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  غرفة جتارة محص
  

  قسم الدراسات
  

  النص الكامل

  /  ٣٣/قانون التجارة رقم 
  .م١٠/١٢/٢٠٠٧

  .م١/٤/٢٠٠٨يبدأ حيز التنفيذ 
  

  



 2  قسم الدراسات -غرفة تجارة حمص______________________________________________________________________

  

  

  

  

    رئیس الجمھوریة

    .بناًء على احكام الدستور

  .م٢٧/١١/٢٠٠٧الموافق ،ه ١٧/١١/١٤٢٨بتاریخ  و على ما أقره مجلس الشعب في جلستھ المنعقدة

  :  ایليیصدر م

    . قانون التجارة المرفق اعتبارا من تاریخ سریانھ أحكامتطبق :     ١المادة 

 و تعدیالتھ و ٢٢/٦/١٩٤٩ الصادر في ١٤٩یلغى اعتبارا من التاریخ المذكور المرسوم التشریعي رقم :    ٢المادة 
    .لقانون التجارة المرفق   المخالفةاألحكامجمیع 

    .م١/٤/٢٠٠٨قانون في الجریدة الرسمیة و یعمل بھ اعتبارا من تاریخ ینشر ھذا ال:   ٣المادة 

  

    .م٩/١٢/٢٠٠٧ ـ الموافق لـھ٢٩/١١/١٤٢٨:دمشق في 

    رئیس الجمھوریة

    االسدبشار                                                                                                                          
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   الكتاب االول
   )المتجر( التجارة على وجھ عام و التجار و المؤسسات التجاریة 

    احكام عامة: الباب االول 
   یتضمن ھذا القانون القواعد المختصة باالعمال التجاریة التي یقوم بھا اي شخص مھما كانت صفتھ :  /١/المادة 

    . من جھة اخرى االحكام التي تطبق االشخاص الذین اتخذوا التجارة مھنة القانونیة و یتضمن

    .اذا انتفى النص من ھذا القانون فتطبق على المواد التجاریة احكام القانون المدني  - ١:  /٢/المادة 

 بالقانون التجاري بادئ المختصة على ان تطبیق ھذه االحكام ال یكون اال على نسبة اتفاقھا مع الم-٢              
    .العرف التجاري و

فللقاضي ان یسترشد بما استقر علیھ االجتھاد القضائي و بمبادئ ،  اذا لم یوجد نص تشریعي یمكن تطبیقھ /٣/المادة 
    .العدالة و االنصاف و االستقامة التجاریة 

 متوطد اال اذا ظھر ان المتعاقدین قصدوا  على القاضي عند تحدید اثار العمل التجاري ان یطبق العرف ال-١ /٤/المادة 
    .مخالفة العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص التشریعیة االلزامیة 

    .و یعد العرف الخاص و العرف المحلي مرجحین على العرف العام  - ٢              

المستودعات و سائر المنشآت المعدة  ان البورصات التجاریة و المعارض و االسواق و المخازن العامة و /٥/المادة 
    .للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانین و انظمة خاصة 

    االعمال التجاریة: الباب الثاني 
    : تعد بحكم ماھیتھا الذاتیة اعماال تجاریة /٦/المادة 

    .م بعد شغلھا او تحویلھا شراء المنقوالت المادیة و غیر المادیة الجل بیعھا بربح ما سواء بیعت على حالتھا ا -أ 
    .شراء تلك االشیاء المنقولة نفسھا الجل تأجیرھا او استئجارھا الجل تأجیرھا ثانیة  -ب 

    .البیع او االستئجار او التأجیر ثانیة لالشیاء المشتراة او المستأجرة على الوجھ المبین فیما تقدم  -ج 
    .الت المصارف العامة و الخاصة اعمال الصرافة و المبادلة المالیة و معام -د 

    .مشروع التورید  - ـھ
    .اال اذا كان تحویل المواد یتم بعمل یدوي بسیط ، مشروع المصانع و ان یكن مقترنا باستثمار زراعي  -و 

    .مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء  -ز 
    .مشروع الوكالة و السمسرة  -ح 
    .اعھمشروع التأمین بأنو -ط 

    .مشروع المشاھد العامة  -ي 
    .مشروع النشر -ك 

    .مشروع المخازن العامة  -ل 
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    .مشروع المناجم و البترول  -م 

    .مشروع االشغال العقاریة  -ن 
    .مشروع شراء العقارات لبیعھا بربح  -س 

    .مشروع وكالة اشغال  -ع 
بقصد استثمارھا تجاریا او بیعھا و كل ، حة الداخلیة او الخارجیة كل مشروع النشاء و شراء بواخر معدة للمال -ف 

    .بیع للبواخر المشتراة على ھذا الوجھ 
    .جمیع االرسالیات البحریة و كل عملیة تتعلق بھا كالشراء او بیع لوازمھا من حبال و اشرعة و مؤن -ص 

    .اض البحري اجارة السفن او التزام النقل علیھا و االقراض او االستقر -ث 
و سائر العقود المختصة بالتجارة البحریة كاالتفاقات و المقاوالت على اجور البحار و بدل خدمتھم و استخدامھم  -خ 

    .للعمل على بواخر تجاریة 

االعمال التي یمكن اعتبارھا مجانسة لالعمال ،  و تعد كذلك من االعمال التجاریة بحكم ماھیتھا الذاتیة /٧/المادة 
    .لمتقدمة لتشابھ صفاتھا و غایاتھا ا

    . جمیع االعمال التي یقوم بھا التاجر لحاجات تجارتھ تعد تجاریة ایضا في نظر القانون -١ /٨/المادة 

    .تعد اعمال التاجر صادرة منھ لھذه الغایة اال اذا ثبت العكس ،  و عند قیام الشك -٢            

  

  

  

    التجار: الباب الثالث 

    التجار على وجھ عام واالھلیة المطلوبة لالتجار:          فصل االولال

    : ھم التجار -١    ٩المادة 

    . االشخاص الذین تكون مھنتھم القیام بأعمال تجاریة  -أ                          

    . الشركات التي یكون موضوعھا تجاریا -ب                         

 التي یكون موضوعھا مدنیا و لكنھا اتخذت صفة الشركات المساھمة او الشركات المحدودة الشركات- ٢            
و ، فتخضع لجمیع التزامات التجار المعینة في الفصلین الثاني و الثالث االتیین ، المسؤولیة 

    .الحكام الصلح الواقي و االفالس المقررة في ھذا القانون 

لذین یتعاطون تجارة صغیرة او حرفة بسیطة ذات نفقات عامة زھیدة بحیث یعتمدون في  ان االفراد ا/١٠/المادة 
الغالب على مساعیھم البدنیة للحصول على ارباح قلیلة لتأمین معیشھم اكثر من استنادھم الى رأس مالھم 

ال ،  سطح الماءكالبائع الطواف او البائع بالمیاومة او الذین یقومون بنقلیات صغیرة على البر او، النقدي 
یخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجاریة و ال لقواعد الشھر و ال الحكام االفالس و الصلح الواقي 

    .المنصوص علیھا في ھذا القانون 
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 كل من اعلن في الصحف اوالنشرات او اي واسطة اخرى عن نفسھ كتاجر او عن المحل الذي اسسھ او /١١/المادة 
    .غال بالمعامالت التجاریة یعد تاجرا وان لم یتخذ التجارة مھنة مألوفة لھ یستثمره لالشت

    .اال ان المعاملة تكون خاضعة الحكام قانون التجارة ،  ال یعد تاجرا من قام بمعاملة تجاریة عرضا /١٢/المادة 

  دي و الجمعیات ذات الشخصیة الوحدات االداریة و اللجان و النوا و دوائرھا و ال  ال تعد الدولة-١ /١٣/المادة 
اال ان معامالتھا المذكورة تكون خاضعة ، االعتباریة من التجار و ان قامت بمعامالت تجاریة 

    .الحكام قانون التجارة 

اذا كان موضوعھا تجاریا او ، تعتبر المؤسسات العامة و شركات القطاع العام و المشترك تاجرا   - ٢               
    .نون ھذه الصفة منحھا القا

  فتشملھم االحكام ،  اذا اشتغل العاملون في الدولة الممنوعون من االتجار قانونا بالمعامالت التجاریة /١٤/المادة 
    .القانونیة المتعلقة بالصلح الواقي و االفالس 

    . تخضع االھلیة التجاریة الحكام القانون المدني و لالحكام الخاصة بالتجار /١٥/المادة 

  

    دفاتر التجارة: الفصل الثاني  

    : على التاجر ان ینظم على االقل الدفترین االجباریین التالیین -١ /١٦/المادة 

دفتر الیومیة یقید فیھ یوما فیوما جمیع االعمال التي تعود بوجھ من الوجوه الى مؤسستھ التجاریة و ان یقید  -أ 
 على نفسھ و اسرتھ و اذا كان التاجر یتبع االسلوب االلي في محاسبتھ او بالجملة شھرا فشھرا النفقات التي انفقھا

فلھ ان یقید اعمالھ في دفتر ، من ھذا القانون ) ١٨و ١٧( مسك الدفاتر یومیة مساعدة منظمة وفق احكام المادتین 
    .ةعلى ان یحتفظ بجمیع الوثائق التي تتیح التدقیق في االعمال المذكور، الیومیة شھرا فشھرا 

        دفتر جرد یتضمن جردا سنویا للموجودات و المطالیب العائدة لمؤسستھ و ان یوقف حساباتھ سنویا لیضع  -ب 
    .على اساسھا المیزانیة و حساب االرباح و الخسائر و ینسخھا في دفتر الجرد 

    .ھا و علیھ ان یحفظ و یرتب المراسالت التي یتلقاھا و صور المراسالت التي یرسل - ٢

و لوزیر االقتصاد و التجارة ان یعفي من ھذا الشرط . یجب تنظیم دفتري الیومیة و الجرد باللغة العربیة  - ٣
    .المؤسسات االجنبیة التي یحددھا بقرار منھ 

 و ال  یجب ان تنظم الدفاتر التجاریة االجباریة بحسب التاریخ و بال بیاض و ال فراغ و ال نقل الى الھامش/١٧/المادة 
    .محو و ال تحشیة بین السطور 

 یجب ترقیم الدفاتر المذكورة و التأشیر علیھا و توقیعھا من رئیس محكمة البدایة المدنیة او من قاضي /١٨/المادة 
    .الصلح في المدن التي ال توجد فیھا محكمة بدایة 

    .ر سنوات یجب على التاجر ان یحفظ الدفاتر بعد اختتامھا مدة عش - ١ /١٩/المادة

للمؤسسات التجاریة التي یعینھا وزیر االقتصاد و التجارة ان تحتفظ للمدة المذكورة في الفقرة السابقة  - ٢            
بدال من االصل و تكون للصورة ) بأیة وسیلة الكترونیة تعتمدھا وزارة االقتصاد و التجارة ( بالصورة 

    .حجیة االصل في االثبات 

ال تسلم الدفاتر بكاملھا الى القضاء اال في احوال االرث و قسمة االموال المشتركة و الشركة و الصلح  /٢٠/المادة 
    .الواقي و االفالس 
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 فیما عدا االحوال المذكورة في المادة السابقة یمكن على الدوام عرض الدفاتر التجاریة او المطالبة  -١ /٢١/المادة 
    . بالنزاع بابرازھا الستخالص ما یتعلق منھا

    . و للقاضي ان یأمر من تلقاء نفسھ الدفاتر المذكورة للغایة ذاتھا ٢               

    . یمكن للتجار مسك حساباتھم الكترونیا وفقا للتعلیمات التنفیذیة التي تصدر عن وزارة االقتصاد و التجارة /٢٢/المادة 

  

    سجل التجارة: الفصل الثالث 
سجل التجارة یمكن الجمھور من الحصول على المعلومات الوافیة عن كل المؤسسات التجاریة التي   -١   /٢٣/المادة

    تعمل في سوریة

 وھو ایضا اداة للشھر یقصد بھا جعل من درجاتھ نافذة في حق الغیر عند وجود نص قانوني صریح -٢                
    .بھذا المعنى 

قتصاد و التجارة سجل خاص بفروع المؤسسات التجاریة و الشركات التي یوجد  ینظم لدى وزارة اال-١   /٢٤/المادة 
    .مركزھا خارج سوریة 

و التجارة في كل محافظة سجل لتسجیل اسماء التجار و الشركات التجاریة   ینظم لدى وزارة االقتصاد-٢                
    .ل التجارة و الشركات المدنیة و باقي المؤسسات التجاریة یطلق علیھا سج

 یتولى مسك السجل موظف یطلق علیھ امین سجل التجارة و علیھ ان یباشر وظیفتھ ان یحلف الیمین -٣                
    .على ان یقوم بوظیفتھ بشرف و امانة ، امام محكمة البدایة المدنیة 

    .تھم مھما كانت جنسی، تسجیل اسماء التجار الذي تكون متاجرھم الرئیسیة في سوریة 

 یجب على كل تاجر ان یطلب من امین سجل التجارة في المحافظة التي یوجد فیھا مركزه الرئیسي ان -١/ ٢٥المادة 
    .یسجل اسمھ في سجل التجارة في خالل شھر واحد من تاریخ فتح المحل او شرائھ 

    :ھ مایلي على التاجر ان یقدم تصریحا في نسختین موقعتین منھ یذكر فی - ٢             

    .اسمھ و نسبتھ  -أ 
    .اسمھ التجاري اذا اختلف عن اسمھ و عنوانھ التجاري -ب 

    .تاریخ والدتھ و محلھا و موطنھ  -ج 
فیبین طریقة حصولھ علیھا مع ذكر ، و اذا كان قد حصل على جنسیة اخرى . جنسیتھ االصلیة  -د 

    .التاریخ 
 متزوجة تابعة لجنسیة اجنبیة یقضي قانون االحوال الشخصیة  و اذا كان االمر یختص بامرأة -ـ ھ

فیذكر الترخیص المعطى ، الذي تخضع لھ بأال تتعاطى التجارة اال بترخیص صریح من زوجھا 
    .لھا وفاقا للقانون المشار الیھ 

 و ذلك في النظام المالي للزوجین اذا اختلف عن احكام القانون السوري واالتفاقیة المعقودة بینھما -و 
    .حال وجودھا 

    .موضوع التجارة  -ز 
    . المتاجر التي یستثمرھا التاجر أو التي سبق لھ استثمارھا في سور یة ومكانھا-ح

    . شعاعر المتجر إن وجد-ط
    .اسماء المفوضین بالنیابة عنھم و نسبتھم و تاریخ والدتھم و محلھا و جنسیتھم  -ي 
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 التصریح الى سجل التجارة و یسلم التاجر احدى نسختي التصریح بعد ان یصادق في  ینقل امین السجل محتوى -٣
    .اخرھا على انھا مطابقة لالصل 

    :یجب ان یذكر في سجل التجارة   -١ /٢٦/المادة 

    .كل تعدیل یتعلق باالمور التي تقضي المادة السابقة بقیدھا في السجل  -أ 

    .ھا التاجر و العالمات التي یستعملھا للمصنع او التجارة شھادات االختراع التي یستثمر -ب 

االحكام و القرارات القاضیة بتعیین وصي علیھ او قیم أو مساعد قضائي للتاجر المسجل او بالحجر علیھ  -ج            
    .او برفع ھذه التدابیر عنھ

 او فسخھ او ابطالھ او المعلنة لمعذرة  االحكام و القرارات المعلنة لالفالس او المتضمنة تصدیق الصلح -د
    .المفلس او القاضیة باغالق التفلیسة لعدم كفایة الموجودات او بالعدول عن اغالقھا او باعادة االعتبار 

    . التفرغ عن المحل التجاري  -ـ ھ

و یجري في االحوال ) ه،ب،آ (  و یجري القید بناء على طلب التاجر في االحوال المشار الیھا في الفقرات  - ٢    
    .بناء على طلب كاتب المحكمة التي اصدرت القرارات المراد قیدھا ) د،ج (المشار الیھا في الفقرتین 

  

    .تسجیل الشركات التجاریة التي یكون مركزھا الرئیسي في سوریة 

یجب تسجیلھا في سجل ، ان الشركات التي یكون مركزھا الرئیسي في سوریة مھما كانت جنسیتھا  -١ /٢٧/المادة
و یجب على مدیریھا و اعضاء مجلس ادارتھا ان ، التجارة المختص بمنطقة مركزھا الرئیسي 

    .یطلبوا التسجیل في خالل الشھر الذي یلي تأسیسھا 

 و یقدم طالبو التسجیل الى امین سجل التجارة صورة مصدقة عن صك تأسیس الشركة او نظامھا -٢              
 و خالصة لھذا الصك او النظام معدة للشھر و منظمة على نسختین و مشتملة على االساسي

    :الطوابع و على تواقیع طالبي التسجیل و متضمنة بوجھ خاص البیانات االتیة 

اسم و نسبة كل من الشركاء ماعدا المساھمین و جنسیة كل منھم موضحة وفقا لما ورد في الفقرة د  -أ 
    .خ والدتھ و محلھا  و تاری٢٥من المادة 

    .اسم الشركة التجاري او عنوانھا  -ب 

    .موضوع الشركة  -ج 

    .االماكن التي فیھا مركز الشركة او فروعھا و متاجرھا في سوریة او خارجھا  -د 

    . اسماء الشركاء او غیر المرخص لھم بإدارة الشركة و تدبیر امورھا او التوقیع عنھا  -ـ ھ

    الشركة و كیفیة تسدیده رأس مال  -و

    .میعاد ابتداء الشركة و میعاد انتھائھا  -ز 

    .ماھیة الشركة  -ح 
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    : یجب ان یذكر ایضا في سجل التجارة /٢٨/المادة 

    .كل تعدیل یختص باالمور واجب تسجیلھا او الوثائق الواجب ایداعھا بمقتضى المادة السابقة  - ١

 الوالدة و محلھا و الجنسیة لكل من مدیري الشركة و اعضا ء مجلس ادارتھا و االسم و النسبة و تاریخ - ٢
مدیریھا المعینین لمدة وجودھا اما طلب التسجیل فیقدمھ المدیرون و اعضاء مجلس االدارة القائمون 

    .بوظائفھم في وقت وجوب التسجیل 
    .تي تستعملھا الشركة شھادات االختراع المستثمرة و العالمات التجاریة الصناعیة ال - ٣

    .االحكام او القرارات القاضیة بحل الشركة اوابطالھا  - ٤
    .االحكام او القرارات المعلنة افالس الشركة او تصدیق الصلح الواقي و المقررات المختصة بھما  - ٥

ك الشركات التجاریة المؤسسة خارج االراضي السوریة و لھا فروع او وكاالت في سوریة و كذل
    .التجار الذین لھم مركز رئیسي في الخارج و فروع او وكاالت في سوریة مھما كانت جنسیتھم 

    . یخصع تسجیل مثل تلك الفروع او الوكاالت الحكام القانون الخاص بتسجیلھا في سوریة/٢٩/المادة 

    الشركات المدنیة

المدنیة التي یقع مركزھا الرئیس في المحافظة یحدث في امانة سجل التجارة سجل خاص بالشركات - ١ /٣٠/المادة 
من ھذا القانون باستثناء ما یتوقف العمل بھ على الصفة /٢٨و٢٧/تسجل فیھ الشركات وفق احكام المادتین 

    .التجاریة للشركة 

 و  تسجل الشركات المدنیة التي یقع مركزھا خارج سوریة او لھا فرع او وكالة في سجل خاص تابع لسجل الفروع-٢
    .الوكاالت العائدة للمؤسسات او الشركات القائمة خارج سوریة و ذلك وفق القانون الخاص بھا 

على الشركات المذكورة في الفقرتین السابقتین تسجیل نفسھا في السجل المذكور و ایداع صك تأسیسھا و نظامھا - ٣
    .تھا االعتباریة حیال الغیر االساسي دیوان محكمة البدایة في مركزھا اذا ارادت االحتجاج بشخصی

اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارتھ او اذا انحلت احدى الشركات وجب شطب التسجیل  -١ /٣١/المادة 
    .المختص بھما في سجل التجارة 

    . و یجري ھذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار یصدره امین سجل التجارة -٢                

 قید في سجل التجارة لم یحدد لھ میعاد في المواد السابقة یجب طلب اجرائھ في خالل شھر یبتدئ كل - ١ /٣٢المادة 
    .من تاریخ الوثیقة اوالعمل الذي یراد قیده 

    .اما االحكام و القرارات فیبتدئ میعادھا من یوم صدورھا  -٢               

    .ارة تجري بعد تصریح یقدم وفاقا للصیغ التي نص علیھا  ان جمیع التسجیالت و القیود في سجل التج/٣٣/المادة 

 على امین سجل التجارة ان یرفض اجراء القیود المطلوبة اذا تبین لھ ان التصریحات المقدمة ال تشتمل /٣٤المادة 
    .على كل البیانات المنصوص علیھا او كانت تتعارض مع الوثائق الثبوتیة المرفقة بھا او مع احكام القانون 

 یجوز لكل شخص ان یطلب اعطاءه نسخة عن القیود المدرجة في السجل مقابل رسم یحدد من الوزیر -١ /٣٥/المادة 
    .المختص 

    . و ألمین السجل عند االقتضاء ان یعطي شھادة بعدم وجود قیود -  ٢               

    .و یصدق امین السجل مطابقة النسخ لالصل  -  ٣               
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    : ال یجوز ان یذكر في النسخ التي یسلمھا امین السجل /٣٦/المادة 

    .االحكام المعلنة لالفالس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره  -١      

    .ةیاالحكام القاضیة بالحجر او تعیین مساعد قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجر او المساعدة القضائ - ٢      

كل تاجر و كل شركة ملزمین بالتسجیل یجب علیھما ان یذكرا المكان الذي سجال فیھ و رقم ھذا التسجیل  /٣٧/المادة 
    .في مراسالتھما و فواتیرھما و مذكرات التسلیم و التعریفات و المنشورات و سائر االوراق الصادرة عنھما 

   /٣٨/المادة 

مواعید المنصوص علیھا اجراء القیود االجباریة او ال  كل تاجر و كل شخص یكلف بإدارة شركة ال یطلب في ال-١
یذكر ما یجب ذكره على المراسالت اوالفواتیر و غیرھا من االوراق الصادرة عن محلھ یعاقب بغرامة 

    .و خمسین الف لیرة سوریة / ٥٠٠٠٠/عشرة االف و  / ١٠٠٠٠/تتراوح بین 

لى طلب امین سجل التجارة او النیابة العامة بعد سماع اقوال تحكم بھذه الغرامة محكمة البدایة المدنیة بناء ع- ٢
    .صاحب الشأن او دعوتھ بحسب االصول 

    .و اذالم یجر المحكوم علیھ اثناء القید في اثناء ھذا المیعاد یحكم بغرامة جدیدة - ٣

المنصوص علیھا في القانون  اما امناء السجل الذین ال یعملون بمقتضى ھذه االحكام فیخضعون للعقوبات المسلكیة -٤
    .االساسي للعاملین في الدولة 

   /٣٩/المادة 

كل بیان غیر صحیح یقدم عن سوء نیة للتسجیل او للقید في سجل التجارة یعاقب مقدمھ بغرامة تتراوح بین  - ١ 
او باحدى ، خمسة االف لیرة سوریة و بالحبس من شھر واحد الى ستة اشھر / ٥٠٠٠/الف و /١٠٠٠/

    .تین العقوبتین ھا

و ال یحول ذلك دون العقوبات التي یمكن الحكم بھا وفاقا للقوانین الخاصة و لقانون العقوبات من اجل الجرائم  - ٢
    .الناشئة عن البیان غیر الصحیح

    . وللمحكمة الجزائیة التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحیح البیان المشار الیھ على الوجھ الذي تعینھ-٣

 تعتبر نافذة في حق الغیر اعتبارًا من تاریخ ،  البیانات المسجلة سواء أكانت اختیاریة ام اجباریة-١ :٤٠ة لمادا
    .تسجیلھا

    . وال یحول تطبیق العقوبات المقدمة دون نفاذ القاعدة المنصوص علیھا بالفقرة السابقة-٢                

تھ التجاریة امام المحاكم او یراجع لمصلحتھ بالصفة ذاتھا كل شخص طبیعي او اعتباري یدعي بصف: ٤١المادة 
ال یسمح ادعاؤه وال تقبل مراجعتھ ما لم یكن مسجًال في سجل ، الدوائر االداریة او المؤسسات العامة

    .التجارة

ین امین في كل خالف یقع ب،  تفصل محكمة البدایة المدنیة في المحافظة التي یوجد فیھا سجل التجارة-١ :٤٢المادة 
وعلیھا اصدار قرارھا خالل شھر من ، بقرار یتخذ في غرفة المذاكرة، سجل التجارة واصحاب العالقة

    .تاریخ االدعاء

 یخضع قرار محكمة البدایة المدنیة للطعن بطریق االستئناف وعلى محكمة االستئناف ان تفصل فیھ -٢           
    .الل ثالثة اشھر من تاریخ تقدیم الطعنبصورة نھائیة وبقرار غیر قابل للطعن یصدر خ
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   المتجر: الباب الرابع 

    مفھوم المتجر:  الفصل األول 

    . المتجر مجموعة عناصر مادیة وغیر مادیة تھدف إلى ممارسة مھنة تجاریة-١   -/٤٣/المادة 

والشعار وحق االتصال بالزبائن وحق  یشتمل المتجر مبدئیًا على االسم التجاري والعنوان التجاري - ٢                  
والتجھیزات والعدد الصناعیة ،االستئجار المنصوص علیھ في قوانین اإلیجار الخاصة وتعدیالتھا

ما لم یستثن بعض ھذه العناصر من محتویات ،واألثاث والبراءات واإلجازات والرسوم والنماذج
    .دة علیھالمتجر بالنص على ذلك في سجل المتجر أو في العقود الوار

 إن حقوق صاحب المتجر على مختلف عناصره تنظمھا القوانین الخاصة بھذه العناصر والمبادئ -١ -/٤٤/المادة
    .الحقوقیة العامة

    . أما المتجر كمجموعة فیخضع ألحكام ھذا القانون-٢              

    العنوان التجاري:  الفصل الثاني 

جري معامالتھ ویوقع أوراقھ المتعلقة بالتجارة باسم معین یطلق علیھ العنوان  على كل تاجر أن ی-١ -/٤٥/المادة
    .التجاري

    . وعلیھ أن یكتب عنوانھ على مدخل متجره-٢             

    . یتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ونسبتھ واسمھ التجاري إن وجد-١    -/٤٦/المادة

    . العنوان بوضوح عن العناوین المسجلة قبًال یجب أن یختلف-٢                  

 بشرط أّال تحمل ھذه اإلضافة الغیر على فھم خاطئ ، للتاجر أن یضیف ما یشاء إلى عنوانھ التجاري-٣                   
    .فیما یتعلق بھویتھ أو بأھمیة تجارتھ وسمعتھا أو بوضعھ المالي أو بوجود شركة أو بنوعھا

وكان ھناك تاجر آخر قد ،إذا أراد تاجر فتح فرع في غیر المركز الذي سجل فیھ عنوانھ التجاري -١ -/٤٧/المادة
فعلى ذلك التاجر إضافة ما یمّیز عنوانھ عن عنوان التاجر ،سجل العنوان التجاري نفسھ
    .اآلخرالمسجل في ذلك المركز

    .ھ مستقًال عن المتجر الیجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عن-١ -/٤٨/المادة

    . التفرغ عن المتجر ال یشمل العنوان التجاري ما لم ینص على ذلك صراحة أو ضمنا-٢               

 یكون الشخص الذي تمّلك عنوانًا تجاریًا تبعًا لمتجر مسؤوًال عن التزامات المتفرغ المترتبة علیھ -١ -/٤٩/المادة
    .حقوقھ الناشئة عن تجارتھویكون مالكًا ل، بالعنوان المذكور

فال یسري على الغیر إال إذا سجل في سجل التجارة أو أخبر ذوو ، وإذا تضمنت العقود ما یخالف ذلك-٢             
    .العالقة بھ رسمیًا

    . وتسقط المسؤولیة المنصوص علیھا في ھذه المادة بعد مضي خمس سنوات اعتبارًا من تاریخ التفرغ-٣             

 الیكون الشخص المتفرغ لھ عن متجر دون العنوان التجاري مسؤوًال عن التزامات المتفرغ ما لم یوجد -/٥٠/المادة
    .مسجل في سجل التجارة،اتفاق مخالف
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    .على الشخص الذي تملك عنوانًا تجاریًا أن یضیف إلیھ ما یدل على استخالفھ-١ -/٥١/المادة

یكون ،ًا على استعمال عنوانھ التجاري من قبل الشخص المتفرغ لھ خالفًا لما ذكر من وافق خطی-٢               
ویشترط في ذلك أال یتمكن الدائنون .مسؤوًال عن االلتزامات التي عقدھاالخلف بالعنوان المذكور
    .من تحصیل حقوقھم من الخلف عند تنفیذ الحكم الصادر بحقھ

تجاري قصدًا على منشورات أو غالفات أو رسائل وأوراق تجاریة أو  كل من وضع عنوان غیره ال-١ -/٥٢/المادة
وكل من باع أو عرض للبیع أمواًال ،على رزم وربطات أو على بضائع أو أشیاء أخرى بدون حق

 ٧٠٢ و٧٠١(تطبق بحقھ أحكام المواد ،موضوعًا علیھا بالصورة المذكورة عنوان تجاري لغیره
    .من قانون العقوبات) ٧٠٣و

    .على إقامة دعوى الحق الشخصي،تتوقف إقامة دعوى الحق العام في الجرائم المنصوص علیھا في ھذه المادة-٢      

    .وفي ھذه الحالة تسقط الدعوى العامة تبعًا لھا،ویجوز أن یتنازل المدعي الشخصي عن دعواه بعد إقامتھا-٣      

 عشرة آالف ١٠٠٠٠یعاقب بغرامة مقدارھا ، ھذا القانونمن) ٤٦ و ٤٥( كل من خالف أحكام المادتین -/٥٣/المادة
    .لیرة سوریة

یجوز لذوي الشأن ، إذا استعمل عنوان تجاري بأیة صورة كانت خالفًا لألحكام المدرجة في ھذا الفصل-١ -/٥٤/المادة
    .أن یطلبوا منع استعمال ذلك العنوان التجاري أو شطبھ إن كان مسجًال

 ألشخاص المتضررین أن یطلبوا التعویض عما لحق بھم من ضرر سواء كان استعمال العنوان عن  ول-٢               
    .قصد أو عن تقصیر أو عن إھمال

التخلو األحكام المتقدمة بما تنص علیھ القوانین األخرى من عقوبات فیما یخص المزاحمة االحتیالیة -٣              
    .والمزاحمة غیر المشروعة

وتطبق بشأنھ ، یكون عنوان الشركات أو اسمھا التجاري وفق األحكام القانونیة الخاصة بكل نوٍع منھا-/٥٥/المادة
    .أحكام ھذا الفصل

  

    سجل المتجر والتصرفات التي تقع علیھ:  الفصل الثالث 

 الواردة علیھا أو  یحدث في كل محافظة سجل تابع لسجل التجارة تسجل فیھ إلزامیًا المتاجر والعقود-١ -/٥٦/المادة
    .على بعض عناصرھا وبصورة عامة كل ما یھم الغیر االطالع علیھ من أمور تتعلق بالمتجر

      :یذكر في ھذا السجل   - ٢               

    . اسم صاحب المتجر ومستثمره ونسبتھ ورقم تسجیلھ في سجل التجارة-أ
    . العنوان المفصل للمتجر وفروعھ-ب
    .تجر عناصر الم-ج
    . تاریخ دخولھ في ملكیة صاحبھ أو استثماره منھ-د
    . اسم مدیري المتجر أو وكالء مستثمره المفوضین بالتوقیع عنھ ونسبتھم وموطنھم-ه 
    .وغیرھا من الحقوق والعقود الواردة علیھ، حقوق التأمین واالنتفاع والحجز المترتبة على المتجر-و
    .قال أو إلغاء یتناول الحقوق المذكورة كل تعدیل أو تبدیل أو انت-ز
 إشارة الدعوى المتعلقة بملكیة المتجر أوالحقوق المتفرعة عن الملكیة أو أحد عناصرالمتجر غیر المسجلة في -ح

    .أما الدعاوى التي ترد على عناصر المتجر المسجلة في سجل خاص فتوضع إشارتھا في السجل المذكور.سجل خاص
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إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر یجب أن تكون مكتوبة مع مراعاة األحكام المتعلقة  -١ -/٥٧/المادة
    .باإلقرار والیمین وحق الغیر بإثباتھا بجمیع وسائل اإلثبات

    . إن العقود والتصرفات الواردة على المتجر التعتبر نافذة في حق الغیر ما لم تسجل في سجل المتجر-٢                

 إذا وضعت في سجل المتجر إشارة الدعوى المتعلقة بملكیة المتجرأو بأحد عناصره غیرالمسجلة في -٣                
انسحب أثر الحكم الذي سوف یصدر في الدعوى إلى تاریخ وضع إشارتھا على ،سجل خاص

    .صحیفة المتجر
    .ب على المتجر من تاریخ تسجیلھا في سجل المتجر یسري الحجز والتأمین وجمیع الحقوق التي تترت-٤               

  یخضع بیع المتجر أو التنازل عنھ لألحكام العامة العائدة للبیع أو غیره من التصرفات وألحكام ھذا -١   -/٥٨/المادة
    .الفصل

م تحدد ھذه وإذا ل،یرد البیع أو التنازل على جمیع عناصر المتجر أو بعضھا تبعًا إلرادة الطرفین-٢         
اقتصر البیع أو التنازل على الشعار وحق االستئجار وحق التعامل مع الزبائن والتجھیزات ،العناصر

    .الصناعیة واألثاث

    .خضع ذلك ألحكام ھذا القانون،  إذا تناول البیع أو التنازل مجموع العناصر غیر المادیة للمتجر أو بعضھا- ٣         

ما لم ینص العقد .یع أو التنازل الحقوق الشخصیة الناجمة عن استثمار المتجر والدفاتر التجاریة الیشمل الب-/٥٩/المادة
    .على ذلك صراحة

 إذا تناول البیع أو التنازل براءات اختراع أو نماذج أو رسومًا أو عالمات تجاریة أو غیرھا من -١ -/٦٠/المادة
وجب القیام بتلك اإلجراءات باإلضافة ،ةالعناصر التي یخضع التنازل عنھا إلى إجراءات خاص

    .إلى ما نص علیھ في ھذا الفصل بصدد المتجر بمجملھ

یحدد المتعاقدان المدى الذي یمتنع فیھ على البائع إنشاء متجر أو المساھمة بمتجر یكون من شأنھ أن -١ -/٦١/المادة
وكل شرط ،ي المكان والزمانعلى أنھ البد من تحدید التزام البائع بھذا الصدد ف،یزاحم المشتري

    .یخلو من ھذا التحدید یعتبر كأن لم یكن
فال یحظر على البائع إنشاء متجر أو المساھمة فیھ إال بالقدر ، وإذا لم یحتو العقد على مثل ھذا الشرط-٢               

    .الذي یؤدي إلى تحویل زبائن المتجر المبیع

أعاله ینتقل حكمًا إلى من / ٤٣/متخذ مقرًا لمتجر والمنصوص علیھ في المادة  إن حق استئجار العقار ال-/٦٢/المادة
شریطة أن یفي بجمیع ،انتقل إلیھ المتجر المذكور وإن احتوى عقد اإلیجار على نص مخالف

    .االلتزامات الناجمة عن عقد اإلیجار

ھ في سجل المتجر باسم كل من البائع أو  إن بیع المتجر أو التنازل عنھ بأي صورة كانت یوجب تسجیل-١ -/٦٣/المادة
ویجب نشر خالصة عن العقد أو التصرف الجاري على المتجر .المتنازل والمشتري أو المتنازل لھ

    .في صحیفة یومیة تصدر في مكان التسجیل أو في العاصمة

ي والثمن اإلفرادي لعناصر  وتحتوي ھذه الخالصة على تاریخ العقد وبیان عن المتجر والثمن اإلجمال-٢             
المتجر في حال تعیینھ واسم كل من المتعاقدین ونسبتھ وموطنھ واتخاذه موطنًا مختارًا في مكان 

    .سجل التجارة الذي سجل فیھ المتجر
 ویتولى النشر أمین سجل التجارة على نفقة المشتري أو المتنازل لھ وذلك خالل خمسة عشر یومًا من -٣            

    .یخ التصرفتار
 على المشتري أو المتنازل لھ أن یمتنع عن وفاء الثمن وإن اتفق على دفعھ نقدًا حتى انقضاء الیوم -١ -/٦٤/المادة

العاشر الذي یلي نشر اإلعالن المنصوص علیھ في المادة السابقة وإال كان وفاؤه الثمن غیر نافذ 
   .حیال دائني البائع أو المتنازل

    .حظر علیھ وفاؤه حتى الفصل في مصیر الحجز،مشتري خالل المھلة المذكورة الحجز على الثمن لدیھ وإذا تبلغ ال-٢ 
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 لكل من دائني البائع أو المتنازل وإن لم یكن حقھ مستحق األداء أن یطلب إلقاء الحجز االحتیاطي على -١ -/٦٥/المادة
ة الذي یعود لھ المتجر مختصة الثمن لدى المشتري وتكون محاكم البدایة في مكان سجل التجار
وعلى الدائن في جمیع األحوال . إللقاء الحجز باإلضافة إلى المحاكم المختصة وفقًا للقواعد العامة

    .اختیار موطن لھ في مكان سجل التجارة المذكور

جر أو الحساب المصرفي  وعلى المشتري في ھذه الحالة إیداع الثمن دائرة التنفیذ في مكان تسجیل المت-٢                
    .الذي یحدده أمین سجل التجارة لذلك الغرض

على عقد البیع والحجوز الواردة ،في سجل المتجر، لكل دائن سّجل تأمینًا أو حجزًا على المتجر أن یّطلع-/٦٦/المادة
ء لنفسھ فلكل منھم أن یطلب بیع المتجر سوا،فإذا لم یكِف الثمن لوفاء الدائنین المذكورین.على الثمن

    .أو لحساب غیره لقاء ثمن یفوق الثمن المتعاقد علیھ بما الیقل عن خمسھ

 یقدم عرض الشراء المنوه عنھ في المادة السابقة إلى أمین سجل المتجر الذي یقوم خالل خمسة أیام -١ -/٦٧/المادة
تشرة في من تاریخ تبلغھ العرض بنشر خالصة عن عقد البیع والزیادة المعروضة في صحیفة من

    .جمیع المحافظات وذلك على نفقة العارض

أن یتقدم بدوره بعرض ، ولكل دائن وللمشتري خالل أربعة عشریومًا تلي نشر الخالصة المذكورة-٢              
    .مماثل مع زیادة التقل عن خمس العرض السابق

یداع شیك مصدق مسحوب على أحد المصارف والتقبل العروض المذكورة من أصحابھا ما لم تقترن بإ-٣             
    .لدى دائرة التنفیذ المختصة،العاملة داخل القطر التقل قیمتھ عن كامل الثمن المعروض

یقوم أمین سجل المتجر بإحالة ملكیة المتجر إلى ، عند انقضاء أربعة عشر یومًا على العرض األخیر-٤            
    .صاحب أعلى العروض

قام رئیس التنفیذ بتوزیعھ علیھم وفقًا ألحكام القوانین ،ا لم یتفق الدائنون على توزیع الثمن بما یفي دیونھم إذ-/٦٨/المادة
    .النافذة

  
    الضمان على المتجر: الفصل الرابع 

    :وفق األحكام التالیة یمكن تخصیص المتجر لوفاء دین بإنشاء حق تأمین علیھ -/٦٩/المادة

اول العنوان التجاري واالتصال بالزبائن والشعار وحق االستئجار والتجھیزات الصناعیة  إن تأمین المتجر یتن-١
واألثاث وبراءات االختراع والعالمات التجاریة والرسوم والنماذج الصناعیة وغیرھا من حقوق الملكیة 

 محًال إال للرھن المرتبطة بالمتجر أما البضائع فال تكون) التجاریة والصناعیة واألدبیة والفنیة(الفكریة 
    .التجاري

وفق القوانین الخاصة المتعلقة ، ولصاحب المتجر إنشاء حق رھن أو تأمین على أحد ھذه العناصر بصورة إفرادیة-٢
    .بذلك

 أما إذا كان إلحدى تجھیزات المتجر أو أثاثھ صفة العقار بالتخصیص وتم وضع إشارة التأمین على ذلك العقار أو -٣
    .اإلشارة التتناول تجھیزات المتجر وأثاثھ ما لم یشر لذلك في سجل المتجررھنھ فإن ھذه 

 و إذا لم یحدد المتعاقدان العناصر التي یتناولھا التأمین فال ینصب إال على الشعار وحق االستئجار واالتصال -٤
    .بالزبائن والتجھیزات الصناعیة واألثاث

    . یشملھ التأمین ما لم ینص على ذلك صراحة في عقد التأمین وإذا اشتمل المتجر على فرٍع أو أكثر فال-٥
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  الیعتبر عقد التأمین نافذًا حتى بین المتعاقدین إال من تاریخ تسجیلھ في سجل المتجر في مكان تسجیل -١ -/٧٠/المادة
    .المتجر

یة إلى التسجیل في سجل  وإذا تناول التأمین عناصر من المتجر یخضع تأمینھا بصورة إفراد-٢               
    .وجب تسجیل التأمین في السجل المذكور،خاص

وعلى الدائن الذي یسجل تأمینًا على متجر أن یختار محل إقامة في مكان تسجیلھ یبلغ فیھ جمیع -٣              
المعامالت المتعلقة بالتأمین و إال جاز تبلیغھ عن طریق اإلعالن في صحیفة تصدر في مكان 

