ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺒﺮﻳﺔ
ﻣﺮﺳﻮم اﺷﺘﺮاﻋﻲ رﻗﻢ  - ٣٠٤ﺻﺎدر ﻓﻲ ١٩٤٢/١٢/٢٤

ان رئيس الجمھورية اللبنانية
بناء على تصريح  ٢٦تشرين الثاني سنة ١٩٤١
وبناء على اقتراح وزير العدلية
وبناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ  ٢٤كانون األول سنة ١٩٤٢
يرسم ما يأتي:

اﻟﻜﺘﺎب اﻷول  -ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﺎم وﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺒﺎب اﻷول  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -١ان ھذا القانون يتضمن من جھة القواعد المختصة باالعمال التجارية التي يقوم بھا أي
شخص اية كانت صفته القانونية كما يتضمن من جھة اخرى االحكام التي تطبق على االشخاص
الذين اتخذوا التجارة مھنة.
المادة  -٢واذا انتفى النص في ھذا القانون فتطبق على المواد التجارية احكام القانون العام ،على
ان تطبيقھا ال يكون اال على نسبة اتفاقھا مع المبادئ المختصة بالقانون التجاري.

المادة  -٣واذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فللقاضي ان يسترشد بالسوابق االجتھادية
وبمقتضيات االنصاف واالستقامة التجارية.
المادة  -٤على القاضي ،عند تحديد مفاعيل العمل التجاري ،ان يطبق العرف المتوطد اال اذا ظھر
ان المتعاقدين قصدوا مخالفة احكام العرف او كان العرف متعارضا مع النصوص االشتراعية
االلزامية.
يعد العرف الخاص والعرف المحلي مرجحين على العرف العام.
المادة  -٥ان البورصات التجارية والمعارض واالسواق والمخازن العمومية والمستودعات
وسائر المنشآت المعدة للتجارة تخضع على قدر الحاجة لقوانين وانظمة خاصة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻻﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

المادة  -٦ان االعمال المبينة فيما يلي تعد بحكم ماھيتھا الذاتية اعماال تجارية برية وكذلك جميع
االعمال التي يمكن اعتبارھا مجانسة لھا لتشابه صفاتھا وغاياتھا.
 -١شراء البضائع وغيرھا من المنقوالت المادية وغير المادية الجل بيعھا بربح ما سواء بيعت على
حالتھا ام بعد شغلھا او تحويلھا.
 -٢شراء تلك االشياء المنقولة نفسھا الجل تأجيرھا ،او استئجارھا الجل تأجيرھا ثانية.
 -٣البيع او االستئجار او التأجير ثانية لالشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
 -٤اعمال الصرافة والبنكا.
 -٥مشروع تقديم المواد.
 -٦مشروع المصانع وان يكن مقترنا باستثمار زراعي اال اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي
بسيط.
 -٧مشروع النقل برا او جوا او على سطح الماء.
 -٨مشروع العمالة والسمسرة.
 -٩مشروع الضمان ذي االقساط المحددة.
-١٠مشروع المشاھد العامة.
-١١مشروع التزام الطبع.

 -١٢مشروع المخازن العمومية.
 -١٣مشروع المناجم والبترول.
 -١٤مشروع االشغال العقارية.
 -١٥مشروع شراء العقارات لبيعھا بربح.
 -١٦مشروع وكالة اشغال.
المادة  -٧تعد ايضا اعماال تجارية بحرية:
 -١كل مشروع النشاء او شراء بواخر معدة للمالحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارھا تجاريا
او بيعھا ،وكل بيع للبواخر المشتراة على ھذا الوجه.
 -٢جميع االرساليات البحرية وكل عملية تتعلق بھا كشراء او بيع لوازمھا من حبال واشرعة
ومؤن.
 -٣اجارة السفن او التزام النقل عليھا واالقراض او االستقراض الجزافي.
 -٤وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كاالتفاقات والمقاوالت على اجور البحارة وبدل
خدمتھم واستخدامھم للعمل على بواخر تجارية.
المادة  -٨جميع االعمال التي يقوم بھا التاجر لحاجات تجارته تعد تجارية ايضا في نظر القانون
وعند قيام الشك تعد اعمال التاجر صادرة منه لھذه الغاية اال اذا ثبت العكس.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎر

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎرة ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻋﺎم وﻓﻲ اﻻﻫﻠﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻼﺗﺠﺎر

المادة  -٩التجار ھم اوالً :االشخاص الذين تكون مھنتھم القيام باعمال تجارية .ثانيا ً :الشركات
التي يكون موضوعھا تجاريا ً.
اما الشركات التي يكون موضوعھا مدنيا ولكنھا اتخذت صفة الشركات المغفلة او شركات التوصية
المساھمة فتخضع لجميع موجبات التجار المعينة في الفصلين الثاني والثالث اآلتيين والحكام
الصلح االحتياطي واالفالس المقررة في الكتاب الخامس من ھذا القانون.

المادة  -١٠ان االفراد الذين يتعاطون تجارة صغيرة او حرفة بسيطة ذات نفقات عامة زھيدة
كالبائع الطواف او البائع بالمياومة او الذين يقومون بنقليات صغيرة على البر أو سطح الماء ال
يخضعون للواجبات المختصة بالدفاتر التجارية وال لقواعد النشر التي يوجبھا ھذا القانون.
المادة  -١١معدلة وفقا للقانون  ٣٨٠تاريخ .١٩٩٤/١١/٤
تملك المرأة المتزوجة االھلية الكاملة لممارسة االعمال التجارية.
المادة  -١٢معدلة وفقا للقانون  ٣٨٠تاريخ .١٩٩٤/١١/٤
للمرأة المتزوجة ،لدى ممارسة التجارة ،ان تقوم بكل عمل تقتضيه مصلحة مشروعھا التجاري.
المادة  -١٣معدلة وفقا للقانون ٣٨٠تاريخ .١٩٩٤/١١/٤
يحق للمرأة المتزوجة ان تدخل في شركة تضامن او ان تكون مفوضة في شركة توصية.
المادة  -١٤ان حقوق المرأة المتزوجة تحدد عند االقتضاء باحكام قانونھا الشخصي وعقدھا
الزوجي.
المادة  -١٥كل تفريق بين اموال الزوجين حكم به في بالد اجنبية ال يكون مرعيا ً بالنظر الى
الغير في لبنان اال إذا سجل في السجل التجاري المختص بالمحل الذي يتجر فيه الزوجان او
احدھما.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ دﻓﺎﺗﺮ اﻟﺘﺠﺎرة

المادة  -١٦معدلة وفقا للمرسوم  ٩٨٠٠تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
على كل شخص ،حقيقيا ً كان او معنوياً ،له صفة التاجر ان يمسك دفتر يومية يسجل فيه يوما ً فيوما ً
جميع االعمال التي تعود بوجه من الوجوه الى مشروعه التجاري او على االقل ،عندما يحول دون

ذلك نوع العمل في المؤسسة ،ان يسجل فيه شھريا ً نتائج تلك االعمال شرط في ھذه الحال االخيرة
ان يحفظ جميع الوثائق التي تمكن من مراقبة صحة تلك االعمال يوما فيوما طوال المدة المنصوص
عليھا في المادة  ١٩من قانون التجارة.
وعليه ايضا ان يجري جردة سنوية لجميع عناصر مؤسسته وان يوقف جميع الحسابات بغية وضع
الموازنة ووضع "حساب االرباح والخسائر" وان يدون على االقل الموازنة  Bilanوحساب
االرباح والخسائر في دفتر الجرد .واذا خال ھذا الدفتر من عناصر الجردة التفصيلية يجب ان تنظم
الوثائق المتعلقة بھا وان تحفظ طوال المدة المنصوص عليھا في المادة  ١٩من قانون التجارة.
المادة  -١٧يجب ان تنظم الدفاتر التجارية االجبارية بحسب التواريخ وبال بياض وال فراغ وال
نقل الى الھامش والتحشية بين السطور وال محو.
المادة  -١٨يجب ان توضع للدفاتر المذكورة ارقام وان يعلم عليھا ويوقعھا قاضي الصلح او
رئيس المحكمة البدائية في المدن التي تنعقد فيھا ھذه المحكمة.

المادة

 -١٩يجب على التاجر ان يحفظ الدفاتر بعد اختتامھا سحابة عشر سنوات.

المادة  -٢٠يمكن قبول الدفاتر لدى القضاء كوسائل للبينة في مصلحة التاجر بشرط ان تكون
منظمة حسب االصول ،وان يدلي بمحتوياتھا ضد تاجر آخر وان يكون النزاع متعلقا بعمل تجاري.
وفي جميع االحوال تتخذ بينة على التاجر الذي نظمھا واذا ابى ھذا التاجر ان يبرزھا جاز للقاضي
ان يطلب من الفريق اآلخر حلف اليمين.
المادة  -٢١التسلم الدفاتر بكاملھا الى القضاء اال في احوال االرث وقسمة الجماعة والشركة
والصلح االحتياطي واالفالس .وفيما خال ھذه االحوال يمكن على الدوام عرض او طلب تقديم
الدفاتر او ايجاب عرضھا بامر القاضي مباشرة الستخالص ما يتعلق منھا بالنزاع.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﺳﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎرة

المادة  -٢٢سجل التجارة يمكن الجمھور من جمع المعلومات الوافية عن كل المؤسسات التجارية
التي تشتغل في البالد.
وھو ايضا اداة للنشر يقصد بھا جعل مدرجاته نافذة في حق الغير عند وجود نص قانوني صريح
بھذا المعنى.
المادة  -٢٣ينظم في كل محكمة بدائية سجل بعناية الكاتب تحت اشراف الرئيس او قاض يعينه
الرئيس خصيصا في كل سنة.

اﻟﺠﺰء اﻻول  -ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳﻤﺎء اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺘﺎﺟﺮ رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ

المادة  -٢٤يجب على كل تاجر ان يطلب من كاتب المحكمة التي يكون محله الرئيسي موجودا
في منطقتھا ان يسجل اسمه في سجل التجارة في خالل شھر من تاريخ فتح المحل او شرائه.
وعلى المستدعي ان يقدم للكاتب تصريحا في نسختين مشتمال على توقيعه يذكر فيه ما يلي:
 -١اسم التاجر وشھرته.
 -٢اسمه التجاري الذي يمارس به تجارته  -وعند االقتضاء  -كنيته واسمه المستعار.
 -٣تاريخ والدته ومحلھا.
 -٤جنسيته االصلية .واذا كان قد حصل على جنسية اخرى فيبين طريقة حصوله عليھا مع ذكر
التاريخ.
 -٥واذا كان االمر يختص بامرأة متزوجة تابعة لجنسية اجنبية يقضي قانون االحوال الشخصية
الذي تخضع له بان ال تتعاطى التجارة اال بترخيص صريح من زوجھا ،فيذكر الترخيص
المعطى لھا وفاقا للقانون المشار اليه.
 -٦االتفاقية الزوجية للتاجر التابع لجنسية اجنبية ما لم يكن الزوجان خاضعين لنظام االشتراك
القانوني.
 -٧موضوع التجارة.
 -٨االماكن الموجودة فيھا فروع المحل التجاري او وكاالته في لبنان او سوريا.
 -٩العنوان او االسم التجاري للمؤسسة.
 -١٠اسماء المفوضين وشھرتھم وتاريخ والدتھم ومحلھا وجنسيتھم.
 -١١المؤسسات التجارية التي استثمرھا قبال صاحب التصريح والتي يستثمرھا حاليا في مناطق
محاكم اخرى.

ثم ينقل الكاتب محتوى التصريح الى السجل التجاري ويسلم الى المستدعي احدى نسختي
التصريح بعد ان يكتب في اخرھا انھا مطابقة لالصل.
المادة  -٢٥يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة.
 -١كل تعديل او تبديل يتعلق باالمور التي تقضي المادة السابقة بقيدھا في السجل.
 -٢شھادات االختراع التي يستثمرھا التاجر وطابع المصنع او التجارة الذي يستعمله.
 -٣االحكام والقرارات القاضية بتعيين مشرف قضائي للتاجر المقيد اسمه او بالقاء الحجز عليه او
برفع االشراف او الحجز عنه.
 -٤االحكام والقرارات المعلنة لالفالس او المتضمنة تصديق الصلح او فسخه او ابطاله او المعلنة
لعذر المفلس او القاضية باقفال التفليسة لعدم كفاية الموجود او بالعدول عن اقفالھا او باعادة
االعتبار.
 -٥التفرغ عن المحل التجاري.
ويجري القيد بناء على طلب التاجر في االحوال المشار اليھا في الفقرات رقم  ١و ٢و ٥من
ھذه المادة .ويجري في االحوال المشار اليھا في الفقرتين  ٣و ٤من ھذه المادة بناء على طلب
كاتب المحكمة التي اصدرت القرارات المراد قيدھا .ويقوم الكاتب بالقيد مباشرة عندما يكون
الحكم صادرا عن المحكمة الموجودة في قلمھا سجل التجارة.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻣﺤﻞ رﺋﻴﺴﻲ
ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ

المادة  -٢٦ان الشركات التي لھا محل رئيسي في لبنان اية كانت جنسيتھا يجب تسجيلھا في
سجل التجارة المختص بمنطقة مركزھا ويجب على مديري اشغال الشركة او اعضاء مجلس
ادارتھا ان يطلبوا التسجيل في خالل الشھر الذي يلي تأسيسھا.
ويقدم طالبو التسجيل لقلم المحكمة خالصة لصك التأسيس مكتوبة في نسختين ومشتملة على
الطوابع وعلى تواقيعھم ومتضمنة بوجه خاص البيانات اآلتية:
 -١اسم وشھرة كل من الشركاء ما عدا المساھمين وشركاء التوصية ،وجنسية كل منھم وتاريخ
والدته ومحلھا.
 -٢اسم الشركة التجارية او تسميتھا.
 -٣موضوع الشركة.
 -٤األماكن التي فيھا للشركة فروع أو وكاالت سواء كانت في لبنان أو في الخارج.

 -٥أسماء الشركاء او االشخاص االخرين المرخص لھم في ادارة الشركة وتدبير امورھا او التوقيع
عنھا.
 -٦راسمال الشركة والمبالغ او االوراق المالية المترتب تقديمھا على المساھيمن او شركاء التوصية
وكذلك قيمة ما يقدم للشركة سواء اكان من النقود او من اموال اخرى.
 -٧ميعاد ابتداء الشركة وميعاد انتھائھا.
 - ٨ماھية الشركة.
 -٩الحد االدنى لرأسمال الشركة اذا كانت ذات رأسمال قابل للتغيير.
المادة  -٢٧يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة:
 -١كل تعديل او تبديل يختص باالمور الواجب تسجيلھا بمقتضى المادة السابقة.
 -٢االسم والشھرة وتاريخ الوالدة ومحلھا والجنسية لكل من مديري اشغال الشركة واعضاء مجلس
ادارتھا ومديريھا المعينين لمدة وجودھا.
اما طلب التسجيل فيقدمه المديرون او اعضاء مجلس االدارة القائمون بوظائفھم في وقت
وجوب التسجيل.
 -٣شھادات االختراع المستثمرة والطوابع المصنعية والتجارية التي تستعملھا الشركة.
 -٤االحكام او القرارات القاضية بحل الشركة او ابطالھا.
 -٥االحكام او القرارات المعلنة افالس الشركة او تصديق الصلح االحتياطي والمقررات المختصة
بھما.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﺘﺠﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﺮﻛﺰ رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج وﻓﺮوع
او وﻛﺎﻻت ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن اﻳﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﻢ

المادة  -٢٨كل تاجر له مركز رئيسي في بالد خارجية وفرع او وكالة في لبنان يجب عليه اية
كانت جنسيته ان يسجل اسمه خالل الشھر الذي يلي فتح الوكالة او الفرع في قلم المحكمة التي
انشئت الوكالة في منطقتھا ويجب ان يشتمل التصريح على جميع البيانات المتقدم ذكرھا مع تعيين
محل المركز الرئيسي.
وكذلك يجب ان تذكر في سجل التجارة جميع التعديالت المبينة فيما تقدم مع االحكام والقرارات
السابقة الذكر اذا كانت صادرة في لبنان او سوريا او مكتسبة صيغة التنفيذ في محاكمھا.

اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻓﺮع او وﻛﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن

المادة  -٢٩كل شركة تجارية اجنبية لھا فرع او وكالة في لبنان يجب تسجيلھا في سجل التجارة
ما عدا الشركات المغفلة وشركات التوصية ذات االسھم الخاضعة الحكام قرار المفوض السامي
رقم  ٩٦المؤرخ في  ٣٠كانون الثاني سنة.١٩٢٦
وقبل افتتاح الفرع او الوكالة يجب على من يتولى ادارتھا ان يودع قلم المحكمة تصريحا مكتوبا في
نسختين مشتمال على امضائه وعلى جميع البيانات المتقدم ذكرھا وان يضيف اليھا اسمه وشھرته
وتاريخ والدته ومحلھا مع ذكر جنسيته.
ويجب تسجيل جميع التغييرات المتعلقة بالمواضيع الواجب تسجيلھا .وعند استبدال مدير الفرع يجب
ان يسجل في سجل التجارة اسم المدير الجديد وشھرته وتاريخ والدته ومحلھا وجنسيته مع جميع
اليبانات الواجبة.

اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -٣٠اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ الحد عن محله
التجاري او اذا حلت احدى الشركات وجب شطب التسجيل المختص بھما في سجل التجارة.
ويجري ھذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره القاضي الذي كلف السھر على السجل.
المادة  -٣١كل قيد في سجل التجارة لم تحدد له مھلة في المواد السابقة يجب طلبه في خالل شھر
يبتدئ من تاريخ الصك او العمل الذي يراد قيده .اما االحكام والقرارات فتبتدئ مھلتھا من يوم
اصدارھا.
المادة  -٣٢ان جميع التسجيالت والقيود في سجل التجارة تجري بعد تصريح يقدم وفاقا للصيغ
التي نص عليھا.

المادة  -٣٣ال يجوز للكاتب ان يرفض اجراء القيود المطلوبة اال اذا كانت التصريحات المقدمة
ال تشتمل على كل البيانات المنصوص عليھا .ويجب على الكاتب ان يظھر للرئيس او للقاضي الذي
كلف السھر على سجل التجارة ما رآه من وجوه الخلل في تلك التصريحات.
المادة  -٣٤يجوز لكل شخص ان يطلب اعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم
يحدد بمرسوم .وللكاتب عند االقتضاء ان يعطي شھادة بعدم وجود قيود.
اما مطابقة النسخ لالصل فيصدقھا رئيس المحكمة او القاضي الذي كلف السھر على سجل التجارة.
المادة  -٣٥ال يجوز ان يذكر في النسخ التي يسلمھا الكاتب:
 -١االحكام المعلنة لالفالس اذا كان المفلس قد استرد اعتباره.
 -٢االحكام القاضية بالحجز او باقامة مشرف قضائي اذا كان قد صدر القرار برفع الحجز او
االشراف.
المادة  -٣٦كل تاجر وكل شركة ملزمين بالتسجيل يجب عليھما ان يذكرا المكان الذي سجال فيه
ورقم ھذا التسجيل في مراسالتھما وفواتيرھما ومذكرات االيصاء والتعريفات والمناشير وسائر
المطبوعات الصادرة عنھما.
المادة  -٣٧معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
كل تاجر او وكيل شركة او مديرھا ال يطلب في المھل المنصوص عليھا اجراء القيود اإلجبارية أو
ال يذكر ما يجب ذكره على المراسالت او الفواتير وغيرھا من المطبوعات الصادرة عن محله
يعاقب بغرامة من خمسين إلى ألف ليرة لبنانية.
تحكم بھذه الغرامة المحكمة البدائية بناء على طلب الرئيس او القاضي الذي كلف السھر على سجل
التجارة بعد سماع اقوال صاحب الشأن أو دعوته حسب االصول .وتأمر المحكمة بإجراء القيد خالل
خمسة عشر يوما ً واذا لم يجر في اثناء ھذه المھلة فيحكم بضعف الغرامة التي حكم بھا في المرة
األولى .اما الكتاب الذين ال يعملون بمقتضى ھذا التنظيم فيحالون على مجلس التاديب.
المادة  -٣٨معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
كل بيان غير صحيح يقدم عن سوء نية للتسجيل أو للقيد في سجل التجارة يعاقب بغرامة من مايتين
وخمسين ليرة لبنانية إلى خمسة آالف ليرة وبالحبس من شھر واحد إلى ستة اشھر او احدى ھاتين
العقوبتين فقط.
وال يحول ذلك دون تطبيق احكام اجتماع الجرائم المعنوي للحكم بعقوبة اشد وفاقا للقوانين الخاصة
ولقانون العقوبات من اجل الجرائم الناشئة عن البيان غير الصحيح.

وللمحكمة الجزائية التي تصدر الحكم ان تأمر بتصحيح البيان المشار اليه على الوجه الذي تعينه.
المادة  -٣٩تطبيق العقوبات المشار اليھا بدون اخالل بقاعدة عدم جواز االدالء في حق الغير
بالوقائع والمدرجات التي فرض تسجيلھا في سجل التجارة تحت طائلة البطالن.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

المادتان  ٤٠و:٤١
استبدلتا وفقا للمرسوم االشتراعي  ١١تاريخ  ١٩٦٧/٧/١١بالنصوص التالية:

اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺒﺎب اﻷول  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -١المؤسسة التجارية اداة المشروع التجاري وھي تتألف اصال من عناصر غير مادية
وتبعيا من عناصر مادية يرمي جمعھا وتنظيمھا لممارسة مھنة تجارية ال تتسم بطابع عام
تعتبر المؤسسة التجارية مشتملة على االسم التجاري و الشعار وحق االيجار و الزبائن و المركز
التجاري ما لم يعرب عن ارادة مخالفة بقيدھا في السجل التجاري او ببند مدرج في العقد الجاري
على المؤسسة .

المادة  -٢تحدد حقوق صاحب المؤسسة التجارية بالنسبة لكل من عناصرھا بالقوانين الخاصة
المتعلقة بھذه العناصر وبالمبادىء القانونية العامة .اما المؤسسة التجارية بمجملھا فانھا تخضع فوق
ذلك لالحكام الواردة في ھذا المرسوم االشتراعي.
المادة  -٣العقود الجارية على المؤسسة التجارية يجب اثباتھا بالبينة الخطية حتى بين المتعاقدين
مع مراعاة االحكام العامة المتعلقة باالقرار واليمين.
ال تسري على الغير العقود او الشروط غير المسجلة في السجل التجاري.
المادة  -٤ينشأ في كل محكمة من محاكم الدرجة االولى سجل خاص تابع للسجل التجاري يدون
فيه انشاء المؤسسات التجارية و العقود التي تتعلق بھا او ببعض عناصرھا وباالجمال جميع االمور
المتعلقة بتلك المؤسسات و التي يھم الغير االطالع عليھا.
ينظم ھذا السجل بمرسوم.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -ﻓﻲ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ او اﻟﺘﻔﺮغ ﻋﻨﻬﺎ

المادة  -٥يخضع بيع المؤسسة التجارية او التفرغ عنھا ،ظاھرا كان او مستترا لالحكام العامة
المتعلقة بالبيع او التفرغ ولالحكام الخاصة الواردة في ھذا الفصل.
يمكن ان يتناول البيع او التفرغ وفقا الرادة المتعاقدين كافة عناصر المؤسسة التجارية او بعض ھذه
العناصر وفي حال عدم تعيين العناصر المباعة فان البيع ال يشمل سوى الشعار واالسم وحق
االيجار والموقع و الزبائن.
ان بيع بعض العناصر غير المادية االساسية للمؤسسة او التفرغ عنھا يجعل البيع خاضعا الحكام
ھذا المرسوم االشتراعي.

المادة  -٦ان الديون الناتجة عن استثمار المؤسسة التجارية ،سواء كانت لھذه المؤسسة او عليھا
ال تعتبر مشمولة بالبيع او التفرغ اال بناء على بند صريح في العقد وكذلك الدفاتر التجارية.
المادة  -٧اذا وجد بين العناصر المباعة او المتفرغ عنھا براءات اختراع او عالمات فارقة او
نماذج او عناصر اخرى يخضع تملكھا الصول خاصة فانه يجب مراعاة ھذه االصول باالستقالل
عن االصول المنصوص عليھا في ھذا الفصل لنقل ملكية المؤسسة التجارية بمجملھا.
المادة  -٨للمتعاقدين ان يعينوا حدودا يمتنع ضمنھا على البائع ان ينشىء تجارة من شأنھا
مزاحمة المؤسسة التي باعھا او ان يكون له مصلحة في تلك التجارة على ان المنع الذي لم يحدد
بزمان ومكان يعتبر بحكم غير الموجود.
في حال عدم تعيين حدود المنع ال يحرم على البائع ان يعود الى ممارسة التجارة اال قدر ما يكون
النشاء مؤسسته الجديدة او لمصلحته في مؤسسة اخرى من اثر ظاھر في تحويل الزبائن عن
المؤسسة المباعة.
المادة  -٩بالرغم من كل بند مخالف في عقد االيجار تنتقل اجارة االمكنة المخصصة الستثمار
المؤسسة التجارية لمن تنتقل اليه تلك المؤسسة شرط ان ال يغير طبيعة االستثمار السابقة وان يقوم
بكافة الموجبات الناتجة عن العقد المذكور اال انه اذا رأى المؤجر ان بدل االيجار المحدد في
االجارة المتفرغ عنھا لم يعد متناسبا و الظروف فإنه يحق له مراجعة القضاء لتحديد االجر العادل.
الجل تحديد االجر العادل توزع قيمة االرض على عدد الطوابق القائمة مع مراعاة اھمية كل منھا
وحالته وميزاته بالنسبة الى الطوابق االخرى وتوزع قيمة االرض على خمسة اذا كانت الطوابق
تقل عن ھذا العدد.
المادة  -١٠معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي  ٩٧تاريخ .١٩٧٧/٦/٣٠
لمالك العقار الذي انشئت فيه المؤسسة التجارية حق االفضلية في تملكھا بالثمن المعين بالعقد ما لم
يتم بيعھا بالمزايدة  .يجب استعمال ھذا الحق في المھلة المعينة في الفقرة االخيرة من المادة  ١٢و
ان يرافق استعماله عرض كفالة بالثمن من مصرف مقبول من الحكومة.
المادة  -١١يجب ان يرفق بعقد البيع اوالتفرغ بيان يتضمن االشارة الى مقدار اعمال المؤسسة
وارباحھا في السنوات الثالث االخيرة.
يضمن البائع او المتفرغ حكما صحة ھذا البيان فإذا ثبت انه غير صحيح طبقت قواعد ضمان البائع
المنصوص عليھا بقانون الموجبات و العقود وللمحكمة حسب الظروف ان تقضي بفسخ البيع او
بالتعويض.

المادة  -١٢معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي  ٩٧تاريخ .١٩٧٧/٦/٣٠
يجب ان يقيد في السجل التجاري باسم البائع او المتفرغ وباسم المشتري او المتفرغ له كل بيع او
تفرغ عن مؤسسة تجارية مھما كان شكله كما يجب ان ينشر خالصة عنه في الجريدة الرسمية وفي
جريدة محلية تصدر في منطقة وجود المؤسسة.
تتضمن الخالصة المشار اليھا بالفقرة السابقة تاريخ العقد وتعيين المؤسسة المباعة ومقدار الثمن
االجمالي وما يعود منه لكل عنصر من العناصر التي يشملھا العقد واسم وكنية ومحل اقامة كل من
المتعاقدين وتعيين محل اقامة مختار لكل منھم في نطاق مركز المحكمة التي توجد المؤسسة في
منطقة اختصاصھا.
اذا كان البيع او التفرغ متعلقا بفروع المؤسسة فانه يجب ان يتم النشر ايضا في جريدة محلية تصدر
في منطقة كل فرع .
يتم النشر بواسطة رئيس القلم المكلف مسك السجل التجاري الخاص وعلى نفقة المشتري او
المتفرغ له في مھلة خمسة عشر يوما من تاريخ البيع او التفرغ .ويجب ان يعاد في االسبوع الثاني
الذي يتبع حصوله الول مرة.
يجب ان يبلغ كل بيع او تفرغ عن مؤسسة تجارية الى مالك العقار الكائن فيه المأجور ،اذا كان
عنصر االيجار مشموال بعقد البيع او التفرغ  ،ضمن المھلة المنصوص عليھا في الفقرة السابقة.
وللمالك ان يمارس حقوقه المنصوص عليھا في المادتين التاسعة و العاشرة من ھذا المرسوم
االشتراعي ضمن مھلة عشرة ايام من تاريخ تبلغه عقد البيع او التفرغ.
المادة  -١٣حتى في حال اشتراط دفع الثمن نقدا يجب على المشتري او المتفرغ له ان يتريث في
ايفائه الى ان ينقضي عشرة ايام على اتمام آخر معاملة من معامالت النشر المنصوص عليھا بالمادة
 ١٢تحت طائلة عدم جواز تذرعه بااليفاء ازاء دائني البائع او المتفرغ.
اذا قدم أحد ھؤالء الدائنين خالل المھلة السابق ذكرھا اعتراضا على االيفاء توجب على المشتري
او المتفرغ له ان بمتنع عنه تحت طائلة النتيجة ذاتھا الى ان يبت القضاء باالعتراض.
المادة  -١٤يحق لكل دائن للبائع او المتفرغ سواء كان دينه مستحقا او غير مستحق ان يقدم
خالل المھلة المبينة بالمادة السابقة اعتراضا موجھا الى المحكمة التي تشرف على السجل التجاري
الخاص الذي سجل فيه البيع يذكر فيه ،تحت طائلة البطالن سبب الدين الذي له ومقداره ،ويرفق
باعتراضه صورة عن سند الدين اذا كان لديه سند ،وعلى ھذا الدائن ان يعين في اعتراضه محل
اقامة مختار في نطاق اختصاص المحكمة الموجه اليھا االعتراض ،وان لم يعينه اعتبر متخذا محل
اقامة في قلم المحكمة.
المادة  -١٥في حال االعتراض على ايفاء الثمن يعود للبائع او المتفرغ ان يطلب الى قاضي
االمور المستعجلة ،بعد انقضاء المھلة المحددة بالمادة  ١٣الترخيص له بقبض الثمن بالرغم من
االعتراض شرط ان يؤمن في مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل مبلغا كافيا
لضمان ديون المعترضين كما يحددھا القاضي المذكور.

ال يعطي قاضي االمور المستعجلة الترخيص اال اذا ثبت له انه ال يوجد دائن معترض اخر بتصريح
من المشتري او المتفرغ له مرفق بشھادة تؤيده صادرة من الموظف المكلف مسك السجل التجاري
الخاص .يدون التصريح المشار اليه اعاله بمحضر ينظمه قاضي االمور المستعجلة ويوقعه
المشتري او المتفرغ له .ويسأل ھذا االخير عن عدم صحة ذلك التصريح.
بعد تنفيذ قرار قاضي االمور المستعجلة تتحول مفاعيل االعتراض على من اودع لديه المبلغ المقرر
ايداعه ويخصص ھذا المبلغ باالمتياز لضمان الدين الذي سبب االعتراض وال يجوز لدائن المؤسسة
ان يقبضه اال بناء على قرار قضائي.
المادة  -١٦للمشتري او المتفرغ له رغم االعتراض ان يستحصل على قرار من قاضي االمور
المستعجلة يرخص له بايداع الثمن لدى مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق قصر العدل
المادة  -١٧للبائع ،في حال بطالن االعتراض شكال ،او عدم ثبوته اساسا ،كما في حالة عدم
استحضاره امام المحكمة المختصة خالل عشرة ايام بعد االعتراض عند عدم وجود سند تنفيذي -
ان يطلب الى قاضي االمور المستعجلة الترخيص له بقبض الثمن.
المادة  -١٨خالل مھلة عشرة ايام ابتداء من نھاية النشر الملحوظ في المادة  ١٢يمكن لكل دائن
له رھن على المؤسسة المباعة او المتفرغ عنھا او تقدم باعتراض وفقا للمادة  ١٥ان يطلع في المقام
المختار على صك البيع و االعتراضات وان يعرض شراء المؤسسة لنفسه او لحساب غيره بثمن
يفوق الثمن المتفق عليه بنسبة السدس على االقل اذا كان ھذا الثمن غير كاف اليفاء الدائنين المقيدين
او المعترضين .
المادة  -١٩يقدم العرض المنصوص عليه بالمادة السابقة باستدعاء مسجل لدى الكاتب العدل
يوجه الى القاضي المشرف على السجل التجاري الخاص المسجل فيه البيع ويبلغ بواسطة الكاتب
المكلف مسك ھذا السجل الى جميع اصحاب العالقة المسجلة اسماؤھم فيه وينشر في الصحف
المعينة بالمادة .١٢
خالل عشرين يوما من آخر معاملة نشر يجوز التقدم بعرض زيادات على الثمن على الشكل المحدد
بالفقرة السابقة شرط ان يفوق كل عرض العرض الذي سبقه بنسبة السدس وتبلغ ھذه العروض الى
اصحاب العالقة بكتب مضمونة ترسل الى محالت االقامة المختارة.
ال يقبل في المزايدة اال االشخاص الذين اودعوا في مصرف مقبول من الحكومة او في صندوق
قصر العدل مبلغا ال يقل عن ثلث الثمن المعروض سابقا مضافا ً اليه الزيادة المعروضة من
المزايدة .بنھاية مھلة العشرين يوما المحددة اعاله يحيل القاضي المؤسسة الى من عرض اعلى
ثمن.

المادة  -٢٠اذا وجدت وزارة المالية ان الثمن المعين في عقد البيع ضئيل بالنسبة لقيمة المؤسسة
الحقيقية فلھا ،في كل مرحلة من مراحل معامالت البيع ان تطلب طرحھا للبيع بالمزاد العلني تأمينا
الستيفاء ضريبة الدخل.
المادة  -٢١عندما يحدد ثمن البيع بصورة نھائية سواء حصل او لم يحصل زيادة وفي حال عدم
اتفاق الدائنين على توزيع الثمن بصورة حبية يترتب على المشتري او المتفرغ له بناء على انذار
من اي دائن وفي الخمسة عشر يوما التالية ان يودع في صندوق قصر العدل القسم المستحق من
الثمن والرصيد تدريجيا وفقا لالستحقاقات وذلك لحساب كافة االعتراضات الحاصلة بين يديه و
القيود المثقلة للمؤسسة و التفرغات المبلغة له ويجري التوزيع بين الدائنين بقرار من القاضي الذي
تولى البيع.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -رﻫﻦ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺠﺰء اﻻول  -اﺻﻮل اﻧﺸﺎء اﻟﺮﻫﻦ  ،اﺛﺎرﻩ

المادة  -٢٢فيما خال الرھونات الخاصة التي تتعلق بعناصر منفردة غير اساسية من المؤسسة و
التي تخضع لقواعد الرھن العادية يمكن ان تكون المؤسسة التجارية بمجملھا موضوعا لرھن بدون
نزع يد فعلي وفقا لالحكام المحددة فيما يلي:
المادة  -٢٣يمكن ان تكون العناصر االتية فقط مشمولة بالرھن على اعتبار انھا داخلة في
مؤسسة تجارية :الشعار و االسم التجاري وحق االيجار والزبائن و المركز و المفروشات التجارية
والمعدات او اآلالت المستعملة الستثمار المؤسسة وبراءات االختراع واالجازات وعالمات
المصانع والتجارة و الرسوم والنماذج الصناعية وبصورة عامة حقوق الملكية الصناعية او االدبية
او الفنية العائدة للمؤسسة.
وعند عدم تعيين العناصر المشمولة بالرھن فانه ال يشمل سوى الشعار و االسم وحق االيجار و
الزبائن و المركز.

