول عن امتنع كؤنه
 تجاه ملزما ٌكون كان، اٌا موقعٌه الحد او السند لحامل خطٌا قبوله اعلن اذا علٌه المسحوب ان على

. قبوله عبارة بمفاد هإالء
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. تكفل بموجب بعضه او كله مضمونا ٌكون ان ٌجوز السحب سند مبلػ اٌفاء ان -345 المادة

. السند موقعً احد او ثالثا شخص الضمانة هذه وٌعطً
 
 

 ٌبٌن مستقل صك فً واما اضافٌة ورقة على او السحب سند على اما التكفل ٌكتب -346 المادة

. التكفل فٌه اعطى الذي المحل
. المتكفل علٌه وٌوقع مماثلة اخرى بعبارة او" للتكفل صالح "بكلمات عنه وٌعبر
 االمضاء صاحب كان اذا اال السحب سند ظهر على المتكفل توقٌع بمجرد حاصال التكفل وٌعد

. الساحب او علٌه المسحوب
. الساحب لحساب معطى ٌعد ٌعٌن لم واذا. لحسابه اعطً الذي الشخص التكفل فً ٌعٌن ان ٌجب

 
 

. المكفول به ٌلزم الذي الوجه على ملزم المتكفل ان -347 المادة

 فً العٌب سبب عدا ما كان سبب الي باطال ضمنه الذي الموجب كان ولو صحٌحا التزامه وٌعد
. الصٌؽة

 وعلى المكفول على الحقوق من عنه ٌنشؤ ما ٌكتسب السحب سند قٌمة ٌدفع الذي المتكفل ان
. السحب سند بمقتضى المكفول تجاه الملزمٌن
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: اآلتٌة الوجوه على السند ٌسحب ان ٌجوز -348 المادة

. االطالع لدى- 
. االطالع بعد ما لمهلة- 
. معٌن تارٌخ من تبتدئ لمهلة- 
. معٌن لٌوم- 
 ذات تكون او ذكرها المتقدم االوجه ؼٌر وجه على استحقاقها ٌكون التً السحب سندات اما

. باطلة فهً متوالٌة استحقاقات
 
 

 فً لالستٌفاء ٌقدم ان وٌجب تقدٌمه عند لالٌفاء قابل االطالع لدى السحب  سند ان -349 المادة

. منها اطول مهلة ٌشترط ان او المهلة هذه ٌخفض ان للساحب وٌجوز. تارٌخه من تبتدئ سنة خالل
. ٌخفضوها ان للمظهرٌن ٌجوز كما

 الحالة هذه وفً. معٌن تارٌخ قبل لالستٌفاء تقدٌمه عدم ٌوجب ان" االطالع لدى سند "لساحب وٌحق
. التارٌخ هذا من التقدٌم مهلة تبتدئ

 
 

 القبول بتارٌخ اما ٌحدد االطالع بعد ما لمهلة المسحوب السند استحقاق موعد ان -350 المادة

. االحتجاج بتارٌخ واما
 من االخٌر الٌوم فً معطى القابل الى بالنظر ٌعد تارٌخ بدون فالقبول احتجاج هناك ٌكن لم وان

. القبول الجل السند  لعرض المعٌنة المهلة
 
 

 بعد او معٌن تارٌخ بعد اشهر لعدة او لشهر المسحوب السند استحقاق موعد ان -351 المادة

 تارٌخ ٌكن لم وان. االٌفاء فٌه ٌتم ان ٌجب الذي الشهر من ٌقابله الذي التارٌخ فً ٌقع االطالع
. الشهر هذا من االخٌر الٌوم فً ٌقع فاالستحقاق مقابل
 فٌجب االطالع بعد او معٌن تارٌخ بعد شهر ونصؾ  اشهر عدة او لشهر مسحوبا السند كان واذا
. الكاملة االشهر تحسب ان اوال
 شباط نصؾ او الثانً كانون نصؾ )مثال نصفه فً او الشهر ابتداء فً االستحقاق موعد عٌن واذا
 من االخٌر والٌوم عشر الخامس والٌوم االول الٌوم التعبٌر هذا من ٌفهم الشهر نهاٌة فً أو...(. الخ

. الشهر
 او اٌام ثمانٌة مدة بل اسبوعان او اسبوع به ٌعنً ال  ٌوما عشر خمسة او اٌام ثمانٌة تعبٌر ان

. فعال تتم ٌوما عشر خمسة
. ٌوما عشر خمسة ٌفٌد" شهر نصؾ "وتعبٌر



 
 

 روزنامة عن روزنامته تختلؾ بمكان معٌن ٌوم فً االداء مستحق السند كان اذا -352 المادة

. االٌفاء محل فً المرعٌة الروزنامة بحسب معٌنا االستحقاق تارٌخ فٌعد السند اصدار مكان
 تارٌخ من ما مهلة فً االداء مستحق وكان الروزنامة مختلفً محلٌن بٌن مسحوبا السند كان واذا

. االستحقاق موعد ٌحدد ثم السند اصدار لٌوم المقابل الٌوم االٌفاء محل روزنامة من فٌإخذ معٌن
. السابقة الفقرة فً المبٌنة للقواعد وفاقا تحسب السحب سندات بعرض المختصة المهل ان

 عقدت النٌة ان تفٌد مدرجاته  كانت او السحب سند فً نص وجد اذا تطبق ال القواعد هذه ان على
. مخالفة قواعد اتباع على
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 من ما مهلة فً او معٌن ٌوم فً االداء المستحق السحب سند حامل على ٌجب -353 المادة

. استحقاقه ٌوم فً لالٌفاء السند ٌقدم ان االطالع بعد او معٌن تارٌخ
. لالٌفاء تقدٌم بمثابة المقاصة لؽرفة السند تقدٌم وٌعد

 
 

 بعد الٌه تسلٌمه حامله من ٌطلب ان السند قٌمة دفعه عند علٌه للمسحوب ٌحق -354 المادة

. علٌه االٌفاء  عبارة وضع
. الجزبً االٌفاء ٌرفض ان السند لحامل ٌجوز وال

 االٌفاء هذا تفٌد السند على اشارة وضع ٌطلب ان علٌه للمسحوب ٌحق الجزبً االٌفاء حالة وفً
. اٌصال سند ٌؤخذ وان
. والمظهر الساحب ذمة منه تبرأ السند قٌمة اصل من ٌوفى مبلػ وكل

. الباقً بالمبلػ ٌختص فٌما االحتجاج ٌقدم ان السند حامل وعلى
 
 

. االستحقاق قبل اٌفابه قبول على السحب سند حامل ٌجبر ال -355 المادة

. عمله مخاطر تحمل االستحقاق، قبل علٌه المسحوب اوفى واذا
 ٌستوثق ان وعلٌه فادحا، خطؤ او خداعا ارتكب قد كان اذا اال قانونا ٌبرأ االستحقاق فً ٌوفً ومن
. المظهرٌن توقٌع صحة من ال التظهٌرات تسلسل صحة من

 
 



 فٌجوز االٌفاء محل فً متداولة ؼٌر بعمله لالٌفاء قابل انه السحب سند فً كتب اذا -356 المادة

 السند لحامل فٌجوز المدٌون تؤخر واذا االستحقاق ٌوم فً سعرها حسب البالد بعملة قٌمته تدفع ان
 واما االستحقاق ٌوم فً سعرها بحسب اما البالد بعملة السند قٌمة دفع اختٌاره حسب ٌطلب ان

. الدفع ٌوم فً سعرها بحسب
 ٌشترط ان ٌمكنه الساحب ان على االٌفاء محل فً المرعً العرؾ بحسب االجنبٌة العملة قٌمة تحدد

. السند فً معٌن لسعر وفاقا تحسب القٌمة ان
 معٌنة بعملة ٌتم ان ٌجب االٌفاء ان الساحب ٌشترط عندما تطبق ال تقدم فٌما المبٌنة القواعد ان بٌد
(. اجنبٌة بعملة الفعلً االٌفاء شرط)

 قٌمتها ولكن اٌفابه ومحل السند اصدار محل فً واحدة تسمٌة لها بعملة معٌنة السند قٌمة كانت واذا
. االٌفاء محل عملة على االتفاق حصول فٌقدر المحلٌن، هذٌن فً تختلؾ

 
 

 المبلػ اٌداع مٌدون لكل فٌحق االستحقاق ٌوم فً لالستٌفاء السحب سند ٌقدم لم اذا -357 المادة

 حامل عاتق على والمخاطر النفقات وتكون الدولة امانات ٌقبل ان له المجاز المصرؾ فً امانة
. السند
. السحب سند تسلٌم مقابل االٌداع سند بتسلٌم اال المدٌون بعدبذ ٌلزم وال

 
 

. حامله افلس او السحب سند فقد اذا اال االٌفاء على االعتراض ٌقبل ال -358 المادة

 
 

 على بناء باستٌفابه التشبث لصاحبه فٌحق بالقبول مقترن ؼٌر سحب سند فقد اذا -359 المادة

... الخ رابعة او ثالثة او ثانٌة نسخة
 
 

 نسخة على بناء باٌفابه المطالبة ٌجوز فال بالقبول مقترنا المفقود السند كان واذا -360 المادة

. كفالة وباداء المحكمة من بقرار اال... الخ رابعة او ثالثة او ثانٌة
 
 

 ٌبرز ان مقبول ؼٌر او مقبوال كان سواء السند اضاع الذي الشخص ٌتمكن لم اذا -361 المادة

 هذا على والحصول المفقود السند اٌفاء ٌطلب ان له فٌحق. الخ الرابعة او الثالثة او الثانٌة النسخة
. كفالة وادى بدفاتره ملكٌته ثبت اذا المحكمة من قرار  بمقتضى االٌفاء

 
 

 السند لصاحب فٌحق السابقتٌن المادتٌن الى باالستناد المطلوب االٌفاء رفض اذا -362 المادة

 السند استحقاق ٌلً الذي الٌوم فً وضعها ٌجب احتجاج بوثٌقة حقوقه جمٌع ٌحفظ ان المفقود
 فً وللمظهرٌن للساحب ترسل ان فٌجب 367 المادة فً علٌها المنصوص التنبٌهات اما. المفقود
. المذكورة المادة فً المعٌنة المهل



 
 

 الى ٌرجع ان الثانٌة النسخة على الحصول الجل المفقود السند صاحب على ٌجب -363 المادة

 له المظهر تجاه وباهتمامه باسمه ٌعاونه ان المظهر هذا على وٌجب. مباشرة السند له ظهر من
 صاحب فٌتحملها النفقات اما السند ساحب الى ٌصل حتى مظهر الى مظهر من وهكذا. مباشرة

. المفقود السند
 
 

 مرور بعد ٌسقط 361و 360 المادتٌن فً علٌها المنصوص الكفالة موجب ان -364 المادة

. القضاء لدى مداعاة او طلب المدة هذه خالل فً ٌقدم لم اذا سنوات ثالثة

 
 

االيفاء ولعدم القبول لعدم ادلداعاة يف - الثامن الفصل  
 

السحب جتديد ويف االحتجاج يف  
 
 
 

االيفاء ولعدم القبول لعدم ادلداعاة - االول اجلزء  
 
 
 

 الموجب سابر وعلى الساحب وعلى المظهرٌن على الرجوع السند لحامل ٌجوز -365 المادة

: علٌهم
. االٌفاء ٌحصل لم اذا االستحقاق عند

: االستحقاق قبل حتى تلك له وٌجوز
. جزبٌا او كان كلٌا القبول عن االمتناع حصل اذا - 1
 توقفه ٌقرر لم وان االٌفاء عن توقؾ واذا ال ام للسند قابال اكان سواء علٌه المسحوب افلس اذا- 2

. جدوى بال الحجز وبقً امواله حجزت اذا او حكم بموجب
. للقبول صالح ؼٌر السند وكان الساحب افلس اذا - 3
 فً ٌمكنهم السابقتٌن االخٌرتٌن الفقرتٌن فً المبٌنة االحوال فً علٌهم المدعى الكفالء ان على 

 استدعاء اقامتهم محل فً التجارٌة المحكمة لربٌس ٌقدموا ان الدعوى اقامة من اٌام ثالثة خالل
 الكفالء على  فٌه ٌجب الذي التارٌخ القرار فً فٌعٌن مشروعا الطلب هذا وجد واذا مهلة بطلب



  التارٌخ الصورة هذه على الممنوحة المهل تتجاوز ان بدون الٌها المومؤ التجارٌة السندات اٌفاء
. لالستبناؾ وال لالعتراض قابال ٌكون ال القرار وهذا. لالستحقاق المعٌن

 
 

 لعدم االحتجاج )رسمٌة بوثٌقة االٌفاء عن او القبول عن االمتناع ٌثبت ان ٌجب -366 المادة

(. االٌفاء لعدم او القبول
 كان واذا. للقبول السند عرض الجل المعٌنة المهل ضمن" القبول لعدم االحتجاج "ٌوضع ان وٌجب
 الفقرة فً علٌها المنصوص الحالة فً كما المهلة من االخٌر الٌوم فً االولى للمرة عرض قد السند

. التالً الٌوم فً االحتجاج وضع اٌضا فٌمكن 339 المادة من االولى
 ٌوم من او معٌن تارٌخ من ما مهلة فً او معٌن ٌوم فً االداء مستحق سند اٌفاء لعدم االحتجاج ان

 السند كان واذا. السند استحقاق ٌوم ٌلٌان اللذٌن الشؽل ٌومً احد فً وضعه ٌجب علٌه االطالع
 فً السابقة الفقرة فً المبٌنة الشروط بحسب االحتجاج ٌنظم ان فٌجب االطالع لدى االداء مستحق

. القبول عدم على االحتجاج شان
. االٌفاء لعدم االحتجاج اقامة وعن لالٌفاء السند عرض عن ٌؽنً" القبول لعدم االحتجاج "وان
 حجزها وبقً امواله حجزت او ال ام للسند قابال اكان سواء االٌفاء عن علٌه المسحوب توقؾ واذا
 علٌه للمسحوب السند ٌقدم ان بعد اال القضابٌة بالمراجعة ٌقوم ان السند لحامل ٌجوز فال جدوى بال

. احتجاجا ٌنظم ان وبعد االستٌفاء الجل
 ؼٌر سند صاحب افالس اعلن او ال، ام للسند قابال اكان سواء علٌه، المسحوب افالس اعلن واذا

 المراجعة من السند حامل لٌتمكن االفالس اعالن المتضمن الحكم ابراز فٌكفً للقبول صالح
. القضابٌة

 
 
 

 ظهر من الى االٌفاء عدم او القبول عدم عن بالؼا ٌرسل ان السند حامل على ٌجب -367 المادة

 وجد اذا السند عرض ٌوم او االحتجاج ٌوم تلً التً االربعة الشؽل اٌام فً الساحب والى السند له
. نفقة بال االعادة ٌجٌز نص

 له ظهر من ٌعلم ان الٌه البالغ وصول ٌوم ٌلٌان اللذٌن الشؽل ٌومً فً مظهر كل على وٌجب
 وهكذا. السابقة البالؼات ارسلوا الذٌن االشخاص وعناوٌن اسماء له مبٌنا تسلمه الذي بالبالغ السند

. السابق البالغ وصول تارٌخ من تقدم فٌما المبٌنة المهل وتبتدئ. الساحب الى الوصول حتى دوالٌك
 المدة فً نفسه البالغ ٌرسل ان ٌجب السابقة للفقرة وفاقا السند موقعً احد الى بالغ ٌرسل وعندما
. المتكفل الى نفسها
 المظهر الى البالغ ارسال فٌكفً مقرإة ؼٌر بصورة ٌبنه او عنوانه المظهرٌن احد ٌبٌن لم واذا
. تقدمه الذي
. السحب سند ارجاع بمجرد حتى كان شكل باي ٌرسله ان ٌمكنه البالغ ارسال علٌه وجب من

 كتاب البرٌد فً وضع اذا روعٌت قد المهلة وتعتبر. المعٌنة المهلة فً البالغ ارسال ٌثبت ان وعلٌه
. المذكورة المهلة خالل فً البالغ على ٌشتمل

 االقتضاء عند ٌكون ولكنه للسقوط حقه ٌستهدؾ ال تقدم فٌما المبٌنة المهلة فً البالغ ٌرسل ال ومن
. السند مبلػ الضرر بدل ٌتجاوز ان بدون باهماله، احدثه الذي الضرر عن مسإوال

 
 



 بدون اعادة "عبارة توقٌعه مع السند على المتكفل او المظهر او الساحب وضع اذا -368 المادة

 من القضابٌة المراجعة اراد اذا السند حامل فٌعفى لها مماثلة عبارة اٌة او" احتجاج بدون "او" نفقة
. االٌفاء عدم او القبول عدم على االحتجاج اقامة
 البالؼات ارسال عن وال المعٌنة المهلة فً عرضه عن السند حامل تؽنً ال العبارة هذه ان على

. السند حامل ضد به ٌدلً من على فٌكون بالمهل التقٌد عدم اثبات اما. الالزمة
 كاتبها كان اذا اما الموقعٌن جمٌع تتناول مفاعٌلها فان الساحب عن صادرة العبارة تلك كانت واذا

 العبارة هذه وجود مع احتجاجا السند حامل اقام واذا. سواه تتناول ال مفاعٌلها فان متكفال او مظهرا
 متكفل او مظهر عن صادرة العبارة كانت واذا  عاتقه على تكون النفقات فان علٌها الساحب وتوقٌع

. السند موقعً جمٌع من استٌفاإها ٌمكن اقٌم اذا االحتجاج نفقات فان
 
 

 مسإولٌن ٌكونون سحب سند كفلوا او ظهروا او قبلوا او سحبوا الذٌن جمٌع -369 المادة

. السند حامل تجاه متضامنٌن
 التً الموجبات بترتٌب ٌتقٌد ان بدون مجموعا او افرادا هإالء جمٌع ٌداعً ان السند ولحامل

. التزموها
. باٌفابه وقام سندا وقع من لكل ٌكون الحق وهذا

 فً بعده جاإوا ولو االخرٌن مداعاة من تمنع ال علٌهم الموجب احد على المقامة الدعاوى ان
. الترتٌب

 
 

: ٌداعٌه الذي من ٌطلب ان السند لحامل -370 المادة

. علٌها نص وجد اذا الفوابد مع الموفى ؼٌر او المقبول ؼٌر السحب سند مبلػ- 1
. االستحقاق تارٌخ من ابتداء القانونٌة الفوابد- 2
. النفقات وسابر المرسلة والبالؼات االحتجاج نفقت- 3
 القطع معدل على ٌحسب قطع مبلػ السند قٌمة من فٌخفض االستحقاق قبل الدعوى اقٌمت واذا 

 اقامة محل فً المعدل هذا ٌكون كما( الدولة امانات قبول له المجاز البنك معدل اي )الرسمً
. الدعوى تقدٌم تارٌخ فً السند حامل

 
 

: كفالءه ٌطالب ان ٌمكنه السند مبلػ اوفى من -371 المادة

. دفعه الذي المبلػ بكامل - 1
. دفعه ٌوم من ابتداء القانونً المعدل على محسوبة المبلػ هذا بفوابد- 2
. النفقات من دفعه بما - 3
 
 

 ٌطلب ان له ٌحق للمداعاة مستهدفا كان او دعوى علٌه اقٌمت علٌه موجب كل -372 المادة

. االٌفاء ذكر على تشتمل حساب وورقة االحتجاج وثٌقة مع الٌه السند ٌسلم ان السند اٌفابه مقابل
. بعده جاء من وتظهٌر تظهٌره ٌشطب ان له ٌحق السحب سند اوفً مظهر وكل



 
 

 قبوال، ٌنل لم الذي الجزء  اوفى فمن للسند جزبً قبول اثر على الدعوى اقٌمت اذا -373 المادة

 اخرى جهة من وٌجب بالمبلػ اٌصال سند واعطابه السند على االٌفاء هذا ذكر ٌطلب ان له ٌحق
 فٌما المداعاة من لٌمكنه االحتجاج وثٌقة مع االصل طبق عنه نسخة الٌه ٌسلم ان السند حامل على
. بعد

 
 

: المعٌنة المهل انقضاء بعد -374 المادة

. االطالع بعد ما مهلة فً او  االطالع لدى االداء المستحق السند عرض الجل- 1
. االٌفاء عدم او القبول عدم بداعً االحتجاج اقامة الجل- 2
". نفقة بدون االعادة "عبارة وجدت اذا لالستٌفاء السند تقدٌم الجل- 3
  قابل عدا ما علٌهم الموجب سابر وعن الساحب وعن المظهرٌن عن السند حامل حقوق تسقط 
. السند 
. االستحقاق وقت فً المإونة وجود اثبت اذا اال الساحب لمصلحة ٌتم ال السقوط هذا ان على 

. علٌه مسحوبا السند كان الذي الشخص مداعاة اال السند لحامل ٌبقى ال الحالة هذه وفً
 
 

 ضمن فتسقط الساحب عٌنها التً المهلة فً القبول الجل السند ٌعرض لم اذا -375 المادة

 لم ما القبول لعدم او االٌفاء لعدم المداعاة فً السند حامل حقوق السابقة المادة فً المعٌنة الحدود
. القبول ضمان من اال التملص ٌقصد لم الساحب ان االتفاق نصوص من ٌظهر
. للمظهر اال بها التذرع ٌحق فال التظهٌرات احد فً السند، عرض الجل مهلة فرضت واذا

 
 

 ٌمكن ال حابل المعٌنة المهل فً االحتجاج اقامة دون او السند عرض دون حال اذا -376 المادة

. المهل هذه فتمدد( القاهرة الظروؾ من ذلك ؼٌر او الدول احدى فً قانونً نص كوجود )تذلٌله
 ٌشٌر وان مظهره، الى القاهرة القوة وجود عن بالؼا تؤخٌر بدون ٌرسل ان السند حامل على وٌجب

 فٌما وتطبق علٌه امضاءه وٌوقع ٌإرخه ان بعد االضافة على او السحب سند على البالغ هذا الى
. 367 المادة احكام بقً

 ٌقٌم وان لالٌفاء او للقبول ابطاء بدون ٌعرضه ان السند حامل على ٌجب القاهرة القوة زوال وبعد
. االقتضاء عند االحتجاج

 بدون المداعاة له فتحق االستحقاق موعد بعد ٌوما ثالثٌن من اكثر القاهرة القوة استمرت اذا اما
. االحتجاج اقامة او السند عرض الى حاجة
 مهلة تبتدئ االطالع بعد ما مهلة فً او االطالع عند االداء المستحقة بالسندات ٌختص وفٌما

 وان القاهرة القوة  بوجود علما مظهره الى السند حامل فٌه ٌرسل الذي التارٌخ من ٌوما الثالثٌن
 االداء المستحقة بالسندات ٌختص وفٌما. السند لعرض المعٌنة المهلة انقضاء قبل البالغ ارسال ٌكن
. السند فً المعٌنة االطالع مهلة ٌوما الثالثٌن مهلة الى تضاؾ االطالع بعد ما مهلة فً

 الٌه فوض بالذي او السند بحامل المختصة المحضة الشخصٌة االفعال القاهرة القوة قبٌل من ولتعد
. االحتجاج اقامة او السند عرض



 
 

االحتجاج يف - الثاين اجلزء  
 
 
 

 معاونٌه، احد او العدل الكاتب بواسطة االٌفاء لعدم او القبول لعدم االحتجاج  ٌقام -377 المادة