    .ل أو في العاصمةالتسجی

    . یتمتع الدائن صاحب التأمین بحق أفضلیة وحق تتبع على المتجر أیًا كان الخلف الذي انتقل إلیھ-١ -/٧١/المادة

فإن األفضلیة تكون تبعًا إلشارة التأمین األسبق في ، و إذا سجلت عدة إشارات تأمین على متجر واحد-٢               
    .التسجیل

فعلى مالكھ إبالغ الدائنین أصحاب التأمین بمقره الجدید بموجب كتاب مضمون ، إذا نقل مقر المتجر-١ -/٧٢/المادة
مع إشعار باستالم یوجھ إلیھم خالل خمسةعشر یومًا على األكثر من تاریخ االنتقال و إال جاز 

    .للقاضي إسقاط أجل الدیون المضمونة بالتأمین

من / ٢٧٣/عمًال بأحكام المادة،لبوا إلى المحكمة المختصة إسقاط حق مدینیھم في األجل وللدائنین أن یط-٢              
    .إذا كان نقل مقر المتجریضعف من ضمانتھم،القانون المدني

تحت طائلة المؤیدات الموضوعة لذلك ، وعلى مالك المتجر تعدیل عنوان مقرالمتجر في سجل المتجر-٣             
    .في قانون التجارة

 إن تسجیل التأمین على المتجر ُیسقط حق صاحبھ في أجل الدیون المترتبة علیھ في ذلك التاریخ ما لم -/٧٣/المادة
    .یوافق الدائنون على خالف ذلك

وجب على المؤجر إبالغ ،إذا تقدم مؤجر العقار المتخذ مقرًا للمتجر بطلب إخالء مستأجره من المأجور-١ -/٧٤/المادة
نین أصحاب التأمین وإعالمھ برقم الدعوى المقامة بھذا الشأن في حال وجودھا مع طلبھ إلى الدائ

ویتم ھذا بكتاب مضمون مع إشعار باستالم ،تعیین المحكمة التي أقیمت لدیھا وموعد النظر فیھا
من ھذا القانون ولكل من / ٧٠/یوجھ إلى الدائنین المذكورین وفقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 

سواء بأداء االلتزامات المترتبة على المستأجر خالل ، اتخاذ التدابیر الالزمة لحفظ حقوقھھؤالء
المھلة المحددة لذلك في قانون اإلیجارات أو بالتدخل في الدعوى القائمة من المؤجر بھذا 

    .والیحكم بإخالء المأجور إال بعد تثبیت المحكمة من وقوع التبلیغ المذكور،الصدد

فال یعتبر اتفاقھما نافذًا حیال الدائنین المذكورین ، وإذا اتفق المؤجر مع المستأجر على إخالء المأجور-٢               
في الفقرة السابقة إال بعد تبلیغھم إیاه باألسلوب نفسھ لكي یحفظوا حقوقھم عمًال بالمواد من المادة 

    .من القانون المدني/ ٢٤٥/إلى المادة / ٢٣٥/

كان للدائن صاحب التأمین مراجعة ، إذا لم یسدد صاحب المتجر الدین المؤمن علیھ بتاریخ استحقاقھ-١ -/٧٥/المادة
    .دائرة التنفیذ القتضاء حقھ بطرح المتجر وبیعھ بالمزاد العلني

 ٤٥٩ إلى ٣٧٩تراعى في إجراءات التنفیذ على المتجر أصول التنفیذ المنصوص علیھا في المواد من -٢              
    .من قانون أصول المحاكمات وبما یتفق مع طبیعة المتجر كمنقول غیر مادي

 یقع باطًال كل شرط في عقد التأمین یجیز للدائن تملك المتجر أو التصرف بھ في حال عدم وفاء الدین -٣             
لفقرتین الموثق بالتأمین إال أن ذلك الیحول دون حق الدائن من شراء ھذا المتجر وفق أحكام ا

    .السابقتین
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    التأمین على التجھیزات الصناعیة:  الفصل الخامس 

 یمكن وضع إشارة التأمین على التجھیزات الصناعیة واآلالت المھنیة ضمانًا لوفاء دین إذا كانت قابلة -١ -/٧٦/المادة
    .بتة علیھاللتمییز عن غیرھا سواء بأوصافھا الخاصة أو األرقام أو العالمات المحفورة أوالمث

    .الیتناول التأمین المركبات اآللیة والسفن والطائرات الخاضعة ألحكام قانونھا الخاص-٢               

 إذا كانت التجھیزات من عناصرمتجر أمكن وضع إشارة التأمین علیھا بصورة إفرادیة ما لم یسبق -/٧٧/المادة
ین بعد ذلك على المتجر فال تشمل التجھیزات وإذا وضعت إشارة تأم،شمولھا بتأمین المتجر برمتھ

    .التي سبق التأمین علیھا بصورة إفرادیة

    : یتم التأمین بسند خطي ثابت التاریخ ویبین فیھ تحت طائلة البطالن مایلي-/٧٨/المادة

    . رقم تسجیل التأمین وتاریخھ بالیوم والساعة-أ  )١       

    . بالعقد بیان الوثائق المرفقة-ب           

    . اسم المتعاقدین ونسبتھما وموطنھما المختار في مكان التسجیل-ج           

 وصف دقیق لألعیان المؤمن علیھا بصورة تسمح بتمییزھا واللوحة الموضوعة علیھا عند االقتضاء وبیان -د           
    .مكان األعیان المذكورة وما إذا كانت مثبتة في مكانھا أم ال

    . مقدارالدین الموثق بالتأمین وأجل استحقاقھ ومعدل الفائدة المترتبة علیھ ووصف السند المثبت لھ-ه           

    . جمیع المعلومات األخرى المنتجة في ھذا المضمار-و         

ى طلبھ بیانًا كما یعطى أي شخص بناًء عل،ویسلم أمین السجل كال المتعاقدین شھادة بتسجیل التأمین بناًء على طلبھما
    .بالتأمین المذكور أوبانتفائھ

    : الیعتبر التأمین نافذًا حتى بین المتعاقدین إذا لم یتم تسجیلھ-)٢       

    . في سجل المتجر إذا كانت العین المؤمن علیھا من عناصره-أ        

ى أمانة سجل التجارة التي تقع  في فھرس أبجدي خاص ینظم حسب أسماء مالكي األعیان المؤمن علیھا لد-ب      
وتسري القاعدة نفسھا على أي تعدیل أو انتقال ،   ا لم تكن من عناصر أحد المتاجرتلك األعیان في دائرتھا إذ

    .یتناول حق التأمین

سناد فال یستفید حملتھا من التأمین ما لم تذكر ھذه األ، أما إذا حررت أسناد تجاریة بالدین الموثق بالتأمین-ج      
وإذا تعددت . ینتقل التأمین حكمًا إلى حملة األسناد المذكورة،وفي ھذه الحالة،تفصیًال في سند تسجیل التأمین

اعتبرالتنفیذ على العین بموجب إحداھا واقعًا لصالح جمیع حملة األسناد كل بنسبة قیمة دینھ من ،تلك األسناد
    .القیمة اإلجمالیة لألسناد المذكورة

أحكام التأمین على المتجر وحجزه باستثناء ما ورد في المادة ،تسري على تأمین العین المتعلقة بمتجر-١ -/٧٩/المادة
فال یسري علیھا من أحكام المتجر إال ما ،أما إذا لم تكن العین جزءًا من متجر.من ھذا القانون/ ٧٣/

    .تعلق منھا بتسجیل التأمین وأفضلیة الدائنین

 الیتمتع بحق التتبع حیال الغیرإال إذا ثبتت على إحدى القطع األساسیة للعین المؤمن علیھا وفي على أن الدائن-  ٢     
وتوضع اللوحة المذكورة  ، ن تسجیل التأمین ورقمھ وتاریخھمكان بارز منھا لوحة تبین بوضوح مكا

س لمالك العین ولی.بمعرفة أمین السجل في مكان وجود العین ویشار إلى ذلك في صحیفة تسجیل التأمین 
الذي عقد التأمین أن یعارض في ذلك أو یرفع اللوحة بعد وضعھا أو یتلفھا أو یغطیھا أو یزیل معالمھا بأي 

أن یتأكد من ،في أي وقت شاء،ولكل من الدائن وأمین السجل.قبل انقضاء التأمین أو ترقینھ،شكل كان
    . خلفھ واستمرار وجود اللوحة المثبتة علیھااستمرار وجود العین في حیازة المالك الذي عقد التأمین أو
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وبانقضاء الفترة المذكورة ینقضي ،فال یتمتع بھ الدائن إال لمدة خمس سنوات قابلة للتجدید، أما حق األفضلیة-٣    
التأمین حكمًا ویلتزم أمین السجل بترقینھ ما لم یتبلغ حجز العین أو وضع إشارة دعوى الدائن علیھا أو یطلب 

    .وفاء فوائد سنتین، مالك تجدید التأمین ویضمن التأمین عالوة عن الدینال

 إذا أراد مالك العین بیعھا فعلیھ الحصول على موافقة الدائن أو إجازة قاضي األمورالمستعجلة بعد دعوة -/٨٠/المادة
ق أحكام ینتقل التأمین إلى الخلف شریطة تسجیل ھذا االتفاق وف،وفي ھذه الحالة،الدائن أصوًال

    /.٢/الفقرة/ ٧٩/أعاله ووضع اللوحة المنوه عنھا في المادة / ٧٨/المادة 

 یتم ترقین التأمین بناًء على طلب الدائن صاحب حق التأمین بموجب طلب یقدم إلى أمین سجل التجارة -/٨١/المادة
    .أوبموجب سند رسمي كما یتم بمقتضى حكم قضائي قابل للتنفیذ

اقب بعقوبة إساءة االئتمان مالك العین المؤمن علیھا أو حائزھا الذي یقدم على إتالفھا أو اختالسھا  یع-١ -/٨٢/المادة
/ ٢/الفقرة/ ٧٩/أو إخفائھا أو تشویھھا أوتغییر معالمھا أو رفع اللوحة المثبتة علیھا عمًال بالمادة 

    .وتتناول العقوبة الشروع في األعمال المذكورة.أعاله

 یعاقب بالعقوبة نفسھا من یقوم بأعمال التدلیس التي تھدف إلى حرمان الدائن من حقوقھ المستمدة من -٢                
    .التأمین على العین المذكورة

حل التعویض المستحق لمالكھا على شركة ، إذا تلفت العین وكان مؤمنًا علیھا من الخطر الذي أدى لتلفھا-/٨٣/المادة
    .رةالتأمین محل العین المذكو

والینفذ ھذا التنازل حتى بین ، للدائن أن یتنازل عن حقھ وعن التأمین الموثق لھ وفق أحكام حوالة الحق-/٨٤/المادة
    .أعاله/ ٢/الفقرة / ٧٨/الطرفین إال بتسجیلھ على الوجھ المبین في المادة 

 دین آخر سوى الدیون الموثقة إن حق األفضلیة المقرر للدائن یكون مقدمًا في الرتبة على أي-١ -/٨٥/المادة
    :باالمتیازات التالیة

    . امتیاز المصروفات القضائیة-أ

    . امتیاز المبالغ المستحقة للخزانة أیًا كان مصدرھا أونوعھا-ب

    . امتیاز حفظ العین-ج

وفي ھذه الحالة تحدد ،ھمفلھم قید امتیازھم لحفظ مرتبت، أما الدائنون الذین یتمتعون بامتیاز آخر -٢                 
    .رتبتھم بالنسبة للدائن صاحب التأمین تبعًا ألسبقیة التسجیل
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    الحجز على المتجر: الفصل السادس 

من قانون أصول / ٣٢٢/   إلى/ ٣١٢/ یخضع الحجز االحتیاطي على المتجر إلى أحكام المواد من -/٨٦/المادة
/ ٣٧٩/لى أحكام التنفیذ على العقار المحددة في المواد أما الحجز التنفیذي فیخضع إ. المحاكمات

    .من القانون المذكور/ ٤٥٩/إلى 

    : ینفذ الحجز على المتجر بتسجیلھ في سجل المتجر ویبلغ المدین إخطارًا یتضمن-/٨٧/المادة

    . بیان نوع السند التنفیذي وتاریخھ ومقدار الدین المطلوب-١

    .سجیلھ وصف المتجر وموقعھ ورقم ت-٢

    . تعیین موطن مختار للدائن الذي یباشر اإلجراءات في المكان الذي فیھ مقر دائرة التنفیذ-٣

    . إعذار المدین بأنھ إذا لم یدفع الدین خالل خمسة أیام یباع المتجر جبرًا-٤

 على وصف  من قانون أصول المحاكمات٣٨١/٢یشتمل محضر وضع الید المنوه عنھ في المادة -١ -/٨٨/المادة
المتجر وعناصره وموضوع فعالیتھ وموقعھ ورقم تسجیلھ وقیمتھ المقدرة وبیان ما إذا كان المدین 

    .یستثمره بنفسھ أو أن فیھ شاغًال آخر وفي ھذه الحالة بیان اسم شاغلھ ومستنده في ذلك

صول إدارة المتجر وإیداع غلتھ في  من قانون األ٣٨٣ یخول الحارس القضائي المنوه عنھ في المادة -٢                
    .صندوق دائرة التنفیذ

جاز للمدین أن یطلب بطریق االعتراض ، إذا تناول الحجز متجرًا مع فروعھ أوعدة متاجر بآن واحد-١ -/٨٩/المادة
على قائمة شروط البیع وقف إجراءات التنفیذ على واحد أو أكثر من المتاجر أو الفروع المذكورة 

إذا أثبت أن قیمة المتجر أو الفرع الذي تظل اإلجراءات مستمرة بالنسبة لھ تكفي في اإلخطار 
ویعین القرار الصادر بھذا ، لوفاء حقوق الدائنین الحاجزین وجمیع الدائنین الذین كانوا طرفًا فیھا

    .الصدد المتاجر أو الفروع أو العناصرالتي أوقفت اإلجراءات مؤقتًا بالنسبة لھا

 وللمدین أن یطلب قصر اإلجراءات على عناصر المتجر المادیة أو بعضھا إذا أثبتت أن قیمتھا تفي -٢            
    .بحقوق الدائنین المذكورین

 من قانون أصول المحاكمات على الباب الرئیسي ٤٠٠ یلصق اإلعالن المنوه عنھ في الفقرة أ من المادة -/٩٠/المادة
    .للمتجر وفروعھ عند االقتضاء

وجب إبالغ الحجز إلى الدائنین ، إذا تم التنفیذ بصورة إفرادیة على أحد عناصر المتجر غیر البضائع-/٩١/مادةال
إذا كان من شأن ،ولكل من المدین والدائنین المذكورین أن یطلبوا التنفیذ على المتجر بمجملھ،أصحاب التأمین

إذا كان ،ویقدم الطلب المذكور.ًا أو تھدید كیانھالتنفیذ على العنصر المذكور إنقاص قیمة المتجر نقصًا كبیر
خالل عشرة ،خالل عشرة أیام من إخطاره وإذا كان صادرًا عن الدائنین أصحاب التأمین، صادرًا عن المدین

    .أیام من تبلیغھم الحجز

نفیذ على المتجر وإذا وجد رئیس التنفیذ أن الطلب جدیر بالقبول قرر وقف التنفیذ عن العنصر المحجوز منفردًا والت
    .بمجملھ
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    تقدیم المتجر حصة في شركة:  الفصل السابع 

 إن تقدیم المتجر حصة في شركة قائمة أو قید التأسیس یجب تسجیلھ ونشره على الوجھ المبین في -١ -/٩٢/المادة
ان مكان تسجیل من تلك المادة ببی/ ٢/ویستعاض عن المواطن المنوه بھ في الفقرة      .أعاله/ ٦٣/المادة 

    .المتجر في سجل المتجر ورقمھ

أن یقید دینھ لدى أمین السجل المذكور مع ، ولكل من دائني صاحب المتجر غیر الحائزین على حق التأمین-٢          
وذلك خالل عشرة أیام من إجراء النشر ،بیان قیمة الدین وسببھ واتخاذ موطن مختار لھ في مكان التسجیل

    .أعاله/ ٦٣/ في المادة المنصوص علیھ

أن یطلبوا إبطال ، ولشركاء صاحب المتجر خالل خمسة عشر یومًا من انقضاء المھلة المحددة لقید الدیون-٣        
كانت الشركة مسؤولة بالتضامن مع صاحب المتجر عن ،فإذا لم یقض بالبطالن أو الفسخ،الشركة أو فسخھا

    .وروفاء الدیون المقیدة على الوجھ المذك

  

    إیجارالمتجر:  الفصل الثامن 
 إیجار المتجر عقد یتولى المستأجر بموجبھ استثمار المتجر لحسابھ الشخصي لقاء بدل متفق علیھ یسدده /٩٣/المادة

    .لصاحب المتجر دون أن یلزم المؤجر بالتزامات المستأجر أو یكتسب حقوقھ على الغیر

تأجر تسجیل عقد إیجار المتجر في سجل المتجر ونشر خالصة عنھ في  یجب على المستثمر المس-١ -/٩٤/المادة
    .وذلك خالل خمسة عشر یومًا من تاریخ العقد، صحیفة یومیة تصدر في مقر المتجر وفروعھ

 وتحتوي ھذه الخالصة على تاریخ العقد وبیان المتجر واسم كل من المتعاقدین ونسبتھ وموطنھ -٢               
    .ًا مختارًا في مكان سجل المتجر الذي سجل فیھ المتجرواتخاذه موطن

أن یطلب خالل خمسة عشر یومًا من إتمام ، وإن لم یكن حقھ مستحق األداء،  ولكل من دائني المؤجر-٣               
    .اإلجراءات المذكورة الحكم بسقوط أجل الدین إذا أثبتت أن إیجار المتجر یھدد وفاء دینھ

/ ١/یجب على المستثمر أیضًا تسجیل انتھاء اإلیجار ونشر خالصة عنھ على الوجھ المبین في الفقرة-١ -/٩٥/المادة
    .أعاله/ ٩٤/من المادة 

من / ٣/ ولكل من دائني المستأجر أن یطلب الحكم بسقوط أجل دینھ وذلك في المھلة المحددة في الفقرة-٢              
    .وبالشروط المبینة فیھا/ ٩٤/المادة 

 من المادة ١والفقرة / ٩٤/ من المادة ٣ یبقى المؤجر والمستأجر حتى انقضاء المھلة المذكورة في الفقرة -/٩٦/المادة
مسؤولین بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن استثمار المتجر سواء قام بھذا االستثمار المؤجر أو / ٩٥/

    .المستأجر بحسب الحال

    .المتجر صفة التاجر ویخضع إلى جمیع ما یترتب على ذلك من أحكام والتزامات یكتسب مستأجر -/٩٧/المادة

فتزول عنھ ھذه الصفة فیما یتعلق باستثمار المتجر المؤجر ولكن یبقى المتجر مسجًال على ،أما المؤجر               
    .اسمھ في سجل المتجر

كل الوثائق المبینة في ھذا القانون والتي تصدر عنھ  على المستأجر المستثمر أن یذكر صفتھ ھذه في -/٩٨/المادة
بصدد استثمار المتجر المؤجر مع بیان مكان تسجیلھ ورقمھ وذلك تحت طائلة المؤیدات 

    .من ھذا القانون/ ٣٨/ المادة في المنصوص علیھا 
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    اإلیجار مع الوعد بالبیع:  الفصل التاسع 

د یقوم فیھ شخص بإیجار تجھیزات صناعیة أو آالت مھنیة مع وعد المستأجر  اإلیجار مع الوعد بالبیع عق-/٩٩/المادة
، بیعھ إیاھا عند انتھاء اإلیجار مقابل ثمن محدد بتاریخ اإلیجار یؤخذ فیھ بعین االعتبار ولو بصورة جزئیة

    .األجور المدفوعة

    .ویعتبر احتراف العمل المذكور عمًال تجاریًا ویخضع ألحكام ھذا الفصل

 للمؤجر أن یشھر ملكیتھ للتجھیزات واآلالت المؤجرة على الوجھ المبین في ھذا القانون وذلك في سجل -/١٠٠/مادةال
من المادة / ٢/المتجر إذا كانت األشیاء المأجورة من عناصره أو في السجل المنوه عنھ في الفقرة 

لمؤجر لألعیان المذكورة ویشكل ھذا الشھر قرینة على ملكیة ا. أعاله في الحاالت األخرى/ ٧٨/
یحتج بھا حیال كل من المستأجر والغیر أسوة بالقرینة المستمدة لصاحب المتجر من تسجیل 

    .المتجر وعناصره

    .ویقوم أمین سجل التجارة بتسلیم المؤجر شھادة بملكیة المأجور كما یقوم بتسلیم الغیر بیانًا بھا

ؤجر على سبیل التعویض بأجورالمدة المتبقیة من اإلیجار في حال عدم  إذا نص العقد على احتفاظ الم-/١٠١/المادة
من / ٢٢٥/وفاء المستأجر بالتزاماتھ روعي ھذا الشرط دون إعمال أحكام الفقرة الثانیة من المادة 

    .القانون المدني

/ ٨١/حكام المادة  یتم ترقین ملكیة المؤجر للتجھیزات واآلالت المشھرة على الوجھ المذكور وفق أ-/١٠٢/المادة
    .أعاله

استحق المستأجر ، إذا تلفت التجھیزات واآلالت المؤجرة وكان مؤمنًا علیھا من الخطر الذي أدى لتلفھا-/١٠٣/المادة
بنسبة ما سدده من األجور من أصل الثمن اإلجمالي ما لم ،جزءًا من التعویض المترتب لمالكھا

    .ینص عقد القرض التأجیري على خالف ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  



 20  قسم الدراسات -غرفة تجارة حمص______________________________________________________________________

  الكتاب الثاني 

   العقود التجاریة بوجھ عام وبعض العقود التجاریة بوجھ خاص

  

   احكام عامة: الباب األول 

فیجوز اثبات العقود ، للقواعد الحصریة الموضوعة للعقود المدنیة، ال یخضع اثبات العقود التجاریة مبدئیًا: ١٠٤المادة 
مع ،  القاضي وجوب قبولھا بحسب العرف او الظروفالمشار الیھا بجمیع طرق االثبات التي یرى

    .االحتفاظ باالستثناءات الواردة في االحكام القانونیة الخاصة

    . في المواد التجاریة یجوز اثبات تاریخ السند العادي بالنسبة الى الغیر بجمیع طرق االثبات-١: ١٠٥المادة 

    .داول وتاریخ تظھیرھا یعدان صحیحین الى ان یثبت العكس ان تاریخ االسناد القابلة للت-٢                

في المواد التجاریة یجوز ان یتم االعذار بانذار رسمي او بارسال برقیة او تلكس او فاكس او رسالة : ١٠٦المادة 
ویجوز ان یتم شفویًا او بالھاتف او بأي وسیلة اتصال اخرى ، عادیة او مضمونة او بطاقة بریدیة

    .وجیھھ وفق احكام االثبات في المواد التجاریةمع اثبات ت

في المواد التجاریة ال یجوز للقاضي ان یخفض التعویض االنفاقي ولو اثبت المدین ان تقدیره كان مبالغًا : ١٠٧المادة 
وللقاضي ان یعفي المدین من اداء التعویض اذا ، فیھ او ان االلتزام االصلي قد نفد في جزء منھ

    . الدائن بأي ضررثبت عدم اصابة

یحدد ھذا المعدل في ضوء العرف او تعرفة ،  في المواد التجاریة وفي حال عدم النص على معدل الفائدة:١٠٨المادة 
    .وتسري الفائدة من تاریخ استحقاقھا ما لم یحدد العرف موعدًا اخر، المھنة

    . تعتبر كفالة الدین التجاري عمًال تجاریًا-١ :١٠٩المادة 

    . ال تثبت الكفالة التجاریة اال بالكتابة-٢               

    . ان المدینین معًا في التزام تجاري یعدون متضامنین في ھذا االلتزام-١   : ١١٠المادة 

    . وتطبق ھذه القرینة على كفالء الدین التجاري-  ٢                   

    . الدارج على اسعار البورصة والتسعیرات ما لم یوجد اتفاق مخالفیعتمد في اثبات الثمن العادل والثمن: ١١١المادة 

ویعین ھذا ، یعد مأجورًا كل التزام تجاري یقصد بھ القیام بعمل او خدمة ما لم یتفق الفریقان على خالفھ: ١١٢المادة 
 للجھد فاذا انتفیا قدره القاضي تبعًا، األجر باتفاق الفریقین واال فبحسب تعرفة المھنة او العرف

    .المبذول والمصلحة المتحققة للفریق االخر

    . ال یجوز للمحكمة في المواد التجاریة ان تمنح مھًال للوفاء اال في ظروف استثنائىة للغایة-١: ١١٣المادة 

یذ العیني  في العقود التي ترتب التزامات متقابلة اذا لم یف احد الطرفین بالتزامھ وطلب االخر التنف-٢                
اما اذا طلب فسخ العقد فلھ العدول عنھ الى طلب التنفیذ ، جاز لھ العدول عنھ الى طلب فسخ العقد

    .ما دام ذلك ممكنًا وال یقبل من المدین تنفیذ االلتزام بعد مطالبة الدائن بالفسخ ما دام متمسكًا بذلك

     ، ذ المتتابع او المستمر یخول الطرف الذي وفي التزامھان عدم تنفیذ االلتزامات في العقود ذات التنفی: ١١٤المادة 
    .وال یحول ذلك دون حقھ في المطالبة بالتعویض، طلب فسخ العقد فیما یختص بجمیع االلتزامات التي لم تنفذ
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    . في المواد التجاریة یسقط بالتقادم حق االدعاء بمرور عشر سنوات ان لم یعین اجل اقصر-١: ١١٥المادة 

    . ویسقط بالتقادم حق االستفادة من االحكام المكتسبة قوة القضیة بمرور عشر سنوات-٢                

 ان عقود البیع والقرض والتأمین وجمیع العقود التي لم تحدد قواعدھا في ھذا القانون تخضع للقانون -١: ١١٦المادة 
    .المدني بما یتوافق واحكام العرف

تخضع للقواعد المختصة بأنواع ، ن عملیات البورصة سواء أكانت على اوراق مالیة ام على بضائع ا-٢                
    .ولالنظمة الخاصة بالبورصات التجاریة، العقود المختلفة التي تتخذ شكلھا او تتصف بھا

لخاص او االعراف البحریة  ان العقود المختصة بالتجارة البحریة التي لم تحدد قواعدھا في قانونھا ا-٣                
    .تخضع الحكام ھذا القانون

   الرھن التجاري: الباب الثاني 

    .الرھن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فیما یلي یؤمن بموجبھ الدین التجاري: ١١٧المادة 

    . یمكن تخصیصھا لوفاء دین٤٠٧جمیع القیم المنقولة المبینة في المادة : ١١٨المادة 

    . فیما خال القیود التالیة یثبت الرھن بجمیع طرق االثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولھا-١: ١٩١المادة 

 یجري رھن السند االسمي بمعاملة انتقال على سبیل التأمین تسجل في سجالت المحل الذي اصدر -٢               
    .السند وعلى السند نفسھ

القیمة (یغة االمر فیتم رھنھ بتظھیره على سبیل التأمین كأن یذكر فیھ عبارة  اما السند المحرر بص-٣               
    ).او القیمة تأمینًا او اي عبارة تؤدي ذلك المعنى، ضمانًا

فیتم رھنھا بتبلیغ ذلك الى المدین او بقبولھ بھ ،  اما غیر ذلك من الدیون التجاریة المترتبة لشخص معین-٤              
    .تاریخ ما لم ینص القانون على خالفھبسند ثابت ال

 ان رھن العین المادیة ال ینتج اثره اذا بقیت العین في حیازة المدین بحیث تظھر للغیر وكأنھا لم تزل -١: ١٢٠المادة 
    .جزءًا من ذمة المدین المالیة انما البد من تسلیمھا الى الدائن او الى شخص یحوزھا لحسابھ

م مقام تسلیم العین المرھونة تسلیم مفاتیح مكان مقفل یحتوي علیھا وال یحمل لوحة باسم المدین او  یقو-٢               
    .تسلیم سند یفید حیازة العین وفق العرف التجاري

 اذا كانت العین في حیازة الدائن قبل رھنھا لسبب اخر اعتبر حائزًا لھا كدائن مرتھن بمجرد ابرام عقد -٣               
    .ھنالر

    . اما اذا كانت في حیازة الغیر فیعتبر حائزاً لھا لحساب الدائن المرتھن فور ابالغھ رھنھا-٤               

یجب على الدائن المرتھن ان یسلم الى المدین عند الطلب سند ایصال یبین فیھ ماھیة االشیاء المسلمة : ١٢١المادة 
    .تھا الممیزةرھنًا ونوعھا ومقدارھا ووزنھا وجمیع عالما

إن الرھن الصادر عن مالك رقبة المرھون المثقل بحق انتفاع یشمل الملكیة بكاملھا اذا استمر الرھن : ١٢٢المادة 
    .حتى انقضاء حق االنتفاع

فیعتبر ذلك الغیر ، اذا كان المرھون في حیازة الغیر الذي وافق على حیازتھ لحساب الدائن دون تحفظ: ١٢٣المادة 
    . حیال الدائن عن التمسك بحبس المرھون لسبب سابق لتاریخ موافقتھمتنازًال

یشمل الرھن التعویض المترتب لقاء تأمین المرھون من االخطار او االسناد المستحقة للمدین عوضًا عن : ١٢٤المادة 
    .المرھون وكل مبلغ اخر یحل حلوًال عینیًا محل المرھون او جزء منھ
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ان الرھن قائمًا على اشیاء او اسناد مثلیة فعقد الرھن یظل قائمًا وان ابدلت ھذه االشیاء او  اذا ك-١: ١٢٥المادة 
    .االسناد بأشیاء او اسناد من النوع نفسھ

 واذا كانت ھذه االشیاء او االسناد غیر مثلیة او غیر معینة بذاتھا فللمدین ان یبدلھا بغیرھا اذا لحظ -٢                 
    .لك او اذا وافق الدائن على تبدیلھاعقد الرھن ذ

 یجب على الدائن ان یستعمل لحساب المدین جمیع الحقوق المالزمة لألشیاء او االسناد المسلمة الیھ -١: ١٢٦المادة 
    .على سبیل الرھن

ذي یرید استعمال  واذا كان ما تسلمھ اسناد اعتماد مالي تخول حاملھا حق الخیار وجب على المدین ال-٢                 
حقھ في الخیار ان یؤدي الى الدائن حق الخیار وجب على المدین الذي یرید استعمال حقھ في 

    .الخیار ان یؤدي الى الدائن االموال الالزمة قبل حلول االجل المعین للخیار بیومین على االقل

، لى المدین اذا دعي لوفاء الرصید المستحق علیھلم یدفع ثمنھا بكاملھ فع،  اذا كان الشيء المرھون اسنادًا:١٢٧المادة 
ان یؤدیھ الى الدائن قبل االستحقاق بیومین على االقل واال جاز للدائن المرتھن ان یعمد الى بیع االسناد وفقًا 

    .الحكام المادة الالحقة

 اخطار مدینھ او الغیر مقدم  عند عدم الدفع في االستحقاق یحق للدائن ان یراجع دائرة التنفیذ ویطلب-١ :١٢٨المادة 
وبعد مرور ثمانیة ایام على وقوع التبلیغ یقوم رئیس التنفیذ ببیع االشیاء ، المال المرھون ان وجد

    .المرھونة بالمزاد العلني ویستوفي الدائن دینھ من الثمن بطریق االمتیاز

لك المرھون او ان یتصرف بھ بدون االجراءات  ویعد باطًال كل نص في عقد الرھن یجیز للدائن ان یتم-٢              
    .المبینة آنفًا

   عقد النقل: الباب الثالث 
    أحكام عامة: الفصل األول  

    .یلتزم بموجبھ الناقل بأن یؤمن انتقال شخص او شيء من مكان الى مكان اخر مقابل اجر: عقد النقل: ١٢٩المادة 

اما اذا التزم بایصال الشخص او ، لنقل بنفسھ یخضع اللتزامات المقاول اذا تولى الناقل كامل عملیة ا:١٣٠المادة 
الشيء الى المكان المقصود على ان یعھد الى الغیر بتنفیذ عملیة النقل كلیًا او جزئیًا اضحى وكیًال بالعمولة 

    .للنقل

    .الفریقان على ذلك صراحة او ضمنًاال یعلق انعقاد العقد على تسلیم الناقل الشيء المعد للنقل ما لم یتفق : ١٣١المادة 

    . تسري احكام الفصلین التالیین على كل من الناقل ووكیل العمولة للنقل ما لم ینص على خالفھ:١٣٢المادة 

 ١٤٣یعتبر باطًال كل شرط في عقد النقل یستھدف بصورة مباشرة او غیر مباشرة مخالفة احكام المواد : ١٣٣المادة 
    . من ھذا القانون١٥١ و٢ الفقرة ١٤٦ الفقرة ا و١٤٤و

 ال یلتزم المرسل الیھ او الشخص المنقول بااللتزامات الناجمة عن عقد النقل اذا لم یكن طرفًا فیھ ما لم :١٣٤المادة 
    .یقبل بذلك صراحة او ضمنًا

ات المترتبة علیھ للمرسل الیھ او الشخص المنقول حق مباشر حیال الناقل لمطالبتھ بجمیع االلتزام: ١٣٥المادة 
    .بموجب عقد النقل
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    نقل األشیاء:  الفصل الثاني 

 من ھذا القانون ویكتسب فیھ الحامل ٤٠٥یجوز تثبیت عقد النقل بسند قابل للتظھیر یخضع ألحكام المادة : ١٣٦المادة 
    .جمیع حقوق المرسل الیھ ویلتزم بااللتزامات المترتبة علیھ بموجب ھذا القانون

 على المرسل ان یبین للناقل بوضوح اسم المرسل الیھ وعنوانھ ومكان التسلیم ونوع البضاعة الواجب -١: ١٣٧ المادة
    .نقلھا ومقدارھا معینًا بالعدد او الوزن او الحجم

 او  یكون المرسل مسؤوًال حیال الناقل والغیر عن االضرار الناجمة عن انتفاء ھذه البیانات او نقصھا-٢               
    .عدم صحتھا

 اذا احتوت الطرود على اشیاء ثمینة فال یسأل الناقل عنھا بموجب ھذا القانون ما لم یعلمھ المرسل -٣               
    .بوجودھا وقیمتھا او یتم اثبات سوء نیة الناقل

    . على المرسل دفع اجرة النقل والنفقات المترتبة عن البضاعة المنقولة-١: ١٣٨المادة 

 اذا اشترط دفع االجرة عند الوصول فیكون المرسل الیھ الذي قبل البضاعة او اقر عقد النقل مسؤوًال -٢                
    .عن وفاء االجرة بالتضامن مع المرسل

 للمرسل تغییر اسم المرسل الیھ ولھ استرداد البضاعة من الناقل ما دامت في حیازتھ على ان یدفع لھ -١: ١٣٩المادة 
رة النقل عن المسافة المقطوعة ویعوضھ ما انفقھ على البضاعة وما لحق بھ من ضرر نتیجة اج

    .استردادھا
    . ینتقل ھذا الحق الى المرسل الیھ اذا تسلم سند النقل-٢                

وصلت البضاعة الى  لیس للمرسل مباشرة ھذا الحق اذا تسلم سند النقل وتعذر علیھ ابرازه او اذا -٣                
    .او اخطر بالحضور لتسلمھا، المكان المقصود وطلب المرسل الیھ تسلمھا

وجب على المرسل القیام بذلك بما یحفظھا من الضیاع ،  اذا اقتضت طبیعة البضاعة تغلیفھا او حزمھا-١: ١٤٠المادة 
    .رى المنقولةاو التعیب ویحول دون الحاق الضرر باالشخاص او المعدات او البضائع االخ

على ان ھذه ،  ویكون المرسل مسؤوًال عن االضرار الناجمة عن سوء التغلیف او الحزم او انتفائھما-٢              
المسؤولیة تقع على عاتق الناقل اذا قبل بنقل البضاعة وھو عالم بسوء تغلیفھا او حزمھا او 

    .انتفائھما

    .لبضاعة اعالم المرسل الیھ بوصولھا وبمكان وجودھا على الناقل فور وصول ا-١ - ١٤١المادة 

    .فعلى الناقل إعالمھ بالموعد نفسھ،  اذا أوجب سند النقل اشعار شخص آخر-٢                

 اذا وفى الناقل التزامھ المبین في المادة السابقة ولم یحضر من یستلم البضاعة أو رفض المرسل الیھ -١ -١٤٢المادة 
    .ب على الناقل اعالم المرسل وانتظار تعلیماتھ مالم یكن مزودًا بتعلیمات مسبقةوج، تسلمھا

جاز للناقل ،  اذا كانت البضاعة قابلة للتلف أو تعذر االستحصال على تعلیمات المرسل خالل مدة معقولة-٢             
ضائي علیھا أو مراجعة قاضي األمور المستعجلة الیداع البضاعة لدى الغیر أو تعیین حارس ق

    .بیعھا بالمزاد العلني الستیفاء أجرة النقل والنفقات المصروفة على البضاعة

جرت معاینتھا والخبرة علیھا عند االقتضاء ،  اذا نشب خالف حول حالة البضاعة أو كیفیة تنفیذ عقد النقل-٣         
كل من یثبت لھ ، ضافة الى الخصوموللقاضي أن یدعو لحضور المعاینة والخبرة باال، امام المرجع نفسھ

على نفقة المدعي ، عالقة بعقد النقل وذلك بالبرق أو الھاتف أو البرید أو أي وسیلة اتصال معتمدة أصوًال
ودون أن تخضع ھذه الدعوة ألصول التبلیغ المحددة في قانون أصول المحاكمات فإذا لبى ھؤالء الدعوة جاز 

    .قوقھملھم التدخل في الدعوى حفاظًا لح
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 یكون الناقل مسؤوًال منذ تسلمھ البضاعة عن ھالكھا أو تعیبھا أو فقدھا أو التأخیر في تسلیمھا مالم - ١ - ١٤٣المادة 
    .یثبت القوة القاھرة أو العیب الخاص في البضاعة أو خطأ المرسل أو المرسل إلیھ

ظًا خطیًا دقیقًا ومعلًال حول تعیب البضاعة أو سوء تغلیفھا أو  أما اذا أبدى الناقل عند تسلم البضاعة تحف-٢               
    .حزمھا أو نقصھا فعلى صاحب البضاعة عندئذ اثبات تسبب الناقل بالضرر

 اذا تولى عدة ناقلین تباعًا تنفیذ عقد النقل الواحد كان الناقل األول والناقل األخیر مسؤولین بالتضامن -١ -١٤٤المادة 
    .كما لو تواله كل منھما على انفراد، مرسل الیھ عن تنفیذ عقد النقل برمتھحیال المرسل وال

    .فال یسأل كل منھم حیال المرسل والمرسل الیھ إال عن مرحلة التي تولى تنفیذھا،  أما غیرھما من الناقلین-٢            

قل الذي قام بتعویض الضرر حق الرجوع كان للنا،  اذا تعذر تحدید المرحلة التي وقع الضرر خاللھا-٣            
على كل واحد من الناقلین االخرین بنسبة طول مرحلة من كامل مسافة النقل فإذا كان أحمد الناقلین 

    .المذكورین معسرًا وزعت حصتھ على الناقلین اآلخرین بالنسبة ذاتھا

فال یسأل الناقل إال عن النقص الذي ، رد نقلھا اذا كانت البضاعة تفقد بطبیعتھا جزءًا من قدرھا لمج-١ - ١٤٥المادة 
    .یفوق النسبة التي یقضي بھا العرف مالم یثبت أن النقص نجم بالفعل عن سبب آخر

 اذا كانت البضاعة المنقولة بمقتضى سند نقل واحد مجزأة لعدة أجزاء أو طرود حسبت نسبة التسامح -٢                
انفراد إذا حدد قدره عند االرسال بصورة مستقلة في سند النقل في النقص لكل جزء أو طرد على 
    .أو اذا أمكن تحدیده بطریقة اخرى

 یعتبر باطًال كل شرط یتضمن إبراء الناقل كلیًا من المسؤولیة عن ھالك البضاعة أو فقدھا أو تعیبھا -١ -١٤٦المادة 
    .د االختصاصأو تأخیر تسلیمھا أو تحویل عبء االثبات عنھ أو مخالفة قواع

    . یعتبر باطًال كل شرط یحیل الى الناقل تعویض التأمین عن البضاعة-٢              

 یجوز للناقل تحدید مسؤولیتھ بموجب شرط خطي صریح في اتفاقھ مع المرسل عن األضرار المذكورة -٣             
م یؤد التحدید الى انقاص مالم تكن ناجمة عن غش أو خطأ جسیم صادر عنھ أو عن تابعیھ ومال

فال یشمل ھذا الشرط ، واذا صدر الشرط المذكور عن وكیل بالعمولة للنقل، التعویض بنسبة كبیرة
    .الغش أو الخطأ الجسیم الصادر عنھ أو عن الناقل أو تابعیھما

 شخص یتصرف وجب على المرسل أو المرسل الیھ أو أي،  اذا ھلكت البضاعة جزئیًا أو تعیبت-١ -١٤٧ -المادة
، تحفظات خطیة بھذا الصدد، لحسابھما أن یوجھ للناقل خالل أیام العمل الثالثة التي تلي تسلمھا

    .فإذا لم یفعل اعتبر انھ تسلم البضاعة سلیمة مالم یثبت ھالكھا أو تعیبھا بجمیع وسائل االثبات

    .ء الخبرة علیھا مقام توجیھ التحفظات المذكورة تقوم مراجعة القضاء لمعاینة البضاعة أو اجرا-٢                   