ان الشھادة االضافية التابعة لبراءة االختراع والصادرة بتاريخ الحق للرھن تتبع مصير البراءة
وتخضع مثلھا للرھن القائم.
ال يمكن ان تكون البضائع موضوعا لرھن اال وفقا الحكام المادة  ٢٦٤وما يليھا من قانون التجارة.
اذا تضمنت المؤسسة التجارية مركزا رئيسيا وفروعا فان الرھن ال يشمل الفروع اال اذا ورد على
ذلك بند صريح في العقد يحدد موقع كل منھا.
المادة  -٢٤ينشأ امتياز الدائن المرتھن على المؤسسة بقيد الرھن في سجل خاص يصار الى
تنظيمه في قلم محكمة البداية التي تستثمر المؤسسة ضمن نطاقھا ويجري القيد بناء الستدعاء من
الدائن المرتھن مرفق بعقد الرھن.
يتبع االمتياز المؤسسة في كل يد تنتقل اليھا فيما بعد.
يجب ان تتم المعاملة نفسھا في قلم كل محكمة يوجد ضمن نطاقھا فرع للمؤسسة مشمول بالرھن .
المادة  -٢٥تحدد مرتبة الدائنين المرتھنين فيما بينھم باالستناد الى تاريخ قيد كل منھم ويأتي
الدائنون المقيدون في نھار واحد بنفس المرتبة.
عندما تكون المعدات المستعملة الستثمار المؤسسة التجارية قد اصبحت عقارا بالتخصيص وعندما
يوجد في آن واحد دائنون مرتھنون مقيدون على المؤسسة ودائنون اصحاب تأمين مقيدون على
العقار فإن حقوق كل من الدائنين في الفئتين على المعدات تحدد باالستناد الى تاريخ قيد كل منھا.
المادة  -٢٦في حال نقل مركز المؤسسة التجارية يجب على صاحبھا ان يبلغ كافة مرتھنيھا
بكتاب مضمون مع اشعار باالستالم مرسل بالبريد على االقل خمسة عشر يوما قبل نقل المركز وان
يعلمھم بموقع المركز الجديد للمؤسسة واال تصبح الديون المضمونة مستحقة االداء فورا.
يجب على صاحب المؤسسة في االيام العشرة التي تلي النقل الفعلي لمركزھا ان يطلب تصحيح
القيد المتعلق بالمركز تحت طائلة غرامة بقيمة الف ليرة لبنانية يقررھا القاضي التجاري عند عدم
تقديمه ذلك الطلب.
اذا كان الدائنون المقيدون يعتبرون ان من شأن نقل مركز المؤسسة ان ينقص من قيمتھا بحيث
تصبح دون قيمة ديونھم فانه يحق لھم ان يطلبوا من القاضي ان يقرر اسقاط االجل وفقا للمادة ١١٣
من قانون الموجبات و العقود.
المادة  -٢٧يمكن حسب تقدير القاضي اسقاط اجل الديون  ،حتى العادية منھا ،الناشئة بتاريخ
سابق للعقد عن استثمار المؤسسة التجارية في حال قيد رھن على ھذه المؤسسة.
المادة  -٢٨على المالك الذي يطلب فسخ اجارة العقار الذي تستثمر فيه مؤسسة تجارية مثقلة
بقيود ،ان يبلغ طلبه الى الدائنين المقيدين بتاريخ سابق في محل االقامة المختار من قبلھم و المعين

بقيودھم .وال يجوز ان يصدر الحكم بفسخ االجارة اال بعد انقضاء شھر على التبليغ.
يحق للدائنين المقيدين ،خالل المھلة المعينة بالفقرة السابقة ،ان يتدخلوا في المحاكمة لحماية
مصالحھم واذا كان طلب فسخ االجارة مبنيا على عدم دفع االيجار فيحق لھم ولكل منھم ان يدفع
بدل االيجار المستحق ،او ان يودعه اذا كان موضوع نزاع  ،في مصرف مقبول من الدولة ،وان
يطلب الى المحكمة المعروضة عليھا الدعوى السماح له بتنفيذ الرھن ولو قبل استحقاق الدين ،وبيع
المؤسسة بالمزايدة ،وللمحكمة في ھذه الحالة ان تقرر ما تراه مالئما من تدابير حسب ظروف
القضية.
ان الفسخ الحبي لالجازة ال يسري على الدائنين المرتھنين اال اذا ابلغ اليھم في محالت االقامة
المختارة ومضي شھر دون اعتراض عليه.
يحق للدائنين خالل المدة المذكورة ممارسة الدعوى غير المباشرة باسم المدين للحصول على
التعويض الذي كان بإمكان ھذا االخير الحصول عليه.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻤﺮﻫﻮﻧﺔ

المادة  -٢٩ان رھن المؤسسة التجارية ال يخول المرتھن حق تملكھا مباشرة في حال عدم ايفائه
الدين .وكل شرط يرمي الى مثل ھذا التملك المباشر باطل.
المادة  -٣٠يحق لكل دائن يقوم بمعامالت حجز تنفيذي ،كما يحق للمدين الذي تجري بحقه ھذه
المعامالت ان يطلب بيع المؤسسة بمجملھا مع معداتھا والبضائع التابعة لھا امام المحكمة التي
تستثمر في منطقة اختصاصھا.
تقرر ھذه المحكمة  ،بناء لطلب الدائن او المدين ،انه في حال عدم تسديد الدين في مھنة تحددھا
يصار الى بيع المؤسسة بعد انذار الدائنين المقيدين واجراء معامالت النشر وفقا الحكام المادة ٣٠
من ھذا المرسوم االشتراعي وتحيل المحكمة صورة عن قرارھا الى رئيس دائرة االجراء المختصة
لتنفيذه على اصله.
ان استئناف قرار المحكمة بالبيع ال يوقف التنفيذ حكما ،وانما يحق لمحكمة االستئناف وقف تنفيذه
مع تعيين حارس قضائي للمؤسسة.
المادة  -٣١يحق للدائن المرتھن المقيد على المؤسسة التجارية والذي استحق دينه ان يطلب بيع
ھذه المؤسسة بعد انقضاء ثمانية ايام على انذار بالدفع وجه للمدين واذا اقتضى االمر للشخص
الثالث الواضع يده على المؤسسة وبقي بدون نتيجة.
يقدم الطلب للمحكمة التي تستثمر المؤسسة ضمن منطقة اختصاصھا ويحال قرار البيع الذي تصدره

الى رئيس دائرة االجراء لينفذ على اصله.
المادة  -٣٢خمسة عشر يوما على االقل قبل الموعد المعين للبيع يوجه رئيس دائرة االجراء
لصاحب المؤسسة وللدائنين المقيدين بتاريخ سابق لقرار البيع في محالت االقامة المختارة والمعينة
في قيودھم انذارا الجل االطالع على دفتر الشروط واالدالء بأقوالھم ومالحظاتھم وحضور المزايدة
اذا شاؤوا.
يجري البيع بعد عشرة ايام على االقل من تاريخ لصق اعالنات تتضمن اسم ومھنة ومحل اقامة
المنفذ وصاحب المؤسسة و القرار الذي تتم المعاملة باالستناد اليه واختيار محل اقامة في مكان
مركز المحكمة التي تستثمر المؤسسة في نطاق صالحيتھا والعناصر المختلفة المكونة للمؤسسة
ونوع اعمالھا وموقعھا وقيمة الطرح لكل منھا و المكان و النھار و الساعة المحددة للمزايدة واسم
ومحل اقامة المأمور الرسمي المكلف بالمزايدة والمودع لديه دفتر الشروط.
يجب ان تلصق ھذه االعالنات بھمة المأمور المذكور على الباب الرئيسي للعقار الواقعة فيه
المؤسسة وعلى باب المحكمة التي تستثمر تلك المؤسسة في نطاق اختصاصھا .
قبل عشرة ايام من موعد البيع ينشر اعالن يتضمن البيانات نفسھا في الجريدة الرسمية وفي جريدة
اخرى يعينھا رئيس دائرة االجراء.
يثبت اجراء النشر في محضر البيع.
تنظر محكمة المزايدة ،عند االقتضاء ،في اسباب بطالن معامالت البيع السابقة للمزايدة وفي
النفقات.
ويجب ،تحت طائلة االسقاط ،االدالء بأسباب البطالن قبل يومين على االقل من موعد المزايدة.
المادة  -٣٣في حال نكول من رست عليه المزايدة عن تنفيذ شروط االحالة تباع المؤسسة على
مسؤوليته وفقا لالصول الملحوظة في المادة  ٣١من ھذا المرسوم االشتراعي.
يلزم المزايد الناكل تجاه دائني البائع نفسه بالفرق بين الثمن الذي عرضه و الثمن الذي دفع نتيجة
البيع الجاري على اثر نكوله دون ان يحق له المطالبة بالزيادة اذا وجدت.
المادة  -٣٤ال يصار الى بيع مستقل لعنصر او لعدة عناصر من مؤسسة تجارية مثقلة بالقيود
بناء لمعاملة حجز تنفيذي او باالستناد الى احكام ھذا الفصل اال بعد انقضاء مھلة ادناھا عشرة ايام
على ابالغ للمالحقة مرسل للدائنين الذين تقيدوا خمسة عشر يوما على االقل قبل ھذا االبالغ
وموجه الى محل االقامة المختار من قبلھم في قيودھم  .خالل مھلة العشرة أيام المذكورة يحق لكل
دائن مقيد سواء كان دينه مستحقا ام ال ان يستحضر اصحاب العالقة امام المحكمة التي تستثمر
المؤسسة ضمن نطاق صالحيتھا للمطالبة ببيع كافة عناصر المؤسسة اما بناء الستدعاء الدائن
المالحق واما بناء الستدعائه ووفقا لالحكام واالصول الملحوظة في ھذا الفصل.
تباع المعدات و البضائع في آن واحد مع المؤسسة بناء لقيم طرح مستقلة او مقابل اسعار مستقلة اذا
كان دفتر الشروط يفرض على المزايد شراءھا باالستناد الى تقدير خبراء.
يصار على تخصيص نسبي للثمن لجھة عناصر المؤسسة الغير مشمولة باالمتيازات المقيدة.

المادة  -٣٥ال تقبل أية زيادة على الثمن عندما يكون البيع قد جرى بالمزاد العلني وفقا لالصول
الملحوظة في ھذا الفصل.
في كل الحاالت االخرى يمكن للدائن المقيد على المؤسسة ان يتقدم بزيادة بنسبة سدس الثمن عمال
بأحكام المادتين  ١٨و ١٩من ھذا المرسوم االشتراعي.
المادة  -٣٦يجب ان تعتبر كافة الدعاوى التي تنشأ عن تطبيق احكام ھذا الفصل مستلزمة العجلة
وان تفصل على ھذا االساس.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت

المادة  -٣٧يجب ان يحاط الغير علما بكل تقديم مؤسسة تجارية حاصل لشركة قائمة او في طور
التكوين وفقا للشروط المحددة في المواد  ١٠و ١١و ١٢من ھذا المرسوم االشتراعي.
في االعالنات بالجرائد يستبدل اختيار محل االقامة بتعيين قلم المحكمة التي تقع المؤسسة ضمن
نطاقھا و التي يجب على دائني مقدم المؤسسة ان يصرحوا فيه عن ديونھم.
يمكن لكل دائن للشريك المقدم ال يستفيد من رھن مقيد على المؤسسة التجارية ان يصرح في قلم
المحكمة المذكورة عن صفته كدائن وعن مقدار دينه حتى انقضاء اليوم العاشر الذي يلي النشر
الثاني .ويسلمه الكاتب ايصاال عن تصريحه.
خالل الخمسة عشر يوما التي تلي انقضاء المھلة المنوه عنھا يجوز لكل شريك غير الشريك مقدم
المؤسسة ان يطلب ابطال الشركة او ابطال تقديم المؤسسة  .وفي حال عدم التقدم بھكذا طلب ،او اذا
لم يقرر االبطال ،تكون الشركة ملزمة بالتضامن مع مقدم المؤسسة بتسديد الديون المصرح عنھا في
المھلة وفقا لالصول المبينة اعاله.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻰ ادارة اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

المادة  -٣٨يجوز اجراء عقود يكون موضوعھا ادارة المؤسسات التجارية
ان عقد االدارة البسيطة ھو العقد الذي بموجبه يسلم صاحب مؤسسة تجارية استثمار ھذه المؤسسة
او
استثمار فرع لھا لشخص يكون حسب االحوال اما وكيال مأجورا واما مستخدما عاديا بشكل انه
يكون للعقد تارة صفة عقد وكالة واخرى صفة عقد استخدام.
ان عقد االدارة و التأجير او عقد االدارة الحرة ھو العقد الذي بموجبه يستأجر المدير المؤسسة الجل
استثمارھا لحسابه الخاص ويحمل وحده اعباء ھذا االستثمار من حيث ان صاحب المؤسسة الذي
اجراھا ال يكون ملزما بتعھدات المدير.
المادة  -٣٩يجب ان يعلن عن كل عقد ادارة حرة في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية في
موقع المؤسسة خالل الخمسة عشر يوما التي تلي تاريخ حصوله.
خالل خمسة عشر يوما التي تلي االعالن المذكور يمكن لكل دائن للمؤجر ان يطلب من المحكمة
اعتبار دين المؤجر مستحق االداء فورا ويمكن للمحكمة اجابة ھذا الطلب اذا قدرت ان من شأن
االدارة الحرة ان تعرض تحصيل الدين للخطر.
المادة  -٤٠خالل المھلة ذاتھا يجب ان يدون كل عقد ادارة حرة في السجل التجاري باسم
المؤجر اذا كان تاجرا وفي مطلق االحوال باسم المستأجر تحت طائلة غرامة من خمسماية الى
الف ليرة لبنانية يحكم بھا وفقا للمادة  ٣٧من قانون التجارة.
يأمر القاضي بإجراء القيد المھمل تدوينه خالل مھلة خمسة عشر يوما وفي حال عدم الخضوع
لالصول يتعرض المخالف لغرامة جديدة.
المادة  -٤١يبقى مؤجر المؤسسة حتى اتمام النشر المبين اعاله مسؤوال بالتضامن مع المدير
المستأجر عن الديون المعقودة من قبل ھذا االخير بمناسبة استثمار المؤسسة.
المادة  -٤٢يجب ان يعلن انتھاء االدارة الحرة وفقا للمادتين  ٣٩و ٤٠ويبقى المستأجر مسؤوال
بالتضامن مع المؤجر عن الديون المعقودة الجل استثمار المؤسسة حتى اليوم الخامس عشر بعد
اتمام االعالن.
المادة  -٤٣للمدير المستأجر صفة التاجر وھو يخضع لكافة موجبات التجار وفقا للكتاب االول
من قانون التجارة كما يخضع الحكام الصلح الواقي واالفالس المنصوص عنھا في الكتاب الخامس
من القانون المذكور.

المادة  -٤٤يجب على المدير المستأجر ان يذكر في مطلع كافة المستندات الموجھة او المسلمة
للغير لحاجات تجارته صفته كمدير مستأجر ومكان ورقم قيده في السجل التجاري تحت طائلة
العقوبة الملحوظة في المادة  ٣٧من ھذا المرسوم االشتراعي باالضافة الى الزامه بالتعويض في
حال الحاق الضرر بالغير بسبب اھماله.
المادة  -٤٥فيما عدا ذلك تحدد مفاعيل عقد االدارة باتفاق الفريقين وبتطبيق قانون الموجبات و
العقود حسب نوع االدارة.
المادة  -٤٦عندما يكون المتعاقدون قد قصدوا اخفاء عملية اخرى عن الغير تحت ستار عقد
ادارة كعملية بيع او تقديم لشركة انھم يكونون ملزمين بالتضامن تجاه اصحاب العالقة عن كافة
الديون المتعلقة باستثمار المؤسسة باالضافة الى العقوبات االخرى التي يمكن ان تنتج عند االقتضاء
عن تطبيق احكام القانون العادي.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

اﻟﺒﺎب اﻻول  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  - ٤٢ان القواعد التي نص عليھا قانون الموجبات فيما يختص بعقد الشركة تطبق على
الشركات التجارية بشرط ان ال تكون تلك القواعد مخالفة لقواعد ھذا القانون مخالفة صريحة او
ضمنية.
المادة  -٤٣جميع الشركات التجارية  -ما عدا شركات المحاصة  -يجب اثباتھا بعقد مكتوب.
على انه يجوز للغير عند االقتضاء ان يثبت بجميع الوسائل وجود الشركة او وجود أي نص
يختص بھا.

المادة  -٤٤ان الصكوك التأسيسية لجميع الشركات التجارية  -ما عدا شركات المحاصة  -يجب
نشرھا باجراء المعامالت المبينة فيما يلي واال كانت باطلة.

المادة

 -٤٥ان جميع الشركات التجارية  -ما عدا شركات المحاصة  -تتمتع بالشخصية المعنوية.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ

المادة  -٤٦شركة التضامن ھي التي تعمل تحت عنوان معين لھا وتؤلف ما بين شخصين او عدة
اشخاص مسؤولين بصفة شخصية وبوجه التضامن عن ديون الشركة.
المادة  -٤٧يجوز ان يكون الصك التأسيسي رسميا كما يجوز ان يكون ذا توقيع خاص على انه
يجب في الحالة االخيرة ان يكتب من الصك نسخ بقدر عدد الشركاء.
المادة  -٤٨يجب في خالل الشھر الذي تتأسس فيه الشركة ان تودع صورة او نسخة من الصك
التاسيسي لدى قلم المحكمة البدائية في منطقة مركز الشركة.
المادة  -٤٩ويجب ايضا في خالل المھلة نفسھا ان تسجل الشركة في السجل التجاري المختص
بمنطقة مركزھا.
ويكون ھذا النشر موجزا ومشتمال على جميع المعلومات التي تھم معرفتھا الغير وخصوصا:
 -١اسم كل من الشركاء وشھرته وجنسية ومحل اقامته وعنوان الشركة.
 -٢شكل الشركة.
 -٣موضوعھا.
 -٤مركزھا االصلي ومراكز فروعھا ووكاالتھا.
 -٥مبلغ راسمالھا والقيمة المنسوبة الى مقدمات الشركاء العينية.
 -٦اسماء الشركاء او اسماء المفوضين الذين يوقعون عن الشركة.
 -٧تاريخ التأسيس ومدة الشركة.

المادة  -٥٠اذا اجري فيما بعد تعديل في الصك التأسيسي وجب ايداع نسخة جديدة عنه لدى قلم
المحكمة.
ووجب ايضا التسجيل في السجل التجاري اذا كانت ھناك مدرجات تھم الغير.
المادة  -٥١التخلف عن ايداع الصك التأسيسي لدى قلم المحكمة او عدم تسجيله في السجل
التجاري يؤدي الى بطالن الشركة ويجعل جميع الشركاء عند وقوع ضرر على الغير مسؤولين
بوجه التضامن.
والتخلف عن ذكر نص يھم الغير في قانون الشركة المودع لدى قلم المحكمة او في الخالصة
المدرجة في السجل التجاري يجعل ھذا النص غير نافذ في حق ذوي الشأن كما ان التخلف عن نشر
التعديالت التي ادخلت على صك الشركة بجعل ھذه التعديالت غير نافذة في حق الغير.
المادة  -٥٢ان البطالن الناشئ عن عدم النشر ال يسقط بمرور الزمن ويحق لجميع ذوي الشأن
ان يدلوا به .اما الشركاء فليس لھم ان يتذرعوا به ضد الغير.
غير انه اذا اجريت معامالت النشر متأخرة فان الذين عاقدوا الشركة قبل التصحيح يحق لھم دون
سواھم التذرع بالبطالن الذي استھدفت له الشركة.
المادة  -٥٣كل شريك في شركة تضامن يعد كأنه يتعاطى بنفسه التجارة تحت عنوان شركة فكل
منھم يكتسب صفة التاجر القانونية .وافالس الشركة يؤدي الى االفالس الشخصي لكل من الشركاء.
المادة  -٥٤يتألف عنوان الشركة من اسماء جميع الشركاء او من اسماء عدد منھم مع اضافة
كلمة "شركاؤھم" .ويجب على الدوام ان يتوافق عنوان الشركة مع ھيئتھا الحالية وكل شخص
اجنبي عن الشركة يرضى عن علم بادراج اسمه في عنوان شركة يصبح مسؤوال عن ديونھا لدى
أي شخص ينخدع بذلك.
المادة  -٥٥انه فيما خال التفرغات المنصوص عليھا صراحة في الصك التأسيسي ال يجوز
للشريك التفرغ للغير عن حصته في فوائد الشركة اال برضى جميع الشركاء وبشرط القيام
بمعامالت النشر.
على انه يجوز الحد الشركاء ان يحول للغير الحقوق والمنافع المختصة بنصيبه في الشركة الن ھذا
االتفاق ال يكون له من مفعول اال بين المتعاقدين.

المادة

 -٥٦يعود الحق في ادارة االشغال الى جميع الشركاء اال اذا كان نظام الشركة او صك

الحق يقضي بان تناط االدارة بشريك واحد او بعدة شركاء او بشخص اخر وان يكن اجنبيا عن
الشركة.
المادة  -٥٧يعزل مديرو االشغال على الطريقة التي عينوا بھا اما اذا كان العزل جائرا فانه يفتح
سبيال للمطالبة ببدل العطل والضرر على الشروط المبينة في المادة  ٨٢٢من قانون الموجبات .واذا
عين مدير جديد بدال من مدير نظامي وجب نشر ھذا االستبدال.
المادة  -٥٨يجوز لمديري االشغال ان يقوموا بجميع االعمال الالزمة لتسيير مشروع الشركة
تسييرا منتظما .اال اذا كانت سلطتھم محدودة بمقتضى نظام الشركة.
المادة  -٥٩معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
ال يجوز للمديرين ان يعقدوا أي اتفاق لحسابھم الخاص مع الشركة او أي اتفاق يكون لھم او الحدھم
فيه مصلحة مباشرة او غير مباشرة اال بترخيص خاص من الشركاء يجدد عند االقتضاء كل سنة.
تستثنى من ھذا المنع العقود العادية التي تتناول عمليات تجريھا الشركة مع زبائنھا.
المادة  -٦٠كذلك ال يجوز لمديري االشغال ان يديروا مشروعا مشابھا لمشروع الشركة اال
بمقتضى اجازة تجدد في كل سنة.
المادة  -٦١اذا وجد عدة مديرين لالشغال ،كان لكل منھم حق المعارضة في العمليات التي ينوي
عقدھا االخرون .وعندئذ يتخذ القرار بغاليبة اصوات المديرين المذكورين ،ما لم تكن المعارضة
مبنية على اعتبار ان العمل المنوي اجراؤه ذو صفة مخالفة لنظام الشركة .ففي ھذه الحالة يكون
تقدير صفة العمل مختصا بالمحكمة.
المادة  -٦٢تكون الشركة ملزمة بما يعمله مديرو االشغال كلما تصرفوا ضمن حدود سلطتھم
ووقعوا بعنوان الشركة التجاري ولو كان استعمالھم بھذا التوقيع في سبيل مصلحتھم الشخصية ما لم
يكن الشخص الثالث سيء النية.
المادة  -٦٣يحق لدائني الشركة ان يقاضوھا وانما يجب عليھم قبل ذلك ان يرسلوا اليھا انذارا
بطلب االيفاء .كما يحق لھم ان يقاضوا كل شريك كان في عداد شركائھا وقت التعاقد .ويكون
ھؤالء الشركاء ملزمين بااليفاء على وجه التضامن من ثرواتھم الخاصة.

المادة  -٦٤ان اسباب الحل الشاملة لجميع الشركات ھي:
 -١انقضاء المدة التي اسست من اجلھا الشركة.
 -٢انتھاء المشروع المراد اجراؤه على وجه مألوف.
 -٣زوال موضوع المشروع نفسه.
ً
وعالوة على ما تقدم يجوز دائما للمحكمة ان تقضي بناء على طلب بعض الشركاء اما بحل
الشركة السباب عادلة تقدر المحكمة مرماھا واما باخراج احد الشركاء لعدم قيامه بموجباته نحو
الشركة.
المادة  -٦٥وتخضع شركات التضامن عالوة على ما تقدم السباب الحل اآلتية:
 -١مشيئة احد الشركاء اذا كانت الشركة مؤلفة لمدة غير محدودة وكان اعتزال ھذا الشريك ال يعود
بالضررعلى مصالح الشركة المشروعة في الظروف التي يحدث فيھا.
 -٢اذا طرأ على شخص احد الشركاء ما افقده األھلية العامة.
 -٣افالس احد الشركاء.
على انه يجوز لبقية الشركاء ان يقرروا باجماع اآلراء استمرار الشركة فيما بينھم بمعزل عن
الشريك الذي استقال او فقد االھلية او افلس .وانما يجب عليھم حينئذ ان يجروا معاملة النشر
القانونية.
المادة  -٦٦اذا لم يكن في قانون الشركة نص مخالف فان شركة التضامن اذا توفي احد شركائھا
تستمر بين االحياء من الشركاء ما لم يترك المتوفي زوجا او فرعا تصير اليه حقوقه .اما اذا كانت
الحال على العكس فان الشركة تستمر مع زوج الشريك او فروعه وتكون لھم صفة شركاء
التوصية.
المادة  -٦٧في جميع االحوال تعين قيمة حقوق الشريك المتوفي او المخرج بموجب قائمة جرد
خاصة ،ما لم ينص قانون الشركة على طريقة اخرى للتخمين.
المادة  -٦٨ان حل الشركة  -فيما عدا الحالة التي يكون فيھا الحل منطبقا على نص الصك
التأسيسي  -يجب نشره كالصك نفسه وفي خالل المھلة نفسھا .ويجري االمر على ھذا المنوال عند
اخراج احد الشركاء واستمرار الشركة بعد وفاة احدھم.
المادة  -٦٩بعد الحل تبقى شخصية الشركات التجارية كأنھا موجودة في المدة الالزمة للتصفية
والجل حاجة التصفية فقط.

المادة  -٧٠اذا كان قانون الشركة لم ينص على تعيين المصفي او المصفين ولم يتفق الشركاء
على اختيارھم فتعينھم المحكمة التي يكون مركز الشركة موجودا في منطقتھا.

المادة

 -٧١ان نتيجة االختيار او القرار القضائي المتضمن تعيين المصفين يجب نشره بعناية

ھؤالء.

المادة

 -٧٢يجب على المصفين عندما يتولون وظائفھم ان يضعوا قائمة الجرد مع مديري اشغال

الشركة.
المادة  -٧٣يقوم المصفون بتحصيل ما يكون للشركة من الديون في ذمة الغير او في ذمة
الشركاء ويوفون ما عليھا من الديون ويبيعون موجوداتھا ويقومون بجميع االعمال التي تقتضيھا
التصفية.
على انه ال يجوز لھم ان يواصلوا استثمار مشروع الشركة وال ان يتنازلوا عن مؤسسة الشركة
بالجملة اال بمقتضى ترخيص خاص من الشركاء.
المادة  -٧٤يجب على المصفين ان يقدموا للشركاء اذا طلبوا جميع المعلومات عن حالة التصفية.
على انه ال يجوز ان تقام العراقيل في سبيل التصفية بسبب مطالب غير مشروعة.
المادة  -٧٥تجري القسمة وفاقا لشروط عقد الشركة وتراعي فوق ذلك احكام المواد ، ٩٤١
 ٩٤٩من قانون الموجبات.
المادة  -٧٦في جميع الشركات التجارية ومع االحتفاظ بالدعاوى التي يمكن ان تقام على
المصفين بصفة كونھم مصفين  -تسقط بمرور الزمن دعاوى دائني الشركة على الشركاء او ورثتھم
او خلفائھم في الحقوق بعد انقضاء خمس سنوات على حل الشركة او على خروج احد الشركاء فيما
يختص بالدعاوى الموجھة على ھذا الشريك.
وتبتدئ مدة مرور الزمن من يوم اتمام النشر في جميع الحاالت التي يكون النشر فيھا واجبا ومن
يوم اختتام التصفية في الدعاوى الناشئة عن التصفية نفسھا.
ويمكن وقف مرور الزمن او قطعه وفاقا لقواعد الحق العام.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻐﻔﻠﺔ

المادة  -٧٧الشركة المغفلة ھي شركة عارية من العنوان تؤلف بين عدد من االشخاص يكتتبون
باسھم أي اسناد قابلة للتداول وال يكونون مسؤولين عن ديون الشركة اال بقدر ما وضعوه من المال.
المادة  -٧٨معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي  ٥٤تاريخ .١٩٧٧/٦/١٦
 تخضع لقانون التجارة واعرافھا كل شركة مغفلة ايا كان موضوعھا.يجب ان يكون لجميع الشركات المغفلة المؤسسة في لبنان مركز رئيسي في االراضي اللبنانية
وتكون ھذه الشركات حكما رغم كل نص مخالف ،من الجنسية اللبنانية.
يجب ان يكون ثلث رأسمال الشركات المغفلة التي يكون موضوعھا استثمار مصلحة عامة اسھما
اسمية لمساھمين لبنانيين وال يصح التفرغ عن ھذه االسھم باية صفة كانت اال لمساھمين لبنانيين
وذلك تحت طائلة البطالن.

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -ﻓﻲ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻐﻔﻠﺔ

المادة  -٧٩معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
ال يجوز ان يقل عدد المؤسسين عن ثالثة ،ويمنع على اي شخص ان يشترك في تأسيس شركة
مغفلة اذا كان قد اعلن افالسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر سنوات على االقل او اذا كان محكوما
عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات الرتكابه او لمحاولة ارتكابه جناية او جنحة
تطبق عليھا عقوبات االحتيال او اختالس اموال او قيم او اصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية
او النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين  ٣١٩و ٣٢٠من قانون العقوبات او اخفاء االشياء
المحصول عليھا بواسطة ھذه الجرائم.
تطبق نفس الشروط على ممثلي االشخاص المعنويين الذين يشتركون في تأسيس الشركة.
يسأل المؤسسون بالتضامن عن االلتزامات التي تعقد والنفقات التي تبذل الجل تاسيس الشركة وال
يحق لھم ان يرجعوا بھا على المكتتبين اذا لم تؤسس الشركة.

المادة  -٨٠معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي  ٥٤تاريخ .١٩٧٧/٦/١٦
مع مراعاة احكام القوانين واالنظمة التي تخضع ممارسة بعض النشاطات لترخيص مسبق ،ال
يحتاج تأسيس الشركات المغفلة الى الترخيص من السلطات االدارية.
يجب ان يودع ويسجل نظام الشركة المغفلة وكل تعديل ال حق لدى الكاتب العدل التابع له مركز
الشركة الرئيسي.
المادة  -٨١معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب على المؤسسين قبل كل دعوة توجه الى الجمھور الجل االكتتاب برأسمال الشركة ان ينشروا
في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين احداھما يومية محلية والثانية اقتصادية ،بيانا يشتمل على توقيع
كل منھم وعنوانه ويتضمن على االخص تسمية الشركة ومركزھا الرئيسي ومراكز فروعھا
وموضوعھا ومدتھا مقدار راسمالھا وثمن االسھم والمعجل منه وقيمة المقدمات العينية وبند الفائدة
المحددة وشروط توزيع االرباح وعدد اعضاء مجلس االدارة ومرتباتھم المقررة في نظام الشركة
وصالحياتھم.
ويجب ايضا ان تدرج االيضاحات التي يحتوي عليھا البيان في وثيقة االكتتاب الشخصية وشھادة
السھم واالعالنات الملصقة واالذاعات والمناشير مع االشارة الى اعداد الصحف التي نشر فيھا
اليبان.
المادة  -٨٢معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
كل مخالفة الحكام المادة السابقة تستوجب دفع غرامة من الف الى خمسة آالف ليرة لبنانية ،يحق
للمحكمة أن تلغي عند االقتضاء االكتتابات المعقودة.
المادة  -٨٣معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ  ١٩٦٨/٥/٤والقانون  ١٢٠تاريخ .١٩٩٢/٣/٩
ال يجوز ان يكون راس مال الشركة المغفلة اقل نم ثالثين مليون ليرة لبنانية ويجب االكتتاب به
كامال.
المادة  -٨٤معدلة وفقا للقانون  ١٢٠تاريخ .١٩٩٢/٣/٩
ان الثمن االدنى للسھم او لجزء منه ھو الف ليرة لبنانية وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على
االقل من مجموع ثمن اسھمه.
المادة  -٨٥معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب على المؤسسين ان يودعوا المبالغ المدفوعة من المكتتبين قبل تأسيس الشركة بوجه نھائي في
أحد المصارف المقبولة بشكل حساب مفتوح باسم الشركة مع جدول المكتتبين والمبلغ المدفوع من
كل منھم.

تسحب ھذه المبالغ بعد تأسيس الشركة بامضاء الشخص او االشخاص المعينين في نظام الشركة
وذلك بعد ابراز نسخة مصدقة عن النظام وعن مرسوم الترخيص وعن محضر الجمعية التأسيسية.
في حال عدم االيداع او سحب كل او بعض المبالغ المودعة او التصرف بھا قبل االنتھاء من تاسيس
الشركة يعاقب المخالفون بغرامة تعادل عشرة بالماية من قيمة المبلغ غير المودع او المسحوب او
المتصرف به ويتعرضون عند االقتضاء لعقوبات اساءة استعمال االئتمان او االدارة غير النزيھة
فضال عن المسؤولية المدنية التي ترتبھا عليھم ھكذا اعمال.
اذا لم تؤسس الشركة في مدة ستة اشھر من تاريخ الترخيص يحق لكل مكتتب ان يراجع قاضي
االمور المستعجلة لتعيين مدير موقت يعھد اليه بسحب المبالغ وارجاعھا الى المكتتبين بعد حسم
نفقات التوزيع.
المادة  -٨٦معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
ان صحة تخمين المقدمات العينية تخضع لتقدير خبير او عدة خبراء يعينھم رئيس محكمة المنطقة
التابع لھا مركز الشركة بموجب قرار يصدره بناء لطلب المؤسسين ويجب اختيار الخبير او
الخبراء من الئحة الخبراء المقبولين رسميا لدى المحكمة.
يحرم منح منافع خاصة الي شخص في نظام الشركة.
المادة  -٨٧يوضع تقرير الخبراء قيد اطالع المكتتبين ويجوز لھؤالء ان يعدلوا اذ ذاك عن
االكتتابات اذا كان تخمين المؤسسين يزيد عشرين في المئة عن القيمة الحقيقية التي عينت لالموال
المقدمة وللمنافع الخاصة بحسب تخمين اھل الخبرة .وللمؤسسين عندئذ ان يكتتبوا ھم او يحملوا
غيرھم على االكتتاب باسھم المكتتبين الناكلين.

المادة

 -٨٨ان االسھم العينية يجب ان تكون مستوفاة القيمة تماما عند تأسيس الشركة.

المادة  -٨٩ويجب ان تبقى ھذه االسھم اسمية ومتصلة باألرومة ومشتملة على طابع يدل على
نوعھا وعلى تاريخ تأسيس الشركة والتصبح قابلة للتداول اال بعد ان توافق الجمعية العمومية على
حسابات السنة الثانية للشركة.
على ان منع التداول المشار اليه ال يسري على االسھم العينية التي خصت بمساھمي شركة مدغمة
كانت اسھمھا قابلة للتداول قبل ذلك.
المادة  -٩٠معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب على المؤسسين في خالل الشھر الذي يلي تقرير الخبراء ان يعقدوا جمعية عمومية تأسيسية
من المساھمين وان يعلنوا اجتماعھا قبل الموعد بعشرة ايام ويعرضوا عليھا تقرير الخبراء عن
تخمين المقدمات العينية.