: ٌوجه ان وٌجب
 الى المعروؾ، االخٌر اقامته محل الى او السند اٌفاء علٌه ٌجب كان الذي الشخص اقامة محل الى

 اقامة محل والى االقتضاء، عند الٌفابه السحب سند فً المعٌنٌن االشخاص من كل اقامة محل
 وفاقا التبلٌؽات وتجري واحد بصك ٌتم ذلك كل. التدخل بطرٌقة السند قبل الذي الثالث الشخص
. المدنٌة المحاكمات اصول قانون من ٌلٌها وما 353 المادة الحكام

 
 

 والتظهٌرات القبول ونص بحرفٌته السحب سند صورة االحتجاج صك ٌتضمن -378 المادة

 علٌه ٌجب الذي الشخص كان اذا ما فٌه وٌذكر السند، قٌمة بدفع واالنذار فٌه المبٌنة والتعلٌمات
. عنه االمتناع او التوقٌع عن والعجز االٌفاء عن االمتناع اسباب مع ؼاببا او حاضرا السند اٌفاء

 
 

 الحالة فً اال االحتجاج عمل عن ٌؽنً السند حامل به ٌقوم عمل من وما -379 المادة

. السند بفقدان المتعلقة ٌلٌها وما 360 المادة فً علٌها المنصوص
 
 

 وان االحتجاجات عن االصل طبق بصورة ٌحتفظ ان العدل الكاتب على ٌجب -380 المادة

  الداء استهدؾ واال خاص سجل فً توارٌخها ترتٌب وبحسب فٌوما ٌوما بكاملها نصوصها ٌدرج
. الشؤن ذوي الى والضرر العطل بدل

 
 

السحب جتديد يف - الثالث اجلزء  
 
 
 



 ان مخالؾ، نص هناك ٌكن لم ما ٌمكنه،  القضابٌة المراجعة حق ٌملك شخص كل -381 المادة

 عند االداء واجب وٌكون كفالبه احد على ٌسحب( المجدد السحب )جدٌد سند بواسطة ماله  ٌسترد
. الكفٌل هذا اقامة محل فً االطالع
 المبالػ على عالوة للسند الالزمة الطوابع قٌمة وعلى السمسرة بدل على الجدٌد السند ٌحتوي

. 371و 370 المادتٌن فً علٌها المنصوص
 لسند ٌكون الذي السعر بحسب السند هذا قٌمة فتحدد الجدٌد للسند الساحب هو السند حامل كان واذا

 فٌه ٌقٌم الذي المحل على االصلً السند دفع فٌه ٌجب كان الذي المحل من مسحوب" االطالع لدى"
 ٌكون الذي السعر بحسب تحدد قٌمته فان المظهرٌن احد هو الجدٌد السند ساحب كان واذا. الكفٌل
 ٌقٌم الذي المحل على الجدٌد السند ساحب فٌه ٌقٌم الذي المحل من مسحوب" االطالع لدى "السند

. الكفٌل فٌه
 
 

. المجددة السندات تواتر ٌجوز ال -382 المادة

. اٌضا والساحب واحد مجدد بسند اال ٌلزم ال مظهر فكل

 
 

التدخل يف - التاسع الفصل  
 
 
 

عامة احكام - االول اجلزء  
 
 
 

 لالٌفاء او للقبول شخصا ٌعٌن ان المتكلفٌن احد او المظهرٌن الحد او للساحب ٌحق -383 المادة

. االقتضاء عند
 مدٌون لمصلحة ٌتدخل شخص السحب سند ٌوفً او ٌقبل ان ٌلً فٌما المحددة الشروط ضمن ٌجوز

. للمداعاة مستهدؾ
 سند بمقتضى ملزما شخصا او نفسه علٌه المسحوب ٌكون او ثالثا شخصا المتدخل ٌكون ان وٌجوز
 الشؽل، اٌام من ٌومٌن ظرؾ فً بتدخله ٌعلم ان المتدخل على وٌجب. السند قابل وٌستثنى السحب

 الذي الضرر عن االقتضاء عند مسإوال كان المهلة بهذه ٌتقٌد لم واذا لمصلحته تدخل الذي الشخص
. السحب سند مبلػ الضرر هذا بدل ٌتجاوز ان بدون اهماله عن نشؤ

 



 
التدخل بطريقة القبول - الثاين اجلزء  

 
 
 

 قبل المداعاة فٌه تجوز حال كل فً حصوله ٌمكن التدخل بطرٌقة القبول ان -384 المادة

. للقبول معد سند لحامل االستحقاق
 ان السند لحامل ٌحق ال االٌفاء محل فً االقتضاء عند الٌفابه او لقبول السند فً شخص ٌعٌن عندما
 السند عرض قد كان اذا اال الالحقٌن السند موقعً وال الشخص هذا عٌن من االستحقاق قبل ٌداعً

. احتجاج بوثٌقة االمتناع هذا واثبت قبوله، عن فامتنع المعٌن الشخص على
 قبله اذا اما. التدخل بطرٌقة القبول ٌرفض ان السند لحامل ٌجوز التدخل حاالت من ذلك ؼٌر وفً
 موقعً وعلى لمصلحته القبول جرى الذي الشخص على االستحقاق قبل الدعوى اقامة فً حقه فٌفقد
. الالحقٌن السند

 
 

 فٌه وٌعٌن المتدخل وٌوقعه السحب سند على ٌذكر التدخل بطرٌقة القبول ان -385 المادة

. الساحب لمصلحة حاصال القبول ٌعد الشخص هذا ٌعٌن لم واذا لحسابه  القبول جرى الذي الشخص
 
 

 التالٌن المظهرٌن وتجاه السند حامل تجاه ملزما ٌكون التدخل بطرٌقة السند قبل من -386 المادة

. الشخص هذا به ٌلزم الذي الوجه على لمصلحته، تدخل الذي للشخص
 ان ولكفالبه، لمصلحته القبول هذا  تم الذي للشخص ٌجوز التدخل بطرٌقة القبول من وبالرؼم
 ووثٌقة السند الٌهم ٌسلم ان 370 المادة فً المعٌنة القٌمة دفعهم مقابل السند حامل من ٌطلبوا

. االقتضاء عند باالبراء وحسابامقترنا االحتجاج

 
 

التدخل بطريقة االيفاء - الثالث اجلزء  
 
 
 

 سواء السند لحامل المداعاة فٌها تجوز حال كل فً التدخل بطرٌقة االٌفاء ٌمكن -387 المادة

. قبله ام االستحقاق عند اكان
. لحسابه االٌفاء ٌتم الذي الشخص على دفعها الواجب المبالػ  جمٌع االٌفاء ٌشمل ان وٌجب



 لعدم االحتجاج اقامة فٌه تقبل ٌوم آلخر التالً الٌوم فً االكثر على االٌفاء هذا ٌحصل ان ٌجب كما
. االٌفاء

 
 

 ٌشتمل السند كان او االٌفاء محل فً مقٌمٌن السند قبلوا الذٌن المتدخلون كان اذا -388 المادة

 ان السند حامل على فٌجب الحاجة، عند باالٌفاء للقٌام المحل هذا فً مقٌمٌن اشخاص تعٌٌن على
 ٌوم آلخر التالً الٌوم فً االٌفاء لعدم احتجاجا الحال اقتضت اذ ٌقٌم وان  هإالء جمٌع على ٌعرضه

. مٌعاد آخر وهو االحتجاج اقامة فٌه تقبل
 السند قبل ومن االقتضاء عند  ٌفً الذي الشخص عٌن فمن المهلة هذه فً االحتجاج ٌرفع لم واذا

. التزامهم من حل فً ٌصبحون لهما التالون والمظهرون لمصلحته
 
 

 الذٌن االشخاص على االدعاء حق ٌفقد المتدخل اٌفاء ٌرفض الذي السند حامل ان -389 المادة

. االٌفاء بهذا ٌبرأون
 
 

 مع السحب سند على توضع ابراء بعبارة اثباته ٌجب التدخل بطرٌقة االٌفاء ان -390 المادة

 لمصلحة حاصال االٌفاء فٌعد الشخص هذا ٌعٌن لم واذا لمصلحته، االٌفاء جرى الذي الشخص تعٌٌن
. الساحب
 اوفى الذي الشخص الى احتجاج، هناك كان اذا االحتجاج ووثٌقة السحب سند ٌسلم ان وٌجب

. التدخل بطرٌقة
 
 

 تم الذي على السحب، سند عن الناشبة الحقوق ٌكتسب التدخل بطرٌقة الموفً ان -391 المادة

. مجددا ٌظهره ان له ٌجوز ال ولكن السند هذا بمقتضى ازاءه الملزمٌن وعلى لحسابه االٌفاء
. لمصلحته االٌفاء تم الذي للموقع التالٌن المظهرٌن ذمة وتبرأ
 لهذه خالفا علم عن  ٌتدخل ومن. اعم اٌفاإه ٌكون لمن فاالفضلٌة لالٌفاء المتدخلون تعدد  واذا

. االعم باالٌفاء ٌبرأون الذٌن تجاه المداعاة حق ٌفقد القاعدة

 
 

والصور النسخ تعدد يف - العاشر الفصل  
 
 
 

النسخ تعدد - اوالًال   



 
 
 

. متماثلة متعددة نسخ على السند سحب ٌمكن -392 المادة

. مستقال سندا منها كل عد واال نفسه السند نص فً النسخ هذه ارقام تعٌن ان وٌجب
 نسخا تسلٌمه نفقته على ٌطب ان ٌمكنه وحٌدة نسخة على سحب انه فٌه ٌذكر لم سند حامل كل

 العمل فً ٌعاونه ان هذا على ٌجب كما المباشر مظهره ٌخاطب ان ٌجب ذلك والجل. عنه متعددة
 على تظهٌراتهم ٌعٌدوا ان المظهرٌن على وٌجب الىالساحب  الوصول حتى جرا وهلم مظهره مع

. الجدٌدة النسخ
 
 

 هذا ان ٌشترط، لم للذمة،وان مبرئ النسخ احدى بمقتضى ٌتم الذي االٌفاء ان -393 المادة

 من ٌتمكن لم مقبولة نسخة بكل ملزما ٌبقى علٌه المسحوب ان بٌد. النسخ سابر مفعول ٌبطل االٌفاء
. استردادها

 النسخ بجمٌع ملزمٌن ٌكونون الالحقٌن والمظهرٌن مختلفٌن الشخاص النسخ احال الذي المظهر ان
. ترد ولم تواقٌعهم تحمل التً

 
 

 الذي الشخص اسم النسخ سابر على ٌبٌن ان ٌلزمه للقبول النسخ احدى ارسل من -394 المادة

. اخرى لنسخة الشرعً الحامل الى ٌسلمها ان الشخص هذا على وٌجب النسخة هذه لدٌه تكون
: باحتجاج ٌثبت ان بعد اال الدعاوى اقامة السند لحامل ٌحق فال تسلٌمها عن امتنع واذا
. طلبه على بناء الٌه تسلٌم لم المرسلة النسخة ان - 1
. اخرى نسخة بمقتضى علٌهما الحصول ٌمكن لم االٌفاء او القبول ان - 2

 
 

الصور يف - ثانيا  
 
 
 

. صورا عنه ٌاخذ ان سحب سند ٌحمل من لكل ٌحق -395 المادة

 الشروح وجمٌع التظهٌرات مع االصلً السند مدرجات جمٌع بالتدقٌق الصورة تمثل ان وٌجب
. الٌه تنتهً الذي الحد فٌها ٌبٌن وان علٌه الموضوعة

. نفسها المفاعٌل لها وتكون االصلً كالسند وتكفل الصورة تظهر ان وٌجوز
 



 

 ٌسلم بان ملزما المحرز وٌكون االصلً السند محرز الصورة فً ٌذكر ان ٌجب -396 المادة

. الشرعً الصورة حامل الى المذكور السند
 ٌثبت ان بعد اال كفالبها او مظهرها على الدعوى ٌقٌم ان الصورة لحامل ٌحق فال امتنع واذا

. طلبه على بناء الٌه ٌسلم لم االصلً السند ان باحتجاج
 اآلتٌة  العبارة ٌتضمن الصورة، وضع قبل جرى الذي االخٌر، التظهٌر بعد االصلً السند كان واذا

 فٌما ٌوقع الذي التظهٌر فان المعنى بهذا عبارة اٌة او" الصورة على اال التظهٌر ٌصح ال اآلن بعد"
. باطال ٌكون االصلً السند على بعد

 

 
 

التحريف يف - عشر احلادي الفصل  
 
 
 

 ٌكونون التحرٌؾ هذا بعد فالموقعون السحب سند نص فً تحرٌؾ جرى اذا -397 المادة

. االصلً النص بحسب ملزمٌن ٌكونون السابقون والموقعون المحرؾ، النص بحسب ملزمٌن

 
 

الزمن مرور يف - عشر الثاين الفصل  
 
 
 

 ثالث بمرور ٌسقط السند قابل على االدعاء حقوق من السحب سند عن ٌنشؤ ما كل -398 المادة

. االستحقاق  تارٌخ من ابتداء سنوات
 تارٌخ من ابتداء سنة بمرور تسقط الساحب وعلى المظهرٌن على االدعاء فً السند حامل حقوق ان

 بدون االعادة» عبارة وجدت اذا االستحقاق تارٌخ من ابتداء او القانونٌة المدة فً المقام االحتجاج
. «نفقة
 ابتداء اشهر ستة بمرور فتسقط الساحب وعلى بعض على بعضهم االدعاء فً المظهرٌن حقوق اما
. علٌه الدعوى اقامة  ٌوم من او السند مبلػ المظهر فٌه دفع الذي الٌوم من

 
 

 القضابٌة المالحقة ٌوم من اال الدعوى اقامة حال فً الزمن مرور مدة تسري ال -399 المادة



. مستقل صك فً بالدٌن اعتراؾ او حكم صدر قد كان اذا الزمن مرور ٌطبق وال االخٌرة،
 لمرور القاطع العمل حقه فً جرى الذي الشخص  ضد اال مفعول من الزمن مرور لقطع ٌكون وال

. الزمن
 او ورثتهم وٌلزم ذمتهم براءة بالٌمٌن ٌثبتوا ان الطلب عند ٌلزمون المزعومٌن المدٌونٌن ان على

. كله فً او الدٌن ان نٌة حسن عن ٌعتقدون انهم على الٌمٌن بحلؾ الحقوق فً خلفاإهم

 
 

عامة احكام - عشر الثالث الفصل  
 
 
 

 باٌفابه المطالبة ٌمكن ال قانونٌة عطلة ٌوم فً استحقاقه ٌقع الذي السحب سند ان -400 المادة

 عرضه سٌما وال السحب بسند المختصة المعامالت جمٌع وكذلك. الشؽل ٌوم ٌلً ٌوم اول فً اال
. الشؽل اٌام فً اال بها القٌام ٌمكن ال فانه واالحتجاج للقبول

 تمدد  قانونٌة عطلة ٌوم آخرها ٌصادؾ مهلة فً واجبا المعامالت هذه باحدى القٌام ٌكون وعندما
. حسابها فً فتدخل المهلة تتخلل التً العطلة اٌام اما. الشؽل اٌام من ٌلً ٌوم اول الى المهلة

 
 

. لها مبدأ ٌعد الذي الٌوم االتفاقٌة المهل او القانونٌة المهل حساب فً  ٌدخل ال -401 المادة

 
 

 فً اال لالٌفاء واحد ٌوم مهلة تمنح ان قضابٌا وال قانونٌا الجابز من ولٌس  -402 المادة

. 376و 365  المادتٌن فً علٌها المنصوص االحوال

 
 

المر السند يف - الثاين الباب  
 
 
 

: االمر سند ٌحتوي -403 المادة

. لكتابته المستعملة باللؽة نفسه السند نص فً «االمر سند» «ذكر او» «المر» عبارة على- 1
. معٌن مبلػ بدفع شرط وال قٌد بال الوعد- 2



. االستحقاق موعد  تعٌٌن- 3
. االٌفاء فٌه ٌتم ان ٌجب الذي المحل تعٌٌن- 4
. امره على بناء او له الدفع ٌتم ان ٌجب الذي الشخص اسم- 5
. السند فٌهما امضً  اللذٌن والمحل التارٌخ تعٌٌن- 6
(. الموقع )السند مصدر الشخص امضاء- 7
 
 

 سند "ٌعد ال السابقة المادة فً المبٌنة المشتمالت احدى فٌه تنقص الذي السند ان -404 المادة

: اآلتٌة الفقرات فً المذكورة االحوال فً اال" امر
. االطالع لدى لالٌفاء قابال ٌعد االستحقاق تارٌخ فٌه ٌعٌن لم الذي االمر سند ان- 
 الوقت فً الموقع وإلضافة لالٌفاء محال السند انشاء محل فٌعد خاص تعٌٌن السند فً ٌكن لم اذا- 

. نفسه
. الموقع اسم بجانب المبٌن المحل فً مكتوبا ٌعد انشابه محل فٌه ٌعٌن لم الذي االمر سند ان- 
 
 

 االمر سند على تطبق التالٌة بالمواد والمتعلقة السحب بسند المختصة االحكام ان -405 المادة

: ماهٌته مع ابتالفها بقدر
(. 335 الى 325 المادة )التظهٌر

(. 352 الى 348  المادة )االستحقاق
(. 364 إلى 353 المادة )االٌفاء

(. 376 الى 374و 372 الى 365 المادة )االٌفاء لعدم المداعاة
(. 380 الى 377 المادة )االحتجاج

(. 382و 381 المادة )السحب تجدٌد
(. 391 الى 387 المادة )التدخل بطرٌقة االٌفاء
(. 396و 395 المادة )الصور

(. 397 المادة )التحرٌؾ
(. 399و 398 المادة )الزمن مرور

(. 402 الى 400 المادة )المدة اطالة ومنع المهل وحساب العطلة اٌام
 
 

 لدى االداء المستحق السحب بسند المختصة االحكام االمر سند على اٌضا وتطبق -406 المادة

 واالحكام( 342 والمادة 317 المادة )علٌه المسحوب اقامة محل ؼٌر  محل فً او ثالث  شخص
 المادة )األداء الواجبة بالقٌمة المتعلقة النصوص وباختالؾ( 318 المادة )الفابدة باشتراك المختصة
 توقٌع وبنتابج 320  المادة فً المبٌن الوجه على االمضاء توقٌع بنتابج المختصة واالحكام( 319

(. 321 المادة )تفوٌضه حدود ٌتجاوز او تفوٌضا ٌملك ال شخص
 
 

 والمادة 345 المادة )بالتكفل المختصة االحكام االمر سند على اٌضا وتطبق -407 المادة

 الذي الشخص التكفل فً ٌبٌن لم اذا 346 المادة من االخٌرة الفقرة فً المعٌنة الحالة وفً(. 347



. االمر سند موقع لمصلحة معطى فٌعد لمصلحتة التكفل هذا اعطً
 
 

. السحب سند ٌقبل الذي كالشخص ملزم االمر سند موقع ان -408 المادة

 للتصدٌق موقعها على تعرض ان ٌجب االطالع بعد ما مهلة فً االداء الواجبة االمر اسناد وان
 السند على الموضوع التصدٌق تارٌخ من االطالع مهلة وتبتدئ 338 المادة فً المعٌنة المهل ضمن

 بوثٌقة االمتناع هذا اثبات وجب تارٌخ ذي تصدٌق وضع عن السند موقع امتنع واذا الموقع بامضاء
. االطالع لمهلة مبدأ االحتجاج تارٌخ وٌكون( 340 المادة )احتجاج

 
 

الشك يف - الثالث الباب  
 
 
 

وصيغتو انشاؤه - االول الفصل  
 
 
 

: الشك ٌشتمل -409 المادة

. لكتابته المستعملة باللؽة نفسه السند نص فً مدرجة" شك "كلمة ذكر على- 1
. معٌن مبلػ بدفع وشرط قٌد كل عن المجرد والتوكٌل- 2
(. علٌه المسحوب )الدفع علٌه ٌجب الذي الشخص واسم- 3
. الدفع فٌه ٌتم ان ٌجب الذي المحل وتعٌٌن- 4
. الشك فٌهما  انشا اللذٌن والمحل التارٌخ وتعٌٌن- 5
(. الساحب )الشك مصدر وتوقٌع- 6
 
 

 اال شكا ٌعد ال السابقة  المادة فً المبٌنة المشتمالت احدى فٌه تنقص الذي السند ان -410 المادة

: التالٌة الفقرات فً المبٌنة االحوال فً
 واذا. للدفع محال علٌه المسحوب اسم بجانب المذكور المحل ٌعد خاص تعٌٌن السند فً ٌكن لم اذا

. اوال المذكور المحل فً االداء واجب الشك فٌكون علٌه المسحوب اسم بجانب امكنة عدة ذكرت
 علٌه المسحوب مإسسة محل فً الدفع واجب الشك ٌكون ؼٌرها او االٌضاحات هذه تذكر لم واذا

. االصلٌة
. الساحب اسم بجانب المذكور المحل فً منشبا فٌعد انشابه محل فٌه ٌذكر لم الذي الشك اما



 
 

 اموال السند انشاء وقت لدٌه ٌكون صٌرفً على اال الشك سحب ٌمكن ال -411 المادة

 ان للساحب بموجبه ٌحق ضمنً او صرٌح اتفاق على بناء الساحب تصرؾ تحت موضوعة
. الشك اصدار بطرٌقة االموال بهذه ٌتصرؾ

 
 

 فتعد بالقبول تختص عبارة الشك على كتبت واذا. القبول لشرط الشك ٌخضع ال -412 المادة

. لؽوا
 فً المإونة وجود اثبات االعالم هذا نتٌحة فتكون الشك على ٌعلم ان علٌه للمسحوب ٌجوز انه على

. الشك اصدار تارٌخ
 
 

: للدفع قابال كونه على الشك فً ٌنص ان ٌجوز  -413 المادة

. بدونها او" المر "بكلمة التصرٌح مع معٌن لشخص- 
. تماثلها عبارة او" المر لٌس "عبارة مع معٌن لشخص- 
. السند لحامل- 
 بمثابة ٌعد مماثل تعبٌر او" لحامله او  - "كلمتً ذكر مع معٌن شخص لمصلحة المسحوب الشك ان

. لحامله شك
. لحامله شك بمثابة ٌعد مستحقه اسم فٌه ٌذكر لم الذي والشك

 
 

. نفسه الساحب المر الشك وضع ٌجوز -414 المادة

. ثالث شخص لمصلحة الشك سحب ٌجوز كما
 مختلفة مإسسات بٌن فٌما مسحوبا ٌكون عندما اال نفسه الساحب على الشك سحب ٌمكن وال

. لحامله الشك هذا ٌكون ال ان وبشرط نفسه للساحب
 
 

. لؽوا ٌعد الشك فً مدرج للفابدة اشتراط كل -415 المادة

 
 

 فً كان سواء ثالث شخص اقامة محل فً الدفع واجب الشك ٌكون ان ٌجوز -416 المادة

. صٌرفٌا الثالث الشخص ٌكون ان وٌشترط ؼٌرها محلة فً او علٌه المسحوب فٌها ٌقٌم التً المحلة
 
 

 ٌعد الكفالة هذه من الساحب تملص به ٌقصد شرط وكل باالٌفاء كفٌل الساحب -417 المادة

. لؽوا



 
 

الشك انتقال يف - الثاين الفصل  
 
 
 