 للناقل امتیاز على االشیاء المنقولة الستیفاء أجرة النقل وتفرعاتھا وما أنفقھ على البضاعة ولھ ایضا الحق -١٤٨المادة 
    .في حبسھا

ي كان یجب فیھ تسلیم  تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنة على الموعد الذ-١ -١٤٩المادة 
أو على موعد تسلیمھا أو عرض تسلیمھا أصوًال في الحاالت ، البضاعة في حال عدم تسلیمھا

    .االخرى

 ویسقط حق رجوع الضامن أو الوكیل بالعمولة على الناقل أو رجوع أحد الناقلین على ناقل آخر -٢                
أو على االدعاء علیھ رسمیًا مالم تكن مدة التقادم ، ًابانقضاء شھر على دفعھ التعویض اذا تم رضائی
    .المنصوص علیھا في الفقرة السابقة لم تكتمل بعد
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    نقل االشخاص: الفصل الثالث  

 یكون الناقل مسؤوال منذ نقلھ المسافر على عھدتھ عما یلحق بھ من أضرار جسدیة أو مادیة بما فیھا -١٥٠ -المادة 
 تنفیذ النقل أو تأخیر ایصال المسافر الى المكان المقصود مالم یثبت الناقل تلك الناجمة عن سوء

    .القوة القاھرة أو خطأ المسافر

 یعتبر باطًال كل شرط یتضمن إبراء الناقل كلیًا أو جزئیًا من المسؤولیة عن األضرار الجسدیة التي تلحق -١٥١المادة 
 قواعد االختصاص ویجوز للناقل بموجب شرط بالمسافر أو تحویل عبء االثبات عنھ أو مخالفة

خطي صریح في اتفاقھ مع المسافر تحدید مسؤولیتھ عن األضرار المادیة أو التأخیر مالم تكن 
ومالم یؤد التحدید الى انقاص التعویض ، ناجمة عن غش أو خطأ جسیم صادر عنھ أو عن تابعیھ

فإنھ الیشمل الغش أو الخطأ ، ة للنقلبنسبة كبیرة واذا صدر الشرط المذكور عن وكیل بالعمول
    .الجسیم الصادر عنھ أو عن الناقل أو عن تابعیھما

    . یخضع نقل األمتعة المسلمة للناقل الى احكام الفصل السابق-١ -١٥٢المادة 

ب الناقل في ھالكھا فال یسأل الناقل عنھا مالم یثبت المسافر تسب،  أما االمتعة التي یحملھا المسافر بیده-٢                
    .أو تعیبھا

    . تسقط بالتقادم الدعاوى الناجمة عن عقد النقل بانقضاء سنتین على الحادث الذي أسست علیھ الدعوى-١ -١٥٣المادة 

 ویسقط حق رجوع الضامن أو الوكیل بالعمولة على الناقل أو أحد الناقلین على ناقل آخر بانقضاء -٢               
أو على االدعاء علیھ رسمیًا مالم تكن مدة التقادم ، عھ التعویض اذا تم رضائیًاشھر على دف

    .المنصوص علیھا في الفترة السابقة لم تكتمل بعد

  

   الوكالة التجاریة والسمسرة: الباب الرابع 
    أحكام عامة:  الفصل األول 

    .قوم بتصرف ذي صفة تجاریة لحساب الموكل الوكالة التجاریة عقد بمقتضاه یلتزم الوكیل بأن ی-١ -١٥٤المادة 

    . تسمى الوكالة التجاریة وكالة تجاریة عادیة اذا كان على الوكیل ان یتصرف باسم موكلھ ولحسابھ-٢

    . وتسمى وكالة بالعمولة اذا قضت بأن یتصرف الوكیل باسمھ الخاص لحساب موكلھ-٣

    .یل االجر في جمیع االحوال مالم یكن ھناك نص مخالف في التصرفات التجاریة یستحق الوك-١- ١٥٥المادة 

    .فیعین بحسب تعرفة المھنة أو بحسب العرف أو الظرف،  واذا لم یحدد ھذا االجر في االتفاق-٢                

    . الوكالة التجاریة وان احتوت على توكیل مطلق التجیز االعمال غیر التجاریة إال بنص صریح-١٥٦المادة 
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    . الوكیل الذي لم یتلق تعلیمات إال في شأن جزء من العمل یعد مطلق الید في الجزء الباقي-١٥٧ادة الم

  

 على الوكیل أن یدفع الفائدة عن األموال العائدة للموكل اعتبارًا من الیوم الذي كان یجب علیھ تسلیمھا او -١٥٨المادة 
    .ایداعھا وفقًا ألمر الموكل

لى الوكیل ان یقوم بذاتھ بتنفیذ االوامر الصادرة الیھ إال اذا كان جائزًا لھ بحسب االتفاق أو  یجب ع-١ -١٥٩المادة 
    .بحسب العرف أن ینیب عنھ شخصًا آخر أو كانت ھناك ظروف تضطره لھذه االنابة

    . وفي ھذه األحوال یحق للموكل ان یخاصم مباشرة الشخص الذي أنابھ الوكیل عن نفسھ-٢                

    . الیحق للوكیل أن یتعاقد مع نفسھ باسم موكلھ إال باجازة خطیة من الموكل-١٦٠المادة 

    . اذا أقرض الوكیل أو أسلف الغیر بدون رضى الموكل فیتحمل ھو مخاطر عملھ-١٦١المادة 

لوفاء وعن عدم تنفیذ  فیما عدا الحالة المذكورة في المادة السابقة الیكون الوكیل مسؤوال عن عدم ا-١ -١٦٢المادة 
سائر االلتزامات المترتبة على الذین تعاقد معھم إال اذا كفلھم أو كان العدف التجاري في المحل 

    .الذي یقیم فیھ یقضي بذلك

    . یحق للوكیل الذي یكفل من یتعاقد معھ أن یتناول عمولة خاصة باسم عمولة الضمان-٢                

    . ھذه العمولة عند عدم االتفاق علیھا بحسب عرف المحل الذي تم فیھ التعاقد وتحدد-٣               

 مع مراعاة احكام المادة السابقة یستحق الوكیل األجر أو العمولة بمجرد انعقاد العملیة وان لم یف -١ -١٦٣المادة 
   . خطأ ارتكبھ الوكیلالمتعاقد االخر بااللتزامات المترتبة علیھ إال إذا كان عدم القیام بھا ناتجا عن

    . ویستحق األجر أو العمولة ایضا اذا حال دون اتمام العملیة سبب یعود الى الموكل-٢

 اما في العملیات التي حالت دون اتمامھا اسباب اخرى وفي العقود التي فسخت أو أبطلت لسبب غیر -٣
    .ذي یفرضھ العرف المحليفال یحق للوكیل مقابل سعیھ سوى المطالبة بالتعویض ال، خطأ الموكل

 یحسب األجر أو العمولة باالستناد الى العملیة غیر الصافیة بما في ذلك النفقات اإلضافیة مالم یكن ثمة -١٦٤ -المادة
    .اتفاق مخالف

    . یحق للوكیل أن یسترد جمیع النفقات والسلف والمصاریف التي قام بھا لمصلحة الموكل مع فوائدھا-١ -١٦٥ -المادة

 ویحق لھ ایضا ان یدخل في الحساب تعویضات مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنھ الیستطیع ان یطلب -٢                 
    .أجرًا لمستخدمیھ

 ان الموكل الذي یلغي الوكالة وكذلك الوكیل الذي ینكل عن وكالتھ یلزم بالتعویض اذا وقع االلغاء أو -١٦٦المادة 
    .النكول بدون سبب مشروع

 تخضع الوكالة التجاریة في كل مالم ینص عنھ في ھذا القانون الحكام القانون المدني وذلك بنسبة اتفاقھا -١٦٧المادة 
    .مع احكام ھذا القانون والعرف التجاري
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    الوكالة التجاریة العادیة:  الفصل الثاني 

 مع موكلھ كما ھي على الغالب حال المندوب  اذا كان الوكیل التجاري العادي مرتبطًا بعقد عمل-١ -١٦٨المادة 
المحلي والمندوب المتجول ومدیر الفرع أو الوكالة طبقت أحكام عقد العمل على عالقتھ بصاحب 

    .طبقت قواعد الوكالة على عالقتھ بالغیر الذین یتعامل معھم بصفتھ ھذه،عملھ 

وكان مستقًال في عملھ وصاحب مشروع ، عمل مع موكلھ اذا لم یكن الوكیل التجاري مرتبطًا بعقد -٢               
لتعاطي الوكاالت التجاریة بما یقتضیھ ذلك من رأس مال ومكتب ثابت وعمال مرتبطین بھ وإدارة 

    .واسم تجاري اكتسب صفة التاجر

ھنتھ الوحیدة  اذا لم یكن الوكیل التجاري صاحب مشروع وكاالت تجاریة وكانت الوكالة التجاریة م-٣              
كتقیید حریتھ في اختیار (والمعتادة وكانت عالقتھ بموكلھ مقیدة بقیود تحد من استقاللھ في العمل 
ومنعھ من تعاطي عمل ، موكلیھ ونوع الوكاالت التي یتعاطاھا وفرض حد أدنى من األعمال علیھ

ت التي یجب علیھ تجاري خاص بھ وتحدید صفة الزبائن الذین علیھ التعامل معھم وعدد الزیارا
سمي ، دون أن تبلغ حد االرتباط بعقد عمل مع موكلھ) القیام بھا لزبائن معینین أو لمناطق معینة
    . من ھذا القانون١٧٠-١٦٩ممثًال تجاریًا وخضع الى أحكام المادتین 

 ستة أشھر على العمل فلیس للموكل إنھاؤه بعد انقضاء،  اذا كان عقد الممثل التجاري غیر محدد المدة-١-١٦٩المادة 
    :مالم ینذر الممثل بذلك قبل حلول المواعید التالیة، بھ

    . نصف شھر اذا لم ینقض على التعاقد أكثر من عام واحد-

    . شھر واحد اذا انقضى على التعاقد مدة تفوق عامًا واحدًا والتزید على عامین-

    . ثالثة أشھر اذا انقضى على التعاقد أكثر من عامین-

    . والیخضع لإلنذار المسبق العقد الذي یتم إنھاؤه خالل مدة ستة أشھر من تاریخ سریانة-٢             

    .وجب علیھ ان یسدد للممثل أجره عن تلك المھلة المحددة،  فإذا لم یراع الموكل مھل االنذار المذكوة-٣            

    .م المتقدمة یعد باطًال كل اتفاق یخالف االحكا-٤            

وجب علیھ أن یسدد ،  اذا كان عقد الممثل التجاري محددة المدة وفسخھ الموكل دون مبرر قبل حلول أجلھ-١٧٠المادة 
    .للممثل األجر المترتب لھ عن المدة المتبقیة والیعمل بأي اتفاق یخالف االحكام المتقدمة

    الوكالة بالعمولة:  الفصل الثالث 

لوكیل بالعمولة ھو الذي یأخذ على نفسھ أن یعقد باسمھ الخاص ولكن لحساب موكلھ بیعًا وشراء  ا-١ -١٧١المادة 
    .وغیرھما من العملیات التجاریة مقابل عمولة

    . تسري قواعد الوكالة على عقد الوكالة بالعمولة مع مراعاة االحكام المبینة في ھذا الفصل-٢                 

 الوكیل بالعمولة الحقوق الناتجة عن العقد الذي یبرمھ لحساب موكلھ ویكون ملتزمًا مباشرة  یكتسب-١ -١٧٢المادة 
نحو االشخاص الذین تعاقد معھم كما لو كان العمل یختص بھ شخصیًا ویحق لھؤالء االشخاص أن 
یحتجوا في مواجھتھ بجمیع أسباب الدفع الناتجة عن عالقتھم المباشرة بھ وال یحق لھم أن 

    .وا المو كل مباشرةیخاصم

    . اما عالقات الموكل بالوكیل بالعمولة أو بدائنیھ فتسري علیھا قواعد الوكالة-٢                
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 للوكیل بالعمولة امتیاز على قیمة البضائع المرسلة الیھ أو المخزنة أو المودعة لحسابھ الستیفاء جمیع -١ -١٧٣المادة 
قام بھا سواء أكان ذلك قبل تسلمھ البضائع أم في مدة وجودھا القروض والسلف والمدفوعات التي 

    .في حیازاتھ

    . وینشأ ھذا االمتیاز بمجرد إرسال البضائع أو خزنھا أو ایداعھا-٢

    . من ھذا القانون١٢٠ الینشأ ھذا االمتیاز إال إذا تحقق الشرط المنصوص علیھ في المادة -٣

    .ألصلي مع الفوائد والعموالت والنفقات ویدخل في االمتیاز مبلغ الدین ا-٤

فیحق للوكیل بالعمولة ان یستوفي من ثمنھا قیمة ،  اذا كانت البضائع قد بیعت وسلمت لحساب الموكل-٥
    .دینھ قبل دائني الموكل

    السمسرة: الفصل الرابع 

الى فرصة لعقد اتفاق ما أو  السمسرة ھي عقد یلتزم بھ شخص یدعى السمسار أن یرشد شخصًا آخر -١ -١٧٤المادة 
    .أن یكون ھو وسیطًا لھ في مفاوضات التعاقد وذلك مقابل أجر

    . تسري قواعد الوكالة بوجھ عام على السمسرة-٢               

 اذا لم یكن أجر السمسار معینًا باالتفاق أو بموجب تعرفة رسمیة فیحدد وفقًا للعرف أو یقدر القاضي -١ -١٧٥المادة 
    .تھ بحسب الظروفقیم

 واذا ظھر أن األجر المتفق علیھ الیتناسب مع ماھیة العملیة والجھود التي تستلزمھا فیحق للقاضي أن -٢                
    .یخفضھ الى مقادر االجر العادل للخدمة المؤداة

واذا صدر التفویض من ، رامھ الیستحق السمسار االجر إال ممن فوضھ من طرفي العقد في السعي الب-٣               
الطرفین كان كل منھما مسؤوًال تجاه السمسار بغیر تضامن فیما بینھما عن دفع االجر المستحق 

    .علیھ ولو اتفقا فیما بینھما على ان یتحمل احدھما االجر بكاملھ

ة التي أجراھا الى عقد  یستحق السمسار االجر بمجرد ان تؤدي المعلومات التي اعطاھا او المفاوض-١ -١٧٦المادة 
    .االتفاق

    . واذا انعقد االتفاق معلقًا على شرط واقف فال یستحق األجر إال بعد تحقق الشرط-٢

    . واذا اشترط ارجاع النفقات التي صرفھا السمسار فتجب لھ وان لم یتم ابرام االتفاق-٣

التي صرفھا اذا عمل لمصلحة المتعاقد االخر بما  یفقد السمسار كل حق في األجر وفي استرجاع النفقات -١٧٧المادة 
یخالف التزاماتھ أو اذا حمل ھذا المتعاقد االخر على وعده بأجر مافي ظروف تمنع فیھا قواعد 

    .حسن النیة من أخذ ھذا الوعد

    . الیجوز للسمسار أن یتوسط الشخاص اشتھروا بعدم مالءتھم أو یعلم بعدم أھلیتھم-١ -١٧٨المادة 

یضمن السمسار یسر طرفي العقد الذي یتوسط في إبرامھ وال یسأل عن تنفیذ العقد إال إذا ثبت الغش  ال-٢
    .أو الخطأ من جانبھ

من ھذه المادة بالعقوبات المنصوص علیھا في المادة ) ١( یعاقب السمسار الذي یخالف أحكام الفقرة -٣
    . من قانون العقوبات العام٦٤١
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لى السمسار أن یسجل جمیع المعامالت التي عقدت بوساطتھ مع نصوصھا وشروطھا  یجب ع-١ -١٧٩المادة 
الخاصة وأن یحفظ جمیع الوثائق المختصة بھا ویعطي عن كل ذلك صورة طبق األصل لكل من 

    .یطلبھا من المتعاقدین

    .لبیع وفي البیوع بالعینة یجب علیھ أن یحتفظ بالعینة الى ان تتم عملیة ا-٢                 

 ان عملیات التوسط والسمسرة في أسواق األوراق المالیة أو في بورصات البضائع تخضع ألحكام -١٨٠المادة 
    .القوانین واألنظمة الخاصة بذلك

  

   الحساب الجاري: الباب الخامس 

 لآلخر بدفعات  یراد بعقد الحساب الجاري االتفاق الحاصل بین شخصین على ان مایسلمھ كل منھما-١ - ١٨١المادة 
مختلفة متبادلة ومتداخلة من نقود وأموال واسناد تجاریة قابلة للتملیك یسجل في حساب واحد 
لمصلحة الدافع ودینًا على القابض دون أن یكون ألي منھما حق مطالبة اآلخر بما سلمھ بكل دفعة 

    .ومھیئًا لألداءعلى حدة بحیث یصبح الرصید النھائي وحده عند اقفال الحساب دینًا مستحقًا 

 والیعتبر الحساب الجاري قائمًا اذا اتفق الفریقان على عدم تداخل دفعاتھما بحیث ال تبدأ دفعات -٢                
    .احدھما مالم تنتھ دفعات االخر

 اذا كانت  یكون الحساب الجاري ذا صفة تجاریة اذا تناول العالقات التجاریة القائمة بین تاجرین أو-١ -١٨٢المادة 
    .دفعات الفریقین تجاریة بذاتھا أیًا كانت صفتھما

 فإذا لم تكن دفعات كال الفریقین ذات صفة تجاریة كان الحساب تجاریًا بالنسبة ألي من الفریقین اذا كان -٢              
    .مذكورانتاجرًا أو كان الحساب متعلقًا بتجارتھ ومدنیًا بالنسبة لھ اذا لم یتوفر فیھ الشرطان ال

    . تكتسب الدفعة صفة الحساب الذي قیدت فیھ أیًا كانت صفتھا األصلیة-٣               

فلھما أن یجعاله شامًال لجمیع معامالتھما أو ،  یتوقف شمول الحساب الجاري على ارادة المتعاقدین-١ -١٨٣المادة 
 الطرفین اذا كان كل حساب یقتصر كما یجوزأن تتعدد الحسابات الجاریة بین. لنوع معین منھا فقط

    .على نوع معین من العملیات أو العمالت

وفي الحالة األخیرة الیلزم ،  یجوز أن یكون الحساب الجاري مكشوفًا لجھة الفریقین أو لجھة فریق واحد-٢             
برصید مؤقت متمثل ، أحد الفریقین باسالف المال لآلخر إال إذا كان لدى األول مقابل وفاء كاف

    .لصالح اآلخر

تم الغاء قیده أو تخفیضھ بقید معاكس ،  اذا قید حق في الحساب الجاري ثم انقضى أو انخفضت قیمتھ-١٨٤المادة 
    .وتعدیل الحساب تبعًا لذلك

  ان الحقوق الموثقة بتأمینات اتفاقیة التدخل في الحساب الجاري مالم یتفق الفریقان على ذلك-١ -١٨٥ -المادة
    .صراحة ویحصال على موافقة الشخص الذي قدم التأمین اذا كان من غیر الفریقین

 تنتقل تأمینات الحق المقیدة في الحساب الجاري الى الرصید النھائي الذي سوف یظھر عند اقفال -٢                 
تي تطرأ على الحساب مما الیجاوز قیمة الدین األصلي المضمون دون االلتفات الى التغییرات ال

والیجوز االحتجاج حیال ، مالم یتفق الفریقان على خالف ذلك، الرصید المؤقت حتى ذلك التاریخ
الغیر بانتقال التأمینات الى الرصید النھائي مالم تراع اجراءات الشھر المقررة لحفظ ھذه التأمینات 

    .كل منھا بحسب طبیعتھ



 30  قسم الدراسات -غرفة تجارة حمص______________________________________________________________________

 من ھذا القانون على التأمین أو الرھن الذي أنشأه ذلك ٤٦٣ت أحكام المادة  إذا شھر إفاس أحد الفریقین سر-٣          
الفریق على أموالھ خالل المدة المبینة في المادة المذكورة ضمانًا إلحدى الدفعات أو للرصید 

ومع . النھائي للحساب اذا كان رصیده المؤقت بتاریخ انشاء التأمین مدینًا بالنسبة للفریق المذكور
ى التأمین أو الرھن نافذًا حیال كتلة الدائنین بنسبة فائض الرصید النھائي المدین عن ذلك یبق

الرصید المؤقت المدین بتاریخ انشاء التأمین إال إذا ثبت علم الدائن وقت تقریر الرھن وتسجیلھ 
    .بتوقف المدین عن الدفع

البة االخر بالعمولة التي استحقھا عن عمل قام  ان وجود الحساب الجاري الیمنع أحد المتعاقدین من مط-١٨٦المادة 
وھي تفید في الحساب مالم یكن ھناك ، باسترداد نفقات العملیات المختصة بالحساب الجاري،بھ بالعمولة
    .اتفاق مخالف

  تنتج الدفعات حتمًا لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل القانوني اذا لم تكن معینة-١٨٧المادة 
    .بمقتضى العقد أو العرف

 ان الدیون المترتبة ألحد الفریقین اذا أدخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتھا الخاصة وكیانھا الذاتي -١٨٨المادة 
فالتكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء وال للمقاصة وال للمداعاة وال إلحدى طرق التنفیذ وال للسقوط منفردة 

    .بالتقادم

 مع مراعاة احكام قانون السریة المصرفیة یجوز الحجز على الرصید المؤقت للحساب الجاري اذا -١ -٩١٨ -المادة
    .كان دائنًا بالنسبة للمحجوز علیھ

 على ان ھذا الحجز الینال مما للفریق االخر من حقوق على ذلك الرصید المؤقت بموجب شرط في -٢               
ق المحجوز علیھ من حریة التصرف في أي وقت شاء بالرصید عقد الحساب الجاري یحرم الفری

    .المؤقت المذكور

 ان قید دفعة تمثل قیمة سند تجاري ال یعد حاصًال اال بشرط قبض قیمة السند ما لم یكن ثمة اتفاق -١: ١٩٠المادة 
    .مخالف

مع ،مھ مع االحتفاظ بھ على سبیل التأمین فیحقق لمستل،  واذا لم تسدد قیمة السند في موعد استحقاقھ-٢                
    .استعمال الحقوق المنوطة بھ ان یقید قیمتھ قیدًا عكسیًا على حساب مسلمھ

 وفي حالة افالس مسلم السند ال یحق للمستلم رغم اي اتفاق مخالف ان یعكس قید قیمتھ في الحساب اال -٣               
    .لوفاءبعد ان یحل اجل االستحقاق ویثبت عدم ا

 واذا عكس قید اسناد على ھذه الصورة فیجب على متسلمھا ان یخفض مبلغ طلباتھ في التفلیسة بنسبة -٤              
    .الدفعات التي اداھا موقعو تلك االسناد

    . ال یعد احد الفریقین دائنًا او مدینًا للفریق االخر قبل اقفال الحساب الجاري-١: ١٩١المادة 

 ان اقفال الحساب وحده یحدد وضع العالقة بین الفریقین وتنشأ عنھ حتمًا المقاصة االجمالیة لجمیع -٢                
    .بنود الحساب الدائنة والمدینة ویعین اي الفریقین الدائن او المدین

، كل ستة اشھر یوقف الحساب في المواعید المحددة في العقد او حسب العرف المحلي واال ففي نھایة :١٩٢المادة 
    .وتصفى الفوائد في االجال المذكورة وتسجل في الحساب كدفعة تسري علیھا الفائدة
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 ینتھي العقد ویقفل الحساب في االجل المحدد في العقد او باتفاق الفریقین واال جاز لكل منھما اقفالھ -١: ١٩٣المادة 
    . التي یقضي بھا العرفبعد ابالغ الفریق االخر مع مراعاة المھل المتفق علیھا او

    . ویقف الحساب كذلك في حال وفاة احد الفریقین او فقده االھلیة او اعساره او افالسھ-٢

 یتحول الرصید المؤقت بتاریخ اقفال الحساب الى رصید نھائى مستحق االداء فورًا ما لم یتفق الفریقان -٣
    .على خالفھ كنقل رصید الحساب الى حساب آخر

على الرصید النھائي الفائدة المتفق علیھا واال فالفائدة المتعارف علیھا عرفًا او المنصوص علیھا  تسري -٤
    .قانونًا

 ان الدعاوى التي تتناول تصحیح الحساب نتیجة خطأ او اغفال او تكرار او غیر ذلك من التصحیحات -٥
ل فریق من تاریخ ابالغھ یجب ان تقام في مھلة ستة اشھر ویبدأ سریان ھذه المھلة بالنسبة لك

ویترتب على الغاء احدى الدفعات او انقضائھا بعد اقفال الحساب ، الرصید النھائي او علمھ بھ
    .تعدیل الرصید المذكور

  

  :الباب السادس 

   ) الودائع المصرفیة-االعمال المصرفیة(      الفصل االول

                                                                                                                                ایداع النقود-١

 ان المصرف الذي یتلقى على سبیل الودیعة مبلغًا من النقود یصبح مالكًا ایاه ویلتزم برد مثلھ دفعة -١: ١٩٤المادة 
    .خبار المسبق المعینة في عقد الودیعةواحدة او على دفعات بمجرد طلب المودع او وفق المواعید وشرط اال

 یجب ان یقام الدلیل بوثائق خطیة على جمیع العملیات المختصة بالودیعة او بارجاعھا ما لم یكن ھناك -٢           
    .اتفاق مخالف

سواء تم تتناول الودیعة جمیع المبالغ التي یقبضھا المصرف من الغیر لحساب المودع بأي صورة كانت : ١٩٥المادة 
ذلك عفوًا او بناء على طلب المودع مع اجازة المصرف الستعمالھا لعملھ المھني على ان یدفع المصرف 

ضمن حدود الودیعة المبالغ التي یطلب الیھ المودع دفعھا سواء لنفسھ او لغیره بموجب ، لحساب المودع
بالغ التي یحددھا المودع او شیكات او حواالت او غیر ذلك وعلى ان یقبض المصرف لحساب المودع الم

التي یقضي العرف بقبضھا لحسابھ ویضمھا الى الودیعة وللمودع عند تبلیغھ االیداع الجاري من الغیر 
    .لحسابھ ان یرفضھ ویطلب اعادة الودیعة الى دافعھا

میع العملیات التي  یمسك المصرف بالمبالغ المودعة لدیھ حسابًا یسجل فیھ لصالح المودع او علیھ ج-١: ٦١٩المادة 
    .تتم بین المصرف والمودع او بین المصرف والغیر لحساب المودع

ویمكن تخصیص احدى الدفعات ،  ال یدرج في الحساب العملیات التي یتفق الفریقان على اخراجھا منھ-٢              
    .لغایة معینة

دع اي تمخضھ عن رصید مدین بالنسبة لھ ما لم یتفق  ال یتیح عقد الودیعة كشف الحساب بالنسبة للمو-١: ١٩٧المادة 
    .الطرفان على خالفھ مع ما یؤدي الیھ ذلك الى اختالف في وصف الحساب

 واذا تسامح المصرف ونفذ العملیات التي ادت الى كشف الحساب فعلیھ ابالغ المودع دون ابطاء -٢                
    .لیقوم بتسویة الوضع
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    .وفي المودع تستمر الودیعة قائمة وفقًا لشروط العقد ما لم یطلب الورثة استردادھا قبل حلول اجلھااذا ت: ١٩٨المادة 

على المصرف موافاة المودع كشفًا بحسابھ مرة واحدة كل ستة اشھر ما لم یقض االتفاق او العرف بغیر : ١٩٩المادة 
    .ویجب تحدید الرصید بتاریخ الكشف، ذلك

ددت الحسابات المفتوحة للشخص الواحد في مصرف واحد او في فروع مختلفة من المصرف اذا تع: ٢٠٠المادة 
    .كانت ھذه الحسابات مستقلة عن بعضھا ما لم یتم االتفاق على توحیدھا، نفسھ

وتكون البیانات الواردة في ، یجوز فتح حساب بموجب دفتر توفیر تدون فیھ المدفوعات والمسحوبات: ٢٠١المادة 
الموقع علیھا من موظف المصرف حجة في اثبات ھذه البیانات بین المصرف وصاحب الدفتر 

    .الدفتر ما لم یتفق على خالف ذلك

تترتب الفائدة على المبالغ المودعة ابتداء من الیوم الذي یلي كل ایداع ان لم یكن یوم عطلة ولغایة الیوم : ٢٠٢المادة 
    .اتفاق او عرف مخالفالذي یسبق اعادة كل مبلغ ما لم یكن ھناك 

     الحوالة المصرفیة-٢

مبلغ من النقود في ، بناء على طلب من طالب التحویل، الحوالة المصرفیة عملیة محاسبیة یقید بموجبھا: ٢٠٣المادة 
حسابین مختلفین مفتوحین لشخص واحد او لشخصین مختلفین لدى مصرف واحد او مصرفین 

    .یل ولحساب المستفیدمختلفین وذلك على حساب طالب التحو

    .یتناول طلب التحویل مبلغ مقیدة في حساب طالب التحویل او مبالغ یتوقع قیدھا فیھ خالل مھلة محددة: ٢٠٤المادة 

ولطالب التحویل حتى ذلك ،  ینتقل المبلغ المحول الى المستفید عند قیده على حساب طالب التحویل-١: ٢٠٥المادة 
    .التاریخ الرجوع عن طلبھ

 على ان تسلیم المستفید طلب التحویل یحول دون الرجوع عن الطلب ما لم یشھر افالس المستفید قبل -٢              
    .قید المبلغ في حسابھ

    . یمكن االتفاق على تسلیم المستفید طلبات التحویل لیقدمھا الى المصرف-١: ٢٠٦المادة 

لغ المحولة او بعضھا دفعة واحدة مع الطلبات المماثلة في نھایة الیوم الذي  ویمكن االتفاق على قید المبا-٢            
    .وصلت فیھ الى المصرف

امكن ،  اذا لم یكن في الحساب رصید كاف لتنفیذ طلبات التحویل الواردة مباشرة من طالب التحویل-١ :٢٠٧المادة 
    .رًاللمصرف االمتناع عن تنفیذھا على ان یبلغ طالب التحویل بذلك فو

فعلى المصرف تنفیذه ضمن حدود الرصید المتوفد لدیھ ،  اما اذا كان طلب التحویل مسلمًا الى المستفید-٢             
وعلى المصرف في كلتا الحالتین ان یسلم المستفید بیانًا بالواقع او یشرح ، ما لم یعارض المستفید في ذلك

    .والة الجزئیة بالرصید المتوفر فال یحبس الرصید لصالحھواذا رفض المستفید الح، ذلك على طلب التحویل

 اذا سلمت طلبات التحویل الى المستفیدین وكانت قیمتھا االجمالیة تفوق الرصید المتوفر في حساب -١: ٢٠٨المادة 
طالب التحویل دعي طالب التحویل الى تكملة رصیده في یوم تقدیم الطلبات واال قسم الرصید بین 

واعطاھم المصرف بیانًا بالواقع وفق ،  قسمة غرماء في یوم العمل التالي لتقدیم الطلباتالمستفیدین
    .ما نصت علیھ المادة السابقة

 وال یستفید من ھذا التقسیم المستفیدون من طلبات التحویل التي ترد الى المصرف في الیوم نفسھ من - ٢        
    .صاحب الحساب مباشرة
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یكن طلب التحویل قد نفذ عند ورود طلب آخر تفوق قیمتھ قیمة الطلب السابق والرصید المتوفر في  واذا لم -٣        
فعلى المصرف التریث في قید اي من الطلبین حتى نھایة الیوم المذكور وقید جمیع الطلبات ، الحساب

    .المقدمة الیھ في ذلك الیوم في یوم العمل التالي

مة الحواالت على حساب طالب التحویل في یوم ورودھا الیھ ما لم یحدد طلب  على المصرف قید قی:٢٠٩المادة 
    .التحویل مھلة اطول

    .ان الدین الذي طلب التحویل لوفائھ یبقى قائمًا مع تأمیناتھ وملحقاتھ حتى قید قیمتھ لحساب المستفید: ٢١٠المادة 

تم تسلیمھ الى المستفید اذا ما صدر حكم بشھر افالس لطالب التحویل االعتراض على تنفیذ طلبھ حتى لو : ٢١١المادة 
    .قبل قید المبلغ على حساب طالب التحویل، االخیر

على المصرف تنفیذ طلبات التحویل الواردة الیھ قبل الیوم الذي یصدر فیھ حكم بشھر افالس طالب : ٢١٢المادة 
    .التحویل

     إیداع االسناد-٣

    . من ھذا القانون٤٠٧ناد القیم المنقولة المبینة في المادة یتناول ایداع االس: ٢١٣المادة 

 تبقى القیم المنقولة التي تودع المصرف ملكًا للمودع ولیس للمصرف التصرف بھا او ممارسة -١: ٢١٤ المادة
    .الصالحیات المتعلقة بھا اال لحساب المودع ووفق تعلیماتھ

نتقل الى المصرف الذي یلتزم برد مثلھا للمودع اذا ما اتفقا على ذلك صراحة  على ان ملكیة ھذه القیم ت-٢               
ویستنتج ھذا االتفاق من قیام المودع بمنح المصرف خطیًا حق التصرف في القیم ، او ضمنًا

    .المذكورة دون قید او اذا اقر المودع للمصرف بحق اعادة قیم تماثل القیم المودعة

    .تزم المصرف بادارة القیم المودعة لحساب المودع خضع التزامھ ألحكام الوكالة واذا ال-٣              

    . على المصرف ان یتولى المحافظة على االسناد وان یولیھا عنایة الودیع المأجور-١ :٢١٥المادة 

    . ولیس لھ التخلي عنھا اال في معرض القیام بعمل یوجب ذلك-٢               

لى المصرف ان یقبض جمیع المبالغ المترتبة لصاحب االسناد حال استحقاقھا والسیما الفوائد  ع-١: ٢١٦المادة 
وارباح االسھم والدفعات على حساب رأس المال وقیمة ما استھلك من ھذه االسناد وكل مبلغ اخر 

    .یستحق بسببھا ما لم یتفق على غیر ذلك

    . حال قبضھا والسیما بقیدھا لھ في حساب مفتوح باسمھ توضع المبالغ المذكورة تحت تصرف المودع-٢       

 على المصرف ان یحصل على االسناد المقرر توزیعھا دون مقابل وان یضیفھا الى االسناد المودعة -٣       
وان یقوم بجمیع االعمال الالزمة لحفظ الحقوق المالزمة لالسناد كدمجھا وتبدیلھا وتبدیل قسائمھا 

    .والتأشیر علیھا

واذا ، فعلى المصرف ابالغھ ذلك بالطریقة المالئمة دون ابطاء،  اذا وجب القیام بعمل متروك للمودع-١: ٢١٧المادة 
كتوجیھ كتاب ، وجب سؤالھ عن توجیھاتھ بطریقة مضمونة، كان حق المودع مھددًا بالسقوط

ھاتف او برقیة او ب، في حال العجلة الزائدة، وتأیید ذلك الكتاب، مضمون مع اشعار باالستالم
    .وذلك على نفقة المودع، تلكس او فاكس او اي وسیلة معتمدة اخرى

،  واذا لم یتلق المصرف توجیھات المودع في الوقت المالئم بعد ابالغھ االمر على الوجھ المذكور-٢               
 الحالة ویتحمل المودع في ھذه، وجب علیھ حفظ حقوق المودع بالوجھ الذي یراه مناسبًا

    .المصاریف فضًال عن العمولة العادیة
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    .االسناد المودعة لدیھ،  على المصرف ان یعید للمودع فورطلبھ-١: ٢١٨المادة 

    . وتتم اعادتھا مبدئیًا في مكان ایداعھا-٢

    . ویجوز اعادة مثلھا اذا ما اتفق الفریقان او نص القانون على ذلك-٣

ناد اال للمودع او خلفائھ او من ینوب عنھم او من یفوضونھ بذلك خطیًا وان دلت االسناد  ال تعاد االس-١: ٢١٩المادة 
    .على انھا ملك للغیر

    . واذا كانت االسناد االسمیة محًال لحق انتفاع فیجوز اعادتھا لصاحب الرقبة اذا ثبتت وفاة المنتفع-  ٢               

ناد المودعة وجب على المصرف ابالغ المودع باالمر وال یحول ذلك اذا ادعى شخص استحقاق االس: ٢٢٠المادة 
    .دون اعادة االسناد الى المودع ما لم یستحصل المدعي على قرار بحجزھا

    .ال تعتبر ھذه االحكام من االحكام الخاصة بالقیم المنقولة االجنبیة اذا اختلفت عنھا: ٢٢١المادة 

  

     الحساب المشترك-٤

    . یجوز ان یفتح المصرف حسابًا بین شخصین او اكثر بالتساوي فیما بینھم ما لم یتفق على غیر ذلك-١: ٢٢٢المادة 

    .ویراعى في كیفیة السحب من الحساب اتفاق اصحابھ،  یفتح الحساب بناء على طلب اصحابھ جمیعًا-٢

 بھذا الحساب وجب  اذا اخطر احد اصحاب الحساب المشترك المصرف كتابة بوجود خالف فیما یتعلق-٣
    .على المصرف تجمید الحساب حتى تتم تسویة الخالف بینھم رضاء او قضاء

 اذا وقع حجز على رصید احد اصحاب الحساب المشترك سرى الحجز على حصة المحجوز علیھ من -٤
وعلى المصرف وقف السحب من الحساب المشترك ، رصید الحساب یوم ابالغ المصرف بالحجز

    .واخطار اصحابھ او من یمثلھم بالحجز خالل مدة خمسة ایام، حصة المحجوز علیھابما یساوي ال

 اذا توفي احد اصحاب الحساب المشترك او فقد االھلیة القانونیة وجب على الباقین اخطار المصرف -٥
بذلك وبرغبتھم في استمرار الحساب وذلك خالل مدة عشرة ایام من تاریخ الوفاة او فقد االھلیة 

    .ى المصرف تجمید حصة المتوفى او فاقد االھلیة في حساب مستقلوعل

 ال یكون االذن المنصوص علیھ في قانون سریة ا لمصارف صالحًا اال اذا صدر عن جمیع اصحاب -٦
    .الحساب المشترك

قود بینھم وبین یوزع الرصید النھائي للحساب عند اغالقھ بالتساوي بین اصحابھ ما لم ینص االتفاق المع: ٢٢٣المادة 
في حال الحجز ، وتراعى النسبة نفسھا فیما یتعلق بالرصید الموقت، المصرف على نسب اخرى

    .على حصة احد اصحاب الحساب او شھر افالسھ

لیس للمصرف اجراء المقاصة بین حصة احد اصحاب الحساب من الرصید النھائي ورصید الحسابات : ٢٢٤المادة 
دون موافقة اصحاب الحساب االخرین ما لم یكن ھناك اتفاق ، ف نفسھاالخرى التي لھ في المصر

    .مخالف
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    ایجار الصنادیق: الفصل الثاني  

تأجیر الصنادیق عقد یلتزم بمقتضاه مصرف بوضع صندوق معین تحت تصرف المستأجر لالنتفاع بھ : ٢٢٥المادة 
    .مدة محددة مقابل اجر

    .ى احكام ایجار االشیاءیخضع ایجار الصندوق ال: ٢٢٦المادة 

یسلم المصرف احدھما للمستأجر ویحتفظ لدیھ بالنسخة ،  یكون لكل صندوق مفتاحان مختلفان-١: ٢٢٧المادة 
    .ویبقى المفتاح المسلم الى المستأجر ملكًا للمصرف ویجب اعادتھ الیھ عند انتھاء االیجار، االخرى

    .تح الصندوق اال للمستأجر او نائبھ او وكیلھ لیس للمصرف ان یسمح بف-٢                  

    . على المصرف اتخاذ التدابیر الالزمة لضمان سالمة الصندوق والمحافظة على محتویاتھ ومراقبتھ-١: ٢٢٨المادة 

    . وال یجوز للمستأجر ان یضع في الصندوق اشیاء تھدد سالمتھ او سالمة المكان الذي یوجد فیھ-٢                 

 واذا صار الصندوق مھددًا بخطر او تبین انھ یحوي على اشیاء خطرة وجب على المصرف ان -٣                 
فاذا لم یحضر المستأجر ، یخطر المستأجر فورًا بالحضور الفراغھ وسحب االشیاء الخطرة منھ

في غرفة جاز للمصرف ان یستحصل من قاضي االمور المستعجلة على قرار ، في المیعاد المعین
المذاكرة بتفریغ الصندوق على الفور وسحب وافراغ االشیاء الخطرة منھ وذلك بحضور من یعینھ 

جاز ، واذا كان الخطر حاًال، ویحرر محضر بالواقعة تذكر فیھ محتویات الصندوق، القاضي لذلك
للمصرف وعلى مسؤولیتھ فتح الصندوق وافراغھ وسحب االشیاء الخطرة منھ دون اخطار 

    .ستأجر او اذن القاضيالم

جاز للمصرف بعد انقضاء ثالثین یومًا من ،  اذا لم یدفع المستأجر االجرة في مواعید استحقاقھا-١: ٢٢٩المادة 
اعذاره بالدفع ان یعتبر العقد منتھیًا من تلقاء نفسھ ویسترد المصرف الصندوق بعد اخطار 

    .المستأجر بالحضور لفتحھ وافراغ محتویاتھ

جاز للمصرف ان یطلب من قاضي االمور المستعجلة ،  واذا لم یحضر المستأجر في المیعاد المحدد- ٢                
ویحرر محضر بالواقعة ، اصدار قرار بفتح الصندوق وجرد موجوداتھ بحضور من یعینھ لذلك

و احد وللقاضي ان یأمر بایداع المحتویات لدى دائرة التنفیذ ا، تذكر فیھ محتویات الصندوق
    .المصارف كشخص ثالث

 ویعتبر قرار قاضي االمور المستعجلة الغیًا حكمًا اذا لم یقم المصرف دعوى بفسخ عقد االیجار امام -٣               
    .المحكمة المختصة خالل ثمانیة ایام من تاریخ صدوره