وتتخذ القرارات وفاقا لقواعد النصاب و الغالبية المختصة بھذا النوع من الجمعيات وال يشترك في
التصويت أصحاب المقدمات العينية وان كانوا في الوقت نفسه مكتتبين باسھم نقدية او وكالء ال
مثال ھؤالء المكتتبين.
وال يتحتم اجراء معاملة الموافقة المشار اليھا في جميع االحوال التي ال يكون فيھا مساھمون
نقديون غير المساھمين العينيين.
المادة  -٩١معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
ان اتمام المعامالت المار ذكرھا ال يمنع فيما بعد دعوى المسؤولية التي يمكن ان تقام بوجه
التضامن خالل خمس سنوات من تاريخ تأسيس الشركة على المؤسسين والمساھمين العينيين
واعضاء مجلس االدارة االولين ومفوضي المراقبة االولين والخبراء عندما يتضح وجود مبالغة
كبيرة مقصودة في تخمين المقدمات العينية.
المادة  -٩٢وفي جميع االحوال تقوم الجمعية التأسيسية باجراء تحقيق باالستناد الى االوراق
المثبتة لترى ما إذا كانت الشروط الالزمة لتأسيس الشركة قد روعيت كما يجب.
المادة  -٩٣تعين الجمعية المشار اليھا اعضاء مجلس االدارة األول اذا كانوا لم يعينوا بمقتضى
نظام الشركة وتعين ايضا مفوضي المراقبة االولين .وتصبح الشركة مؤسسة منذ قبولھم.
ويجب على اولئك االعضاء والمفوضين ان يتحققوا ان الشركة اسست على الوجه القانوني وھم
مسؤولون بالتضامن عن ذلك.
المادة  -٩٤اذا اسست شركة مغفلة على وجه غير قانوني جاز لكل ذي عالقة في خالل مھلة
خمس سنوات ان ينذرھا بوجوب اتمام المعاملة المھملة.
فاذا لم تعمد في خالل شھر الى اجراء معاملة التصحيح جاز لذي العالقة ان يطلب الحكم ببطالن
الشركة.
وال يجوز للشركاء ان يدلوا على الغير ببطالن الشركة.
وتصفى الشركة المبطلة كالشركة الفعلية.
المادة  -٩٥معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
اذا كان تاسيس الشركة غير قانوني يحق للشركاء وللغير ان يقيموا باالضافة الى دعوى البطالن
دعوى المسؤولية التضامنية على المؤسسين واعضاء مجلس االدارة االولين ومفوضي المراقبة
االولين وكذلك على المساھمين العينيين والخبراء اذا كانت معامالت التحقيق لم تتم بصدق وامانة.
اال انه يلزم المدعي ان يثبت توفر الرابطة السببية بين عيب التأسيس والضرر الذي لحق به .يكون
لدعوى المسؤولية نفس المدة المحددة لدعوى البطالن على ان ال تنقص عن ثالث سنوات باصالح

عيب التأسيس.
المادة  -٩٦معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يعاقب بغرامة من خمسماية إلى خمسة آالف ليرة لبنانية االشخاص الذين سلموا ولو عن حسن نية
الى المكتتبين شھادات اسھم نھائية لشركة مغفلة مؤسسة على وجه غير قانوني وكذلك االشخاص
الذين باعوا او اشتركوا في بيع امثال تلك االسھم او نشروا رسميا سعرھا ويشترط على االقل ان
يكون عيب التأسيس ظاھرا.
المادة  -٩٧كل عمل احتيالي يراد به حمل الناس على االكتتاب او دفع المال يعاقب فاعله
بعقوبات االحتيال.
المادة  -٩٨بعد تأسيس الشركة يجب على اعضاء مجلس االدارة ان يجروا المعامالت االولية
المختصة بالنشر وااليداع لدى قلم المحكمة والتسجيل في سجل التجارة المفروضة على جميع
الشركات.
المادة  -٩٩ان عدم النشر يستلزم النتائج نفسھا ،أي بطالن الشركة او بطالن البند المغفل والقاء
التبعة التضامنية على االعضاء االولين لمجلس االدارة وعلى مفوضي المراقبة االولين الذين يجب
عليھم مراقبة القيام بجميع المعامالت.
المادة  -١٠٠تخضع الشركة من جھة اخرى لنوع من النشر المستمر:
فيجب تعليق نظام الشركة في مكاتبھا.
ويحق لكل شخص ان يطلب عنه نسخة طبق االصل مقابل بدل معتدل.
ويجب ان يذكر اسم الشركة على جميع اوراقھا المطبوعة والمخطوطة مع االشارة الى انھا شركة
مغفلة ومع تعيين مبلغ رأسمالھا والقسم الذي دفع منه.
المادة  -١٠١معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
على اعضاء مجلس االدارة ان ينشروا كل عام في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية
وصحيفة يومية محلية بعد شھرين من تاريخ موافقة الجمعية العمومية على الحسابات ميزانية السنة
المالية المختتمة وقائمة باسماء اعضاء مجلس االدارة ومفوضي المراقبة.

المادة

 -١٠٢معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤

يعاقب اعضاء مجلس االدارة على عدم نشر ميزانية الشركة بغرامة من الف الى خمسة االف ليرة
لبنانية وعلى عدم القيام بالمعامالت المختصة بتعليق نظام الشركة وبوضع البيانات الالزمة على
االوراق الصادرة عن الشركة بغرامة من ماية الى الف ليرة لبنانية .وفي حال تكرار المخالفة
تضاعف العقوبة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪرﻫﺎ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻐﻔﻠﺔ
واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

المادة  -١٠٣معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي  ٥٤تاريخ .١٩٧٧/٦/١٦
تصدر الشركات المغفلة اسھما ويمكنھا ان تصدر سندات كما يمكنھا ان تصدر سندات قابلة التحويل
الى اسھم.
ال يجوز لھا ان تصدر حصص تأسيس اي سندات تمنح المؤسسين حقا في الحصول على نصيب
من ارباح الشركة بدون رأسمال مقدم من قبل.

اﻟﺠﺰء اﻻول  -ﻓﻲ اﻻﺳﻬﻢ

المادة  -١٠٤راجع المادة ) (١٤من القانون رقم  ٣٠٨تاريخ ٢٠٠١/٤/٣
االسھم ھي اقسام متساوية من رأسمال مال الشركة غير قابلة للتجزئة تمثلھا وثائق قابلة للتداول
تكون اسمية او المر او لحاملھا.
المادة  -١٠٥راجع المادة ) (١٤من القانون رقم  ٣٠٨تاريخ ٢٠٠١/٤/٣
ان السھم يخول صاحبه بعض الحقوق المالزمة له وھي الحق في انصبة االرباح وحق االفضلية
في االكتتاب عند زيادة راس المال والحق في استرداد قيمة السھم االسمية وحق اقتسام موجودات
الشركة وحق التصويت في الجمعية العمومية وحق التفرغ عن سھمه.

المادة  -١٠٦يجب ان ال تؤخذ انصبة االسھم اال من االرباح الصافية الناشئة عن موازنة صادقة
والباقية قيد التصرف بعد اخذ المبلغ الالزم لتكوين االحتياطي القانوني واالحتياطي النظامي أي
المنصوص عليه في نظام الشركة.
المادة  -١٠٧معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
كل توزيع النصبة ارباح صورية يجعل اعضاء مجلس االدارة مسؤولين مدنيا تجاه أي شخص
يصيبه ضرر من ذلك كما يجعل مفوضي المراقبة مسؤولين ايضا اذا ارتكبوا خطأ في المراقبة.
وھؤالء االشخاص انفسھم يكونون مسؤولين جزائيا اذا وزعت انصبة االرباح دون ميزانية او
بمقتضى قائمة جرد او ميزانية او حساب ارباح وخسائر مغشوشين ويعاقبون بعقوبة االحتيال.
المادة  -١٠٨ان المساھمين الذين قبضوا تلك االنصبة من الربح ال يلزمون بارجاعھا اال اذا ثبت
سوء نيتھم او ارتكابھم خطأ فادحا موازيا للخداع.
اما دعوى االسترجاع التي يحق للشركة او لدائنيھا ان يقيموھا عليھم فتلزمھم بارجاع المبلغ الذي
قبضوه بدون حق مع فائدته من يوم الدفع.
وھذه الدعوى تسقط بحكم مرور الزمن بعد انقضاء خمس سنوات من تاريخ التوزيع.
المادة  -١٠٩ان المبالغ الموزعة عمال بالنص المختص بالفوائد المحددة التي تدفع الى
المساھمين في اي ظرف كان والمدرجة في النفقات العامة للشركة ال تعد ارباحا وھمية.
على ان ھذا النص ال يكون قانونيا اال اذا توفرت الشروط اآلتية :وھي ان ال يتجاوز معدل الفائدة
اربعة في المئة وان تكون مدة تطبيق النص خمس سنوات على االكثر وان تدخل الفوائد المدفوعة
في نفقات التأسيس الجل استھالكھا كنفقات في الموازنات التي تشتمل على ارباح.
وھذا النص يجب نشره على الوجه القانوني واال كان باطال.
المادة  -١١٠يجب في االساس ان يكون لجميع المساھمين في الشركة الواحدة نفس الحقوق وان
يشتركوا في نفس المنافع.
على انه في جميع االحوال التي ال ينص فيھا نظام الشركة على منع صريح يجوز ان تنشأ اسھم
ذات افضلية بمقتضى قرار من جمعية غير عادية تتناقش فيه على الوجه اآلتي بيانه.
وھذه االسھم تمنح اصحابھا حق االولية اما في استيفاء بعض انصبة من االرباح واما في استعادة
رأس المال واما في ھاتين الميزتين معا او اية منفعة مادية اخرى.

المادة

 -١١١اذا اتخذت الجمعية العمومية قرارا من شأنه ان ينقص بوجه من الوجوه الحقوق

المختصة بفئة من االسھم فان ھذا القرار ال يكون نافذا اال بعد موافقة جمعية خاصة مؤلفة من حملة
اسھم الفئة ذات الشأن .وھذه الجمعية تتبع في مناقشتھا القواعد المختصة بالنصاب والتصويت في
الجمعيات غير العادية.
المادة  -١١٢راجع المادة ) (١٤من القانون رقم  ٣٠٨تاريخ ٢٠٠١/٤/٣
عندما يزاد راس المال بانشاء اسھم جديدة يراد االكتتاب بھا نقدا يكون مبدئيا للمساھمين من جميع
الفئات الموجودة حق االفضلية في االكتتاب بمجموع االسھم الجديدة على نسبة االسھم القديمة التي
يملكونھا وعلى وجه ال يقبل التنقيص.
وتتخذ الجمعية غير العادية التي وافقت على زيادة رأس المال جميع التدابير فيما يختص باالسھم
الزائدة بعد التوزيع.
المادة  -١١٣معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ ) ،١٩٦٨/٥/٤راجع المادة ) (١٤من القانون
رقم  ٣٠٨تاريخ (٢٠٠١/٤/٣
على انه ال يجوز لھذه الجمعية ان تقرر ان حق االكتتاب ال يحفظ للمساھمين القدماء او انه ال يحفظ
لھم اال جزئيا ً او انه ال يكون على نسبة االسھم المملوكة من قبل.
وفي ھذه الحالة يكون كل تخصيص من االسھم الجديدة سواء أكان لغير مساھمين ام لفئة من
المساھمين الممتازين خاضعا للتحقيق الذي تخضع له المقدمات العينية وھذا التحقيق يتناول جميع
االسھم المخصصة بغير المساھمين .أما فيما يختص بالمساھمين فال يتناول اال ما يزيد عن النسبة
المعينة لالسھم القديمة .واذا لم يجر ھذا التحقيق كانت زيادة راس المال باطلة.
المادة  -١١٤يحق لكل مساھم اذا بقيت موجودات كافية عند حل الشركة ان يسترد المبلغ
االسمي لسھمه مع االحتفاظ بحق االسبقية الممنوحة لالسھم ذات االولوية .اما الزيادة فتوزع على
جميع المساھمين بنسبة عدد االسھم المملوكة.
المادة  -١١٥معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
يجوز للشركة ان تسترد راسمالھا بتخصيص مبلغ من ارباحھا الحتياطي خاص او لالستھالك المعد
كالھما لھذه الغاية.
يحصل االسترداد وفقا للطرق المنصوص عليھا في نظام الشركة او الطرق التي تقرھا الجمعية
العمومية.
وعندما يحصل االسترداد تستبدل االسھم الساقطة باسھم تدعى اسھم التمتع وھذه االسھم تمنح
حامليھا امتيازات االسھم المتداولة ما خال الفائدة المعينة في نظام الشركة ومبلغ االسھم االسمي عند
حل الشركة.

المادة  -١١٦كل مساھم يحق له ان يحضر الجمعيات المختلفة التي تنعقد لتأسيس الشركة
ولتسيير اعمالھا ويكون له مبدئيا عند التصويت عدد من االصوات يساوي عدد اسھمه.
المادة  -١١٧على ان االسھم المحررة تماما التي ال تزال بالصيغة االسمية لمالك واحد منذ
سنتين على االقل قبل دعوة كل جمعية يكون لكل منھا صوتان.
واالسھم االسمية تعتبر بالنظر الى المدة المتقدم ذكرھا كأنھا لنفس المالك عندما تكون مكتسبة
بطريق االرث او الھبة او الوصية.
المادة  -١١٨انه مع االحتفاظ بالقيود المختصة باالسھم العينية وباسھم الضمان المختصة
باعضاء مجلس االدارة يجوز لكل مساھم ان يتفرغ بحرية عن اسھمه لشخص اخر فيحل ھذا
الشخص محله في حقوقه وواجباته بصفة شريك.
على انه يمكن وضع نص في قانون الشركة يقضي بان تكون االولوية في الشراء للشركاء او
لفريق منھم او للشركة نفسھا بشرط ان يستعمل ھذا الحق وفاقا للمھلة والثمن المنصوص عليھما في
نظام الشركة .على انه ال يجوز ان يساء التصرف في استعمال ھذا الحق بجعل السھم غير قابل
عمليا للتداول او بايقاع ضرر فاحش على المساھم.
بيد أنه ال يجوز للشركة استعمال حق االولوية المنصوص عليه لمصلحتھا اال بما لديھا من المال
االحتياطي.
المادة  -١١٩ان صاحب السھم الذي لم يدفع كل ثمنه يلزمه ان يلبي طلب الشركة عند الدعوة
الى الدفع.
وجميع الذين احرزوا السھم قبله يظلون مدة عامين فقط من تاريخ التفرغ مسؤولين بوجه التضامن
عن المبلغ الذي لم يدفع.
اما السھم فيجب ان يبقى اسميا الى ان يحرر تماما.
وكل نص في قانون الشركة يخالف احكام ھذه المادة يعد باطال.
المادة  -١٢٠ان المساھم السابق الذي اجبر على دفع باقي ثمن السھم الذي تفرغ عنه يحل شرعا
محل الشركة في الحقوق وفي االدعاء على جميع الذين احرزوا السھم بعده.
المادة  -١٢١اذا لم تدفع بقية الثمن حق للشركة بعد انذار المساھم المتأخر ان تبيع السھم في
البورصة وتلقي على عاتقه النفقات والخسائر التي تنجم عن البيع .واذا كان الثمن الذي يباع به
السھم اقل من المبلغ المطلوب بقي المساھم ملزما ً بدفع الفرق.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات

المادة  -١٢٢معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجوز للشركة ان تصدر سندات قابلة للتداول وغير قابلة للتجزئة ولھا قيمة اسمية واحدة تعطى
للمكتتبين مقابل المبالغ التي اسلفوھا.
ولكن ال يجوز اصدار سندات اال بعد ان يكون رأس المال المكتتب من المساھمين قد دفع بكامله.
يعاقب بالغرامة من الف الى عشرة االف ليرة لبنانية اعضاء مجلس االدارة والمديرون الذين
يصدرون او يسمحون باصدار سندات خالفا الحكام الفقرة السابقة وتكون ھذه السندات باطلة.
المادة  -١٢٣يحق لحامل السندات المذكورة ان يأخذ فائدة محددة تدفع في آجال موقوتة وان
يسترد رأس ماله من ثروة الشركة.
المادة  -١٢٤معدلة وفقا للمرسوم  ٥٤تاريخ .١٩٧٧/٦/١٦
انه مع االحتفاظ بالقواعد المطبقة على شركات التسليف العقارية ال يجوز اصدار سندات بمبلغ
يربو على مثلي رأسمال الشركة الموجود بحسب الموازنة االخيرة التي جرت الموافقة عليھا.
المادة  -١٢٥انه وان كان قانون الشركة ينص على اصدار السندات فال يجوز اصدارھا اال بعد
موافقة الجمعية العمومية.
المادة  -١٢٦معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب على اعضاء مجلس ادارة الشركة قبل نشر أي اعالن سابق لالصدار ان ينشروا في الجريدة
الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية بيانا ً يتضمن تواقيعھم وعنوان كل منھم
ويشتمل خصوصا على تاريخ قرار الجمعية العمومية الذي اجاز االصدار وعلى عدد السندات التي
يراد اصدارھا وعلى قيمتھا معدل الفائدة وعلى موعد االيفاء وشروطه وضماناته وعلى عدد
السندات التي اصدرت قبال مع ضماناتھا وعلى مقدار راس المال وعلى قيمة المقدمات العينية
وعلى وجود بند بالفائدة المحددة وعلى نتائج الميزانية االخيرة المصدقة واال استھدفوا الغرامة من
الف الى خمسة االف ليرة لبنانية.

المادة  -١٢٧معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب ان تشتمل وثيقة االكتتاب وشھادة السند واالعالنات واالذاعات والمنشورات على االيضاحات
المبينة في ذلك البيان مع االشارة الى اعداد الصحف التي نشر فيھا.

المادة

 -١٢٨يجوز للذين يكتتبون لشراء السندات ان يلغوا اكتتابھم اذا لم تراع المعامالت المتقدم

ذكرھا.
المادة  -١٢٩معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
كل اصدار لسندات يجب ان يذكر بعد حصوله في سجل التجارة بعناية اعضاء مجلس االدارة.
واذا لم يقوموا بھذه المعاملة استھدفوا لغرامة من خمسماية الى الفين وخمسماية ليرة لبنانية.
المادة  -١٣٠اذا لم يكن ثمن السندات مدفوعا بتمامه في االصل ولم تفد الدعوات الى دفع ما بقي
من ثمنھا حق للشركة ان تلجأ الى طريقة البيع في حلقة البورصة.
المادة  -١٣١يجوز اصدار سندات رھنية وانما يكون اصدارھا وفاقا الحكام القرار الصادر من
المفوض السامي عدد ٧٧ل.ر .المؤرخ في  ٢٦ايار سنة .١٩٣٣
المادة  -١٣٢معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
ان السندات ذات اليانصيب يجب ان تجاز بمقتضى ترخيص حكومي بناء على اقتراح وزير
االقتصاد الوطني.

المادة

 -١٣٣يجوز اصدار سندات تخصص بمكافأة ايفائية تدفع عند استھالك السند.

المادة  -١٣٤يجري ايفاء قيمة السندات وفاقا للشروط التي وضعت عند االصدار وال يجوز
للشركة تقديم الموعد وال تأخيره.
المادة  -١٣٥على الرغم من كل نص مخالف يتكون من أصحاب السندات ھيئة واحدة تتألف من
تلقاء نفسھا عند كل اصدار وتكون قراراتھا المتخذة بغالبية االصوات اجبارية بالنظر الى الجميع.

المادة  -١٣٦بعد ختام االكتتاب تعقد الشركة المصدرة جمعية عمومية من اصحاب السندات
لتوافق على نظام ھيئتھا وتعين من يمثلھا.
المادة  -١٣٧كلما اتضح ان عقد جمعية حملة السندات ذو منفعة تدعى لالجتماع اما بناء على
طلب ممثليھا او طلب فريق من حملة السندات يمثل  ١/٢٠من قيمة السندات واما بناء على طلب
الشركة المغفلة.
المادة  -١٣٨معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
تدعى الجمعية باعالنين متواليين في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وفي صحيفة يومية
محلية تكون الفترة بينھما ثمانية ايام ويشتمالن على المواضيع المدرجة في جدول االعمال وال
يجوز ان تتناول المناقشة سواھا من المواضيع.
المادة  -١٣٩ان قواعد النصاب القانوني والتصويت ھي المعينة في المادتين  ١٩٣و١٩٥
لجمعيات المساھمين العمومية.
المادة  -١٤٠يحق لممثلي ھيئة أصحاب السندات ان يتخذوا جميع التدابير االحتياطية لصيانة
حقوقھم.
المادة  -١٤١على ان التدابير التي يراد بھا اطالة مھل االيفاء او تخفيض لمعدل الفائدة او لراس
مال الدين او للتأمينات الضامنة له وبوجه االجمال كل التدابير التي تضحي بحقوق حملة السندات ال
يجوز ان يتخذھا غير جمعيتھم العمومية الحائزة شروط النصاب القانوني المعينة في الفقرة االولى
من المادة  ١٩٣بغالبية ثلثي اصوات حملة السندات الحاضرين او الممثلين.
المادة  -١٤٢يحق لممثلي اصحاب السندات ان يحضروا جمعيات المساھمين العمومية بعد ان
يتلقوا نفس البالغات التي ترسل الى المساھمين على انه ال يحق لھم التصويت في المناقشات.
المادة  -١٤٣اذا استمرت احدى الشركات على دفع الفوائد او انصبة االسھم او السندات او
وثائق مالية اخرى تدفع قيمتھا بطريقة االقتراع فال يجوز للشركة ان تسترد المبالغ المشاراليھا عند
تقديم السند لاليفاء .وكل نص مخالف لھذه القاعدة ال يعتد به.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮﻳﻞ اﻟﻰ اﺳﻬﻢ

اضيف ھذا الجزء وفقا للمرسوم االشتراعي  ٥٤تاريخ ١٩٧٧/٦/١٦
المادة  -١تخضع السندات القابلة التحويل الى اسھم التي تصدرھا الشركات المغفلة الحكام الجزء
الثاني من ھذا الفصل ولالحكام الواردة ادناه ،وال تتعدى قيمتھا مثلي راسمال الشركة.
المادة  -٢يجب ان توافق على اصدار السندات القابلة التحويل الى اسھم الجمعية العمومية غير
العادية المنعقدة خصيصا لغاية الموافقة على االصدار.
على مجلس االدارة ان يرفع الى الجمعية العمومية غير العادية تقريرا مرفقا بتقرير خاص من
مفوضي المراقبة يحدد بمواعيد االصدار و التحويل.
يجب ان يتناول تقرير مجلس االدارة:
اسباب اصدار مثل ھذه السندات ،اسس تحويلھا الى اسھم مھلة او مھل ممارسة حق التحويل ،واذا
طلب من المساھمين الغاء حقھم باالفضلية في االكتتاب بالسندات المقترح اصدارھا ،على مجلس
االدارة ان يبين في تقريره اسباب ھذا االلغاء وثمن اصدار السندات واالسس المعتمدة لتحديد ھذا
الثمن.
يتضمن تقرير مفوضي المراقبة رأي ھؤالء في االسس المقترحة من مجلس االدارة لتحويل
السندات الى اسھم وعند االقتضاء رأيھم بشأن طلب الغاء حق افضلية المساھمين في االكتتاب
بالسندات القابلة التحويل الى اسھم.
تتخذ الجمعية العمومية غير العادية قرارھا باالكثرية المنصوص عليھا في المادتين  ١٩٣و ١٩٥
من قانون التجارة.
المادة  -٣يعود حق االفضلية لالكتتاب في السندات القابلة التحويل الى اسھم الى المساھمين وفقا
لالحكام المنصوص عليھا في المادتين  ١٠٥و ١١٢ما لم تقرر خالف ذلك ،الجمعية العمومية
المنعقدة وفقا الحكام المادة  ٢من ھذا الجزء.
ان موافقة اصدار السندات القابلة التحويل الى اسھم مع عدم حصر حق االكتتاب بالمساھمين يستتبع
حكما تنازل المساھمين عن حق االفضلية باالكتتاب المبين في الفقرة االولى من ھذه المادة باالسھم
التي ستصدر نتيجة تحويل السندات.

المادة  -٤ال يمكن ان ينقص عند االصدار ثمن السندات القابلة التحويل الى اسھم عن القيمة
االسمية لالسھم التي سيحصل عليھا حملة السندات اذا اختاروا تحويلھا الى اسھم.
المادة  -٥ال يتم تحويل السندات الى اسھم اال بارادة من يحملھا وبالشروط المحددة في نظام
اصدارھا.
المادة  -٦يجب ان يحدد نظام تحويل السندات الى اسھم الوقت الذي يتم فيه اختيار التحويل  .فاما
ان يتم التحويل خالل مھلة او مھل محددة واما ان يتم في اي وقت كان.
اذا كانت السندات قابلة التحويل في اي وقت كان  ،ال يحق لحامل السند ان يطلب تحويله الى اسھم
بعد انقضاء شھر واحد على تاريخ استحقاق السند او تاريخ استحقاق اول قسط منه في حال ايفاء
قيمة السند تقسيطا.
كذلك اذا كان التحويل ممكنا في اي وقت كان ،يحق لمجلس االدارة  ،في حال زيادة رأسمال
الشركة او في حال االندماج ان يعلق ممارسة حق تحويل السندات الى اسھم لمدة ال تتجاوز الثالثة
اشھر .
اذا طلبت الشركة مصدرة السندات الصلح االحتياطي  ،تفتح مھلة طلب تحويل السندات الى اسھم
منذ تاريخ انبرام قرار التصديق على الصلح  .ويحق لكل حامل سند ان يطلب التحويل وفق الشروط
المدرجة في العروض الصلحية المصادق عليھا.
المادة  -٧يحظر على الشركة  ،ابتداء من تاريخ موافقة الجمعية العمومية غير العادية على
اصدار سندات قابلة التحويل الى اسھم وطيلة مدة وجود مثل ھذه السندات  ،ان تجرى اي استھالك
لرأسمالھا او تخفيضه او اي تعديل لكيفية توزيع االرباح.
في حال تخفيض راس المال بسبب الخسائر وذلك عن طريق تخفيض عدد االسھم او القيمة االسمية
 ،تخفض حقوق حملة السندات اذا اختاروا تحويلھا الى اسھم بالنسبة ذاتھا كما لو كان ھؤالء
مساھمين بتاريخ اصدار السندات وذلك دون حاجة الى قرار من جمعية حملة السندات.
المادة  -٨منذ تاريخ موافقة الجمعية غير العادية على اصدار سندات قابلة التحويل الى اسھم
وطيلة مدة وجود مثل ھذه السندات ،ال يحق للشركة اصدار اسھم يكتتب بثمنھا نقدا او اصدار
سندات جديدة قابلة التحويل الى اسھم او ضم اموال احتياطية او ارباح او عالوة اصدار الى
الراسمال او اجراء اي توزيع الموال احتياطية اال بشرط حفظ حقوق حملة السندات الذين قد
يختارون تحويل سنداتھم الى اسھم.
ولھذه الغاية يترتب على الشركة ،ضمن الشروط المبينة في المواد  ٩و  ١٠و  ١١الالحقة ان تتيح
حسب الحاالت لحملة السندات الذين يختارون تحويل سنداتھم الى اسھم ،اما االكتتاب بصورة غير
قابلة التنقيص باالسھم او بالسندات القابلة التحويل الجديدة اما الحصول على اسھم جديدة بصورة
مجانية و اما الحصول على نقود او اسناد مثل االسناد الموزعة بذات الكميات و النسب وبذات

الشروط  ،فيماعدا حق التمتع كما لو كانوا مساھمين بتاريخ حصول عمليات االصدار او الضم او
التوزيع.
في حال اصدار اسھم يكتتب بھا نقدا او اصدار سندات جديدة قابلة التحويل واذا قررت الجمعية
العمومية للمساھمين الغاء حق االفضلية باالكتتاب يجب ان توافق على ھذا القرار الجمعية العمومية
لحملة السندات القابلة التحويل.
المادة  -٩اذا اصدرت الشركة اسھما يكتتب بھا نقدا او اصدرت سندات جديدة قابلة التحويل الى
اسھم يترتب عليھا اتخاذ التدابير التالية:
أ -اذا كان التحويل ال يمكن ان يتم اال خالل فترة او فترات خيار معينة يترتب عليھا عند افتتاح كل
من ھذه الفترات ان تقرر زيادة اضافية للرأسمال اوزيادة اضافية للسندات القابلة التحويل
وتخصص ھذه الزيادة االضافية بحملة السندات الذين قد يختارون تحويل سنداتھم الى اسھم
والذين قد يطلبون باالضافة اسھما ً جديدة او سندات جديدة قابلة التحويل.
ب -اذا كان ممكنا اجراء التحويل في اي وقت كان  ،يترتب على الشركة ان تعرض على حملة
السندات الذين يطلبون تحويل سنداتھم الى اسھم  ،االكتتاب باسھم جديدة او بسندات جديدة قابلة
التحويل الى اسھم.
يجري حساب مبالغ الزيادة االضافية للرأسمال او مبلغ االصدار االضافي للسندات القابلة
التحويل او عدد االسھم الجديدة  ،او عدد السندات الجديدة القابلة التحويل بطريقة يمكن معھا
لحملة السندات الذين يختارون التحويل ان يكتتبوا باالسھم الجديدة او بالسندات الجديدة القابلة
التحويل بذات الكميات والنسب وبذات االسعار والشروط باستثناء حق التمتع  ،كما لو كانوا
مساھمين بتاريخ حصول تلك االصدارات.
اذا كانت السندات قابلة التحويل في اي وقت كان واذا ترتب لحامل السندات الذي يختار
التحويل عددا من االسناد يتضمن كسرا تسدد قيمة ھذا الكسر نقدا ويؤخذ عندئذ بعين االعتبار
الفرق بين قيمة السھم الجديد او السند الجديد القابل التحويل وثمن االكتتاب .اذا كانت االسناد
مقبولة في البورصة يحسب ھذا الفرق باالستناد الى السعر المدون في البورصة قبل طلب
التحويل  ،واذا كان االمر خالف ذلك فيحسب الفرق وفقا لمندرجات عقد االصدار ويؤخذ بعين
االعتبار اما االسعار المدرجة في نشرة االسعار اليومية لالسھم غير المقبولة واما موجودات
الشركة الصافية ونتائج اعمالھا وفقا للشروط المحددة في نظام االصدار المذكور.
المادة  -١٠اذا قامت الشركة بضم اموال احتياطية او ارباح او عالوات اصدار الى الراسمال
وكذلك اذا قامت بتوزيع اموال احتياطية يترتب عليھا ان تحول الى حساب احتياطي مجمد الجزء
الذي قد يعود فيما بعد الى حملة السندات من االموال االحتياطية او االرباح او عالوات االصدار
بحيث يتاح لمن يختار منھم التحويل ان ينال حسب الحالة ،اما العدد ذاته من االسھم المجانية او
ذات المبلغ او ذات االسناد كما لو كان مساھما عند اجراء عملية الضم او عملية التوزيع.
و اذا تمت زيادة الرأسمال عن طريق زيادة القيمة االسمية لالسھم الموجودة ترفع قيمة االسھم
المعطاة بنتيجة التحويل بالنسبة ذاتھا.
اذا وزعت الشركة امواال احتياطية على مساھميھا بشكل اداء اسھم او سندات قروض تملكھا ،
يترتب عليھا ان تحتفظ بالعدد الكافي من ھذه القيم المالية الموزعة ليتاح لحملة السندات المصدرة

من قبلھا الذين قد يختارون تحويلھا الى اسھم مصدرة من قبلھا الحصول على حقوقھم.
المادة  -١١اذا اجرت الشركة اكثر من عملية من تلك المبينة في المواد  ٨و  ٩و  ١٠اعاله،
يترتب عليھا ان تتقيد فيما خص كال منھم باحكام المواد المذكورة مع مراعاة الحقوق المحتمل
ترتبھا لحملة السندات سواء من جراء االسھم المعطاة بنتيجة التحويل او من جراء االسھم المكتتب
بھا نقدا او االسھم المجانية او السندات القابلة التحويل التي قد تعود لھم بنتيجة زيادة الرأسمال او
السندات القابلة التحويل ،في حال خيارھم التحويل.
المادة  -١٢اذا اصدرت الشركة سندات قابلة التحويل في اي وقت وقررت اجراء عمل غير
االعمال الملحوظة في المواد  ٨و ٩و ١٠اعاله ،يتضمن حقا باالكتتاب مخصصا بالمساھمين ،دون
سواھم ،يترتب عليھا اعالم حملة السندات باالمر بموجب اعالن ينشر في الجريدة الرسمية وفي
صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية شھرا على االقل قبل القيام بالعمل المنوي اجراؤه.
ويجب ان يتضمن االعالن:
 -١اسم الشركة
 -٢شكل الشركة
 -٣مقدار رأسمال الشركة
 -٤عنوان المركز الرئيسي
 -٥رقم تسجيل الشركة في سجل التجارة
 -٦بيان طبيعة العملية المنوي اجراؤھا ونوع االسھم المنوي اصدارھا ،القيمة االسمية للسھم
والمقدار الواجب اداؤه عند االكتتاب  ،مقدار الحق باالكتتاب وشروط ممارسة ھذا الحق.
 -٧تاريخ انتھاء المھلة التي يترتب على حملة السندات خاللھا ان يقوموا بتحويل سنداتھم في حال
رغبتھم في االشتراك بالعملية المنوي اجراؤھا.
عندما يقرر مجلس االدارة تعليق ممارسة حق التحويل وفقا الحكام الفقرة قبل االخيرة من
المادة  ٦اعاله ،عليه ان يعلم باالمر حملة السندات القابلة التحويل قبل خمسة عشر يوما على
االقل بموجب اعالن ينشر في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية.
المادة  -١٣ان االسھم التي ينالھا حملة السندات بنتيجة تحويل سنداتھم تستفيد من انصبة االرباح
الموزعة عن السنة المالية التي تم خاللھا طلب التحويل.
المادة  -١٤ان زيادة الرأسمال الناجمة عن تحويل السندات الى اسھم ال تستوجب اجراء
المعامالت المفروضة قانونا عند زيادة رأسمال الشركات المساھمة  .وتصبح الزيادة محققة بصورة
نھائية بمجرد تقديم طلب التحويل مصحوب بوثيقة االكتتاب.
يترتب على مجلس االدارة خالل مھلة شھر من تاريخ اقفال حسابات كل سنة مالية ان يتحقق من
عدد االسھم المصدرة بنتيجة تحويل سندات خالل السنة المنصرمة ومن القيمة االسمية لھذه االسھم
وان يجري التعديالت الالزمة على احكام النظام المتعلقة بمقدار راسمال الشركة وعدد االسھم التي

تمثل ھذا الراسمال وان يقوم بتسجيل تعديل النظام لدى الكاتب العدل ومعامالت النشر وااليداع
الالزمة في سجل التجارة وكذلك بتدابير واجراءات النشر االخرى المفروضة قانونا.
المادة  -١٥منذ تاريخ اصدار السندات القابلة التحويل الى اسھم وطيلة مدة وجود مثل ھذه
السندات ،يخضع انضمام الشركة المصدرة الى شركة اخرى وكذلك ادغام الشركة المصدرة مع
شركة او عدة شركات اخرى ضمن اطار شركة جديدة لموافقة مسبقة من الجمعية العمومية لحملة
السندات المعنيين .اذا لم توافق ھذه الجمعية على االنضمام او االدغام وكذلك اذا لم تنعقد لعدم
اكتمال النصاب يمكن تجاوز االمر واالستغناء عن ھذه الموافقة .ان قرار مجلس االدارة يتجاوز
االمر و االستغناء عن موافقة جمعية حملة السندات يجب ان ينشر حاال في الجريدة الرسمية وفي
جريدة اقتصادية وجريدة يومية محلية.
اال انه يحق للجمعية العمومية لحملة السندات ان تقرر باالكثرية النسبية للحاضرين ايا كان عددھم،
تفويض ممثلين عنھا لالعتراض على العملية المنوي اجراؤھا.
يقدم االعتراض الى المحكمة الناظرة بالدعاوي التجارية في موقع مركز الشركة خالل شھر من
تاريخ آخر معاملة من معامالت النشر المبينة في الفقرة االولى اعاله وللمحكمة في ھذه الحال اما
رد االعتراض واما الزام الشركة المصدرة تسديد قيمة السندات واما الزام الشركة الدامجة تقديم
ضمانات اذا عرضت ھذه االخيرة تقديم ضمانات واذا رأى القاضي ان ھذه الضمانات كافية.
في حال عدم تنفيذ القرار القضائي بتسديد السندات او بتقديم الضمانات يبقى االنضمام او االدغام
غير ساري المفعول بوجه حامل السند المعترض.
ان تقديم االعتراض المبين في الفقرة الثالثة اعاله ال يوقف سير عملية االنضمام او االدغام المنوي
اجراؤھا.
المادة  -١٦يحق لحامل السندات القابلة التحويل ان يحولھا الى اسھم من الشركة الدامجة او
الشركة الجديدة حسب الحاالت اما خالل فترة او فترات الخيار المعينة في نظام االصدار واما في
اي وقت كان مع مراعاة احكام المادتين  ٦و ٧اعاله.
تحدد اسس التحويل عن طريق تصحيح نسبة التبادل المحددة في نظام االصدار بالنسبة المعتمدة
البدال اسھم الشركة مصدرة السندات لقاء اسھم الشركة الدامجة او الشركة الجديدة  ،بحيث يتاح
لحملة السندات الذين يختارون التحويل ان ينالوا عددا من اسھم الشركة الدامجة او الشركة الجديدة
بنسبة عدد اسھم الشركة مصدرة السندات الذي كان من حقھم ان ينالوه  .ويؤخذ عند االقتضاء بعين
االعتبار زيادة الرأسمال المحققة من قبل الشركة المصدرة قبل تاريخ انضمامھا او ادغامھا وزيادة
الرأسمال المحققة من الشركة الدامجة او الشركة الجديدة بعد تاريخ االنضمام او االدغام .وتراعى
دوما حسب الحاالت وعند االقتضاء احكام المواد  ٨الى  ١٣اعاله.
المادة  -١٧على الجمعية العمومية للشركة الدامجة او للشركة الجديدة ان تقرر الموافقة على
عملية الضم او االندماج وعلى التنازل عن حق االفضلية باالكتتاب المنصوص عليه في الفقرة
الثانية من المادة  ٣اعاله وذلك بناء على تقرير الخبير المعين لتخمين المقدمات وتقرير مجلس
االدارة وتقرير مفوضي المراقبة الخاص المنوه عنه في المادة  ٢اعاله.