 المر عبارة مع مسمى لشخص االداء  قابل كونه على المنصوص الشك ان -418 المادة

. التظهٌر بطرٌقة لالنتقال قابل هو بدونها او الصرٌحة
 مماثلة عبارة او" المر لٌس "عبارة مع مسمى لشخص االداء قابل كونه على المنصوص الشك اما
. وبمفاعٌله العادي التفرغ بصٌؽة اال لالنتقال قابال ٌكون فال

 
 

 علٌه موجب آخر شخص أي او نفسه الساحب لمصلحة التظهٌر ٌكون ان ٌجوز -419 المادة

. مجددا الشك ٌظهروا ان لهإالء وٌجوز
 
 

. لؽوا ٌعد التظهٌر علٌه ٌعلق شرط وكل. شرط وال قٌد بال التظهٌر ٌكون ان ٌجب -420 المادة

. باطل الجزبً التظهٌر ان
. علٌه المسحوب تظهٌر وكذلك

. بٌاض على تظهٌر بمثابة فٌكون لحامله التظهٌر اما
 مإسسات عدة علٌه للمسحوب ٌكن لم ما اٌصال سند بمثابة اال ٌصلح ال علٌه المسحوب التظهٌر ان

. الشك علٌها سحب التً ؼٌر مإسسة لمصلحة التظهٌر وكان
 
 

 ؼٌر بسلسلة حقه اثبت اذا له شرعٌا حامال ٌعد للتظهٌر القابل الشك محرز ان -421 المادة

 فتعد علٌها المشطوب التظهٌرات اما. بٌاض على االخٌر التظهٌر كان ولو التظهٌرات من منقطعة
 كانه ٌعد التظهٌر هذا موقع فان آخر تظهٌر ٌتبعه بٌاض على التظهٌر كان واذا. لؽوا الوجه هذا من

. بٌاض على التظهٌر بطرٌقة الشك احرز
 
 

 لالحكام وفاقا مسإوال المظهر ٌجعل لحامله شك على الموضوع التظهٌر ان -422 المادة

". المر "شك الى السند ٌحول ان شانه من ولٌس القضابٌة المراجعة بحقوق المختصة
 
 

 هذا مستحق فان الحوادث من حادث بؤي شخص ٌد من" المر "شك انتزع اذا -423 المادة



 قد كان اذا اال عنه التخلً على ٌجبر ال 421 المادة فً المبٌن الوجه على حقه ٌثبت الذي الشك
. احرازه عند فادحا خطؤ ارتكب قد كان او سٌبة نٌة عن احرزه

 
 

 التفرغ مفاعٌل اال ٌنتج ال العرض مهلة انتهاء بعد او االحتجاج بعد التظهٌر ان -424 المادة

. العادي
 الفقرة فً الٌها المشار المهلة انتهاء قبل او االحتجاج قبل موضوعا فٌعد تارٌخ بدون التظهٌر اما

. العكس على برهان ٌقم لم ما السابقة

 
 

وااليفاء العرض يف - الثالث الفصل  
 
 
 

. لؽوا ٌعد  مخالؾ شرط وكل االطالع لدى لالٌفاء قابل الشك ان -425 المادة

. العرض ٌوم فً االٌفاء قابل هو لالصدار كتارٌخ المعٌن الٌوم قبل لالٌفاء ٌقدم الذي والشك
 
 

 فً لالٌفاء ٌعرض ان ٌجب فٌه االٌفاء قابل وٌكون لبنان فً ٌصدر الذي الشك ان -426 المادة

. اٌام ثمانٌة مهلة
 ٌوما عشرٌن مهلة فً عرضه فٌجب فٌه لالٌفاء قابال وٌكون لبنان خارج فً ٌصدر الذي الشك اما
 شاطا على واقعة بالد فً او اوروبا فً او لسورٌا او للبنان متاخمة بالد فً اصداره محل كان اذا

. المتوسط البحر
. آخر بلد أي عن صادرا الشك كان اذا ٌوما سبعٌن المهلة وتكون

 
 

 ؼٌر روزنامة فٌها تطبق بالد عن صادرا لبنان فً االٌفاء الواجب الشك كان اذا -427 المادة

. الؽرٌؽورٌة الروزنامة فً ٌناسبه الذي الٌوم االصدار ٌوم فٌجعل الؽرٌؽورٌة الروزنامة
 
 

ًال  معدلة -428 المادة  16/5/1967 تارٌخ 30 رقم للقانون وفقا

 دفع على الساحب اعتراض ٌقبل وال. العرض مهلة انتهاء بعد حتى ٌدفع ان علٌه  المسحوب على
. حامله افالس حالة فً او فقدانه حالة فً اال الشك
 االمور قاضً على فٌجب المنع هذا من بالرؼم اخرى السباب اعتراضا الساحب قدم واذا

 فً مقامة دعوى هناك كانت وان االعتراض هذا رفع ٌقرر ان الحامل طلب على بناء المستعجلة



. االساس
 
 

. اصداره بعد الحاصالن االهلٌة فقدانه وال الساحب موت الشك مفاعٌل فً ٌإثر ال -429 المادة

 
 

. اٌصال سند الحامل الٌه ٌسلم ان الشك اٌفاء عند ٌطلب ان علٌه للمسحوب ٌحق -430 المادة

. جزبٌا اٌفاء ٌرفض ان للحامل ٌجوز وال
. المإونة قدر على باالٌفاء ٌتشبث ان للحامل فٌحق الشك قٌمة من اقل المإونة كانت واذا
 الٌه ٌسلم وان  الشك على االٌفاء هذا ذكر ٌطلب ان علٌه للمسحوب ٌحق الجزبً االٌفاء حالة وفً
. به اٌصال سند
 ان الشك حامل وعلى. والمظهرٌن الساحب لذمة مبربة الشك قٌمة اصل من الجزبٌة االٌفاءات ان

. الباقً عن االحتجاج ٌقٌم
 
 

. الذمة بريء قانونا ٌعد علٌه معترض ؼٌر شكا ٌوفً الذي ان -431 المادة

 ولٌس التظهٌرات تسلسل صحة ٌتحقق ان ٌلزمه للتظهٌر قابال شكا ٌوفً الذي علٌه المسحوب ان
. المظهرٌن تواقٌع ٌتحقق ان علٌه

 
 

 مهلة فً المبلػ دفع فٌجوز لبنان فً دارجة ؼٌر بعملة الشك اٌفاء اشترط اذا -432 المادة

 فلحامل العرض عند االٌفاء ٌتم لم  واذا. االٌفاء ٌوم فً لقٌمته معادلة لبنانٌة بلٌرات الشك عرض
 فً او العرض ٌوم فً الدارج السعر بحسب اللبنانٌة بالعملة الشك قٌمة دفع ٌطلب بان الخٌار السند
. االٌفاء ٌوم

 قٌمتها تعٌٌن الجل الشك بها ٌحرر اجنٌبة عملة كل سعر تحدٌد فً اللبنانً العرؾ اتباع وٌجب
. الشك فً معٌن بسعر اٌفاإها الواجب القٌمة حساب ٌشترط ان للساحب ان على. لبنانٌة بلٌرات

 الفعلً االٌفاء شرط )معٌنة بعملة االٌفاء الساحب ٌشترط عندما ذكرها المتقدم القواعد تطبق وال
(. اجنبٌة بعملة

 
 

ادلشطوب الشك يف - الرابع الفصل  
 
 
 

: اآلتٌة المادة فً المبٌنة  النتابج له فٌكون ٌشطبه ان الشك لحامل او للساحب -433 المادة



. خاصا او عاما الشطب وٌكون الشك، علىظهر متوازٌٌن خطٌن بوضع  الشطب وٌتم
 بٌن كتب اذا خاص وهو. شاكلها ما او" صٌرفً "كلمة او ما تعٌٌن الخطٌن بٌن ٌكن لم اذا عام فهو

. الصٌارفة احد اسم الخطٌن
 الى الخاص الشطب تحوٌل ٌجوز ال انه ؼٌر. خاص شطب الى تحوٌله ٌمكن العام الشطب ان

. عام شطب
. لؽوا ٌعد الصٌرفً اسم او الشطب محو ان
 
 

. الصٌارفة الحد او لزبون اال عام شطب ذا شكا ٌدفع ان علٌه للمسحوب ٌجوز ال -434 المادة

 هو الصٌرفً كان واذا. المعٌن للصٌرفً اال خاص شطب ذا شكا ٌدفع ان علٌه للمسحوب ٌجوز ال
 بصٌرفً ٌستعٌن ان ٌمكنه المعٌن الصٌرفً ان على له لزبون اال دفعه ٌجوز فال علٌه المسحوب

. للقبض آخر
 ٌقبضه ان له ٌجوز وال آخر صٌرفً او له زبون من اال شطب ذا شكا ٌحرز ان للصٌرفً ٌحق وال

. ؼٌرهما اشخاص لحساب
 قٌمة بقدر الضرر عن مسإوال ٌكون السابقة االحكام ٌخالؾ الذي الصٌرفً او علٌه المسحوب ان

. الشك
 
 

 المعترضة العبارة بوضعهما نقدا اٌفاءه ٌمنعا ان ولحامله الشك لساحب ٌجوز -435 المادة

. شاكلها ما او" الحساب فً ٌقٌد لكً "ظهره على اآلتٌة
 اعتماد )علٌه المسحوب قبل من القٌود فً تسدٌد الى اال الشك ٌإول ان ٌمكن ال الحالة هذه وفً
. اٌفاء القٌود فً التسدٌد وبعد( مقاصة او نقل او الحساب على مالً

. لؽوا ٌعد" الحساب فً ٌقٌد لكً "عبارة محو  ان
. الشك قٌمة بقدر الضرر عن مسإوال ٌكون السابقة االحكام ٌخالؾ الذي علٌه والمسحوب

 
 

االيفاء لعدم ادلداعاة يف - اخلامس الفصل  
 
 
 

 لم اذا علٌهم الموجب من وؼٌرهم والساحب المظهرٌن ٌداعً ان السند لحامل ٌحق -436 المادة

: مثبتا االٌفاء عن االمتناع كان واذا المناسب الوقت فً عرض الذي الشك ٌوؾ
(. االحتجاج )رسمٌة بوثٌقة اما- 1
. العرض ٌوم فٌه ومبٌن الشك على ومإرخ مكتوب علٌه المسحوب من بتصرٌح واما- 2
 
 



. للعرض المعٌنة المهلة نهاٌة قبل له المماثل االثبات او االحتجاج ٌقام ان ٌجب -437 المادة

 فً له المماثل االثبات او االحتجاج ٌقام ان فٌمكن المهلة من االخٌر الٌوم فً اال العرض ٌتم لم واذا
. الشؽل اٌام من ٌلً ٌوم اول

 
 

: الدعوى علٌه تقام الذي الشخص ٌطالب ان الشك لحامل -438 المادة

. ٌوؾ لم الذي الشك بمبلػ- 1
 فً الدفع والقابلة الصادرة للشكات القانونً المعدل على محسوبة العرض ٌوم من ابتداء بالفوابد- 2

. الشكات لسابر المبة فً ستة معدل وعلى لبنان
. االخرى والنفقات المرسلة التنبٌهات ونفقات المماثل االثبات او االحتجاج نفقات- 3
 
 

: كفالءه ٌطالب ان الشك فً او لمن ٌحق -439 المادة

. دفعه الذي المبلػ بكامل- 1
 والقابلة الصادرة للشكات القانونً المعدل على محسوبة دفعه ٌوم من ابتداء المبلػ هذا بفوابد- 2

. الشكات لسابر المبة فً ستة معدل وعلى لبنان فً الدفع
. بها قام التً بالنفقات- 3
 
 

 المهل فً له المماثل االثبات او االحتجاج اقامة او الشك عرض دون حال اذا -440 المادة

. المهل هذه فتمدد( القاهرة القوة احوال من ذلك ؼٌر او قانونً نص )تذلٌله ٌمكن ال حابل المعٌنة
 اشارة ٌشٌر وان قاهرة قوة بوجود السند له ظهر لمن علما ابطاء بدون ٌرسل ان السند حامل فعلى

 احكام تطبق االضافٌة الورقة على او الشك  على العلم هذا الى ذلك عدا وفٌما بٌده ومإرخة موقعة
. الباقٌة المعامالت على 367 المادة

 الحال اقتضت واذا. الستٌفاء ابطاء بال ٌعرضه ان الشك حامل على ٌجب القاهرة القوة زوال بعد
. له المماثل االثبات او االحتجاج فٌقٌم
 الى علما السند حامل ارسال تارٌخ من تبتدئ ٌوما عشر خمسة من اكثر القاهرة القوة استمرت واذا

 الدعوى تقام ان فٌجوز العرض، مهلة النتهاء سابقا ارساله كان ولو القاهرة القوة بوجود المظهر
. له المماثل االثبات او االحتجاج اقامة او السند عرض الى حاجة بدون

 الذي بالشخص او الشك بحامل المختصة المحضة الشخصٌة االمور القاهرة القوة قبٌل من تعد ال
. له المماثل االثبات او االحتجاج باقامة او بعرضه الٌه عهد

 
 

النسخ تعدد يف - السادس الفصل  
 
 



 
 صادر شك لكل متماثلة متعددة نسخ تنظم ان ٌجوز لحامله المسطر الشك خال فٌما -441 المادة

 والعكس البحار وراء فٌما واقع نفسها البالد من جزء فً او اخرى بالد فً االٌفاء وقابل بالد فً
 وراء فٌما واقعة مختلفة اجزاء فً او  واحد جزء فً لالٌفاء وقابل  صادر شك ولكل بالعكس،

 نص فً النسخة رقم ٌذكر ان وجب الواحد للشك نسخ عدة نظمت واذا. نفسها البالد من البحار
. مستقلة كشكات النسخ من كل عدت واال نفسه الشك

 
 

الزمن مرور يف - السابع الفصل  
 
 
 

 الموجب وسابر والساحب المظهرٌن على الدعوى اقامة فً الشك حامل حق ان -442 المادة

. العرض مهلة نهاٌة من تبتدئ اشهر ستة بمرور ٌسقط علٌهم
 دفع ٌوم من تبتدئ اشهر ستة بمرور فٌسقط لبعض بعضهم مداعاة فً الشك باٌفاء الملزمٌن حق اما

. علٌه الدعوى اقامة ٌوم من او الشك مبلػ علٌه الموجب
 ٌإد لم الذي الساحب على الدعوى اقامة فً الحق ٌبقى الزمن اومرور السقوط حالة فً انه على

. مشروع ؼٌر كسبا احرزوا الذٌن علٌهم الموجب سابر على او المإونة
 من تبتدئ سنوات ثالث بمرور ٌسقط علٌه المسحوب على الدعوى اقامة فً الشك حامل حق ان

. العرض مهلة نهاٌة

 
 

وجزائية عامة احكام - الثامن الفصل  
 
 
 

. شؽل ٌوم فً اال اجراإهما ٌمكن ال االحتجاج اقامة او الشك عرض ان -443 المادة

 سٌما وال بالشك المختصة االعمال الجراء القانون ٌمنحها التً المهلة من االخٌر الٌوم كان واذا
 ٌوم اول الى المهلة فتمدد رسمٌة عطلة ٌوم فً ٌقع له، مماثلة وثٌقة او االحتجاج وتنظٌم عرضه

. حسابها فً فتدخل المهلة اثناء الواقعة العطلة اٌام ام نهاٌتها ٌلً شؽل
 
 



 االصلً الدٌن ٌبقى بل الدٌن لعقد تجدٌدا ٌعد ال الدابن ٌقبله شك بتسلٌم االٌفاء ان -444 المادة

. المذكور الشك اٌفاء ٌتم ان الى به المختصة الضمانات جمٌع مع قابما
 
 

 لحامل ٌحق الكفالة دعوى القامة المفروضة المعامالت عن النظر قطع مع انه -445 المادة

 منقوالت ٌحجز ان االجرابٌة الدابرة ربٌس من االستبذان بعد االحتجاج علٌه اقٌم  الذي الشك
. كفالة بتؤدٌة ملزما ٌكون ان بدون احتٌاطٌا حجزا والمظهرٌن الساحب

 
 

ًال  معدلة -446 المادة  16/5/1967 تارٌخ 30 رقم للقانون وفقا

 لؽرامة ٌستهدؾ صحٌح ؼٌر تارٌخا وضع او التارٌخ او االصدار محل فٌه ٌبٌن ولم شكا اصدر من
. لبنانٌة لٌرات خمس عن الؽرامة هذه تقل ان ٌجوز وال. لشك مبلػ من المابة فً ستة قدرها
 خالٌا  الشك كان اذا شخصٌا الشك حامل او االول المظهر على مراجعة بال نفسها الؽرامة وتجب

 وتجب. عرضه او تظهٌره لتارٌخ الحقا تارٌخا ٌحمل كان او التارٌخ من او االصدار محل بٌان من
 او االصدار محل على ٌشتمل ال شكا المقاصة سبٌل على ٌستلم او ٌفً الذي على اٌضا الؽرامة هذه

. التارٌخ
 
 

ًال  معدلة -447 المادة  16/5/1967 تارٌخ 30 للقانون وفقا

 المصرؾ صندوق من لالٌفاء قابلة بٌاض على شكات صٌػ دابنه الى ٌسلم مإونة لدٌه صٌرفً كل
 لؽرامة استهدؾ واال الصٌؽة هذه الٌه سلمت الذي الشخص اسم صٌؽة كل على ٌذكر ان ٌلزمه
. مخالفة كل عن لبنانٌة لٌرة قدرها

 من 666 المادة نص لزبابنه ٌسلمها التً الشكات دفاتر ؼالؾ على ٌطبع ان مصرؾ كل على- 
. مخالفة كل عن لٌرات عشرة قدرها لؽرامة تعرض واال العقوبات  قانون

 
 

ًال  معدلة -448 المادة  16/5/1967 تارٌخ 30 رقم للقانون وفقا

. العقوبات قانون من 666 المادة فً علٌه معاقب مإونة دون الشك سحب جرم ان
 
 

 الموجودة المإونة من اقل مإونة بوجود علم عن ٌصرح الذي علٌه المسحوب ان -449 المادة

. لبنانٌة لٌرة خمسماٌة الى وعشرون خمس قدرها لؽرامة ٌستهدؾ
 
 

 ال احكامها مادامت القانون هذا من اآلتٌة المواد الشك على تطبق تقدم عما وفضال -450 المادة

: السند هذا ماهٌة مع تتعارض
 والفقرة 347 الى 345و 335و 332و 331و 329 الى 327 ومن 321 الى 319 المادة من

 397و 393و 377و 372و 369 الى 367و 364 الى 361و 359و 353 المادة من الثانٌة



. 402و 401و 399و
 ٌلً شؽل ٌوم اول فً االكثر على ٌنظم ان ٌجب 362 المادة فً علٌه المنصوص االحتجاج سند ان

. الشك لعرض المعٌنة المهلة نهاٌة

 
 

التظهري بطريقة لالنتقال القابلة االسناد سائر يف - الرابع الباب  
 
 
 

 وفً محل فً المثلٌات من كمٌة او المال من مبلػ تسلٌم موقعه به ٌلتزم سند كل -451 المادة

. األمر بعبارة صرٌح وجه على منشؤ كان اذا التظهٌر  بطرٌقة انتقاله ٌجوز معٌنٌن، وقت
 ٌكن لم ما السحب سندات بتظهٌر المختصة ٌلٌها وما 325 المادة الحكام خاضعا التظهٌر وٌكون

. مخالفة احكام نفسه السند فً او القانون فً
 ٌملكها التً واالسباب نفسه السند عن الناشبة االسباب ؼٌر للدفع باسباب ٌدلً ان للمدٌون ولٌس

. النٌة سًء المدعً كان اذا اال المدعً، ضد مباشرة
. لؤلصول وفقا االٌصال ذكر على مشتمال االمر سند تسلٌم مقابل اال االٌفاء على ٌجبر وال

 
 

 السندات من ؼٌرهما او لالمر سند او سحب سند الدٌن اٌفاء سبٌل على سلم اذا -452 المادة

. العكس تفٌد الفرٌقٌن مشٌبة تكن لم ما للتعاقد  تجدٌدا ذلك ٌعد فال للتظهٌر القابلة

 
 

ادلنقولة القيم - اخلامس الباب  
 
 
 

 التً للتداول القابلة السندات من ذلك وؼٌر الدخل ووثابق واالسناد االسهم ان -453 المادة

 المالٌة، االسواق احدى فً تسعٌرها وٌمكن المال من متساوٌة بقٌم الحق وتخول بالجملة تصدر
. لالمر او لحاملها او اسمه تكون ان ٌجوز

 
 

. التسلٌم بمجرد ٌتم فانتقاله لحامله منشؤ السند كان واذا -454 المادة



 اعتراضا ٌتلق لم المدٌون دام وما  به، المختصة الحقوق الستعمال اهال ٌعد السند لهذا محرز وكل
. االصول حسب لذمته مبرءا السند لحامل دفعه ٌكون قانونٌا
 عن الناشبة او السند بطالن الى المسندة الدفع بؤسباب اال السند حامل على ٌدلً ان للمدٌون ولٌس
. نفسه السند نص

 
 

 3/4/2001 تارٌخ 308 رقم القانون من( 14 )المادة راجع -455 المادة

 اصدرت التً المإسسة سجالت فً باسمه تسجٌل باجراء ٌثبت مالكه فحق اسمٌا السند كان واذا
. التسجٌل هذا عن تنشؤ السند هذا وملكٌة. السند

 
 

 وٌوقع السجالت فً ٌدون االنتقال ٌفٌد بتصرٌح ٌتم االسمً السند عن التفرغ ان -456 المادة

. قبله من مفوض او المتفرغ علٌه
 هوٌته اثبات التصرٌح صاحب من تطلب ان التفرغ تسجٌل قبل لها ٌحق المدٌونة والمإسسة

. وأهلٌته
  المدٌونة للمإسسة ولٌس. ومباشرا شخصٌا حقا اسمه سجل الذي الجدٌد المالك ٌخول التفرغ وهذا

. السابقٌن السند بمالكً ٌختص الدفع اسباب من سبب بؤي علٌه تدلً ان
 
 

 حاملها تخول لالقتطاع قابلة فصابل على مشتملة االسمٌة السندات تكون ان ٌجوز -457 المادة

(. مختلطة سندات وتسمى )والفوابد والتوزٌعات االستحقاقات استٌفاء حق
 
 

. التظهٌر بطرٌقة تنتقل المر المنشؤة المنقولة القٌم سندات ان -458 المادة

 احكام هناك ٌكن لم ما السحب سندات تظهٌر لها ٌخضع التً نفسها للقواعد ٌخضع وتظهٌرها
. نفسه السند ماهٌة عن او واالنظمة القوانٌن عن ناشبة مخالفة

 
 

واالفالس االحتياطي الصلح يف - اخلامس الكتاب  
 
 
 

االحتياطي الصلح يف - االول الباب  
 



 
 

 هذا تلً التً  العشرة االٌام خالل فً او االٌفاء عن توقفه قبل تاجر لكل ٌحق -459 المادة

 وٌطب االصلً محله فٌها ٌكون  التً المنطقة فً المنعقدة البدابٌة المحكمة الى ٌتقدم ان التوقؾ
. احتٌاطٌا صلحا علٌهم لٌعرض دابنٌه تدعو ان الٌها

 
 

 وفاقا المنظمة االجبارٌة التجارٌة دفاتره: الطلب لهذا تؤٌٌدا ٌقدم ان التاجر وعلى -460 المادة