ن الناتج عن بیعھا الستیفاء االجرة ولھ االمتیاز على الثم،  للمصرف حق حبس محتویات الصندوق-٤             
    .والمصاریف المستحقة لھ

    . یجوز ان یوقع الحجز التنفیذي على الصندوق-١: ٠٢٣لمادة ا

 وعلى المصرف بمجرد تبلغھ قرار الحجز ان یخطر المستأجر فورًا بوقوع الحجز وان یمنعھ من -٢               
    .استعمال الصندوق

 یلتزم المصرف بفتح الصندوق وافراغ محتویاتھ بحضور الحاجز ومن یندبھ رئیس التنفیذ لذلك على ان -٣                  
، تجرد محتویات الصندوق ویحرر محضر بالواقعة، یخطر المستأجر بالمیعاد الذي حدد لفتح الصندوق

ائرة التنفیذ وتسلم ھذه المحتویات بقرار من رئیس التنفیذ الى المصرف كشخص ثالث أو تودع لدى د
    .حتى یتم بیعھا و فقًا لألحكام المنصوص علیھا في قانون اصول المحاكمات
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فاذا لم یكن ، وجب تسلیمھا الى المستأجر،  واذا احتوى الصندوق على اوراق او وثائق ال یشملھا البیع-٤         
اذا لم یتقدم اي منھم الستالم و، حاضرًا وجب تسلیمھا الى المصرف لحفظھا حتى یطلبھا المستأجر او ورثتھ

االوراق او الوثائق المذكورة خالل خمس سنوات یكون للمصرف الحق بعرض االمر على قاضي االمور 
    .المستعجلة لیقرر ما یراه بشأنھا

ال یجوز للمصرف فتح الصندوق او افراغھ من ، فیما عدا الحاالت المنصوص علیھا في القانون: ٢٣١المادة 
    . بإذن المستأجر او بحضوره او تنفیذًا لحكم قضائي مبرم صادر بھذا الخصوصمحتویاتھ اال

    االعتمادات المصرفیة: الفصل الثالث  

                                                                                                                               فتح االعتماد-١

 فتح االعتماد عقد یلتزم فاتح االعتماد بموجبھ بأن یضع تحت تصرف المستفید بصور ة مباشرة مبلغًا -١: ٢٣٢ة الماد
    .خالل فترة معینة، معینًا یجوز للمستفید قبضھ دفعة واحدة او على دفعات

العتماد االجمالي انما تزید في  ان الدفعات التي یسددھا المستفید اثناء مدة االعتماد ال تنزل من قیمة ا-٢              
    .ما لم یتفق على غیر ذلك، الرصید الذي یجوز لھ قبضھ خالل المدة المذكورة

فال یجوز فسخھ قبل انتھاء تنفیذ المشروع او في الحاالت التي ،  اذا فتح االعتماد لتنفیذ مشروع معین-١: ٢٣٣المادة 
    . اتفاق مخالفتجیز الفسخ وفق القواعد العامة او اذا كان ھناك

 اما اذا كان فتح االعتماد غیر محدد المدة وغیر مرتبط بتنفیذ مشروع معین فیجوز لكال الفریقین انھاء -٢               
    .ما لم یحدد االتفاق او العرف مھلة اخرى، العمل بعد شھر على االقل من اخطار الفریق االخر

    :ل باالعتماد قبل حلول اجلھ في الحاالت التالیةان ینھي العم وللمصرف -  ٣              

    . وقوع حادثة تنال من اھلیة المستفید كالوفاة او الحجرعلیھ-أ

    . فقده المالءة بعد التعاقد او حتى عند التعاقد اذا كان المصرف لم یعلم بذلك آنذاك-ب

    . توقفھ عن الدفع-ج

ما لم یؤثر المصرف ، دمھا المستفید وامتناعھ عن تكملتھا نقص التأمینات العینیة او الشخصیة التي ق-د
    .تخفیض قیمة االعتماد بنسبة ھذا النقص

ان التأمینات التي یقدمھا المستفید تضمن و فاء جمیع المبالغ التي یستلفھا في حدود قیمة االعتماد منذ بدء : ٢٣٤المادة 
    .مفعولھ وحتى حلول اجلھ

اد المصرفي لوفاء الغیر وقام المصرف بتثبیتھ الى الغیر الذي یستحقھ فلیس للمصرف اذا خصص االعتم: ٢٣٥المادة 
ویصبح المصرف ملتزمًا مباشرة ونھائىًا حیال مستحقیھ ، فسخھ او تعدیلھ دون رضا مستحقھ

    .بدفع المبالغ وبقبول االسناد التي یتناولھا االعتماد

بالغ المسلفة للمستفید عند حلول اجل االعتماد ان یطالبھ بالفائدة عالوة عن استرداد الم، یحق للمصرف: ٢٣٦المادة 
المتفق او المتعارف علیھا وإال فبالفائدة المصرفیة عن المبالغ المذكورة من تاریخ استالفھا مع 

    .النفقات المصروفة لحساب المستفید والعمولة المتفق او المتعارف علیھا

فإن قید الرھن او التأمین المتخذ عند العقد یؤمن ابتداء ، مة رھنًا او تأمینًا عقاریًااذا كانت الضمانة المقد: ٢٣٧المادة 
    .من تاریخھ جمیع السلف التي تحصل فیما بعد بناء على عقد فتح االعتماد
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                                                                                                                   : التسلیف على االسناد-٢

 التسلیف على االسناد عقد یمنح بموجبھ المصرف المستفید قرضًا مؤقتًا باسناد عائدة للمستفید او الغیر -١: ٢٣٨المادة 
    .الذي یخصصھا لوفاء قیمة القرض

    .لقانون من ھذا ا٤٠٧ یقصد باالسناد في العقد المذكور القیم المنقولة المبنیة في المادة -٢ 

    . یجب ابرام العقد خطیًا تحت طائلة البطالن-٣ 

    : یجب ان یتضمن العقد البیانات التالیة-٤                

    . وصف االسناد المقدمة تأمینًا-أ

    . اسم صاحبھا وموطنھ-ب

    . قیمة القرض ومعدل الفائدة المترتبة علیھ وشروطھ االخرى-ج

    .د والھامش المقدر لتأمین قیمة القرض القیمة المقدرة لالسنا-د

 اذا لم یبرم العقد خطیًا او خال من احد البیانات المذكورة فللمستفید وحده ان یطلب بطالنھ -ھـ
    .للسبب المذكور

كان للمصرف طلب بیع االسناد وفق احكام ، اذا لم یقم المقترض بوفاء قیمة القرض عند حلول اجلھ: ٢٣٩المادة 
    .من ھذا القانون ١٢٨المادة 

یخضع عقد التسلیف على االسناد ألحكام الرھن التجاري المنصوص علیھا في الباب الثاني من الكتاب : ٢٤٠المادة 
    .الثالث من ھذا القانون

    : االعتمادات المستندیة-٣

لصدد عن غرفة التجارة تخضع االعتمادات المستندیة الى القواعد واالعراف الموحدة الصادرة بھذا ا   : ٢٤١المادة 
    .الدولیة

  

    األعمال المصرفیة االخرى:  الفصل الرابع 

ان االعمال المصرفیة التي لم ترد في ھذا الباب تخضع للقواعد العامة المطبقة على العقود التي تتصف : ٢٤٢المادة 
قوق التجاریة والعرف بھا والسیما تلك الواردة في القانون المدني وذلك على قدر اتفاقھا مع مبادئ الح

    .المصرفي ومقتضیات العمل المصرفي والتجاري

  

    كام ختامیةـــأح: الفصل الخامس 

    .یجوز التوكیل باألعمال المصرفیة بسند عادي یوقع امام المصرف: ٢٤٣المادة 

 العمیل خطیًا خالل تكون لقیود المصرف القوة الثبوتیة تجاه المصرف والعمیل ما لم یعترض علیھا ھذا: ٢٤٤المادة 
    .ثالثة اشھر من تاریخ تبلغھ ایاھا

خالفًا ألي نص آخر تحدد الفائدة باتفاق الفریقین ووفق مؤشرات مجلس النقد والتسلیف ومصرف سوریة : ٢٤٥المادة 
    .المركزي
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  الكتاب الثالث 

   االسناد التجاریة وغیرھا من األسناد القابلة للتداول

    )السفتجة(حب سند الس: الباب األول 

    إنشاء سند السحب وصیغتھ:  الفصل األول 

    :یشتمل سند السحب على البیانات اآلتیة: ٢٤٦المادة 

    .مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بھا) سند سحب( كلمة -١

    . امر غیر معلق على شرط بأداء قدر معین من النقود-٢

    ).ھالمسحوب علی(( اسم من یلزمھ االداء -٣

    . تاریخ االستحقاق-٤

    . مكان األداء-٥

    ).الحامل( اسم من یجب االداء او ألمره -٦

    . تاریخ انشاء سند السحب ومكان انشائھ-٧

    ).الساحب( توقیع من أنشأ سند السحب -٨

 في الحاالت المبینة في السند الخالي من احد البیانات المذكورة في المادة السابقة ال یعتبر سند سحب اال: ٢٤٧المادة 
    :الفقرات اآلتیة

    . سند السحب الخالي من ذكر تاریخ االستحقاق یكون مستحق االداء لدى االطالع علیھ-١

 اذا لم یذكر في سند السحب مكان االداء فالمكان الذي یذكر بجانب اسم المسحوب علیھ یعد مكانًا -٢
ویعتبر مكان وفاء السند موطنًا مختارًا یجعل كًال ، للدفع وموطنًا للمسحوب علیھ في الوقت نفسھ

    .من محكمة ذلك المكان ودائرة التنفیذ فیھ مختصة للبت بما ینشأ عن السند من منازعات

    . سند السحب الخالي من ذكر مكان انشائھ یعتبر منشأ في المكان المعین بجانب اسم ساحبھ-٣

    .احب نفسھ یجوز سحب السند ألمر الس-١   :٢٤٨المادة 
    . كما یجوز سحبھ علیھ-٢                  
    . وكذلك یجوز سحبھ لحساب شخص آخر-٣                  

یجوز ان یشترط اداء سند السحب في موطن شخص اخر سواء اكان ذلك في الموطن الذي یقیم فیھ : ٢٤٩المادة 
    .المسحوب علیھ او في موطن آخر

ساحب السند المستحق االداء لدى االطالع علیھ او بعد مدة من االطالع ان یشترط فائدة عن  یجوز ل-١: ٢٥٠المادة 
    .المبلغ المذكور فیھ

    . ویعتبر ھذا الشرط باطًال في السندات االخرى-٢

    . ویجب بیان سعر الفائدة في سند السحب فإن خال منھ اعتبر الشرط كلھ كأن لم یكن-٣

    .یخ سند السحب اذا لم یعین فیھ تاریخ آخر وتسري الفائدة من تار-٤
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    . اذا كتب مبلغ سند السحب باالحرف وباالرقام معًا فالعبرة عند االختالف للمكتوب باالحرف-١: ٢٥١المادة 

    . واذا كتب مرات باألحرف او باالرقام فالعبرة ألقلھا مبلغًا-٢                

اقیع اشخاص ال تتوافر فیھم اھلیة االلتزام بھ او تواقیع مزورة او تواقیع  اذا حمل سند السحب تو-١ :٢٥٢المادة 
اشخاص وھمیین او تواقیع ال تلزم ألي سبب اخر االشخاص الذین وقعوا سند السحب او الذین 

    .فذلك ال یحول دون صحة التزام موقعي سند السحب االخرین، وقع باسمھم

ومع ذلك اذا التزم شخص ، ص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده یرجع في تحدید اھلیة الشخ-٢          
كان التزامھ ، بمقتضى سند سحب وتوافرت فیھ اھلیة االلتزام بھ وفقًا لقانون البلد الذي صدر فیھ ھذا االلتزام

    .صحیحًا ولو كانت ال تتوافر فیھ ھذه االھلیة وفقًا لقانون بلده

    .نون الدولة التي تم انشاؤه فیھا یخضع شكل سند السحب لقا-٣

فإن ذلك ال ،  ومع ذلك اذا كان سند السحب غیر صحیح شكًال بموجب القانون المشار الیھ في الفقرة السابقة-٤
    .یحول دون صحة االلتزامات التي تنشأ الحقًا على ھذا السند في سوریة

    .لھ صفة في ذلك یصبح بتوقیعھ ملزمًا شخصیًا من وقع سند سحب نیابة عن آخر دون ان تكون -١: ٢٥٣المادة 

    . فإذا اوفى بالتزامھ آلت الیھ الحقوق التي كانت تؤول الى من زعم النیابة عنھ-٢

    . ویسري ھذا الحكم على من جاوز حدود نیابتھ-٣

    . الساحب ضامن قبول سند السحب ووفاءه-١: ٤٢٥المادة 

اما ضمان الوفاء فكل شرط لالعفاء منھ یعتبر كأن لم ، ط اعفاءه من ضمان القبول ویجوز لھ ان یشتر-٢                
    .یكن

    )المؤونة(مقابل الوفاء :  الفصل الثاني 

    . على الساحب او الشخص الذي یسحب سند السحب لحسابھ ان یوجد لدى المسحوب علیھ مقابل وفائھ-١: ٢٥٥المادة 

    .عفي الساحب لحساب غیره من مسؤولیتھ شخصیًا قبل مظھر سند السحب وحاملھ ولكن ذلك ال ی-٢                

یكون مقابل الوفاء موجودًا اذا كان المسحوب علیھ مدینًا للساحب او لآلمر بالسحب في تاریخ استحقاق : ٢٥٦المادة 
    .سند السحب بمبلغ معین من النقود مستحق االداء ومساو على االقل لمبلغ سند السحب

    . ینتقل الحق في مقابل الوفاء بحكم القانون الى حملة سند السحب المتعاقبین-١: ٢٥٧لمادة ا

 واذا كان مقابل الوفاء اقل من قیمة سند السحب كان للحامل على ھذا المقابل الناقص جمیع الحقوق -٢                
وفاء دینًا متنازعًا علیھ او غیر ویسري ھذا الحكم اذا كان مقابل ال، المقررة على المقابل الكامل

    .حال عند استحقاق السند

 على الساحب ولو قدم االحتجاج بعد المیعاد ان یسلم حامل سند السحب المستندات الالزمة لحصولھ -١: ٢٥٨المادة 
    .على مقابل الوفاء فإذا افلس الساحب لزم ذلك وكالء تفلیستھ

    .ى الحامل في جمیع االحوال وتكون نفقات ذلك عل-٢                
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فلحاملھ دون غیره من دائني الساحب استیفاء حقھ ، اذا افلس الساحب ولو قبل میعاد استحقاق سند السحب: ٢٥٩المادة 
    .من مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب علیھ

    .الدین في موجودات التفلیسة اذا افلس المسحوب علیھ وكان مقابل الوفاء دینًا في ذمتھ دخل ھذا -١: ٢٦٠المادة 

 اما اذا كان للساحب لدى المسحوب علیھ المفلس بضائع او اسناد تجاریة او قیم منقولة او غیر ذلك من -٢          
وكانت ھذه االموال مخصصة صراحة او ضمنًا او ، االموال التي یجوز استردادھا طبقًا الحكام االفالس

    .لویة في استیفاء حقھ من قیمتھافللحامل االو، لوفاء سند السحب

    : اذا سحبت اسناد على مقابل وفاء ال تكفي قیمتھ لوفائھا كلھا فتتبع القواعد التالیة:٢٦١المادة 

فیكون حامل السند ،  یراعى ترتیب تواریخ سحب االسناد فیما یتعلق بحقوق حاملیھا في استیفاء قیمتھا-١
    .الخرى مقدمًا على غیرهالسابق تاریخھ على تواریخ االسناد ا

    . واذا كانت االسناد قد سحبت في تاریخ واحد قدم السند الذي یحمل قبول المسحوب علیھ-٢

    . واذا لم یحمل اي سند قبول المسحوب علیھ قدم السند الذي خصص لھ مقابل الوفاء-٣

    .الخیرة اما االسناد االخرى المشتملة على شرط عدم القبول فتأتي في المرتبة ا-٤

    .قرینة على وجود المقابل لدیھ ما لم یثبت الساحب العكس،  قبول المسحوب علیھ سند السحب-١: ٢٦٢المادة 

    . ال یجوز نقض ھذه القرینة في عالقة المسحوب علیھ بالحامل-٢

بتاریخ  اما في عالقة الساحب بالحامل فإن على الساحب اثبات وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب علیھ -٣
    .االستحقاق سواء اكان سند السحب مقبوًال ام لم یكن

    تداول سند السحب وقبولھ:  الفصل الثالث 

    التظھیر
    ).ألمر( سند السحب قابل للتداول بطریق التظھیر ولو لم یذكر فیھ صراحة كلمة -١: ٢٦٣المادة 

او أي عبارة ا خرى مماثلة یخضع تداولھ الحكام ) رلیس ألم( والسند الذي یدون فیھ ساحبھ عبار ة -٢             
    .حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غیرھا

كما یصح تظھیره للساحب وألي شخص ،  ویصح التظھیر ولو للمسحوب علیھ سواء اكان قابًال للسند ام ال-٣           
    .ویكون لھؤالء جمیعًا الحق في تظھیره، آخر یكون ملزمًا بھ

وكل ،  من ھذا القانون یجب ان یكون التظھیر خالیًا من اي شرط٢٦٧ مع عدم االخالل بحكم المادة -١: ٢٦٤المادة 
    .شرط معلق علیھ التظھیر یعتبر كأن لم یكن

    . والتظھیر الجزئي باطل-٢

    . وتظھیر سند السحب لحاملھ یعد تظھیرًا على بیاض-٣

    .لى سند السحب ذاتھ او على ورقة اخرى متصلة بھ یكتب التظھیر ع-١: ٢٦٥المادة 

    . ویجب ان یوقع علیھ المظھر-٢

وفي ) على بیاض(ان یقتصد على توقیع المظھر ، ویجوز ان ال یعین في التظھیر الشخص المظھر لھ -٣
    . بھالحالة االخیرة ال یكون التظھیر صحیحًا إال اذا كتب على ظھر سند السحب او على الورقة المتصلة
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    . ینقل التظھیر جمیع الحقوق الناشئة عن سند السحب-١ :٢٦٦المادة 

    : واذا كان التظھیر على بیاض جاز لحاملھ-٢                

    . ان یمأل البیاض بكتابة اسمھ او اسم شخص آخر-أ

    . ان یظھر السند من جدید على بیاض او الى شخص اخر-ب

    . اخر دون ان یمأل البیاض ودون ان یظھره ان یسلمھ كما ھو ألي شخص-ج

    .ما لم یشترط خالف ذلك،  المظھر ضامن قبول سند السحب ووفاءه-١: ٢٦٧المادة 

    .وحینئذ ال یكون ملزمًا بالضمان تجاه من یؤول إلیھ السند بتظھیر الحق،  ولھ ان یمنع تظھیره-٢               

  لسحب انھ حاملھ الشرعي متى اثبت انھ صاحب الحق فیھ بتظھیرات متصلة  یعتبر من بیده سند ا-١: ٢٦٨المادة 
    .بعضھا ببعض ولو كان آخرھا تظھیرًا على بیاض

    . والتظھیرات المشطوبة تعتبر في ھذا الشأن كأن لم تكن-٢

حق في اعتبر الموقع على التظھیر االخیر انھ ھو الذي آل الیھ ال،  واذا اعقب التظھیر على بیاض آخر-٣
    .السند بذلك التظھیر على بیاض

 واذا زالت ید شخص عن السند بحادث ما فحاملھ متى اثبت انھ ھو صاحب الحق فیھ وفقًا للفقرة -٤
    .السابقة ال یلزم برده اال اذا كان قد حصل علیھ عن نیة سیئة او خطأ جسیم

 على حاملھ بالدفوع ا لمبنیة على عالقتھم لیس لمن اقیمت علیھم الدعوى بسند السحب ان یحتجوا: ٢٦٩المادة 
    .الشخصیة بساحب السند او بحملتھ السابقین ما لم یكن حامل السند قد حصل علیھ بقصد االضرار بالمدین

او اي بیان آخر یفید ) للتوكیل(او ) القیمة للقبض(او ) القیمة للتحصیل( اذا اشتمل التظھیر على عبارة -١: ٢٧٠المادة 
    .انما ال یجوز لھ تظھیره اال على سبیل التوكیل، فللحامل مباشرة جمیع الحقوق المترتبة على السند، التوكیل

 ولیس للمسؤولین في ھذه الحالة االحتجاج على الحامل اال بالدفوع التي یجوز االحتجاج بھا على -٢
    .المظھر

    .الموكل او بحدوث ما یخل بأھلیتھ وال ینتھي حكم الوكالة التي یتضمنھا التظھیر التوكیلي بوفاة -٣

او اي بیان اخر یفید التأمین جاز ) القیمة رھن(او ) القیمة ضمان( اذا اشتمل التظھیر على عبارة -١: ٢٧١المادة 
    .لحامل السند مباشرة جمیع الحقوق المترتبة علیھ

    . فإن ظھره اعتبر التظھیر حاصًال على سبیل التوكیل-٢               

ما لم یكن ، لیس للمسؤولین عن السند ان یحتجوا على الحامل بالدفوع المبینة على عالقاتھم الشخصیة بالمظھرو
    .الحامل قد حصل على السند بقصد االضرار بالمدین

    . للتظھیر الالحق لزمان االستحقاق احكام التظھیر السابق لھ-١: ٢٧٢المادة 

اج بسبب عدم الوفاء او الحاصل بعد انقضاء االجل المحدد لتقدیم ھذا  اما التظھیر الالحق لتقدیم االحتج-٢
    .االحتجاج فال ینتج سوى آثار االحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة بالقانون المدني

 ویعد التظھیر الخالي من التاریخ انھ قد تم قبول انقضاء المیعاد المحدد لتقدیم االحتجاج اال اذا ثبت -٣
    .العكس

    .وان حصل یعد تزویرًا، ال یجوز تقدیم تواریخ التظھیر: ٢٧٣لمادة ا
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    القبول

ان یقدمھ الى المسحوب علیھ في موطنھ ، یجوز لحامل سند السحب او ألي حائز لھ حتى میعاد استحقاقھ: ٢٧٤المادة 
    .لقبولھ

    .د معین او بغیر میعاد لساحب سند السحب ان یشترط فیھ وجوب تقدیمھ للقبول في میعا-١: ٢٧٥المادة 

 ولھ ان ینص على منع تقدیمھ للقبول ما لم یكن مستحق االداء عند غیر المسحوب علیھ او في جھة -٢
    .اخرى غیر موطن المسحوب علیھ او مستحق االداء بعد مضي مدة معینة من االطالع علیھ

    . ولھ ایضًا ان یشترط منع تقدیم السند للقبول قبل اجل معین-٣

 وللمظھر ان یشترط وجوب تقدیم السند للقبول في میعاد معین او بغیر میعاد ما لم یكن الساحب قد -٤
    .اشترط عدم تقدیمھ للقبول

 وللمظھر ان یشترط وجوب تقدیم السند للقبول في میعاد معین او بغیر میعاد ما لم یكن الساحب قد -٥
    .اشترط عدم تقدیمھ للقبول

ت السحب المستحقة االداء بعد مضي مدة معینة من االطالع یجب تقدیمھا للقبول في خالل سنة  سندا-١: ٢٧٦المادة 
    .من تاریخھا

    . وللساحب أن یشترط تقصیر ھذه المدة أو مدھا-٢

    . وللمظھرین أن یشترطوا تقصیر ھذه المدة-٣

    .ة ثانیة في الیوم التالي للتقدیم األولیجوز للمسحوب علیھ أن یطلب تقدیم سند السحب للقبول مر-١   /٢٧٧/المادة 

 وال یقبل من ذوي الشأن االدعاء بأن ھذا الطلب قد رفض إال اذا كان ھذا الطلب قد أثبت في ورقة -٢                 
    .االحتجاج

    . وال یلزم حامل السند المقدم للقبول بتسلیمھ للمسحوب علیھ-٣                 

 یكتب القبول على سند السحب ذاتھ ویعبر عنھ بكلمة مقبول أو بأي عبارة أخرى مماثلة ویذیل -١ - /٢٧٨/المادة 
    .بتوقع المسحوب علیھ

    . ویعد قبوًال مجرد وضع المسحوب علیھ توقیعھ على صدر السند-٢     

بول في مدة  واذا كان السند مستحق االداء بعد مضي مدة من االطالع أو كان واجب التقدیم للق-٣     
وجب تأریخ القبول في الیوم الذي وقع اال اذا أوجب الحامل ،بناء على شرط خاص       معلومة 

    .تاریخھ في یوم تقدیم السند

 فإن خال سند السحب من التاریخ جاز للحامل حفظًا لحقوقھ في الرجوع على المظھرین أو على -٤                   
    .ساطة احتجاج یقدم في وقت یكون تقدیمھ فیھ مجدیًااثبات ھذا الخلو بو،الساحب

     ال یجوز أن یعلق القبول على شرط-١ /٢٧٩/المادة 

    . ولكن یجوز للمسحوب علیھ أن یقصر القبول على جزء من مبلغ السند-٢

    . واذا انطوت صیغة القبول على تعدیل آخر في بیان من بیانات السند عد ھذا التعدیل رفضًا لھ-٣

    . ومع ذلك یظل القابل ملزمًا بما تضمنتھ صیغة القبول-٤
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 اذا عین الساحب في سند السحب مكانًا للوفاء غیر موطن المسحوب علیھ دون أن یعین اسم الشخص ١- /٢٨٠/المادة
جاز للمسحوب علیھ تعیین ھذا الشخص عند القبول فان لم یعینھ عد ،اآلخر الذي یجب الوفاء لدیھ

    . في مكان الوفاءملزمًا بالدفع

 واذا كان السند مستحق األداء في موطن المسحوب علیھ جاز لھ أن یعین في صیغة القبول عنوانًا -٢                   
    .في الجھة التي یجب أن یقع الوفاء فیھا

    . یصبح المسحوب علیھ بقبولھ سند السحب ملزمًا بوفائھ عند استحقاقھ- ا/٢٨١/المادة

مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ینشأ ،ولو كان ھو الساحب نفسھ، فإن لم یقم بالوفاء كان للحامل-٢                
    .من ھذا القانون/ ٣١٠ و٣٠٩/عن السند وفقًا للمادتین 

    . اذا شطب المسحوب علیھ قبولھ المدون على سند السحب قبل رده عد ذلك رفضًا للقبول-١ -/٢٨٢/المادة 

    .یعتبر الشطب واقعًا قبل اعادة السند مالم یقم الدلیل على العكس و-٢

أصبح ملتزمًا قبلھم بما ، على أنھ اذا كان المسحوب علیھ قد أبلغ الحامل أو أي موقع آخر قبولھ كتابة-٣
    .تضمنتھ صیغة قبولھ

  

    الضمان:  الفصل الرابع 

    .ھ أو بعضھ من ضامن واحد أو أكثر وفاء مبلغ سند السحب یجوز ضمانھ كل-١ /٢٨٣/المادة

    . ویكون ھذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على سند السحب-٢               

     یكتب الضمان اما على سند السحب ذاتھ واما على الورقة المتصلة بھ-١ /٢٨٤/المادة 

    . یذیلھا الضامن بتوقیعھ ویكون ھذا الضمان بصیغة مقبول كضمان أو بأي عبارة أخرى مماثلة-٢

    . ویذكر في صیغة الضمان اسم المضمون واال عد حاصًال للساحب-٣

اال أن یكون ساحبًا أو ، ویعتبر الضمان قائمًا اذا وضع مقدم الضمان توقیعھ على صدر السند-٤
    .مسحوبًا علیھ

    .ویجوز اعطاء الضمان على صك مستقل یبین فیھ المكان الذي تم فیھ-٥

    . والضامن بصك مستقل ال یلزم إال قبل من ضمنھ-٦

    . یلتزم الضامن بما یلتزم بھ الشخص المضمون-١ /٢٨٥/المادة 

 ویكون التزام الضامن صحیحًا ولو كان االلتزام الذي ضمنھ باطًال ألي سبب كان ما لم یكن مرّده -٢                 
    .الى عیب في الشكل

اذا أوفى الضامن قیمة سند السحب آلت الیھ الحقوق الناشئة عنھ تجاه مضمونھ والملتزمین تجاھھ  و-٣                 
    .بمقتضى السند
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    االستحقاق:  الفصل الخامس 

    : یجوز أن یسحب سند السحب مستحق األداء على الوجھ اآلتي-١/ ٢٨٦/المادة 

    لدى االطالع-أ

     بعد مضي مدة معینة على االطالع-ب

     بعد مضي مدة معینة على تاریخ السند-ج

    .بیوم معین-د

    . وسند السحب المشتمل على میعاد استحقاق آخر أو على مواعید متعاقبة یكون باطًال-٢               

     سند السحب المستحق األداء لدى االطالع یكون واجب الدفع عند تقدیمھ-١ /٢٨٧/المادة 

    خالل سنة من تاریخھ ویجب أن یقدم للوفاء في -٢

    . وللساحب أن یشترط تقصیر ھذه المدة أو مدھا-٣

    . وللمظھرین أن یشترطوا تقصیر ھذه المدة -٤

 وللساحب أن یشترط عدم تقدیم سند السحب المستحق األداء لدى االطالع قبل مضي أجل معین وفي -٥
    .ھذه الحالة تحسب مدة التقدیم ابتداء من ھذا األجل

 تسري المدة التي یستحق الوفاء بانتھائھا في سند السحب المسحوب بعد مضي مدة على االطالع من -١ /٢٨٨/ة الماد
    .تاریخ قبولھ أو تاریخ ورقة االحتجاج

فاذا لم یقدم االحتجاج عد القبول الخالي من التاریخ حاصًال بالنسبة للقابل في الیوم األخیر من المدة المعینة  -٢          
    .قدیم للقبوللت

    .من ھذا القانون/٢٧٦/ كل ذلك مع مراعاة حكم المادة -٣        

 سند السحب المسحوب لشھر أو أكثر من تاریخھ أو من تاریخ االطالع علیھ یقع استحقاقھ في -١ /٢٨٩/المادة 
    .التاریخ الذي یقابلھ من الشھر الذي یجب فیھ الوفاء

لتاریخ في الشھر الذي یجب فیھ الوفاء وقع االستحقاق في الیوم األخیر من ھذا  وعند عدم وجود مقابل لذلك ا-٢
    .الشھر

 واذا سحب السند لشھر ونصف أو لشھور ونصف شھر من تاریخھ أو من تاریخ االطالع علیھ وجب بدء -٣
    .الحساب بالشھور الكاملة

كان المقصود الیوم األول من ،یة الشھر واذا جعل االستحقاق في أوائل الشھر أو في منتصفھ أو في نھا-٤
    .أو الخامس عشر أو األخیر منھ،الشھر

ثمانیة أىام أو خمسة عشر یومًا ال تعني اسبوعًا أو اسبوعین بل ثمانیة أیام أو خمسة عشر یومًا :  والعبارات-٥
    .كامًال

    . وعبارة نصف شھر تعني خمسة عشر یومًا كاملة-٦
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سند السحب مستحق األداء في یوم معین وفي بلد یختلف فیھ التقویم عن تقویم بلد اذا كان -١ ٢٩٠المادة 
    .اعتبر أن تاریخ االستحقاق قد حدد وفقًا لتقویم بلد الوفاء،اصداره

 أرجع تاریخ  . واذا سحب السند بین بلدین مختلفي التقویم وكان مستحق األداء بعد مدة من تاریخھ-٢
    . في تقویم بلد الوفاء ویحدد میعاد االستحقاق وفقًا لذلكاصداره الى الیوم المقابل

    . ویحسب میعاد تقدیم السند وفقًا لألحكام المقررة في الفقرة السابقة-٣

 وال تسري ھذه األحكام اذا نص في السند أو استخلص من البیانات الواردة فیھ أن النیة قد انصرفت -٤
    .الى اتباع أحكام أخرى

 على حامل سند السحب المستحق الوفاء في یوم معین أو بعد مدة معینة من تاریخھ أو من تاریخ -١ /٢٩١/المادة 
    .االطالع علیھ أن یقدمھ للدفع في یوم استحقاقھ

    . ویعتبر تقدیم السند الى احدى غرف المقاصة بمثابة تقدیم للوفاء-٢                

ھ قیمة سند السحب أن یطلب إلى الحامل تسلیمھ إلیھ موقعًا علیھ بما یفید  للمسحوب علیھ عند ایفائ-١ /٢٩٢/المادة 
    .الوفاء

     ولیس للحامل أن یرفض وفاء جزئىًا-٢

 واذا كان الوفاء جزئىًا جاز للمسحوب علیھ أن یطلب اثبات ھذا الوفاء في السند وأن یطلب مخالصة -٣
    .بذلك

رأ منھ ذمة ساحبھ ومظھریھ وضامنیھ وعلى الحامل أن  وكل ما یدفع من أصل قیمة سند السحب تب-٤
    .یقدم االحتجاج عما بقي منھ

     ال یجبر حامل سند السحب على استالم قیمتھ قبل االستحقاق-١ /٢٩٣/المادة 

     فاذا أوفى المسحوب علیھ قبل االستحقاق تحمل تبعة ذلك-٢

    .ذلك عن غش أو خطأ جسیم ومن أوفى في میعاد االستحقاق برئت ذمتھ ما لم یكن -٣

    . وعلیھ أن یستوثق من صحة تسلسل التظھیرات-٤

    . ولكنھ غیر ملزم بالتثبیت من صحة تواقیع المظھرین-٥

 اذا اشترط وفاء سند السحب بعملة غیر متداولة في سوریة جاز وفاء قیمتھ بعملة سوریة حسب سعر -١ /٢٩٤/المادة 
    .الصرف في یوم االستحقاق

اذا تراخى المدین في الوفاء فللحامل الخیار بین المطالبة بقیمة السند محسوبة بسعر العملة  و-٢
    .السوریة في یوم االستحقاق أو في یوم الوفاء

والعرف الجاري في محل الوفاء ھو المعتبر في تعیین سعر العملة األجنبیة وانما للساحب أن یشترط -٣
    .ر المبین في السندحساب المبلغ الواجب وفاؤه حسب السع

    . وال تسري األحكام المتقدمة عندما یشترط الساحب أن یكون الوفاء بعملة أجنبیة معینة-٤

 واذا تعین مبلغ السند بعملة تحمل اسمًا مشتركًا تختلف قیمتھا في بلد اصداره عن قیمتھا في بلد وفائھ -٥
    .فیفترض أن األداء یكون بعملة بلد الوفاء

 اذا لم یقدم سند السحب للوفاء في یوم االستحقاق جاز لكل مدین بھ ایداع قیمتھ دائرة التنفیذ أو -١/ ٩٥٢/المادة 
    .المحكمة التابع لھا بلد الوفاء
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وعلى كاتب الدائرة أو المحكمة المختصة أن یحرر بیانًا ، وتكون نفقة ذلك وتبعتھ على عاتق الحامل-٢
تحقاقھ واسم من حرر في األصل لمصلحتھ زیادة على الوقائع مشتمًال على تاریخ السن وتاریخ اس

    .األخرى الواجب اثباتھا في محاضر االیداع ویسلم ھذا البیان للمودع

    . فاذا طالب الحامل المدین بالدفع فلیس على األخیر اال تسلیم االیداع مقابل تسلم سند السحب-٣

    .لبیان وللحامل أن یقبض المبلغ المودع بموجب ذلك ا-٤

    . فاذا لم یسلم المدین المودع بیان االیداع الى حامل السند وجب علیھ وفاؤه قیمتھ-٥

    . ال تقبل المعارضة في وفاء سند السحب اال اذا فقد أو أفلس حاملھ- /٢٩٦/المادة 

    .ھ األخرى اذا فقد سند سحب غیر مقبول جاز لمستحق قیمتھ أن یطالب بوفائھ بموجب احدى نسخ/٢٩٧/المادة 

 اذا كان سند السحب الضائع مقترنًا بالقبول فال یجوز المطالبة بوفائھ بموجب احدى نسخھ األخرى إال - /٢٩٨/المادة 
    .بأمر من المحكمة وبشرط اداء كفیل

از لھ ج،ولم یمكنھ تقدیم احدى نسخھ األخرى، من ضاع منھ سند السحب سواء أكان مقترنًا بالقبول أم ال-/٢٩٩/المادة 
    .أن یستصدر من المحكمة أمرًا بوفائھ بعد أن یثبت ملكیتھ لھ وبشرط تقدیم كفیل

 في حالة االمتناع عن وفاء سند السحب الضائع بعد المطالبة بھ وفقًا ألحكام المادتین السابقتین یجب - /٣٠٠/المادة 
م التالي الستحقاق ذلك أن یثبت ذلك باحتجاج یقدمھ في الیو،محافظة على جمیع حقوقھ،على مالكھ

    .من ھذا القانون/ ٣٠٦/ویبلغ للساحب والمظھرین في المواعید وباألوضاع المبینة في المادة ،السند

    . یجب على صاحب سند السحب الضائع لكي یحصل على نسخة منھ أن یرجع الى من ظھر لھ السند-١ /٣٠١/المادة 

ستعمال اسمھ في مطالبة المظھر السابق وھكذا یرجع على  ویلتزم ھذا المظھر بمعاونتھ واالذن لھ با-٢
    .باقي المظھرین واحدًا تلو اآلخر حتى یصل الى ساحب السند

    . وتكون نفقات ذلك كلھ على عاتق مالك السند الضائع-   ٣                        

    .ن الساحب أن یثبت تظھیره كتابة علیھا ویلتزم كل مظھر بعد تسلیم النسخة الثانیة م-٤                        

وذلك وفقًا ، .بأمر المحكمة وبشرط تقدیم كفیل والتصح المطالبة بالوفاء بموجب النسخة الثانیة إال -٥
    .من ھذا القانون/ ٢٩٩/ألحكام المادة 

 ثالث سنوات اذا لم من ھذا القانون بمضي/ ٣٠١ و٢٩٩ و٢٩٨/ ینقضي التزام الكفیل المبین في المواد/٣٠٢/المادة 
    .تحصل في أثنائھا مطالبة وال دعوى أمام المحاكم

  

    المطالبة والرجوع لعدم القبول أو لعدم الوفاء: الفصل السادس 

    : رجوع الحامل-١

 لحامل سند السحب عند عدم وفائھ لھ في تاریخ االستحقاق الرجوع على مظھریھ وساحبھ وغیرھم -١ /٣٠٣/المادة 
    .ین بھمن الملزم

    : ولھ حق الرجوع على ھؤالء قبل االستحقاق في األحوال اآلتیة-٢               

    ًای في حالة االمتناع عن القبول كلیًا أو جزئ-أ
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وفي حالة توقفھ ، في حالة افالس المسحوب علیھ سواء كان قد قبل سند السحب أو لم یكن قد قبلھ-ب
    .بحكم وفي حالة الحجز على أموالھ حجزًا غیر مجدولو لم یثبت توقفھ ،عن دفع ما علیھ

    . في حالة افالس ساحب سند السحب المشروط عدم تقدیمھ للقبول-ج

أن یطلبوا الى رئیس ) ج،ب( انما یجوز للضامنین عند الرجوع علیھم في الحالتین المبینتین في الفقرتین -٣             
خالل ثالثة أیام من تاریخ الرجوع علیھم منحھم میعادًا محكمة البدایة المدنیة في موطنھم وفي 

فاذا وجد الرئیس مبررًا للطلب عین في حكمھ الوقت الذي یجب أن یحصل فیھ وفاء سندات ،للوفاء
    .السحب بشرط أالیتجاوز المیعاد الممنوح التاریخ المعین لالستحقاق

    .من طرق الطعن وال یقبل الطعن في ھذا القرار بأي طریق -٤            

    شروطھ ومواعیده:  االحتجاج-٢

    )االحتجاج لعدم القبول أو لعدم الوفاء( یجب أن یثبت االمتناع عن القبول أو عن الوفاء بوثیقة رسمیة -١ /٣٠٤/المادة

ع عرضھ  ویجب أن یقدم االحتجاج لعدم القبول في المیعاد المعین لعرض سند السحب للقبول فاذا وق-٢              
من ھذا القانون في الیوم األخیر / ٢٧٧/   األول للقبول في الحالة المبینة في الفقرة األولى من المادة

ویجب تقدیم االحتجاج ، من المیعاد المحدد لھذا العرض جاز أىضًا تقدیم االحتجاج في الیوم التالي
ي مدة معینة من تاریخھ او لعدم الوفاء عن سند السحب المستحق االداء في یوم معین او بعد مض

واذا كان سند السحب ، في احد یومي العمل التالیین لیوم استحقاقھ، من تاریخ االطالع علیھ
مستحق االداء لدى االطالع وجب تقدیم االحتجاج لعدم الوفاء في الموعد المعین لعرض السند 

    .للوفاء

وفي حالة توقف .  ویغني االحتجاج لعدم القبول عن تقدیم سند السحب للوفاء وعن االحتجاج لعدم الوفاء-٣           
وفي حالة حجز اموالھ حجزًا ، المسحوب علیھ عن الوفاء سواء أكان قد قبل السند ام لم یكن قد قبلھ

علیھ لوفائھ وبعد غیر مجد ال یجوز لحامل السند الرجوع على ضامنیھ اال بعد تقدیمھ للمسحوب 
    .تقدیم االحتجاج لعدم الوفاء

 وفي حالة افالس المسحوب علیھ سواء اكان قد قبل السند ام لم یكن قد قبلھ وكذلك في حالة افالس ساحب -٤         
یكون تقدیم حكم شھر االفالس كافیًا بذاتھ لتمكین الحامل من ، السند المشروط عدم تقدیمھ للقبول