المادة  -١٨تحل الشركة الدامجة او الشركة الجديدة او محل الشركة مصدرة السندات في جميع
التزامات ھذه االخيرة سواء فيما يتعلق بمھل التحويل ام بالعمليات الممنوعة ام بالتدابير الالزمة
لصيانة حقوق حملة السندات وذلك وفقا لالحكام المنصوص عليھا في الجزء الحاضر.

المادة -١٩

تعتبر باطلة حكما جميع القرارات التي تتخذ خالفا احكام ھذا الجزء.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻐﻔﻠﺔ

اﻟﺠﺰء اﻻول  -ﻓﻲ اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة

المادة  -١٤٤معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يقوم بادارة الشركة المغفلة مجلس ادارة يؤلف من ثالثة اعضاء على االقل واثني عشر على االكثر.
مع االحتفاظ بما قد تسنه شرعة خاصة ببعض الشركات المغفلة يجب ان تكون اكثرية اعضاء
مجلس االدارة من الجنسية اللبنانية.
على مجلس االدارة ان يعين احد اعضائه للرئاسة.
المادة  -١٤٥ويتناولون اجرھم اما بتعيين مرتب سنوي لھم واما بتعيين مبلغ مقطوع عن كل
جلسة يحضرونھا واما بتخصيص معدل نسبي من االرباح الصافية واما بطريقة تجمع بين ھذه
المنافع المختلفة.
اما االرباح التي يؤخذ منھا المعدل النسبي المخصص باعضاء مجلس االدارة فيجب ان ال تشمل في
االصل اال الحاصالت الصافية لالستثمار الذي يكون موضوع الشركة.
وعلى ذلك ال يجوز ان يندمج فيھا دخل ملف االوراق المالية اال بوجه استثنائي وبناء على قرار
خاص تصدره الجمعية العمومية وتجدده في كل سنة.

المادة  -١٤٦معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
ان جمعية المساھمين العمومية ھي التي تنتخب اعضاء مجلس االدارة على ان االعضاء االولين
يجوز تعيينھم في نظام الشركة.
في الفترة التي تقع بين جمعيتين سنويتين اذا قل عدد االعضاء العاملين بسبب الوفاة واالستقالة او
غيرھما من االسباب عن نصب العدد االدنى المعين في النظام او عن ثالثة وجب على االعضاء
الباقين دعوة الجمعية العمومية في خالل شھرين على االكثر المالء المراكز الشاغرة.
المادة  -١٤٧معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ  ١٩٦٨/٥/٤والمرسوم  ١٤٠٢٨تاريخ
.١٩٧٠/٣/١٦
تنتخب الجمعية العمومية اعضاء مجلس االدارة من المساھمين الذين يملكون من عدد االسھم حد
ادنى يعينه نظام الشركة.
وتبقى االسھم اسمية ويلصق عليھا طابع يشير الى عدم جواز التفرغ عنھا وتودع في صندوق
الشركة وتخصص لضمان مسؤولية مودعيھا عن االخطاء االدارية سواء اكانت مسؤولية شخصية
او مشتركة.
المادة  -١٤٨معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
ال يجوز اختيار احد عضوا في مجلس االدارة اذا كان قد اعلن افالسه ولم يستعد اعتباره منذ عشر
سنوات علٮاالقل او اذا كان محكوما عليه في لبنان او في الخارج منذ اقل من عشر سنوات الرتكابه
او لمحاولة ارتكابه جناية او جنحة بمادة تزوير او سرقة او احتيال او اساءة ائتمان او جنحة تطبق
عليھا عقوبات االحتيال او اختالس اموال او قيم او اصدار شيكات دون مؤونة عن سوء نية او
النيل من مكانة الدولة المالية بمعنى المادتين  ٣١٩و ٣٢٠من قانون العقوبات او اخفاء االشياء
المحصول عليھا بواسطة ھذه الجرائم.
وتطبق نفس الشروط على ممثلي االشخاص المعنويين في مجلس االدارة.
المادة  -١٤٩ان اعضاء مجلس االدارة المعينين بمقتضى نظام الشركة تكون مدة تعيينھم خمس
سنوات على االكثر .أما الذين يعينون بقرار جمعية المساھمين فمدتھم ثالث سنوات على االكثر.
ويمكن تجديد انتخابھم.
ويجوز ان يشتمل نظام الشركة على تنظيم خاص بتجديد ھيئة مجلس االدارة تجديدا جزئيا.
المادة  -١٥٠ان اعضاء مجلس االدارة قابلون للعزل المجرد عن كل سبب .وكل نص مخالف
ال يعتد به.

المادة  -١٥١اذا قررت العزل جمعية المساھمين العمومية ولم تكن مسألة العزل مدرجة في
جدول اعمالھا فال يعمل بمقتضى ھذا القرار اال بعد ان تؤيده جمعية عمومية جديدة يشتمل جدول
اعمالھا على تلك المسألة .وتنعقد ھذه الجمعية الثانية بعناية مفوضي المراقبة في خالل شھرين من
تاريخ انعقاد الجمعية االولى ويتولى احدھم رئاستھا.
المادة  -١٥٢كل تغيير في تأليف مجلس االدارة يجب ان يدرج في سجل التجارة بعناية اعضاء
ھذا المجلس.
المادة  -١٥٣معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ  ١٩٦٨/٥/٤والمرسوم االشتراعي  ٥٤تاريخ
.١٩٧٧/٦/١٦
يقوم رئيس مجلس االدارة بوظيفة مدير عام ويعود للرئيس ان يقترح على المجلس تعيين مدير عام
سواه ،اال ان ھذا المدير يقوم بوظيفته لحساب الرئيس وعلى مسؤوليته الشخصية.
لرئيس مجلس االدارة ان يعين لجنة استشارية تؤلف اما من اعضاء مجلس االدارة واما من
المديرين المعينين من خارج المجلس واما من اعضاء مجلس االدارة والمديرين.
يكلف اعضاء ھذه اللجنة درس المسائل التي يحيلھا اليھم الرئيس على ان رأي ھذه اللجنة ال يقيد
الرئيس او المجلس.
عندما يكون الرئيس في حالة يتعذر معھا القيام مؤقتا بوظائفه فيمكن ان ينتدب لھا كلھا او لجزء
منھا احد اعضاء مجلس االدارة ،على ان ھذا االنتداب يجب ان يكون على الدوام لمدة محدودة.
أما اذا كان الرئيس في حالة ال يستطيع معھا القيام بوظائفه بوجه نھائي فلمجلس االدارة ان يعتبره
مستقيال وان ينتخب سواه.
يجوز العضاء مجلس االدارة اشغال مناصب ادارية في الشركة لقاء اجر يحدده مجلس االدارة اال
ان ھؤالء ال يستفيدون من احكام قانون العمل ما لم يكونوا اجراء لدى الشركة منذ سنتين على االقل
عند توليھم عضوية مجلس االدارة.
المادة  -١٥٤معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٥٧/٢/١٥
ال يجوز الحد ان يتولى رئاسة مجلس ادارة في اكثر من اربع شركات على ان يعين مديرا عاما
لشركتين على االقل من الشركات االربع.
وال يجوز الحد ان يكون عضوا في اكثر من ستة مجالس ادارية لشركات مركزھا في لبنان.
ويخفض ھذا العدد الى اثنين لالشخاص الذين يتجاوز عمرھم سبعين سنة.
ان تولي الرئاسة والعضوية في مجالس ادارة تختص بشركات ضمان مختلفة ذات عنوان تجاري
واحد يعد بمثابة رئاسة او عضوية واحدة.
المادة  -١٥٥معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
ان رئيس مجلس االدارة ال يعد تاجرا في تطبيق المادة  ١٥٣اال فيما يتعلق باالمور التالية:

لمحكمة التجارة ان تقضي عليه باسقاط الحقوق الذي جعله القانون مالزما لالفالس اذا افلست
الشركة وكان افالسھا ناتجا عن غش او اخطاء ھامة في ادارة اعمال الشركة.
واذا كانت وظائف الرئيس قد احيلت كلھا او بعضھا الى احد اعضاء مجلس االدارة في الحالة
المبينة في المادة  ١٥٣فان ھذا العضو يتحمل بنسبة ما احيل اليه من تلك الوظائف المسؤوليات
المحددة في ھذه المادة بدال من رئيس مجلس االدارة.
المادة  -١٥٦معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
لكي تكون قرارات المجلس قانونية يجب ان يحضر الجلسة او ان يمثل فيھا نصف االعضاء على
االقل وال يجوز ان يمثل العضو اال عضوا واحدا.
المادة  -١٥٧معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
لمجلس االدارة الصالحيات الواسعة النفاذ مقررات الجمعية العمومية والقيام بجميع االعمال التي
يستوجبھا سير المشروع على الوجه المألوف والتي ال تعد من االعمال اليومية وليس لھذه
الصالحيات من حد او تحفظات اال ما ھو منصوص عليه في القانون او في نظام الشركة.
ان رئيس مجلس االدارة وعند االقتضاء المدير العام او العضو المنتدب عمال باحكام الفقرة الرابعة
من المادة  ١٥٣يمثل الشركة لدى الغير ويقوم بانفاذ مقررات مجلس االدارة وبتسيير اعمال الشركة
اليومية كما ھي مبينة في النظام او العرف ،تحت اشراف ومراقبة مجلس االدارة.
لمجلس االدارة ان يفوض بعض صالحياته لرئيس مجلس االدارة او للمدير العام المعاون لمدة
قصيرة ومحدودة على ان يخضع ھذا التفويض للنشر في سجل التجارة.
تلزم الشركة بما يجريه ممثلوھا ضمن نطاق صالحياتھم .اما فيما يتجاوز ھذا النطاق فال تلزم اال
باالعمال التي ترخص بھا او تصادق عليھا جمعية المساھمين العمومية.
المادة  -١٥٨معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب ان يخضع لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين الشركة واحد اعضاء مجلس
االدارة سواء كان ھذا االتفاق جاريا بصورة مباشرة او تحت ستار شخص ثالث .ويستثنى من احكام
ھذا النص العقود العادية التي يكون موضوعھا عمليات بين الشركة وزبائنھا.
يخضع كذلك لترخيص الجمعية العمومية المسبق كل اتفاق بين الشركة ومؤسسة اخرى اذا كان احد
اعضاء مجلس االدارة مالكا لھذه المؤسسة او شريكا متضامنا فيھا او مديرا لھا اوعضوا في مجلس
ادارتھا .ويترتب على العضو الذي تتوفر فيه احدى ھذه الحاالت ان يعلم بذلك مجلس االدارة.
يقدم كل من مجلس االدارة ومفوضي المراقبة تقريرا خاصا للجمعية العمومية عن االتفاقات
المنوي اجراؤھا فتتخذ الجمعية قرارھا على ضوء ھذين التقريرين .وال تكون االتفاقات المرخص
بھا قابلة للطعن اال في حالة التحايل.
يجب تجديد الترخيص كل سنة اذا كان يختص بعقود ذات موجبات متتابعة طويلة االجل.
يحرم على اعضاء مجلس االدارة في الشركة ما لم يكونوا من االشخاص المعنويين ان يستحصلوا
من الشركة باية طريقة كانت على قرض او على حساب جار مكشوف لمصلحتھم او على كفالة او
تكفل باالسناد التجارية تجاه الغير.

اال ان التحريم المذكور ال يطبق بالنسبة للمصارف اذا كانت العمليات المنوه عنھا تشكل عمليات
عادية لنشاط ھذه المصارف.
المادة  -١٥٩ال يجوز العضاء مجلس االدارة ان يشتركوا في ادارة شركة مشابھة لشركتھم اال
اذا حصلوا على ترخيص يجدد في كل سنة.
المادة  -١٦٠ال يجوز ان يكون العضاء مجلس االدارة مصلحة ما في اية شركة او جمعية او
نقابة او جماعة اخرى تقوم بعمليات يراد بھا احداث تأثير في اسعار البورصة المختصة باالوراق
المالية التي اصدرتھا الشركة ايا كان نوعھا.
المادة  -١٦١يجب على اعضاء مجلس االدارة في نھاية الستة اشھر االولى من السنة المالية ان
يضعوا بيانا موجزا لموجودات الشركة ولما عليھا من الديون وان ينظموا في اخر السنة جردا
وموازنة مع حساب لالرباح والخسائر.
المادة  -١٦٢معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب ان تكون الميزانية جلية ومنسقة .وكل تغيير يحدث بين سنة واخرى في طريقة وضع الميزانية
او تقديمھا يجب ان يقترن بإيضاحات خاصة في تقرير مفوضي المراقبة.
المادة  -١٦٣معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب ان يبين في الميزانية كافة البنود التي تحدد بمرسوم خاص وان يذكر على كل حال ما تملكه
الشركة من الحصص في مشروعات اخرى سواء كان بشكل اسھم او بشكل آخر وان يدرج مقدار
السلفات التي اعطيت لشركات فرعية.

المادة

 -١٦٤ان اعضاء مجلس االدارة ھم الذين يدعون المساھمين لعقد الجمعيات العمومية.

المادة  -١٦٥يجب على اعضاء مجلس االدارة ان يؤلفوا مبلغا احتياطيا بأخذ عشرة في المئة
من االرباح الصافية الى ان يصبح المبلغ االحتياطي معادال لثلث رأس مال الشركة.

المادة

 -١٦٦ان اعضاء مجلس االدارة مسؤولون حتى لدى الغير عن جميع اعمال الغش وعن

كل مخالفة للقانون ولنظام الشركة.
اما الدعوى التي يحق للمتضرر ان يقيمھا فھي دعوى فردية فال يجوز ولو بالنظر الى المساھمين،
ايقافھا باقتراع من الجمعية العمومية يبرئ ذمة اعضاء مجلس االدارة.
المادة  -١٦٧واالعضاء المشار اليھم مسؤولون ايضا تجاه المساھمين عن خطأھم االداري.
وبوجه عام ال يكون اعضاء مجلس االدارة مسؤولين عن خطأھم االداري تجاه الغير ،على انه في
حالة افالس الشركة او تصفيتھا القضائية وظھور عجز في الموجودات يحق لمحكمة التجارة بناء
على طلب وكيل التفليسة أو المصفي القضائي او النيابة العامة او عفوا من تلقاء نفسھا ان تقرر ان
ديون الشركة يتحملھا اعضاء مجلس االدارة او كل شخص سواھم موكل بادارة اعمال الشركة او
مراقبتھا .وتعين المحكمة المبالغ التي يكونون مسؤولين عنھا وما اذا كانوا متضامنين في التبعة ام
ال .وللتملص من ھذه التبعة يجب عليھم اقامة البرھان على انھم اعتنوا بادارة اعمال الشركة اعتناء
الوكيل المأجور.
المادة  -١٦٨ان حق اقامة الدعوى على اعضاء مجلس االدارة بناء على الفقرة االولى من المادة
السابقة يختص بالشركة واذا تقاعست عنه فيحق لكل مساھم ان يداعي بالنيابة عنھا على قدر
المصلحة التي تكون له في الشركة.
المادة  -١٦٩لكي يتسنى االدالء بتبرئة الذمة يجب دائما ان تسبقھا تأدية حسابات الشركة وتقرير
المفوضين المراقبين .وال تشمل تلك التبرئة اال االمور االدارية التي تمكنت الجمعية العمومية من
معرفتھا.
المادة  -١٧٠تكون التبعة اما فردية مختصة بعضو واحد من اعضاء مجلس االدارة واما
مشتركة فيما بينھم جميعا .وفي ھذه الحالة يكونون ملزمين كلھم على وجه التضامن باداء التعويض
اال اذا كان فريق منھم قد اعترض على القرار المتخذ بالرغم منه وذكر اعتراضه في المحضر.
ويكون توزيع التبعة النھائي بين المسؤولين بحسب قسط كل منھم في الخطأ المرتكب.
المادة  -١٧١تسقط دعوى التبعة بمرور خمس سنوات من تاريخ عقد الجمعية العمومية التي
ادى فيھا االعضاء حسابا عن ادارتھم.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻣﻔﻮﺿﻮ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ

المادة  -١٧٢تعين الجمعية التأسيسية ثم الجمعيات العادية التي تليھا مفوضا او عدة مفوضين
للمراقبة وال يجوز ان يستمروا في وظيفتھم اال سنة واحدة .على انه يمكن تجديد انتخابھم.
المادة  -١٧٣ويضم اليھم مفوض اضافي يختار من خبراء الحسابات لدى المحكمة البدائية
وتكون له نفس السلطة ونفس المرتب.
ويجري تعيينه بمقتضى قرار يصدره رئيس المحكمة التي يكون مركز الشركة واقعا ضمن نطاقھا
بناء على طلب مجلس االدارة في خالل الشھرين التاليين لتأسيس الشركة .ثم يصدر كل سنة مثل
ھذا القرار في خالل الشھر الذي يلي انعقاد الجمعية العمومية العادية.
المادة  -١٧٤ان مفوضي المراقبة يقومون بمراقبة دائمة لسير اعمال الشركة ويحق لھم ان
يطلبوا االطالع على جميع الصكوك واالوراق الحسابية وان يوجبوا على اعضاء مجلس االدارة
اعطاءھم جميع المعلومات.
اما قائمة الجرد والموازنة وحساب االرباح والخسائر فيجب وضعھا بين ايديھم قبل انعقاد الجمعية
العمومية بخمسين يوما على االقل.
المادة  -١٧٥يضع المفوضون تقريرا للجمعية العموميةعن حالة الشركة وموازنتھا والحسابات
التي قدمھا اعضاء مجلس االدارة وعن االقتراحات المختصة بتوزيع انصبة االرباح.
واذا لم يقدم ھذا التقرير فان قرار الجمعية العمومية المختص بتصديق الحسابات يكون باطال.
المادة  -١٧٦يجب على المفوضين ان يدعوا الجمعية العمومية في كل مرة يتخلف فيھا اعضاء
مجلس االدارة عن دعوتھا في االحوال المعينة في القانون او في نظام الشركة.
وكذلك يحق لھم ان يدعوھا كلما رأوا دعوتھا مفيدة.
بل يجب عليھم ان يقوموا بدعوة الجمعية العمومية اذا طلبھا فريق من المساھمين يمثل خمس راس
مال الشركة.
المادة  -١٧٧وال يجوز ان يكون لھم اية مصلحة مع جماعة غايتھم احداث تأثير في اسعار فئة
ما من اوراق الشركة المالية في سوق البورصة.

المادة  -١٧٨ويكونون مسؤولين اما بصفة فردية واما بالتضامن حتى لدى الغير كلما ارتكبوا
خطأ في المراقبة مع االحتفاظ بحكم مرور الزمن بعد خمس سنوات.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﺟﻤﻌﻴﺎت اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ

المادة  -١٧٩جمعيات المساھمين العمومية ھي الجمعية التأسيسية وجمعيات عادية وجمعيات
غير عادية.
المادة  -١٨٠ان الحق في دعوة الجمعيات العادية وغير العادية ھو في االصل العضاء مجلس
االدارة .اما الجمعية التأسيسية فالحق في دعوتھا للمؤسسين.
وللمفوضين المراقبين ان يقيموا انفسھم مقام اعضاء مجلس االدارة في االحوال المبينة فيما تقدم.
المادة  -١٨١يجوز للمساھمين الذين ال يستطيعون حضور الجمعية ان يوكلوا عنھم من يمثلھم
بشرط ان يكون ھؤالء الممثلون انفسھم من المساھمين .ويستثنى من ذلك الممثلون الشرعيون
لفاقدي االھلية.
المادة  -١٨٢تنظم »ورقة حضور« تذكر فيھا اسماء المساھمين الحاضرين والممثلين وعدد
االسھم التي يملكھا كل واحد منھم وعدد االصوات المختصة بھذه االسھم.
وتوضع ھذه الورقة في مركز الشركة ويجوز االطالع عليھا لكل طالب يثبت انه مساھم.

المادة

 -١٨٣ينشأ مكتب مؤلف على االقل من رئيس وكاتب سر.

المادة  -١٨٤ال يجوز للجمعية ان تتناقش في غير المسائل المدرجة في جدول االعمال وتستثني
المسائل غير المنتظرة والمستعجلة التي تطرأ في اثناء االجتماع.

المادة  -١٨٥راجع المادة ) (١٤من القانون رقم  ٣٠٨تاريخ ٢٠٠١/٤/٣
كل مساھم ايا كان نوع االسھم التي يملكھا يحق له االشتراك في التصويت وان لم يكن بين يديه
سوى شھادة مؤقتة.
المادة  -١٨٦انه مع االحتفاظ بمضاعفة اصوات اولئك الذين يملكون اسھما اسمية منذ سنتين
على االقل كما تقدم يكون لكل مساھم عدد من االصوات بقدر االسھم التي يملكھا او يمثلھا بال
تحديد ما لم يكن نظام الشركة ينص صراحة على التحديد ويشترط حينئذ ان يكون التحديد واحداً
لجميع االسھم اية كانت فئتھا.
المادة  -١٨٧معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
ال يجوز للمساھم ان يصوت عن نفسه او عمن يمثله عندما يكون االمر متعلقا ً بمنفعة يراد منحه
اياھا او بخالف قائم بينه ويبن الشركة اذا اتخذت الجمعية قراراً في شأن ھذا الخالف.
المادة  -١٨٨ان ممثلي اصحاب السندات الذين يحضرون الجمعية ليس لھم حق التصويت في
المناقشات.
المادة  -١٨٩اذا طلب مساھم واحد االقتراع السري فان ھذا االقتراع يصبح اجباريا ً في جميع
المسائل التي لھا صفة شخصية كعزل اعضاء االدارة مثال او القاء التبعة عليھم.
المادة  -١٩٠اذا وجد المساھمون الحاضرون ان معلوماتھم في المسائل المعروضة عليھم
للمناقشة غير كافية فيؤجل االجتماع ثمانية ايام بشرط ان يطلب ربع اعضاء الجمعية ھذا التأجيل.

المادة

 -١٩١يجب على اعضاء المكتب ان يضعوا محضر الجلسة ويوقعوا عليه امضاءھم.

المادة  -١٩٢ان القرارات التي تتخذ بمقتضى االصول وتراعى فيھا شروط النصاب القانوني
والغالبية المختصة بكل جمعية وال يقع فيھا غش وال اساءة استعمال السلطة تلزم المساھمين حتى
الغائبين منھم والمخالفين.

المادة

 -١٩٣معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤

ال تكون مناقشات الجمعية التأسيسية قانونية اال اذا كان عدد المساھمين الذين تتألف منھم يمثل ثلثي
رأسمال الشركة على االقل .واذا لم يتم ھذا النصاب فيمكن عقد جمعية جديدة بناء على دعوة تنشر
في الجريدة الرسمية وفي صحيفة اقتصادية وصحيفة يومية محلية مرتين بين الواحدة واالخرى
اسبوع واحد .ويذكر في الدعوة جدول اعمال الجمعية السابقة والنتائج التي اسفرت عنھا وتكون
مناقشات ھذه الجمعية الثانية قانونية اذا كان عدد المساھمين الذين تتألف منھم يمثل نصف رأس مال
الشركة على االقل.
واذا لم يتم لھا ھذا النصاب فيمكن عقد جمعية ثالثة وال يلزمھا ان تمثل حينئذ اال ثلث راس مال
الشركة على االقل.
المادة  -١٩٤معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
اما فيما يختص بالتحقيق في المقدمات العينية فانه يجب ان يحسب النصاب باالستناد الى عدد
االسھم المكتتب بھا او التي يملكھا المساھمون بقطع النظر عن المساھمين العينيين.
المادة  -١٩٥معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
في الجمعيات المنصوص عليھا في المادتين  ١٩٣و ١٩٤تتخذ القرارات بغاليبة ثلثي اصوات
المساھمين الحاضرين او الممثلين.
المادة  -١٩٦تعقد الجمعية العادية في كل عام بعد انتھاء السنة المالية للبت في حسابات اعضاء
مجلس االدارة وتوزيع انصبة االرباح وتعيين مفوضين جدد للمراقبة وتعيين اعضاء مجلس االدارة
عند انتھاء وكالتھم.
ويمكن عقدھا ايضا في اثناء السنة المالية عند حدوث ظروف غير منتظرة بشرط ان ال تكون
غايتھا تعديل نظام الشركة.
المادة  -١٩٧معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يحق لجميع المساھمين واصحاب السندات ان يطلعوا في مركز الشركة على جدول الجرد
والميزانية وحساب االرباح والخسائر وقائمة المساھمين وتقرير مجلس االدارة وتقرير مفوضي
المراقبة وحساب االرباح والخسائر الموحد والميزانية الموحدة اذا وجدا وتقرير مفوضي المراقبة
عليھما في خالل الخمسة عشر يوما السابقة النعقاد الجمعية السنوية .واذا منعوا من ھذا الحق كانت
مناقشات الجمعية باطلة.
ويجب على اعضاء مجلس االدارة ان يكملوا قائمة المساھمين تدريجيا بحسب ايداع االسھم المنشأة
لحاملھا.
يجوز الصحاب الشأن ان يأخذوا او يطلبوا على نفقتھم نسخا عن جميع الوثائق المتقدم ذكرھا ما
عدا جدول الجرد.
ال يحق للشركة ان تستوفي مقابل تسليم تلك النسخ اال البدالت التي تحددھا تعرفه يقررھا وزير
االقتصاد الوطني.

المادة  -١٩٨يجب ان يكون عدد المساھمين الذين تتألف منھم الجمعية العادية ممثال لثلث رأس
مال الشركة على االقل.
واذا لم يتم لھا ھذا النصاب تعقد جميعة ثانية وتكون مناقشتھا قانونية ايا كان الجزء الذي تمثله من
راس مال الشركة.
المادة  -١٩٩معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
في جميع االحوال التي لم يرد بشأنھا نص مخالف تتخذ القرارات بالغالبية المطلقة من عدد
المساھمين الحاضرين او الممثلين.

المادة

 -٢٠٠تتناقش الجمعيات غير العادية في ما يراد ادخاله من التعديالت على نظام الشركة.

المادة  -٢٠١معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي  ٥٤تاريخ .١٩٧٧/٦/١٦
للجمعيات غير العادية مع مراعاة احكام المادة  ٨٠والقواعد اآلتية ،ان تعدل النظام في جميع
احكامه على ان ال تغير جنسية الشركة وال تزيد التزامات المساھمين وال تمس حقوق الغير.
المادة  -٢٠٢معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
فيما يختص بالقرارات القاضية بتغيير موضوع الشركة او شكلھا يجب على الدوام ان يكون
النصاب القانوني ممثال لثالثة ارباع رأس مال الشركة على االقل.
المادة  -٢٠٣وفيما يختص بسائر التعديالت المسموح بھا يكون النصاب القانوني في الجمعيات
الثالث المتوالية التي تنعقد على منوال الجمعية التاسيسية ممثال لثلثي راس المال في الجمعية االولى
ولنصفه في الثانية ولثلثه في الثالثة.
المادة  -٢٠٤معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
في الجمعيات العمومية غير العادية تتخذ القرارات بغالبية ثلثي المساھمين الحاضرين والممثلين.
المادة  -٢٠٥معدلة وفقا للمرسوم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
ال يجوز ان يزاد رأس مال الشركة اال بعد دفع راس المال السابق كله.

المادة  -٢٠٦معدلة وفقا للمرسرم  ٩٧٩٨تاريخ .١٩٦٨/٥/٤
يجب ان تراعى القواعد القانونية المتعلقة بتأسيس الشركات المغفلة بالنسبة لالسھم الجديدة المصدرة
وتطبق نفس العقوبات المختصة بابطال زيادة رأس المال وبالغرامات وبمسؤولية اعضاء مجلس
االدارة القائمين عندئذ بوظيفتھم والمساھمين الذين لم تجر الموافقة حسب االصول على ما قدموه
ومفوضي المراقبة والخبراء.
المادة  -٢٠٧اذا اكتتب باالسھم الجديدة اناس غير المساھمين القدماء بالرغم من حق االفضلية
المعطى لھؤالء وكانت الشركة تملك ماال احتياطيا فان االسھم المشار اليھا تصدر بثمن اعلى من
قيمتھا االسمية فتكون زيادة الثمن مقابلة لالشتراك في المال االحتياطي.
المادة  -٢٠٨ال يجوز ان يقرر تخفيض راس المال اال مع االحتفاظ بحقوق الغير.
وعليه فان قرار الجمعية العمومية القاضي بالتخفيض ال يجوز تنفيذه اال اذا نشر في الجريدة
الرسمية ولم يعترض عليه الدائنون في مھلة ثالثة اشھر.
واذا حصل االعتراض فان تخفيض راس المال يؤجل ريثما تقرر المحكمة ان ھذا التخفيض يضر
او ال يضر بحقوق الغير.
المادة  -٢٠٩يكون اعضاء مجلس االدارة مسؤولين عن كل تخفيض غير قانوني لرأس المال يتم
بشراء الشركة لنفس اسھمھا ودفع ثمنھا بمال يؤخذ من راس المال او من االحتياطي القانوني.
المادة  -٢١٠ان ادغام عدة شركات يجب ان تقرره الجمعية العمومية غير العادية المختصة بكل
من ھذه الشركات.
المادة  -٢١١عندما تنشأ شركة جديدة باندماج شركات قديمة يجب ان تراعى القواعد القانونية
المختصة بتأسيس الشركات.
ويجب القيام بمعامالت النشر فيما يختص بحل الشركات القديمة قبل الميعاد وبانشاء الشركة
الجديدة.
المادة  -٢١٢اذا ضمت احدى الشركات اليھا شركة اخرى وجب على الشركة المضمومة ان
تنشر اعاله حلھا قبل ميعاده وعلى الشركة التي ضمتھا ان تخضع للقواعد االساسية والشكلية
المختصة بزيادة رأس المال.

المادة  -٢١٣ان االحكام المختصة بحقوق الغير عند تخفيض راس المال تطبق على كل قرار
يقضي باالدغام او الضم.
المادة  -٢١٤بناء على القواعد القانونية المختصة بالشروط التي تجب مراعاتھا في مناقشات
الجمعيات العمومية يعد كل قرار مخالف لالصول باطال كلما ثبت ان ھذه المخالفة افسدت فعال
النتيجة الحاصلة.
ويحق لكل ذي عالقة ان يدلي بھذا االبطال.
ويزول حكم البطالن بتصحيح المناقشات او بمرور سنة ابتداء من اليوم الذي انعقدت فيه الجمعية.
المادة  -٢١٥ان الذين يختلقون او يحاولون ان يختلقوا بطريقة الغش اكثرية غير صحيحة في
جمعية عمومية للمساھمين او الصحاب السندات وال سيما الذين يتقدمون بصفة كونھم اصحاب
اوراق مالية ھي ملك اناس ال يمكنھم ان يصوتوا او يحملون غيرھم على وعدھم بمنافع خاصة لكي
يصوتوا على وجه معين او يمتنعوا عن التصويت او يستعملون سلطة مشتراة بالمال او اية وسيلة
غير جائزة  -يستھدفون لعقوبات االحتيال مع االحتفاظ باداء بدل العطل والضرر.
ويعاقب المتدخلون الفرعيون بالعقوبات نفسھا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ ﺣﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﻐﻔﻠﺔ

المادة  -٢١٦معدلة وفقا للقانون الصادر بتاريخ .١٩٤٨/١١/٢٣
تحل الشركات المغفلة بحلول االجل المعين لھا او باتمام المشروع الذي الفت من اجله او باستحالة
اتمامه.
وتحل ايضا بمشيئة الشركاء المعبر عنھا في جلسة عمومية بالشروط المبينة في المادتين ٢٠٢
و ،٢٠٤كما انھا تحل في جميع الحاالت الخاصة المنصوص عليھا في النظام.
اذا خسرت الشركة ثالثة ارباع راس المال وجب على اعضاء مجلس االدارة ان يعقدوا جمعية
عمومية غير عادية تقرر ما اذا كانت الحالة تستوجب حل الشركة قبل االجل او تخفيض راس المال
او اتخاذ غير ذلك من التدابير المناسبة.

المادة  -٢١٧وفي كل حال اذا اھمل اعضاء مجلس االدارة عقد الجمعية او لم يتم تأليفھا لعدم
وجود النصاب القانوني او رفضت الجمعية حل الشركة فانه يبقى لكل مساھم الحق في رفع القضية
الى المحاكم.

المادة

 -٢١٨يجب نشر القرار المتخذ ايا كان ھذا القرار.

المادة

 -٢١٩تجري التصفية مبدئيا بحسب القواعد المنصوص عليھا لشركات التضامن.

المادة  -٢٢٠اذا لم يعين المصفون في نظام الشركة فانھم يعينون باقتراع الجمعية العمومية
العادية ما لم يكن المراد حل الشركة قبل الميعاد ففي ھذه الحالة تعينھم الجمعية العمومية غير
العادية في الوقت نفسه.
واذا لم يكن الحصول على قرار من الجمعية العمومية فان امر تعيينھم يعود حينئذ الى المحكمة.
المادة  -٢٢١ان مفوضي المراقبة الذين ينضم اليھم الخبير الذي عينته المحكمة يبقون في
وظائفھم ويقومون اذ ذاك بمراقبة التصفية.
المادة  -٢٢٢يتلقى المصفون حسابات االعمال االدارية التي قام بھا اعضاء مجلس االدارة منذ
موافقة الجمعية العمومية على الموازنة االخيرة الى افتتاح التصفية ،فيوافقون عليھا او يعرضون
على القضاء المشاكل التي تبدو لھم.
المادة  -٢٢٣اذا تجاوزت مدة التصفية عاما واحدا وجب على المصفين ان يضعوا الموازنة
السنوية وينشروھا.
المادة  -٢٢٤بعد انتھاء اعمال التصفية يضع المصفون موازنة نھائية يعينون بھا نصيب كل
مساھم في توزيع موجودات الشركة.
المادة  -٢٢٥يضع مفوضو المراقبة تقريرا عن الحسابات التي يقدمھا المصفون ثم توافق عليھا
الجمعية العمومية العادية وتقرر براءة ذمة المصفين او تعترض عليھا فيرفع الخالف الى المحكمة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻮﺻﻴﺔ

المادة  -٢٢٦شركة التوصية التي تقوم باعمالھا تحت عنوان تجاري تشمل فئتين من الشركاء
اوالھما فئة الشركاء المفوضين الذين يحق لھم دون سواھم ان يقوموا باعمالھا االدارية وھم
مسؤولون بصفتھم الشخصية وبوجه التضامن عن ايفاء ديون الشركة .والثانية فئة الشركاء
الموصين الذين يقدمون المال وال يلزم كل منھم اال بنسبة ما قدمه.