 ثالث عن تقل كانت اذا التجارة احترافه مدة بدء من او االقل على سنوات ثالث منذ لالصول
 وبٌانا العماله وتقدٌرٌا مفصال وبٌانا التجارة سجل فً قٌده تثبٌت وثٌقة اٌضا ٌقدم وان. سنوات
 بشركة ٌختص االمر كان واذا. اقامته ومحل منهم كل دٌن مبلػ الى االشارة مع دابنٌه جمٌع باسماء
. لالصول وفقا النشابها المثبتة المستندات فتبرز
  ٌنوي الذي التوزٌع معدل ٌبٌن وان الصلح، طلب على حملته التً االسباب ٌوضح ان التاجر وعلى

 اٌضا ٌعٌن وان مقترحاته، عن الحال فً االفصاح دون تحول التً االسباب او دابنٌه على عرضه
. لدابنٌه ٌقدمها التً الشخصٌة او العٌنٌة الضمانات

 اذا العادٌة دٌونه مال رأس من بالمبة 50 من اقل المقترح المعدل ٌكون ان ٌجوز ال حال كل وعلى
 شهرا عشر ثمانٌة المهلة كانت اذا بالمبة 75 من اقل ٌكون ان  وال واحدة سنة االٌفاء مهلة كانت

. سنوات ثالث المهلة كانت اذا بالمبة 100 من اقل وال
 
 

: الطلب رد المذاكرة ؼرفة فً تقرر ان العامة النٌابة استماع بعد المحكمة على -461 المادة

. السابقة المادة فً المبٌنة والمستندات  الدفاتر ٌودع لم الطالب كان اذا-  1
 او االبتمان باساءة او بالسرقة او بالتزوٌر او االحتٌالً باالفالس سابقا علٌه حكم قد كان اذا- 2

 احتٌاطً صلح فً التزمه بما ٌقم لم كان او العامة االموال ادارة فً باالختالس او باالحتٌال
 الصلح بموجبات ٌقم لم او تماما دابنٌه جمٌع دٌون ٌوؾ ولم سابقا افالسه اعلن قد كان او سابق

. بتمامها
. المقترح المعدل بتوزٌع للقٌام كافٌة ضمانات ٌقدم لم اذا- 3
. ثروته من قسما االحتٌال بطرٌقة انقص او اختلس اذا او محالته جمٌع اقفال بعد فر اذا-  4
 من المحكمة تقرر التجارٌة، دٌونه اٌفاء عن توقؾ قد التاجر كان اذا االحوال هذه جمٌع ففً 

. افالسه اعالن نفسها تلقاء
 
 

  ؼٌر قرار بمقتضى فتؤمر بالقبول  وحري قانونً الطلب ان المحكمة اعتبرت اذا -462 المادة

 الصلح اقتراح فً والمذاكرة للمناقشة منتدب قاض امام  للحضور الدابنٌن بدعوة لالستبناؾ قابل
. االحتٌاطً

 من ابتداء االكثر على ٌوما ثالثٌن خالل فً وساعته وتارٌخه االجتماع محل ٌعٌن القاضً وهذا
. الدابنٌن الى وابالؼه القرار هذا نشر فٌها ٌجب التً المهلة ٌعٌن كما المحكمة قرار تارٌخ
 التجاري المشروع ادارة مراقبة االثناء هذه فً مهمته تكون الدابنٌن ؼٌر من مفوضا اٌضا وٌعٌن



 تقرٌرا ٌقدم ثم المدٌون تصرؾ طرٌقة عن التحقٌق واجراء الدٌون من علٌه وما له مما والتثبت
. الشؤن هذا فً الدابنٌن لجمعٌة
 دابنٌه اسماء على المشتمل االسمً البٌان الكمال اٌام خمسة تتجاوز ال للطالب مهلة ٌعٌن ان وعلٌه
. الحال فً كامال البٌان هذا تقدٌم من تمكنه عدم طلبه فً التاجر ٌثبت عندما
 فً وٌسطر والكاتب القاضً ٌوقعه بشرح المحكمة قرار الى ٌشار المنتدب القاضً طلب على وبناء

. دفاتره الٌه تعاد ثم التاجر دفاتر فً المدونة آخرالقٌود
 
 

  المحكمة باب على تلصق اعالنات وبواسطة الكاتب بعناٌة المحكمة قرار وٌنشر -463 المادة

 ذلك كل التجاري، السجل فً وٌسجل القضابٌة االعالنات جرابد  احدى فً القرار خالصة تدرج ثم
. نفسه القرار فً تعٌن مهلة فً

 ان للمحكمة فٌحق النشر فً التوسع الضرورة من  وجد او كامل ؼٌر الدابنٌن اسماء بٌان كان واذا
. االعالنات لنشر اجنبٌة تكن وان اخرى جرابد تعٌن

 علما المسافة، تكون حسبما برقٌة، او مضمون كتاب بواسطة الدابنٌن من كال ٌبلػ ان الكاتب وعلى
 الدابنٌن بدعوة المختص القرار وتارٌخ المراقب واسم المنتدب القاضً واسم المدٌون اسم فٌه ٌبٌن

. المدٌون القتراحات موجز بٌان مع وتارٌخه االجتماع ومحل
. الدابنٌن الى والتبلٌػ النشر لحصول المثبتة االوراق الملؾ الى تضم ان وٌجب

 
 

 القضٌة صٌؽة الصلح تصدٌق قرار ٌكتسب ان الى الطلب اٌداع تارٌخ منذ -464 المادة

 ان او تنفٌذٌة معاملة ٌواصل او ٌباشر ان القرار لتارٌخ  سابق سند بٌده دابن الي ٌحق ال المحكمة
.  باطال عمله كان فعل وان عقارٌا، رهنا ٌسجل ان او المدٌون  اموال على امتٌاز  حق أي ٌكتسب

 من انقطعت قد كانت التً والحقوق الدعاوى وبسقوط الزمن بمرور المختصة المدات موقوفة تبقى
. تقدم فٌما المبٌنة االعمال جراء

. فقط الدابنٌن تجاه فابدتها وتنقطع االٌداء مستحقة تعد امتٌاز أي لها لٌس التً العادٌة الدٌون ان
 هذه فً علٌها  المنصوص للمفاعٌل تخضع فال ممتازة تكن وان ضرابب بصفة المترتبة المبالػ اما

. المادة
 
 

 على وٌثابر امواله بادارة قابما المدٌون ٌبقى االحتٌاطً الصلح معاملة اثناء فً -465 المادة

. المنتدب القاضً وادارة المفوض اشراؾ تحت بتجارته المختصة العادٌة االعمال بجمٌع القٌام
. آن كل فً التجارٌة الدفاتر على ٌطلعا ان الشخصٌن لهذٌن وٌحق

 
 

 فً المدٌون بها ٌقوم التً الكفالة اعمال او المجانٌة االعمال من وؼٌرها الهبات ان -466 المادة

. الدابنٌن على بها االدالء ٌجوز ال االحتٌاطً الصلح معاملة اثناء
 صٌؽة فً االقتراض كان لو حتى المال القتراض باعمال المدٌون قام اذا نفسها القاعدة وتتبع

 رهنا اقام او تجارته ممارسة فً لها دخل ال بٌوعا اجرى او تحكٌما او صلحا عقد او سحب سندات
 كانت اذا اال بها ٌسمح ان للقاضً ٌحق وال. المنتدب القاضً من ترخٌص بدون تؤمٌنا او عقارٌا



. واضحة جلٌة فابدتها
 
 

 او موجوداته من قسما اخفى انه ثبت او السابقتٌن المادتٌن احكام المدٌون خالؾ اذا -467 المادة

 االمر  ٌرفع المنتدب فالقاضً ما، خداعا عام بوجه ارتكب اذا او الدابنٌن بعض ذكر  خدعة اهمل
 التً الجزابٌة العقوبات دون ذلك ٌحول وال. االفالس فتقرر المحكمة فً المذاكرة ؼرفة الى

. التاجر لها استهدؾ
 
 

 المعلومات الى وباالستناد وسنداته، المدٌون دفاتر على االطالع بعد المراقب، ان -468 المادة

 الالزمة التعدٌالت جمٌع فٌه وٌجري والمدٌونٌن الدابنٌن بٌان صحة ٌتحقق جمعها، من تمكن التً
 العالقة اصحاب من ٌطلب ان االقتضاء عند له وٌحق. علٌه او للمدٌون المترتبة المبالػ وٌبٌن

. الالزمة االٌضاحات
 قلم التقرٌر هذا وٌودع تصرفاته وعن التجارٌة المدٌون حالة عن مفصال تقرٌرا ابطاء بال ٌضع ثم

. االقل على اٌام بثالثة للصلح المعٌن االجتماع موعد قبل  المحكمة
 
 

. الدابنٌن اجتماع المنتدب القاضً ٌرأس -469 المادة

 بدون الوكالة هذه تكتب ان وٌجوز خطٌة وكالة ٌحمل خاصا وكٌال عنه ٌقٌم ان له ٌحق دابن وكل
. البرقٌة او الدعوة كتاب على معاملة اٌة

 اذا اال خاص وكٌل بواسطة التمثٌل ٌقبل وال بنفسه ٌحضر ان شرعا ٌمثله من او المدٌون وعلى
. المنتدب القاضً ذلك وتحقق مطلق بوجه المدٌون حضور تعذر
. النهابٌة مقترحاته المدٌون ٌقدم المراقب تقرٌر تالوة وبعد
 اقرب الى حكما مإجلة  تعتبر متابعتها فان المعٌن الٌوم فً المعامالت جمٌع انجاز ٌمكن لم واذا
 هذا على االمر وٌجري. منهم الؽاببٌن حتى مجددا الدابنٌن اعالم الى حاجة بدون ٌلً، شؽل ٌوم

. المعامالت تتم ان الى المنوال
 
 

 الدٌون من ذاك او هذا ان ٌعتقد اجلها من التً االسباب ٌعرض ان الدابنٌن من لكل -470 المادة

. بالقبول جدٌرة ؼٌر مقترحاته ان او ٌلتمسه الذي للتساهل اهال لٌس الدٌون ان او فٌه مشكوك
. منه تطلب التً االٌضاحات جمٌع ٌعطً ان وعلٌه جوابه، ٌإدي ان وللدابن

. المستندات جمٌع الٌه وتضم المحضر فً االمور هذه جمٌع ملخص ٌذكر ثم
 
 

 فً اشتركوا الذٌن الدابنٌن ؼالبٌة االحتٌاطً الصلح على توافق ان ٌجب -471 المادة

 برهن المإمنة وؼٌر الممتازة ؼٌر الدٌون ارباع ثالثة االقل على الؽالبٌة هذه تمثل وان التصوٌت،
. منقول ؼٌر او منقول
 تؤلٌؾ فً ٌشتركوا ان العقارٌة ؼٌر او العقارٌة والرهون االمتٌاز اصحاب للدابنٌن ٌجوز انه على



. لهم المعطى التؤمٌن استعمال فً حقهم عن ٌتنازلوا ان بشرط االكثرٌة هذه
 عنه المتنازل القسم ٌكون ان بشرط وملحقاته الدٌن من قسم على التنازل هذا ٌقتصر ان وٌجوز

. الدٌن هذا مجموع ثلث عن ٌقل ال وان معٌنا
 الذي بالصلح بعدبذ والقبول الجزبً بالتنازل تصرٌح ؼٌر من التصوٌت فً االشتراك ان على

. بكامله الدٌن تؤمٌن عن التنازل حتما ٌفٌد ٌلً، فٌما سٌبحث
 اثر على المدٌون موجبات فً حصولها ٌمكن التً الزٌادة حساب التثبٌت قرار فً المحكمة وتجري

. القبول وهذا التصوٌت هذا
 جزبٌا، التنازل هذا كان وان عقاري ؼٌر او عقاري رهن عن او امتٌاز عن التنازل مفاعٌل ان

. ابطاله تقرر او الصلح ٌتم لم اذا حتما تسقط
 
 

 وال المدٌون زوج دٌون السابقة المادة فً المبٌنة الؽالبٌة حساب فً تدخل وال -472 المادة

. الرابعة الدرجة لؽاٌة ومصاهرٌه اقاربه دٌون
 فً المزاٌدة او التفرغ بطرٌقة  الدٌون هذه احرزوا الذٌن االشخاص التصوٌت من اٌضا وٌحرم
. الصلح طلب سبقت التً السنة خالل

 عقد فً التصوٌت حق ٌمنح ال الدابنٌن بدعوة المختص القرار بعد حدث اذا الدٌون عن التفرغ ان
. الصلح

 
 

 ان هإالء وعلى الصلح قبلوا الذٌن المحضر فً ٌذكر ان المنتدب القاضً على -473 المادة

. المحضر على جمٌعهم ٌوقعوا
 الى او المنتدب  القاضً الى برقٌة او بكتاب قبولهم عن اعربوا الذٌن الؽالبٌة حساب فً وٌدخل
. االجتماع محضر ختام تلً التً الخمسة االٌام فً الكاتب
. الٌه وٌضمه المحضر علىهامش القبول هذا الكاتب وٌقٌد

 
 

 به ٌدعو المحضر فً ٌدرجه قرارا المنتدب القاضً ٌتخذ االمضاءات توقٌع وقبل -474 المادة

 تتجاوز ال مهلة فً الصلح تثبٌت الجل المحكمة امام معٌنة جلسة حضور الى العالقة اصحاب
. ٌوما عشرٌن

 
 

 طلباته اٌام بثالثة للتثبٌت المعٌنة الجلسة قبل المحكمة قلم ٌودع ان المراقب على -475 المادة

. الصلح قبول امكان فً المعللة
. المناقشة فً ٌتدخلوا ان وللدابنٌن للمدٌون وٌحق تقرٌرا المنتدب القاضً ٌقدم الجلسة وفً

 وللدابنٌن للمدٌون علما ترسل ان بعد لالستٌضاح المذاكرة ؼرفة الى المراقب تدعو ان وللمحكمة
. المتدخلٌن

 
 



 الدٌون اهمٌة القرابن الى واستنادا مإقتا تقدر ان التثبٌت قرار فً للمحكمة ٌحق -476 المادة

 من بعد فٌما صدوره ٌمكن بما االحتفاظ مع المقتضاة الؽالبٌة وجود لتتحقق ومبالؽها بها المصرح
. القطعٌة االحكام

 
 

 االعتراضات وان الصلح من االستفادة ٌستحق المدٌون ان المحكمة اعتبرت اذا -477 المادة

 االدنى الحد عن تقل ال الصلح مقترحات وان المطلوبة الؽالٌبة تزٌل ال السابقة المواد فً المبٌنة
. الملتمس الصلح تثبٌت فتقرر مضمون، وتنفٌذها مشروعة وانها القانونً
. بها المصرح للدٌون تعود التً التوزٌع حصص اٌداع بوجوب نفسه القرار فً المحكمة وتقضً

. نفسها تلقاء من االفالس تعلن فالمحكمة الصلح تثبٌت رفض اذا اما
 
 

 بحسب جرى آخر قرار فً او الصلح عقد فً مدرج مخالؾ اتفاق ٌكن لم اذا -478 المادة

 عقد فً التزمه ما جمٌع ٌنفذ ان قبل للمدٌون ٌحق فال المحكمة، واثبته سبق فٌما المبٌنة الشروط
 قسم عن ٌتخلى ان له ٌحق ال عام وبوجه تؤمٌن، حقوق ٌقٌم ان او عقاراته ٌرهن او ٌبٌع ان الصلح

. صناعته او تجارته ماهٌة تستلزمها التً ؼٌر بطرٌقة موجوداته من
. الصلح لتثبٌت السابقٌن الدابنٌن تجاه مفعول بال  ٌكون المنع لهذا خالفا به ٌقوم عمل وكل

 
 

 التً للقواعد وفاقا تنشر ان ٌجب الصلح تثبٌت ترفض او تمنح التً االحكام ان -479 المادة

. االفالس اعالن لحكم ٌلً فٌما ستحدد
 
 

 من اٌام خمسة خالل فً الصلح تثبٌت على ٌعترضوا ان المخالفٌن للدابنٌن ٌحق -480 المادة

 المدٌون الى ٌبلػ وان االسباب على االعتراض هذا ٌحتوي ان وٌجب النهابً المحضر اختتام تارٌخ
. المراقب والى
 خمسة فهً االستبناؾ مهلة اما. المعترضٌن الدابنٌن من او نفسه المدٌون من اال االستبناؾ ٌقبل وال

. ٌوما عشر
 نص الصلح عقد فً كان اذا اال المراقب وظٌفة حتما تنقطع نهابٌا الصلح تثبٌت قرار ٌصبح وعندما
. تنفٌذه مراقبة ٌكلفه صرٌح

  ٌكون مخالؾ اتفاق وكل. المنتدب القاضً ٌحددها للمراقب تجب التً والمبالػ النفقات ان
. باطال

 
 

. الدابنٌن جمٌع على اجبارٌا ٌجعله االحتٌاطً الصلح تثبٌت ان -481 المادة

 على حقوقهم بجمٌع تماما ٌحتفظون الصلح عقد على اختٌارا منهم وافقوا الذٌن حتى الدابنٌن ان
 فً ٌتدخلوا ان لهم ٌحق انه ؼٌر. المدٌون لهم تفرغ والذٌن وكفالبه الدٌن فً المدٌون شركاء

. الصلح شؤن فً ملحوظاتهم لتقدٌم المناقشة



 
 

 دٌون عن شخصٌا المسإولون الشركاء منه ٌستفٌد ما لشركة الممنوح الصلح ان -482 المادة

. مخالؾ نص ٌكن لم ما الشركة،
 
 

 من المبة فً عشرٌن على قٌمتها تربو سندات اصدرت تجارٌة شركة كل فً -483 المادة

 اصحاب جمعٌة المقترحات على وافقت اذا اال الصلح منح ٌجوز ال علٌها، التً الدٌون مجموع
. المؽفلة الشركات باب فً المعٌنة والؽالبٌة النصاب لشروط وفاقا ٌتخذ بقرار  السندات

 السندات عن الناشا الدٌن مبلػ بٌن النسبة كانت اٌة واجبة تكون السندات اصحاب جمعٌة موافقة ان
 عند عٌنت التً الشروط مع تتفق ال خاصة شروطا ٌتضمن الصلح عقد كان اذا العام الدٌن ومجموع

. بحاملٌها ٌختص فٌما السندات اصدار
 
 

 سابقا تحددت التً فالمهلة السندات، اصحاب جمعٌة عقد من فابدة وجدت وكلما -484 المادة

. ٌوما ستٌن الى تزاد ان ٌمكن الدابنٌن لدعوة
 
 

 على ٌقتصرون ال االٌفاء عند مكافؤة اداء لها المشترطة السندات اصحاب ان -485 المادة

. المنقضٌة المدة عن المكافؤة من استحقوه الذي الجزء الٌه ٌضٌفون بل االصدار بسعر  المطالبة
 
 

 قرار نشر تارٌخ من ابتداء سنوات ثالث خالل فً كان دابن أي طلب على بناء -486 المادة

 تحدٌد فً احتٌاال بالػ انه ثبت اذا المدٌون افالس تعلن وان الصلح تبطل ان للمحكمة ٌحق التثبٌث،
. موجوداته من به ٌستهان ال قسما اواخفى علٌه المترتبة الدٌون

. تثبٌته بعد الصلح البطال اخرى دعوى اٌة تقبل وال
 التً الموجبات من تبرأ االحتٌال فً ٌشتركوا لم الذٌن الكفالء ذمة فان الصلح ابطال تقرر واذا

 تسقط نفسه الصك فً المقامة التؤمٌنات من وؼٌرها العقارٌة والرهون الصلح، عقد فً التزموها
. حكما

 
 

 فٌحق الصلح عقد فً علٌها المنصوص الموجبات جمٌع بتنفٌذ المدٌون ٌقم لم اذا -487 المادة

 الصلح حل ٌطلب ان التؤمٌن سبٌل على الممنوحة بالحقوق والتذرع الكفالء مالحقة بعد دابن لكل
. المدٌون افالس واشهار

 
 

 المسقط القسم من نهابٌا ذمته تبرأ ال التاجر ان الصلح عقد فً ٌشترط ان ٌجوز -488 المادة

 بخمس تحدد ان ٌجب الشرط هذا تطبٌق مدة ان على. معسرا بقً اذا اال العقد هذا بمقتضى دٌنه من



 خمسة بمعدل علٌه المترتبة الدٌون على المدٌون موجودات قٌمة تزٌد ان ٌشترط كما سنوات
. االقل على المبة فً وعشرٌن

 
 

االفالس يف - الثاين الباب  
 
 
 

االفالس افتتاح يف - األول الفصل  
 
 
 

 ٌنقطع تاجر كل االفالس حالة فً ٌعتبر السابق الباب احكام بتطبٌق االحتفاظ مع -489 المادة

 ؼٌر انها بجالء ٌظهر بوسابل اال به المالٌة الثقة ٌدعم ال تاجر وكل التجارٌة،  دٌونه دفع عن
. مشروعة

 
 

 المإسسة منطقتها فً الموجودة االبتدابٌة المحكمة من حكم بمقتضى االفالس ٌعلن -490 المادة

. االصلٌة التجارٌة
. التنفٌذ معجل الحكم هذا وٌكون

. المرجع لتعٌٌن سبٌل ثمة كان نفسه التاجر افالس باعالن واحد آن فً محاكم عدة قضت واذا
 وٌكون تحدث ان ٌمكن التً الدعاوى جمٌع لرإٌة صالحة تكون سبق فٌما الٌها المشار المحكمة ان

. باالفالس المختصة القواعد منشؤها
 
 

 ٌقوم ان علٌه وٌجب نفسه التاجر من بتصرٌح المحكمة الى القضٌة ترفع ان ٌجوز -491 المادة

 جنحة الرتكاب استهدؾ واال الدفع عن انقطاعه تارٌخ من ٌوما عشرٌن خالل فً التصرٌح بهذا
 مطابقة كونها على ومصدق مفصلة موازنة نفسه الوقت فً ٌودع ان وعلٌه التقصٌري االفالس

. منه المطلوبة والدٌون موجوداته لحالة
 
 

 ٌقدمه اٌام ثالثة لمدة استحضار بطلب المحكمة الى القضٌة ترفع ان اٌضا وٌجوز -492 المادة

 هاما قسما اخفً او وهرب مخازنه التاجر اقفل لو كما المستعجلة االحوال وفً. دابنٌن عدة او دابن



  القضٌة المحكمة تفصل وعندبذ دعوة بال االستدعاء بطرٌقة المراجعة للدابنٌن ٌحق موجوداته، من
. المذاكرة ؼرفة فً

 
 

 بناء الدابنٌن حقوق لصٌانة الالزمة االحتٌاطٌة التدابٌر باتخاذ تؤمر ان وللمحكمة -493 المادة

 تلقاء من االفالس تعلن ان االقتضاء عند وللمحكمة نفسها تلقاء من عفوا او العامة النٌابة طلب على
. اٌضا نفسها

 
 

 سنة  مهلة فً قضابٌا افالسه اعالن ٌجوز توفً او التجارة اعتزل الذي التاجر ان -494 المادة

 او لالعتزال سابقا االٌفاء عن انقطاعه كان اذا وفاته تارٌخ من او التجارة اعتزاله تارٌخ من ابتداء
. للوفاة
. افالسه ٌطلبوا ان المتوفى التاجر لورثة ٌجوز ال انه ؼٌر