    . في الرجوع على الضامنیناستعمال حقوقھ

، اذا وفى سند السحب بشیك او حوالة مصرفیة او بریدیة حدد فیھا عدد االسناد الموفاة وتواریخ استحقاقھا: ٣٠٥المادة 
فإن تقدیم االحتجاج لعدم وفاء الشیك ضمن المھلة القانونیة او انذار طالب التحویل عن طریق 

یقوم مقام تقدیم ، ین یلیان تبلیغ المستفید عدم دفع الحوالةالكاتب بالعدل خالل یومي العمل اللذ
وعلى المسحوب علیھ في ھذه ، االحتجاج لعدم وفاء السند ولو وقع بعد انقضاء المھلة المحددة لذلك

    .الحالة رد السند للحال واال خضع لعقوبة اساءة االئتمان

   :٣٠٦المادة 

 لھ وللساحب اشعارًا بعدم القبول او بعدم الوفاء في خالل اربعة  یجب على حامل سند السحب ان یرسل للمظھر-١
ایام العمل التالیة لیوم االحتجاج او لیوم تقدیمھ للقبول او للوفاء فیما لو اشتمل على شرط الرجوع بال 

    .مصاریف

باالشعار الذي  ویجب على كل مظھر في خالل یومي العمل التالیین لیوم تسلمھ االشعار ان یحیط مظھره علمًا -٢
تلقاه مبینًا لھ اسماء وعناوین من قاموا باالشعارات السابقة وھكذا من مظھر الى آخر حتى تبلغ ساحب سند 

    .السحب

    . ویبدأ المیعاد بالنسبة لكل مظھر من الیوم الذي تلقى فیھ االشعار من مظھره السابق-٣
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    .ات السابقة وجب كذلك اشعار ضامنھ في المیعاد نفسھ ومتى اشعر احد موقعي سند السحب وفقًا الحكام الفقر-٤

    . واذا لم یبین احد المظھرین عنوانھ او بینھ بصورة ال تتیسر قراءتھ اكتفى باشعار المظھر السابق لھ-٥

    . ویجوز لمن وجب علیھ االشعار ان یقوم بھ على اي صورة ولو برد السند ذاتھ-٦

    . في المیعاد المحدد لھ وعلیھ ان یثبت ارسالھ لالشعار-٧

    . ویعتبر المیعاد مرعیًا اذا ارسل االشعار في خاللھ بكتاب عن طریق البرید-٨

ولكنھ یكون ،  وال یترتب على عدم ارسال االشعار في میعاده سقوط اي حق من حقوق من وجب علیھ القیام بھ-٩
على أال یجاوز ھذا التعویض قیمة سند ، عند االقتضاء مسؤوًال عن تعویض الضرر الذي ترتب على اھمالھ

    .السحب

 یجوز للساحب وألي مظھر او ضامن ان یعفي حامل سند السحب عند المطالبة على وجھ الرجوع -١: ٣٠٧المادة 
او ) المطالبة بال مصاریف(من تقدیم احتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء متى كتب على السند 

    .لة مذیلة بتوقیع من اشترط ذلكاو اي عبارة مماث) بدون احتجاج(

    . وال یعفي ھذا الشرط الحامل من تقدیم السند في المواعید المقررة وال من ارسال االشعارات الالزمة-٢    

    . وعلى من یتمسك قبل الحامل بعدم مراعاة ھذه المواعید اثبات ذلك-٣  

    . واذا كتب الساحب ھذا الشرط سرى على كل الموقعین-٤

    . اما اذا كتبھ احد المظھرین او احد الضامنین فال یسري اال علیھ وحده-٥

 واذا قدم حامل سند السحب االحتجاج على الرغم من الشرط تحمل ھو وحده مصاریفھ اذا كان الساحب -٦              
    .ھو الذي وضع الشرط

 الرجوع على جمیع الموقعین بمصاریف االحتجاج  اما اذا كان الشرط صادرًا من مظھر او ضامن جاز-٧              
    .ان عمل

    . ساحب سند السحب وقابلھ ومظھره وضامنھ مسؤولون جمیعًا قبل حاملھ على وجھ التضامن-١: ٣٠٨المادة 

    . ولحاملھ مطالبتھم منفردین او مجتمعین دون ان یلزم بمراعاة ترتیب التزام كل منھم-٢

    .ع على سند السحب أوفى بقیمتھ ویثبت ھذا الحق لكل موق-٣

 والدعوى المقامة على احد الملتزمین ال تحول دون مطالبة الباقین ولو كان التزامھم الحقًا لمن اقیمت -٤
    .علیھ الدعوى اوًال

    : لحامل سند السحب مطالبة من لھ حق الرجوع علیھ بما یأتي-١: ٣٠٩المادة 

    .مدفوع مع الفوائد ان كانت مشروطة قیمة السند غیر المقبول او غیر ال-أ

 الفوائد المحسوبة بسعرھا القانوني اعتبارًا من تاریخ االستحقاق فیما یتعلق بالسند المسحوب -ب
    .بالنسبة لالسناد االخرى% ١٠والمستحق الدفع في سوریة وبمعدل 

    . مصاریف االحتجاج واالشعارات وغیرھا من المصاریف-ج

ذا استعمل حق الرجوع قبل استحقاق السند استنزل من قیمتھ ما یوازي سعر الخصم الرسمي في  وا-٢             
    .سوریة في تاریخ الرجوع وبالجھة التي یقع فیھا موطن الحامل
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    :یجوز لمن اوفى سند السحب مطالبة ضامنیھ بما یأتي: ٣١٠المادة 

    . جمیع ما أوفاه-١

بة بالسعر القانوني ابتداء من یوم الوفاء بالنسبة لالسناد المسحوبة  فوائد المبلغ الذي اوفاه محسو-٢
    .بالنسبة لالسناد االخرى% ١٠والمستحقة االداء في سوریة ومحسوبة بسعر 

    . المصاریف التي تحملھا-٣

تسلمھ مع  لكل ملتزم استعمل ضده حق الرجوع او كان مستھدفًا لذلك ان یطلب في حالة وفائھ للسند -١: ٣١١المادة 
    .ورقة االحتجاج مخالصة بما اداه

    . ولكل مظھر اوفى السند ان یشطب تظھیره وتظھیرات المظھرین الالحقین لھ-٢                

 في حالة الرجوع على احد الملتزمین بالقدر غیر المقبول من قیمة سند السحب یجوز لمن اوفى ھذا -١: ٣١٢المادة 
    .اثبات ھذا الوفاء بالسند واعطاءه مخالصة بھالقدر ان یطلب من حاملھ 

 ویجب على الحامل فوق ذلك ان یسلمھ صورة من سند السحب مصدقًا علیھ منھ بما یفید انھ طبق -٢               
    .االصل وان یسلمھ ورقة االحتجاج تمكینًا لھ من الرجوع على غیره بما اداه

 ب من حقوق تجاه مظھریھ وساحبھ وغیرھم من الملتزمین ما عدا قابلھ  یسقط ما لحامل سند السح-١: ٣٣١المادة 
    :بمضي المواعید المعینة الجراء ما یأتي

    . تقدیم السندات المستحقة الدفع لدى االطالع او بعد مضي میعاد معین منھ-أ

    . تقدیم االحتجاج بعدم القبول او بعدم الوفاء-ب

    . اشتمالھ على شرط الرجوع بال مصاریف تقدیم سند السحب للوفاء في حال-ج

 وال یقع السقوط تجاه الساحب اال اذا اثبت انھ اوجد مقابل الوفاء في تاریخ االستحقاق وحینئذ ال -٢ 
    .یكون للحامل اال الدعوى تجاه المسحوب علیھ

في  واذا لم یعرض سند السحب للقبول في المیعاد الذي اشترطھ الساحب سقطت حقوق حاملھ -٣
الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء اال اذا تبین من عبارة الشرط ان الساحب لم یقصد منھ 

    .سوى اعفاء نفسھ من ضمان القبول

 واذا كان المظھر ھو الذي اشترط في تظھیره میعادًا لتقدیم سند السحب للقبول فلھ وحده االستفادة -٤
    .مما اشترط

رض سند السحب او دون تقدیم االحتجاج في المواعید المعینة حائل ال یمكن التغلب  اذا حال دون ع-١: ٣١٤المادة 
    .علیھ فتمدد ھذه المواعید

 وعلى حامل السند ان یشعر دون ابطاء من ظھره لھ بالحادث القھري وان یثبت ھذا االشعار مؤرخًا -٢
    .وموقعًا علیھ منھ في السند او في الورقة المتصلة بھ

    . من ھذا القانون٣٠٦ ارسل لھ االشعار ابالغ من ظھر لھ السند وبتسلسل ذلك وفقًا للمادة  وعلى من-٣

 وعلى الحامل بعد زوال الحادث القھري عرض السند للقبول او للوفاء دون ابطاء وعلیھ تقدیم -٤
    .االحتجاج عند االقتضاء

ن یوم االستحقاق جاز الرجوع على  واذا استمرت القوة القاھرة اكثر من ثالثین یومًا محسوبة م-٥
    .الملتزمین من غیر حاجة الى عرض السند او تقدیم االحتجاج

 فاذا كان السند مستحق الوفاء بمجرد االطالع علیھ او بعد مضي مدة معینة من االطالع سرى میعاد -٦
ولو وقع ھذا الثالثین یومًا من التاریخ الذي اشعر فیھ الحامل من ظھر لھ السند بوقوع الحادث 

    .التاریخ قبل انقضاء المیعاد المعین للعرض
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 واذا كان السند مستحق الوفاء بعد مضي مدة من االطالع فیضاف الى میعاد الثالثین یومًا المدة المعینة -٧
    .للدفع بعد االطالع

مھ او تقدیم  وال یعتبر من قبیل الحواث القاھرة االمور المتعلقة بشخص الحامل او بمن كلفھ بتقدی-٨
    .االحتجاج بشأنھ

 یكون تقدیم االحتجاج بعدم القبول واالحتجاج بعدم الوفاء وفقًا لالوضاع المقررة في قانون اصول -١ :٣١٥المادة 
    .المحاكمات بوساطة الكاتب بالعدل

ن  ویجب ان یوجھ االحتجاج الى موطن الملتزم بوفاء السند او الى آخر موطن معروف لھ والى موط-٢
    .االشخاص المعینین في السند لوفائھ عند االقتضاء والى موطن من قبلھ بطریق التدخل

    . ویكون ذلك كلھ في ورقة واحدة-٣

تشتمل ورقة االحتجاج على صورة حرفیة للسند ولما اثبت فیھ من عبارات القبول والتظھیر مع ذكر : ٣١٦المادة 
كما یجب ان تشتمل على ، وفائھ عند االقتضاءالشخص الذي حصلت التوصیة بقبولھ السند او 

ویذكر فیھا حضور او غیاب الملتزم بالقبول او الوفاء واسباب االمتناع عن ، االنذار بوفاء قیمتھ
    .والعجز عن وضع االمضاء او االمتناع عنھ وتنبیھ الكاتب بالعدل بالوفاء، القبول او الوفاء

 ٣٠٢ الى ٢٩٧حتجاج في حالة ضیاع السند وعندئذ تسري احكام المواد من ال یقوم اي اجراء مقام اال: ٣١٧المادة 
    .من ھذا القانون

 یجب على الكاتب بالعدل المكلف باجراء االحتجاج ان یترك صورة صحیحة لمن وجھ الیھ ھذا -١: ٣١٨المادة 
یخ في سجل وان یقید اوراق االحتجاج بتمامھا یومًا فیومًا مع مراعاة ترتیب التوار، االحتجاج

    .خاص مرقم الصفحات ومؤشر علیھ حسب االصول

كان ، فإذا قصر في ذلك،  ویجري القید في السجل المذكور على الطریقة المتبعة في سجالت الفھرست-٢                
    .ملزمًا بالتعویض قبل ذوي الشأن

ند السحب ان یستوفي قیمتھ بسحبھ سندًا لكل من لھ حق الرجوع على غیره من الضامنین بمقتضى س-١-/٣١٩/المادة 
    .جدیدًا مستحق االداء لدى االطالع في موطن الضامن مالم یشترط غیر ذلك

، من ھذا القانون/ ٣١٠و٣٠٩/ وتشتمل قیمة سند سحب الرجوع على المبالغ الوارد بیانھا في المادتین -٢
    .مضافًا الیھا مادفع من عمولة ورسم طوابع

فتحدد قیمتھ على االساس الذي تحدد بمقتضاه قیمة سند ، ب سند الرجوع ھو الحاملفإذا كان ساح-٣
مسحوب لدى االطالع من الجھة التي كان السند االصلي مستحق الدفع فیھا على الجھة التي فیھا 

    .موطن الضامن

ند مسحوب حددت قیمتھ على االساس الذي تحدد بمقتضاه قیمة س،  فإذا كان ساحبھ ھو أحد المظھرین-٤
    .لدى االطالع من الجھة التي بھا موطن ساحب سند الرجوع على الجھة التي فیھا موطن الضامن

اال بنفقات سند ، فال تجوز مطالبة ساحب السند االصلي وكل مظھر لھ، اذا تعددت سندات الرجوع-/٣٢٠/المادة 
  .رجوع واحد

وفاء الى جانب مالھ من حق الرجوع بعد اتباع االجراءات  لحامل السند المقدم عنھ احتجاج بعدم ال-/٣٢١/المادة 
أن یوقع بإذن من القاضي المختص حجزًا احتیاطیًا على أموال كل من التزم ، المقررة لذلك

   .بموجب السند تتبع فیھ االجراءات المقررة لذلك في قانون اصول المحاكمات
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    التدخل:  الفصل السابع 

    أحكام عامة-١
  /٣٢٢/المادة

    .لساحب سند السحب ومظھره وضامنھ أن یعین من یقبلھ او یدفعھ عند االقتضاء ویسمى ھذا الشخص المفوض-١

 ویجوز وفقًا للشروط االتي بیانھا قبول السند أو وفاؤه من اي شخص متدخل لمصلحة اي مدین یكون مستھدفًا -٢
    .للرجوع علیھ

وإنما ، ان یكون ھو المسحوب علیھ او شخص ملتزم بمقتضى السندویجوز ان یكون المتدخل من الغیر كما یجوز -٣
    .الیجوز تدخل القابل

ویجب على المتدخل ان یشعر بتدخلھ من وقع التدخل لمصلحتھ خالل یومي العمل التالیین وإال كان ملزمًا عند -٤
    .نداالقتضاء بتعویض الضرر الذي نشأ عن إھمالھ بشرط أال یجاوز ھذا التعویض مبلغ الس

    القبول بطریقة التدخل-٢

یقع القبول بطریق التدخل في جمیع االحوال التي یكون فیھا لحامل سند جائز العرض القبول حق -١-/٣٢٣/المادة
    .الرجوع قبل میعاد استحقاقھ

وإذا عین في سند السحب من یقبلھ او یؤدي قیمتھ عند االقتضاء في مكان وفائھ فلیس للحامل ان یرجع -٢
وال على الموقعین الالحقین لھ اال اذا عر ض ، ل میعاد استحقاقھ على من صدر عنھ ھذا التعیینقب

السند على من عین لقبولھ او لوفائھ عند االقتضاء فامتنع عن قبولھ واثبت ھذا االمتناع بورقة 
    .احتجاج

    .لوللحامل في االحوال االخرى رفض القبول الحاصل بطریق التدخ-  ٣            

اما اذا اقره فإنھ یفقد حقھ في الرجوع قبل االستحقاق على الشخص الذي وقع القبول لمصلحتھ وعلى -٤
    .الموقعین الالحقین

    .یدون قبول سند السحب بطریق التدخل على السند ذاتھ ویوقع علیھ المتدخل-١-/٣٢٤/المادة 

    .تدخل لمصلحتھ واال عد التدخل حاصًال لمصلحة الساحبویذكر في صیغة القبول اسم من حصل ال-٢                 

یلتزم القابل بطریق التدخل قبل الحامل والمظھرین الالحقین لمن حصل التدخل لمصلحتھ بما یلتزم -١-/٣٢٥/المادة 
    .بھ ھذا االخیر

تدخل ان یتسلموا ویجوز لمن حصل التدخل لمصلحتھ ولضامنیھ على الرغم من حصول القبول بطریق ال-٢          
وذلك إذا قاموا بوفاء المبلغ ، من الحامل سند السحب وورقة االحتجاج والمخالصة إن كان ثمة مخالصة

    .من ھذا القانون/ ٣٠٩/المبین بالمادة

یجوز وفاء سند السحب بطریق التدخل في جمیع االحوال التي یكون فیھا لحاملھ عند االستحقاق او -١-/٣٢٦/المادة
    .الرجوع على الملتزمینقبلھ حق 

    .ویكون ھذا الوفاء بأداء كل المبلغ الذي كان یجب على من حصل التدخل لمصلحتھ اداؤه ابراء لذمتھ-٢       

 ویجب ان یقع الوفاء على االكثر في الیوم التالي للیوم االخیر من المیعاد الذي یصح فیھ تقدیم االحتجاج بعد -٣       
    .الوفاء
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اذا كان للقابلین لسند السحب بطریق التدخل او للمعنیین لوفائھ عند االقتضاء موطن في مكان الوفاء -١-/٣٢٧/المادة
وجب على حاملھ عرضھ علیھم جمیعًا وتقدیم مایشعر بعدم الو فاء اذا كان لھ مقتضى وذلك على 

    .اجاالكثر في الیوم التالي للیوم االخیر من المیعاد المحدد لتقدیم ھذا االحتج

او الشخص الذي وقع ، فإن لم یقدم االحتجاج في ھذا المیعاد كان الشخص الذي قام بتعیین الموفي-٢                 
    .والمظھرون الالحقون جمیعًا في حل من التزاماتھم، القبول لمصلحتھ

 كانت ذمتھ تبرأ بھذا سقط حقھ في الرجوع على من، إذ رفض حامل سند السحب الوفاء من المتدخل-/٣٢٨/المادة 
    .الوفاء

یجب اثبات الوفاء بطریق التدخل بعبارة تفید وصول القیمة تكتب على سند السحب ویذكر فیھا من -١-/٣٢٩/المادة
    .حصل الوفاء لمصلحتھ واال عد الوفاء حاصًال لمصلحة الساحب

    .لم لھ ورقة االحتجاج ان كان ثمة احتجاجویجب ان یسلم سند السحب الى الموفي كما یجب ان تس-٢                 

 یكتسب الموفي بطریق التدخل جمیع الحقوق الناشئة عن سند السحب تجاه من حصل الوفاء لمصلحتھ -١-/٣٣٠/المادة
    .وتجاه من التزموا نحو ھذا االخیر بمقتضى السند إنما الیجوز لھذا الموفي تظھیره

    .صل الوفاء لمصلحتھموتبرأ ذمم المظھرین الالحقین لمن ح-٢

واذا تقدم عدة اشخاص للوفاء بطریق التدخل كانت االفضلیة لمن یترتب على ایفائھ براءة ذمم اكثر -٣
    .عدد من الملتزمین

ومن تدخل للوفاء وھو عالم بأن في تدخلھ مخالفة للحكم المتقدم سقط حقھ في الرجوع على من كانت -٤
    .تبرأ ذمتھ لوال ھذا التدخل

  

  

    تعدد النسخ والصور:  الفصل الثامن 

    تعدد النسخ-١

    .یجوز تحریر سند السحب على نسخ متعددة متطابقة-١-/٣٣١/المادة

    .واال اعتبرت كل نسخة منھا سندًا مستقًال، ویجب ان یوضع على متن كل نسخة منھا رقمھا-٢

    . نفقتھان یطلب نسخًا منھ على، ولكل حامل سند لم یذكر فیھ انھ وحید-٣

ویجب علیھ تحقیقًا لذلك ان یرجع الى الشخص الذي ظھره لھ وعلى ھذا ان یعاونھ في الرجوع على -٤
    .المظھر السابق ویتسلسل ذلك حتى ینتھي الى الساحب

    .وعلى كل مظھر ان یدون تظھیره على النسخ الجدیدة-٥

ولو لم یكن مشروطًا فیھ ان ھذا الوفاء یبطل ، ةوفاء سند السحب بمقتضى احدى نسخھ مبرىء للذم-١-/٣٣٢/المادة
    .حكم النسخ االخرى
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    .غیر ان المسحوب علیھ یبقى ملتزمًا بالوفاء بمقتضى كل نسخة مقبولة منھ لم یستردھا-٢

ومظھروھا الالحقون ملزمون بمقتضى كل النسخ . والمظھر الذي ظھر نسخ سند السحب الشخاص مختلفین-٣
    . ولم یحصل استردادھاالتي تحمل تواقیعھم

على من یرسل احدى نسخ سند السحب للقبول ان یبین في النسخ االخرى اسم من تكون تلك النسخة -١-/٣٣٣/المادة
    .في یده

 وعلى ھذا االخیر ان یسلمھا للحامل الشرعي ألیة نسخة اخرى فإن رفض تسلیمھا فال یكون للحامل -٢                 
    . اثبت بورقة احتجاجحق الرجوع اال اذا

    .ان النسخة المرسلة للقبول لم تسلم لھ حین طلبھ ایاھا-أ

    .ان القبول او الوفاء لم یحصل بمقتضى نسخة اخرى-ب

  

    الصور-٢

    . لحامل سند السحب ان یحرر منھ صورًا-١-/٣٣٤/المادة

ت وبیانات اخرى تكون مدونة  ویجب ان تكون الصور مطابقة الصل السند تمامًا بما تحمل من تظھیرا-٢
    .وان یكتب علیھا ان النسخ عن االصل قد انتھى عند ھذا الحد، فیھا

    .ویجوز تظھیر الصورة وضمانھا على الوجھ الذي یجري علیھ االصل-٣

    .ویكون لھذه الصورة ما لالصل من احكام-٤

    .صلھیجب ان یبین في صورة سند السحب اسم من یكون بیده ا-١-/٣٣٥/المادة

وعلى ھذا االخیر ان یسلم ھذا االصل لحامل الصورة الشرعي فإن امتنع عن ذلك فال یكون لحامل -٢
الصورة حق الرجوع على مظھریھا او ضامنیھا مالم یثبت باحتجاج ان االصل لم یسلم الیھ بناء 

    .على طلبھ

االن الیصح التظھیر اال منذ (واذا كتب على االصل بعد اخر تظھیر حصل قبل عمل الصورة عبارة-٣
    .فكل تظھیر یكتب على االصل بعد ذلك یكون باطًال، او ایة عبارة اخرى مماثلة) على الصورة

  

  

    التحریف:  الفصل التاسع 

اما الموقعون ، اذا وقع تحریف في متن سند السحب التزم الذین وقعوه فیما بعد بمقتضى متنھ المحرف-/٣٣٦/المادة
    . بمقتضى متنھ االصليالسابقون فملزمون
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    التقادم:  الفصل العاشر 

    . تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابلھ بمضي ثالث سنوات من تاریخ االستحقاق-١-/٣٣٧/المادة

اما دعاوى الحامل تجاه الساحب او المظھرین فتسقط بمضي سنة من تاریخ االحتجاج المقدم في الوقت -٢
    .و من تاریخ االستحقاق ان اشتمل السند على شرط الرجوع بال مصاریفالمجدي ا

 وتسقط بالتقادم دعاوى المظھرین بعضھم تجاه البعض او تجاه الساحب بمضي ستة اشھر من الیوم -٣
    .الذي یكون فیھ المظھر قد اوفى السند او من الیوم الذي اقیمت علیھ الدعوى فیھ

    .ید التقادم في حالة اقامة الدعوى اال من یوم اخر اجراء فیھا التسري مواع-١-/٣٣٨/المادة

    .والیسري ھذا التقادم اذا صدر حكم بالدین او حصل اعتراف بھ بموجب صك مستقل-٢                

    .الیكون النقطاع التقادم من اثر اال بالنسبة لمن اتخذ تجاھھ االجراء القاطع لسریانھ-/٣٣٩/المادة

یجب على المدعي علیھم بالدین على الرغم من انقضاء میعاد التقادم ان یؤیدوا بالیمین براءة ذمتھم -١-/٤٠٣/المادة
    .من الدین اذا طلب الیھم حلفھا

وعلى ورثتھم او خلفائھم االخرین ان یحلفوا الیمین على انھم الیعلمون ان مورثھم مات وذمتھ مشغولة -٢              
    .بالدین

  

    أحكام عامة:  الحادي عشر  الفصل

    .اذا وافق استحقاق سند السحب یوم عطلة رسمیة فال یجوز المطالبة بوفائھ اال في یوم العمل التالي-١-/٣٤١/المادة

وكذلك الیجوز اتخاذ اي اجراء اخر متعلق بالسند وعلى وجھ خاص بعرضھ للقبول او تقدیم احتجاج -٢
    .اال في یوم عمل

اذ اي اجراء من ھذه االجراءات في میعاد معین یوافق اخر یوم منھ یوم عطلة رسمیة واذا وجب اتخ-٣
    .فیمتد ھذا المیعاد الى یوم العمل التالي

    .اما ایام العطلة الرسمیة التي تتخلل المیعاد فتحسب منھ-٤

    .الیدخل في حساب المیعاد القانوني او االتفاقي الیوم االول منھ-/٣٤٢/المادة

من /٣١٤و٣٠٣/الیجوز منح اي میعاد قضائي او قانوني اال في الحاالت المنصوص علیھا في المادتین -/٣٤٣/ةالماد
    .ھذا القانون

    .في ھذا الكتاب على االمضاء والختم وبصمة االصبع) التوقیع(یطلق لفظ -١-/٣٤٤/المادة

    .أنھ وقع امامھما عالمًا بما وقع علیھویجب ان یشھد شاھدان على صاحب الختم او البصمة ب-٢               
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   السند ألمر: الباب الثاني 

    :یشتمل السند ألمر على البیانات االتیة-/٣٤٥/المادة

    .مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بھا) سند ألمر(شرط االمر او عبارة -١

    .تعھد غیر معلق على شرط بأداء قدر معین من النقود-٢

    .االستحقاقتاریخ -٣

    .مكان االداء-٤

    .اسم من یجب االداء لھ او ألمره-٥

    .تاریخ انشاء السند ومكان إنشائھ-٦

    ).المحرر(توقیع من أنشأ السند-٧

السند الخالي من احد البیانات المذكورة في المادة السابقة الیعتبر سندًا ألمر اال في الحاالت المبینة في -/٣٤٦/المادة
    :التیةالفقرات ا

    .السند الخالي من ذكر تاریخ االستحقاق یكون مستحق االداء لدى االطالع علیھ-١

اذا لم یذكر مكان االداء فالمكان الذي یذكر بجانب اسم المحرر یعد مكانًا لالداء وموطنًا للمحرر في -٢
    .الوقت نفسھ

    .ن بجانب اسم محررهالسند الخالي من ذكر مكان انشائھ یعتبر منشأ في المكان المبی-٣

االحكام المتعلقة بسند السحب فیما یختص بتظھیره واستحقاقھ ووفائھ والرجوع بسبب عدم الوفاء -/٣٤٧/المادة
واالحتجاج والوفاء بالتدخل والصور والتحریف والتقادم وایام العطل الرسمیة وحساب المھل 

ز االحتیاطي تتبع جمیعًا في السند ألمر والمواعید وحظر منح المواعید القضائیة والقانونیة والحج
    .ذلك كلھ بالقدر الذي ال تتعارض مع ماھیتھ

االحكام المتعلقة بسند السحب المستحق االداء في موطن احد االغیار او في ) السند ألمر(تسري على -/٣٤٨/المادة
في البیانات جھة اخرى غیر الجھة التي بھا موطن المسحوب علیھ واشتراط الفائدة واالختالف 

الخاصة بالمبلغ الواجب دفعھ والنتائج المترتبة على التوقیع وعلى توقیع شخص الصفة لھ او 
    .شخص جاوز حدود نیابتھ

تسري ایضا على السند ألمر احكام سند السحب المتعلقة بالضمان فإذا لم یذكر في صیغة الضمان اسم -/٣٤٩/المادة
    . ألمرالمضمون فإنھ یعد حاصًال محرر السند

    .یلتزم محرر سند المر بمثل مایلتزم بھ قابل سند السحب-١-/٣٥٠/المادة

اما اسناد االمر الواجبة االداء بعد میعاد االطالع فیجب ان تعرض على محررھا في المیعاد المبین في -٢
    .من ھذا القانون لیضع علیھا تأشیرًا باالطالع مؤرخًا وموقعًا منھ/ ٢٧٦/المادة 

    .دأ ھذا المیعاد من تاریخ التأشیر المذكورویب-٣

فإذا امتنع المحرر عن وضع التأشیر المتقدم وجب اثبات ھذا االمتناع باحتجاج یكون تاریخھ مبدأ -٤
    .لسریان مدة االطالع
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    الشیك: الباب الثالث 

    إنشاؤه وصیغتھ:  الفصل األول 

    :یشتمل الشیك على البیانات االتیة-/٣٥١/المادة

    .مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بھا) شیك(كلمة -١

    .امر غیر معلق على شرط بأداء قدر معین من النقود-٢

    ).المسحوب علیھ(اسم من یلزمھ االداء-٣

    .مكان االداء-٤

    .تاریخ انشاء الشیك ومكان انشائھ-٥

    ).الساحب(توقیع من انشأ الشیك -٦

    :الي من احد البیانات المذكورة الیعتبر شیكًا اال في الحاالت المبینة في الفقرات االتیةالسند الخ-/٣٥٢/المادة

اذا لم یذكر مكان االداء فالمكان الذي یذكر بجانب اسم المسحوب علیھ یعد مكانًا للدفع فإن ذكرت عدة امكنة -١
    .بجانب اسم المسحوب علیھ یكون الشیك مستحق االداء في اول محل مبین فیھ

اذا خال الشیك من ھذه البیانات او اي بیان اخر كان و اجب االداء في المكان الذي یقع فیھ المحل الرئیسي -٢
    .للمسحوب علیھ

    .اذا خال من بیان محل االنشاء ُعّد منشأ في المكان المبین بجانب اسم الساحب-٣

    .الیجوز سحب الشیكات اال على مصرف-١-/٣٥٣/المادة

والصكوك الصادرة في سوریة المستحقة الوفاء فیھا المسحوبة على غیر مصرف في صورة شیك -٢                
    .التعد شیكات صحیحة

 الیجوز اصدار شیك مالم یكن للساحب لدى المسحوب علیھ في وقت انشائھ نقود یستطیع التصرف -١-/٣٥٤/المادة
    .فیھا بموجب شیك طبقًا التفاق صریح او ضمني بینھما

    . وعلى ساحب الشیك او اآلمر غیره بسحبھ لذمتھ اداء مقابل وفائھ-٢

    .ومع ھذا یظل الساحب لحساب غیره مسؤوًال بصفتھ الشخصیة قبل المظھرین او الحامل دون غیرھم-٣

وعلى الساحب دون غیره ان یثبت في حالة االنكار ان من سحب علیھ الشیك كان لدیھ مقابل وفائھ في -٤
    .شائھ واال یكون ضامنًا وفاءه ولو قدم االحتجاج بعد المواعید المحددةوقت ان

    .عدت كأن لم تكن) القبول(واذا كتبت على الشیك عبارة ،  القبول في الشیك-١-/٣٥٥/المادة

في ) مؤونة( على انھ یجوز للمسحوب علیھ ان یؤشر على الشیك وھذه االشارة تفید وجود مقابل وفاء -٢
    .شیرتاریخ التأ

ویجوز للمسحوب علیھ ان یصدق على الشیك وھذه العبارة تفید اقراره بوجود مقابل الوفاء في تاریخ -٣
    .المصادقة وتعھده بوفائھ للحامل
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    : یجوز اشتراط اداء الشیك-١-/٣٥٦/المادة

    .او بدونھ) شرط االمر( الى شخص مسمى مع النص فیھ صراحة على -أ

    .او اي عبارة اخرى تفید ھذا الشرط) لیس المر(كر شرط  الى شخص مسمى مع ذ-ب

    .الى حامل الشیك-ج

او اي عبارة اخرى ) او لحاملھ(والشیك المسحوب لمصلحة شخص مسمى والمنصوص فیھ على عبارة -٢
    .تفید ھذا المعنى یعتبر شیكًا لحاملھ

 لحملتھا الذین استلموھا مقترنة بھذا التدفع اال) على شرط عدم القابلیة للتداول(والشیكات المشتملة -٣
    .الشرط

    . یجوز سحب الشیك المر الساحب نفسھ-١-/٣٥٧/المادة

    .ویجوز سحبھ لحساب شخص اخر-٢

والیجوز سحبھ على الساحب نفسھ اال عندما یكون مسحوبًا من مؤسسة على مؤسسة اخرى كلتاھما -٣
    .لھللساحب نفسھ وبشرط اال یكون مستحق الوفاء لحام

    .كل اشتراط فائدة في الشیك یعتبر كأن لم یكن-/٣٥٨/المادة

یجوز اشتراط وفاء الشیك في موطن احد االغیار سواء أكان في الجھة التي فیھا موطن المسحوب علیھ -/٣٥٩/المادة 
    .ام في اي جھة اخرى بشرط ان یكون ھذا الغیر مصرفًا

    .من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب/ ٢٥٢و٢٥١/د تسري على الشیك احكام الموا-/٣٦٠/المادة 

    .یضمن الساحب الوفاء وكل شرط یعفي بھ الساحب نفسھ من ھذا الضمان یعتبر كأن لم یكن-/٣٦١/المادة

  

    تداول الشیك: الفصل الثاني  

ذكر فیھ صراحة كلمة  الشیك المشروط دفعھ الى شخص مسمى قابل للتداول بطریق التظھیر ولو لم ی-١-/٣٦٢/المادة
    ).ألمر(

او اي عبارة اخرى مماثلة ) لیس ألمر(والشیك المشروط دفعھ الى شخص مسمى والمدونة فیھ عبارة -٢
    .یخضع تداولھ الحكام حوالة الحق المقررة في القانون المدني دون غیرھا

    .لحق في تظھیرهویصح التظھیر ولو للساحب نفسھ او ألي ملتزم اخر ویكون لھؤالء جمیعًا ا-٣

    .وكل شرط علق علیھ التظھیر یعتبر كأن لم یكن،  یجب ان یكون التظھیر خالیًا من كل شرط-١-/٣٦٣/المادة

    .والتظھیر الجزئي باطل وكذلك التظھیر الصادر من المسحوب علیھ-٢

    .یعد تظھیرًا على بیاض) لحاملھ(والتظھیر-٣

ما لم یكن للمسحوب علیھ عدة ) ایصال( یعتبر اال مخالصةال) الى المسحوب علیھ(والتظھیر - ٤   
    .مؤسسات وحصل التظھیر لمصلحة مؤسسة غیر التي سحب علیھا الشیك
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من ھذا القانون المتعلقة بسند / ٢٧٠و٢٦٩و٢٦٨و٢٦٧و٢٦٦و٢٦٥/تسري على الشیك احكام المواد -/٣٦٤/المادة
    .السحب

حاملھ یجعل المظھر مسؤوًال وفقًا لالحكام المختصة بالرجوع غیر ان  التظھیر المكتوب على شیك ل-/٣٦٥/المادة
    .التظھیر الیجعل من الصك شیكًا ألمر

 التظھیر الالحق لالحتجاج او الحاصل بعد انقضاء المیعاد المحدد لتقدیم الشیك الینتج سوى اثار -١-/٣٦٦/المادة
    .نياالحكام المتعلقة بحوالة الحق المقررة في القانون المد

ویعد التظھیر الخالي من التاریخ انھ تم قبل تقدیم االحتجاج او انھ تم قبل انقضاء المیعاد المنوه عنھ    -٢
    .في الفقرة السابقة اال اذا اثبت العكس

    .والیجوز تقدیم تواریخ التظھیر وان حصل یعد تزویرًا  -٣

  

    الضمان:  الفصل الثالث 

من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب فیما عدا ماھو / ٢٨٥و٢٨٤و٢٨٣/ احكام المواد تسري على الشیك-/٣٦٧/المادة
    .منھ بالنسبة الى جواز الضمان من المسحوب علیھ/ ٣٨٤/منصوص علیھ في المادة 

  

    تقدیم الشیك ووفاؤه:  الفصل الرابع 

    .لف لذلك یعتبر كأن لم یكن یكون الشیك واجب الوفاء لدى االطالع علیھ وكل بیان مخا-١-/٣٦٨/المادة

    .والشیك المقدم للوفاء قبل الیوم المبین فیھ كتاریخ الصداره واجب الوفاء في یوم تقدیمھ-٢                

    . الشیك المسحوب في سوریة وواجب الوفاء فیھا یجب تقدیمھ للوفاء في خالل ثمانیة ایام-١-/٣٦٩/المادة

حوبًا في خارج سوریة وواجب الوفاء في داخلھا وجب تقدیمھ في خالل عشرین یومًا اذا فإن كان مس-٢               
كانت جھة اصداره واقعة في اوروبا او في اي بلد اخر واقع على شاطىء البحر االبیض المتوسط 

    .وفي خالل سبعین یومًا اذا كانت جھة اصداره واقعة في غیر البالد السالفھ الذكر

    .ویبدأ المیعاد السالف الذكر في الیوم المبین في الشیك انھ تاریخ اصداره-٣               

    .اذا سحب شیك بین بلدین مختلفي التقویم ارجع تاریخ اصداره الى الیوم المقابل في تقویم بلد الوفاء-/٣٧٠/المادة

    . یعتبر تقدیم الشیك الى احد غرف المقاصة بمثابة تقدیم للوفاء-/٣٧١/المادة

    . على المسحوب علیھ ان یوفي قیمة الشیك ولو بعد المیعاد المحدد لتقدیمھ-١-/٣٧٢/المادة

    .والتقبل معارضة الساحب على وفائھ اال في حالة ضیاعھ او تفلیس حاملھ-٢

فإذا عارض الساحب على الرغم من ھذا الحظر السباب اخرى وجب على قاضي االمور المستعجلة -٣
    .مل ان یأمر برفع المعارضة ولو في حالة قیام دعوى اصلیةبناء على طلب الحا

فلیس لذلك اثر على االحكام المترتبة على ،  اذا توفي الساحب او فقد اھلیتھ او افلس بعد انشاء الشیك-/٣٧٣/المادة
    .الشیك
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    . علیھ منھ بالتخالص اذا اوفى المسحوب علیھ قیمة الشیك جاز لھ ان یطلب تسلمھ من الحامل موقعًا-١-/٣٧٤/المادة

واذا كان مقابل الوفاء اقل من مبلغ الشیك جاز ، والیجوز للحامل االمتناع عن قبول الوفاء الجزئي-٢     
    .للحامل ان یطلب االداء بقدر ماھنالك من مقابل الوفاء

 وان یطلب مخالصة واذا كان الوفاء جزئیًا جاز للمسحوب علیھ ان یطلب اثبات ھذا الوفاء في الشیك-٣      
    .بذلك

وكل مایدفع من اصل قیمة الشیك تبرأ منھ ذمة ساحبھ ومظھریھ وضامنیھ وعلى حامل الشیك ان -٤      
    .یقدم االحتجاج عما بقي من قیمتھ

اذا قدمت عدة شیكات في ان واحد وكان مالدى المسحوب علیھ من نقود غیر كاٍف لوفائھا جمیعًا -١-/٣٧٥/المادة
    .اعاة ترتیب تواریخ اصدارھاوجب مر

    .فاذا كانت الشیكات المقدمة مفصولة من دفتر واحد وتحمل تاریخ اصدار واحد فاالفضلیة للشیك االسبق رقمًا-٢       

 من اوفى قیمة شیك من غیر معارضة من احد عد وفاؤه صحیحًا وذلك مع عدم االخالل بحكم المادة -١-/٣٧٦/المادة
    .انونمن ھذا الق/ ٣٩٣/

 واذا اوفى المسحوب علیھ قیمة شیك قابل للتظھیر لزمھ التحقق من انتظام تسلسل التظھیرات ولیس -٢                
    .ملزمًا ان یتحقق من صحة تواقیع المظھرین

دیمھ  اذا اشترط وفاء الشیك بعملة غیر متداولة في سوریة جاز وفاء قیمتھ في المیعاد المحدد لتق-١-/٣٧٧/المادة
    .بالعملة السوریة حسب سعرھا في یوم الوفاء

فاذا لم یقع الوفاء في یوم التقدیم فللحامل الخیار بین المطالبة بقیمة الشیك محسوبة بسعر العملة -٢
    .السوریة في یوم التقدیم او في یوم الوفاء

لعبرة لسعر الیوم الذي انتھى فیھ واذا قدم الشیك للمرة االولى بعد انقضاء المیعاد المحدد لتقدیمھ كانت ا-٣
    .میعاد التقدیم

والعرف الجاري في سوریة لتقویم النقد االجنبي ھو المعتبر انما یجوز للساحب ان یعین في الشیك -٤
    .السعر الذي تحسب على اساسھ القیمة واجبة الوفاء

    . الوفاء بعملة اجنبیة معینة والتسري االحكام المتقدمة عندما یشترط الساحب ان یكون-  ٥            

واذا تعین مبلغ الشیك بعملة تحمل اسمًا مشتركًا تختلف قیمتھا في بلد اصداره عن قیمتھا في بلد وفائھ -٦
    .فیفترض ان االداء یكون یعملة بلد الوفاء

    . بسند السحبمن ھذا القانون المتعلقة/ ٣٠٢و٣٠١و٣٠٠و٢٩٨و٢٩٧/تسري على الشیك احكام المواد -/٣٧٨/المادة