المادة -٢٢٧

شركات التوصية نوعان :شركة التوصية البسيطة ،وشركة التوصية المساھمة.

المادة  -٢٢٨تعلن شركة التوصية للجمھور تحت عنوان تجاري ال يشتمل اال على اسماء
الشركاء المفوضين .واذا لم يكن ھناك اال شريك مفوض واحد فيمكن اضافة كلمة "وشركاؤه" الى
اسمه.
واذا تسامح الشريك الموصي بادراج اسمه في عنوان الشركة اصبح مسؤوال كشريك مفوض تجاه
كل شخص ثالث حسن النية.
المادة  -٢٢٩ان الشركاء المفوضين سواء كانوا جميعھم يديرون اعمال الشركة او كان يديرھا
احدھم او عدد منھم بالنيابة عن الجميع يخضعون لنفس النظام القانوني الذي يخضع له اعضاء
شركة التضامن.
المادة  -٢٣٠ال يجوز للشريك الموصي ان يتدخل في ادارة اعمال الشركة تجاه الغير ولو كان
تدخله مسنداً الى توكيل.
واذا خالف حكم ھذا المنع اصبح مسؤوال بوجه التضامن حتى النھاية مع االعضاء المفوضين عن
االلتزامات الناشئة عن عمله االداري فتكون التبعة الملقاة عليه اما محصورة في النتائج الناجمة عن
االعمال التي تدخل فيھا واما شاملة لجميع ديون الشركة على نسبة عدد تلك االعمال وجسامتھا.
على ان مراقبة اعمال مديري االشغال ،واآلراء والنصائح التي تسدى اليھم ،والترخيص لھم في
اجراء اعمال تتجاوز حدود سلطتھم كل ذلك ال يعد من اعمال التدخل.

المادة  -٢٣١تخضع شركة التوصية البسيطة للقواعد الموضوعة لتأسيس شركات التضامن
ولحلھا حتى فيما يختص بالشركاء الموصين.
المادة  -٢٣٢اما شركات التوصية المساھمة فيقسم راس مالھا الى اسھم ويكون الشريك
الموصي فيھا خاضعا للنظام القانوني الذي يخضع له المساھم في الشركات المغفلة.

المادة

 -٢٣٣ان شركات التوصية المساھمة ايا كان موضوعھا تخضع لقانون التجارة وعرفھا.

المادة  -٢٣٤معدلة وفقا للمرسوم االشتراعي  ٥٤تاريخ .١٩٧٧/٦/١٦
تطبق على تأسيس وسير اعمال شركات التوصية المساھمة القواعد القانونية المختصة بالشركات
المغفلة.
المادة  -٢٣٥جميع الموجبات التي يفرضھا القانون على اعضاء مجلس االدارة في الشركة
المغفلة تطبق على مديري اعمال شركة التوصية المساھمة.
المادة  -٢٣٦يجب ان يكون عدد مفوضي المراقبة ثالثة على االقل ومن جملتھم خبير
الحسابات الذي يعينه رئيس المحكمة بموجب قرار .وال يجوز اختيارھم من الشركاء المفوضين.
ويجتمعون بھيئة مجلس كلما قضت باجتماعھم المراقبة والتحقيقات التي يجب عليھم القيام بھا.
اما مدة وظيفة مجلس المراقبة فتعين في نظام الشركة ،على ان المجلس االول ال يعين اال لمدة سنة
واحدة.
المادة  -٢٣٧جميع قرارات الجمعيات العمومية  -ما عدا القرارات المتعلقة بتصديق االعمال
االدارية  -تفيد ضمنا موافقة الشركاء المفوضين الشخصية طبقا للقواعد المعينة في نظام الشركة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ رؤوس ﻣﺎل ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺮ
ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﻌﺎون

المادة  -٢٣٨يجوز لكل شركة ان تضع في نظامھا نصا يفيد ان رأس مالھا قابل للتغيير فتكون
عندئذ خاضعة الحكام المواد اآلتية عالوة على القواعد العامة المختصة بھا حسب شكلھا الخاص.
ويجب نشر ذلك النص.
المادة  -٢٣٩عندما تكون الشركة ذات رأس مال قابل للتغيير يجوز أن يزاد رأس مالھا اما
بقبول شركاء جدد فيھا واما بمبالغ جديدة يدفعھا الشركاء كما يجوز ان ينقص باسترداد الشركاء كل
ما وضعوه فيھا او جزءا منه.
ان زيادة راس المال وتنقيصه يجريان بحرية تامة ويعفيان من معاملة النشر ما لم يكن نظام الشركة
ينص على العكس.

المادة

 -٢٤٠ملغاة وفقا للمرسوم االشتراعي  ٥٤تاريخ .١٩٧٧/٦/١٦

المادة  -٢٤١يعين نظام الشركة مبلغا ال يجوز ان ينقص عنه راس المال باسترداد ما وضعه
بعض الشركاء او بخروج بعضھم.
وال يجوز ان يكون ذلك المبلغ اقل من خمس رأس مال الشركة ويخضع ھذا النص من نظام الشركة
لمعامالت النشر.
المادة  -٢٤٢يجوز وضع نص في نظام الشركة يقضي بانه يحق للجمعية العمومية ان تقرر
بالغالبية المعينة لتعديل نظام الشركة ،اخراج شريك أو عدة شركاء منھا بدون ان يحرموا حقوقھم
المكتسبة في المال االحتياطي المختص بھا.
المادة  -٢٤٣ان الشريك الذي يخرج من الشركة اما بمجرد مشيئته واما بناء على قرار الجمعية
العمومية يبقى سحابة ثالث سنوات مسؤوال امام الشركاء وامام الغير عن كل الموجبات التي كانت
موجودة وقت خروجه.
المادة  -٢٤٤اذا اتخذت الشركة شكل شركة مساھمة وجب ان تبقى اسھمھا اسمية حتى بعد ايفاء
كل ثمنھا.
ويجوز أن يمنح نظام الشركة الجمعية العمومية او مجلس االدارة حق االعتراض على انتقال تلك
االسھم .وانما يشترط ان ال يساء استعمال ھذا الحق.

المادة  -٢٤٥مھما كان شكل الشركة فانھا ال تحل بخروج احد الشركاء او افالسه او عجزه او
فقده االھلية العامة او وفاته بل تظل قائمة حكما بين سائر الشركاء.
المادة  -٢٤٦يطبق ھذا القانون على شركات التعاون الزراعية ما لم تكن احكام قانونھا الخاص
مخالفة له.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس  -ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺎﺻﺔ

المادة  -٢٤٧تتميز شركة المحاصة عن الشركات التجارية االخرى بان كيانھا منحصر بين
المتعاقدين وبانھا غير معدة الطالع الغير عليھا.
المادة  -٢٤٨ان االتفاقات التي تعقد بين ذوي الشأن تعين بحرية تامة الحقوق والموجبات
المتبادلة بين الشركاء وتقاسم االرباح والخسائر فيما بينھم مع االحتفاظ بتطبيق المبادئ العامة
المختصة بعقد الشركة.
المادة  -٢٤٩يمكن اثبات وجود االتفاقات المتقدم ذكرھا بجميع طرق البينة المقبولة في المواد
التجارية.
المادة  -٢٥٠ال تخضع شركات المحاصة لمعامالت النشر المفروضة على الشركات التجارية
االخرى.

المادة

 -٢٥١ال تعتبر شركة المحاصة شخصا معنويا.

المادة  -٢٥٢ال يكون للغير رابطة قانونية اال بالشريك الذي تعاقد معه.
على ان شركة المحاصة التي تتعرف الى الغير بھذه الصفة يجوز ان تعامل بالنظر اليه كشركة
فعلية.
المادة  -٢٥٣ال يجوز ان تصدر الشركة اسھما او اسنادا قابلة للتفرغ او التداول لمصلحة
الشركاء.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ  -اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺤﺪودة اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ
اﺿﻴﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺮﺳﻮم اﻻﺷﺘﺮاﻋﻲ  ٣٥ﺗﺎرﻳﺦ ١٩٦٧/٨/٥

المادة  -١الشركة المحدودة المسؤولية ھي شركة تجارية تؤلف بين شركاء ال يتحملون الخسائر
اال بمقدار مقدماتھم.
المادة  -٢تخضع الشركة المحدودة المسؤولية للقوانين واالعراف التجارية ولالحكام المعينة بھذا
المرسوم االشتراعي .وتثبت ھذه الشركة بسند رسمي او سند عادي وتسجل في السجل التجاري.
المادة  -٣يمنع على ھذه الشركة اثبات حصص الشركاء باسناد قابلة للتداول اسمية كانت او المر
او لحاملھا  ،كما يمنع عليھا ان تصدر لحسابھا عن طريق اكتتاب علني اية قيم منقولة او اسھم او
اسناد دين او حصص تأسيس وما ماثلھا.
المادة  -٤ال يجوز ان يكون موضوعا لھذه الشركة القيام بمشاريع الضمان و االقتصاد و التوفير
و النقل الجوي المنظم و العمليات المصرفية وتوظيف الرساميل لحساب الغير.
المادة  -٥تعقد ھذه الشركة بين ثالثة اشخاص او اكثر على ان ال يتجاوز عدد الشركاء العشرين
اال في حالة انتقال الحصص باالرث .على انه اذا زاد عدد الشركاء عن ثالثين وجب ،في مھلة

سنتين ،تحويل الشركة الى شركة مساھمة فاذا لم تحول وجب حلھا .يسقط الحق في طلب حل
الشركة للسبب المبين بالفقرة السابقة اذا زال سببه في المھلة المحددة.
المادة  -٦يعين اسم الشركة بتعيين موضوع مشروعھا او باعتماد عنوان مشترك يتضمن اسم
شريك او اكثر من الشركاء .يجب ان يذكر بوضوح بجانب اسم الشركة في كافة االوراق
واالعالنات و النشرات وسائر الوثائق التي تصدر عن الشركة العبارة التالية " :شركة محدودة
المسؤولية" مع بيان مقدار رأس مالھا .يعاقب على مخالفة االحكام السابقة بغرامة تتراوح بين الف
ليرة وثالثة االف ليرة .واذا نشأ عن ھذه المخالفة خداع الغير في نوع الشركة جاز تطبيق االحكام
المتعلقة بشركات التضامن لتحديد موجبات الشركاء.
المادة  -٧معدلة وفقا للقانون  ١٢٠تاريخ .١٩٩٢/٣/٩
ال يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة المسؤولية عن خمسة ماليين ليرة لبنانية ويوزع رأس
المال مھما كان مقداره الى حصص متساوية  .اذا نقص رأس المال الي سبب كان عن الخمسة
ماليين ليرة لبنانية وجب في مھلة سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع آخر باستثناء الشركة
المغفلة .فاذا لم تقم الشركة باحد ھذين الموجبين جاز لكل ذي مصلحة حلھا قضائيا بعد انذار يوجھه
الى مديرھا الجل اصالح وضعھا .
المادة  -٨ال تعتبر الشركة مؤسسة بصورة نھائية اال بعد توزيع الحصص بين الشركاء وتعيين
عدد حصص كل منھم وتحرير قيمتھا بكاملھا وايداع المبالغ المدفوعة في احد المصارف .يجب ان
يعلن المؤسسون صراحة في نظام الشركة ان جميع ھذه الشروط قد توفرت  .ال يجوز لمدير
الشركة ان يسحب المبالغ المودعة قبل تسجيل الشركة في السجل التجاري .واذا لم يتم ھذا التسجيل
في مھلة ستة اشھر من تاريخ اول ايداع جاز لكل من الشركاء االلتجاء الى قاضي االمور
المستعجلة بطلب الترخيص له باسترداد ما دفعه.
المادة  -٩يجوز ان تكون خدمات الشركاء نقدية او عينية .ويمنع ادخال اجارة الخدمة او الصناعة
في عداد المقدمات.
عند وجود مقدمات عينية يجب تحديد قيمة ھذه المقدمات في نظام الشركة واالستعانة برأي خبير او
عدة خبراء تعينھم محكمة الدرجة االولى في منطقة مركز الشركة الجل التحقق من صحة تحديد
تلك القيمة.
يوضع تقرير الخبراء تحت تصرف الشركاء العتيدين ويعود لھؤالء ان يعدلوا عن تعھدھم بالتشارك
اذا كان تخمين المقدمات يفوق قيمتھا الحقيقية بأكثر من عشرين بالمئة.

المادة

 -١٠يسأل اصحاب المقدمات العينية والمديرون االولون والخبراء بالتضامن تجاه الغير

ولمدة خمس سنوات من تاريخ التأسيس عن عدم صحة تقدير قيمة المقدمات المذكورة وقت تأسيس
الشركة .يتعرض للمسؤولية ذاتھا كل شريك جديد يصادق على ميزانية او جردة سنوية تحدد قيمة
المقدمات او مقدمات اخرى جديدة بأكثر مما ھي بالواقع ،وذلك خالل خمس سنوات من تاريخ
توقيع الميزانية او الجردة.
المادة  -١١تخضع الشركة المحدودة المسؤولية لنفس قواعد النشر التي تخضع لھا الشركة
المساھمة ولنفس عقوبات البطالن و المسؤولية الملقاة على عاتق من اھمل مراعاة االحكام
القانونية.
المادة  -١٢تعتبر باطلة وبدون مفعول بين الشركاء كل شركة محدودة المسؤولية تؤسس خالفا
للشروط المبينة بالمواد السابقة .اال انه ال يجوز للشركاء ان يتذرعوا ببطالنھا ازاء الغير.
المادة  -١٣عندما يعلن بطالن الشركة عمال باحكام المادة السابقة يكون الشركاء الذين تسببوا
بالبطالن و المديرون االولون و المؤسسون مسؤولين بالتضامن تجاه الغير وتجاه الشركاء االخرين
عن الضرر الناتج عن البطالن  .ال تسمح دعوى البطالن اذا كان سببه قد زال قبل اقامة الدعوى .
ويبقى باالمكان ازالة ذلك السبب خالل المحاكمة وقبل صدور حكم محكمة الدرجة االولى .اذا كانت
ازالة البطالن تستلزم دعوة جمعية الشركاء فإن دعوى البطالن يقف سيرھا ابتداء من تاريخ دعوة
تلك الجمعية بصورة اصولية حتى صدور قرارھا.
تخضع دعاوى البطالن و المسؤولية لمرور الزمن ضمن الشروط المحددة لبطالن الشركة
المساھمة.
المادة  -١٤تنتقل حصص الشركاء باالرث لورثتھم اال انه يجوز ان يشترط ،بموجب بند صريح
في العقد التأسيسي ،اعطاء الخيار للشركة بعدم قبول الورثة او بعضھم شركاء وبايفاء ھؤالء الورثة
حقوقھم التي تحدد رضاء او بواسطة القضاء .على ان مھلة الخيار ال يجوز ان تتجاوز الشھرين من
تاريخ الوفاة.
ال تحل الشركة بإفالس احد الشركاء او حجره ويحل محله في كل من ھاتين الحالتين ممثله
القانوني.
المادة  -١٥ال يجوز التفرغ عن حصص في الشركة الجنبي عنھا اال بموافقة شركاء يمثلون
ثالثة ارباع رأس المال على االقل .يثبت التفرغ بسند رسمي او عادي يبلغ الى مدير الشركة والى
كل من الشركاء.
للشركة حق االفضلية في شراء الحصص المتفرغ عنھا في مھلة خمسة عشر يوما من تبلغھا سند
التفرغ .وفي حال عدم ممارستھا ھذا الحق يجوز لشريك او اكثر من الشركاء ان يمارسه في مھلة

ثالثين يوما من تاريخ تبلغه.
المادة  -١٦يكلف ادارة الشركة مدير او عدة مديرين من الشركاء او غيرھم يعينون بنظام
الشركة او بصك الحق لمدة محدودة او غير محدودة شرط ان يكونوا من االشخاص الطبيعيين.
تناط بالمدير او المديرين جميع السلطات الالزمة لتسيير اعمال الشركة تسييرا منتظما ما لم يرد
نص مخالف في النظام التأسيسي .يجوز ،بالرغم من كل بند مخالف ،عزل المديرين او بعضھم
بقرار من جمعية الشركاء او بقرار قضائي عند وجود سبب مشروع يبرر ھذا العزل .اذا قررت
جمعية الشركاء عزل مدير دون سبب مشروع حق لھذا االخير المطالبة بالعطل و الضرر.
المادة  -١٧يجب على المديرين ان يقتطعوا كل سنة عشرة بالمئة من االرباح الصافية لتكوين
مال احتياطي يعادل خمسين بالمئة من رأس المال.
المادة  -١٨يمنع على المديرين وعلى الشركاء تحت طائلة البطالن ان يحصلوا من الشركة على
قروض او كفاالت او تكفالت النفسھم او الزواجھم او اصولھم او فروعھم ولو حصلت بأسماء
مستعارة.
المادة  -١٩المديرون مسؤولون افراديا او بالتضامن  ،حسب الظروف ،ازاء الشركة و الغير
عن مخالفتھم احكام ھذا المرسوم االشتراعي واحكام نظام الشركة وعن اخطائھم في االدارة.
اذا اشترك عدة مديرين باالفعال نفسھا التي تعرضھم للمسؤولية ،فتحدد المحكمة نسبة ما يتحمله كل
منھم من التعويضات عن الضرر.
للشركاء ولكل منھم حق اقامة الدعوى بالمسؤولية ضد المديرين لمصلحة الشركة الجل المطالبة
بالتعويض الكامل عن الضرر المسبب لھا.
كل بند في العقد التأسيسي من شأنه تعليق حق اقامة ھذه الدعوى على رأي او ترخيص سابق من
جمعية الشركاء ،او العدول مسبقا عن ممارسة ھذا الحق يعتبر بحكم غير المكتوب.
ال يعتد بأي قرار تصدره جمعية الشركاء السقاط دعوى المسؤولية المقامة على المديرين بسبب
اخطائھم المتعلقة باالدارة.
المادة  -٢٠ان دعاوى المسؤولية المنصوص عليھا بالمادة  ١٩يسقط الحق باقامتھا بعد مرور
ثالث سنوات من تاريخ االفعال الضارة التي تبنى عليھا اذا كانت ظاھرة او من تاريخ اكتشافھا اذا
كانت خفية  .اما اذا كان احد ھذه االفعال جناية فحق االدعاء ال يسقط اال بعد انقضاء عشر سنوات
على وقوعه.

المادة  -٢١ينظم المدير او المديرون بنھاية كل سنة تقريرا عن اعمال الشركة في تلك السنة،
وجردة وحسابا لالستثمار العام ،وحسابا لالرباح و الخسائر وميزانية ويبلغھا للشركاء ويدعوھم
خالل ستة اشھر من اقفال حسابات السنة الى جمعية عامة يتم خاللھا التصديق على اعمال
المديرين.
قبل عشرين يوما على االقل من الوقت المعين النعقاد جمعية الشركاء يودع اصل كامل الوثائق
المعينة بالمادة السابقة في مركز الشركة ،مع تقرير مفوض المراقبة عند وجوده ،ويحق لكل شريك
ان يطلع عليھا وان يوجه الى المدير اسئلة خطية ليجيب عليھا في جلسة الجمعية.
لكل شريك ،فوق ذلك ،ان يطلب متى شاء االطالع على القيود و المستندات المتعلقة بأعمال
السنوات الثالث السابقة.
كل بند مخالف ھذه المادة يعتبر بحكم غير المكتوب.
المادة  -٢٢تتخذ القرارات في الجلسات التي يعقدھا الشركاء .اال انه يمكن بناء على بند في
النظام التأسيسي االتفاق على جواز اصدار القرارات باستثناء ما يتعلق منھا بتطبيق احكام المادة
-٢١بطريقة االستشارات الخطية.
المادة  -٢٣يدعى الشركاء الى الجمعيات بإعالن ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين او برسائل
مضمونة توجه الى الشركاء قبل شھر من الوقت المحدد لالجتماع.
توجه الدعوة من المدير او اي من المديرين عند تعددھم  ،واال فمن مفوض المراقبة عند وجوده
وفي حال اھماله توجيه الدعوى يعود ھذا الحق لكل شريك او فريق من الشركاء يمثل ربع عدد
الشركاء وربع رأس المال او يمثل نصف رأس المال على االقل .وعند تخلف جميع ھؤالء يحق
لكل شريك ان يطلب الى القضاء تعيين شخص يتولى دعوة الجمعية ووضع جدول اعمالھا.
كل بند مخالف لھذه االحكام يعتبر بحكم غير المكتوب.
المادة  -٢٤لكل شريك ان يشترك في الجمعيات بعدد من االصوات يعادل عدد الحصص التي
يملكھا او يمثلھا ،وفي حال عدم وجود بند مخالف في النظام التأسيسي ال يجوز لشريك ان يوكل
شخصا من غير الشركاء بتمثيله.
ال يجوز لشريك ان يوكل غيره بتمثيله في جزء من حصصه وان يمثل بنفسه الحصص االخرى
كل بند يخالف احكام ھذه المادة يعتبر بحكم غير المكتوب.
المادة  -٢٥في الجمعيات او في االستشارات الخطية تتخذ القرارات من شركاء يمثلون نصف
رأس المال على االقل .واذا لم تتحقق ھذه االكثرية .ولم يكن في نظام الشركة نص مخالف ،يدعى
الشركاء او يستشارون مرة ثانية وتصدر القرارات بأكثرية االصوات مھما كان مقدار راس المال
الذي تمثله.

المادة  -٢٦ال يجوز تغيير جنسية الشركة او الزام شريك بزيادة مقدماته او موجباته اال بإجماع
الشركاء .وال يجوز ادخال اي تعديل على نظام الشركة ما لم تتوفر اكثرية من الشركاء تمثل ثالثة
ارباع راس المال على االقل.
المادة  -٢٧في حالة زيادة رأس المال بطريق اكتتاب الشركاء بحصص نقدية يجب ايداع مبالغ
االكتتابات في احد المصارف وال يجوز لمدير الشركة سحبھا اال بعد تحرير كامل الحصص
وتسجيل زيادة راس المال في السجل التجاري .اذا لم يتم ھذا التسجيل في مھلة ستة اشھر من تاريخ
ايداع اول مبلغ ،فتطبق احكام الفقرة االخيرة من المادة الثامنة من ھذا المرسوم االشتراعي.
المادة  -٢٨اذا تحققت زيادة راس المال ،كليا او جزئيا ،بمقدمات عينية ،فتطبق احكام المادتين
التاسعة و العاشرة من ھذا المرسوم االشتراعي وتسجل تلك الزيادة في السجل التجاري.
المادة  -٢٩لجمعية الشركاء ،بأكثريتھا المحددة لتعديل النظام التأسيسي ان تقرر انقاص راس
المال دون اي مساس في مساواة الشركاء.
عند وجود مفوض مراقبة يجب ابالغ ھذا االخير مشروع انقاص راس المال ليعطي رأيه في
اسباب ھذا التدبير وشروطه عند عقد الجمعية .اذا قررت الجمعية الموافقة على انقاص راس المال
لسبب غير الخسائر ،فان قرارھا يسجل في السجل التجاري وينشر في صحيفتين محليتين ،ويحق
لكل دائن ان يعترض عليه خالل شھرين من تاريخ آخر معاملة نشر امام محكمة مركز الشركة التي
تقرر ،حسب الظروف ،اما رد االعتراض ،واما الزام الشركة بتقديم ضمانات لحقوق المعترضين
تعينھا بقرارھا .وال يجوز البدء في معامالت انقاص رأس المال قبل انقضاء مھلة االعتراض.
يمتنع على الشركة شراء حصصھا .اال انه يجوز للجمعية التي قررت انقاص راس المال لسبب
غير الخسائر ان تفوض مديرھا بشراء عدد معين من حصص الشركاء الجل الغائھا.
المادة  -٣٠معدلة وفقا للقانون  ١٢٠تاريخ .١٩٩٢/٣/٩
للشركاء ان يعينوا مفوضا او اكثر للمراقبة بقرار يتخذ باالكثرية المعينة بالمادة  ٢٥من ھذا
المرسوم االشتراعي .ويكون ھذا التعيين الزاميا:
أ -اذا زاد عدد الشركاء عن العشرين .
ب -اذا بلغ راس مال الشركة ثالثين مليون ليرة لبنانية.
ج -اذا طلب تعيين المفوض شريك او اكثر يمثلون خمس راس المال على االقل.
المادة  -٣١يختار مفوض المراقبة من االشخاص المقيدين في جدول الخبراء وتمتد مھمته لثالث
دورات سنوية .ال يعين مفوضين للمراقبة:

 -١المديرون وازواجھم واصولھم وفروعھم.
 -٢الشركاء اصحاب المقدمات العينية.
 -٣االشخاص الذين يتقاضون من الشركة او من مديرھا مرتبات دورية وأزواجھم واصولھم
وفروعھم .خالل خمس سنوات من انتھاء وظائف مفوضي المراقبة ،ال يجوز تعيين ھؤالء
المفوضيين مديرين للشركة التي تولوا مراقبة اعمالھا .وال يجوز في المھلة نفسھا ان يعينوا
مديرين او اعضاء مجلس ادارة او مراقبين لشركات تملك عشرة بالمئة من راس مال الشركة
التي كانوا مفوضي مراقبة فيھا او تملك ھذه االخيرة عشرة بالمئة من رأس مالھا.
تطبق على مفوضي المراقبة االحكام التي تطبق على الشركات المغفلة بقدر ائتالفھا و االحكام
الخاصة المنصوص عليھا بھذا المرسوم االشتراعي.
المادة  -٣٢يجوز استرداد انصبة االرباح الموزعة على الشركاء عندما ال تستند الى ارباح
حقيقية حاصلة .
تخضع دعوى االسترداد لمرور زمن خماسي مطلعه اليوم المحدد لتوزيع انصبة االرباح.
المادة  -٣٣في حالة خسارة ثالثة ارباع رأس المال يجب على الشركاء ان يقرروا  ،في مھلة
االربعة اشھر التالية للتصديق على الحسابات التي اظھرت تلك الخسارة ،ما اذا كان يجب حل
الشركة .فاذا لم يقرروا حلھا باالكثرية المعينة لتعديل النظام فيستوجب عليھم فورا انقاص رأس
المال بمقدار الخسارة .ينشر القرار الذي يقضي باعتماد اي من الحلين السابق ذكرھما في صحيفتين
محليتين ويسجل في السجل التجاري .
اذا لم يصدر الشركاء قرارھم في المھلة المعينة بالفقرة االولى  ،يحق لكل ذي مصلحة ان يطلب
حل الشركة قضائيا.
المادة  -٣٤ان تحويل الشركة المحدودة المسؤولية الى شركة تضامن او توصية بسيطة او
توصية باالسھم يستلزم اجماع الشركاء .اما تحويلھا الى شركة مساھمة فيمكن تقريره باالكثرية
المعينة لتعديل النظام التأسيسي شرط ان يكون الشركاء قد صدقوا على حسابات السنتين السابقتين.
اذا تبين من حسابات الشركة بعد التصديق عليھا ان قيمة موجوداتھا الصافية تزيد عن الثالثة
ماليين ليرة ،فانه يجوز لالكثرية التي تمثل نصف رأس المال ان تقرر تحويل الشركة الى شركة
مساھمة ،بعد االطالع على تقرير مفوض المراقبة المثبت صحة الحسابات  .ان تغيير نوع الشركة
الذي يتم خالفا الحكام ھذه المادة يكون باطال.
المادة  -٣٥يعاقب بعقوبات االحتيال:
 المؤسسون الذين ادرجوا في نظام الشركة تصريحا كاذبا عن توزيع الحصص بين الشركاءوتحرير
ھذه الحصص.
 -الشركاء االولون و المديرون الذين فتحوا مباشرة او بواسطة الغير اكتتابا علنيا بأية قيمة منقولة

او
اسھم او اسناد دين.
 كل من يعطي لمقدمات عينية عن طريق مناورات تحايلية تقديرا يفوق قيمتھا الحقيقية بعشرينبالمئة.
 كل من يعطي لمقدمات عينية عن طريق ارباح صورية بدون وجود ميزانية وحساب ارباحوخسائر او بواسطة ميزانية وحساب ارباح وخسائر غير متفقين و الواقع.
 المديرون و الشركاء الذين يخلقون في جمعية للشركاء او يحاولون خلق اكثرية مصطنعة. المدير الذي يسحب المقدمات المودعة في احد المصارف قبل اتمام معامالت التأسيس .ال تحولاحكام ھذه المادة دون تطبيق احكام اجتماع الجرائم المعنوي العطاء االفعال التي تنص عليھا
وصفا اشد ،وخاصة في حالة االفالس.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص

اﻟﺒﺎب اﻷول  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -٢٥٤ليس اثبات العقود التجارية خاضعا مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود
المدنية فيجوز مع االحتفاظ باالستثناءات الناتجة عن االحكام القانونية الخاصة اثبات العقود المشار
اليھا بجميع طرق االثبات التي يرى القاضي وجوب قبولھا بحسب العرف و الظرف.
المادة  -٢٥٥في الوضع التجاري يجوز اثبات تاريخ المخطوطات الخاصة بالنظر الى الغير
بجميع وسائل االثبات.
ان تاريخ االسناد القابلة للتداول وتاريخ تظھيرھا يعدان صحيحين الى ان يثبت العكس.
المادة  -٢٥٦ان المديونين معا بمقتضى موجب تجاري يعدون متضامنين في ھذا الموجب.
وتطبق ھذه القرينة على كفالء الدين التجاري.

المادة

 -٢٥٧حدد المعدل القانوني للفائدة في الوضع التجاري بتسعة في المئة.

المادة  -٢٥٨يعتمد في اثبات الثمن العدل والثمن الدارج على اسعار البورصة والتسعيرات ما لم
يكن اتفاق مخالف.
المادة  -٢٥٩ما من موجب تجاري يقصد به القيام بعمل او بخدمة .يعد معقودا على وجه
مجاني .واذا لم يعين الفريقان اجرة او عمولة او سمسرة فيستحق االجر المعروف في المھنة.
المادة  -٢٦٠ال يحق للمحكمة في الوضع التجاري ان تمنح مھال لاليفاء اال في ظروف
استثنائية.
وال يحق للفريق الذي طلب من المحكمة الغاء العقد ان يطلب التنفيذ بعد ذلك .اما الذي قدم طلب
التنفيذ فيحق له ان يبدله بطلب االلغاء.
ان القيام بالموجبات بعد اقامة دعوى االلغاء ال يكون مقبوال.
المادة  -٢٦١ان عدم تنفيذ احد الموجبات في العقود ذات الموجبات المتتابعة يخول الفريق الذي
قام بما يجب عليه ان يطلب فسخ العقد فيما يختص بجميع الموجبات التي لم تنفذ وال يحول ذلك دون
حقه في المطالبة ببدل العطل والضرر.
المادة  -٢٦٢في الوضع التجاري يسقط الحق في اقامة الدعاوى بمرور عشر سنوات ان لم
يعين اجل اقصر.
واذا صدر قرار يتضمن حكما ما فان الدعوى الناتجة عن القضية المحكمة تسقط في كل االحوال
بمرور عشر سنوات.
المادة  -٢٦٣ان البيع والتسليف وعقد النقل وعقد الضمان وجميع العقود التي لم تحدد قواعدھا
بمقتضى ھذا القانون ھي خاضعة لقانون الموجبات وللعرف.
وتطبق ايضا على عقد النقل القواعد الخاصة المتعلقة بمشاريع النقل العمومية.
ان عمليات البورصة سواء أكانت على اوراق مالية ام على بضائع ھي خاضعة للقواعد المختصة
بانواع العقود المختلفة التي تستعير صيغتھا او تصير اليھا ،ولالنظمة الخاصة بالبورصات
التجارية.
اما العقود المختصة بالتجارة البحرية فتخضع لقواعد خاصة ينص عليھا قانون التجارة البحرية.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﺮﻫﻦ اﻟﺘﺠﺎري

المادة  -٢٦٤ان الرھن التجاري الخاضع للقواعد المحددة فيما يلي ھو الذي يؤمن بموجبه الدين
التجاري.
المادة  -٢٦٥راجع المادة ) (١٤من القانون رقم  ٣٠٨تاريخ ٢٠٠١/٤/٣
انه فيما خال القيود التالية يثبت الرھن بجميع وسائل االثبات التي ترى المحكمة وجوب قبولھا.
ان رھن السند االسمي يقام بمعاملة انتقال على سبيل التأمين تسجل في سجالت المحل الذي اصدر
السند وعلى السند نفسه.
اما السند المر فيقام الرھن عليه بتظھير تدرج فيه عبارة "القيمة وضعت تأمينا" او عبارة اخرى
بالمعنى نفسه.
واما الديون العادية المترتبة لشخص معين فاقامة الرھن عليھا تستلزم في كل االحوال ميثاقا خطيا
ذا تاريخ صحيح يبلغ للمديون الذي اقيم الرھن على دينه.
المادة  -٢٦٦ان عقد الرھن ال ينتج مفعوال بصفة كونه رھنا اذا بقي المرھون في حوزة المديون
بحيث يظھر في اعتبار الغير كأنه ال يزال جزءا من ثروته الحرة يمكنه من احراز ثقة جديدة
لالستدانة بل يجب ان يسلم المرھون الى الدائن وان يبقى في حوزته او في حوزة شخص ثالث يبقيه
لحسابه.
ويكفي ليعد انتقال اليد تاما ،ان تسلم مفاتيح المحل المشتمل على البضائع او االشياء المرھونة مقفال
بشرط ان يكون ھذا المحل غير حامل لوحة باسم المديون ،وان يسلم سند مقابل تلك االشياء منطبق
على العرف التجاري.
المادة  -٢٦٧يجب على الدائن المرتھن ان يسلم الى المديون عند الطلب سند ايصال يبين فيه
ماھية االشياء المسلمة رھنا ونوعھا ومقدارھا ووزنھا وجميع عالماتھا المميزة.
المادة  -٢٦٨اذا كان الرھن قائما على اشياء او سندات مثلية فعقد الرھن يظل قائما وان ابدلت
ھذه االشياء او السندات باشياء او سندات من النوع نفسه .واذا كانت ھذه االشياء او السندات غير
مثلية فيحق ايضا للمديون ان يسترجعھا ويبدلھا برضى الدائن على شرط ان يكون عقد الرھن
االصلي قد نص على ھذا الحق.