 
 

. االٌفاء عن االنقطاع وقت تعٌٌن االفالس باعالن الحكم ٌتضمن ان ٌجب -495 المادة

 التارٌخ بتبدٌل  حكم بمقتضى اسبق تارٌخ الى االٌفاء عن االنقطاع وقت ترجع ان للمحكمة  وٌجوز
 على بناء او نفسها تلقاء من او المنتدب القاضً تقرٌر على بناء بعد فٌما تصدرها احكام عدة او

. حدة على بالمراجعة ٌقوم ان منهم لكل ٌحق اذ الدابنٌن طلب سٌما ال مصلحة ذي كل طلب
 بعد نهابٌا تقفل والتً 551 المادة علٌها نصت التً المهلة فوات بعد الطلب هذا قبول ٌجوز وال

 محددا االٌفاء عن لالنقطاع عٌن الذي الوقت ٌصبح المهلة هذه انقضاء وبعد. الدٌون البحة فواتها
. الدابنٌن الى بالنظر المراجعة ٌقبل ال وجه على

 باعالن الحكم قبل شهرا عشر ثمانٌة من اكثر الى ارجاعه ٌمكن ال االٌفاء عن االنقطاع وقت ان
. االفالس

 
 

 ان ٌجب االٌفاء عن االنقطاع تارٌخ بتبدٌل واالحكام االفالس باعالن الحكم ان -496 المادة

 اقرب وفً اصدرتها التً المحكمة ردهة فً التفلٌسة وكالء بعناٌة اٌام خمسة خالل فً تلصق
 جرابد احدى فً نفسها المهلة خالل فً خالصتها تنشر ان اٌضا وٌجب  للبورصة مركز

. االعالنات
 للمفلس ٌكون التً االماكن سابر وفً االفالس فٌه اعلن الذي المحل فً النشر هذا ٌتم ان وٌجب

. تجارٌة مإسسات فٌها
 بعناٌة العامة النٌابع الى تبلػ وان التجارة سجل فً االحكام هذه تسجل ان نفسه الوقت فً ٌجب كما

. الكاتب
 
 

 فً تصدر التً االحكام جمٌع وكذلك واالستبناؾ لالعتراض قابلة االحكام هذه ان -497 المادة

. مخالؾ نص القانون هذا فً ٌكن لم ما االفالسٌة، المواد



 من ابتداء ٌوما عشر خمسة االستبناؾ ومهل اٌام ثمانٌة السواء على تكون االعتراض مهل ان
 فً الخالصة ونشر االلصاق لمعامالت الخاضعة باالحكام المختصة المهل ان على االحكام، تارٌخ

 ثالثة ظروؾ فً القضٌة االستبناؾ محكمة وتفصل. المعامالت هذه اتمام ٌوم من تبتدئ الجرابد
 االحوال من حال فً لهما ٌكون ال المفلسٌن قبل من المقدمٌن واالستبناؾ االعتراض أن على أشهر

. موقؾ مفعول
 
 

 التاجر ان جزابٌة او تجارٌة او مدنٌة محاكمة اثناء فً عرضا للمحكمة ظهر اذا -498 المادة

 كما االساسٌة االفالس احكام تطبق ان ٌعلن، لم االفالس ٌكن وان  لها، فٌحق ظاهرة افالس حالة فً
. الكتاب هذا فً محددة هً

 
 

االفالس باعالن للحكم ادلباشرة ادلفاعيل يف - الثاين الفصل  
 
 
 

 ٌلصق جدول فً تدرج اعتبارهم ٌستعٌدوا ولم افالسهم المعلن التجار اسماء ان -499 المادة

. البورصات جمٌع من العامة الردهة وفً محكمة كل باب على
  فٌشطب االحوال سابر فً اما افالسه اعالن وقت متوفٌا كان اذا الجدول فً التاجر اسم ٌدرج وال
. اشهر بستة وفاته بعد المفلس التاجر اسم

 
 

 منتخبا او ناخبا ٌكون ان ٌجوز فال. السٌاسٌة المفلس حقوق تسقط ذلك عدا وفٌما -500 المادة

. عامة بمهمة او  بوظٌفة ٌقوم ان له ٌجوز وال بالمهن المختصة او السٌاسٌة المجالس فً
 
 

 التفلٌسة لوكالء المفلس تخلً صدوره ٌوم منذ حتما ٌنتج االفالس باعالن الحكم ان -501 المادة

. االفالس مدة فً ٌحرزها ان ٌمكن التً االموال حتى امواله جمٌع ادارة عن
 اال قبض او اٌفاء بؤي القٌام له ٌحق وال امواله من شٌبا ٌبٌع ان الخصوص على للمفلس ٌجوز وال
 فرٌق بصفة اال القضاء امام ٌداعً او ٌعاقد ان ٌمكنه وال تجاري، لسند نٌة حسن عن االٌفاء كان اذا

. التفلٌسة وكالء ٌتتبعها التً الدعاوى فً متدخل
. حقوقه لصٌانة االحتٌاطٌة االعمال بجمٌع القٌام ٌستطٌع انه على

 
 

 بصفة او المفلس بشخص اال تختص ال التً الحقوق ٌشمل ال التخلً هذا ان بٌد -502 المادة



 فً التفلٌسة وكالء تدخل ٌقبل انه على محضة، ادبٌة مصلحة تتناول التً الحقوق او عٌلة رب كونه
. النقود من بمبلػ  الحكم الى تإول كانت اذا القضٌة
 ان ٌمكن التً االرباح وال للحجز قابلة ؼٌر القانون جعلها التً االموال التخلً ٌشمل ال وكذلك

  حاجة مع متناسبا المنتدب القاضً ٌعتبره ما قدر على وذلك صناعته او بنشاطه المفلس ٌحرزها
. وعٌلته نفسه العالة المفلس

 
 

 عام المتٌاز الحابزٌن او العادٌٌن الدابنٌن اٌقاؾ ٌستلزم االفالس باعالن الحكم ان -503 المادة

 بٌن تفرٌق ؼٌر من التفلٌسة وكالء فً الحكم هذا صدور بعد تنحصر التً الفردٌة المداعاة عن
. المدنٌة والدٌون التجارٌة الدٌون

 
 

 فوابد مجرى فقط، الدابنٌن جماعة الى بالنظر ٌوقؾ، االفالس باعالن الحكم ان -504 المادة

. عقاري ؼٌر او عقاري برهن او بامتٌاز المإمنة ؼٌر الدٌون
 االمالك بٌع عن الناتجة االموال اصل من اال بها المطالبة تمكن فال المإمنة الدٌون فوابد اما

. تؤمٌنا الموضوعة
 
 

 دون وحده المفلس الى بالنظر لالجل مسقطا ٌكون االفالس باعالن الحكم ان -505 المادة

. تؤمٌن على الحاصلٌن دابنٌه مصلحة فً ذلك ٌكن وان الموجب  فً شركابه
 الصلح باب فً جاء كما التفلٌسة فً حاال ٌبرزوها ان االٌفاء عند بمكافؤة المقرونة السندات ولحاملً

. االحتٌاطً
 
 

 باعالن الحكم فٌكون عقارٌة عٌنٌة حقوق او عقارٌة اموال صاحب المفلس كان اذا -506 المادة

 عنه فٌنشؤ التفلٌسة وكالء بعناٌة وٌسجل العقارٌة بالرهون المختصة النشر لقواعد خاضعا االفالس
. الدابنٌن جماعة لمصلحة اجباري رهن تسجٌله تارٌخ من

 
 

 قد المدٌون كان اذا الدابنٌن جماعة الى بالنظر حتما باطلة تكون اآلتٌة االعمال ان -507 المادة

 لهذا السابقة ٌوما العشرٌن خالل فً او المحكمة عٌنته كما االٌفاء عن انقطاعه تارٌخ بعد بها قام
: التارٌخ

. وقؾ انشاء او المعتادة الصؽٌرة الهداٌا خال ما المجانٌة والتفرؼات االعمال- 1
. صٌؽتها كانت اٌة لالستحقاق السابقة االٌفاءات- 2
 وبوجه حواالت، او" المر "سندات او سحب سندات او نقود بؽٌر مستحقة نقدٌة لدٌون االٌفاء- 3

. بدل باداء اٌفاء كل عام
 لتؤمٌن المدٌون اموال على استؽالل رهن او منقول رهن او قضابً او اتفاقً عقاري رهن اقامة- 4

. سابق دٌن



 
 تجاه اال مفعول له ٌكون ال البطالن فان عقار عن التفرغ بشكل حصل اذا البدل باداء االٌفاء ان

 ٌكونوا ان بشرط بدل مقابل الدابن هذا عن الملك تلقوا من حقوق ٌمس وال. المفلس عاقد الذي الدابن
. النٌة حسنً

 
 

 بعد بدل مقابل ٌجرٌه عمل وكل المدٌون به ٌقوم مستحقة لدٌون اخر اٌفاء كل -508 المادة

 من قبضوا الذٌن االشخاص كان اذا ابطالهما ٌجوز االفالس باعالن الحكم وقبل االٌفاء عن انقطاعه
. االٌفاء عن بانقطاعه عالمٌن عاقدوه او المدٌون

 
 

 دعوى القامة االقتضاء عند مجاال ٌفسح ذكرها المتقدم االعمال ابطال ان -509 المادة

. االسترجاع
 الذي الشخص على اال المذكورة الدعوى تقام ان ٌجوز فال شكا او سحب سند الموفى كان واذا

 المظهر على اال الدعوى تقام ان ٌجوز فال" المر "سندا كان اذا اما لحسابه اوالشك السند اعطً
 عالما كان االرجاع منه ٌطلب الذي الشخص ان على  البرهان ٌقام ان ٌجب الحالٌن كال وفً. االول
. االٌفاء عن المدٌون بانقطاع السند اصدار وقت

 
 

. االفالس باعالن الحكم تسجٌل بعد الرهن قٌد الدابنٌن جماعة تجاه باطال ٌكون -510 المادة

 سبقته التً ٌوما العشرٌن خالل فً او االٌفاء عن االنقطاع بعد  المتخذة القٌود لالبطال قابلة وتكون
 التؤخٌر كان واذا القٌد وتارٌخ التؤمٌن انشاء تارٌخ بٌن ٌوما عشر خمسة من اكثر مضى قد كان اذا
. بالدابنٌن اضر قد
 
 

 بحكم  تسقط 510و 508و 507 المواد فً علٌها المنصوص االبطال دعاوى ان -511 المادة

. االفالس اعالن ٌوم من شهرا عشر ثمانٌة بعد الزمن مرور

 
 

االفالس يف احملاكمة اصول - الثالث الفصل  
 
 
 

التفليسة ىيئة اركان - االول اجلزء  



 
 
 

. التفلٌسة وكٌل ٌدعى مؤجور وكٌل الى المفلس ممتلكات ادارة تسلم -512 المادة

. للتفلٌسة وكالء عدة او وكٌال ٌعٌن  االفالس باعالن الحكم ان
 القاضً من  بقرار ومرتباتهم نفقاتهم وتحدد. ثالثة الى  الوكالء عدد ٌزاد ان وقت كل فً وٌمكن

 1933 سنة آذار 13 فً المإرخ ل/79 رقم االشتراعً بالمرسوم الملحقة للتعرٌفة وفاقا المنتدب
 المحكمة وتفصل اٌام ثمانٌة ظرؾ فً النفقات قرار على ٌعترضوا ان وللدابنٌن للمدٌون وٌحق
. المذاكرة ؼرفة فً االعتراض قضٌة

 
 

 من مراقبان او مراقب المنتدب القاضً من بقرار وقت كل فً ٌعٌن ان ٌجوز -513 المادة

. المهمة لهذه ٌرشحون الذٌن الدابنٌن
 
 

. الرابعة الدرجة لؽاٌة للمفلس مصاهر او قرٌب للتفلسٌة وكٌال ٌعٌن ان ٌجوز ال -514 المادة

 
 

 فٌراجع للتفلٌسة وكالء عدة او وكٌل ٌبدل او ٌضاؾ ان الحال اقتضت واذا -515 المادة

. التعٌٌن امر تتولى وهً المحكمة المنتدب القاضً
 
 

 ٌحق انه على. متحدٌن اال ٌعملوا ان لهم ٌجوز فال للتفلٌسة وكالء عدة عٌن اذا -516 المادة

 ببعض انفراد على القٌام فً خاصا اذنا وكالء عدة او منهم وكٌال ٌعطً ان المنتدب للقاضً
. وحدهم مسإولٌن لهم المؤذون الوكالء ٌكون الحالة هذه وفً االدارٌة، االعمال

 
 

 فً المنتدب القاضً فٌه فٌفصل الوكالء اعمال بعض على اعتراض اقٌم واذا -517 المادة

. اٌام ثالثة ظرؾ
. االجراء معجل المنتدب القاضً قرار وٌكون

 
 

 او الدابنٌن من او المفلس من الٌه المقدمة الشكاوى على بناء المنتدب للقاضً ٌحق -518 المادة

. وكالء عدة او وكٌل عزل ٌقترح ان نفسه تلقاء من عفوا
. المحكمة الى رفعها فٌمكن اٌام ثمانٌة ظرؾ فً الشكاوى تلك فً المنتدب القاضً ٌنظر لم واذا

 امر فً وتبت الوكالء واٌضاحات المنتدب القاضً تقرٌر المذاكرة ؼرفة فً المحكمة عندبذ فتسمع



. علنٌة بجلسة العزل
 
 

 من طرٌق أي تقبل ال بعزلهم او التفلٌسة وكالء بتعٌٌن المختصة القرارات ان -519 المادة

. المراجعة طرق
 
 

. منتدبا قاضٌا لٌكون اعضابها احد االفالس باعالن حكمها فً المحكمة تعٌن -520 المادة

 
 

. وادارتها التفلٌسة اعمال وٌراقب ٌعجل ان خاص وجه على المنتدب القاضً ٌكؾ -521 المادة

 فً داخلة وتكون التفلٌسة عن تنشؤ التً المنازعات جمٌع عن تقرٌرا المحكمة الى ٌرفع ان وعلٌه
. المحكمة صالحٌة

 
 

. المحكمة قلم الحال فً تودع المنتدب القاضً قرارات ان -522 المادة

 تنظر ان اٌضا للمحكمة وٌجوز المحكمة امام مصحلة ذي كل العتراض قابلة حال كل على وتكون
 خمسة ظرؾ فً المحكمة قلم الى بسٌط تصرٌح شكل فً االعتراض وٌقدم. نفسها تلقاء من  فٌها
.  المراجعة ٌقبل ال بقرار اٌام ثمانٌة ظرؾ فً فٌه تفصل ان المحكمة وعلى القرار تارٌخ من اٌام

 
 

 وال اعضابها من بؽٌره للتفلٌسة  المنتدب القاضً تستبدل ان آن كل فً للمحكمة -523 المادة

. المراجعة لطرق قابلٌن المنتدب القاضً تعٌٌن وقرار القرار هذا ٌكون

 
 

ادلفلس موجودات ادارة يف - الثاين اجلزء  
 
 
 

 كل فً لها وٌحق االختام بوضع تؤمر ان االفالس باعالن حكمها فً المحكمة على -524 المادة

 ال االحوال جمٌع وفً وبتوقٌفه، الحضور على المفلس باجبار تؤمر ان القضٌة احوال من حال
. المنتدب القاضً اذن بدون اقامته محل عن ٌبتعد ان للمفلس ٌجوز

 بل االختام توضع فال واحد ٌوم فً المفلس موجودات جرد ٌمكن انه المنتدب القاضً رأى اذا
. الجرد البحة تنظٌم فً حاال ٌشرع

 



 

 التً الحكم بفقرة الصلح حاكم إلى علما الحال فً ٌرسل ان المحكمة كاتب على -525 المادة

. االختام بوضع تقضً
 على بناء واما نفسه، تلقاء من اما الحكم هذا صدور قبل حتى االختام ٌضع ان الصلح لحاكم وٌحق
 موجوداته تهرٌب او المدٌون هرب حالة فً اال الحق هذا ٌملك ال وهو دابنٌن عدة او دابن طلب
. بعضها او كلها

 
 

 والدفاتر واالضبارات والصنادٌق والمكاتب المخازن على االختام توضع -526 المادة

. واشٌابه المفلس ومنقوالت واالوراق
 ٌجب بل الربٌسً الشركة مركز على االختام بوضع ٌكتفً ال تضامن شركة افالس حالة وفً

. حدة على المتضامنٌن الشركاء من كل اقامة محل فً وضعها
. المحكمة ربٌس الى االختام بوضع علما ابطاء بدون الصلح حاكم ٌرسل االحوال جمٌع وفً

 
 

  ٌطلبوا ان هإالء فعلى التفلٌسة وكالء تعٌٌن قبل ٌجر لم االختام وضع كان واذا -527 المادة

. الصلح حاكم من وضعها
 
 

 االختام وضع بعدم التفلٌسة وكالء طلب على بناء ٌامر ان المنتدب القاضً على -528 المادة

 الضرورٌة واالمتعة واالثاث والمبلوسات الثٌاب - باستخراجها الترٌخص او اآلتٌة االشٌاء على
 وكالء الٌه رفعه الذي للبٌان وفاقا  المنتدب القاضً به سمح ما تسلٌم وٌجري. لعٌلته او للمفلس
. التفلٌسة
: االختام وضع عدم  اٌضا ٌجٌز ان له وٌحق
. قٌمتها فً عاجل لنقص او قرٌب لهالك القابلة االشٌاء على- 1
 بال توقٌفه ٌمكن ال االستثمار هذا كان اذا التجارٌة المإسسة الستثمار الصالحة االشٌاء على- 2

. بالدابنٌن ٌلحق ضرر
 ٌضعها جرد قابمة فً قٌمتها بٌان مع حاال السابقتٌن الفقرتٌن فً الٌها المشار االشٌاء وتدون 

. المحضر ٌوقع ان علٌه ٌجب الذي الصلح حاكم بحضور التفلٌسة وكالء
 
 

 صٌانتها تستلزم التً او قٌمتها فً عاجل لنقص او للهالك القابلة االشٌاء بٌع ان -529 المادة

. المنتدب القاضً من وبترخٌص الوكالء بعناٌة ٌتم طابلة نفقة
 تقرٌر على بناء المحكمة به تسمح ان ٌجوز ال التفلٌسة وكالء بعناٌة التجارٌة المإسسة استثمار ان

. الضرورة بحكم تستوجبه الدابنٌن مصلحة او العامة المصلحة كانت اذا اال المنتدب القاضً
 
 

 الى وٌسلمها المختومة االشٌاء بٌن من التجارٌة الدفاتر الصلح حاكم ٌستخرج -530 المادة



 علٌها كانت التً الحالة باختصار محضره فً ٌثبت ثم قٌودها آخر على ٌعلم ان بعد التفلٌسة وكالء
. الدفاتر تلك
 احتٌاطٌة معامالت تستلزم التً او للقبول المعدة او القرٌب االستحقاق ذات االسناد اضبارة ان

 وكالء الى اوصافها ذكر بعد وٌسلمها المختومة االشٌاء بٌن من الصلح حاكم اٌضا ٌستخرجها
. المنتدب القاضً الى السندات هذه البحة تسلم ثم قٌمتها لتحصٌل التفلٌسة

 الى المرسلة الكتب واما. منهم اٌصال سند مقابل التفلٌسة وكالء فٌستوفٌها األخرى الدٌون اما
. فضها على ٌقل ان حاضرا كان اذا للمفلس وٌحق. فٌفضونها الوكالء الى فتسلم المفلس

 
 

 ٌحددها ؼذابٌة معونة التفلٌسة موجودات من ٌؤخذا ان ولعٌلته للمفلس ٌجوز -531 المادة

. الوكالء اقتراح على بناء المنتدب القاضً
 
 

 الدعوة ٌلب لم واذا. بحضوره حساباتها واٌقاؾ الدفاتر القفال المفلس الوكالء ٌدعو -532 المادة

. االكثر على ساعة واربعٌن ثمان خالل  فً الحضور بوجوب انذار الٌه ٌرسل
 المنتدب القاضً ٌراها الحضور عن لتمنعه اسبابا ٌبدي ان بشرط مفوضا عنه ٌنٌب ان وٌمكنه
. بالقبول جدٌرة

 
 

 دفاتر الى مستندٌن ابطاء بال ٌنظموها ان الوكالء فعلى الموازنة المفلس ٌقدم لم اذا -533 المادة

. المحكمة قلم الموازنة ٌودعون ثم علٌها ٌحصلون التً والمعلومات واوراقه المفلس
 
 

 شخص وكل ومستخدمٌه وكتابه المفلس اقوال ٌسمع ان المنتدب للقاضً ٌجوز -534 المادة

. وظروفها التفلٌسة باسباب او الموازنة بتنظٌم ٌختص فٌما كان سواء آخر
 
 

 الرملته فٌحق  افالسه اعالن بعد التاجر توفً او وفاته بعد تاجر  افالس اعلن اذا -535 المادة

 الموازنة بتنظٌم المفلس مقام للقٌام ٌمثلهم من عنهم ٌنٌبوا او بانفسهم ٌحضروا ان وورثته واوالده
. االفالس معامالت وبسابر

 
 

 باعالن الحكم صدور تارٌخ من او االختام  وضع تارٌخ من اٌام ثالثة خالل فً -536 المادة

 جرد فً للشروع االختام رفع الوكالء ٌطلب. صدوره قبل جرى قد التدبٌر هذا كان اذا االفالس
. االصول حسب دعوته بعد او بحضوره المفلس اموال

 
 

 نسبة على اصلٌتٌن نسختٌن فً الصلح قاضً بحضور الجرد قابمة الوكالء ٌنظم -537 المادة



 احدى وتودع العمل من فراغ كل بعد القابمة على امضاءه القاضً هذا فٌوقع االختام من ٌرفع ما
 اٌدي فً االخرى النسخة وتبقى ساعة وعشرٌن اربع خالل فً المحكمة قلم النسختٌن هاتٌن

. الوكالء
. االشٌاء تخمٌن وفً قابمةالجرد تنظٌم فً ٌشاإون بمن ٌستعٌنوا ان وللوكالء
 المختومة االشٌاء بٌن من استخرجت التً او االختام وضع من اعفٌت التً االشٌاء مقابلة وتجري

. بٌانه تقدم كما قٌمتها وقدرت جرد قابمة لها ووضعت
 
 

 اعالنه قبل نظمت قد  الجرد قابمة تكن ولم المفلس وفاة بعد االفالس اعلن اذا -538 المادة

 حسب دعوتهم بعد او الورثة بحضور السابقة المادة فً المبٌنة للصٌػ وفاقا تنظٌمها فً حاال فٌشرع
. الجرد قابمة افتتاح قبل المفلس توفً اذا المنوال هذا على االمر وٌجري االصول

 
 

 خمسة خالل فً المنتدب القاضً الى ٌرفعوا ان تفلٌسة كل فً  الوكالء على ٌجب -539 المادة

 الظاهرة االفالس حالة عن اجمالٌا حسابا او تقرٌرا وظٌفتهم مهام استالمهم تارٌخ من  ٌوما عشر
. بها تصؾ انها ٌظهر التً واالوصاؾ االساسٌة واسبابها ظروفها وعن
  لم واذا. ملحوظاته مع العامة النٌابة الى التقرٌر ذلك ابطاء بال ٌحٌل ان المنتدب القاضً  وعلى
. التؤخٌر اسباب مبٌنا العامة النٌابة ٌعلم ان فعلٌه المعٌنة المهلة فً التقرٌر الٌه ٌرفع