  
    الشیك المسطر والشیك المقید في الحساب:  الفصل الخامس 

    .لساحب الشیك او لحاملھ ان یسطره-١   -/٣٧٩/المادة

    .من ھذا القانون/ ٣٨٠/ویكون لھذا التسطیر االثار المبینة في المادة -٢

    .ویجري التسطیر بوضع خطین متوازیین في صدر الشیك-٣

    .یر عامًا او خاصًاویكون التسط-٤

فإذا خال مابین الخطین من اي بیان او كتب بین الخطین لفظ المصرف او اي لفظ اخر بھذا المعنى -٥
    .كان التسطیر عامًا
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    .اما اذا كتب اسم مصرف معین بین الخطین كان التسطیر خاصًا-٦

فال یتحول الى تسطیر اما التسطیر الخاص ، ویجوز ان یتحول التسطیر العام الى تسطیر خاص-٧
    .عام

    .ویعد كأن لم یكن كل شطب للتسطیر او السم المصرف المعین-٨

    .الیجوز للمسحوب علیھ ان یوفي شیكًا مسطرًا تسطیرًا عامًا اال الى احد عمالئھ او الى مصرف-١-/٣٨٠/المادة

لمصرف المعین او الى  والیجوز للمسحوب علیھ ان یوفي شیكًا مسطرًا تسطیرًا خاصًا اال الى ا-٢
    .عمیلھ ان كان ھذا المصرف ھو المسحوب علیھ

    .ومع ذلك یجوز للمصرف المعین ان یلجأ الى مصرف اخر لقبض قیمة الشیك-٣

والیجوز ألي مصرف ان یحصل على شیك مسطر اال من احد عمالئھ او من مصرف اخر وال ان -٤
    .یقبض قیمتھ لحساب اشخاص اخرین غیر من ذكروا

واذا حمل الشیك عدة تسطیرات خاصة فال یجوز للمسحوب علیھ وفاؤه اال اذا كان یحمل تسطیرین -٥
    .وكان احدھما لتحصیل قیمة بوساطة غرفة المقاصة

واذا لم یراع المسحوب علیھ او المصرف االحكام السابقة فإنھ یكون ملتزمًا بتعویض الضرر بقدر -٦
    .قیمة الشیك

على ظھر ) لقیده في الحساب (وز لساحب الشیك ولحاملھ ان یمنعا وفاءه نقدًا بوضع العبارة االتیة  یج-١-/٣٨١/المادة
الشیك او اي عبارة اخرى مماثلة وفي ھذه الحالة الیمكن ان یجري تسدید الشیك من قبل المسحوب علیھ اال 

    .لتسجیالت یقوم مقام الوفاءوالقید في ا) اعتماد في الحساب او نقل او مقاصة(بطریق القید في السجالت 

    ).قید في الحساب(ویعتبر باطًال كل شطب لعبارة -٢

ویترتب على عدم مراعاة المسحوب علیھ لالحكام المتقدمة ان یصبح مسؤوًال عن تعویض الضرر بما -٣
    .الیجاوز قیمة الشیك

القید في الحساب الصادرة من خارج تسري احكام المادة السابقة على الشیكات المشتملة على شرط -/٣٨٢/المادة
    .سوریة

  

    الرجوع بسبب عدم الوفاء:  الفصل السادس 

 لحامل الشیك الرجوع على المظھرین والساحب وغیرھم من الملزمین بھ اذا قدمھ في الوقت المحدد -١-/٣٨٣/المادة
    :ولم تدفع قیمتھ واثبت االمتناع عن الوفاء بإحدى الطرق االتیة

    .حتجاج رسمیةبورقة ا-أ

    .ببیان صادر من المسحوب علیھ مؤرخ مكتوب على الشیك ذاتھ مع ذكر یوم تقدیمھ-ب

    .ببیان مؤرخ صادر عن غرفة المقاصة یذكر فیھ ان الشیك قدم في الوقت المحدد ولم تدفع قیمتھ-ج

ن في الحالتین الواردتین في ویطلق لفظ احتجاج ایضًا في ھذا القانون على البیانین المذكوری-٢              
    .من ھذه المادة اال اذا نص على خالف ذلك/ ج،ب/الفقرتین
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    االحتجاج:  الفصل السابع 

    . یجب اثبات االمتناع عن الدفع بالوسائل المبینة في المادة السابقة قبل انقضاء المیعاد المحدد للتقدیم-١-/٣٨٤/المادة

    .دیم في اخر یوم من ھذا المیعاد جاز اثبات االمتناع في یوم العمل التالي لھفإذا وقع التق-٢                

    .من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب/ ٣٠٨و٣٠٧و٣٠٦:/تسري على الشیك احكام المواد-/٣٨٥/المادة

    :لحامل الشیك مطالبة من لھ حق الرجوع علیھ بما یأتي-/٣٨٦/المادة

    .مبلغ الشیك غیر المدفوع-١

 الفوائد ابتداء من یوم التقدیم محسوبة بمعدلھا القانوني بالنسبة للشیكات المسحوبة والمستحقة الوفاء في -٢
    .بالنسبة للشیكات االخرى%/ ١٠/سوریة وبمعدل 

    . مصاریف االحتجاج واالشعارات وغیرھا من المصاریف-٣

    :لمن اوفى شیكًا ان یطالب ضامنیھ بما یأتي-/٣٨٧/المادة

    .جمیع ما أوفاه-١

فوائد المبلغ الذي اوفاه محسوبة بالسعر القانوني ابتداء من یوم الوفاء بالنسبة للشیكات المسحوبة -٢
    .بالنسبة للشیكات االخرى%/ ١٠/والمستحقة الوفاء في سوریة ومحسوبة بسعر 

    .المصاریف التي تحملھا-٣

    .من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب/ ٣١٦و٣١٥و٣١١/تسري على الشیك احكام المواد-/٣٨٨/المادة

اذا حال دون عرض الشیك او دون تقدیم االحتجاج او مایقوم مقام االحتجاج في المواعید المعینة حائل -١-/٣٨٩/المادة
    .الیمكن التغلب علیھ فتمتد ھذه المواعید وفقًا الحكام قانون اصول المحاكمات

وان یثبت ھذا االشعار مؤرخًا ، ان یشعر دون ابطاء من ظھره لھ بالحادث القھريوعلى حامل الشیك -٢         
    .وموقعًا علیھ في الشیك او الورقة المتصلة بھ

    .من ھذا القانون/ ٣٠٦/ویتسلسل ذلك وفقًا للمادة ، وعلى من ارسل لھ االشعار ابالغ من ظھر لھ الشیك-٣         

لحادث القھري عرض الشیك للوفاء دون ابطاء وعلیھ عند االقتضاء تقدیم االحتجاج وعلى الحامل بعد زوال ا-٤      
    .او اتخاذ مایقوم مقامھ

واذا استمرت القوة القاھرة اكثر من خمسة عشر یومًا محسوبة من تاریخ الیوم الذي قام فیھ الحامل بإشعار -٥      
جاز الرجوع على ، نقضاء میعاد تقدیم الشیكمظھره بوقوع الحادث القھري ولو وقع ھذا التاریخ قبل ا

    .الملتزمین من غیر حاجة الى تقدیم الشیك او تقدیم االحتجاج او مایقوم مقام االحتجاج

والتعتبر من قبیل الحوادث القھریة االمور الشخصیة البحتة المتعلقة بحامل الشیك او بمن كلفھ تقدیمھ او تقدیم -٦     
    .م االحتجاجاالحتجاج او مایقوم مقا
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    تعدد النسخ:  الفصل الثامن 

 فیما عدا الشیك الذي لحاملھ یجوز سحب الشیك نسخًا متعددة یطابق بعضھا بعضًا ان كان مسحوبًا -١-/٣٩٠/المادة
او ، او في جزء من دولة ماواقعة عبر البحار او العكس، من دولة ومستحق الوفاء في دولة اخرى

    .اء في جزء أو أجزا مختلفة من دولة تقع عبر البحاركان مسحوبًا ومستحق الوف

واذا سحب شیك بأكثر من نسخة وجب ان یوضع في متن كل نسخة منھ رقمھا واال اعتبرت كل نسخة -٢                
    .منھا شیكًا مستقًال

    .من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب/ ٣٣٢/ تسري على الشیك احكام المادة -/٣٩١/المادة

  

    التحریف:  الفصل التاسع 

    .من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب/ ٣٣٦/تسري على الشیك احكام المادة -/٣٩٢/المادة

 یتحمل المسحوب علیھ وحده الضرر المترتب على شیك مزور او محرف اذا لم یمكن نسبة اي خطأ -١-/٣٩٣/المادة 
    .الى الساحب المبین اسمھ في الصك

    .وبوجھ خاص یعتبر الساحب مخطئًا اذا لم یحافظ على دفتر الشیكات المسلم الیھ بما ینبغي من عنایة-٢                

  

    التقادم:  الفصل العاشر 

 تسقط بالتقادم دعوى حامل الشیك تجاه المسحوب علیھ بمضي ثالث سنوات محسوبة من تاریخ -١-/٣٩٤/المادة
    .لشیك للوفاءانقضاء المیعاد المحدد لتقدیم ا

 وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظھرین والساحب والملتزمین االخرین بمضي ستة -٢
    .شھور محسوبة من تاریخ انقضاء میعاد التقدیم

وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمین بوفاء الشیك بعضھم تجاه البعض بمضي ستة شھور -٣
    .ى فیھ الملتزم او من الیوم الذي خوصم فیھ بدعوى الرجوعمحسوبة من الیوم الذي اوف

والتسقط بمضي المواعید المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم یقدم مقابل الوفاء او قدمھ ثم سحبھ -٤
    .كًال او بعضًا والدعاوى على سائر الملتزمین الذین حصلوا على كسب غیر عادل

    .من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب/ ٣٤٣و٣٤٢و٣٤٠و٣٣٩و٣٣٨:/الموادتسري على الشیك احكام -/٣٩٥/المادة

    أحكام عامة:  الفصل الحادي عشر 

فیبقى الدین االصلي قائمًا بكل مالھ من ضمانات الى ، ال یتجدد الدین بقبول الدائن تسلم شیك استیفاء لدینھ-/٣٩٦/المادة
    .ان توفى قیمة ھذا الشیك

    .من ھذا القانون المتعلقة بسند السحب/ ٣٢١/ على الشیك حكم المادة یسري-/٣٩٧/المادة

یعاقب بغرامة التتجاوز خمسة وعشرین الف لیرة سوریة كل من اصدر شیكًا لم یدون فیھ مكان -١-/٣٩٨/المادة
وكل من سحب شیكًا ، وكل من اصدر شیكًا بدون تاریخ او اثبت فیھ تاریخًا غیر صحیح، اصداره

    .مصرفعلى غیر ال

ویحكم بالغرامة نفسھا على المظھر االول للشیك او حاملھ اذا خال الشیك من بیان مكان اصداره او -٢
    .تاریخھ او كتب فیھ تاریخ الحق لتاریخ تظھیره او تقدیمھ
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    .ولیس الحد منھما حق الرجوع بھذه الغرامة على غیره-٣

 یكون خالیًا من مكان اصداره او تاریخھ وكل من ویحكم ایضًا بھذه الغرامة على كل من اوفى شیكًا-٤
    .تسلم ھذا الشیك على سبیل المقاصة

    .ویحكم بھذه الغرامة ایضًا على كل من اصدر شیكًا لیس لھ مقابل وفاء كامل وسابق الصداره-٥

    .كل ذلك مع عدم االخالل بتطبیق احكام قانون العقوبات عند االقتضاء-٦

/ ٣٥٢/یًا من ذكر مكان االصدار اذا توافر فیھ ماھو مبین بالفقرة االخیرة من المادة والیعتبر الشیك خال-٧
    .من ھذا القانون

 على كل مصرف سلم عمیلھ دفتر شیكات بیضاء للدفع بموجبھا من خزانتھ ان یكتب على كل صحیفة -١-/٣٩٩/المادة
    .منھ اسم الشخص الذي تسلم الیھ ورقم حسابھ

    .وكل مخالفة لحكم ھذه المادة یعاقب فاعلھا بغرامة التتجاوز خمسة وعشرین الف لیرة سوریة-٢                

یعاقب بغرامة التقل عن عشرة االف لیرة سوریة والتتجاوز خمسة وعشرین الف لیرة سوریة كل -/٤٠٠/المادة
    .مسحوب علیھ صرح عن علم بوجود مقابل وفاء اقل مما لدیھ

من قانون العقوبات جاز للمدعي / ٦٥٣و٦٥٢/اقیمت على الساحب دعوى جزائیة وفقًا للمادتین اذا -١-/٤٠١/المادة
الشخصي ان یطلب من المحكمة الجزائیة ذات االختصاص الحكم لھ بمبلغ مساو لقیمة الشیك دون 

    .ان یخل ذلك بحقھ عند االقتضاء في التضمینات كافة

    .بحقوقھ امام المحاكم العادیة اذا اختار ذلكولصاحب الحق المطالبة -٢                

كل مصرف رفض بسوء نیة وفاء شیك لھ مقابل وفاء مسحوب علیھ سحبًا صحیحًا ولم یقدم اي -/٤٠٢/المادة
اعتراض على صرفھ یكون مسؤوًال تجاه الساحب عما اصابھ من ضرر بسبب عدم الوفاء وعما 

    .لحق اعتباره المالي من اذى

    .في ھذا القانون على كل االشخاص والمؤسسات التي تحترف االعمال المصرفیة) مصرف(یطلق لفظ -/٤٠٣/المادة

 التنطبق النصوص الواردة في باب الشیك و التي تحیل الى احكام اخرى في باب سند السحب اال بالقدر -/٤٠٤/المادة
    .الذي التتعارض فیھ مع ماھیة الشیك

    القابلة لالنتقال بطریقة التظھیرسائر االسناد : الباب الرابع 

یجوز ،  كل سند یلتزم بھ موقعھ تسلیم مبلغ من المال أو كمیة من المثلیات في محل ووقت معینین- ١ - /٤٠٥/المادة 
    .انتقالھ بطریقة التظھیر اذا كان منشأ على وجھ صریح بعبارة االمر

القانون وما یلیھا الخاصة بتظھیر سند من ھذا / ٢٦٣/ ویكون التظھیر خاضعا ألحكام المادة - ٢
    .السحب ما لم یكن في القانون أو السند نفسھ احكام مخالفة

 ولیس لمدین ان یحتج بأسباب للدفع غیر االسباب الناشئة عن السند نفسھ واالسباب التي یملكھا - ٣
    .اال اذا كان المدعي سیئ النیة، مباشرة ضد المدعي

    .ء اال مقابل تسلیم سند االمر مشتمال على ذكر االیصال وال یجبر على الوفا- ٤

 اذا سلم على سبیل ایفاء الدین سند سحب او سندا المر أو غیرھما من االسناد القابلة للتظھیر فال یعد ذلك /٤٠٦/المادة 
    .تجدیدا للتعاقد ما لم تكن ارادة الطرفین تفید العكس
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    القیم المنقولة: الباب الخامس 

  

    وراق المالیةاأل
 ان االسھم واسناد القرض واسناد الدخل وغیر ذلك من السناد القابلة للتداول التي تصدر بالجملة - /٤٠٧/المادة 

یجوز ان تكون اسمیة أو ،وتخول الحق بقیم متساویة من المال ویمكن تسعیرھا في احدى االسواق المالیة
    .ي باب الشركات المساھمة المؤسسة في سوریةلحاملھا أو لالمر مع مراعاة االحكام الواردة ف

    . اذا كان السند ونشأ لحاملھ فانتقالھ یتم بمجرد التسلیم- ١ -/ ٤٠٨/المادة 

وما دام المدین لم یتلق .  ویعتبر كل حائز لھذا السند ذا صفة الستعمال الحقوق المختصة بھ- ٢
    .اعتراضا قانونیا یكون دفعھ لحامل السند مبرئا لذمتھ

 ولیس للمدین ان یحتج تجاه حامل السند اال بأسباب الدفع المستندة الى بطالن السند أو الناشئة عن - ٣
    .نص السند نفسھ

 اذا كان السند اسمیا فحق مالكھ یثبت بإجراد تسجیل باسمھ في سجالت المؤسسة التي اصدرت - ١ - /٤٠٩/المادة 
    .السند

    .لكیة ھذا السند من ھذا التسجیل وتنشأ م- ٢                   

 یتم التفرغ عن السند االسمي بتصریح یفید االنتقال یدون في السجالت ویوققع علیھ المتفرغ أو - ١ - /٤١٠/المادة 
    .وكیلھ

    . ویحق للمؤسسة المدینة قبل تسجیل التفرغ آن تطلب من صاحب التصریح اثبات ھویتھ واھلیتھ- ٢

غ المالك الجدید الذي یسجل السمھ حقا شخصیا ومباشرا ولیس للمؤسسة المدینة  ویخول ھذا التفر- ٣
    .ان تحتج تجاھھ بأي سبب من اسباب الدفع یختص بمالكي السند السابقین

 یجوز ان تكون االسناد االسمیة مشتملة على قسائم قابلة لالقتطاع تخول حاملھا حق استیفاء - /٤١١/المادة 
    ).وتسمى اسنادا مختلطة(عات والفوائد االستحقاقات والتوزی

    . ان اسناد القیم المنقولة المنشأة المر تنتقل بطریقة التظھیر- ١ - /٤١٢/المادة 

 ویخضع تظھیرھا للقواعد التي یخضع لھا تظھیر سند السحب ما لم یكن ھناك احكام مخالفة ناشئة - ٢                  
    .یة السند نفسھعن القوانین واالنظمة أو عن ماھ
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   الصلح الواقي واإلفالس: الكتاب الرابع 

    الصلح الواقي:  الباب األول 

 یحق لكل تاجر قبل توقفھ عن الوفاء أو في خالل االیام العشرة التي تلي ھذا التوقف ان یطلب من - /٤١٣/المادة 
عو دائنیھ لیعرض علیھم صلحا ة البدایة المدنیة في المنطقة التي فیھا مركزه الرئیسي ان تدممحك

    .واقیا من االفالس

 على التاجر ان یقدم تأییدا لھذا الطلب دفاتره التجاریة االجباریة المنظمة وفقا لالصول منذ ثالث - ١ -/ ٤١٤/المادة 
وان یقدم ایضا ، سنوات على االقل أو من بدء مدة احترافھ التجارة اذا كانت تقل عن ثالث سنوات

 قیده في سجل التجارة وبیانا مفصال وتقدیریا العمالھ وبیانا باسماء جمیع دائنیھ مع وثیقة تثبت
    .االشارة الى مبلغ دین كل منھم ومحل اقامتھ

    . واذا كان االمر یختص بشركة فتبرز المستندات المثبتة النشائھا وفقا لالصول- ٢

وان یبین معدل التوزیع الذي ینوي ، لح وعلى التاجر ان یوضح االسباب التي حملتھ على طلب الص- ٣
وان یعین ایضا ، عرضھ على دائنیھ أو االسباب التي تحول دون االفصاح في الحال عن مقترحاتھ

    .الضمانات العینیة أو الشخصیة التي یقدمھا لدائنیھ

عادیة اذا  وعلى كل حال ال یجوز ان یكون المعدل المقترح اقل من ثالثین بالمائة من اصل دیونھ ال- ٤
كانت مھلة الوفاء سنة واحدة وال یكون اقل من خمسین بالمائة اذا كانت المھلة ثمانیة عشر شھرا 

    .وال اقل من خمس وسبعین في المائة اذا كانت المھلة ثالث سنوات

    :لحاالت اآلتیة على المحكمة بعد استماع النیابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب في ا- ١ - /٤١٥/المادة 

    . اذا لم یودع التاجر الدفاتر والمستندات المبینة في المادة السابقة-أ 

 اذا كان قد سبق ان حكم علیھ باالفالس االحتیالي أو بالتزویر أو بالسرقة أو بإساءة االئتمان -ب 
ابق أو كان قد أو االحتیال أو اختالس االموال العامة أو كان لم یقم بما التزم بھ في صلح واق س
    .شھر افالسھ سابقا ولم یف دیون جمیع دائنیھ تماما أو لم یقم بالتزامات الصلح بتمامھا

    . اذا لم یقدم ضمانات كافیة للقیام بتوزیع المعدل المقترح-ج 

 اذا فر بعد اغالق متاجره أو اختلس أو اخفى أو بدد بطریقة الغش أو االحتیال قسما ھاما من -د 
    .اموالھ

تقرر المحكمة من تلقاء ،  وفي جمیع ھذه االحوال اذا كان التاجر قد توقف عن وفاء دیونھ التجاریة- ٢              
    .نفسھا شھر افالسھ

 اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار ال یقبل أي طریق من - ١ - /٤١٦/المادة 
ئنین للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح طرق المراجعة دعوة الدا

    .الواقي

    . وتقوم المحكمة بوظائف القاضي المنتدب- ٢

    . وللمحكمة ان تعھد بالوظائف المذكورة أو ببعضھا الى احدى محاكم الصلح في منطقتھا- ٣

ل ثالثین یوما على االكثر ابتداء من  یعین القاضي المنتدب محل االجتماع وتاریخھ وساعتھ في خال- ٤
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    .تاریخ قرار المحكمة كما یعین المیعاد الذي یجب فیھ شھر ھذا القرار وابالغھ الى الدائنین

 ویعین ایضا مفوضا من غیر الدائنین تكون مھمتھ في ھذه االثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري - ٥
 التحقیق عن طریقة تصرف المدین ثم یقدم تقریرا لكتلة ما علیھ من الدیون واجراء،والتثبت مما لھ 

    .الدائنین في ھذا الشأن

 وعلیھ ان یعین للتاجر المفلس میعادا ال یجاوز خمسة ایام الكمال البیان المشتمل على اسماء دائنیھ - ٦
    .عندما یثبت التاجر في طلبھ عدم تمكنھ من تقدیم ھذا البیان كامال في الحال

 على طلب القاضي المنتدب یشار الى قرار المحكمة بشرح یوقعھ القاضي أو الكاتب ویسطر  وبناء- ٧
كما یشار الیھ في قید المدین في سجل ، في آخر القیود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد الیھ دفاتره

    .التجارة

ى لوحة اعالنات المحكمة ونشر  یقوم كاتب المحكمة بشھر القرار بوساطة اعالنات تلصق عل- ١ - /٤١٧/المادة 
كل ذلك في میعاد یعین في القرار ، خالصتھ في احدى الصحف وبطلب تسجیلھ في سجل التجارة

    .نفسھ

فیحق للمحكمة ان ،  واذا كان بیان اسماء الدائنین غیر كامل أو وجد من الضرورة التوسع في الشھر- ٢
    .تقرر النشر في صحف اضافیة

    .ان تقرر نشر الخالصة في الصحف االجنبیة ایضا اذا اقتضى االمر ذلك ویجوز للمحكمة - ٣

 وعلى الكاتب ان یعلم الدائنین باسم المدین واسم القاضي المنتدب واسم المفوض وتاریخ القرار - ٤
ویجري . المختص بدعوة الدائنین ومحل االجتماع وتاریخھ مع بیان موجز القتراحات المدین

    .حضر أو بالبرید المضمون أو غیر ذلك من وسائل االتصال السریعالتبلیغ بوساطة الم

    . ویجب ان تضم الى الملف االوراق المثبتة لحصول الشھر والتبلیغ الى الدائنین- ٥

 منذ تاریخ ایداع الطلب الى ان یكتسب الحكم المتضمن تصدیق الصلح قوة القضیة المقضیة ال - ١ - /٤١٨/المادة 
یده سند سابق لتاریخ الحكم ان یباشر أو یتابع معاملة تنفیذیة أو ان یكتسب أي حق یحق ألي دائن ب

    .وكل ذلك تحت طائلة البطالن، امتیاز على اموال المدین أو ان یسجل رھنا أو تأمینا عقاریا

 تبقى موقوفة المواعید المختصة بالتقادم وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت بسبب - ٢
    .جراءات المبینة فیما تقدماال

 ان الدیون العادیة التي لیس لھا أي امتیاز تعد مستحقة االداء ویتوقف سریان فائدتھا تجاه الدائنین - ٣
    .فقط

 اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان كانت ممتازة فال تخضع لآلثار القانونیة المنصوص علیھا - ٤
    .في ھذه المادة

 في اثناء اجراءات الصلح الواقي یبقى المدین قائما بادارة اموالھ ویثابر على القیام بجمیع االعمال - ١ - /٤١٩/المادة 
    .العادیة المختصة بتجارتھ تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب

    . ویحق لھما ان یطلعا على الدفاتر التجاریة في كل وقت- ٢                  

 ال تسري بالنسبة للدائنین الھبات وغیرھا من التصرفات المفقرة والكفالة التي یعقدھا المدین في - ١ - /٤٢٠/المادة 
    .اثناء اجراءات الصلح الواقي

 وتطبق القاعدة نفسھا اذا قام المدین باقتراض المال ولو كان االقتراض في شكل سندات تجاریة أو - ٢                
ما أو أجرى بیوعا ال دخل لھا في ممارسة تجارتھ أو رتب على اموالھ عقد المدین صلحا أو تحكی

وال یحق للقاضي ان یرخص بذلك إال اذا كانت . رھنا أو تأمینا بدون ترخیص من القاضي المنتدب
    .فائدتھ جلیة واضحة للدائنین
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قسما من موجوداتھ أو اھمل عن قصد  اذا خالف المدین احكام المادتین السابقتین أو ثبت انھ اخفى - ١ - /٤٢١/المادة 
ذكر بعض الدائنین أد اذا ارتكب بوجھ عام اعماًال احتیالیة یرفع القاضي المنتدب االمر للمحكمة 

    .لتقرر شھر االفالس

 وال یحول ذلك دون فرض العقوبات الجزائیة بحق التاجر الذي خالف احكام ھذه المادة واحكام - ٢                   
  .من ھذا القانون) ٤٢٠ - ٤١٩(ین تالماد

،  بعد اطالع المفوض على دفاتر المدین ومستنداتھ وباالستناد الى المعلومات التي تمكن من جمعھا- ١ - /٤٢٢/المادة 
یتحقق القاضي المفوض من صحة بیان الدائنین والمدینین ویدخل علیھ التعدیالت الالزمة ویبین 

  .المبالغ المترتبة للمدین أو علیھ

     . ویحق لھ عند االقتضاء ان یطلب من اصحاب العالقة االیضاحات الالزمة- ٢

 ثم یضع المفوض بال ابطاء تقریرا مفصال عن حالة المدین التجاریة وعن تصرفاتھ ویودع ھذا - ٣
     .التقریر دیوان المحكمة قبل موعد االجتماع المعین للصلح بثالثة ایام على االقل

     . یرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنین- ١ - /٤٢٣/المادة 

 ویحق لكل دائن ان یقیم عنھ وكیال خاصا یحمل وكالة خطیة ویجوز ان تكتب ھذه الوكالة بدون ایة - ٢
     .معاملة على كتاب الدعوة أو البرقیة

عذر حضوره وال تقبل الوكالة عنھ اال اذا ت،  وعلى المدین أو من ینوب عنھ قانونا ان یحضر بنفسھ- ٣
     .والبد في ھذه الحالة من وكالة خاصة. بوجھ مطلق وتحقق القاضي المنتدب من ذلك

     . وبعد تالوة تقریر القاضي المفوض یقدم المدین مقترحاتھ النھائیة- ٤

 واذا لم یمكن انجاز جمیع المعامالت في الیوم المعین تعتبر متابعتھا مؤجلة حكما الى اقرب یوم - ٥
ویجري االمر على ھذا المنوال . ون حاجة الى اعالم الدائنین مجددا حتى الغائبین منھمبد، عمل

     .الى ان تتم المعامالت

 لكل من الدائنین ان یعرض االسباب التي من اجلھا یعتقد ان ھذا أو ذاك من الدیون مشكوك فیھ أو - ١ - /٤٢٤/المادة 
     .ن مقترحاتھ غیر جدیرة بالقبولان المدین لیس اھال للتساھل الذي یلتمسھ أو ا

     .وعلیھ ان یعطي جمیع االیضاحات التي تطلب منھ،  وللمدین ان یؤدي جوابھ- ٢

     . ثم یذكر ملخص جمیع ھذه االمور في المحضر وتضم الیھ جمیع المستندات- ٣

وان تمثل ھذه ، ا في التصویت یجب ان توافق على الصلح الواقي اغلبیة الدائنین الذین اشتركو- ١ - /٤٢٥/المادة 
االغلبیة على االقل ثالثة ارباع الدیون غیر الممتازة وغیر المؤمنة برھن أو تأمین منقول أو غیر 

     .منقول

 على انھ یجوز للدائنین اصحاب االمتیاز والرھون والتأمینات العقاریة أو غیر العقاریة ان یشتركوا - ٢
     .نازلوا عن حقھم في استعمال التأمین المعطى لھمفي تألیف ھذه االكثریة بشرط ان یت

 ویجوز ان یقتصر ھذا التنازل على قسم من تأمین الدین وملحقاتھ بشرط ان یكون القسم المتنازل - ٣
     .عنھ معینا وال یقل عن ثلث مجموع الدین



 68  قسم الدراسات -غرفة تجارة حمص______________________________________________________________________

الصلح الذي  على ان االشتراك في التصویت من غیر تصریح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ ب- ٤
     .یفید حتما التنازل عن تأمین الدین بكاملھ، سیبحث فیما یلي

 وتجري المحكمة في قرار الثبیت حساب الزیادة التي یمكن حصولھا في موجودات المدین على اثر - ٥
     .ھذا التصویت وھذا القبول

 عقاري وان كان ھذا  تسقط حتما آثار التنازل عن امتیاز أو عن رھن أو تأمین عقاري أو غیر- ٦
     .التنازل جزئیا اذا لم یتم الصلح أو تقرر ابطالھ

 ال تدخل في حساب االغلبیة المبینة في المادة السابقة دیون زوج المدین وال دیون اقاربھ - ١ - /٤٢٦/المادة 
     .ومصاھریة لغایة الدرجة الرابعة بما فیھا ھذه الدرجة

اص الذین احرزوا ھذه الدیون بطریقة التفرغ أو المزایدة في  ویحرم ایضا من التصویت االشخ- ٢
     .خالل السنة التي سبقت طلب الصلح

 اذا حدث التفرغ عن الدیون بعد القرار المختص بدعوة الدائنین ال یمنح حق التصویت في عقد - ٣
     .الصلح

وعلى ھؤالء ان ، ء الذین قبلوا الصلح على القاضي المنتدب ان یذكر في محضر الدائنین اسما- ١ - /٤٢٧/المادة 
     .یوقعوا جمیعھم على المحضر

 ویدخل في حساب االغلبیة الذین اعربوا عن قبولھم بكتاب أو برقیة الى القاضي المنتدب أو الى - ٢
     .الكاتب في االیام الخمسة التي تلي اختتام محضر االجتماع

     . ویضمھ الیھ ویقید الكاتب ھذا القبول على ھامش المحضر- ٣

 قبل توقیع المحضر یدّون فیھ القاضي المنتدب قرارا یدرجھ في المحضر یدعو بھ اصحاب العالقة الى - /٤٢٨/المادة 
     .حضور جلسة معینة امام المحكمة الجل تصدیق الصلح في میعاد ال یتجاوز عشرین یوما

 الجلسة المعینة للتصدیق بثالثة ایام تقریره المعلل في  على المفوض ان یودع دیوان المحكمة قبل- ١ - /٤٢٩/المادة 
     .امكان قبول الصلح

     . ویقدم القاضي المنتدب تقریره في الجلسة- ٢

     . ویحق للمدین وللدائنین ان یتدخلوا في المناقشة- ٣

دین  وللمحكمة ان تدعو المفوض الى غرفة المذاكرة الخذ ایضاحات منھ بعد ان ترسل علما للم- ٤
     .وللدائنین المتدخلین

 تقدر المحكمة في حكم التصدیق بصورة مؤقتة واستنادا الى القرائن اھمیة الدیون المصرح بھا - /٤٣٠/المادة 
ومبالغھا لتتحقق من وجود االغلبیة المقتضاة مع االحتفاظ بما یمكن صدوره فیما بعد من االحكام ،

     .المكتسبة قوة القضیة المقضیة

 اذا اعتبرت المحكمة ان المدین یستحق االستفادة من الصلح وان االعتراضات المبینة في المواد - ١ - /٤٣١ /المادة
السابقة ال تزیل االغلبیة المطلوبة وان مقترحات الصلح ال تقل عن الحد االدنى القانوني وانھا 

     .فتقرر تصدیق الصلح، مشروعة وتنفیذھا مضمون

     .لحكم نفسھ بوجوب ایداع حصص التوزیع التي تعود للدیون المصرح بھا وتقضي المحكمة في ا- ٢

     . اما اذا رفضت المحكمة تصدیق الصلح فعلیھا ان تعلن االفالس من تلقاء نفسھا- ٣
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 ال یحق للمدین قبل ان ینفذ جمیع ما التزم بھ في عقد الصلح ان یبیع أو یرھن عقاراتھ أو ان ینشئ - ١ - /٤٣٢/المادة 
وبوجھ عام ان یتخلى عن قسم من موجوداتھ بطریقة غیر التي تستلزمھا ماھیة ، قوق تأمینح

ما لم یوجد اتفاق مخالف في عقد الصلح أو في قرار آخر صدر وفق الشروط ، تجارتھ أو صناعتھ
     .المبینة سابقا وصدقتھ المحكمة

     .دیم االثر تجاه اصحاب الدیون السابقة لتصدیق الصلح وكل عمل یقوم بھ المدین خالفا لھذا المنع یكون ع-  ٢        

     . یجب شھر االحكام القاضیة برفض الصلح أو التصدیق علیھ- ١ -/ ٤٣٣/المادة 

     . ویكون ھذا الشھر وفقا للقواعد التي ستحدد فیما یلي لحكم شھر االفالس- ٢                   

الفین ان یعترضوا على تصدیق الصلح في خالل خمسة ایام من تاریخ اختتام  یحق للدائنین المخ- ١ - /٤٣٤/المادة 
     .المحضر النھائي

     . ویجب ان یحتوي ھذا االعتراض على االسباب وان یبلغ الى كل من المدین والقاضي المفوض- ٢

     . وال یقبل االستئناف اال من المدین نفسھ أو من الدائنین المعترضین- ٣

     .اد االستئناف فھو خمسة عشر یوما اما میع- ٤

 وعندما یكتسب الحكم بتصدیق الصلح قوة القضیة المقضیة تنتھي حتما مھمة القاضي المفوض اال - ٥
     .اذا كان في عقد الصلح نص صریح یكلفھ مراقبة تنفیذه

     .ف یعد باطالوكل اتفاق مخال.  ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقبة یحددھا القاضي المنتدب- ٦

     . لتصدیق الصلح الواقي اثر ملزم لجمیع الدائنین- ١ -/ ٤٣٥/المادة 

 ان الدائنین بمن فیھم من رضي بعقد الصلح یحتفظون بجمیع حقوقھم على شركاء المدین في الدین - ٢                  
ان یتدخلوا في المناقشة ، غیر انھ یحق لھؤالء، وكفالئھ والغیر الذین تفرغ لھم المدین عن حقوقھ

     .لتقدیم مالحظاتھم في شأن الصلح

 یستفید الشركاء المسؤولون شخصیا عن دیون الشركة من الصلح الممنوح لھا ما لم یتضمن عقد - /٤٣٦/المادة 
     .الصلح نصا مخالفا

مائة من مجموع الدیون  في كل شركة تجاریة اصدرت اسناد قرض تزید قیمتھا على عشرین بال- ١ - /٤٣٧/المادة 
ال یجوز منح الصلح إال اذا وافقت الھیئة العامة الصحاب االسناد المذكورة على ، التي علیھا

     .المقترحات بقرار یتخذ وفقا لشروط النصاب واالغلبیة المطلوبة في الشركات المساھمة

 ایا كانت النسبة بین مبلغ الدین الناشئ عن  موافقة الھیئة العامة الصحاب اسناد القرض واجبة- ٢                  
االسناد ومجموع الدین العام اذا كان عقد الصلح یتضمن شروطا خاصة ال تتفق مع الشروط التي 

     .عینت عند اصادار االسناد فیما یختص باصحابھا

دد سابقا لدعوة الدائنین  كلما وجدت فائدة من عقد ھیئة عامة الصحاب اسناد القرض فالمیعاد الذي ح-/ ٤٣٨/المادة 
     .یمكن ان یزاد الى ستین یوما

 ان اصحاب اسناد القرض المشترط لھا اداء مكافأة عند الوفاء ال یقتصرون على المطالبة بسعر - /٤٣٩/المادة 
     .االصدار بل یضیفون الیھ الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضیة
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لمحكمة بناء على طلب اي دائن یقدم خالل ثالث سنوات ابتداء من تاریخ شھر حكم  یحق ل- ١ -/ ٤٤٠/المادة 
ان تبطل الصلح وان تشھر افالس المدین اذا ثبت انھ بالغ بالحیلة في تحدید الدیون ، التصدیق

     .المترتبة علیھ أو اخفى قسما ال یستھان بھ من موجوداتھ

     .د تصدیقھ وال تقبل اي دعوى اخرى البطال الصلح بع- ٢

 واذا حكم بابطال الصلح برئت ذمة الكفالء الذین لم یشتركوا في الحیلة من االلتزامات التي ترتبت - ٣
علیھم في عقد الصلح وسقطت حكما الرھون العقاریة وغیرھا من التأمینات المنشأة في الصك 

     .نفسھ

لمنصوص علیھا في عقد الصلح فیحق لكل دائن بعد مالحقة  اذا لم یقم المدین بتنفیذ جمیع االلتزامات ا- /٤٤١/المادة 
الكفالء واالحتجاج بالحقوق الممنوحةعلى سبیل التأمین ان یطلب فسخ الصلح وشھر افالس 

     .المدین

 یجوز ان یشترط في عقد الصلح اال تبرأ ذمة التاجر نھائیا من القسم المسقط من دینھ بمقتضى ھذا - ١ - /٤٤٢/المادة 
     .اال اذا بقي معسراالعقد 

 على ان مدة تطبیق ھذا الشرط یجب ان تحدد بخمس سنوات كما یشترط ان تزید قیمة موجودات - ٢                   
     .المدین عن الدیون المترتبة علیھ بمعدل خمسة وعشرین بالمائة علي االقل

  

     اإلفالس: الباب الثاني 
     شھر اإلفالس:  الفصل األول 

 مع االحتفاظ بتطبیق احكام الباب السابق یعتبر في حالة االفالس كل تاجر یتوقف عن دفع دیونھ -/ ٤٤٣/مادة ال
     .وكل تاجر ال یدعم الثقة المالیة بھ اال بوسائل یظھر بجالء انھا غیر مشروعة، التجاریة

د في منطقتھا المركز الرئیسي العمال  یشھر االفالس بحكم من محكمة البدایة المدنیة التي یوج- ١ - /٤٤٤/المادة 
     .المدین

     . ویكون ھذا الحكم معجل النفاذ- ٢

     . واذا قضت عدة محاكم في آن واحد بشھر االفالس التاجر نفسھ یصار الى تعیین المرجع- ٣

 المحكمة التي شھرت االفالس تكون ذات اختصاص لرؤیة جمیع الدعاوى التي یكون منشؤھا - ٤
     . المختصة باالفالسالقواعد

     . یجوز ان ترفع الدعوى الي المحكمة بتصریح من التاجر نفسھ- ١ - /٤٤٥/المادة 

 ویجب علیھ ان یقوم بھذا التصریح في خالل عشرین یوما من تاریخ توقفھ عن الدفع تحت طائلة - ٢
     .ادانتھ بجنحة االفالس التقصیري

انیة مفصلة یصدق على مطابقتھا لحالة موجوداتھ والدیون  وعلیھ ان یودع في الوقت نفسھ میز- ٣
     .المطلوبة منھ
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     . یجوز أیضًا أن ترفع الدعوى الى المحكمة باستدعاء یقدمھ دائن أو دائنین-١- /٤٤٦/المادة

     .یجب أال یتجاوز معیاد الجلسة ثالثة أیام من تاریخ تسجیل االستدعاء-٢  

یحق ، كما لو أغلق التاجر مخازنھ وھرب أو أخفى قسمًا ھامًا من موجوداتھ وفي األحوال المستعجلة -٣  
للدائنین مراجعة المحكمة في غرفة المذاكرة وعندئذ تفصل المحكمة الدعوى في غرفة المذاكرة 

     .بدون دعوة الخصوم

دائنین بناء على طلب النیابة  للمحكمة أن تأمر باتخاذ التدابیر االحتیاطیة الالزمة لصیانة حقوق ال-١- /٤٤٧/المادة 
     .العامة أو من تلقاء نفسھا

     . وللمحكمة عند االقتضاء أن تشھر اإلفالس من تلقاء نفسھا أیضًا-٢                  

 یجوز شھر إفالس التاجر الذي اعتزل التجارة أو توفي في معیاد سنة تبدأ من تاریخ اعتزالھ -١-/ ٤٤٨ /-المادة
     . تاریخ وفاتھ إذا كان توقفھ عن الدفع سابقًا لالعتزال أو للوفاةالتجارة أو من

     . یجوز لورثة التاجر المتوفي أن یطلبوا شھر إفالسھ مع مراعاة المیعاد المذكور في الفقرة السابقة-٢                   

     .ع یجب أن یتضمن الحكم بشھر اإلفالس تعیین وقت التوقف عن الدف-١- /٤٤٩/المادة 

 ویجوز للمحكمة أن ترجع وقت التوقف عن الدفع الى تاریخ أسبق بحكم أو عدة أحكام بتبدیل التاریخ -٢
المذكور تصدرھا بناء على تقریر القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب كل ذي 

     .دةویحق ألي من الدائنین أن یقوم بالمراجعة على ح، مصلحة ال سیما طلب الدائنین

. من ھذا القانون/ ٥٠٣/ وال یجوز قبول ھذا الطلب بعد انقضاء المیعاد المنصوص علیھ في المادة -٣
وبعد انقضاء ھذا المیعاد یصبح التاریخ الذي عین للتوقف عن الدفع محددًا على وجھ ال یقبل 