المادة  -٢٦٩يجب على الدائن ان يستعمل لحساب المديون جميع الحقوق المالزمة لالشياء او
السندات المسلمة اليه على سبيل الرھن.
واذا كان ما تسلمه اسناد اعتماد مالي تخول حق االختيار وجب على المديون الذي يريد استعمال
حقه في االختيار ان يؤدي الى الدائن االموال الالزمة قبل حلول االجل المعين لالختيار بيومين على
االقل.
المادة  -٢٧٠واذا كان الشيء الموضوع تأمينا اسنادا لم يدفع ثمنھا بكامله فعلى المديون اذا دعي
للدفع ان يؤدي المال الى الدائن قبل االستحقاق بيومين على االقل واال جاز للدائن المرتھن ان يعمد
الى بيع االسناد.
المادة  -٢٧١وعند عدم الدفع في االستحقاق يحق للدائن  -بعد مرور ثمانية ايام على بالغ بسيط
يرسله الى المديون والى الشخص الثالث مقدم المال المرھون اذا وجد  -ان يرجع الى رئيس دائرة
االجراء فيعني ببيع االشياء المرھونة بالمزايدة العلنية ويستوفي الدائن دينه من الثمن بوجه االمتياز.
ويعد باطال كل نص في عقد الرھن يجيز للدائن ان يتملك المرھون او ان يتصرف به بدون
المعامالت المبينة آنفا ً.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺴﻤﺴﺮة

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻓﻲ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

المادة  -٢٧٢تكون الوكالة تجارية عندما تختص بمعامالت تجارية.
وبوجه اخص يسمى ھذا العقد عقد وساطة ويكون خاضعا الحكام الفصل اآلتي عندما يجب على
الوكيل ان يعمل باسمه الخاص او تحت عنوان تجاري لحساب من وكله.
وعندما يجب على الوكيل ان يعمل باسم موكله تكون حقوقه وموجباته خاضعة الحكام الكتاب الثاني

من قانون الموجبات.
المادة  -٢٧٣في الوضع التجاري يحق االجر للوكيل في جميع االحوال ما لم يكن ھناك نص
مخالف .واذا لم يحدد ھذا االجر بمقتضى اتفاق فيعين بحسب تعريفة المھنة او بحسب العرف او
الظرف.
المادة  -٢٧٤ان الوكالة التجارية وان احتوت على توكيل مطلق ال تجيز االعمال غير التجارية
اال بمقتضى نص صريح.
المادة  -٢٧٥ان الوكيل الذي لم يتلق تعليمات اال في شأن جزء من العمل يعد مطلق اليد في
الجزء الباقي.
المادة  -٢٧٦يجب على الوكيل ان يدفع الفائدة عن االموال المختصة بالموكل اعتبارا من اليوم
الذي كان يلزمه فيه تسليمھا او ايداعھا وفاقا المر الموكل.
المادة  -٢٧٧عندما يكون العقد مشتمال في الوقت نفسه على صفات الوكالة وعلى العناصر
االساسية لعقد االستخدام كما يحدث عادة في العقود التي تنشأ بين التاجر ووكالئه المختلفين
كالمندوب المحلي والمندوب الجواب والمعتمد ومدير الفرع او الوكالة تطبق قواعد عقد االستخدام
فيما يختص بعالقات التاجر مع وكيله وتطبق قواعد الوكالة فيما يختص بالغير.
المادة  -٢٧٨ان الممثلين التجاريين يعدون تارة كمستخدمين وتارة بمثابة وكالء عاديين بحسب
ما يدل عليه العقد من ارتباطھم او استقاللھم في العمل .ولكن يحق لھم في كل حال عند فسخ العقد
ولو كان ھذا الفسخ لسبب غير استبدادي .ان يستفيدوا من مھلة االعالن المسبق المقررة عرفا
بشرط ان يكون التمثيل التجاري مھنتھم الوحيدة.
واذا كان الممثل التجاري وكيال لبيوت تجارية متعددة وله مكاتب وھيئة مستخدمين وادارة ونفقات
عامة يجوز معھا اعتباره صاحب مشروع حقيقي للتمثيل التجاري فيصبح ھو نفسه تاجرا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ

المادة  -٢٧٩ان الوسيط ھو الذي ياخذ على نفسه ان يعقد باسمه الخاص ولكن لحساب مفوضه
بيعا وشراء وغيرھما من العمليات التجارية مقابل عمولة او مؤونة مالية.
ان قواعد الوكالة تطبق على عقد الوساطة مع مراعاة االحكام المبينة في ھذا الفصل.
المادة  -٢٨٠ان الوسيط الذي يعاقد باسمه الخاص يكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون
ملزما مباشرة نحو االشخاص الذين عاقدھم كما لو كان العمل يختص به شخصيا ً ويحق لھؤالء
االشخاص ان يدلوا عليه بجميع اسباب الدفع الناتجة عن عالقتھم الشخصية به وال يحق لھم ان
يداعوا المفوض مباشرة.
اما عالقات المفوض بالوسيط او بدائنيه فتطبق عليھا قواعد الوكالة.
المادة  -٢٨١يجب على الوسيط ان يقوم بذاته بتنفيذ االوامر المعطاة له اال اذا كان مجازا له
بحسب االتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصا ثالثا او كانت ھناك ظروف تضطره لھذه
االنابة وفي ھذه االحوال يحق للمفوض ان يداعي مباشرة الشخص الذي انابه الوسيط عن نفسه.

المادة -٢٨٢
المادة

ال يحق للوسيط ان ينصب نفسه فريقا ضد مفوضه اال برضاه.

 -٢٨٣اذا ادان الوسيط او اسلف شخصا ثالثا بدون رضى المفوض فھو يتحمل مخاطر

عمله.
المادة  -٢٨٤فيما خال حالة االسالف بدون ترخيص ال يكون الوسيط مسؤوال عن عدم االيفاء او
عن عدم تنفيذ سائر الموجبات المترتبة على الذين عاقدھم اال اذا كان قد كفلھم او كان العرف
التجاري في المحل الذي يقيم فيه يقضي بذلك.
ان الوسيط الذي يكفل من يعاقده يحق له ان يتناول عمولة خاصة يقال لھا عمولة الثقة وھي تحدد
عند عدم االتفاق عليھا بحسب عرف المحلة التي عاقد فيھا الوسيط.
المادة  -٢٨٥انه مع االحتفاظ باحكام المادة السابقة تستحق العمولة بمجرد انعقاد المعاملة وان لم
يقم الشخص الثالث بالموجبات التي اخذھا على عاتقه ،اال اذا كان عدم القيام بھا ناتجا عن خطأ
ارتكبه الوسيط.
وتستحق العمولة ايضا اذا حال دون اتمام العملية سبب يعزى الى المفوض.

اما في العمليات التي حالت دون اتمامھا اسباب اخرى فال يحق للوسيط مقابل سعيه سوى المطالبة
بالتعويض الذي يفرضه عرف المحلة.
المادة  -٢٨٦تحسب العمولة على قيمة العملية غير الصافية ومن جملتھا النفقات االضافية ما لم
يكن اتفاق مخالف.
المادة  -٢٨٧يحق للوكيل ان يسترد جميع النفقات والسلفات والمصاريف التي قام بھا لمصلحة
المفوض مع فوائدھا.
ويحق له ايضا ان يدخل في الحساب تعويضا مقابل نفقات الخزن والنقل ولكنه ال يستطيع ان يطلب
اجرا لمستخدميه.
المادة  -٢٨٨لكل وسيط امتياز على قيمة البضائع المرسلة اليه اوالمخزونة او المودعة ينشأ
بمجرد ارسالھا او خزنھا او ايداعھا ،الجل استيفاء جميع القروض والسلفات والمدفوعات التي قام
بھا سواء اكان قبل تسلمه البضائع ام في مدة وجودھا في حيازته.
على ان ھذا االمتياز ال يقوم اال اذا تحقق الشرط المنصوص عليه في المادة  ٢٦٦من ھذا القانون.
ويدخل في دين الوسيط الممتاز المبلغ االصلي مع الفوائد والعموالت والنفقات.
اذا كانت البضائع قد بيعت وسلمت لحساب المفوض فيحق للوسيط ان يستوفي من ثمنھا قيمة دينه
قبل دائني المفوض.
المادة  -٢٨٩ان المفوض الذي يلغي الوساطة او الوسيط الذي ينكل عنھا بدون سبب مشروع
يستھدف الداء بدل العطل والضرر.
المادة  -٢٩٠ان الوسيط المرسل الذي يلتزم ارسال البضائع او اعادتھا لحساب مفوضه مقابل
اجر وباسمه الخاص يعد بمثابة وسيط ولكنه يخضع فيما يختص بنقل البضاعة للنصوص التي
يخضع لھا ملتزم النقل.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﺴﻤﺴﺮة

المادة  -٢٩١السمسرة ھي عقد يلتزم به فريق يدعى السمسار ان يرشد الفريق االخر الى
واسطة لعقد اتفاق ما او ان يكون ھو وسيطا له في مفاوضات التعاقد ،وذلك مقابل أجر.
وقواعد الوكالة تطبق بوجه عام على السمسرة.
المادة  -٢٩٢ان اجر السمسار اذا لم يكن معينا باالتفاق او بموجب تعريفة رسمية يحدد وفاقا
للعرف او يقدر القاضي قيمته بحسب الظروف.
واذا ظھر ان االجر المتفق عليه ال يتناسب مع ماھية القضية والجھود التي تستلزمھا فيحق للقاضي
ان يخفضه بحيث يصبح اجرا عادال للخدمة المؤداة.
المادة  -٢٩٣يستحق السمسار االجر عندما تؤدي المعلومات التي اعطاھا او المفاوضة التي
اجراھا ،الى عقد االتفاق.
واذا انعقد االتفاق تحت شرط التعليق فال يستحق االجر اال بعد تحقق الشرط.
واذا اشترط ارجاع النفقات التي قام بھا السمسار فھي تجب له وان لم يتم االتفاق.
المادة  -٢٩٤يفقد السمسار كل حق في االجر وفي استعادة النفقات التي قام بھا اذا عمل لمصلحة
الشخص الثالث المعاقد بما يخالف موجباته او اذا حمل ھذا الشخص على وعده باجر ما في ظروف
تعارض قواعد حسن النية.

المادة

 -٢٩٥ال يحق للسمسار ان يتوسط الشخاص اشتھروا بعدم مالءمتھم او كان عالما بعدم

اھليتھم.
المادة  -٢٩٦ويجب عليه ان يسجل جميع المعامالت التي عقدت بواسطته مع نصوصھا
وشروطھا الخاصة وان يحفظ جميع الوثائق المختصة بھا ويعطي عن كل ذلك نسخة طبق االصل
لكل من يطلبھا من المتعاقدين.
وفي البيوع التي تعقد وفاقا لنموذج يجب عليه ان يحتفظ بالنموذج الى ان تتم المعاملة.
المادة  -٢٩٧ان معامالت التوسط والسمسرة في بورصات االوراق المالية وفي بورصات
البضائع تخضع على قدر الحاجة لتشريع خاص.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺠﺎري

المادة  -٢٩٨يتكون حساب جار كلما اتفق شخصان احوالھما تستدعي ان يتبادال تسليم االموال،
على تحويل مالھما من الديون الى بنود بسيطة للتسلف والتسليف يتألف منھا حساب واحد بحيث
يصبح الرصيد النھائي وحده عند اقفال ھذا الحساب دينا مستحقا ومھيئا لالداء.
المادة  -٢٩٩ان اتساع الحساب الجاري يتوقف على مشيئة الفريقين فلھما ان يجعاله شامال
لجميع معامالتھما أو لنوع معين منھا فقط.
يجوز ان يكون الحساب الجاري مكشوفا لجھة الفريقين او لجھة فريق واحد ،وفي ھذه الحالة
االخيرة ال يلزم احد الفريقين باسالف المال لآلخر اال اذا كان لدى ذاك الفريق مؤونة كافية .وال
يجوز في حال من االحوال ان يستقر ھذا الحساب على رصيد ايجابي لمصلحته.
المادة  -٣٠٠ان وجود الحساب الجاري ال ينفي حق الحصول على عمولة واسترداد نفقات
المعامالت المختصة بالحساب الجاري وھي تقيد في الحساب ما لم يكن ھناك اتفاق مخالف.
المادة  -٣٠١ان الدفع بواسطة سند تجاري ال يعد حاصال اال بشرط قبض قيمته ما لم يكن اتفاق
مخالف .واذا لم تسدد قيمة السند في موعد استحقاقه فيحق لمستلمه مع االحتفاظ به على سبيل
التأمين ومع استعمال الحقوق المنوطة به ،ان يقيد قيمته على حساب مسلمه.
وفي حالة افالس مسلم السند ال يحق للمستلم بالرغم من كل اتفاق مخالف ان يقيده في الحساب اال
بعد ان يحل اجل االستحقاق ويثبت عدم االيفاء .واذا قيدت سندات على ھذه الصورة وجب على
متسلمھا ان يخفض مبلغ طلباته في التفليسة على نسبة الدفعات التي اداھا موقعو تلك السندات.
المادة  -٣٠٢ان الدفعات تنتج حتما لمصلحة المسلم على المستلم فائدة تحسب على المعدل
القانوني اذا لم تكن معينة بمقتضى العقد او العرف.
المادة  -٣٠٣ان الديون المترتبة الحد الفريقين اذا ادخلت في الحساب الجاري فقدت صفاتھا
الخاصة وكيانھا الذاتي فال تكون بعد ذلك قابلة على حدة لاليفاء وال للمقاصة وال للمداعاة وال

الحدى طرف التنفيذ وال للسقوط منفردة بمرور الزمن.
وتزول التأمينات الشخصية او العينية المتصلة بالديون التي ادخلت في الحساب الجاري ما لم يكن
اتفاق مخالف بين الفريقين.
المادة  -٣٠٤ال يعد احد الفريقين دائنا ً او مديونا للفريق اآلخر قبل ختام الحساب الجاري فان
ايقاف ھذا الحساب ھووحده الذي يحدد حالة العالقات القانونية بينھما وھو الذي تنشأ عنه حتما
المقاصة االجمالية لجميع بنود الحساب من تسليف واستالف وھو الذي يعين الدائن والمديون.
المادة  -٣٠٥يوقف الحساب ويصفي في آجال االستحقاق المعينة بمقتضى العقد أو بحسب
العرف المحلي واال ففي نھاية كل ستة اشھر.
ويؤلف الرصيد الباقي دينا صافيا ومستحق االداء ينتج ابتداء من يوم التصفية فائدة على المعدل
المعين في الحساب الجاري اذا نقل ھذا الرصيد الى حساب جديد واال فعلى المعدل القانوني.
ان الدعاوى المختصة بتصحيح الحساب من جراء خطأ او اغفال او تكرار او غير ذلك من
التصحيحات يجب ان تقام في مھلة ستة اشھر.
المادة  -٣٠٦ينتھي العقد في الوقت المعين بمقتضى االتفاق وان لم يتفق على االجل ينتھي العقد
بحسب ارادة احد الفريقين وينتھي ايضا بوفاة احدھما او بفقدانه االھلية او بافالسه.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻤﺼﺎرف

المادة  -٣٠٧ان المصرف الذي يتلقى على سبيل الوديعة مبلغا من النقود يصبح مالكا له ويجب
عليه ان يرده بقيمة تعادله دفعة واحدة او عدة دفعات عند اول طلب من المودع او بحسب شروط
المھل او االعالن المسبق المعينة في العقد.
يجب ان يقام البرھان بوثائق خطية على جميع العمليات المختصة بالوديعة او بارجاعھا.
وتجب الفائدة عند االقتضاء ابتداء من اليوم الذي يلي كل ايداع ان لم يكن يوم عطلة ولغاية النھار
الذي يسبق اعادة كل مبلغ ما لم يكن ھناك اتفاق مخالف.

المادة

 -٣٠٨اذا كان ما اودع في المصرف اوراقا مالية فملكية ھذه االوراق تبقى للمودع ما لم

يثبت ان القصد خالف ذلك.
ويقدر وجود ھذا القصد اذا كان المودع قد منح المصرف خطيا بدون قيد حق التصرف في تلك
االوراق او اعترف له بحق ارجاع اوراق من نوعھا.
وتطبق قواعد الوكالة على الودائع المصرفية اذا اخذ المصرف على نفسه ادارة االوراق المالية
المودعة مقابل عمولة.
المادة  -٣٠٩ان الودائع التي توضع في الصناديق الحديدية او في خانات منھا تطبق عليھا قواعد
اجارة األشياء.
ويكون المصرف مسؤوالعن سالمة الصناديق المأجورة.
المادة  -٣١٠في عقود فتح االعتماد المالي يلتزم فاتح االعتماد ان يضع بعض االموال تحت
تصرف الموثوق به فيحق له ان يتناولھا دفعة واحدة او دفعات متوالية بحسب احتياجه ضمن مھلة
معينة.
ان ما يوافيه او يرجعه الموثوق به في مدة العقد تزاد قيمته على المبلغ الموضوع تحت تصرفه ما
لم يكن ھناك اتفاق مخالف.
المادة  -٣١١يجوز لفاتح االعتماد ان ينقض العقد اذا اصبح الموثوق به غير مليء او كان عديم
المالءة وقت التعاقد على غير علم من فاتح االعتماد.
واذا وقع نقص ھام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمھا الموثوق به حق لفاتح االعتماد ان
يطلب ضمانة اضافية او تخفيض مبلغ االعتماد او قفل بابه حسب مقتضى الحال.
المادة  -٣١٢اذا كانت الضمانة المقدمة رھنا ً عقاريا فان قيد الرھن المتخذ عند العقد يؤمن ابتداء
من تاريخه ،جميع السلفات التي تحصل فيما بعد بناء على عقد فتح االعتماد.
المادة  -٣١٣اذا خصص االعتماد المصرفي بايفاء لمصلحة الغير وايد المصرف ھذا االعتماد
لمستحقه فال يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاه ويصبح المصرف ملزما ازاءه
مباشرة ونھائيا بقبول االوراق وااليفاءات المقصودة.
ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعھا والمصاريف التي انفقھا النفاذ ما وكل به مع الفائدة
المتفق عليھا او الفائدة القانونية لم يكن اتفاق ،ابتداء من يوم الدفع .ويحق له ايضا استيفاء عمولة.
المادة  -٣١٤ان العمليات المصرفية غير المذكورة في ھذا الباب تخضع الحكام قانون الموجبات
المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تنطوي تحت حكمھا ھذه

العمليات.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻻﺳﻨﺎد اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﻨﺎد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺪاول

اﻟﺒﺎب اﻻول  -اﻟﺴﻔﺘﺠﺔ او ﺳﻨﺪ اﻟﺴﺤﺐ

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -ﻓﻲ اﻧﺸﺎء ﺳﻨﺪ اﻟﺴﺤﺐ وﺻﻴﻐﺘﻪ

المادة  -٣١٥يحتوي سند السحب على:
 -١ذكر كلمة سفتجة او سند سحب في نص السند نفسه باللغة المستعملة في كتابة ھذا السند.
 -٢التوكيل الصريح بدفع مبلغ معين.
 -٣اسم الشخص الذي يجب ان يدفع )المسحوب عليه(.
 -٤بيان تاريخ االستحقاق.
 -٥بيان المحل الذي يجب ان يجري فيه الدفع.
 -٦اسم الشخص الذي يجب الدفع له او الذي يجب ان يكون الدفع بناء على امره.
 -٧بيان التاريخ والمحل اللذين انشئ فيھما السند.
 -٨توقيع منشئ السند )الساحب(.
المادة  -٣١٦ان السند الذي ينقص فيه شيء من المحتويات المبينة في المادة السابقة اليعد سند
سحب اال في االحوال المعينة في الفقرات اآلتية:
ان السند الذي لم يبين فيه تاريخ االستحقاق يعد مستحقا للدفع لدى االطالع.
اذا لم يكن ذكر خاص لمحل الدفع فاسم المحل الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد محال
للدفع ومحال القامة المسحوب عليه في الوقت نفسه.
ان سند السحب الذي لم يذكر فيه محل انشائه يعد منشأ في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.

المادة  -٣١٧يجوز ان يكون سند السحب المر الساحب نفسه.
ويمكن ان يكون مسحوبا على الساحب نفسه.
كما يمكن ان يكون مسحوبا لحساب شخص ثالث.
ويجوز ان يكون قابال للدفع في مقام شخص ثالث سواء كان في المحلة التي يقيم فيھا المسحوب
عليه او في محلة اخرى.
المادة  -٣١٨يجوز للساحب في السندات المستحقة للدفع لدى االطالع او بعد االطالع بمدة ما،
ان يشترط وجوب اداء الفائدة عن المبلغ ولكن ھذا الشرط يعد لغوا في أي سند آخر من اسناد
السحب.
ويجب ان يعين معدل الفائدة في السند واال عد ھذا الشرط لغوا.
وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين تاريخ آخر.
المادة  -٣١٩ان سند السحب الذي كتب فيه المبلغ باالحرف وباالرقام معا يعد صالحا عند
اختالف القيمتين على قدر المبلغ المكتوب باالحرف الكاملة.
اما السند الذي كتبت قيمته مرارا سواء اكان باالحرف الكاملة ام باالرقام فال يعد صالحا عند
اختالف القيم اال على قدر المبلغ االدنى.
المادة  -٣٢٠اذا كان السند محتويا على تواقيع اشخاص ال يجوز لھم االلتزام بسند سحب او
على تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وھميين او تواقيع ال تصلح الي سبب آخر اللزام االشخاص
الذين وقعوا على سند السحب او الذين جرى توقيع السند باسمھم ،فذلك ال يحول دون صحة التزام
سائر الموقعين على السند.
المادة  -٣٢١كل من وقع امضاءه على سند سحب بصفة كونه وكيال عن شخص لم يكن له
صالحية بتمثيله يلزم ھونفسه بمقتضى ھذا السند وتكون له اذا قام بااليفاء نفس الحقوق التي كان
يحصل عليھا الموكل المزعوم .ويجري االمر على ھذا المنوال في شأن الوكيل الذي تجاوز
صالحيته.
المادة  -٣٢٢ان الساحب كافل لقبول السند ولاليفاء.
ويجوز له ان يتملص من كفالة القبول ولكن كل نص يفيد تملصه من كفالة االيفاء يعد لغوا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻤﺆوﻧﺔ

المادة  -٣٢٣يقدم المؤونة الساحب او الشخص الذي يسحب لحسابه السند ،وھذا ال يمنع ان يبقى
الساحب لحساب الغير مسؤوال شخصيا تجاه المظھرين وحامل السند فقط توجد المؤونة اذا كان
المسحوب عليه في تاريخ استحقاق السند مديونا للساحب او للشخص الذي سحب السند لحسابه بمبلغ
يوازي على االقل قيمه السند.
ان ملكية المؤونة تنتقل حتما الى حاملي السند على التوالي.
المادة  -٣٢٤ان قبول السند يفيد وجود المؤونة.
وھذا القبول مثبت لھا بالنظر الى المظھرين.
وفي حالة القبول او عدمه يجب على الساحب وحده عند انكار وجود المؤونة ان يقيم البرھان على
ان المسحوب عليه كان لديه مؤونة في تاريخ االستحقاق واال لزمه ضمانھا وان يكن االحتجاج قد
اقيم بعد فوات المھل المعينة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ

المادة  -٣٢٥كل سند سحب وان لم يكن مسحوبا "المر" على وجه صريح ھو قابل لالنتقال
بطريقة التظھير.
واذا وضع الساحب على سند السحب كلمات "ليس المر" او تعبيرا مماثال له فال يكون السند قابال
لالنتقال اال بصيغة التفرغ العادي ومفاعيله.
ويصح ان يكون التظھير لمصلحة المسحوب عليه سواء اكان قابال للسند ام ال ،او لمصلحة الساحب
او لمصلحة أي شخص آخر موجب عليه وھؤالء االشخاص يمكنھم ان يظھروا السند مجددا.
المادة  -٣٢٦يجب ان يكون التظھير بسيطا مطلقا .وكل شرط يعلق عليه التظھير يعد لغوا.
التظھير الجزئي باطل.

والتظھير "لحامله" يعد بمثابة تظھير على بياض.
المادة  -٣٢٧يجب ان يكتب التظھير على سند السحب او على ورقة ملصقة به )ورقة اضافية(
ويجب ان يكون مشتمال على توقيع المظھر.
ويجوز ان ال يعين في التظھير الشخص المظھر له او ان يقتصر على توقيع المظھر )تظھير على
بياض( وفي ھذه الحالة االخيرة ال يكون التظھير صحيحا اال اذا كتب على ظھر سند السحب او
على الورقة االضافية.
المادة  -٣٢٨ان التظھير ينقل جميع الحقوق الناشئة عند سند السحب.
واذا كان التظھير على بياض فيحق لحامل السند:
 -١ان يمأل البياض بوضع اسمه او اسم شخص آخر.
 -٢ان يظھر السند مجددا على بياض او لشخص آخر.
 -٣ان يسلم السند الى شخص ثالث بدون ملء البياض وبدون تظھير.
المادة  -٣٢٩ان المظھر كافل للقبول وااليفاء ما لم يكن اتفاق مخالف.
ويمكنه ان يمنع التظھير مجددا ،وفي ھذه الحالة ال يكون ملزما بالضمان تجاه االشخاص الذين
يظھر لھم السند فيما بعد.
المادة  -٣٣٠ان محرز سند السحب يعد حامله الشرعي اذا اثبت حقه بسلسلة غير منقطعة من
التظھيرات وان يكون التظھير االخير على بياض .والتظھير المشطوب يعد من ھذا الوجه لغوا.
واذا كان التظھير على بياض متبعا بتظھير آخر فموقع ھذا التظھير االخير يعد حائزا للسند
بمقتضى التظھير على بياض.
اذا نزع سند السحب من شخص باي طارئ من الطوارئ فحامل السند الذي يثبت حقه وفقا للطريقة
المبينة في الفقرة السابقة ال يلزم بالتخلي عن السند اال اذا كان قد احرزه عن نية سيئة او اذا كان
عند احرازه قد ارتكب خطأ فادحا.
المادة  -٣٣١ان االشخاص المدعى عليھم بسند سحب ال يحق لھم ان يدلوا على حامله بالدفوع
المبنية على عالقتھم الشخصية بساحب السند او بحامليه السابقين ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند
احرازه االضرار بالمديون.
المادة  -٣٣٢اذا كان التظھير محتويا على عبارة "القيمة لالستيفاء" او "للقبض" او "بالوكالة" او
غير ذلك من العبارات التي تفيد التوكيل البسيط فيحق لحامل السند ان يستعمل جميع الحقوق الناشئة

عنه ولكنه ال يستطيع ان يظھره اال على سبيل التوكيل.
وفي ھذه الحالة ال يحق للموجب عليھم ان يدلوا على حامل السند اال بالدفوع التي يمكن االدالء بھا
على المظھر.
ان الوكالة التي يتضمنھا تظھير الوكيل ال ينتھي حكمھا بوفاة الموكل او بفقدانه االھلية.
المادة  -٣٣٣اذا كان التظھير يحتوي على عبارة "القيمة موضوعة ضمانا" او "القيمة موضوعة
رھنا" او غير ذلك من العبارات التي تفيد التأمين فيحق لحامل السند ان يستعمل جميع الحقوق
الناشئة عنه ولكنه اذا ظھر السند فال يعد تظھيره اال على سبيل التوكيل.
وال يجوز للموجب عليھم ان يدلوا على حامل السند بالدفوع المبنية على عالقتھم الشخصية بالمظھر
ما لم يكن حامل السند قد تعمد عند احرازه االضرار بالمديون.
المادة  -٣٣٤ان التظھير الالحق لالستحقاق ينتج نفس المفاعيل التي ينتجھا التظھير السابق له
بيد ان التظھير الالحق لالحتجاج بسبب عدم االيفاء او التظھير الذي تم بعد انقضاء المھلة المعينة
القامة االحتجاج ال يكون لھما اال مفاعيل التفرغ العادي.
ان التظھير بدون تاريخ يعد حاصال قبل انقضاء المھلة المعينة القامة االحتجاج ما لم يقم البرھان
على العكس.

المادة

 -٣٣٥ال يجوز ان تؤرخ االوامر بتاريخ سابق واال عد ھذا الفعل تزويرا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻟﻘﺒﻮل

المادة  -٣٣٦يجوز حتى تاريخ االستحقاق ان يعرض قبول سند السحب على المسحوب عليه
في محل اقامته سواء اكان من قبل حامل السند او من قبل أي محرز له.

المادة

 -٣٣٧يحق للساحب ان يشترط في كل سند سحب عرضه للقبول مع تعيين مھلة او بدون

تعيينھا.
ويجوز له ان يمنع في السند عرضه للقبول ما لم يكن السند قابال للدفع عند شخص ثالث او في
محلة غير التي يقيم فيھا المسحوب عليه او كان السند مسحوبا الجل ما بعد االطالع عليه.

ويجوز له ايضا ان يحظر عرض السند للقبول قبل اجل معين.
كل مظھر للسند يحق له ان يشترط وجوب عرضه للقبول مع تعيين مھلة او بدون تعيين ،ما لم
يكن الساحب قد صرح بمنع عرضه للقبول.
المادة  -٣٣٨ان السندات المسحوبة لمھلة بعد االطالع يجب ان تعرض للقبول خالل سنة من
تاريخھا.
على انه يجوز للساحب ان يعين مھلة اقصر من ھذه المھلة االخيرة او اطول منھا.
ويجوز للمظھرين ان ينقصوا المھل المشار اليھا.
المادة  -٣٣٩يجوز للمسحوب عليه ان يطلب عرض السند عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي
العرض السند عليه مرة ثانية في اليوم الذي يلي العرض االول وال يحق لذوي العالقة ان يتذرعوا
بعدم تليبة ھذا المطلب اال اذا كان ھذا المطلب مذكورا في ورقة االحتجاج.
ال يلزم حامل السند بالتخلي عنه للمسحوب عليه عند عرضه للقبول.
المادة  -٣٤٠يكتب القبول على سند السحب ويعبر عنه بكلمة "مقبول" او كلمة اخرى تماثلھا
ويكون ممضي من المسحوب عليه ويعد مجرد توقيعه على ظھر السند بمثابة القبول.
اذا كان السند قابال للدفع في مھلة ما بعد االطالع عليه او كان يجب عرضه للقبول في مھلة معينة
بناء علٮنص خاص يجب ان يؤرخ القبول في اليوم الذي اعطي فيه ،ما لم يطلب حامل السند ان
يؤرخ في يوم العرض .واذا لم يوضع تاريخ فلحامل السند ان يثبت ھذا االغفال باحتجاج ينظم
ضمن المدة القانونية لكي يحفظ حقوقه في الرجوع على المظھرين وعلى الساحب.

المادة

 -٣٤١يكون القبول مطلقا بدون قيد ولكن يجوز المسحوب عليه ان يقصره على قسم من

المبلغ.
كل تعديل آخر لمدرجات سند السحب يؤتى به في عبارة القبول يعد رفضا .على ان القابل يكون
ملزما بمفاد عبارة قبوله.
المادة  -٣٤٢اذاعين الساحب في السند محال للدفع غير المحل الذي يقيم فيه المسحوب عليه
بدون ان يعين شخصا ثالثا يجب اجراء الدفع عنده ،فيحق للمسحوب عليه ان يعينه عند قبوله للسند
واذا قبل بدون ھذا التعيين عد كأنه التزم الدفع بنفسه في محل االيفاء.
يحق للمسحوب عليه اذا كان السند قابال للدفع في محل اقامته ان يعين في عبارة القبول عنوانا في
نفس المحلة الجراء االيفاء.

المادة  -٣٤٣ان قبول المسحوب عليه للسند يلزمه بااليفاء في موعد االستحقاق.
وعند عدم االيفاء يحق لحامل السند وان كان ھو نفس الساحب ان يقيم على القابل دعوى مباشرة
ناشئة عن سند السحب يطلب بھا كل ما يمكن طلبه وفاقا الحكام المادتين  ٣٧٠و.٣٧١
المادة  -٣٤٤اذا وضع المسحوب عليه عبارة القبول على السند ثم شطب عليھا قبل اعادته يعد
كأنه امتنع عن القبول ويعتبر الشطب واقعا قبل اعادة السند ما لم يقم البرھان على العكس.
على ان المسحوب عليه اذا اعلن قبوله خطيا لحامل السند او الحد موقعيه ايا كان ،يكون ملزما تجاه
ھؤالء بمفاد عبارة قبوله.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻔﻞ

المادة  -٣٤٥ان ايفاء مبلغ سند السحب يجوز ان يكون مضمونا كله او بعضه بموجب تكفل.
ويعطي ھذه الضمانة شخص ثالثا او احد موقعي السند.
المادة  -٣٤٦يكتب التكفل اما على سند السحب او على ورقة اضافية واما في صك مستقل يبين
المحل الذي اعطى فيه التكفل.
ويعبر عنه بكلمات "صالح للتكفل" او بعبارة اخرى مماثلة ويوقع عليه المتكفل.
ويعد التكفل حاصال بمجرد توقيع المتكفل على ظھر سند السحب اال اذا كان صاحب االمضاء
المسحوب عليه او الساحب.
يجب ان يعين في التكفل الشخص الذي اعطي لحسابه .واذا لم يعين يعد معطى لحساب الساحب.
المادة  -٣٤٧ان المتكفل ملزم على الوجه الذي يلزم به المكفول.
ويعد التزامه صحيحا ولو كان الموجب الذي ضمنه باطال الي سبب كان ما عدا سبب العيب في
الصيغة.
ان المتكفل الذي يدفع قيمة سند السحب يكتسب ما ينشأ عنه من الحقوق على المكفول وعلى
الملزمين تجاه المكفول بمقتضى سند السحب.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  -ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق

المادة  -٣٤٨يجوز ان يسحب السند على الوجوه اآلتية:
 لدى االطالع. لمھلة ما بعد االطالع. لمھلة تبتدئ من تاريخ معين. ليوم معين.اما سندات السحب التي يكون استحقاقھا على وجه غير االوجه المتقدم ذكرھا او تكون ذات
استحقاقات متوالية فھي باطلة.
المادة  -٣٤٩ان سند السحب لدى االطالع قابل لاليفاء عند تقديمه ويجب ان يقدم لالستيفاء في
خالل سنة تبتدئ من تاريخه .ويجوز للساحب ان يخفض ھذه المھلة او ان يشترط مھلة اطول منھا.
كما يجوز للمظھرين ان يخفضوھا.
ويحق لساحب "سند لدى االطالع" ان يوجب عدم تقديمه لالستيفاء قبل تاريخ معين .وفي ھذه الحالة
تبتدئ مھلة التقديم من ھذا التاريخ.
المادة  -٣٥٠ان موعد استحقاق السند المسحوب لمھلة ما بعد االطالع يحدد اما بتاريخ القبول
واما بتاريخ االحتجاج.
وان لم يكن ھناك احتجاج فالقبول بدون تاريخ يعد بالنظر الى القابل معطى في اليوم االخير من
المھلة المعينة لعرض السند الجل القبول.
المادة  -٣٥١ان موعد استحقاق السند المسحوب لشھر او لعدة اشھر بعد تاريخ معين او بعد
االطالع يقع في التاريخ الذي يقابله من الشھر الذي يجب ان يتم فيه االيفاء .وان لم يكن تاريخ
مقابل فاالستحقاق يقع في اليوم االخير من ھذا الشھر.
واذا كان السند مسحوبا لشھر او عدة اشھر ونصف شھر بعد تاريخ معين او بعد االطالع فيجب
اوال ان تحسب االشھر الكاملة.
واذا عين موعد االستحقاق في ابتداء الشھر او في نصفه مثال )نصف كانون الثاني او نصف شباط
الخ .(...أو في نھاية الشھر يفھم من ھذا التعبير اليوم االول واليوم الخامس عشر واليوم االخير من
الشھر.
ان تعبير ثمانية ايام او خمسة عشر يوما ال يعني به اسبوع او اسبوعان بل مدة ثمانية ايام او
خمسة عشر يوما تتم فعال.
وتعبير "نصف شھر" يفيد خمسة عشر يوما.