 
 

 تنظٌم على للوقوؾ المفلس اقامة محل الى ٌنتقلوا ان العامة النٌابة لضباط ٌحق -540 المادة

 المختصة واالوراق والدفاتر المعامالت جمٌع اٌداعهم ٌطلبوا ان وقت كل فً ولهم الجرد قابمة
. بالتفلٌسة

 
 

 للمفلس المطلوب الدٌن وسندات والنقود البضابع تسلم الجرد قابمة من االنتهاء بعد -541 المادة

 ذٌل فً اٌاها استالمهم على فٌوقعون التفلٌسة وكالء الى وامتعته المدٌون واثاث واالوراق والدفاتر
. الجرد قابمة

 
 

 االعمال بجمٌع ٌقوموا ان وظٌفتهم مهام استالمهم حٌن من الوكالء على ٌحب -542 المادة

. مدٌونٌه تجاه المفلس حقوق لصٌانة الالزمة
. طلبه قد المفلس ٌكن لم اذا المفلس مدٌونً عقارات على الرهون قٌد ٌطلبوا ان اٌضا وعلٌهم
. تعٌٌنهم تثبت شهادة جداولهم الى وٌضمون الدابنٌن جماعة باسم القٌد الوكالء وٌجري

 فٌما مبٌن هو كما الدابنٌن بجماعة المختص االجباري بالرهن قٌدا ٌتخذوا ان اخٌرا علٌهم ٌجب ثم
. تقدم

 
 



. للمفلس المترتبة الدٌون تحصٌل المنتدب القاضً اشراؾ تحت الوكالء وٌواصل -543 المادة

 
 

 ان االصول حسب دعوته بعد او المفلس اقوال سماع بعد المنتدب للقاضً ٌحق -544 المادة

. والبضابع المنقولة االشٌاء بٌع فً للوكالء ٌؤذن
. االجراء دابرة بواسطة العلنٌة بالمزاٌدة واما الحبٌة بالطرٌقة اما البٌع هذا اجراء ٌقرر وهو

 على للوكالء ٌحق وجدوا، اذا المراقبٌن رأي واستطاع المفلس استماع وبعد نفسه االذن وبمقتضى
 المإسسة  الستثمار تلزم ال التً العقارات سٌما ال العقارات بٌع فً ٌشرعوا ان استثنابً وجه

.  الدابنٌن اتحاد تقرٌر بعد العقارٌة للبٌوع ٌلً فٌما المعٌنة للصٌػ وفاقا التجارٌة
 
 

 قبول له المجاز البنك الى حاال تسلم التحصٌالت وعن البٌوع عن الناتجة النقود ان -545 المادة

 ٌثبت ان وٌجب. والمصارٌؾ للنفقات المنتدب القاضً ٌقررها التً المبالػ حسم بعد الدولة ودابع
 الوكالء تؤخر واذا. القبض تارٌخ من اٌام ثالثة خالل فً االٌداع هذا حصول المنتدب للقاضً
. ٌودعوها لم التً المبالػ فابدة علٌهم وجبت
 لحساب آخرون اشخاص اودعها التً المبالػ من ؼٌرها او الوكالء اودعها التً المبالػ جمٌع

 الوكالء فعلى اعتراض هناك كان واذا. المنتدب القاضً من بقرار اال استرجاعها ٌمكن ال التفلٌسة
. برفعه قرار على مقدما ٌحصلوا ان

 لجدول وفاقا التفلٌسة دابنً لٌد مباشرة البنك من الدفع باجراء ٌامر ان المنتدب للقاضً وٌجوز
. باجرابه المنتدب القاضً وٌؤمر الوكالء ٌنظمه توزٌع

 
 

 ان االصول حسب المفلس دعوة وبعد المنتدب القاضً استبذان بعد للوكالء ٌحق -546 المادة

. عقارٌة دعاو او بحقوق مختصا منه كان ما حتى الدابنٌن بجماعة ٌتعلق نزاع كل فً ٌصالحوا
 لبنانٌة لٌرة خمسماٌة على تربو قٌمته كانت او معٌنة ؼٌر قٌمة ذا المصالحة موضوع كان واذا

. المصالحة على المحكمة تصدٌق فٌجب
 وٌكفً علٌها االعتراض حق حال كل فً له وٌكون التصدٌق معاملة لحضور المفلس وٌدعى

. عقارٌة امواال موضوعها كان اذا المصالحة دون للحإول اعتراضه
. نفسها الطرٌقة على اال الوكالء ٌجرٌها ان ٌمكن ال والرضوخ والعدول التنازل اعمال ان

 
 

ادلفلس على ادلرتتبة الديون تقرير يف - الثالث اجلزء  
 
 
 



 التفلٌسة وكالء الى ٌسلموا ان الدابنون ٌستطٌع االفالس باعالن الحكم صدور منذ -547 المادة

 هذا على وكٌله او الدابن وٌوقع. المطلوبة والمبالػ المسلمة االوراق على ٌدل جدول مع سنداتهم
. الوكٌل تفوٌض الٌه وٌضم الجدول
 كتاب بواسطة الٌهم الملؾ هذا ارسال وٌمكن المبرزة االوراق بملؾ اٌصال سند الوكالء وٌعطى

. بالوصول علم مع مضمون
 عن مسإولٌن ٌكونون وال الٌهم سلمت التً االوراق الوكالء ٌرجع الصلح جمعٌة انعقاد وبعد

. الجمعٌة هذه انعقاد تارٌخ من سنة مدة فً اال السندات
 
 

 الثمانٌة فً دٌونهم اسناد ٌبرزوا ولم الموازنة فً اسماإهم قٌدت الذٌن الدابنٌن ان -548 المادة

 او الجرابد فً النشر بواسطة المهلة هذه نهاٌة فً ٌبلؽون االفالس باعالن الحكم تلً التً االٌام
 خالل فً التفلٌسة وكالء الى التفصٌلً الجدول مع سنداتهم تسلٌم علٌهم ٌجب انه الوكالء من بكتاب
  وفاقا اللبنانٌة االراضً خارج المقٌمٌن للدابنٌن المهلة هذه وتزاد. النشر تارٌخ من ٌوما عشر خمسة

. المدنٌة المحاكمات اصول قانون من التلٌػ باب فً المقررة للقواعد
 
 

 مع وجدوا، اذا المراقبٌن وبمعاونة التفلٌسة وكالء بعناٌة الدٌون تحقٌق ٌجري -549 المادة

. االصول حسب دعوته بعد او المفلس وبحضور المنتدب، القاضً بموافقة االحتفاظ
 بكتاب الدابن الى االمر فٌبلؽون بعضه او كله الدٌن صحة فً ٌجادلون التفلٌسة وكالء كان واذا

. مضمون
. الشفهٌة او الخطٌة اٌضاحاته لتقدٌم اٌام عشرة الدابن وٌعطى

 
 

 تارٌخ من االكثر على اشهر ثالثة خالل وفً الدٌون تحقٌق من الفراغ اثر على -550 المادة

 القرار ذكر مع بتحقٌقها قاموا التً بالدٌون بٌانا المحكمة قلم الوكالء ٌودع االفالس، باعالن الحكم
. منها بكل ٌختص فٌما اقتراحهم على بناء المنتدب القاضً اتخذه الذي

 الٌهم وٌرسل الجرابد، فً النشر بواسطة البٌان هذا بإٌداع ابطاء بال الدابنٌن ٌعلم ان الكاتب وعلى
. البٌان فً له المقٌد المبلػ منهم لكل فٌه ٌبٌن كتابا ذلك على عالوة
 القاضً من قرار بمقتضى االولى الفقرة فً المحددة المهلة تجاوز ٌمكن جداستثنابٌة احوال وفً

. المنتدب
 
 

 من اٌام ثمانٌة خالل فً له ٌجوز الموازنة فً اسمه ادرج او دٌنه اثبت دابن كل -551 المادة

 بشرح اعتراضات او مطالب المحكمة لقلم ٌبدي ان السابقة المادة فً الٌها المشار النشرات تارٌخ
. نفسه الحق المفلس وٌعطى. وكٌل بواسطة او بنفسه ٌضعه الٌبان على

 بالمطالب االحتفاظ مع الوكالء اقتراحات على وبناء المهلة هذه نهاٌة بعد المنتدب القاضً ان
 بتوقٌعهم قراره الوكالء وٌنفذ الدٌون بٌان نهابٌا ٌقرر المحكمة على المعروضة واالعتراضات

: المثبتة الدٌون جدول على اآلتً التصرٌح



 الشركة أو ............................................ السٌد اثبات على بناء"
 بصفة( قبلت )او قبل................................................................................... 

 ..................................................". بمبلػ التفلٌسة فً( مرتهن او ممتاز او عادي )دابن
 
 

 فٌها لتنظر التجارٌة المحكمة الى الكتاب بعناٌة تحال علٌها المتنازع الدٌون ان -552 المادة

 على بناء فٌها وتفصل 550 المادة فً المذكور النشر تارٌخ من ٌوما ثالثٌن خالل فً تعقد بجلسة
 قبل الكاتب ٌرسله مضمون كتاب بواسطة الفرٌقٌن الى الجلسة موعد وٌبلػ  المنتدب  القاضً تقرٌر

. االقل على اٌام بثالثة الجلسة
 
 

 ٌعٌنه مبلػ اجل من المناقشات فً الدابن قبول وجوب موقتا تقرر ان للمحكمة ٌحق -553 المادة

. المراجعة طرق من  طرٌق الي قابال القرار هذا ٌكون وال نفسه القرار
 
 

 فً ٌقبل العقاري الرهن او االمتٌاز فً حقه اال النزاع ٌتناول ال الذي الدابن ان -554 المادة

. عادي كدابن التفلٌسة مناقشات
 
 

 المهل فً دٌونهم سندات ابراز عن او الحضور عن تخلفوا الذٌن الدابنٌن ان -555 المادة

 باب ان على. سٌجري الذي التوزٌع فً ٌشتركون ال مجهولٌن ام معلومٌن اكانوا سواء لهم المعٌنة
 على فتبقى االعتراض نفقات اما. النقود توزٌع من االنتهاء لؽاٌة امامهم مفتوحا ٌبقى االعتراض

. عاتقهم
 توزٌعات فً شرع اذا ولكن المنتدب القاضً بها امر التً التوزٌعات تنفٌذ ٌوقؾ ال اعتراضهم ان

 وٌحتفظ موقتة بصورة المحكمة تعٌنه الذي بالمبلػ فٌها فٌشتركون اعتراضهم فً الفصل قبل جدٌدة
. اعتراضهم فً الفصل بعد ما الى المبلػ بهذا
 امر قد كان التً التوزٌعات من بشًء المطالبة لهم ٌحق فال الدابنٌن بصفة بعد فٌما لهم اعترؾ واذا
 تعود التً الحصص ٌوزع لم الذي الموجود من ٌقتطعوا ان لهم ٌحق ولكن المنتدب القاضً بها

. االولى التوزٌعات من لدٌونهم
 
 

 تحقٌق لمعاملة تخضع ال قانونً وجه على تجارٌة شركة اصدرتها التً االسناد ان -556 المادة

.  الدٌون

 
 

التفليسة قضايا حلول يف - الرابع الفصل  



 
 
 

البسيط الصلح يف - االول اجلزء  
 
 
 

 الدٌون جدول اختتام تلً التً االٌام الثالثة خالل فً المفوض القاضً على ٌجب -557 المادة

 هناك كان اذا 553 المادة باحكام عمال صدر الذي المحكمة قرار تلً التً االٌام الثالثة خالل فً او
 ان وٌجب. الصلح عقد فً للمفاوضة دٌونهم اثبتت الذٌن الدابنٌن الكاتب بواسطة ٌدعوا ان نزاع،

. االجتماع ٌعقد اجله من الذي الؽرض الدعوة وكتب الصحؾ منشورات تتضمن
 االٌام الثالثة خالل فً مضمون بكتاب منهم واحد كل فٌدعى موقتا دٌونهم قبلت الذٌن الدابنون اما

. شؤنهم فً المحكمة قرار تلً التً
 
 

 اجرٌت التً والعملٌات المعامالت وعن حالتها عن تقرٌرا التفلٌسة وكالء ٌقدم -559 المادة

. المفلس اقوال تسمع ان وٌجب
 محضرا القاضً هذا فٌنظم المفوض القاضً الى توقٌعهم على المشتمل التفلٌسة وكالء تقرٌر وٌسلم

. الجمعٌة فً وتقرر قٌل عما
 
 

 الشروط تتوفر لم ما التفلٌسة بعد الصلح عقد ٌقبلوا ان المتناقشٌن للدابنٌن ٌجوز ال -560 المادة

. باطال العقد كان واال االتٌة
 الدٌون مبلػ ثلثا لهم وٌكون االكثرٌة ٌإلفون الدابنٌن من عدد بتصوٌت اال ٌتم ال العقد هذا ان

 الدٌون ان على الثالث، الفصل من الثالث الجزء الحكام وفاقا موقت او نهابً وجه على المقبولة
. المبالػ وؼالبٌة االصوات ؼالبٌة حساب عند تحسم التصوٌت فً ٌشتركوا لم للذٌن المطلوبة

 االشخاص وال الرابعة الدرجة حتى ومصاهروه واقرباإه  المفلس زوج التصوٌت فً ٌشترك وال
. االحتٌاطً الصلح باب فً المبٌنة للشروط وفاقا لهم تفرؼوا الذٌن

 
 

 ان لهم ٌحق ال منقول رهن امتٌاز او عقاري رهن على الحاصلٌن الدابنٌن ان -561 المادة

. االحتٌاطً الصلح باب فً المبٌنة للشروط وفاقا تؤمٌناتهم عن تنازلوا اذا اال ٌصوتوا
 
 

 بالصلح ٌرض لم واذا. باطال كان واال  الجلسة نفس فً الصلح عقد ٌوقع ان ٌجب -562 المادة



 مهلة ال اٌام ثمانٌة المناقشة فتإجل منهم الدٌون لثلثً الحابزٌن ؼالبٌة او الدابنٌن عدد ؼالبٌة اال
 فٌها ممثلٌن كانوا او  االولى الجمعٌة حضروا الذٌن الدابنٌن على ٌجب ال الحال هذه وفً بعدها
 وتبقى. الثانٌة الجمعٌة ٌحضروا ان جلستها محضر على امضاءهم ووقعوا قانونً وجه على

 فً وعدلوها جاءوا اذا اال بها ٌعتد صالحة ابدوها  التً والموافقات اتخذوها التً القرارات
. االخٌر االجتماع

 تلحق تصوٌت بطاقة على منهم بتوقٌع عنه ٌستعاض ان ٌمكن الجمعٌات فً الدابنٌن توقٌع ان
. بالمحضر

 
 

. االحتٌالً  باالفالس علٌه حكم لمفلس الصلح عقد ٌجوز ال -563 المادة

 المناقشة ٌنوون كانوا اذا ما لٌقرروا الدابنون فٌدعى احتٌالً افالس شؤن فً جارٌا التحقٌق كان واذا
. التعقبات انتهاء بعد ما الى الشؤن هذا فً الفصل فٌإجلون التبربة عند الصلح امر فً

. تقدم فٌما المعٌنتٌن المبلػ وؼالبٌة العدد ؼالبٌة توفرت اذا اال تقرٌره ٌمكن ال التؤجٌل هذا ان على
 المناقشة على فتطبق التؤجٌل مدة انتهاء بعد الصلح امر فً المناقشة اجراء الحال اقتضت واذا

. السابقة المادة فً المعٌنة القواعد الجدٌدة
 
 

 الدابنٌن ان على. ممكنا الصلح عقد كان بسٌط الفالس  المفلس على حكم اذا -564 المادة

. السابقة المادة الحكام وفاقا انتهابها بعد ما الى التناقش ٌإجلوا ان بالتعقبات البدء حالة فً ٌمكنهم
 
 

 اال عقده ٌمكن ال الصلح فان سندات اصدرت تجارٌة بشركة ٌختص االمر كان اذا -565 المادة

 باب فً المبٌنة الشروط وعلى االحوال فً رأٌها وابدت السندات حملة جمعٌة علٌه وافقت اذا
. االحتٌاطً الصلح

 
 

 عقد فً االشتراك حق لهم كان الذٌن الدابنٌن لجمٌع الصلح على االعتراض ٌجوز -566 المادة

, وجدوا اذا السندات اصحاب جماعة ولممثلً بعدبذ بحقوقهم االعتراؾ جرى  وللذٌن الصلح
 اٌام الثمانٌة خالل فً المفلس والى التفلٌسة وكٌل الى ٌبلػ وان  معلال االعتراض ٌكون ان وٌجب

 على ٌشتمل ان وٌجب. باطال كان واال السندات اصحاب جمعٌة عقد او الصلح عقد تلً التً
. المحكمة تعقدها جلسة اول الى دعوتهم

 تعٌٌن ٌطلب ان علٌه وجب الصلح عقد فً معارضا وكان  واحد وكٌل اال للتفلٌسة ٌكن لم واذا
. المادة هذه فً علٌها المنصوص الصٌػ ٌطبق ان الوكٌل هذا الى بالنظر وٌلزمه جدٌد، وكٌل

 
 

 وال. السابق الفرٌق استدعاء على بناء المحكمة لدى الصلح تصدٌق معاملة تجري -567 المادة

. السابقة المادة فً علٌها المنصوص الثمانٌة االٌام مهلة انصرام قبل تفصل ان للمحكمة ٌجوز
 وقضٌة االعتراضات قضٌة المحكمة فتفصل المذكورة المهلة خالل فً اعتراضات قدمت واذا



.  واحد بحكم التصدٌق
. العالقة ذوي جمٌع ٌتناول الصلح ببطالن فالحكم االعتراض قبل واذا

 
 

 تقرٌرا التصدٌق مسؤلة فً الحكم قبل المفوض القاضً ٌضع االحوال جمٌع وفً -568 المادة

. الصلح قبول امكان وعن االفالس اوصاؾ عن
 
 

 بالمصلحة تختص اسبابا ان ظهر او فٌماتقدم علٌها المنصوص القواعد تراع لم اذا -569 المادة

. التصدٌق ترفض  ان عندبذ المحكمة لزم الصلح دون تحول الدابنٌن بمصلحة او العامة
 ان المحكمة لربٌس ٌجٌز نصا ٌتضمن ال كان اذا الصلح  عقد تصدٌق ترفض ان اٌضا وٌمكنها

 بجماعة المختص العقاري الرهن وفك تنفٌذه على السهر ٌكلفون مفوضٌن عدة او مفوضا ٌعٌن
. نقود الى الموجودات تحوٌل ومراقبة اجازوه، قد كانوا اذا الدابنٌن

 
 

 فً مذكورٌن اكانوا سواء الدابنٌن جمٌع على واجبا ٌجعله الصلح عقد تصدٌق ان -570 المادة

 المقٌمٌن الدابنٌن حق فً حتى نافذ وهو. محققة ؼٌر او محققة دٌونهم كانت وسواء ال ام الموازنة
 الذي المبلػ كان اٌا المناقشة فً موقتا دخولهم قبل الذٌن حق وفً اللبنانٌة االراضً خارج

. النهابً الحكم بمقتضى بعد فٌما لهم سٌخصص
 ٌتنازلوا لم كانوا اذا والرهون االمتٌازات اصحاب الدابنٌن حق فً نافذا ٌكون ال الصلح ان على
. التفلٌسة مدة اثناء فً نشؤ قد دٌنهم كان اذا العادٌٌن الدابنٌن حق فً وال عنها

 
 

 مفاعٌل تنقطع المحكمة القضٌة صفة واكتسابه التصدٌق حكم صدور اثر على -571 المادة

. 500 المادة فً علٌها المنصوص السٌاسٌة الحقوق بسقوط االحتفاظ مع االفالس
 فٌه فتجري القاضً بحضور النهابً حسابهم للمفلس ٌقدمون وظٌفتهم تنتهً الذي التفلٌسة وكالء ان

 سند فٌعطٌهم واشٌابه واوراقه ودفاتره امواله مجموع المفلس الى الوكالء ٌسلم ثم وٌقرر، المناقشة
. تسلٌمها مقابل اٌصال
. وظٌفته وتنتهً ذلك لكل محضرا المفوض القاضً وٌنظم

. للمحكمة فٌه فالفصل نزاع قام واذا
 
 

 على ٌتضمن كما متتابعة آلجال اقساطا الدٌون الٌفاء مهال الصلح عقد ٌتضمن -572 المادة

 عاتقه على ٌترك االبراء هذا ان بٌد. دٌنه من صؽٌر او كبٌر جزء من المدٌون ابراء عام وجه
. طبٌعٌا موجبا

 الصلح باب فً المعٌنة للشروط وفاقا المدٌون اٌسر اذا االٌفاء بشرط اال الصلح ٌعقد ال ان وٌجوز
. االحتٌاطً

 



 

 المنصوص الدٌن مبلػ الٌفاء تؤمٌنا الدابنٌن لجماعة المترتب العقاري الرهن ٌبقى -573 المادة

. الصلح  عقد فً علٌه
 
 

. الصلح عقد تنفٌذ لضمان كفالء عدة او كفٌال ٌطلبوا ان ذلك عدا فٌما للدابنٌن ٌحق -574 المادة

 
 

 ان للمدٌون ٌجوز ال بكامله ٌدفع لم الصلح عقد فً علٌه المنصوص المبلػ دام ما -575 المادة

 العكس، على اتفاق هناك ٌكن لم ما نفسها، التجارة سٌر ٌتطلبه ال عادي ؼٌر تصرؾ باي ٌقوم
. االحتٌاطً الصلح باب فً علٌها المنصوص االحكام الوجه هذا فً تراعى ان فٌجب

 
 

 خداع على مبنٌة كانت اذا اال التصدٌق بعد الصلح البطال دعوى اٌة تقبل ال -576 المادة

. منه المطلوبة الدٌون فً المبالؽة او المفلس مال  اخفاء عن ناشبا وكان التصدٌق هذا بعد اكتشؾ
 بعد سنوات خمس  خالل فً تكون ان ٌجب اقامتها ان على. الدعوى هذه ٌقٌم ان دابن لكل وٌجوز
. الخداع اكتشاؾ
. احتٌالٌا افالسا الرتكابه المفلس على حكم  اذا اٌضا الصلح عقد وٌبطل
. الخداع فً ٌشتركوا لم الذٌن الكفالء لذمة مبربا الصلح عقد ابطال وٌكون

 
 

 االحتٌالً االفالس اجل من المفلس تعقب الصلح عقد تصدٌق بعد جرى اذا -577 المادة

 من اتخاذه لها ٌحق بما تؤمر ان للمحكمة جاز موقت، ؼٌر او موقت توقٌؾ مذكرة بحقه وصدرت
 او بالتبربة حكم او المحاكمة بمنع قرار صدور منذ حكما التدابٌر هذه وتلؽى. االحتٌاطٌة التداٌبر

. باالعفاء
 
 

 لفسخ المحكمة لدى دعوى علٌه تقام ان جاز الصلح عقد شروط المفلس ٌنفذ لم اذا -578 المادة

. كفالء هناك كان اذا االصول حسب الٌها ٌدعون او الكفالء ٌحضرها العقد هذا
 
 

 تعٌٌن الى تعمد االحتٌالً باالفالس القاضً الحكم على المحكمة تطلع عندما -579 المادة