     .المراجعة من جھة الدائنین

قف عن الدفع الى أكثر من ثمانیة عشر شھرًا قبل  وفي جمیع األحوال ال یمكن إرجاع تاریخ التو-٤
     .الحكم بشھر اإلفالس

 یجب أن یلصق الحكم بشھر اإلفالس واألحكام القاضیة بتبدیل تاریخ التوقف عن الدفع خالل خمسة -١- /٤٥٠/المادة 
أیام من صدورھا بوساطة وكالء التفلیسة في ردھة المحكمة التي أصدرتھا وفي أقرب مركز 

     .رصة وسوق األوراق المالیة وعلى باب مؤسسة المفلس التجاریةللبو

     . ویجب أیضًا أن تنشر خالصتھا خالل المیعاد نفسھ في إحدى الصحف الیومیة-٢

 ویجب أن یتم ھذا النشر في المكان الذي شھر فیھ اإلفالس وفي سائر األماكن التي یكون للمفلس -٣
     .فیھا مؤسسات تجاریة

ي الوقت نفسھ أن تسجل ھذه األحكام في سجل المتجر وأن تبلغ الى النیابة العامة بواسطة  ویجب ف-٤
     .الكاتب

 ویجوز للمفلس أن یسلك جمیع طرق المراجعة في األحكام المذكورة بمواجھة من كان خصمًا فیھا -٥
     .ولوكالء التفلیسة التدخل في الدعوى

     .ع طرق المراجعة ما لم یكن في ھذا القانون نص مخالف تقبل ھذه األحكام جمی-١- /٤٥١/المادة 

     . وتقبل الطرق المذكورة في جمیع األحكام التي تصدر في المواد اإلفالسیة-٢

     . تبدأ المواعید القانونیة لطرق المراجعة من الیوم الذي یلي صدور الحكم-٣

ونشر الخالصة في الصحف الیومیة فتبدأ من الیوم الذي أما المواعید المختصة باألحكام الخاضعة لمعامالت اإللصاق 
     .یلي إتمام ھذه المعامالت

   .   وال یكون في حال من األحوال لطق المراجعة التي یمارسھا المفلس أي أثر موقف-٤                
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    اآلثار المباشرة للحكم بشھر اإلفالس: الفصل الثاني 

جار الذین شھر إفالسھم ولم یستعیدوا اعتبارھم في جدول یلصق على باب كل محكة  تدرج أسماء الت-١-/٤٥٢/المادة 
     .وفي لوحة إعالنات سوق األوراق المالیة والبورصة

     . وال یدرج اسم التاجر في الجدول إذا كان متوفى وقت شھر إفالسھ-٢

     . وفي سائر األحوال یشطب اسم التاجر المفلس بعد وفاتھ بستة أشھر-٣

 تسقط حقوق المفلس السیاسیة بشھر إفالسھ وال یجوز لھ أن یكون ناخبًا أو منتخبًا في المجالس - /٤٥٣/المادة 
     .السیاسیة أو المھنیة وال أن یقوم بوظیفة أو بمھمة عامة

ن إدارة  یترتب حتمًا على الحكم بشھر اإلفالس ومن تاریخ صدوره تخلي المفلس لوكالء التفلیسة ع-١- /٤٥٤/المادة 
     .جمیع أموالھ بما فیھا األموال التي یمكن أن یحرزھا في مدة اإلفالس

 وال یجوز للمفلس على الخصوص أن یبیع شیئًا من أموالھ وال یحق لھ القیام بأي وفاء أو قبض إال -٢
     .إذا كان الوفاء عن حسن نیة لسند تجاري

 إال بصفة متدخل في الدعاوى التي یخاصم فیھا  وال یمكنھ أن یتعاقد وال أن یخاصم أمام القضاء-٣
     .من ھذا القانون/ ٤٥٠/من المادة ) ٥(وذلك مع مراعة أحكام الفقرة . وكالء التفلیسة

     . على أنھ یستطیع القیام بجمیع األعمال االحتیاطیة لصیانة حقوقھ-٤

أو الحقوق التي ، لمفلس أو بصفتھ رب أسرة ال یشمل ھذا التخلي الحقوق التي ال تخص إال بشخص ا-١- /٤٥٥/المادة
     .تتناول مصلحة أدبیة محضة

     . على أنھ یقبل تدخل وكالء التفلیسة في الدعوى إذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود-٢

 وكذلك ال یشمل التخلي عن األموال التي نص القانون على عدم قابلیتھا للحجز وال األرباح التي یمكن -٣
یحرزھا المفلس بنشاطھ أو صناعتھ وذلك على قدر ما یعتبره القاضي المنتدب متناسبًا مع أن 

     .حاجة المفلس إلعالة نفسھ وأسرتھ

 یترتب على الحكم بشھر اإلفالس إیقاف خصومة الدائنین العادیین أو الحائزین المتیاز عام في -١- /٤٥٦/المادة
     .المداعاة الفردیة

 تنحصر الخصومة بعد صدور ھذا الحكم في وكالء التفلیسة من غیر تفریق بین الدیون التجاریة -٢                  
     .والدیون المدنیة

سریان فوائد الدیون غیر المؤمنة بتأمین ، بالنسبة الى كتلة الدائنین فقط،  یوقف الحكم بشھر اإلفالس-/٤٥٧/المادة 
     .صل األموال الناتجة عن بیع األموال المقدمة تأمینًاعیني والتي ال یمكن المطالبة بھا إال من أ

     . یسقط الحكم بشھر اإلفالس آجال الدیون المترتبة في ذمة المفلس- ١ - /٤٥٨/المادة 

     . وال یشمل ھذا السقوط شركاءه في االلتزام-٢

     . ویستفید من سقوط األجل دائنوه الحائزون على تأمین-٣

قرض ذات المكافأة عند الوفاء أن یبرزوھا حاًال في التفلیسة كما جاء في باب  ولحاملي أسناد ال-٤
     .الصلح الواقي
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 إذا كان للمفلس حقوق عینیة أو فكریة أو تجاریة خاضعة للتسجیل في سجل خاص وجب على -١ - /٤٥٩/المادة 
     .وكالء التفلیسة تسجیل حكم شھر اإلفالس في السجل المذكور

     .لحكم بشھر اإلفالس في السجل العقاري بواسطة وكالء التفلیسة یسجل ا- ٢  

     .تأمینًا جبریًا لصالح كتلة الدائنیین، من تاریخ وقوعھ،  وینشىء ھذا التسجیل-٣  

 إن التصرفات التالیة ال تكون نافذة حیال كتلة الدائنین إذا قام بھا المدین بعد تاریخ توقفھ عن الدفع -١- /٤٦٠/المادة 
     .كما عینتھ المحكمة أو خالل العشرین یومًا السابقة لھذا التاریخ

 التصرفات والتفرغات المفقرة الضارة بالدائنین باستثناء الھدایا الصغیرة التي تجیزھا -أ
     .المحكمة

     . وفاء الدیون قبل استحقاقھا مھما كان شكل وقوعھ-ب

وبوجھ ، اد سحب أو أسناد ألمر أو حواالت وفاء دیون نقدیة مستحقة بغیر نقود أو بأسن-ج
     .عام كل وفاء بمؤونة

     . إنشاء تأمین عیني على أموال المدین تأمینًا لدین سابق-د

 إذا حصل الوفاء بمقابل بشكل التفرغ عن عقار فال یكون لبطالنھ أثر إال تجاه الدائن الذي تعاقد مع -٢              
وق من تلقوا حقھم من ذلك الدائن مقابل بدل بشرط أن یكونوا حسني وال یمس البطالن حق، المفلس

     .النیة

 كل وفاء آخر لدیون مستحقة یقوم بھ المدین وكل تصرف یجریھ بعوض بعد توقفھ عن الدفع وقبل -  /٤٦١/ المادة 
     .الحكم بشھر اإلفالس یجوز الحكم بعدم نفاذھما حیال كتلة الدائنین

     .إن عدم نفاذ األعمال المتقدم ذكرھا تجیز عند االقتضاء إقامة دعوى االسترداد -١- /٤٦٢/ المادة 

 وإذا كان محل الوفاة سند سحب أو شیكًا فال یجوز أن تقام الدعوى المذكورة إال على الشخص الذي -٢                  
     .أعطي السند أو الشیك لحسابھ

     .ر فال یجوز أن تقام الدعوى إال على المظھر األول أما إذا كان في محل الوفاء سندًا ألم-٣

 وفي كلتا الحالتین یجب أن یقام الدلیل على أن الشخص الذي یطلب منھ الرد كان عالمًا وقت إصدار -٤
     .السند بتوقف المدین عن الدفع

     .ه كتلة الدائنین قید الرھن أو التأمین بعد تسجیل الحكم بشھر اإلفالس غیر نافذ تجا-١- / ٤٦٣/المادة 

 ویجوز الحكم بعدم نفاذ القیود المتخذة بعد التوقف عن الدفع أو خالل العشرین یومًا التي سبقتھ إذا -٢                 
مضى أكثر من خمسة عشر یومًا بین تاریخ إنشاء الرھون أو التأمین وتاریخ القید وإذا كان 

     .التأخیر قد أضر بالدائنین

من ھذا / ٤٦٣/و / ٤٦٢/و  /٤٦٠: / تسقط بالتقادم دعاوى عدم النفاذ المنصوص علیھا في المواد- /٤٤٦/المادة 
     .القانون بمرور ثمانیة عشر شھرًا من یوم شھر اإلفالس
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     إجراءات اإلفالس:  الفصل الثالث 

     : ھیئة التفلیسة-١

     .یدعى وكیل التفلیسة تسلم إدارة أموال المفلس الى وكیل مأجور -١-/٤٦٥/المادة 

     . ویتضمن الحكم بشھر اإلفالس تعین وكیل أو عدة وكالء للتفلیسة-٢  

     . ویمكن في أي وقت أن یزاد عدد الوكالء الى ثالثة-٣

     . وتحدد نفقاتھم ومرتباتھم بقرار من القاضي المنتدب-٤

قرار تحدید النفقات في میعاد ثمانیة أیام وتفصل المحكمة  ویحق للمدین وللدائنین أن یعترضوا على -٥                  
     .االعتراض في غرفة المذاكرة

 یجوز أن یعین في أي وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب أو مراقبان من الدائنین یرشحون - /٤٦٦/المادة 
     .أنفسھم لھذه المھمة

     . أو مصاھر للمفلس لغایة الدرجة الرابعة بما فیھا ھذه الدرجة ال یجوز أن یعین وكیًال للتفلیسة قریب- /٤٦٧/المادة 

 إذا اقتضت الحال أن یضاف أو یبدل وكیل أو عدة وكالء للتفلیسة فیراجع القاضي المنتدب المحكمة - /٤٦٨/المادة 
     .وھي تتولى أمر التعیین

     . إذا تعدد وكالء للتفلیسة فیعملون مجتمعین- ١-/٤٦٩/المادة 

 على أنھ یحق للقاضي المنتدب أن یعطي وكیًال منھم أو عدة وكالء إذنًا خاصًا في القیام على انفراد -٢                
     .ببعض األعمال اإلداریة وفي ھذه الحالة یكون الوكالء المأذون لھم مسؤولین وحدھم

     .ي المنتدب في میعاد ثالثة أیام إذا وقع اعتراض على بعض أعمال الوكالء فیفصلھ القاض-١ - /٤٧٠/المادة 

     . ویكون قرار القاضي المنتدب معجل النفاذ-٢                   

 یحق للقاضي المنتدب بناء على الشكوى المقدمة إلیھ من المفلس أو من الدائنین أو من تلقاء نسفھ أن -١- /٤٧١/المادة 
     .یقترح عزل وكیل أو وكالء التفلیسة حسب الحال

 وإذا لم ینظر القاضي المنتدب في تلك الشكوى في میعاد ثمانیة أیام فیمكن رفعھا الى محكمة -٢
     .االستئناف

 تسمع عندئذ محكمة االستئناف في غرفة المذاكرة تقریر القاضي المنتدب وإیضاحات الوكالء -٣
     .وتصدر حكمھا في جلسة علنیة

     . وكالء التفلیسة أو عزلھم ال تقبل إال االستئناف طریقًا للطعن إن القرارات المختصة بتعیین-/٤٧٢/المادة 

 تتولى محكمة البدایة المدنیة في مكان صدور الحكم بشھر اإلفالس الوظائف التي أوكلتھا ھذا القانون ١-/٤٧٣/المادة 
     .الى كل من القاضي المنتدب والمحكمة

     . الى إحدى محاكم الصلح في منطقتھا ولھا أن تعھد بوظائف القاضي المنتدب أو بعضھا-٢

 أما عندما یوكل القانون الى المحكمة إقرار قرارات القاضي المنتدب أو النظر في االعتراضات -٣
المقدمة علیھا فالمحكمة المقصودة بھذا الصدد ھي محكمة االستئناف التي تتبع لھا محكمة البدایة 

     .التي أصدرت القرارات المذكورة
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     . یكلف القاضي المنتدب على وجھ خاص أن یعجل ویراقب أعمال التفلیسة وإدارتھا-١- /٤٧٤/المادة 

 وعلیھ أن یرفع الى المحكمة تقریرًا عن جمیع المنازعات التي تنشأ عن التفلیسة وتكون داخلة في -٢                  
     .اختصاص المحكمة

     .ب دیوان المحكمة حال صدورھا تودع قرارات القاضي المنتد-١- /٤٧٥/المادة 

     . وتكون على كل حال قابلة العتراض كل ذي مصلحة أمام محكمة االستئناف-٢

     . ویجوز لمحكمة االستئناف أیضًا أن تنظر فیھا من تلقاء نفسھا-٣

 یقدم االعتراض في شكل تصریح بسیط الى دیوان المحكمة في میعاد خمسة أیام من تاریخ القرار -٤
     .لى المحكمة أن تفصلھ في میعاد ثمانیة أیام بقرار ال یقبل للطعنوع

 للمحكمة في أي وقت أن تبدل القاضي المنتدب للتفلیسة بغیره من أعضائھا وال یكون ھذا القرار - /٤٧٦/المادة 
     .وقرار تعیین القاضي قابلین لطرق الطعن

     : إدارة موجودات المفلس-٢

     . المحكمة أن تأمر في حكمھا بشھر اإلفالس بوضع األختام على-١ -/٤٧٧/المادة 

     . ویحق لھا في كل وقت أن تأمر بإخطار المفلس على الحضور وبتوقیفھ-٢

     . وعلى كل حال الیجوز للمفلس أن یبّدل موطنھ بدون إذن القاضي المنتدب-٣

 واحد فال توضع األختام بل  إذا رأى القاضي المنتدب أنھ یمكن جرد موجودات المفلس في یوم-٤
     .یشرع حاًال في تنظیم الجرد

 یقوم القاضي المنتدب بوضع األختام ولھ أن ینیب في ذلك قاضي الصلح في المنطقة التي یجري -٥
     .فیھا ھذا التدبیر

ألوراق  توضع األختام على المتاجر والمخازن والمكاتب والصنادیق واإلضبارات والدفاتر وا-١ -/٤٧٨/المادة 
     .ومنقوالت المفلس وأشیائھ

 وفي حالة إفالس شركة تضامن الیكتفي بوضع األختام على مركز الشركة الرئیسي بل یجب -٢                  
     .وضعھا في موطن كل من الشركاء المتضامنین على حدة

     .ء أن یطلبوا وضعھافعلى ھؤال، إذا لم یتم وضع األختام قبل تعیین وكالء التفلیسة-/٤٧٩/المادة 

 على القاضي المنتدب أن یأمر من تلقاء نفسھ بناء على طلب وكالء التفلیسة بعدم وضع األختام -١ -/٤٨٠/المادة 
الثیاب والملبوسات واألثاث واألمتعة ( على األشیاء اآلنیة أو أن یمنح الترخیص باستخراجھا 

     ).الضروریة للمفلس وألسرتھ

     . ویجري تسلیم ما سمح بھ القاضي المنتدب وفقًا للبیان الذي رفعھ إلیھ وكالء التفلیسة-٢                  

     : ویحق لھ أن یجیز أیضًا عدم وضع األختام على -٣                  

     . األشیاء القابلة لھالك قریب أو لنقص عاجل في قیمتھا-أ

        الیمكن توقیف ھذا االستثمار بال ضرر یلحق  األشیاء الصالحة الستثمار المتجر إذا كان-ب
     .بالدائنین

 تدون األشیاء المشار إلیھا في الفقرات السابقة حاًال مع بیان قیمتھا في قائمة جرد یضعھا وكالء -٤               
     .التفلیسة بحضور القاضي المنتدب وینظم محضر بذلك
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ب ببیع األشیاء القابلة للھالك أولنقص عاجل في قیمتھا أو التي تستلزم  یرخص القاضي المنتد-١ -/٤٨١/المادة 
     .صیانتھا نفقة بالغة ویتم ذلك بوساطة وكالء التفلیسة

 الیجوز للمحكمة أن تسمح باستثمار المتجر بوساطة وكالء التفلیسة إال بناًء على تقریر القاضي -٢                   
     .العامة أو مصلحة الدائنین تستوجبھ بحكم الضرورةالمنتدب إذا كانت المصلحة 

یستخرج القاضي المنتدب الدفاتر التجاریة من بین األشیاء المختومة ویسلمھا إلى وكالء التفلیسة بعد -١ -/٤٨٢/المادة 
     .أن یؤشر على آخر قیودھا ثم یثبت في محضر باختصار الحالة التي كانت علیھا تلك الدفاتر

أیضًا القاضي المنتدب من بین األشیاء المختومة إضبارة األسناد ذات االستحقاق القریب  یستخرج -٢
أو المعدة للقبول أو التي تستلزم معامالت احتیاطیة ویسلمھا بعد ذكر أوصافھا إلى وكالء التفلیسة 

     .لتحصیل قیمتھا

     .م أما الدیون األخرى فیستوفیھا وكالء التفلیسة مقابل سند إیصال منھ-٣

ویحق للمفلس إذا كان حاضرًا أن یحضر .  وأما الكتب المرسلة إلى المفلس فتلسم إلى وكالء التفلیسة-٤
     .فّضھا ویطلع علیھا

 یجوز للمفلس وألسرتھ أن یأخذوا من موجودات التفلیسة معونة معیشیة یحددھا القاضي المنتدب بناًء -/٤٨٣/المادة 
     .على اقتراح وكالء التفلیسة

     .یدعو وكالء التفلیسة المفلس إلغالق الدفاتر وإیقاف حساباتھا بحضوره-١ -/٤٨٤/المادة 

     . وإذا لم یلب الدعوة یرسل إلیھ إنذار بوجوب الحضور خالل ثمان وأربعین ساعة على األكثر-٢

القاضي ویمكنھ أن ینیب عنھ وكیًال بكتاب خاص بشرط أن یبدي أسبابًا تمنعھ عن الحضور یراھا -٣
     .المنتدب جدیرة بالقبول

 إذا لم یقدم المفلس میزانیتھ فعلى وكالء التفلیسة أن ینظموھا بال إبطاء مستندین إلى دفاتر المفلس -/٤٨٥/المادة 
وأوراقھ والمعلومات التي یحصلون علیھا ثم یودعون المیزانیة بعد تصدیقھا من محاسب قانوني 

     .دیوان المحكمة

 یجوز للقاضي المنتدب أن یسمع أقوال المفلس وكّتابھ ومستخدمیھ وكل شخص آخر سواء كان فیما -/٤٨٦/المادة 
     .یختص بتنظیم المیزانیة أو بأسباب التفلیسة وظروفھا

 إذا شھر إفالس تاجر بعد وفاتھ أوتوفي التاجر بعد شھر إفالسھ فیحق لورثتھ أن یحضروا بأنفسھم أو -/٤٨٧/المادة 
     . من یمثلھم للقیام مقام المفلس بتنظیم المیزانیة وبسائر إجراءات اإلفالسینیبوا عنھم

 یطلب وكالء التفلیسة رفع األختام للشروع في جرد أموال المفلس بحضوره أو بعد دعوتھ حسب -/٤٨٨/المادة 
الس إذا األصول وذلك في میعاد ثالثة أیام من تاریخ وضع األختام أو من تاریخ صدور الحكم بشھر اإلف

     .كان ھذا التدبیر قد جرى قبل صدوره

ینظم وكالء التفلیسة قائمة الجرد بحضور القاضي المنتدب على نسختین أصلیتین ویوقع القاضي -١ -/٤٨٩/المادة 
ن ساعة وتبقى النسخة علیھما وتودع إحدى ھاتین النسختین دیوان المحكمة خالل أربع وعشری

     .ةدي وكالء التفلیساألخرى في أی

     . ولوكالء التفلیسة أن یستعینوا بمن یشاؤون في تنظیم قائمة الجرد وفي تقدیر قیمة األشیاء-٢

 وتجري مقابلة لألشیاء التي أعفیت من وضع األختام أو التي استخرجت من بین األشیاء المختومة -٣
     .ووضعت لھا قائمة جرد وقدرت قیمتھا كما تقدم بیانھ
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إذا شھر اإلفالس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل شھره فیشرع حاًال في  -١ -/٤٩٠/المادة 
     .تنظیمھا وعلى الصورة المبینة في المادة السابقة بحضور الورثة أو بعد دعوتھم حسب األصول

     .رد ویجري األمر على ھذه الصورة إذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الج-٢                  

 یجب على وكالء التفلیسة في كل تفلیسة أن یرفعوا إلى القاضي المنتدب في خالل خمسة عشر یومًا -١ -/٤٩١/المادة 
من تاریخ استالم مھامھم تقریرًا أو حسابًا إجمالیًا عن حالة اإلفالس الظاھرة وعن ظروفھا 

     .وأسبابھا األساسیة واألوصاف التي یظھر أنھا تتصف بھا

     .على القاضي المنتدب أن یحیل بال إبطاء ذلك التقریر إلى النیابة العامة مع مالحظاتھ و-٢

     .فعلیھ أن یعلم النیابة العامة بأسباب التأخیر. وإذا لم یرفع إلیھ التقریر في المیعاد المذكور-٣

 تنظیم قائمة الجرد ولھم في كل یحق لقضاة النیابة العامة أن ینتقلوا إلى موطن المفلس للوقوف على -/٤٩٢/المادة 
     .وقت أن یطلبوا إیداعھم جمیع المعامالت والدفاتر واألوراق المختصة بالتفلیسة

بعد االنتھاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وأسناد الدین المترتبة للمفلس والدفاتر واألوراق -/٤٩٣/المادة 
     .فیوقعون على استالمھم إیاھا في ذیل قائمة الجردوأثاث المدین وأمتعتھ إلى وكالء التفلیسة 

یجب على وكالء التفلیسة من حین استالم مھامھم أن یقوموا بجمیع األعمال الالزمة لصیانة حقوق -١ -/٤٩٤/المادة 
     .المفلس تجاه مدینیھ

یكن المفلس قد  وعلیھم أیضًا أن یطلبوا قید الرھون والتأمینات على عقارات مدیني المفلس إذا لم -٢
     .طلبھ ویجري وكالء التفلیسة القید باسم كتلة الدائنین ویضمون الى طلبھم شھادة تثبت تعیینھم

     . ویجب علیھم أن یطلبوا اجراء قید بالتأمین الجبري المختص بكتلة الدائنین-٣

     .مترتبة للمفلس یواصل وكالء التفلیسة تحت إشراف القاضي المنتدب تحصیل الدیون ال-/٤٩٥/المادة 

 یحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس أو بعد دعوتھ حسب األصول ان یأذن لوكالء - ١ - /٤٩٦/المادة 
     .التفلیسة في بیع االشیاء المنقولة والبضائع

     . ویقرر اجراء ھذا البیع إما بالتراضي وإما بالمزاد العلني بوساطة دائرة التنفیذ- ٢

ان یأذن لوكالء ، للقاضي المنتدب بعد سماع المفلس واستطالع رأي المراقبین ان وجدوا ویحق - ٣
التفلیسة على وجھ استثنائي في بیع العقارات ال سیما العقارات التي ال تلزم الستثمار المتجر وفقا 

     .لالجراءات المعینة فیما یلي للبیوع العقاریة بعد تقریر اتحاد الدائنین

 تسلم حاال النقود الناتجة عن البیوع وعن التحصیالت الى المصرف المجاز لھ قبول ودائع الدولة - ١ - /٤٩٧/المادة 
     .بعھد حسم المبالغ التي یقررھا القاضي المنتدب للنفقات والمصاریف 

     . ویجب ان یثبت للقاضي المنتدب حصول ھذا االیداع في میعاد ثالثة ایام من تاریخ القبض- ٢

     .ھم فائدة المبالغ التي لم یودعوھایذا تأخر الوكالء وجبت عل وا- ٣

 ال یمكن استرجاع المبالغ التي اودعھا الوكالء وال المبالغ التي اودعھا اشخاص اخرون لحساب - ٤
واذا كان ھناك اعتراض فعلى الوكالء ان یحصلوا مقدما ، التفلیسة إال بقرار من القاضي المنتدب

     .على قرار برفعھ

 ویجوز للقاضي المنتدب ان یأمر باجراء الدفع من المصرف مباشرة لید دائني التفلیسة وفقا لجدول - ٥
     .توزیع ینظمھ وكالء التفلیسة ویأمر القاضي المنتدب بتنفیذه
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حوا  یحق لوكالء التفلیسة بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب االصول ان یصال- ١ - /٤٩٨/المادة 
     .في كل نزاع یتعلق بكتلة الدائنین بما فیھ الحقوق و الدعاوى العقاریة

 واذا كان موضوع المصالحة غیر معین القیمة أو كانت قیمتھ تزید على خمسین ألف لیرة سوریة - ٢
     .فتخضع المصالحة بتصدیق المحكمة

االعتراض علىھا ویكفي  ویدعى المفلس لحضور معاملة التصدیق ویكون لھ في كل حال حق - ٣
     .اعتراضھ لمنع عقد المصالحة اذا كان موضوعھا أمواال عقاریة

     . وال یحق لوكالء التفلیسة اجراء اي تنازل أو عدول أو رضوخ اال بالطریقة نفسھا- ٤

     : تثبیت الدیون المترتبة على المفلس- ٣

بشھر االفالس ان یسلموا وكالء التفلیسة اسنادھم مع جدول  یستطیع الدائنون بمجرد صدور الحكم - ١ - /٤٩٩/المادة 
     .ویوقع الدائن أو وكیلھ على ھذا الجدول ویضم إلىھ تفویض الوكیل، بھا وبالمبالغ المطلوبة

     . ویعطي وكالء التفلیسة سند ایصال بملف األوراق المبرزة- ٢

     .ون مع علم بالوصول ویمكن ارسال ھذا الملف الى وكالء التفلیسة بكتاب مضم- ٣

 وبعد انعقاد ھیئة المصالحة یعید وكالء التفلیسة األوراق التي سلمت الىھم وال یكونون مسؤولین - ٤
     .عن األسناد إال لمدة سنة من تاریخ انعقاد ھذه الھیئة

ي ثمانیة أیام التي تلي الحكم  اذا لم یبرز الدائنون الذین قیدت اسماؤھم في المیزانیة اسناد دیونھم ف- ١ - /٥٠٠/المادة 
بشھر اإلفالس یبلغون في نھایة ھذا المیعاد بوساطة النشر في الصحف الىومیة أو بكتاب من 
وكالء التفلیسة انھ یجب علىھم تسلیم اسنادھم مع الجدول التفصیلي الى وكالء التفلیسة في میعاد 

     .خمسة عشر یوما من تاریخ النشر

 ویمدد ھذا المیعاد للدائنین المقیمین خارج األراضي السوریة وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول - ٢                  
     .المحاكمات على اال یتجاوز التمدید ثالثین یوما

 یجري تحقیق الدیون بوساطة وكالء التفلیسة وبمعاونة المراقبین ان وجدوا مع االحتفاظ بموافقة - ١ - /٥٠١/المادة 
     .المنتدب وبحضور المفلس أو بعد دعوتھ حسب األصولالقاضي 

 واذا عارض وكالء التفلیسة في صحة الدین كلھ أو بعضھ فیبلغون األمر الى الدائن بكتاب - ٢
     .مضمون

     . ویعطى الدائن عشرة ایام لتقدیم ایضاحاتھ الخطیة أو الشفھیة- ٣

، لدیون خالل ثالثة اشھر على األكثر من تاریخ الحكم بشھر االفالس على اثر االنتھاء من تحقیق ا- ١ -/ ٥٠٢/المادة 
یودع وكالء التفلیسة دیوان المحكمة بیانا بالدیون التي قاموا بتحقیقھا مع ذكر القرار الذي اتخذه 

     .القاضي المنتدب بناء على اقتراحھم فیما یختص بكل منھا

ھم ییداع ھذا البیان بوساطة النشر في الصحف ویرسل ال وعلى الكاتب ان یعلم الدائنین على الفور بإ- ٢
     .عالوة على ذلك كتابا یبین فیھ لكل منھم المبلغ المقید لھ في البیان

 وفي احوال استثنائیة جدا یمكن تجاوز المیعاد المحدد في الفقرة األولى بمقتضى قرار من القاضي - ٣
     .المنتدب
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ت دینھ أو ادرج اسمھ في المیزانیة ان یبدي خالل ثمانیة أیام من تاریخ النشرات  لكل دائن اثب- ١ - /٥٠٣/المادة 
ھا في المادة السابقة مطالب أو اعتراضات بشرح على البیان یضعھ بنفسھ أو بوساطة یالمشار ال

     .وكیل ویودعھ دیوان المحكمة

     . ویعطى للمفلس الحق نفسھ- ٢

لى اقتراحات وكالء التفلیسة ومع االحتفاظ بالمطالب  بعد انقضاء ھذا المیعاد وبناء ع- ٣
واالعتراضات المعروضة على المحكمة یضع القاضي المنتدب نھائیا بیان الدیون وینفذ وكالء 

     .التفلیسة قراره بتوقیعھم تصریحا یبین فیھ اسماء الدائنین وصفاتھم وقبولھم بصفة الدین وقیمتھ

عترض علیھا بوساطة الكاتب إلى محكمة البدایة المدنیة لتنظر فیھا بجلسة تعقد تحال الدیون الم-١ -/٥٠٤/المادة 
من ھذا القانون وتفصل فیھا بناء على /٥٠٢/خالل ثالثین یومًا من تاریخ النشر المذكور في المادة 

     .تقریر القاضي المنتدب

     .لھ الكاتب قبل الجلسة بثالثة أیام على األقل ویبلغ موعد الجلسة إلى الفریقین بوساطة كتاب مضمون یرس-٢            

     . یحق للمحكمة أن تقرر مؤقتًا وجوب قبول الدائن في المناقشات من أجل مبلغ یعینھ القرار نفسھ-١ -/٥٠٥/المادة 

     . والیكون ھذا القرار قابًال ألي طریق من طرق الطعن-٢                 

     .الیتناول االعتراض إال حقھ العیني التبعي یقبل في مناقشة التفلیسة كدائن عادي الدائن الذي -١ -/٥٠٦/المادة 

 الدائنون الذین تخلفوا عن الحضور أو عن إبراز أسناد دیونھم في المواعید المعینة لھم سواء أكانوا -١ -/٥٠٧/المادة 
 االعتراض یظل على أن بابون في توزیع موجودات التفلیسة ، معلومین أم مجھولین الیشترك

     .أما نفقات االعتراض فتبقى على عاتقھم،مفتوحًا أمامھم لغایة االنتھاء من توزیع النقود

ولكن إذا شرع في توزیعات ، الیوقف ھذا االعتراض تنفیذ التوزیعات التي أمر بھا القاضي المنتدب -٢                 
لغ الذي تعینھ المحكمة بصورة مؤقتة جدیدة قبل الفصل في اعتراضھم فیشتركون فیھا بالمب

     .ویحتفظ بھذا المبلغ إلى ما بعد الفصل في اعتراضھم

 وإذا اعترف لھم فیما بعد بصفة الدائنین فال یحق لھم المطالبة بشيء من التوزیعات التي كان قد أمر -٣                
تي لم توزع الحصص التي تعود بھا القاضي المنتدب ولكن یحق لھم أن یقتطعوا من الموجودات ال

     .لدیونھم من التوزیعات السابقة

     . إن األسناد التي أصدرتھاشركة تجاریة على وجھ قانوني التخضع لمعاملة تحقق الدیون-/٥٠٨/المادة 

     حلول اإلفالس:  الفصل الرابع 

     : الصلح البسیط-١

 األیام التي تلي إغالق جدول الدیون أو في خالل ثالثة األیام  على القاضي المنتدب في خالل ثالثة-١ -/٥٠٩/المادة 
أن ،من ھذا القانون إذا كان ھناك نزاع/ ٥٠٥/التي تلي قرار المحكمة الصادر عمًال بأحكام المادة 

     .یدعو بوساطة الكاتب الدائنین الذین أثبتت دیونھم للمفاوضة في عقد الصلح

     .تب الدعوة الغرض الذي یعقد االجتماع من أجلھ ویجب أن تتضمن منشورات الصحف وك-٢

 أما الدائنون الذین قبلت دیونھم مؤقتًا فیدعى كل واحد منھم بكتاب مضمون في خالل ثالثة األیام -٣
     .التي تلي قرار المحكمة بشأنھم
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     .التي عینھا تنعقد ھیئةالمصالحة برئاسة القاضي المنتدب في المكان والیوم والساعة -١ -/٥١٠/المادة 

 ویشترك فیھا الدائنون الذین أثبتت دیونھم نھائیًا أو قبلت مؤقتًا إما بأنفسھم وإما بوساطة وكالء -٢                 
     .یحملون تفویضًا بكتب عادیة

لھ إال  ویدعى المفلس إلى ھذا االجتماع ویجب علیھ أن یحضر بنفسھ والیجوز لھ أن یرسل من یمث-٣                
     .ألسباب مقبولة وافق علیھا القاضي المنتدب

     . یقدم وكالء التفلیسة تقریرًا عن حالتھا وعن المعامالت والعملیات التي أجریت-١ -/٥١١/المادة 

     . ویجب أن تسمع أقوال المفلس-٢

ا القاضي محضرًا  ویسلم تقریر وكالء التفلیسة المشتمل على تواقیعھم إلى القاضي المنتدب فینظم ھذ-٣
     .بما جرى في االجتماع وبالقرارات التي أصدرتھا الھیئة

 الیجوز للدائنین الحاضرین في اجتماع الھیئة أن یقبلوا عقد الصلح بعد التفلیسة ما لم تتوافر الشروط -/٥١٢/المادة 
     :اآلتیة تحت طائلة البطالن

ون األكثریة ویملكون ثلثي الدیون المثبتة على وجھ  یجب أن یتم العقد بتصویت عدد من الدائنین یؤلف-١
     .نھائي أو مؤقت

 یجب أن الیشترك في التصویت زوج المفلس وأقرباؤه ومصاھروه حتى الدرجة الرابعة بما فیھا ھذه -٢
     .الدرجة وال األشخاص الذین تفرغ لھم المفلس وفقًا للشروط المبینة في باب الصلح الواقي

الیحق للدائنین الحاصلین على حق عیني تبعي على عقار أو منقول أن یشتركوا في التصویت إال إذا  -/٥١٣/المادة 
     .تنازلوا عن تأمیناتھم وفقًا للشروط المبینة في باب الصلح الواقي

     .یجب أن یوقع عقدالصلح في الجلسة نفسھا وإال كان باطًال-١ -/٥١٤/المادة 

من ھذاالقانون فتؤجل / ٥١٢/ تتوافر إال إحدى األغلبیتین المنصوص علیھما في المادة  و إذالم-٢                  
     .المذاكرة ثمانیة أیام التقبل التمدید

 والیلزم الدائنون الذین حضروا االجتماع األول لھیئة المصالحة أو كانوا ممثلین فیھ على وجھ -٣                  
وتبقى القرارات التي اتخذوھا ،حضور االجتماع الثاني للھیئة،قانوني ووقعوا على محضر الجلسة

     .والموافقات التي أیدوھا صالحة ونافذة إال إذا حضروا وعدلوھا في االجتماع األخیر

 یجوز االستعاضة عن توقیع الدائنین في اجتماعات ھیئة المصالحة بتوقیع منھم على بطاقة تصویت -٤                 
     .رتلحق بالمحض

     .الیجوز عقد الصلح لمفلس حكم علیھ باإلفالس االحتیالي-١ -/٥١٥/المادة 

 وإذا كان التحقیق جاریًا في شأن إفالس احتیالي فیدعى الدائنون لیقرروا ما إذا كانوا یحتفظون بحق -٢
ء التتبعات المذاكرة في أمر الصلح عندالتبرئة وبالتالي تأجیل الفصل في ھذا الشأن إلى ما بعد انتھا

     .الجزائیة

     . على أنھ الیمكن تقریر ھذا التأجیل إال إذا توافرت أغلبیة العدد وأغلبیة المبلغ المعینتان فیما تقدم-٣

 وإذا اقتضى الحال إجراء المذاكرة في أمرالصلح بعد انتھاء مدة التأجیل فتطبق على المذاكرة -٤
     .ةالجدیدة القواعد المعینة في المادة السابق
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     . إذا حكم على المفلس بإفالس تقصیري كان عقد الصلح ممكنًا-١ -/٥١٦/المادة 

 ویجوز للدائنین في حالة البدء بالتتبعات الجزائیة أن یؤجلوا المذاكرة في الصلح إلى ما بعد انتھائھا -٢
     .وفقًا ألحكام المادة السابقة

یة أصدرت أسناد قرض فال یمكن عقدالصلح إال إذا وافقت علیھ ھیئة  إذا كان األمر یختص بشركة تجار-/٥١٧/المادة 
     .حملة األسناد وأبدت رأیھا في األحوال وبالشروط المبینة في باب الصلح الواقي

 لجمیع الدائنین الذین كان لھم حق االشتراك في عقد الصلح وللدائنین الذین ثبتت حقوقھم فیما بعد -١ -/٥١٨/المادة 
     .أن یعترضوا على الصلح المقرر،ئة أصحاب أسناد القرضولممثلي ھی

 ویجب أن یكون االعتراض معلًال وأن یبلغ إلى وكیل التفلیسة وإلى المفلس في میعاد الثمانیة األیام -٢
وأن تبلغ معھ مذكرة ،التي تلي عقد الصلح أو عقد ھیئة أصحاب أسناد القرض وإال كان باطًال

     .ا المحكمةدعوة إلى أول جلسة تعقدھ

 وإذا لم یكن للتفلیسة إال وكیل واحد وكان معارضًا في عقد الصلح وجب علیھ أن یطلب تعیین وكیل -٣
     .ویلزمھ بالنظر الى ھذا الوكیل أن یطبق اإلجراءات المنصوص علیھا في ھذه المادة، جدید

یق األكثر عجلة والیجوز للمحكمة أن یقدم طلب تصدیق الصلح الى المحكمة باستدعاء من الفر-١ -/٥١٩/المادة 
     .تفصل في ھذا الطلب قبل انقضاء میعاد األیام الثمانیة المنصوص علیھ في المادة السابقة

 وإذا قدمت اعتراضات في خالل المیعاد المذكور فتفصل المحكمة في االعتراضات وفي طلب -٢
     .التصدیق بحكم واحد

     . الحكم ببطالن الصلح جمیع ذوي العالقة وإذا قبل االعتراض موضوعًا شمل-٣

في جمیع األحوال یضع القاضي المنتدب قبل الحكم في مسألة التصدیق تقریرًا عن أوصاف اإلفالس -/٥٢٠/المادة 
     .وعن إمكان قبول الصلح

ة العامة أو إذا لم تراع القواعد المنصوص علیھا فیما تقدم أو ظھر أن أسبابًا تختص بالمصلح-١ -/٥٢١/المادة 
     .بمصلحة الدائنین تحول دون تصدیق الصلح وجب على المحكمة عندئذ أن ترفض التصدیق

 ویمكنھا أیضًا أن ترفض تصدیق عقدالصلح إذا كان الیتضمن نصًا یجیز لرئیس المحكمة أن یعین -٢                   
ي المختص بكتلة الدائنین إذا كانوا مفوضًا أو عدة مفوضین یكلفون بمراقبة تنفیذ وفك الرھن العقار

     .قد أجازوه ومراقبة تحویل الموجودات إلى نقود

 یصبح عقد الصلح بمجرد تصدیقھ ملزمًا لجمیع الدائنین سواء أكانوا مذكورین في المیزانیة أم -١ -/٥٢٢/المادة 
یمین خارج وھو نافذ حتى في حق الدائنین المق.وسواء كانت دیونھم مثبتة أو غیر مثبتة،ال

األراضي السوریة وفي حق الذین قبل دخولھم مؤقتًا في المذاكرة أیًا كان المبلغ الذي سیخصص 
     .لھم فیما بعد بمقتضى الحكم النھائي

 على أن الصلح الیسري في حق الدائنین أصحاب االمتیازات والرھون إذا كانوا لم یتنازلوا عنھا -٢                   
     .ائنین العادیین إذا نشأ دینھم في أثناء مدة التفلیسةوال في حق الد
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بمجرد اكتساب حكم التصدیق قوة القضیة المقضیة تنقطع آثار اإلفالس مع االحتفاظ بسقوط الحقوق -١ -/٥٢٣/المادة 
     .من ھذا القانون/ ٤٥٣/السیاسیة المنصوص علیھا في المادة

سة الذین تنتھي مھامھم حسابھم إلى المفلس بحضور القاضي المنتدب فتجري فیھ  یقدم وكالء التفلی-٢                  
ثم یسلم الوكالء إلى المفلس مجموع أموالھ ودفاتره وأوراقھ وأشیائھ فیعطیھم سند . المناقشة ویقر