المادة  -٣٥٢اذا كان السند مستحق االداء في يوم معين بمكان تختلف روزنامته عن روزنامة
مكان اصدار السند فيعد تاريخ االستحقاق معينا بحسب الروزنامة المرعية في محل االيفاء.
واذا كان السند مسحوبا بين محلين مختلفي الروزنامة وكان مستحق االداء في مھلة ما من تاريخ
معين فيؤخذ من روزنامة محل االيفاء اليوم المقابل ليوم اصدار السند ثم يحدد موعد االستحقاق.
ان المھل المختصة بعرض سندات السحب تحسب وفاقا للقواعد المبينة في الفقرة السابقة.
على ان ھذه القواعد ال تطبق اذا وجد نص في سند السحب او كانت مدرجاته تفيد ان النية عقدت
على اتباع قواعد مخالفة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻻﻳﻔﺎء

المادة  -٣٥٣يجب على حامل سند السحب المستحق االداء في يوم معين او في مھلة ما من
تاريخ معين او بعد االطالع ان يقدم السند لاليفاء في يوم استحقاقه.
ويعد تقديم السند لغرفة المقاصة بمثابة تقديم لاليفاء.
المادة  -٣٥٤يحق للمسحوب عليه عند دفعه قيمة السند ان يطلب من حامله تسليمه اليه بعد
وضع عبارة االيفاء عليه.
وال يجوز لحامل السند ان يرفض االيفاء الجزئي.
وفي حالة االيفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب وضع اشارة على السند تفيد ھذا االيفاء
وان يأخذ سند ايصال.
وكل مبلغ يوفى من اصل قيمة السند تبرأ منه ذمة الساحب والمظھر.
وعلى حامل السند ان يقدم االحتجاج فيما يختص بالمبلغ الباقي.
المادة  -٣٥٥ال يجبر حامل سند السحب على قبول ايفائه قبل االستحقاق.
واذا اوفى المسحوب عليه قبل االستحقاق ،تحمل مخاطر عمله.
ومن يوفي في االستحقاق يبرأ قانونا اال اذا كان قد ارتكب خداعا او خطأ فادحا ،وعليه ان يستوثق
من صحة تسلسل التظھيرات ال من صحة توقيع المظھرين.

المادة  -٣٥٦اذا كتب في سند السحب انه قابل لاليفاء بعمله غير متداولة في محل االيفاء فيجوز
ان تدفع قيمته بعملة البالد حسب سعرھا في يوم االستحقاق واذا تأخر المديون فيجوز لحامل السند
ان يطلب حسب اختياره دفع قيمة السند بعملة البالد اما بحسب سعرھا في يوم االستحقاق واما
بحسب سعرھا في يوم الدفع.
تحدد قيمة العملة االجنبية بحسب العرف المرعي في محل االيفاء على ان الساحب يمكنه ان يشترط
ان القيمة تحسب وفاقا لسعر معين في السند.
بيد ان القواعد المبينة فيما تقدم ال تطبق عندما يشترط الساحب ان االيفاء يجب ان يتم بعملة معينة
)شرط االيفاء الفعلي بعملة اجنبية(.
واذا كانت قيمة السند معينة بعملة لھا تسمية واحدة في محل اصدار السند ومحل ايفائه ولكن قيمتھا
تختلف في ھذين المحلين ،فيقدر حصول االتفاق على عملة محل االيفاء.
المادة  -٣٥٧اذا لم يقدم سند السحب لالستيفاء في يوم االستحقاق فيحق لكل ميدون ايداع المبلغ
امانة في المصرف المجاز له ان يقبل امانات الدولة وتكون النفقات والمخاطر على عاتق حامل
السند.
وال يلزم بعدئذ المديون اال بتسليم سند االيداع مقابل تسليم سند السحب.

المادة

 -٣٥٨ال يقبل االعتراض على االيفاء اال اذا فقد سند السحب او افلس حامله.

المادة  -٣٥٩اذا فقد سند سحب غير مقترن بالقبول فيحق لصاحبه التشبث باستيفائه بناء على
نسخة ثانية او ثالثة او رابعة الخ...
المادة  -٣٦٠واذا كان السند المفقود مقترنا بالقبول فال يجوز المطالبة بايفائه بناء على نسخة
ثانية او ثالثة او رابعة الخ ...اال بقرار من المحكمة وباداء كفالة.
المادة  -٣٦١اذا لم يتمكن الشخص الذي اضاع السند سواء كان مقبوال او غير مقبول ان يبرز
النسخة الثانية او الثالثة او الرابعة الخ .فيحق له ان يطلب ايفاء السند المفقود والحصول على ھذا
االيفاء بمقتضى قرار من المحكمة اذا ثبت ملكيته بدفاتره وادى كفالة.
المادة  -٣٦٢اذا رفض االيفاء المطلوب باالستناد الى المادتين السابقتين فيحق لصاحب السند
المفقود ان يحفظ جميع حقوقه بوثيقة احتجاج يجب وضعھا في اليوم الذي يلي استحقاق السند
المفقود .اما التنبيھات المنصوص عليھا في المادة  ٣٦٧فيجب ان ترسل للساحب وللمظھرين في
المھل المعينة في المادة المذكورة.

المادة  -٣٦٣يجب على صاحب السند المفقود الجل الحصول على النسخة الثانية ان يرجع الى
من ظھر له السند مباشرة .ويجب على ھذا المظھر ان يعاونه باسمه وباھتمامه تجاه المظھر له
مباشرة .وھكذا من مظھر الى مظھر حتى يصل الى ساحب السند اما النفقات فيتحملھا صاحب
السند المفقود.
المادة  -٣٦٤ان موجب الكفالة المنصوص عليھا في المادتين  ٣٦٠و ٣٦١يسقط بعد مرور
ثالثة سنوات اذا لم يقدم في خالل ھذه المدة طلب او مداعاة لدى القضاء.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  -ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﻋﺎة ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل وﻟﻌﺪم اﻻﻳﻔﺎء
ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج وﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﺤﺐ

اﻟﺠﺰء اﻻول  -اﻟﻤﺪاﻋﺎة ﻟﻌﺪم اﻟﻘﺒﻮل وﻟﻌﺪم اﻻﻳﻔﺎء

المادة

 -٣٦٥يجوز لحامل السند الرجوع على المظھرين وعلى الساحب وعلى سائر الموجب

عليھم:
عند االستحقاق اذا لم يحصل االيفاء.
ويجوز له تلك حتى قبل االستحقاق:
 - ١اذا حصل االمتناع عن القبول كليا كان او جزئيا.
 -٢اذا افلس المسحوب عليه سواء اكان قابال للسند ام ال واذا توقف عن االيفاء وان لم يقرر توقفه
بموجب حكم او اذا حجزت امواله وبقي الحجز بال جدوى.
 - ٣اذا افلس الساحب وكان السند غير صالح للقبول.
على ان الكفالء المدعى عليھم في االحوال المبينة في الفقرتين االخيرتين السابقتين يمكنھم في
خالل ثالثة ايام من اقامة الدعوى ان يقدموا لرئيس المحكمة التجارية في محل اقامتھم استدعاء
بطلب مھلة واذا وجد ھذا الطلب مشروعا فيعين في القرار التاريخ الذي يجب فيه على الكفالء

ايفاء السندات التجارية المومأ اليھا بدون ان تتجاوز المھل الممنوحة على ھذه الصورة التاريخ
المعين لالستحقاق .وھذا القرار ال يكون قابال لالعتراض وال لالستئناف.
المادة  -٣٦٦يجب ان يثبت االمتناع عن القبول او عن االيفاء بوثيقة رسمية )االحتجاج لعدم
القبول او لعدم االيفاء(.
ويجب ان يوضع "االحتجاج لعدم القبول" ضمن المھل المعينة الجل عرض السند للقبول .واذا كان
السند قد عرض للمرة االولى في اليوم االخير من المھلة كما في الحالة المنصوص عليھا في الفقرة
االولى من المادة  ٣٣٩فيمكن ايضا وضع االحتجاج في اليوم التالي.
ان االحتجاج لعدم ايفاء سند مستحق االداء في يوم معين او في مھلة ما من تاريخ معين او من يوم
االطالع عليه يجب وضعه في احد يومي الشغل اللذين يليان يوم استحقاق السند .واذا كان السند
مستحق االداء لدى االطالع فيجب ان ينظم االحتجاج بحسب الشروط المبينة في الفقرة السابقة في
شان االحتجاج على عدم القبول.
وان "االحتجاج لعدم القبول" يغني عن عرض السند لاليفاء وعن اقامة االحتجاج لعدم االيفاء.
واذا توقف المسحوب عليه عن االيفاء سواء اكان قابال للسند ام ال او حجزت امواله وبقي حجزھا
بال جدوى فال يجوز لحامل السند ان يقوم بالمراجعة القضائية اال بعد ان يقدم السند للمسحوب عليه
الجل االستيفاء وبعد ان ينظم احتجاجا.
واذا اعلن افالس المسحوب عليه ،سواء اكان قابال للسند ام ال ،او اعلن افالس صاحب سند غير
صالح للقبول فيكفي ابراز الحكم المتضمن اعالن االفالس ليتمكن حامل السند من المراجعة
القضائية.
المادة  -٣٦٧يجب على حامل السند ان يرسل بالغا عن عدم القبول او عدم االيفاء الى من ظھر
له السند والى الساحب في ايام الشغل االربعة التي تلي يوم االحتجاج او يوم عرض السند اذا وجد
نص يجيز االعادة بال نفقة.
ويجب على كل مظھر في يومي الشغل اللذين يليان يوم وصول البالغ اليه ان يعلم من ظھر له
السند بالبالغ الذي تسلمه مبينا له اسماء وعناوين االشخاص الذين ارسلوا البالغات السابقة .وھكذا
دواليك حتى الوصول الى الساحب .وتبتدئ المھل المبينة فيما تقدم من تاريخ وصول البالغ السابق.
وعندما يرسل بالغ الى احد موقعي السند وفاقا للفقرة السابقة يجب ان يرسل البالغ نفسه في المدة
نفسھا الى المتكفل.
واذا لم يبين احد المظھرين عنوانه او يبنه بصورة غير مقرؤة فيكفي ارسال البالغ الى المظھر
الذي تقدمه.
من وجب عليه ارسال البالغ يمكنه ان يرسله باي شكل كان حتى بمجرد ارجاع سند السحب.
وعليه ان يثبت ارسال البالغ في المھلة المعينة .وتعتبر المھلة قد روعيت اذا وضع في البريد كتاب
يشتمل على البالغ في خالل المھلة المذكورة.
ومن ال يرسل البالغ في المھلة المبينة فيما تقدم ال يستھدف حقه للسقوط ولكنه يكون عند االقتضاء
مسؤوال عن الضرر الذي احدثه باھماله ،بدون ان يتجاوز بدل الضرر مبلغ السند.

المادة  -٣٦٨اذا وضع الساحب او المظھر او المتكفل على السند مع توقيعه عبارة "اعادة بدون
نفقة" او "بدون احتجاج" او اية عبارة مماثلة لھا فيعفى حامل السند اذا اراد المراجعة القضائية من
اقامة االحتجاج على عدم القبول او عدم االيفاء.
على ان ھذه العبارة ال تغني حامل السند عن عرضه في المھلة المعينة وال عن ارسال البالغات
الالزمة .اما اثبات عدم التقيد بالمھل فيكون على من يدلي به ضد حامل السند.
واذا كانت تلك العبارة صادرة عن الساحب فان مفاعيلھا تتناول جميع الموقعين اما اذا كان كاتبھا
مظھرا او متكفال فان مفاعيلھا ال تتناول سواه .واذا اقام حامل السند احتجاجا مع وجود ھذه العبارة
وتوقيع الساحب عليھا فان النفقات تكون على عاتقه واذا كانت العبارة صادرة عن مظھر او متكفل
فان نفقات االحتجاج اذا اقيم يمكن استيفاؤھا من جميع موقعي السند.
المادة  -٣٦٩جميع الذين سحبوا او قبلوا او ظھروا او كفلوا سند سحب يكونون مسؤولين
متضامنين تجاه حامل السند.
ولحامل السند ان يداعي جميع ھؤالء افرادا او مجموعا بدون ان يتقيد بترتيب الموجبات التي
التزموھا.
وھذا الحق يكون لكل من وقع سندا وقام بايفائه.
ان الدعاوى المقامة على احد الموجب عليھم ال تمنع من مداعاة االخرين ولو جاؤوا بعده في
الترتيب.
المادة  -٣٧٠لحامل السند ان يطلب من الذي يداعيه:
 -١مبلغ سند السحب غير المقبول او غير الموفى مع الفوائد اذا وجد نص عليھا.
 -٢الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ االستحقاق.
 -٣نفقت االحتجاج والبالغات المرسلة وسائر النفقات.
واذا اقيمت الدعوى قبل االستحقاق فيخفض من قيمة السند مبلغ قطع يحسب على معدل القطع
الرسمي )اي معدل البنك المجاز له قبول امانات الدولة( كما يكون ھذا المعدل في محل اقامة
حامل السند في تاريخ تقديم الدعوى.
المادة  -٣٧١من اوفى مبلغ السند يمكنه ان يطالب كفالءه:
 - ١بكامل المبلغ الذي دفعه.
 -٢بفوائد ھذا المبلغ محسوبة على المعدل القانوني ابتداء من يوم دفعه.
 - ٣بما دفعه من النفقات.
المادة  -٣٧٢كل موجب عليه اقيمت عليه دعوى او كان مستھدفا للمداعاة يحق له ان يطلب
مقابل ايفائه السند ان يسلم السند اليه مع وثيقة االحتجاج وورقة حساب تشتمل على ذكر االيفاء.
وكل مظھر اوفي سند السحب يحق له ان يشطب تظھيره وتظھير من جاء بعده.

المادة  -٣٧٣اذا اقيمت الدعوى على اثر قبول جزئي للسند فمن اوفى الجزء الذي لم ينل قبوال،
يحق له ان يطلب ذكر ھذا االيفاء على السند واعطائه سند ايصال بالمبلغ ويجب من جھة اخرى
على حامل السند ان يسلم اليه نسخة عنه طبق االصل مع وثيقة االحتجاج ليمكنه من المداعاة فيما
بعد.
المادة  -٣٧٤بعد انقضاء المھل المعينة:
 -١الجل عرض السند المستحق االداء لدى االطالع او في مھلة ما بعد االطالع.
 -٢الجل اقامة االحتجاج بداعي عدم القبول او عدم االيفاء.
 -٣الجل تقديم السند لالستيفاء اذا وجدت عبارة "االعادة بدون نفقة".
تسقط حقوق حامل السند عن المظھرين وعن الساحب وعن سائر الموجب عليھم ما عدا قابل
السند.
على ان ھذا السقوط ال يتم لمصلحة الساحب اال اذا اثبت وجود المؤونة في وقت االستحقاق.
وفي ھذه الحالة ال يبقى لحامل السند اال مداعاة الشخص الذي كان السند مسحوبا عليه.
المادة  -٣٧٥اذا لم يعرض السند الجل القبول في المھلة التي عينھا الساحب فتسقط ضمن
الحدود المعينة في المادة السابقة حقوق حامل السند في المداعاة لعدم االيفاء او لعدم القبول ما لم
يظھر من نصوص االتفاق ان الساحب لم يقصد التملص اال من ضمان القبول.
واذا فرضت مھلة الجل عرض السند ،في احد التظھيرات فال يحق التذرع بھا اال للمظھر.
المادة  -٣٧٦اذا حال دون عرض السند او دون اقامة االحتجاج في المھل المعينة حائل ال يمكن
تذليله )كوجود نص قانوني في احدى الدول او غير ذلك من الظروف القاھرة( فتمدد ھذه المھل.
ويجب على حامل السند ان يرسل بدون تأخير بالغا عن وجود القوة القاھرة الى مظھره ،وان يشير
الى ھذا البالغ على سند السحب او على االضافة بعد ان يؤرخه ويوقع امضاءه عليه وتطبق فيما
بقي احكام المادة .٣٦٧
وبعد زوال القوة القاھرة يجب على حامل السند ان يعرضه بدون ابطاء للقبول او لاليفاء وان يقيم
االحتجاج عند االقتضاء.
اما اذا استمرت القوة القاھرة اكثر من ثالثين يوما بعد موعد االستحقاق فتحق له المداعاة بدون
حاجة الى عرض السند او اقامة االحتجاج.
وفيما يختص بالسندات المستحقة االداء عند االطالع او في مھلة ما بعد االطالع تبتدئ مھلة
الثالثين يوما من التاريخ الذي يرسل فيه حامل السند الى مظھره علما بوجود القوة القاھرة وان
يكن ارسال البالغ قبل انقضاء المھلة المعينة لعرض السند .وفيما يختص بالسندات المستحقة االداء
في مھلة ما بعد االطالع تضاف الى مھلة الثالثين يوما مھلة االطالع المعينة في السند.
ولتعد من قبيل القوة القاھرة االفعال الشخصية المحضة المختصة بحامل السند او بالذي فوض اليه
عرض السند او اقامة االحتجاج.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺠﺎج

المادة  -٣٧٧يقام االحتجاج لعدم القبول او لعدم االيفاء بواسطة الكاتب العدل او احد معاونيه،
ويجب ان يوجه:
الى محل اقامة الشخص الذي كان يجب عليه ايفاء السند او الى محل اقامته االخير المعروف ،الى
محل اقامة كل من االشخاص المعينين في سند السحب اليفائه عند االقتضاء ،والى محل اقامة
الشخص الثالث الذي قبل السند بطريقة التدخل .كل ذلك يتم بصك واحد وتجري التبليغات وفاقا
الحكام المادة  ٣٥٣وما يليھا من قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة  -٣٧٨يتضمن صك االحتجاج صورة سند السحب بحرفيته ونص القبول والتظھيرات
والتعليمات المبينة فيه واالنذار بدفع قيمة السند ،ويذكر فيه ما اذا كان الشخص الذي يجب عليه
ايفاء السند حاضرا او غائبا مع اسباب االمتناع عن االيفاء والعجز عن التوقيع او االمتناع عنه.
المادة  -٣٧٩وما من عمل يقوم به حامل السند يغني عن عمل االحتجاج اال في الحالة
المنصوص عليھا في المادة  ٣٦٠وما يليھا المتعلقة بفقدان السند.
المادة  -٣٨٠يجب على الكاتب العدل ان يحتفظ بصورة طبق االصل عن االحتجاجات وان
يدرج نصوصھا بكاملھا يوما فيوما وبحسب ترتيب تواريخھا في سجل خاص واال استھدف الداء
بدل العطل والضرر الى ذوي الشأن.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ اﻟﺴﺤﺐ

المادة  -٣٨١كل شخص يملك حق المراجعة القضائية يمكنه ،ما لم يكن ھناك نص مخالف ،ان
يسترد ماله بواسطة سند جديد )السحب المجدد( يسحب على احد كفالئه ويكون واجب االداء عند
االطالع في محل اقامة ھذا الكفيل.
يحتوي السند الجديد على بدل السمسرة وعلى قيمة الطوابع الالزمة للسند عالوة على المبالغ
المنصوص عليھا في المادتين  ٣٧٠و.٣٧١
واذا كان حامل السند ھو الساحب للسند الجديد فتحدد قيمة ھذا السند بحسب السعر الذي يكون لسند
"لدى االطالع" مسحوب من المحل الذي كان يجب فيه دفع السند االصلي على المحل الذي يقيم فيه
الكفيل .واذا كان ساحب السند الجديد ھو احد المظھرين فان قيمته تحدد بحسب السعر الذي يكون
السند "لدى االطالع" مسحوب من المحل الذي يقيم فيه ساحب السند الجديد على المحل الذي يقيم
فيه الكفيل.
المادة  -٣٨٢ال يجوز تواتر السندات المجددة.
فكل مظھر ال يلزم اال بسند مجدد واحد والساحب ايضا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ  -ﻓﻲ اﻟﺘﺪﺧﻞ

اﻟﺠﺰء اﻻول  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -٣٨٣يحق للساحب او الحد المظھرين او احد المتكلفين ان يعين شخصا للقبول او لاليفاء
عند االقتضاء.
يجوز ضمن الشروط المحددة فيما يلي ان يقبل او يوفي سند السحب شخص يتدخل لمصلحة مديون
مستھدف للمداعاة.
ويجوز ان يكون المتدخل شخصا ثالثا او يكون المسحوب عليه نفسه او شخصا ملزما بمقتضى سند
السحب ويستثنى قابل السند .ويجب على المتدخل ان يعلم بتدخله في ظرف يومين من ايام الشغل،
الشخص الذي تدخل لمصلحته واذا لم يتقيد بھذه المھلة كان مسؤوال عند االقتضاء عن الضرر الذي
نشأ عن اھماله بدون ان يتجاوز بدل ھذا الضرر مبلغ سند السحب.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -اﻟﻘﺒﻮل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ

المادة  -٣٨٤ان القبول بطريقة التدخل يمكن حصوله في كل حال تجوز فيه المداعاة قبل
االستحقاق لحامل سند معد للقبول.
عندما يعين شخص في السند لقبول او اليفائه عند االقتضاء في محل االيفاء ال يحق لحامل السند ان
يداعي قبل االستحقاق من عين ھذا الشخص وال موقعي السند الالحقين اال اذا كان قد عرض السند
على الشخص المعين فامتنع عن قبوله ،واثبت ھذا االمتناع بوثيقة احتجاج.
وفي غير ذلك من حاالت التدخل يجوز لحامل السند ان يرفض القبول بطريقة التدخل .اما اذا قبله
فيفقد حقه في اقامة الدعوى قبل االستحقاق على الشخص الذي جرى القبول لمصلحته وعلى موقعي
السند الالحقين.
المادة  -٣٨٥ان القبول بطريقة التدخل يذكر على سند السحب ويوقعه المتدخل ويعين فيه
الشخص الذي جرى القبول لحسابه واذا لم يعين ھذا الشخص يعد القبول حاصال لمصلحة الساحب.
المادة  -٣٨٦من قبل السند بطريقة التدخل يكون ملزما تجاه حامل السند وتجاه المظھرين التالين
للشخص الذي تدخل لمصلحته ،على الوجه الذي يلزم به ھذا الشخص.
وبالرغم من القبول بطريقة التدخل يجوز للشخص الذي تم ھذا القبول لمصلحته ولكفالئه ،ان
يطلبوا من حامل السند مقابل دفعھم القيمة المعينة في المادة  ٣٧٠ان يسلم اليھم السند ووثيقة
االحتجاج وحسابامقترنا باالبراء عند االقتضاء.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻻﻳﻔﺎء ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ

المادة  -٣٨٧يمكن االيفاء بطريقة التدخل في كل حال تجوز فيھا المداعاة لحامل السند سواء
اكان عند االستحقاق ام قبله.
ويجب ان يشمل االيفاء جميع المبالغ الواجب دفعھا على الشخص الذي يتم االيفاء لحسابه.

كما يجب ان يحصل ھذا االيفاء على االكثر في اليوم التالي آلخر يوم تقبل فيه اقامة االحتجاج لعدم
االيفاء.
المادة  -٣٨٨اذا كان المتدخلون الذين قبلوا السند مقيمين في محل االيفاء او كان السند يشتمل
على تعيين اشخاص مقيمين في ھذا المحل للقيام بااليفاء عند الحاجة ،فيجب على حامل السند ان
يعرضه على جميع ھؤالء وان يقيم اذ اقتضت الحال احتجاجا لعدم االيفاء في اليوم التالي آلخر يوم
تقبل فيه اقامة االحتجاج وھو آخر ميعاد.
واذا لم يرفع االحتجاج في ھذه المھلة فمن عين الشخص الذي يفي عند االقتضاء ومن قبل السند
لمصلحته والمظھرون التالون لھما يصبحون في حل من التزامھم.
المادة  -٣٨٩ان حامل السند الذي يرفض ايفاء المتدخل يفقد حق االدعاء على االشخاص الذين
يبرأون بھذا االيفاء.
المادة  -٣٩٠ان االيفاء بطريقة التدخل يجب اثباته بعبارة ابراء توضع على سند السحب مع
تعيين الشخص الذي جرى االيفاء لمصلحته ،واذا لم يعين ھذا الشخص فيعد االيفاء حاصال لمصلحة
الساحب.
ويجب ان يسلم سند السحب ووثيقة االحتجاج اذا كان ھناك احتجاج ،الى الشخص الذي اوفى
بطريقة التدخل.
المادة  -٣٩١ان الموفي بطريقة التدخل يكتسب الحقوق الناشئة عن سند السحب ،على الذي تم
االيفاء لحسابه وعلى الملزمين ازاءه بمقتضى ھذا السند ولكن ال يجوز له ان يظھره مجددا.
وتبرأ ذمة المظھرين التالين للموقع الذي تم االيفاء لمصلحته.
واذا تعدد المتدخلون لاليفاء فاالفضلية لمن يكون ايفاؤه اعم .ومن يتدخل عن علم خالفا لھذه
القاعدة يفقد حق المداعاة تجاه الذين يبرأون بااليفاء االعم.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ  -ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﻨﺴﺦ واﻟﺼﻮر

اوﻻً  -ﺗﻌﺪد اﻟﻨﺴﺦ

المادة  -٣٩٢يمكن سحب السند على نسخ متعددة متماثلة.
ويجب ان تعين ارقام ھذه النسخ في نص السند نفسه واال عد كل منھا سندا مستقال.
كل حامل سند لم يذكر فيه انه سحب على نسخة وحيدة يمكنه ان يطب على نفقته تسليمه نسخا
متعددة عنه .والجل ذلك يجب ان يخاطب مظھره المباشر كما يجب على ھذا ان يعاونه في العمل
مع مظھره وھلم جرا حتى الوصول الٮالساحب ويجب على المظھرين ان يعيدوا تظھيراتھم على
النسخ الجديدة.
المادة  -٣٩٣ان االيفاء الذي يتم بمقتضى احدى النسخ مبرئ للذمة،وان لم يشترط ،ان ھذا
االيفاء يبطل مفعول سائر النسخ .بيد ان المسحوب عليه يبقى ملزما بكل نسخة مقبولة لم يتمكن من
استردادھا.
ان المظھر الذي احال النسخ الشخاص مختلفين والمظھرين الالحقين يكونون ملزمين بجميع النسخ
التي تحمل تواقيعھم ولم ترد.
المادة  -٣٩٤من ارسل احدى النسخ للقبول يلزمه ان يبين على سائر النسخ اسم الشخص الذي
تكون لديه ھذه النسخة ويجب على ھذا الشخص ان يسلمھا الى الحامل الشرعي لنسخة اخرى.
واذا امتنع عن تسليمھا فال يحق لحامل السند اقامة الدعاوى اال بعد ان يثبت باحتجاج:
 - ١ان النسخة المرسلة لم تسليم اليه بناء على طلبه.
 - ٢ان القبول او االيفاء لم يمكن الحصول عليھما بمقتضى نسخة اخرى.

ﺛﺎﻧﻴﺎ  -ﻓﻲ اﻟﺼﻮر

المادة  -٣٩٥يحق لكل من يحمل سند سحب ان ياخذ عنه صورا.
ويجب ان تمثل الصورة بالتدقيق جميع مدرجات السند االصلي مع التظھيرات وجميع الشروح
الموضوعة عليه وان يبين فيھا الحد الذي تنتھي اليه.
ويجوز ان تظھر الصورة وتكفل كالسند االصلي وتكون لھا المفاعيل نفسھا.

المادة  -٣٩٦يجب ان يذكر في الصورة محرز السند االصلي ويكون المحرز ملزما بان يسلم
السند المذكور الى حامل الصورة الشرعي.
واذا امتنع فال يحق لحامل الصورة ان يقيم الدعوى على مظھرھا او كفالئھا اال بعد ان يثبت
باحتجاج ان السند االصلي لم يسلم اليه بناء على طلبه.
واذا كان السند االصلي بعد التظھير االخير ،الذي جرى قبل وضع الصورة ،يتضمن العبارة اآلتية
"بعد اآلن ال يصح التظھير اال على الصورة" او اية عبارة بھذا المعنى فان التظھير الذي يوقع فيما
بعد على السند االصلي يكون باطال.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ  -ﻓﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ

المادة  -٣٩٧اذا جرى تحريف في نص سند السحب فالموقعون بعد ھذا التحريف يكونون
ملزمين بحسب النص المحرف ،والموقعون السابقون يكونون ملزمين بحسب النص االصلي.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ  -ﻓﻲ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ

المادة  -٣٩٨كل ما ينشأ عن سند السحب من حقوق االدعاء على قابل السند يسقط بمرور ثالث
سنوات ابتداء من تاريخ االستحقاق.
ان حقوق حامل السند في االدعاء على المظھرين وعلى الساحب تسقط بمرور سنة ابتداء من تاريخ
االحتجاج المقام في المدة القانونية او ابتداء من تاريخ االستحقاق اذا وجدت عبارة »االعادة بدون
نفقة«.
اما حقوق المظھرين في االدعاء بعضھم على بعض وعلى الساحب فتسقط بمرور ستة اشھر ابتداء
من اليوم الذي دفع فيه المظھر مبلغ السند او من يوم اقامة الدعوى عليه.

المادة

 -٣٩٩ال تسري مدة مرور الزمن في حال اقامة الدعوى اال من يوم المالحقة القضائية

االخيرة ،وال يطبق مرور الزمن اذا كان قد صدر حكم او اعتراف بالدين في صك مستقل.
وال يكون لقطع مرور الزمن من مفعول اال ضد الشخص الذي جرى في حقه العمل القاطع لمرور
الزمن.
على ان المديونين المزعومين يلزمون عند الطلب ان يثبتوا باليمين براءة ذمتھم ويلزم ورثتھم او
خلفاؤھم في الحقوق بحلف اليمين على انھم يعتقدون عن حسن نية ان الدين او في كله.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ

المادة  -٤٠٠ان سند السحب الذي يقع استحقاقه في يوم عطلة قانونية ال يمكن المطالبة بايفائه
اال في اول يوم يلي يوم الشغل .وكذلك جميع المعامالت المختصة بسند السحب وال سيما عرضه
للقبول واالحتجاج فانه ال يمكن القيام بھا اال في ايام الشغل.
وعندما يكون القيام باحدى ھذه المعامالت واجبا في مھلة يصادف آخرھا يوم عطلة قانونية تمدد
المھلة الى اول يوم يلي من ايام الشغل .اما ايام العطلة التي تتخلل المھلة فتدخل في حسابھا.

المادة

 -٤٠١ال يدخل في حساب المھل القانونية او المھل االتفاقية اليوم الذي يعد مبدأ لھا.

المادة  -٤٠٢وليس من الجائز قانونيا وال قضائيا ان تمنح مھلة يوم واحد لاليفاء اال في
االحوال المنصوص عليھا في المادتين  ٣٦٥و.٣٧٦

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺪ ﻻﻣﺮ

المادة  -٤٠٣يحتوي سند االمر:
 -١على عبارة »المر« »او ذكر« »سند االمر« في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته.
 -٢الوعد بال قيد وال شرط بدفع مبلغ معين.

 -٣تعيين موعد االستحقاق.
 -٤تعيين المحل الذي يجب ان يتم فيه االيفاء.
 -٥اسم الشخص الذي يجب ان يتم الدفع له او بناء على امره.
 -٦تعيين التاريخ والمحل اللذين امضي فيھما السند.
 -٧امضاء الشخص مصدر السند )الموقع(.
المادة  -٤٠٤ان السند الذي تنقص فيه احدى المشتمالت المبينة في المادة السابقة ال يعد "سند
امر" اال في االحوال المذكورة في الفقرات اآلتية:
 ان سند االمر الذي لم يعين فيه تاريخ االستحقاق يعد قابال لاليفاء لدى االطالع. اذا لم يكن في السند تعيين خاص فيعد محل انشاء السند محال لاليفاء وإلضافة الموقع في الوقتنفسه.
 ان سند االمر الذي لم يعين فيه محل انشائه يعد مكتوبا في المحل المبين بجانب اسم الموقع.المادة  -٤٠٥ان االحكام المختصة بسند السحب والمتعلقة بالمواد التالية تطبق على سند االمر
بقدر ائتالفھا مع ماھيته:
التظھير )المادة  ٣٢٥الى .(٣٣٥
االستحقاق )المادة  ٣٤٨الى .(٣٥٢
االيفاء )المادة  ٣٥٣إلى .(٣٦٤
المداعاة لعدم االيفاء )المادة  ٣٦٥الى  ٣٧٢و ٣٧٤الى .(٣٧٦
االحتجاج )المادة  ٣٧٧الى .(٣٨٠
تجديد السحب )المادة  ٣٨١و.(٣٨٢
االيفاء بطريقة التدخل )المادة  ٣٨٧الى .(٣٩١
الصور )المادة  ٣٩٥و.(٣٩٦
التحريف )المادة .(٣٩٧
مرور الزمن )المادة  ٣٩٨و.(٣٩٩
ايام العطلة وحساب المھل ومنع اطالة المدة )المادة  ٤٠٠الى .(٤٠٢
المادة  -٤٠٦وتطبق ايضا على سند االمر االحكام المختصة بسند السحب المستحق االداء لدى
شخص ثالث او في محل غير محل اقامة المسحوب عليه )المادة  ٣١٧والمادة  (٣٤٢واالحكام
المختصة باشتراك الفائدة )المادة  (٣١٨وباختالف النصوص المتعلقة بالقيمة الواجبة األداء )المادة
 (٣١٩واالحكام المختصة بنتائج توقيع االمضاء على الوجه المبين في المادة  ٣٢٠وبنتائج توقيع
شخص ال يملك تفويضا او يتجاوز حدود تفويضه )المادة .(٣٢١
المادة  -٤٠٧وتطبق ايضا على سند االمر االحكام المختصة بالتكفل )المادة  ٣٤٥والمادة
 .(٣٤٧وفي الحالة المعينة في الفقرة االخيرة من المادة  ٣٤٦اذا لم يبين في التكفل الشخص الذي

اعطي ھذا التكفل لمصلحتة فيعد معطى لمصلحة موقع سند االمر.
المادة  -٤٠٨ان موقع سند االمر ملزم كالشخص الذي يقبل سند السحب.
وان اسناد االمر الواجبة االداء في مھلة ما بعد االطالع يجب ان تعرض على موقعھا للتصديق
ضمن المھل المعينة في المادة  ٣٣٨وتبتدئ مھلة االطالع من تاريخ التصديق الموضوع على السند
بامضاء الموقع واذا امتنع موقع السند عن وضع تصديق ذي تاريخ وجب اثبات ھذا االمتناع بوثيقة
احتجاج )المادة  (٣٤٠ويكون تاريخ االحتجاج مبدأ لمھلة االطالع.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﺸﻚ

اﻟﻔﺼﻞ اﻻول  -اﻧﺸﺎؤﻩ وﺻﻴﻐﺘﻪ

المادة  -٤٠٩يشتمل الشك:
 -١على ذكر كلمة "شك" مدرجة في نص السند نفسه باللغة المستعملة لكتابته.
 -٢والتوكيل المجرد عن كل قيد وشرط بدفع مبلغ معين.
 -٣واسم الشخص الذي يجب عليه الدفع )المسحوب عليه(.
 -٤وتعيين المحل الذي يجب ان يتم فيه الدفع.
 -٥وتعيين التاريخ والمحل اللذين انشئ فيھما الشك.
 -٦وتوقيع مصدر الشك )الساحب(.
المادة  -٤١٠ان السند الذي تنقص فيه احدى المشتمالت المبينة في المادة السابقة ال يعد شكا اال
في االحوال المبينة في الفقرات التالية:
اذا لم يكن في السند تعيين خاص يعد المحل المذكور بجانب اسم المسحوب عليه محال للدفع .واذا
ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه فيكون الشك واجب االداء في المحل المذكور اوال.
واذا لم تذكر ھذه االيضاحات او غيرھا يكون الشك واجب الدفع في محل مؤسسة المسحوب عليه
االصلية.
اما الشك الذي لم يذكر فيه محل انشائه فيعد منشئا في المحل المذكور بجانب اسم الساحب.

المادة  -٤١١ال يمكن سحب الشك اال على صيرفي يكون لديه وقت انشاء السند اموال موضوعة
تحت تصرف الساحب بناء على اتفاق صريح او ضمني يحق بموجبه للساحب ان يتصرف بھذه
االموال بطريقة اصدار الشك.