 فٌه تقضً الذي القرار فً التعٌٌن هذا إلى اٌضا وتعمد. للتفلٌسة وكالء عدة او ووكٌل منتدب قاضً
. بفسخه او الصلح عقد بإبطال
. االختام بوضع ٌقوموا ان الوكالء لهإالء وٌجوز
 مراجعة فً القدٌمة، الجرد قابمة على وبناء الصلح قاضً بمعاونة ابطاء بال ٌشرعوا ان وعلٌهم
. تكمٌلً بجرد االقتضاء عند ٌقوموا وان واالوراق، المالٌة االسناد
 فً ٌدرجوا وان ٌلصقوا ان ابطاء بال ٌلزمهم وكذلك. اضافٌة موازنة  ٌضعوا ان اٌضا وعلٌهم



 ٌطلبون - وجدوا اذا - الجدد للدابنٌن دعوة بتعٌٌنهم، القاضً الحكم خالصة مع المختصة، الصحؾ
. تحقٌقها الجراء ٌوما عشر خمسة خالل فً دٌونهم سندات ابراز الٌهم
. الثالث الفصل من الثالث الجزء فً المبٌنة الطرٌقة على التحقٌق هذا وٌتم

 
 

. السابقة المادة باحكام عمال المبرزة الدٌون سندات تحقٌق فً تؤخر بال ٌشرع -580 المادة

 االحتفاظ مع ذلك وتثبٌتها، تحقٌقها سبق التً الدٌون شؤن فً جدٌد تحقٌق الجراء داع هناك ولٌس
. منها جزء او كلها اوفٌت قد عندبذ كانت اذا تنقٌصها او الدٌون رفض بحق

 
 

 ابقاء فً راٌهم البداء الدابنون ٌدعى ذكرها المتقدم االعمال من االنتهاء بعد -581 المادة

. جدٌد صلح ٌعقد لم اذا استبدالهم او الوكالء
 
 

 ال فسخه او ابطاله وقبل الصلح عقد تصدٌق بعد المفلس بها قام التً االعمال ان -582 المادة

. الدابنٌن حقوق اصاب خداع وقوع عند اال تبطل
 
 

. وحده المفلس الى بالنسبة حقوقهم جمٌع الٌهم تعاد الصلح لعقد السابقٌن الدابنٌن ان -583 المادة

 ٌقبضوا لم كانوا اذا:  اآلتٌة الحدود ضمن اال فٌها الدخول ٌمكنهم فال الدابنٌن جماعة الى بالنسبة اما
. دٌنهم بكامل فٌها فٌدخلون التوزٌع عند المبوي المعدل من شٌبا
 الجزء ٌوازي االصلٌة دٌونهم من بجزء فٌدخلون المعدل ذاك من جزءا استوفوا قد كانوا اذا اما

. ٌقبضوه ولم المبوي المعدل من به موعودٌن كانوا الذي
. فسخه او الصلح عقد ابطال ٌسبقه لم ثان افالس وقوع حالة فً المادة هذه احكام وتطبق

 
 

الدائنني احتاد يف - الثاين اجلزء  
 
 
 

. االتحاد حالة فً حتما الدابنون كان صلح ٌعقد لم اذا -584 المادة

 او التفلٌسة وكالء ابقاء شؤن وفً االدارة باعمال ٌتعلق فٌما تؤخر بال المنتدب القاضً وٌستشٌرهم
. منقول او عقار لرهن الحابزون او الممتازون الدابنون المناقشة فً وٌقبل. استبدالهم

 وٌجب االتحاد، وكالء تعٌن علٌه المحكمة اطالع وعند. وملحوظاتهم الدابنٌن القوال محضر وٌنظم
 القاضً بحضور الجدد للوكالء حسابا ٌقدموا ان وظابفهم من خرجوا الذٌن التفلٌسة وكالء على



. االصول بحسب المفلس دعوة وبعد المنتدب
 
 

. التفلٌسة مال من اعانة المفلس اعطاء المستطاع من كان اذا فٌما الدابنون ٌستشار -585 المادة

 التفلٌسة مال من االعانة سبٌل على مبلؽا اعطاإه جاز الحاضرٌن الدابنٌن ؼالبٌة رضٌت فاذا
 امام علٌه ٌعترضوا ان الوكالء لؽٌر ٌجوز ال بقرار المنتدب القاضً وٌحدده مبلؽا الوكالء فٌقترح

. المحكمة
 
 

 عدة او شرٌك مع اال الصلح عقد ٌقبلوا ال ان فللدابنٌن اشخاص شركة افلست اذا -586 المادة

. شركاء
 االموال وتستثنى. الدابنٌن اتحاد لنظام خاضعا الشركة اموال مجموع ٌبقى الحالة هذه وفً

 التزاما معهم الخاص التعاقد هذا ٌتضمن ان ٌجوز وال. الصلح معهم عقد بالذٌن المختصة الشخصٌة
. الشركة اموال عن خارجة اموال من اال معدل أي دفع علٌهم ٌوجب
. خاص صلح معه عقد الذي الشرٌك تضامن كل من وٌبرأ

 
 

. التصفٌة باعمال وٌقومون الدابنٌن جماعة التفلٌسة وكالء ٌمثل -587 المادة

. الموجودة االموال استثمار بمواصلة ٌوكلوهم ان للدابنٌن ٌجوز انه على
 بٌن ابقاإها ٌجوز الذي المبالػ تعٌن كما اتساعه ومدى االستثمار هذا مدة توكٌلهم قرار فً وتعٌن
 بحضور اال اتخاذه ٌجوز ال القرار هذا ان على. والمصارٌؾ  بالنفقات القٌام من لٌتمكنوا اٌدٌهم

. لهم التً الدٌون ارباع وثالثة عددا الدابنٌن ارباع ثالثة تمثل وؼالبٌة المنتدب القاضً
. المعارضٌن الدابنٌن ومن المفلس من القرار هذا على االعتراض وٌقبل
.  التنفٌذ وقؾ ٌستوجب ال االعتراض ان على

 
 

 الذٌن الدابنٌن فان االتحاد مال قٌمتها تتجاوز التزامات الى الوكالء اعمال أدت اذا -588 المادة

 ولكن المذكور المال فً حصتهم ٌتجاوز عما شخصٌا مسإولٌن وحدهم ٌكونون االعمال تلك اجازوا
. الدٌون من لهم ما نسبة على فٌها وٌشتركون اعطوها التً الوكالة حدود تتعدى ال مسإولٌتهم

 
 

. الدٌون من ٌوؾ لم ما استٌفاء فً الوكالء ٌشرع -589 المادة

 ٌبدٌه اعتراض كل من بالرؼم قبال متبعة كانت التً الشروط نفس على المصالحة ٌقبلوا ان وٌمكنهم
. المفلس

 جمعٌة فً المناقشة بساط على ٌطرحوها ان الدابنٌن على فٌجب مقطوع، مبلػ على االتفاقات اما
 على وٌجب. الدابنٌن من دابن أي او الوكالء طلب على بناء النتدب القاضً عقدها الى ٌدعوهم
. الشؤن هذا فً ترخٌصا الوكالء تعطً ان المحكمة

 



 

 ومن انواعها اختالؾ على المنقولة االموال بٌع فً ٌشرعوا ان الوكالء على ٌجب -590 المادة

 وفاقا المفلس، دعوة الى حاجة وبدون المنتدب القاضً اشراؾ تحت التجارٌة، المإسسة جملتها
. االعدادٌة المدة اثناء فً المنقوالت لٌبع علٌها المنصوص للصٌػ

 
 

 الى البٌع اجراء فٌفوض االتحاد قبل بها بدئ جبري بٌع معاملة هناك تكن لم اذا -591 المادة

 المنتدب القاضً من بترخٌص اٌام ثمانٌة خالل فٌه ٌشرعوا ان وٌلزمهم سواهم دون الوكالء
. االمالك موقع فً الموجودة االجراء دابرة وبعناٌة

 
 

 ما فٌه وٌدرجون المزاٌدة بمقتضاه ستجري الذي الشروط دفتر الوكالء ٌضع -592 المادة

. المدنٌة المحاكمات اصول قانون من 744 المادة بذكره تقضً
 763و 761 الى 753و( االولى الفقرة )747و 746 المواد تقدم ما على عالوة البٌع فً وتطبق

 تعارض ال التً االحكام خال ما  المدنٌة المحاكمات اصول قانون من 792 الى 778و 767 الى
. المعاملة هذه ماهٌة

. العقارٌة والرهون االمتٌازات قٌود من االمالك تحرر حصولها بمجرد المزاٌدة ان
 
 

 السنة فً االقل على واحدة مرة لالجتماع المتحدٌن الدابنٌن المنتدب القاضً ٌدعو -593 المادة

. الحال اقتضت اذا التالٌة السنوات فً وكذلك. االولى
. ادارتهم عن حسابا االجتماعات فً ٌقدموا ان الوكالء على وٌجب

 
 

 بعد منهم لكل المثبت الدٌن نسبة على الدابنٌن جمٌع على توزع  التفلٌسة اموال ان -594 المادة

 للدابنٌن دفعت التً والمبالػ لعابلته او للمفلس منحت التً واالعانات التفلٌسة ادارة مصارٌؾ حسم
. الممتازٌن

 
 

 والمبالػ التفلٌسة حالة عن المنتدب للقاضً شهرٌا بٌانا الوكالء ٌقدم الؽاٌة ولهذه -595 المادة

 المال بتوزٌع االقتضاء عند المنتدب القاضً  ٌؤمر ثم الدولة ودابع لقبول المعٌن البنك اودعت الً
. الدابنٌن جمٌع الى  االمر بابالغ وٌهتم مبلؽه وٌعٌن الدابنٌن على

 
 

. للدٌن المثبت السند تقدٌم مقابل اال اٌفاء باي ٌقوموا ان للوكالء ٌجوز ال -596 المادة

. بدفعه امروا او دفعوه الذي المبلػ السند على وٌذكرون
  محضر  على اطالعه بعد بالدفع ٌؤمر ان المنتدب للقاضً فٌجوز ممكن ؼٌر  السند تقدٌم كان واذا

. الدٌون تحقٌق



. التوزٌع جدول هامش على باالٌصال الدابن ٌعترؾ االحوال جمٌع وفً
 
 

. لالجتماع  الدابنٌن المنتدب القاضً ٌدعو التفلٌسة تصفٌة انتهاء بعد -597 المادة

. االصول حسب مدعوا او حاضرا المفلس وٌكون حسابهم الوكالء ٌقدم االخٌر االجتماع هذا وفً
 اقواله دابن كل فٌه ٌدرج الؽرض لهذا محضر وٌوضع المفلس عذر مسؤلة فً راٌهم الدابنون فٌبدي

. وملحوظاته
. حتما االتحاد ٌنحل االجتماع هذا انفضاض وبعد

 
 

 عن وتقرٌرا المفلس بمعذرة المختص الدابنٌن قرار  للمحكمة المنتدب القاضً ٌقدم -598 المادة

. وظروفها التفلٌسة صفات
. معذور ؼٌر او معذورا المفلس باعتبار قرارها المحكمة تصدر ثم
 
 

 سوء او احتٌال او سرقة او لتزوٌر علٌه والمحكوم االحتٌالً االفالس مرتكبً ان -599 المادة

. معذورٌن ٌعدوا ان ٌمكن ال عامة اموال اختالس او ابتمان

 
 

ادلفلس موجودات عن بالتنازل الصلح - الثالث اجلزء  
 
 
 

. المفلس موجودات عن الجزبً او الكلً بالتنازل الصلح عقد ٌجوز -600 المادة

. البسٌط الصلح لعقد علٌها المنصوص الشروط نفس فهً الصلح هذا شروط اما
 هذه تباع بل الصلح هذا بعقد ٌنتهً ال عنها المتنازل باالموال ٌختص فٌما المفلس ٌد رفع ان على

 لنفس خاضعٌن المال وتوزٌع البٌع وٌكون. االتحاد كالء منوال على ٌعٌنون وكالء بعناٌة االموال
. االتحاد حالة فً المرعٌة القواعد

. منه المطلوبة الدٌون على زاد ما عنها المتنازل االموال بٌع حاصل من المدٌون الى ٌسلم ثم

 
 

ادلوجودات كفاية لعدم التفليسة اقفال يف - الرابع اجلزء  
 



 
 

 اعمال مجرى ان الدابنٌن، اتحاد وتؤلٌؾ الصلح تصدٌق قبل وقت أي فً حدث اذا -601 المادة

 تلقاء من او  المتندب القاضً تقرٌر على بناء للمحكمة جاز الموجودات كفاٌة لعدم  وقؾ التفلٌسة
. التفلٌسة باقفال تحكم ان نفسها
. الفردٌة المداعاة حق دابن كل الى ٌعود الحكم وبهذا

 
 

 المحكمة من وقت كل فً  ٌطلب ان الحقوق ذوي من شخص ولكل للمفلس ٌجوز -602 المادة

 المبلػ الوكالء الى سلم او التفلٌسة بنفقات للقٌام كاؾ مال وجود ثبت اذا الحكم هذا عن الرجوع
. لها الكافً

. السابقة المادة باحكام عمال جرت التً المداعاة نفقات اوال توفى ان ٌجب االحوال جمٌع وفً

 
 

التفليسة على هبا االدالء ميكن ال اليت اخلاصة احلقوق يف - اخلامس الفصل  
 
 
 

مديونني عدة على ادلرتتبة الديون اصحاب يف - االول اجلزء  
 
 
 

 من التضامن بوجه مكفولة او مظهرة او ممضاة دٌن اسناد ٌحمل الذي الدابن ان -603 المادة

 الدابنٌن جماعات كل مع التوزٌع فً ٌشترك اٌضا، مفلسٌن الموجب فً له شركاء ومن المفلس
. اٌفاإه ٌتم ان الى االسمً دٌنه مبلػ قدر على فٌها اشتراكه وٌكون

 
 

 بعضا بعضها ٌطالب ان واحد بموجب الملزمٌن لتفلٌسات االطالق على ٌحق وال -604 المادة

 التفلٌسات تإدٌها التً الحصص تلك مجموع كان اذا اال  المدفوعة بالحصص المحاكم لدى
 علٌهم الموجب الى الزٌادة تعود الحالة هذه ففً. وتوابعه الدٌن اصل مجموع على ٌزٌد المذكورة

. التزاماتهم ترتٌب مراعاة مع الموجب فً شركابهم بقٌة ٌكفلهم الذٌن
 



 

 آخرٌن واشخاص المفلس على التضامن بوجه منشؤة سندات ٌحمل الدابن كان اذا -605 المادة

 الجزء اسقاط بعد اال الدابنٌن جماعة مع ٌشترك فال االفالس وقوع قبل دٌنه من جزءا واستوفى
. الكفٌل او الموجب فً الشرٌك على بحقوقه الدٌن، من له واجبا ٌبقى فٌما وٌحتفظ، المستوفى

 فٌما نفسها الدابنٌن جماعة مع فٌشترك الجزبً  باالٌفاء قام الذي اوالكفٌل الموجب فً الشرٌك اما
. المفلس عن اوفاه ما بجمٌع ٌختص

 
 

 فً المفلس شركاء على الدعوى اقامة حق للدابنٌن ٌبقى الصلح عقد من بالرؼم -606 المادة

 الصلح تصدٌق قضٌة فً التدخل الشركاء لهإالء وٌحق الدٌن، من لهم ما بجمٌع لمطالبتهم الموجب
. ملحوظاتهم البداء

 
 

التسليم عن واالمتناع االسرتداد يف - الثاين اجلزء  
 
 
 

 ٌطلبوا ان حوزةالمفلس فً موجودة اموال ملكٌة ٌدعون الذٌن لالشخاص -607 المادة

 كان اذا اما المتندب، القاضً موافقة بعد االسترداد طلبات ٌقبلوا ان التفلٌسة ولوكالء استردادها،
. المنتدب القاضً اقوال سماع بعد فٌه تفصل فالمحكمة نزاع هناك

 
 

 ؼٌر االسناد من وؼٌرها التجارٌة االوراق برد المطالبة  الخصوص على وٌجوز -608 المادة

 المفلس الى سلمها قد مالكها كان اذا التفلٌسة افتتاح وقت المفلس ٌد تحت عٌنا وجدت التً الموفاة
 مخصصا الٌه تسلٌمها كان او المالك تصرؾ تحت عنده وحفظها قٌمتها لتحصٌل التوكٌل سبٌل على

. معٌن باٌفاء
. ذاتٌتها اثبات من المودع تمكن اذا المفلس عند المودعة النقدٌة االوراق استرداد طلب اٌضا وٌجوز

 
 

 كانت اذا عٌنا موجودة دامت ما بعضها او كلها البضابع استرداد طلب ٌجوز كذلك -609 المادة

. مالكها حساب على بٌعها الجل او الودٌعة سبٌل على المفلس الى مسلمة
 علٌها تجر  لم او ٌدفع لم كان اذا ثمنها من جزءا او البضابع تلك ثمن استرداد طلب ٌجوز كما

. والمشتري المفلس ٌبن جار حساب فً المقاصة
 
 



 اذا باعها التً  المنقوالت من وؼٌرها البضابع تسلٌم عن ٌمتنع ان للبابع ٌجوز -610 المادة

. لحسابه آخر شخص الى او الٌه ترسل لم  او المفلس الى تسلم لم كانت
 
 

 فً حقه استعمال من للتمكن  المفلس الى المرسلة البضابع ٌسترد ان للبابع ٌجوز -611 المادة

 وسٌط مخازن فً او التصرؾ مظهر فٌه له مكان فً او المفلس مخازن فً تسلم لم دامت ما حبسها
. لحسابه ٌبٌعها ان المفلس كلفة
 آخر لمشتر خداع بال وصولها قبل ثانٌة بٌعت قد البضابع كانت اذا ٌقبل ال االسترداد طلب ان على
. النٌة حسن

 
 

 بدعوى ٌتذرع ان للبابع ٌجوز فال  افالسه قبل البضابع تسلم قد المشتري كان اذا -612 المادة

. ما بامتٌاز وال االسترداد بدعوى وال الفسخ
 
 

 ٌجوز البضابع حبس فً حقه ٌستعمل ان للباببع فٌها ٌجوز التً االحوال فً -613 المادة

 بعد البضابع بتسلٌم ٌتشبثوا ان المنتدب القاضً من ترخٌص على حصولهم  بعد التفلٌسة لوكالء
. للبابع علٌه المتفق الثمن دفع

 
 

 جماعة الى ٌدفع ان بشرط البٌع ٌفسخ ان فللبابع القرار هذا الوكالء ٌتخذ لم اذا -614 المادة

. الحساب على قبضه الذي المبلػ الدابنٌن
 مع الؽاٌة لهذه ٌشترك وان البٌع فسخ جراء من به لحق الذي الضرر بدل على ٌحصل ان وٌمكنه
. العادٌٌن الدابنٌن جماعة

 
 

. ٌلً فٌما المبٌنة للقواعد وفاقا تحدد المفلس بزوجة المختصة  االسترداد حقوق ان -615 المادة

 
 

منقول على امتياز او برىن ادلؤمنة الديون اصحاب - الثالث اجلزء  
 
 
 

 ال منقول على خاص امتٌاز او لرهن قانونً بوجه الحابزٌن المفلس دابنً ان -616 المادة

. التذكٌر سبٌل على اال الدابنٌن جماعة جدول فً اسماإهم تدرج



 
 

 ان المنتدب القاضً من ترخٌص على بعدالحصول حٌن كل فً للوكالء ٌجوز -617 المادة

. الدٌن اٌفاء بعد المرهونة االشٌاء التفلٌسة، لمصلحة ٌستردوا
 
 

 فالوكالء الدٌن على ٌزٌد بثمن الدابن وباعه المرهون الوكالء ٌسترد لم اذا -618 المادة

 مع دٌنه من له بقً بما ٌشترك المرتهن فالدابن الدٌن من اقل الثمن كان واذا الزٌادة، ٌقبضون
. عادي دابن بصفة الدابنٌن  جماعة

 
 

 اموال على امتٌازا ٌدعون الذٌن الدابنٌن باسماء بٌانا المنتدب للقاضً الوكالء ٌقدم -619 المادة

. ٌحصل نقدي مبلػ اول من دٌونهم اٌفاء االقتضاء عند القاضً هذا فٌجٌز منقولة
. المحكمة فٌه فتفصل االمتٌاز على نزاع قام واذا

 
 

عقار على امتياز او برىن ادلؤمنة الديون اصحاب - الرابع اجلزء  
 
 
 

  التوزٌعان حصل او المنقوالت ثمن توزٌع قبل العقارات ثمن توزٌع حصل اذا -620 المادة

 العقارات ثمن من دٌنهم كل ٌستوفوا لم الذٌن عقاري رهن او المتٌاز الحابزٌن الدابنٌن فان معا
 هإالء بجماعة المختصة االموال توزٌع فً العادٌٌن الدابنٌن مع لهم الباقً نسبة على ٌشتركون

. سبق فٌما المقررة الصٌػ بحسب محققة دٌونهم تكون ان بشرط الدابنٌن
 
 

 ثمن توزٌع  قبل المنقوالت ثمن فً الحاصلة للنقود اكثر او  واحد توزٌع اجري اذا -621 المادة

 على التوزٌع فً ٌشتركون دٌونهم والمحققة عقاري رهن او المتٌاز الحابزٌن الدابنٌن فان العقارات
. سٌؤتً كما ارجاعه ٌلزمهم بما االقتضاء عند االحتفاظ مع دٌونهم مجموع نسبة

 
 

 الرهن او االمتٌاز ذوي الدابنٌن لحساب النهابٌة التصفٌة واجراء العقارات بٌع بعد -622 المادة

 دٌنه كل ٌستوفً ان درجته بحسب مستحقا منهم كان لمن ٌجوز ال درجاتهم ترتٌب بحسب العقاري
 من استوفاه ما حسم بعد اال اثمانها توزٌع من ٌصٌبه ما ٌقبض ان او المرهونة العقارات ثمن من

. العادٌٌن الدابنٌن جماعة



 الى ترجع بل العقارٌة الرهون ذوي الدابنٌن لجماعة تبقى فال الوجه علىهذا تحسم التً المبالػ اما
. لمصلحتهم المبالػ هذه تقتطع الذٌن العادٌٌن الدابنٌن جماعة

 
 

 ثمن توزٌع فً نصٌبهم ٌوفً ال الذي عقاري لرهن الحابزون الدابنون اما -623 المادة

 المخصص المال فً حقوقهم ان: بهم ٌختص فٌما اآلتً المنوال فٌتبع دٌنهم من جزءا اال العقارات
 فً نصٌبهم حسم بعد لهم واجبة تبقى التً المبالػ قدر على نهابٌا تحدد العادٌٌن الدابنٌن لجماعة
 فً نصٌبهم من فٌحسم السابق التوزٌع فً القدر هذا على زٌادة اخذوه اماما. العقارات ثمن توزٌع

. العادٌة الدٌون جماعة الى وٌرجع العقارات ثمن
 
 

 عادٌٌن كدابنٌن ٌعدون العقارات ثمن توزٌع فً لهم نصٌب ال الذٌن الدابنٌن ان -624 المادة

. العادٌة الدٌون بجماعة المختصة االعمال وجمٌع الصلح  لمفاعٌل الصفة بهذه وٌخضعون

 
 

ادلفلس زوجة حقوق يف - اخلامس اجلزء  
 
 
 