     .إیصال مقابل تسلمھا

     . وینظم القاضي المنتدب محضرًا بكل ذلك وتنتھي وظیفتھ-٣

     .اع تفصل فیھ المحكمة وإذا قام نز-٤

     . یجوز أن یتضمن عقد الصلح مواعید لوفاء الدیون أقساطًا آلجال متتابعة-١ -/٥٢٤/المادة 

بید أن ھذا اإلبراء یترك على ، كما یجوز أن یتضمن إبراء المدین من جزء كبیر أو صغیر من دینھ-٢
     .عاتقھ التزامًا طبیعیًا

     .الوفاء إذا أیسر المدین وفقًا للشروط المعینة في باب الصلح الواقي ویجوز أن یعقد الصلح بشرط -٣

     . یبقى التأمین العقاري المترتب لكتلة الدائنین ضمانًا لوفاء مبلغ الدین المنصوص علیھ في عقد الصلح-/٥٢٥/المادة 

     .ذ عقد الصلح یحق للدائنین فیما عدا ذلك أن یطلبوا كفیًال أو كفالء لضمان تنفی-/٥٢٦/المادة 

 مادام المبلغ المنصوص علیھ في عقد الصلح لم یدفع بكاملھ الیجوزللمدین أن یقوم بأي تصرف غیر -/٥٢٧/المادة 
ما لم یعقد اتفاق مخالف وفقًا للقواعد الواردة في ھذا الشأن في باب ،عادي الیتطلبھ سیر التجارة نفسھا

     .الصلح الواقي

أي دعوى إلبطال الصلح بعد التصدیق إال إذا كانت مبنیة على تدلیس اكتشف بعد ھذا  التقبل -١ -/٥٢٨/المادة 
     .التصدیق وكان ناشئًا إماعن اخفاء مال المفلس أو عن المبالغة في الدیون المطلوبة منھ

ویجوز لكل دائن أن یقیم ھذه الدعوى على أن تقام في میعاد خمس سنوات بعد اكتشاف التدلیس -٢
     . یتجاوز میعاد رفع الدعوى عشر سنوات من تاریخ إبرام عقد الصلحشریطة أال

     . ویبطل عقد الصلح أیضًا إذا حكم على المفلس الرتكابھ إفالسًا احتیالیًا-٣

     . ویكون إبطال عقد الصلح مبرئًا لذمة الكفالء الذین لم یشتركوا في التدلیس-٤

ام بحق المفلس بعد تصدیق عقد الصلح من أجل اإلفالس االحتیالي  إذا أقیمت دعوى الحق الع-١ -/٥٢٩/المادة 
جاز للمحكمة أن تأمر بما یحق لھا اتخاذه من ،وصدرت بحقھ مذكرة توقیف مؤقت أو غیر مؤقت

     .التدابیر االحتیاطیة

     .اإلعفاء وتلغى ھذه التدابیر حكمًا بصدور قرار بمنع المحاكمة أو حكم بالتبرئة أو ب-٢                  

     . إذا لم ینفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز أن تقام علیھ دعوى لدى المحكمة لفسخ ھذا العقد-١ -/٥٣٠/المادة 

     . وإذا كان ھنالك كفالء فیحضرون في الدعوى أو یدعون إلیھا حسب األصول-٢                 

 باإلفالس االحتیالي تعمد إلى تعیین قاض منتدب ووكیل أو عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي-١ -/٥٣١/المادة 
وتعمد أیضًا إلى ھذا التعیین في القرار الذي تقضي فیھ بإبطال عقد الصلح أو . عدة وكالء للتفلیسة

     .بفسخھ
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     . ویجوز لھؤالء الوكالء أن یقوموا بوضع األختام-٢                 

في ، حت إشراف القاضي المنتدب وباالستناد إلى قائمة الجرد القدیمة وعلیھم أن یشرعوا في الحال ت- ٣ 
     .مراجعة األسناد المالیة واألوراق وأن یقوموا عند االقتضاء بجرد تكمیلي

     . وعلیھم أیضًا أن یضعوا میزانیة إضافیة-٤ 

سناد دیونھم في خالل  ومطالبتھم بإبراز أ- إن وجدوا - ویجب علیھم بال إبطاء دعوة الدائنین الجدد -٥ 
وعلیھم لصق ھذه الدعوة مع خالصة الحكم القاضي بتعیینھم ، خمسة عشر یوما إلجراء تحقیقھا

     .ونشر ذلك في الصحف المحلیة

     . ویتم التحقیق عن الدیون بالطریقة المبینة في ھذا القانون-٦

     .مًال بأحكام المادة السابقةیشرع بال تأخر في تحقیق أسناد الدیون المبرزة ع-١ -/٥٣٢/المادة 

 والیجري تحقیق جدید في شأن الدیون التي سبق تحقیقھا وتثبیتھا وذلك مع االحتفاظ بحق رفض تلك -٢                 
     .الدیون أو إنقاصھا إذا كانت قد أوفیت كلھا أوجزء منھا

ئنون إلبداء رأیھم في إبقاء الوكالء أو إبدالھم إذا لم  بعد االنتھاء من األعمال المتقدم ذكرھا یدعى الدا-/٥٣٣/المادة 
     .یعقد صلح جدید 

 الیحكم بعدم نفاذ التصرفات التي قام بھا المفلس بعد تصدیق عقد الصلح وقبل إبطالھ أو فسخھ إال إذا -/٥٣٤/المادة 
     .وقعت بقصداإلضرار بحقوق الدائنین

ین لعقد الصلح جمیع حقوقھم تجاه المفلس وحده أمابالنسبة إلى كتلة الدائنین تعاد إلى الدائنین السابق-١ -/٥٣٥/المادة 
     :فال یمكنھم الدخول فیھا إال ضمن الحدود اآلتیة

     . إذا لم یقبضوا شیئًا من المعدل المئوي عند التوزیع فیدخلون فیھا بكامل دینھم-أ                 

من ذاك المعدل فیدخلون بجزء من دیونھم األصلیة یناسب الجزء الذي  إذا استوفوا جزءًا -ب                
     .كانوا موعودین بھ من المعدل المئوي ولم یقبضوه

     . وتطبق أحكام ھذه المادة في حالة وقوع إفالس ثاٍن لم یسبقھ إبطال عقد الصلح أو فسخھ-٢                 

     :اتحاد الدائنین-٢

     .لم یتم الصلح یصبح الدائنون حتمًا في حالة االتحادإذا -١ -/٥٣٦/المادة 

 ویستشیرھم القاضي المنتدب حاًال فیما یتعلق بأعمال اإلدارة وفي شأن إبقاء وكالء التفلیسة أو -٢
     .استبدالھم ویقبل في المناقشة الدائنون الممتازون أو الحائزون لرھن أو تأمین على عقار أو منقول

     .وال الدائنین ومالحظاتھم ینظم محضر بأق-٣

     .وبعد االطالع على ھذا المحضر تعین المحكمة وكالء االتحاد-٤

 ویجب على وكالء التفلیسة الذین انتھت وظیفتھم أن یقدموا حسابًا للوكالء الجدد بحضور القاضي -٥
     .المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب األصول

     .إذا كان من المستطاع إعطاء المفلس إعانة من مال التفلیسةیستشارالدائنون فیما -١ -/٥٣٧/المادة 

 فإذا رضیت أغلبیة الدائنین الحاضرین جاز إعطاؤه مبلغًا على سبیل اإلعانة من مال التفلیسة -٢
     .فیقترح الوكالء مقدار اإلعانة ویحدده القاضي المنتدب بقرار

     . أمام المحكمة الیجوز لغیرالوكالء أن یعترضوا على ھذا القرار-٣
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     . إذا أفلست شركة أشخاص فللدائنین أال یقبلوا عقد الصلح إال مع شریك أو عدة شركاء-١ -/٥٣٨/المادة 

 وفي ھذه الحالة یبقى مجموع أموال الشركة خاضعًا لنظام اتحاد الدائنین باستثناء األموال الشخصیة -٢
     .المختصة بالشركاء الذین عقد معھم الصلح

والیجوز أن یتضمن ھذا التعاقد الخاص معھم التزامًا یوجب علیھم دفع أي معدل إال من أموال  -٣
     .خارجة عن أموال الشركة

     . ویبرأ من كل تضامن الشریك الذي عقد معھ صلح خاص-٤

     . یمثل وكالء التفلیسة كتلة الدائنین ویقومون بأعمال التصفیة-١ -/٥٣٩/المادة 

     .زللدائنین أن یوكلوھم بمواصلة استثمار األموال الموجودة على أنھ یجو-٢

 ویعین الدائنون في قرارھم مدة ھذا االستثمار ومدى اتساعھ كما یعینون المبالغ التي یجوز إبقاؤھا -٣
     .بین أیدي الوكالء لتأمین النفقات والمصاریف

بیة تمثل ثالثة أرباع الدائنین عددا  والیجوز اتخاذ ھذا القرار إال بحضور القاضي المنتدب وأغل-٤
     .وثالثة أرباع الدیون التي لھم

     . ویقبل االعتراض على ھذا القرار من المفلس ومن الدائنین المعارضین-٥

     . على أن ھذا االعتراض ال یوجب وقف التنفیذ-٦

 مال االتحاد كان الدائنون الذین أجازوا  إذا أدت تصرفات وكالء التفلیسة الى التزامات تجاوز قیمتھا-١- -٥٤٠المادة 
     .تلك التصرفات مسؤولین وحدھم شخصیًا عما یجاوز حصتھم في المال المذكور

     . ولكن مسؤولیتھم التتعدى حدود الوكالة التي أعطوھا ویشتركون فیھا بنسبة ما لھم من الدیون-٢                 

     .ي استیفاء ما لم یوف من الدیون یشرع وكالء التفلیسة ف-١ -/٥٤١/المادة

 ویمكنھم أن یقبلوا المصالحة بالشروط نفسھا التي كانت متبعة قبًال بالرغم من كل اعتراض یبدیھ -٢
     .المفلس

 أما التفرغ عن جمیع موجودات التفلیسة لقاء مبلغ مقطوع فیجب أن یعرض على ھیئة الدائنین في -٣
تدب بناء على طلب الوكالء أو أي دائن من الدائنین ویجب على اجتماع یدعوھم إلیھ القاضي المن

     .الوكالء أن یحصلوا على إذن من المحكمة بذلك

 یجب على وكالء التفلیسة أن یشرعوا في بیع األموال المنقولة على اختالف أنواعھا ومن جملتھا المتجر -/٥٤٢/المادة
لمفلس وفقًا لإلجراءات المنصوص علیھا تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة ا

     .لبیع المنقوالت في أثناء المدة االعدادیة

 إذا لم تكن ھناك معاملة بیع جبري بوشر بھا قبل االتحاد فیفوض الوكالء إجراء البیع دون سواھم -/٥٤٣/المادة
ئرة التنفیذ ویلزمھم أن یشرعوا فیھ خالل ثمانیة أیام بترخیص من القاضي المنتدب وبوساطة دا

     الموجودة في موقع العقارات

 یضع الوكالء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزایدة ویجري البیع وفقًا لألحكام المتعلقة بالبیع -١-/٥٤٤/المادة
     .الجبري

     . االحالة القطعیة تحرر األمالك من قیود االمتیازات والرھون والتأمینات العقاریة-٢                



 85  قسم الدراسات -غرفة تجارة حمص______________________________________________________________________

  

وكذلك في ،  یدعو القاضي المنتدب الدائنین المتحدین لالجتماع مرة واحدة على األقل في السنة األولى-١-/٥٤٥/المادة
     .السنوات التالیة إذا اقتضت الحاجة

     . ویجب على الوكالء أن یقدموا في االجتماعات حسابًا عن إداراتھم-٢                 

ل التفلیسة على جمیع الدائنین بنسبة الدین المثبت لكل منھم بعد حسم مصاریف إدارة التفلیسة  توزع أموا-/٥٤٦/المادة
     .واالعانات التي منحت للمفلس أو ألسرتھ والمبالغ التي دفعت للدائینین الممتازین

ودعت المصرف المعین  یقدم الوكالء بیانًا شھریًا للقاضي المنتدب عن حالة التفلیسة والمبالغ التي أ-١-/٥٤٧/المادة
     .لقبول ودائع الدولة

 ویأمر القاضي المنتدب عند االقتضاء بتوزیع المال على الدائنین ویعین مبلغھ ویھتم بإبالغ األمر الى -٢                 
     .جمیع الدائنین

مثبت للدین ویذكروا على السند  الیجوز لوكالء التفلیسة أن یقوموا بأي وفاء إال مقابل تقدیم السند ال-١-/٥٤٨/المادة
     .المبلغ الذین دفعوه أو أمروا بدفعھ

 وإذا كان تقدیم السند غیر ممكن فیجوز للقاضي المنتدب أن یأمر بالدفع بعد إطالعھ على محضر -٢
     .تحقیق الدیون

     . وفي جمیع االحوال یعترف الدائن باالیصال على ھامش جدول التوزیع-٣

     .بعد انتھاء تصفیة التفلیسة یدعو القاضي المنتدب الدائنین لالجتماع -١-/٥٤٩/المادة

     . وفي ھذا االجتماع األخیر یقدم الوكالء حسابھم ویكون المفلس حاضرًا أو مدعوًا حسب األصول-٢

     . یبدي الدائنون رأیھم في مسألة عذر المفلس وینظم محضر بذلك یدرج فیھ كل دائن أقواله ومالحظاتھ-٣

     . وبعد انفضاض ھذا االجتماع ینحل االتحاد حتمًا-٤

 یقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنین المختص بمعذرة المفلس وتقریرا عن صفات التفلیسة -١-/٥٥٠/المادة
     .وظروفھا

     . ثم تصدر المحكمة قرارھا باعتبار المفلس معذورًا أو غیر معذور-٢                

 ال یعتبر معذورًا مرتكب االفالس االحتیالي وال المحكوم علیھ لتزویر أو سرقة أو احتیال أو إساءة -/٥٥١/المادة
     .األمانة أو اختالس أموال عامة

     : الصلح بتنازل المفلس عن موجوداتھ-٣

     . یجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي أو الجزئي من المفلس عن موجوداتھ-١-/٥٥٢/المادة

     .ا شروط الصلح فھي الشروط نفسھا المنصوص علیھا لعقد الصلح البسیط أم-٢

 على أن رفع ید المفلس فیما یختص باألموال المتنازل عنھا الینتھي بعقد ھذا الصلح بل تباع ھذه -٣
     .األموال بوساطة وكالء یعینون كما یعین وكالء االتحاد

     .لمرعیة في حالة االتحاد ویخضع البیع وتوزیع المال للقواعد نفسھا ا-٤

     . ثم یسلم الى المدین من حاصل بیع األموال المتنازل عنھا ما زاد على الدیون المطلوبة منھ-٥

     : إغالق التفلیسة لعدم كفایة الموجودات-٤
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سة لعدم  إذا حدث في أي وقت قبل تصدیق الصلح أو تألیف اتحاد الدائنین أن وقفت إجراءات التفلی-١-/٥٥٣/المادة
كفایة الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقریر القاضي المنتدب أو من تلقاء نفسھا أن تحكم 

     .بإغالق التفلیسة

     . ویعود بھذا الحكم الى كل دائن حق الخصومة الفردیة-٢                

محكمة الرجوع عن ھذا  یجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق أن یطلب في كل وقت من ال-١-/٥٥٤/المادة
     .الحكم إذا أثبت وجود مال كاف للقیام بنفقات التفلیسة أو سلم الوكالء المبلغ الكافي لھا

     . وفي جمیع األحوال یجب أن توفى أوًال نفقات الدعاوى التي أقیمت عمًال بأحكام المادة السابقة-٢                 

  

     یمكن االحتجاج بھا بمواجھة التفلیسةالحقوق الخاصة التي : الفصل الخامس  

     : أصحاب الدیون المترتبة على عدة مدینین-١

 إن الدائن الذي یحمل أسناد دین موقعة أو مظھرة أو مكفولة بوجھ التضامن من المفلس ومن شركاء لھ -/٥٥٥/المادة
یكون اشتراكھ فیھا على قدر في االلتزام مفلسین أیضًا یشترك في التوزیع مع كل كتلة من كتل الدائنین و

     .مبلغ دینھ االسمي إلى أن یتم إیفاؤه

 ال یحق على االطالق لتفلیسات الملتزمین بالتزام واحد أن یرجع بعضھا على بعض بالحصص -١-/٥٥٦/المادة
المدفوعة إال إذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤیدھا التفلیسات المذكورة یزید على مجموع 

     .ابعھأصل الدین وتو

 وفي ھذه الحالة تعود الزیادة الى الملتزمین الذین یكفلھم بقیة شركائھم في االلتزام مع مراعاة ترتیب -٢                
     .التزاماتھم

 إذا كان الدائن یحمل أسنادًا منشأة بوجھ التضامن على المفلس وأشخاص آخرین وكان قد استوفى -١-/٥٥٧/المادة
ل وقوع االفالس فال یشترك مع كتلة الدائنین إال بالمتبقي من الدین بعد إسقاط جزءًا من دینھ قب

     .الجزء المستوفى ویحتفظ الدائن بشأن ھذا المتبقي بحقوقھ على الشریك في االلتزام أو الكفیل

لدائنین نفسھا فیما یختص  أما الشریك في االلتزام أو الكفیل الذي قام باالیفاء الجزئي فیشترك مع كتلة ا-٢               
     .بجمیع ما أوفاه عن المفلس

 بالرغم من عقد الصلح یبقى للدائنین حق إقامة الدعوى على شركاء المفلس في االلتزام لمطالبتھم -١-/٥٥٨/المادة
     .بجمیع ما لھم من الدین

     .الحظاتھم ویحق لھؤالء الشركاء التدخل في قضیة تصدیق الصلح إلبداء م-٢               

     : االسترداد واالمتناع عن التسلیم-٢

     . لألشخاص الذین یدعون ملكیة أموال موجودة في حیازة المفلس أن یطلبوا استردادھا-١-/٥٥٩/المادة

     . ولوكالء التفلیسة أن یقبلوا طلبات االسترداد بعد موافقة القاضي المنتدب-٢

     .فصل فیھ بعد سماع تقریر القاضي المنتدب أما إذا كان ھناك نزاع فالمحكمة ت-٣
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 یجوز على الخصوص المطالبة برد األسناد التجاریة وغیرھا من األسناد غیر الموفاة التي وجدت -١-/٥٦٠/المادة
عینًا بید المفلس وقت افتتاح التفلیسة إذا كان مالكھا قد سلمھا الى المفلس على سبیل التوكیل 

     .ده تحت تصرف المالك أو كان تسلیمھا إلیھ مخصصًا بوفاء معینلتحصیل قیمتھا وحفظھا عن

     . ویجوز أیضًا طلب استرداد األوراق النقدیة المودعة عند المفلس إذا تمكن المودع من إثبات ذاتیتھا-٢             

 مسلمة الى المفلس على  یجوز طلب استرداد البضائع كلھا أو بعضھا ما دامت موجودة عینًا إذا كانت-١-/٥٦١/المادة
     .سبیل الودیعة أو ألجل بیعھا لحساب مالكھا

ویجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع أو جزء من ثمنھا إذا كان لم یدفع أو لم تجر علیھ المقاصة في -٢              
     .حساب جار بین المفلس والمشتري

 وغیرھا من المنقوالت التي باعھا إذا كانت لم تسلم الى المفلس  یجوز للبائع أن یمتنع عن تسلیم البضائع-٥٦٢/المادة
     .أو لم ترسل إلیھ أو الى شخص آخر لحسابھ

 یجوز للبائع أن یسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقھ في حبسھا ما دامت لم -١-/٥٦٣/المادة
ف أو في مخازن وسیط كلفھ المفلس أن تسلم في مخازن المفلس أو في مكان لھ فیھ مظھر التصر

     .یبیعھا لحسابھ

 على أن طلب االسترداد ال یقبل إذا كانت البضائع قد بیعت ثانیة قبل وصولھا بدون قصد اإلضرار -٢                
     .لمشتر آخر حسن النیة

ن یحتج بدعوى الفسخ وال بدعوى  إذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل إفالسھ فال یجوز للبائع أ-/٥٦٤/المادة
     .االسترداد وال بأي امتیاز آخر

 في األحوال التي یجوز فیھا للبائع أن یستعمل حقھ في حبس البضائع یجوز لوكالء التفلیسة بعد -/٥٦٥/المادة
     .حصولھم على ترخیص من القاضي المنتدب أن یتمسكوا بتسلیم البضائع بعد دفع الثمن المتفق علیھ للبائع

 إذا لم یتخذ وكالء التفلیسة ھذا القرار فللبائع أن یفسخ البیع شریطة أن یدفع الى كتلة الدائنین المبلغ -١-/٥٦٦/المادة
     .الذي قبضھ على الحساب

ویمكنھ أن یحصل على بدل الضرر الذي لحق بھ من جراء فسخ البیع وأن یشترك لھذه الغایة مع كتلة -٢               
     .ن العادیینالدائنی

-٥٨٠-٥٧٩-٥٧٨-٥٧٧/ تحدد حقوق االسترداد المختصة بزوجة المفلس وفقًا للقواعد المبینة في المواد-/٥٦٧/المادة
     .من ھذا القانون/ ٥٨١

     : أصحاب الدیون المضمونة بحق عیني تبعي على منقول-٣

ینًا أو امتیازًا خاصًا على منقول ال تدرج أسماؤھم  إن دائني المفلس الحائزین بوجھ قانوني رھنًا أو تأم-/٥٦٨/المادة
     .في كتلة الدائنین إال على سبیل التذكیر

یجوز لوكالء التفلیسة في كل حین بعد الحصول على ترخیص من القاضي المنتدب أن یستردوا  -/٥٦٩/المادة
     .التفلیسةلمصلحة التفلیسة األشیاء المرھونة أو المؤمن علیھا بعد وفاء الدین لمصلحة 

 إذا لم یسترد الوكالء العین المثقلة برھن أو تأمین وباعھا الدائن بثمن یزید على الدین فیقبض وكالء -١-/٥٧٠/المادة
     .التفلیسة ھذه الزیادة

لة  وإذا كان الثمن أقل من الدین فالدائن المرتھن أو صاحب التأمین یشترك بما بقي لھ من دینھ مع كت-٢               
     .الدائنین بصفة دائن عادي
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یقدم الوكالء الى القاضي المنتدب بیانًا بأسماء الدائنین یدعون امتیازًا على أموال منقولة فیجیز ھذا -١-/٥٧١/المادة
     .القاضي عند االقتضاء وفاء دیونھم من أول مبلغ نقدي یتم تحصیلھ

     .ل فیھ المحكمة المختصة وإذا قام نزاع على االمتیاز فتفص-٢                

     : أصحاب الدیون المضمونة برھن أو تأمین أو امتیاز على عقار-٤

الحائزون - إذا حصل توزیع ثمن العقار قبل توزیع ثمن المنقوالت أو حصل توزیعان معًا فالدائنون-/٥٧٢/المادة
ثمن العقارات یشتركون على نسبة  الذین لم یستوفوا كل دینھم من -امتیازًا أو تأمینًا أو رھنًا عقاریًا

الباقي لھم مع الدائنین العادیین في توزیع األموال المختصة بكتلة الدائنین بشرط أن تكون دیونھ 
     .محققة باإلجراءات المقررة فیما سبق

إن الدائنین  إذا أجري توزیع واحد أو أكثر للنقود الحاصلة من ثمن المنقوالت قبل توزیع ثمن العقارات ف-/٥٧٣/المادة
الحائزین امتیازًا أو تأمینًا أو رھنًا عقاریًا والمحققة دیونھم یشتركون في التوزیع على نسبة 
مجموع دیونھم مع االحتفاظ عند االقتضاء بما یلزمھم رده عمًال بالمواد التالیة الواردة في ھذا 

     .الفصل

ة لحساب الدائنین ذوي االمتیاز أو الرھن أو التأمین أو  بعد بیع العقارات وإجراء التصفیة النھائی-١-/٥٧٤/المادة
التأمین العقاري بحسب ترتیب درجاتھم ال یجوز لمن كان منھم مستحقًا بحسب درجتھ أن یستوفي 
كل دینھ من ثمن العقارات المرھونة وأن یقبض ما یصیبھ من توزیع أثمانھا إال بعد حسم ما 

     .استوفاه من كتلة الدائنین العادیین

أما المبالغ التي تحسم على ھذا الوجھ فال تبقى لكتلة الدائنین ذوي الرھون أو التأمینات العقاریة بل ترد -٢                
     .الى كتلة الدائنین العادیین الذین تقتطع ھذه المبالغ لمصلحتھم

صیبھم في توزیع ثمن العقارات إال جزءًا من  الدائنون الحائزون رھنًا أو تأمینًا عقاریًا الذین ال یوفي ن-/٥٧٥/المادة
     :دینھم فتتبع فیما یختص بھم األحكام اآلتیة

 تحدد نھائیًا حقوقھم في المال المخصص لكتلة الدائنین العادیین على قدر المبالغ التي تبقى واجبة -١
     .لھم بعد حسم نصیبھم في توزیع ثمن العقارات

القدر في التوزیع السابق فیحسم من نصیبھم في ثمن العقارات ویرد  أما ما أخذوه زیادة على ھذا -٢
     .الى كتلة الدیون العادیة

 یعتبر الدائنون الذین لم یصیبھم شيء من توزیع ثمن العقارات دائنین عادیین ویخضعون بھذه الصفة -/٥٧٦/المادة
     .آلثار الصلح وجمیع اإلجراءات المختصة بكتلة الدیون العادیة

     :ق زوج المفلسحقو

 إذا أفلس الزوج تسترد الزوجة عینًا العقارات والمنقوالت التي تثبت أنھا كانت مالكة لھا قبل الزواج -١-/٥٧٧/المادة
     .وكذلك األموال التي آلت إلیھا بال عوض في أثناء مدة الزواج

مدة زواجھا بنقود آلت إلیھا على الوجھ المتقدم  ویحق لھا أن تسترد العقارات التي اشترتھا في أثناء -٢                
     .شریطة أن ینص عقد الشراء صراحة على بیان استعمال النقود وأن تثبت الزوجة مصدرھا

 فیما خال الحالة المنصوص علیھا في الفقرة الثانیة من المادة السابقة تحسب األموال التي أحرزتھا -/٥٧٨/المادة
الزواج مشتراة بنقود زوجھا ویجب أن تضم الى موجودات التفلیسة الزوجة بعوض في أثناء مدة 

     .إال إذا قدمت الزوجة دلیًال بخالف ذلك
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 إذا أوفت الزوجة دیونًا لحساب زوجھا قامت القرینة القانونیة على أنھا أوفت ھذه الدیون من مال زوجھا -/٥٧٩/المادة
     .ما لم یقم الدلیل على خالف ذلك

إذا كان الزوج تاجرًا في وقت عقد الزواج أو كان وقتھا بال حرفة أخرى معینة ثم صار تاجرًا في خالل  -/٥٨٠/المادة
السنة نفسھا فإن العقارات التي كان یملكھا في وقت الزواج أو آلت إلیھ باإلرث أو بالھبة بین 

     .األحیاء أو بالوصیة تكون وحدھا خاضعة للتأمین الجبري لضمان حقوق ودیون الزوجة

 إن المرأة التي كان زوجھا تاجرًا في وقت عقد الزواج أو كان وقتھا بال حرفة أخرى معینة ثم صار -١-/٥٨١/المادة
تاجرًا في خالل السنة التي تلي عقد الزواج ال یحق لھا أن تقیم أي دعوى على التفلیسة من أجل 

     .المنافع المنصوص علیھا في صك الزواج

وفي ھذه الحالة ال یحق للدائنین أن یحتجوا من جھتھم بالمنافع التي منحتھا الزوجة لزوجھا في الصك  -٢                
     .المذكور

     . وتبطل أیضًا الھبات الممنوحة بین الزوجین في أثناء مدة الزواج-٣               

     إجراءات المحاكمة البسیطة: الباب الثالث 

لمیزانیة التي یقدمھا المفلس أو من معلومات تالیة أن موجودات التفلیسة ال تتجاوز  إذا تبین من ا-/٥٨٢/المادة
خمسمائة ألف لیرة سوریة أو ظھر أن المعدل الذي یراد توزیعھ ال یمكن أن یتجاوز عشرة بالمائة 
جاز للمحكمة من تلقاء نفسھا أو بناء على طلب الدائنین أن تأمر بتطبیق االجراءت البسیطة على 

     .تفلیسةال

     : تختلف االجراءات البسیطة عن االجراءات العادیة في األمور اآلتیة-/٥٨٣/المادة

 تخفض الى النصف المواعید المعینة إلبراز أسناد الدین ولالعتراض أو االستئناف وغیرھا من -١
ان من ھذا القانون وإذا ك/ ٥٣١و ٥١٨و ٥٠٠و ٤٦٥و ٤٥١/المواعید المنصوص علیھا في المواد

     .المیعاد خمسة عشر یومًا فیخفض الى ثمانیة أیام

     . ال توضع األختام-٢

     . ال یعین مراقبون-٣

 یتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الدیون مع االحتفاظ بحق االستئناف عند -٤
     .االقتضاء لدى محكمة االستئناف

     .المصالحات یحق للقاضي المنتدب أن یجیز كل -٥

     . ال یجري إال توزیع واحد للنقود-٦

      یقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكیل التفلیسة ومخصصاتھ-٧

     اإلفالس التقصیري أو االحتیالي: الباب الرابع 

 على طلب وكالء التفلیسة أو أي  تنظر المحكمة الجزائیة في جرائم االفالس التقصیري أو االحتیالي بناء-/٥٨٤/المادة
     .شخص من الدائنین أو النیابة العامة وتطبق في ھذا الشأن أحكام قانون العقوبات

 إن نفقات الدعوى التي تقیمھا النیابة العامة من أجل إفالس تقصیري ال یجوز في حال من األحوال -١-/٥٨٥/المادة
     .أن توضع على عاتق الدائنین

 في حال عقد الصلح ال یجوز للخزینة العامة أن تطالب المفلس بما أدتھ من نفقات إال بعد انقضاء -٢               
     .المواعید الممنوحة بمقتضى العقد المذكور



 90  قسم الدراسات -غرفة تجارة حمص______________________________________________________________________

  

 تتحمل كتلة الدائنین نفقات الدعاوى التي یقیمھا باسم الدائنین وكالء التفلیسة عند تبرئة المفلس وتتحملھا -/٥٨٦/المادة
     .نة العامة إذا حكم علیھ ویبقى لھا حق الرجوع على المفلس وفقًا للمادة السابقةالخزی

جوز للوكالء أن یقیموا دعوى من أجل إفالس تقصیري وال أن یتخذوا صفة المدعي الشخصي باسم یال-/٥٨٧/المادة
     .لحاضرینكتلة الدائنین إال بعد الترخیص لھم بموجب قرار تتخذه األغلبیة العددیة للدائنین ا

تدفع الخزینة العامة نفقات الدعوى الجزائیة التي یقیمھا أحد الدائنین إذا حكم على المفلس ویدفعھا  -/٥٨٨/المادة
     .المدعي الشخصي إذا برئت ساحة المفلس

     .ن الیجوز في حال من االحوال أن تلقى نفقات دعوى االفالس االحتیالي على عاتق كتلة الدائنی-١-/٥٨٩/المادة

     . وإذا اتخذ دائن أو عدة دائنین صفة المدعي الشخصي فإن النفقات في حال البراءة تبقى على عاتقھم-٢                

 في دعاوى اإلفالس االحتیالي أو التقصیري یفصل القضاء الجزائي حتى في حال التبرئة باألمور -/٥٩٠/المادة
     :اآلتیة

 من تلقاء نفسھ بإعادة جمیع األموال والحقوق واألسھم المختلسة بطریقة احتیالیة الى كتلة  یقضي-١                    
     .الدائنین

     . یحكم بما یطلب من بدل العطل والضرر ویعین مبلغھ في الحكم الذي یصدره-٢                  

لس كل اتفاق یعقد بین احد الدائنین والمفلس  یعتبر باطال بالنسبة الى جمیع االشخاص بمن فیھم المف-١- /٥٩١/المادة 
او اي شخص اخر على منافع خاصة ینالھا الدائن مقابل تصویتھ في ھیئات التفلیسة او ینجم عنھ 

     .نفع خاص ینالھ الدائن من موجودات المفلس

     .فاقیات لمن تعود لھ قانونا ویجب على الدائن ان یرجع النقود والمبالغ التي حصل علیھا بمقتضى ھذه االت-٢            

 ال یترتب على الدعوى الجزائیة المقامة من اجل اإلفالس التقصیري او االحتیالي اي تعدیل في -١- /٥٩٢/المادة 
     .القواعد العادیة المختصة بادارة التفلیسة

ع المستندات والصكوك واالوراق  یلزم الوكالء في ھذا الحال ان یسلموا الى النیابة العامة جمی-٢                  
     .والمعلومات التي تطلب منھم

 للوكالء الحق في ان یطلعوا متى شاؤوا على المستندات والصكوك واالوراق التي یسلمونھا الى -١-/ ٥٩٣/المادة 
     .القضاء الجزائي

     .رسمیة عنھا من المكاتب ویجوز لھم ان یأخذوا خالصات خاصة عنھا او ان یطلبوا نسخا -٢                  

 اما المستندات والصكوك واالوراق التي لم یصدر امر باالحتفاظ بھا فتسلم بعد الحكم الى الوكالء -٣                  
     .مقابل سند ایصال
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     اعادة االعتبار: الباب الخامس 

لس اعتباره حكما بدون ان یقوم بأي معاملة  بعد مرور عشر سنوات على إعالن اإلفالس یستعید المف-١- ٥٩٤المادة 
     .اذا لم یكن مقصرا او محتاال

 ان استعادة االعتبار على ھذا المنوال ال یمكن ان تمس وظائف الوكالء اذا كانت مھمتھم لم تنتھ وال -٢               
     .حقوق الدائنین اذا كانت ذمة المفلس لم تبرأ تماما

     .االعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جمیع المبالغ المترتبة علیھ من رأس مال وفائدة ونفقات یعاد -١- /٥٩٥/المادة 

     . وال یجوز مطالبتھ بالفائدة عن مدة تزید عن خمس سنوات-٢                 

نھ اوفى وفقا لما  ویشترط في اعادة االعتبار لشریك في شركة اشخاص وقعت في االفالس ان یثبت ا-٣                 
     .تقدم ذكره الحصة التي تعود علیھ من دیون الشركة وان یكون قد حصل على صلح خاص

 واذا اختفى احد الدائنین او بعضھم او غابوا او رفضوا قبول الوفاء فیودع المبلغ الواجب لھم -٤               
     .اع بمثابة سند ایصالالمصرف المجاز لھ قبول امانات الدولة وبعد اثبات ھذا االید

     : تجوز اعادة االعتبار للمفلس المعروف بامانتھ في الحاالت اآلتیة- /٥٩٦/المادة 

 اذا كان قد اوفى تماما االقساط التي وعد بھا في عقد الصلح الذي حصل علیھ ویطبق حكم ھذه الفقرة على -١
     . خاص من الدائنینالشریك في شركات االشخاص التي تقرر افالسھا وحصل على صلح

     . اذا اثبت المفلس ان الدائنین ابرؤوا ذمتھ ابراء تاما من دیونھ او وافقوا باالجماع على اعادة اعتباره-٢-

 یرفع طلب اعادة االعتبار الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم باالفالس وتضم الیھ -١- /٥٩٧/المادة 
     . المثبتةأسناد االیصاالت واالوراق

   یحیل النائب العام جمیع االوراق الى رئیس المحكمة التي اعلنت االفالس والى النائب العام في -٢                 
     .المنطقة التي یقیم فیھا المستدعي ویكلفھما التحقیق بصحة الوقائع المعروضة

عادة االعتبار الى كل من الدائنین المثبتة دیونھم  یرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب ا-١- /٥٩٨/المادة 
     .على التفلیسة او المعترف بھم في قرار قضائي الحق ولم توف لھم دیونھم بتمامھا

 لكل دائن لم یحصل على المعدل المقرر لھ في عقد الصلح او لم یبرئ ذمة مدینھ ابراء تاما الحق -١- /٥٩٩/المادة 
عتبار باستدعاء بسیط یقدم الى دیوان المحكمة مع االوراق المثبتة في ان یعترض على اعادة اال

     .في میعاد شھر من تاریخ ارسال العلم الیھ

     . وللدائن المعترض ان یتدخل في المحاكمة التي تجري العادة االعتبار-٢                  

فع الیھ الطلب نتیجة التحقیقات المنصوص علیھا  بعد انقضاء المیعاد تحال الى النائب العام الذي ر-١-/٦٠٠/المادة 
     .فیما سبق واالعتراضات المقدمة من الدائنین

     . ویقوم بإحالتھا مع رأیھ المعلل الى رئیس المحكمة-٢                

 غرفة  تدعو المحكمة عند االقتضاء طالب اعادة االعتبار والمعترضین وتسمع وجاھیا اقوالھم في-١- /٦٠١/المادة 
     .المذاكرة

     . ویجوز لكل واحد منھم ان یستعین بمحام-٢                  
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 وفي حال وفاء الدیون بتمامھا تكتفي المحكمة بالتحقق من صحة المستندات المبرزة فإذا رأتھا متفقة -٣                  
     .مع القانون امرت باعادة االعتبار

     .ر اختیاریة تقدر المحكمة ظروف القضیة واذا كانت اعادة االعتبا-٤-

     . ثم یصدر الحكم في الجلسة علنیة- ٥-

 یبلغ الحكم الى المستدعي وإلى الدائنین المعترضین والنائب العام ولھوالء الحق في استئناف الحكم -٦-
     . یوما من تاریخ تبلیغھ الیھم١٥في میعاد 

في القضیة وفقا لالجراءات المنصوص علیھا فیما تقدم وال  وبعد التدقیق تفصل محكمة االستئناف -٧-
     .یقبل القرار الذي تصدره اي طریق من طرق المراجعة

     . اذا رد الطلب فال یمكن العودة الیھ اال بعد مرور سنة-١- /٦٠٢/المادة 

التفلیسة  واذا قبل الطلب ادرج الحكم الصادر عن محكمة البدایة او االستئناف في سجل محكمة -٢-
     .والمحكمة التي یقیم في منطقتھا المستدعي

 ویرسل ایضا ھذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة االعتبار فیأمر باإلشارة إلیھ في -٣-
     .السجل العدلي

     . ویسجل ایضا ھذا الحكم في سجل التجارة-٤-

     .ة والبورصات ان وجدت كما ترسل نسخة عن الحكم الى سوق االوراق المالی-٥-

 االحتیالي او بسرقة او باإلفالس ال یجوز اعادة االعتبار التجاري الى المفلسین الذین حكم علیھم - /٦٠٣/المادة 
     .احتیال او اساءة امانة اال اذا كانوا قد حصلوا على اعادة االعتبار الجزائي

     . یجوز اعادة االعتبار للمفلس بعد وفاتھ-/٦٠٤/المادة 

  

     احكام خاصة بإفالس الشركات: الباب السادس 

     : فیما عدا القواعد المبینة في االبواب السابقة تخضع الشركات لألحكام التالیة-/٦٠٥/المادة 

 یجوز لجمیع الشركات التجاریة ما عدا شركات المحاصة ان تحصل على صلح واق كما یجوز ان -١- /٦٠٦/المادة 
     .یشھر افالسھا

     . ویجوز شھر إفالس شركة وان كانت في حالة التصفیة-٢-

 وتسري ھذه االحكام على الشركات التي حكم بإبطالھا بشرط ان تكون الشركة قد استمرت بصورة -٣-
     .فعلیة

 یجب ان یشتمل طلب الصلح الواقي او التصریح الذي یرمي الى استصدار الحكم باإلفالس على -١- /٦٠٧/المادة 
 الشریك او الشركاء الذین یملكون حق التوقیع عن الشركة اذا كانت شركة تضامن او شركة توقیع

توصیة وعلى توقیع المدیر او عضو مجلس االدارة الذي یقوم بوظیفتھ بناء على قرار مجلس 
     .االدارة اذا كانت الشركة مغفلة او محدودة المسؤولیة

     .دخلت في طور التصفیة فعلى المصفي ان یقدم التصریح المذكور وإذا كانت الشركة قد -٢                 

     . ویودع الطلب او التصریح دیوان المحكمة الكائن في منطقتھا مركز الشركة-٣                 
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 یجب ایضا على جمیع الشركاء في شركات التضامن وجمیع الشركاء المتضامنیین في شركات -١- /٦٠٨/المادة 
ان یقوموا كل فیما یختص بھ بالتصریح المطلوب بمقتضى ھذا القانون في میعاد عشرین التوصیة 

     .یوما من تاریخ توقف الشركة عن الدفع

     . وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسھ افالس الشركة وإفالس الشركاء المتضامنین-٢                  

نتدبا ووكیال او وكالء تشمل مھمتھم جمیع التفلیسات وكتل الدائنین وان تكون  ولھا ان تعین قاضیا م-٣                  
     .وكتل الدائنین مؤلفة من اشخاص مختلفین.ھذه التفلیسات متمیزة بعضھا عن بعض

 یحق لوكیل التفلیسة في جمیع الشركات ان یجبر الشركاء على إكمال دفع رأسمالھم حتى قبل موعد - /٦٠٩/المادة 
     .اق المحدد في نظام الشركةاالستحق

 إذا أفلست الشركة إفالسا احتیالیا او تقصیریا فیجوز عند االقتضاء ان تقام دعوى المسؤولیة الجزائیة - /٦١٠/المادة 
على المدیر والشركاء المتضامنین في شركة التضامن وفي شركة التوصیة وعلى أعضاء مجلس 

یذیین وكذلك على مدیر او مدیري الشركات محدودة إدارة الشركات المساھمة ومدیریھا التنف
  .المسؤولیة

  

  

  

  

  

  

 