 كانت انها ثبت التً والمنقوالت العقارات عٌنا الزوجة  فتسترجع الزوج افلس اذا -625 المادة

. الزواج مدة اثناء فً مجانٌة بطرٌقة الٌها آلت التً واالموال الزواج، قبل لها مالكة
 على الٌها آلت نقود باستعمال زواجها مدة اثناء فً اشترتها التً االمالك تسترجع ان لها ٌحق كذلك
 الزوجة تثبت وان النقود  استعمال بٌان على بصراحة الشراء عقد ٌنص ان بشرط المتقدم الوجه

. مصدرها
 
 

 تحسب السابقة المادة من الثانٌة الفقرة فً علٌه المنصوص االفتراض خال فٌما -626 المادة

 تضم ان وٌجب. زوجها بنقود مشتراة الزواج مدة اثناء فً بدل مقابل الزوجة احرزتها التً االموال
. العكس على برهانا الزوجة قدمت اذا اال التفلٌسة، موجودات الى

 
 

 اوفت انها على قانونٌة قرٌنة هناك كانت زوجها لحساب دٌونا الزوجة اوفت اذا -627 المادة

 على البرهان قام اذا  اال التفلٌسة، على دعوى اٌة تقٌم ان ٌمكنها فال زوجها مال من الدٌون هذه
. العكس

 



 

 ثم معٌنة اخرى حرفة بال عندبذ كان او الزواج عقد وقت فً تاجرا الزوج كان اذا -628 المادة

 باالرث الٌه آلت أو الزواج وقت فً ٌملكها كان التً العقارات فان السنةنفسها خالل فً تاجرا صار
. الزوجة لرهن خاضعة وحدها تكون بالوصٌة او االحٌاء بٌن بالهبة او
 
 

 حرفة بال عندبذ كان او الزواج عقد وقت فً تاجرا زوجها كان التً المرأة ان -629 المادة

 على دعوى اٌة تقٌم ان لها ٌحق ال الزواج عقد تلً التً السنة خالل فً تاجرا صار ثم معٌنة اخرى
 ان للدابنٌن ٌحق ال الحالة هذه وفً. الزواج صك فً علٌها المنصوص المنافع اجل من التفلٌسة
. المذكور الصك فً لزوجها الزوجة منحتها التً بالمنافع جهتهم من ٌتذرعوا
. باطلة اٌضا هً الزواج مدة اثناء فً الممنوحة والهبات

 
 

ادلوجزة احملاكمة اصول يف - الثالث الباب  
 
 
 

 موجودات ان تالٌة معلومات من او المفلس ٌقدمها التً الموازنة عن نتج اذا -630 المادة

 ان ٌمكن ال توزٌعه ٌراد الذي المعدل ان ظهر او لبنانٌة لٌرة وخمسماٌة الفٌن تتجاوز ال التفلٌسة
 تؤمر ان الدابنٌن طلب على بناء واما نفسها تلقاء من اما للمحكمة جاز المبة فً عشرة ٌتجاوز
". بالموجزة "المسماة المحاكمة الصول وفاقا التفلٌسة اعمال باجراء

 
 

 بالمٌزات العادٌة المحاكمة اصول عن تختلؾ ذكرها المتقدم المحاكمة اصول ان -631 المادة

: اآلتٌة
 علٌها المنصوص المهل من وؼٌرها االستبناؾ او ولالعتراض الدٌن سندات البراز المهل ان- 1

 كانت واذا. النصؾ الى تخفض القانون هذا من 579و 566و 548و 512و497 المواد فً
 المادة فً علٌها المنصوص المهلة زٌادة اما. اٌام ثمانٌة الى فتخفض ٌوما عشر خمسة المهلة
. التخفٌض تقبل فال اللبنانٌة االراضً خارج فً المقٌمٌن الدابنٌن لمصلحة 548

. االختام  توضع ال- 2
. مراقبون ٌعٌن ال- 3
 االستبناؾ بحق االحتفاظ مع الدٌون شؤن فً تقام التً المنازعات فصل المنتدب القاضً ٌتولى- 4

. االستبنافٌة المحكمة لدى االقتضاء عند
. المصالحات كل ٌجٌز ان المنتدب للقاضً ٌحق- 5
. للنقود واحد توزٌع اال ٌجري ال- 6



. ومخصصاته التفلٌسة وكٌل بحساب المتعلقة المنازعات بحسم المنتدب القاضً ٌقوم- 7

 
 

االحتيايل او التقصريي االفالس يف - الرابع الباب  
 
 
 

 طلب على بناء التقصٌري االفالس قضاٌا فً الجزابٌة البدابٌة المحكمة تنظر -632 المادة

 من بالحبس االفالس هذا مرتكب وٌعاقب. العامة النٌابة او الدابنٌن من شخص اي او التفلٌسة وكالء
. للجرم المخففة الظروؾ مراعاة مع سنة الى شهر

 
 

: مقصرا مفلسا ٌعتبر اآلتٌة الحاالت احدى فً ٌوجد تاجر كل -633 المادة

. فاحشة تعد ٌبته نفقات او الشخصٌة نفقاته كانت اذا- 1
 او البورصة فً مجازفات على او الصرؾ القمار نوع من عملٌات على كبٌرة مبالػ انفق اذا- 2

. بضابع شراء فً
 من باقل لبٌعها البضابع من مقدارا افالسه تؤخٌر وبقصد االٌفاء عن انقطاعه قبل اشترى اذا- 3

 من ذلك ؼٌر او تجارٌة اوراق ومداولة قروض عقد الى نفسه بالقصد اندفع او العادي الثمن
. نقود على الحصول بؽٌة المرهقة الوسابل

. الجماعة بمصلحة ٌضر الدابنٌن الحد باٌفاء الدفع عن انقطاعه بعد قام اذا- 4
 
 

: مقصرا مفلسا اعتباره ٌمكن اآلتٌة الحاالت احدى فً ٌوجد تاجر كل -634 المادة

 وقت حالته الى بالنظر  جدا باهظة تعتبر التزامات مقابل بدون الؽٌر لحساب نفسه على اخذ اذا- 1
. التزامها

. سابق صلح بمقتضى علٌه المفروضة الموجبات اوفى قد ٌكن ولم مجددا افالسه اعلن اذا- 2
. التجارة بسجل المختصة الموجبات بمقتضى ٌعمل لم اذا- 3
 الذي  التصرٌح الدفع عن انقطاعه تارٌخ من ٌوما عشرٌن خالل فً المحكمة لقلم ٌقدم لم اذا- 4

. المتضامنٌن الشركاء جمٌع اسماء ٌتضمن ال المذكور التصرٌح كان او القانون هذا ٌوجبه
 لالصول مخالفة او ناقصة الجرد وقوابم الدفاتر كانت او صحٌح بجرد ٌقم ولم دفاتر ٌنظم لم اذا- 5

. خداع هناك ٌكن لم ما علٌه، وما له فٌما الحقٌقٌة لحالته مطابقة تكن لم او
 
 

 فً ٌجوز ال تقصٌري افالس اجل من العامة النٌابة تقٌمها التً الدعوى نفقات ان -635 المادة

. الدابنٌن جماعة عاتق على توضع ان االحوال من حال



 انقضاء بعد اال النفقات من ادته بما المفلس تطالب ان العامة للخزٌنة ٌجوز ال الصلح حالةعقد وفً
. المذكور العقد بمقتضى الممنوحة المهل

 
 

 الدابنٌن جماعة بها تقوم التفلٌسة وكالء الدابنٌن باسم ٌقٌمها التً الدعاوى نفقات ان -636 المادة

 وفاقا المفلس على الرجوع حق لها وٌبقى علٌه حكم اذا العامة الخزٌنة بها وتقوم المفلس تبربة عند
. السابقة للمادة

 
 

 صفة ٌتخذوا ان وال تقصٌري افالس اجل من دعوى ٌقٌموا ان للوكالء ٌجوز ال -637 المادة

 من العدد ؼالبٌة تتخذه قرار بموجب لهم الترخٌص بعد اال الدابنٌن جماعة باسم الشخصً المدعً
. الحاضرٌن الدابنٌن

 
 

 حكم اذا العامة الخزٌنة تدفعها الدابنٌن احد ٌقٌمها التً الجزابٌة الدعوى نفقات ان -638 المادة

. ساحته بربت اذا المدعً الدابن وٌدفعها المفلس على
 
 

ًال  معدلة -639 المادة  30/9/1944 تارٌخ للقانون وفقا

 احتٌاال ادعى انه اتضح او موجوداته من جزءا اخفى او اختلس او دفاتره اخفى مفلس تاجر كل
 فً او رسمٌة صكوك فً او دفاتره مدرجات فً ذلك كان سواء علٌه لٌس بدٌن مدٌونا كونه

 باالفالس المختصة بالعقوبة وٌعاقب محتاال مفلسا ٌعد الموازنة فً او خاص توقٌع ذات التزامات
. االحتٌالً

 
 

 على االحتٌالً االفالس دعوى نفقات تلقى ان االحوال من حال فً ٌجوز ال -640 المادةن

. الدابنٌن جماعة عاتق
. عاتقهم على تبقى التبربة حالة فً النفقات فان الشخصً المدعً صفة دابنٌن عدة او دابن اتخذ واذا

 
 

: االحتٌالً االفالس بعقوبة ٌعاقب -641 المادة

 ؼٌر او المنقولة امواله جمٌع المفلس لمصلحة اخفوا او اختلسوا انهم ٌثبت الذٌن االشخاص- 1
 قانون فً علٌها المنصوص الفرعً التدخل باحوال االحتفاظ مع ذلك كل منها قسما او المنقولة
. الجزاء

 سواء تثبٌتها بقصد وهمٌة دٌونا التفلٌسة فً ابرزوا احتٌالٌة بطرٌقة انهم ٌثبت الذي االشخاص- 2
. مستعارٌن اشخاص باسم او باسمهم كانت

 تعد اعماال وارتكبوا صحٌح ؼٌر اسما او ؼٌرهم اسم التجارة لتعاطً اتخذوا الذٌن االشخاص- 3
. االحتٌالً االفالس نوع من



 
 

 او اختلسوا اذا نفسها الدرجة من ومصاهرٌه وفروعه واصوله المفلس زوجة ان -642 المادة

. السرقة بعقوبة ٌجزون المفلس مع ٌتواطؤوا ان ؼٌر من  بالتفلٌسة تختص امتعة  اخفوا او حاولوا
 
 

 او البدابٌة المحكمة تفصل السابقة المواد فً علٌها المنصوص االحوال فً -643 المادة

: تبربة هناك تكن وان اآلتٌة االمور فً االستبنافٌة
 بطرٌقة المختلسة واالسهم والحقوق االموال جمٌع باعادة نفسها تلقاء من تقضً ان علٌها- 1

. الدابنٌن جماعة الى احتٌالٌة
. تصدره الذي الحكم فً مبلؽه وتعٌن والضرر العطل بدل من ٌطلب بما تحكم- 2
 
 

 للعقوبة ٌستهدؾ اشؽاله ادارة فً اختالسا ٌرتكب الذي التفلٌسة وكٌل ان -644 المادة

. االبتمان سوء لجنحة علٌها المنصوص
 
 

 مقابل ٌنالها خاصة منافع على آخر شخص أي او المفلس مع ٌتفق دابن كل -645 المادة

 موجودات من ٌناله خاص نفع عنها ٌنجم خاصة معاهدة ٌعقد او التفلٌسة جمعٌات فً تصوٌته
 االحتفاظ مع لبنانٌة لٌرة وخمسٌن ماٌتٌن التتجاوز وبؽرامة سنة الى شهر من بالحبس ٌعاقب المفلس

. المخففة بالظروؾ
. للتفلٌسة وكٌال الدابن كان اذا سنتٌن الى الحبس مدة زٌادة وٌمكن

 
 

 االشخاص جمٌع الى بالنظر المذكورة المعاهدات ابطال ٌقرر ذلك على وعالوة -646 المادة

. المفلس حتى
 تعود من  الى المعاهدات هذه بمقتضى علٌها حصل التً والمبالػ النقود ٌرجع ان الدابن على وٌجب

. قانونا له
 
 

 تلصق الباب هذا احكام بمقتضى تصدر التً واالحكام القرارات الحكم جمٌع -647 المادة

. االفالس باعالن المختص لنشر المقررة بالصٌػ وتنشر
 
 

 تستوجب ال االحتٌالً او التقصٌري االفالس اجل من تجري التً  التعقٌبات ان -648 المادة

. التفلٌسة بادارة المختصة العادٌة القواعد فً التعدٌل من شٌبا
 
 



 جمٌع العامة النٌابة الى ٌسلموا ان الحال هذه فً ٌلزمهم الوكالء ان على -649 المادة

. منهم تطلب التً والمعلومات واالوراق والصكوك المستندات
 
 

 توضع التحقٌق اثناء فً الوكالء ٌسلمها التً واالوراق والصكوك المستندات ان -650 المادة

 ان لهإالء وٌجوز. الوكالء طلب على بناء علٌها االطالع وٌجري المحكمة قلم فً االطالع قٌد
. الكاتب الٌهم فٌرسلها عنها رسمٌة نسخا ٌطلبوا او خاصة خالصات عنها ٌؤخذوا

 البدابً الحكم بعد فتسلم القضاء لدى باٌداعها امر ٌصدر لم التً واالوراق والصكوك المستندات اما
. اٌصال سند مقابل الوكالء الى االستبنافً او

 
 

االعتبار اعادة يف - اخلامس الباب  
 
 
 

 ان بدون حتما اعتباره المفلس ٌستعٌد االفالس اعالن على سنوات عشر مرور بعد -651 المادة

. محتاال او مقصرا ٌكن لم اذا معاملة باٌة ٌقوم
 وال تنته لم مهمتهم كانت اذا الوكالء وظابؾ تمس ان ٌمكن ال المنوال هذا على االعتبار استعادة ان

. تماما تبرأ لم مدٌونٌهم ذمة كانت اذا الدابنٌن حقوق
 
 

 وفابدة اصال علٌه المترتبة المبالػ جمٌع اوفى الذي المفلس الى حتما االعتبار ٌعود -652 المادة

. سنوات خمس على تزٌد مدة عن الفابدة بدفع مطالبته تجوز وال النفقات مع
 انه ٌثبت ان علٌه ٌجب االفالس فً وقعت اشخاص الشركة فً لشرٌك حتما االعتبار ٌعود ولكن
 صلح على حصل قد ٌكن وان الشركة دٌون من الٌه تعود التً الحصة ذكرها المتقدم بالشروط اوفى

. خاص
 فً لهم الواجب المبلػ فٌودع االٌفاء قبول رفضوا او ؼابوا او منهم عدة او الدابنٌن احد اختفى واذا

. اٌصال سند بمثابة االٌداع هذا اثبات وٌعد الدولة امانات قبول له المجاز المصرؾ
 
 

: بنزاهته المعترؾ للمفلس االعتبار اعادة وتجوز -653 المادة

 وٌطبق علٌه حصل الذي الصلح عقد فً بها وعد التً االقساط جمٌع تماما اوفى قد كان اذا-  1
 خاص صلح على هو وحصل افالسها تقرر اشخاص شركة فً الشرٌك على الفقرة هذه حكم
. الدابنٌن من

 اعادة على باالجماع وافقوا او دٌونه من تاما ذمتهابقراء ابراء الدابنٌن ان المفلس ثبت اذا- 2



. اعتباره
 
 

 الحكم اصدرت التً المحكمة لدى العام النابب الى ٌرفع االعتبار العادة طلب كل -654 المادة

 ربٌس الى االوراق جمٌع القاضً هذا فٌحٌل. المثبتة واالوراق االٌصال اسناد الٌه وتضم. باالفالس
 كل اخذ وٌكلفهما الطالب فٌها ٌقٌم التً المنطقة فً العام  النابب والى االفالس اعلنت التً المحكمة

. المعروضة الوقابع بصحة ٌختص فٌما علٌها الحصول ٌمكن التً المعلومات
. اجبارٌا تسجٌلها ٌجعل ال االعتبار العادة المطلوبة االوراق وسابر االٌصال اسناد ابراز مجرد ان
 
 

 من كل الى االعتبار، اعادة بطلب علما مضمون بكتاب المحكمة كاتب ٌرسل -655 المادة

 اٌفاء على ٌحصلوا ولم حق ال قضابً قرار فً بها المعترؾ او التفلٌسة على دٌونهم المثبتة الدابنٌن
. لدٌونهم تام
 
 

 ذمة ٌبرئ لم او الصلح عقد فً له المقرر المعدل على تماما ٌحصل  لم دابن كل -656 لمادةا

 االعتبار اعادة على ٌعترض ان العلم هذا تارٌخ من  شهر خالل فً له ٌحق تاما ابراء مدٌونه
 بواسطة المعترض، الدابن وٌمكن. المثبتة االوراق مع المحكمة قلم الى ٌقدم بسٌط باستدعاء
. االعتبار العادة تجري التً المحاكمة فً ٌتدخل ان المدٌون، الى وٌبلػ المحكمة الى ٌقدم استدعاء

 
 

 التحقٌقات نتٌجة الطلب، الٌه رفع الذي العام النابب الى تحال المهلة انقضاء بعد -657 المادة

 ربٌس الى المعلل رأٌه مع ٌحٌلها وهو الدابنٌن من المتقدمة واالعتراضات تقدم، فٌما المفروضة
. المحكمة

 
 

 وجاهٌا وتسمع والمعترضٌن االعتبار اعادة طالب االقتضاء عند المحكمة تدعو -658 المادة

. بمحام ٌستعٌن ان للطالب وٌجوز المذاكرة ؼرفة فً اقوالهم
 منطبقة  رأتها فاذا المبرزة المستندات صحة بتحقق المحكمة تكتفً بتمامها الدٌون اٌفاء حالة وفً
. االعتبار باعادة تؤمر القانون على
. القضٌة ظروؾ المحكمة فتقدر اختٌارٌة االعتبار اعادة كانت واذا

. علنٌة جلسة فً الحكم ٌصدر ثم
 الدابنٌن، قبل من او العام النابب قبل من ام االعتبار اعادة طالب قبل من اكان سواء استبنافه وٌجوز

. مضمون بكتاب الٌهم ٌرسل الذي العلم من ابتداء شهر خالل فً
 محكمة امام االعتراض فً حقهم ٌستعلمو  ان ولهإالء المعترضٌن الدابنٌن الى اٌضا الحكم وٌبلػ

. االستبناؾ
. تقدم فٌما علٌها المنصوص للصٌػ وفاقا القضٌة فً االستبناؾ محكمة تفصل التدقٌق وبعد

 



 

. سنة مرور بعد اال الٌه العودة ٌمكن فال الطلب رد واذا -659 المادة

  او التفلٌسة محكمة سجل فً ٌدرج االستبناؾ او البداءة محكمة من الصادر فالحكم الطلب قبل واذا
. الطالب منطقتها فً ٌقٌم التً المحكمة
 الى  ٌرسله االخٌر وهذا االعتبار اعادة طلب تلقى الذي العام النابب الى الحكم هذا اٌضا وٌرسل
. العدلً السجل فً االفالس اعالن ازاء الٌه فٌشٌر الطالب مولد محل فً العام النابب

. التجاري السجل فً الحكم هذا اٌضا وٌسجل
 
 

 الذٌن االشخاص وال االحتٌالٌٌن المفلسٌن الى التجاري االعتبار اعادة طلب ٌقبل ال -660 المادة

. الجزابً االعتبار اعادة على حصلوا قد كانوا اذا اال ابتمان سوء او احتٌال او لسرقة علٌهم حكم
 
 

. وفاته بعد للمفلس االعتبار اعادة ٌجوز -661 المادة

 
 

الشركات بافالس خاصة احكام - السادس الباب  
 
 
 

: التالٌة لالحكام الشركات تخضع السابقة االبواب فً المبٌنة القواعد عدا فٌما -662 المادة

 
 

 صلح على تصل ان لها ٌجوز المحاصة شركات عدا ما التجارٌة الشركات جمٌع -663 المادة

. افالسها ٌعلن ان ٌجوز كما احتٌاطً
 اٌضا المنوال هذا على الحال وتجري. افالسها ٌعلن ٌجوزان التصفٌة حالة فً كانت وان الشركة ان

. فعال مستمرة الشركة تكون ان بشرط قضابٌا، ابطلت قد الشركة تكون وان
 
 

 باالفالس الحكم استصدار الى ٌرمً الذي التصرٌح او االحتٌاطً الصلح طلب ان -664 المادة

 كانت اذا الشركة عن التوقٌع حق ٌملكون الذٌن الشركاء او الشرٌك توقٌع على ٌشتمال ان ٌجب
 بناء بوظٌفته ٌقوم الذي االدارة مجلس عضو او المدٌر توقٌع وعلى توصٌة شركة او تضامن شركة
. مؽفلة الشركة كانت اذا االدارة مجلس قرار على
. التصرٌح هذا ٌقدم ان المصفً فعلى التصفٌة طور فً دخلت قد الشركة كانت واذا

. الشركة مركز منطقتها فً الواقع المحكمة قلم اوالتصرٌح الطلب وٌودع



 
 

 التوصٌة شركات فً الٌهم المفوض وجمٌع التضامن شركات فً الشركاء جمٌع -665 المادة

 فً القانون هذا بمقتضى المطلوب بالتصرٌح ٌقوموا ان به، ٌختص فٌما كل اٌضا، علٌهم ٌجب
. الدفع عن الشركة توقؾ تارٌخ من ٌوما عشرٌن خالل
 مبدبٌا وتعٌن المتضامنٌن الشركاء وافالس الشركة افالس نفسه الحكم فً تعلن ان المحكمة وعلى
 وجماعات بعض، عن بعضها متمٌزة التفلٌسات تكن وان للتفلٌسة واحدا ووكٌال واحدا، منتدبا قاضٌا

. القوام مختلفة فٌها الدابنٌن
 
 

 رأسمالها دفع اكمال على الشركاء ٌجبر ان الشركات جمٌع فً التفلٌسة لوكٌل ٌحق -666 المادة

. الشركة نظام فً المحدد االستحقاق موعد قبل حتى
 
 

 دعوى تقام ان االقتضاء عند فٌجوز تقصٌرٌا او احتٌالٌا افالسا الشركة افلست اذا -667 المادة

 التوصٌة شركة فً الٌهم المفوض الشركاء وعلى التضامن شركة فً الشركاء على الجزابٌة التبعة
. المدٌرٌن بوظابؾ ٌقومون الذٌن ادارتها مجالس اعضاء او المؽفلة الشركات مدٌري وعلى

 
 

وموقتة عامة احكام  
 
 
 

ًال  معدلة -668 المادة  30/9/1944 تارٌخ للقانون وفقا

 قوتها تفقد القانون هذا فً علٌها المنصوص باالمور المختصة السابقة التشرٌعٌة النصوص جمٌع ان
. التنفٌذ واجب القانون هذا ٌصبح منذ القانونٌة
 الجرٌدة فً نشره تارٌخ من ابتداء اشهر ستة مضً بعد االجراء موضع القانون هذا ٌوضع

. الرسمٌة
 1942 سنة االول كانون 24 فً بٌروت      
 نقاش الفرد: االمضاء      
 الجمهورٌة ربٌس عن صدر
 الوزراء مجلس ربٌس
 والصناعة التجارة وزٌر

 الصلح سامً: االمضاء
 العدلٌة وزٌر      



 الحسٌنً احمد: االمضاء      
 
 
 