المادة

 -٤١٢ال يخضع الشك لشرط القبول .واذا كتبت على الشك عبارة تختص بالقبول فتعد

لغوا.
على انه يجوز للمسحوب عليه ان يعلم على الشك فتكون نتيحة ھذا االعالم اثبات وجود المؤونة في
تاريخ اصدار الشك.
المادة  -٤١٣يجوز ان ينص في الشك على كونه قابال للدفع:
 لشخص معين مع التصريح بكلمة "المر" او بدونھا. لشخص معين مع عبارة "ليس المر" او عبارة تماثلھا. لحامل السند.ان الشك المسحوب لمصلحة شخص معين مع ذكر كلمتي " -او لحامله" او تعبير مماثل يعد بمثابة
شك لحامله.
والشك الذي لم يذكر فيه اسم مستحقه يعد بمثابة شك لحامله.
المادة  -٤١٤يجوز وضع الشك المر الساحب نفسه.
كما يجوز سحب الشك لمصلحة شخص ثالث.
وال يمكن سحب الشك على الساحب نفسه اال عندما يكون مسحوبا فيما بين مؤسسات مختلفة
للساحب نفسه وبشرط ان ال يكون ھذا الشك لحامله.

المادة

 -٤١٥كل اشتراط للفائدة مدرج في الشك يعد لغوا.

المادة  -٤١٦يجوز ان يكون الشك واجب الدفع في محل اقامة شخص ثالث سواء كان في المحلة
التي يقيم فيھا المسحوب عليه او في محلة غيرھا ويشترط ان يكون الشخص الثالث صيرفيا.

المادة

 -٤١٧الساحب كفيل بااليفاء وكل شرط يقصد به تملص الساحب من ھذه الكفالة يعد لغوا.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺸﻚ

المادة  -٤١٨ان الشك المنصوص على كونه قابل االداء لشخص مسمى مع عبارة المر
الصريحة او بدونھا ھو قابل لالنتقال بطريقة التظھير.
اما الشك المنصوص على كونه قابل االداء لشخص مسمى مع عبارة "ليس المر" او عبارة مماثلة
فال يكون قابال لالنتقال اال بصيغة التفرغ العادي وبمفاعيله.
المادة  -٤١٩يجوز ان يكون التظھير لمصلحة الساحب نفسه او أي شخص آخر موجب عليه
ويجوز لھؤالء ان يظھروا الشك مجددا.
المادة  -٤٢٠يجب ان يكون التظھير بال قيد وال شرط .وكل شرط يعلق عليه التظھير يعد لغوا.
ان التظھير الجزئي باطل.
وكذلك تظھير المسحوب عليه.
اما التظھير لحامله فيكون بمثابة تظھير على بياض.
ان التظھير المسحوب عليه ال يصلح اال بمثابة سند ايصال ما لم يكن للمسحوب عليه عدة مؤسسات
وكان التظھير لمصلحة مؤسسة غير التي سحب عليھا الشك.
المادة  -٤٢١ان محرز الشك القابل للتظھير يعد حامال شرعيا له اذا اثبت حقه بسلسلة غير
منقطعة من التظھيرات ولو كان التظھير االخير على بياض .اما التظھيرات المشطوب عليھا فتعد
من ھذا الوجه لغوا .واذا كان التظھير على بياض يتبعه تظھير آخر فان موقع ھذا التظھير يعد كانه
احرز الشك بطريقة التظھير على بياض.
المادة  -٤٢٢ان التظھير الموضوع على شك لحامله يجعل المظھر مسؤوال وفاقا لالحكام
المختصة بحقوق المراجعة القضائية وليس من شانه ان يحول السند الى شك "المر".
المادة  -٤٢٣اذا انتزع شك "المر" من يد شخص بأي حادث من الحوادث فان مستحق ھذا الشك
الذي يثبت حقه على الوجه المبين في المادة  ٤٢١ال يجبر على التخلي عنه اال اذا كان قد احرزه

عن نية سيئة او كان قد ارتكب خطأ فادحا عند احرازه.

المادة

 -٤٢٤ان التظھير بعد االحتجاج او بعد انتھاء مھلة العرض ال ينتج اال مفاعيل التفرغ

العادي.
اما التظھير بدون تاريخ فيعد موضوعا قبل االحتجاج او قبل انتھاء المھلة المشار اليھا في الفقرة
السابقة ما لم يقم برھان على العكس.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﻟﻌﺮض واﻻﻳﻔﺎء

المادة  -٤٢٥ان الشك قابل لاليفاء لدى االطالع وكل شرط مخالف يعد لغوا.
والشك الذي يقدم لاليفاء قبل اليوم المعين كتاريخ لالصدار ھو قابل االيفاء في يوم العرض.
المادة  -٤٢٦ان الشك الذي يصدر في لبنان ويكون قابل االيفاء فيه يجب ان يعرض لاليفاء في
مھلة ثمانية ايام.
اما الشك الذي يصدر في خارج لبنان ويكون قابال لاليفاء فيه فيجب عرضه في مھلة عشرين يوما
اذا كان محل اصداره في بالد متاخمة للبنان او لسوريا او في اوروبا او في بالد واقعة على شاطئ
البحر المتوسط.
وتكون المھلة سبعين يوما اذا كان الشك صادرا عن أي بلد آخر.
المادة  -٤٢٧اذا كان الشك الواجب االيفاء في لبنان صادرا عن بالد تطبق فيھا روزنامة غير
الروزنامة الغريغورية فيجعل يوم االصدار اليوم الذي يناسبه في الروزنامة الغريغورية.
المادة  -٤٢٨معدلة وفقا ً للقانون رقم  ٣٠تاريخ ١٩٦٧/٥/١٦
على المسحوب عليه ان يدفع حتى بعد انتھاء مھلة العرض .وال يقبل اعتراض الساحب على دفع
الشك اال في حالة فقدانه او في حالة افالس حامله.
واذا قدم الساحب اعتراضا السباب اخرى بالرغم من ھذا المنع فيجب على قاضي االمور
المستعجلة بناء على طلب الحامل ان يقرر رفع ھذا االعتراض وان كانت ھناك دعوى مقامة في
االساس.

المادة

 -٤٢٩ال يؤثر في مفاعيل الشك موت الساحب وال فقدانه االھلية الحاصالن بعد اصداره.

المادة  -٤٣٠يحق للمسحوب عليه ان يطلب عند ايفاء الشك ان يسلم اليه الحامل سند ايصال.
وال يجوز للحامل ان يرفض ايفاء جزئيا.
واذا كانت المؤونة اقل من قيمة الشك فيحق للحامل ان يتشبث بااليفاء على قدر المؤونة.
وفي حالة االيفاء الجزئي يحق للمسحوب عليه ان يطلب ذكر ھذا االيفاء على الشك وان يسلم اليه
سند ايصال به.
ان االيفاءات الجزئية من اصل قيمة الشك مبرئة لذمة الساحب والمظھرين .وعلى حامل الشك ان
يقيم االحتجاج عن الباقي.
المادة  -٤٣١ان الذي يوفي شكا غير معترض عليه يعد قانونا بريء الذمة.
ان المسحوب عليه الذي يوفي شكا قابال للتظھير يلزمه ان يتحقق صحة تسلسل التظھيرات وليس
عليه ان يتحقق تواقيع المظھرين.
المادة  -٤٣٢اذا اشترط ايفاء الشك بعملة غير دارجة في لبنان فيجوز دفع المبلغ في مھلة
عرض الشك بليرات لبنانية معادلة لقيمته في يوم االيفاء .واذا لم يتم االيفاء عند العرض فلحامل
السند الخيار بان يطلب دفع قيمة الشك بالعملة اللبنانية بحسب السعر الدارج في يوم العرض او في
يوم االيفاء.
ويجب اتباع العرف اللبناني في تحديد سعر كل عملة اجنيبة يحرر بھا الشك الجل تعيين قيمتھا
بليرات لبنانية .على ان للساحب ان يشترط حساب القيمة الواجب ايفاؤھا بسعر معين في الشك.
وال تطبق القواعد المتقدم ذكرھا عندما يشترط الساحب االيفاء بعملة معينة )شرط االيفاء الفعلي
بعملة اجنبية(.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻟﺸﻚ اﻟﻤﺸﻄﻮب

المادة  -٤٣٣للساحب او لحامل الشك ان يشطبه فيكون له النتائج المبينة في المادة اآلتية:
ويتم الشطب بوضع خطين متوازيين علٮظھر الشك ،ويكون الشطب عاما او خاصا.

فھو عام اذا لم يكن بين الخطين تعيين ما او كلمة "صيرفي" او ما شاكلھا .وھو خاص اذا كتب بين
الخطين اسم احد الصيارفة.
ان الشطب العام يمكن تحويله الى شطب خاص .غير انه ال يجوز تحويل الشطب الخاص الى
شطب عام.
ان محو الشطب او اسم الصيرفي يعد لغوا.
المادة  -٤٣٤ال يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شكا ذا شطب عام اال لزبون او الحد الصيارفة.
ال يجوز للمسحوب عليه ان يدفع شكا ذا شطب خاص اال للصيرفي المعين .واذا كان الصيرفي ھو
المسحوب عليه فال يجوز دفعه اال لزبون له على ان الصيرفي المعين يمكنه ان يستعين بصيرفي
آخر للقبض.
وال يحق للصيرفي ان يحرز شكا ذا شطب اال من زبون له او صيرفي آخر وال يجوز له ان يقبضه
لحساب اشخاص غيرھما.
ان المسحوب عليه او الصيرفي الذي يخالف االحكام السابقة يكون مسؤوال عن الضرر بقدر قيمة
الشك.
المادة  -٤٣٥يجوز لساحب الشك ولحامله ان يمنعا ايفاءه نقدا بوضعھما العبارة المعترضة اآلتية
على ظھره "لكي يقيد في الحساب" او ما شاكلھا.
وفي ھذه الحالة ال يمكن ان يؤول الشك اال الى تسديد في القيود من قبل المسحوب عليه )اعتماد
مالي على الحساب او نقل او مقاصة( وبعد التسديد في القيود ايفاء.
ان محو عبارة "لكي يقيد في الحساب" يعد لغوا.
والمسحوب عليه الذي يخالف االحكام السابقة يكون مسؤوال عن الضرر بقدر قيمة الشك.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ اﻟﻤﺪاﻋﺎة ﻟﻌﺪم اﻻﻳﻔﺎء

المادة  -٤٣٦يحق لحامل السند ان يداعي المظھرين والساحب وغيرھم من الموجب عليھم اذا لم
يوف الشك الذي عرض في الوقت المناسب واذا كان االمتناع عن االيفاء مثبتا:
 -١اما بوثيقة رسمية )االحتجاج(.
 -٢واما بتصريح من المسحوب عليه مكتوب ومؤرخ على الشك ومبين فيه يوم العرض.

المادة  -٤٣٧يجب ان يقام االحتجاج او االثبات المماثل له قبل نھاية المھلة المعينة للعرض.
واذا لم يتم العرض اال في اليوم االخير من المھلة فيمكن ان يقام االحتجاج او االثبات المماثل له في
اول يوم يلي من ايام الشغل.
المادة  -٤٣٨لحامل الشك ان يطالب الشخص الذي تقام عليه الدعوى:
 -١بمبلغ الشك الذي لم يوف.
 -٢بالفوائد ابتداء من يوم العرض محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة الدفع في
لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات.
 -٣نفقات االحتجاج او االثبات المماثل ونفقات التنبيھات المرسلة والنفقات االخرى.
المادة  -٤٣٩يحق لمن او في الشك ان يطالب كفالءه:
 -١بكامل المبلغ الذي دفعه.
 -٢بفوائد ھذا المبلغ ابتداء من يوم دفعه محسوبة على المعدل القانوني للشكات الصادرة والقابلة
الدفع في لبنان وعلى معدل ستة في المئة لسائر الشكات.
 -٣بالنفقات التي قام بھا.
المادة  -٤٤٠اذا حال دون عرض الشك او اقامة االحتجاج او االثبات المماثل له في المھل
المعينة حائل ال يمكن تذليله )نص قانوني او غير ذلك من احوال القوة القاھرة( فتمدد ھذه المھل.
فعلى حامل السند ان يرسل بدون ابطاء علما لمن ظھر له السند بوجود قوة قاھرة وان يشير اشارة
موقعة ومؤرخة بيده وفيما عدا ذلك الى ھذا العلم على الشك او على الورقة االضافية تطبق احكام
المادة  ٣٦٧على المعامالت الباقية.
بعد زوال القوة القاھرة يجب على حامل الشك ان يعرضه بال ابطاء الستيفاء .واذا اقتضت الحال
فيقيم االحتجاج او االثبات المماثل له.
واذا استمرت القوة القاھرة اكثر من خمسة عشر يوما تبتدئ من تاريخ ارسال حامل السند علما الى
المظھر بوجود القوة القاھرة ولو كان ارساله سابقا النتھاء مھلة العرض ،فيجوز ان تقام الدعوى
بدون حاجة الى عرض السند او اقامة االحتجاج او االثبات المماثل له.
ال تعد من قبيل القوة القاھرة االمور الشخصية المحضة المختصة بحامل الشك او بالشخص الذي
عھد اليه بعرضه او باقامة االحتجاج او االثبات المماثل له.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس  -ﻓﻲ ﺗﻌﺪد اﻟﻨﺴﺦ

المادة  -٤٤١فيما خال الشك المسطر لحامله يجوز ان تنظم نسخ متعددة متماثلة لكل شك صادر
في بالد وقابل االيفاء في بالد اخرى او في جزء من البالد نفسھا واقع فيما وراء البحار والعكس
بالعكس ،ولكل شك صادر وقابل لاليفاء في جزء واحد او في اجزاء مختلفة واقعة فيما وراء
البحار من البالد نفسھا .واذا نظمت عدة نسخ للشك الواحد وجب ان يذكر رقم النسخة في نص
الشك نفسه واال عدت كل من النسخ كشكات مستقلة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ  -ﻓﻲ ﻣﺮور اﻟﺰﻣﻦ

المادة  -٤٤٢ان حق حامل الشك في اقامة الدعوى على المظھرين والساحب وسائر الموجب
عليھم يسقط بمرور ستة اشھر تبتدئ من نھاية مھلة العرض.
اما حق الملزمين بايفاء الشك في مداعاة بعضھم لبعض فيسقط بمرور ستة اشھر تبتدئ من يوم دفع
الموجب عليه مبلغ الشك او من يوم اقامة الدعوى عليه.
على انه في حالة السقوط اومرور الزمن يبقى الحق في اقامة الدعوى على الساحب الذي لم يؤد
المؤونة او على سائر الموجب عليھم الذين احرزوا كسبا غير مشروع.
ان حق حامل الشك في اقامة الدعوى على المسحوب عليه يسقط بمرور ثالث سنوات تبتدئ من
نھاية مھلة العرض.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ  -اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﺟﺰاﺋﻴﺔ

المادة  -٤٤٣ان عرض الشك او اقامة االحتجاج ال يمكن اجراؤھما اال في يوم شغل.
واذا كان اليوم االخير من المھلة التي يمنحھا القانون الجراء االعمال المختصة بالشك وال سيما
عرضه وتنظيم االحتجاج او وثيقة مماثلة له ،يقع في يوم عطلة رسمية فتمدد المھلة الى اول يوم
شغل يلي نھايتھا ام ايام العطلة الواقعة اثناء المھلة فتدخل في حسابھا.

المادة  -٤٤٤ان االيفاء بتسليم شك يقبله الدائن ال يعد تجديدا لعقد الدين بل يبقى الدين االصلي
قائما مع جميع الضمانات المختصة به الى ان يتم ايفاء الشك المذكور.
المادة  -٤٤٥انه مع قطع النظر عن المعامالت المفروضة القامة دعوى الكفالة يحق لحامل
الشك الذي اقيم عليه االحتجاج بعد االستئذان من رئيس الدائرة االجرائية ان يحجز منقوالت
الساحب والمظھرين حجزا احتياطيا بدون ان يكون ملزما بتأدية كفالة.
المادة  -٤٤٦معدلة وفقا ً للقانون رقم  ٣٠تاريخ ١٩٦٧/٥/١٦
من اصدر شكا ولم يبين فيه محل االصدار او التاريخ او وضع تاريخا غير صحيح يستھدف لغرامة
قدرھا ستة في المائة من مبلغ لشك .وال يجوز ان تقل ھذه الغرامة عن خمس ليرات لبنانية.
وتجب الغرامة نفسھا بال مراجعة على المظھر االول او حامل الشك شخصيا اذا كان الشك خاليا
من بيان محل االصدار او من التاريخ او كان يحمل تاريخا الحقا لتاريخ تظھيره او عرضه .وتجب
ھذه الغرامة ايضا على الذي يفي او يستلم على سبيل المقاصة شكا ال يشتمل على محل االصدار او
التاريخ.
المادة  -٤٤٧معدلة وفقا ً للقانون  ٣٠تاريخ ١٩٦٧/٥/١٦
كل صيرفي لديه مؤونة يسلم الى دائنه صيغ شكات على بياض قابلة لاليفاء من صندوق المصرف
يلزمه ان يذكر على كل صيغة اسم الشخص الذي سلمت اليه ھذه الصيغة واال استھدف لغرامة
قدرھا ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
 على كل مصرف ان يطبع على غالف دفاتر الشكات التي يسلمھا لزبائنه نص المادة  ٦٦٦منقانون العقوبات واال تعرض لغرامة قدرھا عشرة ليرات عن كل مخالفة.
المادة  -٤٤٨معدلة وفقا ً للقانون رقم  ٣٠تاريخ ١٩٦٧/٥/١٦
ان جرم سحب الشك دون مؤونة معاقب عليه في المادة  ٦٦٦من قانون العقوبات.
المادة  -٤٤٩ان المسحوب عليه الذي يصرح عن علم بوجود مؤونة اقل من المؤونة الموجودة
يستھدف لغرامة قدرھا خمس وعشرون الى خمسماية ليرة لبنانية.
المادة  -٤٥٠وفضال عما تقدم تطبق على الشك المواد اآلتية من ھذا القانون مادامت احكامھا ال
تتعارض مع ماھية ھذا السند:
من المادة  ٣١٩الى  ٣٢١ومن  ٣٢٧الى  ٣٢٩و ٣٣١و ٣٣٢و ٣٣٥و ٣٤٥الى  ٣٤٧والفقرة
الثانية من المادة  ٣٥٣و ٣٥٩و ٣٦١الى  ٣٦٤و ٣٦٧الى  ٣٦٩و ٣٧٢و ٣٧٧و ٣٩٣و٣٩٧

و ٣٩٩و ٤٠١و.٤٠٢
ان سند االحتجاج المنصوص عليه في المادة  ٣٦٢يجب ان ينظم على االكثر في اول يوم شغل يلي
نھاية المھلة المعينة لعرض الشك.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ ﺳﺎﺋﺮ اﻻﺳﻨﺎد اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻈﻬﻴﺮ

المادة  -٤٥١كل سند يلتزم به موقعه تسليم مبلغ من المال او كمية من المثليات في محل وفي
وقت معينين ،يجوز انتقاله بطريقة التظھير اذا كان منشأ على وجه صريح بعبارة األمر.
ويكون التظھير خاضعا الحكام المادة  ٣٢٥وما يليھا المختصة بتظھير سندات السحب ما لم يكن في
القانون او في السند نفسه احكام مخالفة.
وليس للمديون ان يدلي باسباب للدفع غير االسباب الناشئة عن السند نفسه واالسباب التي يملكھا
مباشرة ضد المدعي ،اال اذا كان المدعي سيء النية.
وال يجبر على االيفاء اال مقابل تسليم سند االمر مشتمال على ذكر االيصال وفقا لألصول.
المادة  -٤٥٢اذا سلم على سبيل ايفاء الدين سند سحب او سند لالمر او غيرھما من السندات
القابلة للتظھير فال يعد ذلك تجديدا للتعاقد ما لم تكن مشيئة الفريقين تفيد العكس.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻤﻨﻘﻮﻟﺔ

المادة  -٤٥٣ان االسھم واالسناد ووثائق الدخل وغير ذلك من السندات القابلة للتداول التي
تصدر بالجملة وتخول الحق بقيم متساوية من المال ويمكن تسعيرھا في احدى االسواق المالية،
يجوز ان تكون اسمه او لحاملھا او لالمر.

المادة

 -٤٥٤واذا كان السند منشأ لحامله فانتقاله يتم بمجرد التسليم.

وكل محرز لھذا السند يعد اھال الستعمال الحقوق المختصة به ،وما دام المديون لم يتلق اعتراضا
قانونيا يكون دفعه لحامل السند مبرءا لذمته حسب االصول.
وليس للمديون ان يدلي على حامل السند اال بأسباب الدفع المسندة الى بطالن السند او الناشئة عن
نص السند نفسه.
المادة  -٤٥٥راجع المادة ) (١٤من القانون رقم  ٣٠٨تاريخ ٢٠٠١/٤/٣
واذا كان السند اسميا فحق مالكه يثبت باجراء تسجيل باسمه في سجالت المؤسسة التي اصدرت
السند .وملكية ھذا السند تنشأ عن ھذا التسجيل.
المادة  -٤٥٦ان التفرغ عن السند االسمي يتم بتصريح يفيد االنتقال يدون في السجالت ويوقع
عليه المتفرغ او مفوض من قبله.
والمؤسسة المديونة يحق لھا قبل تسجيل التفرغ ان تطلب من صاحب التصريح اثبات ھويته
وأھليته.
وھذا التفرغ يخول المالك الجديد الذي سجل اسمه حقا شخصيا ومباشرا .وليس للمؤسسة المديونة
ان تدلي عليه بأي سبب من اسباب الدفع يختص بمالكي السند السابقين.
المادة  -٤٥٧يجوز ان تكون السندات االسمية مشتملة على فصائل قابلة لالقتطاع تخول حاملھا
حق استيفاء االستحقاقات والتوزيعات والفوائد )وتسمى سندات مختلطة(.
المادة  -٤٥٨ان سندات القيم المنقولة المنشأة المر تنتقل بطريقة التظھير.
وتظھيرھا يخضع للقواعد نفسھا التي يخضع لھا تظھير سندات السحب ما لم يكن ھناك احكام
مخالفة ناشئة عن القوانين واالنظمة او عن ماھية السند نفسه.

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ واﻻﻓﻼس

اﻟﺒﺎب اﻻول  -ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

المادة  -٤٥٩يحق لكل تاجر قبل توقفه عن االيفاء او في خالل االيام العشرة التي تلي ھذا
التوقف ان يتقدم الى المحكمة البدائية المنعقدة في المنطقة التي يكون فيھا محله االصلي ويطب
اليھا ان تدعو دائنيه ليعرض عليھم صلحا احتياطيا.
المادة  -٤٦٠وعلى التاجر ان يقدم تأييدا لھذا الطلب :دفاتره التجارية االجبارية المنظمة وفاقا
لالصول منذ ثالث سنوات على االقل او من بدء مدة احترافه التجارة اذا كانت تقل عن ثالث
سنوات .وان يقدم ايضا وثيقة تثبيت قيده في سجل التجارة وبيانا مفصال وتقديريا العماله وبيانا
باسماء جميع دائنيه مع االشارة الى مبلغ دين كل منھم ومحل اقامته .واذا كان االمر يختص بشركة
فتبرز المستندات المثبتة النشائھا وفقا لالصول.
وعلى التاجر ان يوضح االسباب التي حملته على طلب الصلح ،وان يبين معدل التوزيع الذي ينوي
عرضه على دائنيه او االسباب التي تحول دون االفصاح في الحال عن مقترحاته ،وان يعين ايضا
الضمانات العينية او الشخصية التي يقدمھا لدائنيه.
وعلى كل حال ال يجوز ان يكون المعدل المقترح اقل من  ٥٠بالمئة من رأس مال ديونه العادية اذا
كانت مھلة االيفاء سنة واحدة وال ان يكون اقل من  ٧٥بالمئة اذا كانت المھلة ثمانية عشر شھرا
وال اقل من  ١٠٠بالمئة اذا كانت المھلة ثالث سنوات.
المادة  -٤٦١على المحكمة بعد استماع النيابة العامة ان تقرر في غرفة المذاكرة رد الطلب:
 -١اذا كان الطالب لم يودع الدفاتر والمستندات المبينة في المادة السابقة.
 -٢اذا كان قد حكم عليه سابقا باالفالس االحتيالي او بالتزوير او بالسرقة او باساءة االئتمان او
باالحتيال او باالختالس في ادارة االموال العامة او كان لم يقم بما التزمه في صلح احتياطي
سابق او كان قد اعلن افالسه سابقا ولم يوف ديون جميع دائنيه تماما او لم يقم بموجبات الصلح
بتمامھا.
 -٣اذا لم يقدم ضمانات كافية للقيام بتوزيع المعدل المقترح.
 -٤اذا فر بعد اقفال جميع محالته او اذا اختلس او انقص بطريقة االحتيال قسما من ثروته.
ففي جميع ھذه االحوال اذا كان التاجر قد توقف عن ايفاء ديونه التجارية ،تقرر المحكمة من
تلقاء نفسھا اعالن افالسه.
المادة  -٤٦٢اذا اعتبرت المحكمة ان الطلب قانوني وحري بالقبول فتأمر بمقتضى قرار غير
قابل لالستئناف بدعوة الدائنين للحضور امام قاض منتدب للمناقشة والمذاكرة في اقتراح الصلح
االحتياطي.
وھذا القاضي يعين محل االجتماع وتاريخه وساعته في خالل ثالثين يوما على االكثر ابتداء من
تاريخ قرار المحكمة كما يعين المھلة التي يجب فيھا نشر ھذا القرار وابالغه الى الدائنين.
ويعين ايضا مفوضا من غير الدائنين تكون مھمته في ھذه االثناء مراقبة ادارة المشروع التجاري

والتثبت مما له وما عليه من الديون واجراء التحقيق عن طريقة تصرف المديون ثم يقدم تقريرا
لجمعية الدائنين في ھذا الشأن.
وعليه ان يعين مھلة للطالب ال تتجاوز خمسة ايام الكمال البيان االسمي المشتمل على اسماء دائنيه
عندما يثبت التاجر في طلبه عدم تمكنه من تقديم ھذا البيان كامال في الحال.
وبناء على طلب القاضي المنتدب يشار الى قرار المحكمة بشرح يوقعه القاضي والكاتب ويسطر في
آخرالقيود المدونة في دفاتر التاجر ثم تعاد اليه دفاتره.
المادة  -٤٦٣وينشر قرار المحكمة بعناية الكاتب وبواسطة اعالنات تلصق على باب المحكمة
ثم تدرج خالصة القرار في احدى جرائد االعالنات القضائية ويسجل في السجل التجاري ،كل ذلك
في مھلة تعين في القرار نفسه.
واذا كان بيان اسماء الدائنين غير كامل او وجد من الضرورة التوسع في النشر فيحق للمحكمة ان
تعين جرائد اخرى وان تكن اجنبية لنشر االعالنات.
وعلى الكاتب ان يبلغ كال من الدائنين بواسطة كتاب مضمون او برقية ،حسبما تكون المسافة ،علما
يبين فيه اسم المديون واسم القاضي المنتدب واسم المراقب وتاريخ القرار المختص بدعوة الدائنين
ومحل االجتماع وتاريخه مع بيان موجز القتراحات المديون.
ويجب ان تضم الى الملف االوراق المثبتة لحصول النشر والتبليغ الى الدائنين.
المادة  -٤٦٤منذ تاريخ ايداع الطلب الى ان يكتسب قرار تصديق الصلح صيغة القضية المحكمة
ال يحق الي دائن بيده سند سابق لتاريخ القرار ان يباشر او يواصل معاملة تنفيذية او ان يكتسب
أي حق امتياز على اموال المديون او ان يسجل رھنا عقاريا ،وان فعل كان عمله باطال.
تبقى موقوفة المدات المختصة بمرور الزمن وبسقوط الدعاوى والحقوق التي كانت قد انقطعت من
جراء االعمال المبينة فيما تقدم.
ان الديون العادية التي ليس لھا أي امتياز تعد مستحقة االيداء وتنقطع فائدتھا تجاه الدائنين فقط.
اما المبالغ المترتبة بصفة ضرائب وان تكن ممتازة فال تخضع للمفاعيل المنصوص عليھا في ھذه
المادة.
المادة  -٤٦٥في اثناء معاملة الصلح االحتياطي يبقى المديون قائما بادارة امواله ويثابر على
القيام بجميع االعمال العادية المختصة بتجارته تحت اشراف المفوض وادارة القاضي المنتدب.
ويحق لھذين الشخصين ان يطلعا على الدفاتر التجارية في كل آن.
المادة  -٤٦٦ان الھبات وغيرھا من االعمال المجانية او اعمال الكفالة التي يقوم بھا المديون في
اثناء معاملة الصلح االحتياطي ال يجوز االدالء بھا على الدائنين.
وتتبع القاعدة نفسھا اذا قام المديون باعمال القتراض المال حتى لو كان االقتراض في صيغة
سندات سحب او عقد صلحا او تحكيما او اجرى بيوعا ال دخل لھا في ممارسة تجارته او اقام رھنا
عقاريا او تأمينا بدون ترخيص من القاضي المنتدب .وال يحق للقاضي ان يسمح بھا اال اذا كانت

فائدتھا جلية واضحة.
المادة  -٤٦٧اذا خالف المديون احكام المادتين السابقتين او ثبت انه اخفى قسما من موجوداته او
اھمل خدعة ذكر بعض الدائنين او اذا ارتكب بوجه عام خداعا ما ،فالقاضي المنتدب يرفع االمر
الى غرفة المذاكرة في المحكمة فتقرر االفالس .وال يحول ذلك دون العقوبات الجزائية التي
استھدف لھا التاجر.
المادة  -٤٦٨ان المراقب ،بعد االطالع على دفاتر المديون وسنداته ،وباالستناد الى المعلومات
التي تمكن من جمعھا ،يتحقق صحة بيان الدائنين والمديونين ويجري فيه جميع التعديالت الالزمة
ويبين المبالغ المترتبة للمديون او عليه .ويحق له عند االقتضاء ان يطلب من اصحاب العالقة
االيضاحات الالزمة.
ثم يضع بال ابطاء تقريرا مفصال عن حالة المديون التجارية وعن تصرفاته ويودع ھذا التقرير قلم
المحكمة قبل موعد االجتماع المعين للصلح بثالثة ايام على االقل.
المادة  -٤٦٩يرأس القاضي المنتدب اجتماع الدائنين.
وكل دائن يحق له ان يقيم عنه وكيال خاصا يحمل وكالة خطية ويجوز ان تكتب ھذه الوكالة بدون
اية معاملة على كتاب الدعوة او البرقية.
وعلى المديون او من يمثله شرعا ان يحضر بنفسه وال يقبل التمثيل بواسطة وكيل خاص اال اذا
تعذر حضور المديون بوجه مطلق وتحقق ذلك القاضي المنتدب.
وبعد تالوة تقرير المراقب يقدم المديون مقترحاته النھائية.
واذا لم يمكن انجاز جميع المعامالت في اليوم المعين فان متابعتھا تعتبر مؤجلة حكما الى اقرب
يوم شغل يلي ،بدون حاجة الى اعالم الدائنين مجددا حتى الغائبين منھم .ويجري االمر على ھذا
المنوال الى ان تتم المعامالت.
المادة  -٤٧٠لكل من الدائنين ان يعرض االسباب التي من اجلھا يعتقد ان ھذا او ذاك من الديون
مشكوك فيه او ان الديون ليس اھال للتساھل الذي يلتمسه او ان مقترحاته غير جديرة بالقبول.
وللدائن ان يؤدي جوابه ،وعليه ان يعطي جميع االيضاحات التي تطلب منه.
ثم يذكر ملخص جميع ھذه االمور في المحضر وتضم اليه جميع المستندات.
المادة  -٤٧١يجب ان توافق على الصلح االحتياطي غالبية الدائنين الذين اشتركوا في التصويت،
وان تمثل ھذه الغالبية على االقل ثالثة ارباع الديون غير الممتازة وغير المؤمنة برھن منقول او
غير منقول.
على انه يجوز للدائنين اصحاب االمتياز والرھون العقارية او غير العقارية ان يشتركوا في تأليف

ھذه االكثرية بشرط ان يتنازلوا عن حقھم في استعمال التأمين المعطى لھم.
ويجوز ان يقتصر ھذا التنازل على قسم من الدين وملحقاته بشرط ان يكون القسم المتنازل عنه
معينا وان ال يقل عن ثلث مجموع ھذا الدين.
على ان االشتراك في التصويت من غير تصريح بالتنازل الجزئي والقبول بعدئذ بالصلح الذي
سيبحث فيما يلي ،يفيد حتما التنازل عن تأمين الدين بكامله.
وتجري المحكمة في قرار التثبيت حساب الزيادة التي يمكن حصولھا في موجبات المديون على اثر
ھذا التصويت وھذا القبول.
ان مفاعيل التنازل عن امتياز او عن رھن عقاري او غير عقاري وان كان ھذا التنازل جزئيا،
تسقط حتما اذا لم يتم الصلح او تقرر ابطاله.
المادة  -٤٧٢وال تدخل في حساب الغالبية المبينة في المادة السابقة ديون زوج المديون وال ديون
اقاربه ومصاھريه لغاية الدرجة الرابعة.
ويحرم ايضا من التصويت االشخاص الذين احرزوا ھذه الديون بطريقة التفرغ او المزايدة في
خالل السنة التي سبقت طلب الصلح.
ان التفرغ عن الديون اذا حدث بعد القرار المختص بدعوة الدائنين ال يمنح حق التصويت في عقد
الصلح.
المادة  -٤٧٣على القاضي المنتدب ان يذكر في المحضر الذين قبلوا الصلح وعلى ھؤالء ان
يوقعوا جميعھم على المحضر.
ويدخل في حساب الغالبية الذين اعربوا عن قبولھم بكتاب او برقية الى القاضي المنتدب او الى
الكاتب في االيام الخمسة التي تلي ختام محضر االجتماع.
ويقيد الكاتب ھذا القبول علٮھامش المحضر ويضمه اليه.
المادة  -٤٧٤وقبل توقيع االمضاءات يتخذ القاضي المنتدب قرارا يدرجه في المحضر يدعو به
اصحاب العالقة الى حضور جلسة معينة امام المحكمة الجل تثبيت الصلح في مھلة ال تتجاوز
عشرين يوما.
المادة  -٤٧٥على المراقب ان يودع قلم المحكمة قبل الجلسة المعينة للتثبيت بثالثة ايام طلباته
المعللة في امكان قبول الصلح.
وفي الجلسة يقدم القاضي المنتدب تقريرا ويحق للمديون وللدائنين ان يتدخلوا في المناقشة.
وللمحكمة ان تدعو المراقب الى غرفة المذاكرة لالستيضاح بعد ان ترسل علما للمديون وللدائنين
المتدخلين.

المادة  -٤٧٦يحق للمحكمة في قرار التثبيت ان تقدر مؤقتا واستنادا الى القرائن اھمية الديون
المصرح بھا ومبالغھا لتتحقق وجود الغالبية المقتضاة مع االحتفاظ بما يمكن صدوره فيما بعد من
االحكام القطعية.
المادة  -٤٧٧اذا اعتبرت المحكمة ان المديون يستحق االستفادة من الصلح وان االعتراضات
المبينة في المواد السابقة ال تزيل الغاليبة المطلوبة وان مقترحات الصلح ال تقل عن الحد االدنى
القانوني وانھا مشروعة وتنفيذھا مضمون ،فتقرر تثبيت الصلح الملتمس.
وتقضي المحكمة في القرار نفسه بوجوب ايداع حصص التوزيع التي تعود للديون المصرح بھا.
اما اذا رفض تثبيت الصلح فالمحكمة تعلن االفالس من تلقاء نفسھا.
المادة  -٤٧٨اذا لم يكن اتفاق مخالف مدرج في عقد الصلح او في قرار آخر جرى بحسب
الشروط المبينة فيما سبق واثبته المحكمة ،فال يحق للمديون قبل ان ينفذ جميع ما التزمه في عقد
الصلح ان يبيع او يرھن عقاراته او ان يقيم حقوق تأمين ،وبوجه عام ال يحق له ان يتخلى عن قسم
من موجوداته بطريقة غير التي تستلزمھا ماھية تجارته او صناعته.
وكل عمل يقوم به خالفا لھذا المنع يكون بال مفعول تجاه الدائنين السابقين لتثبيت الصلح.
المادة  -٤٧٩ان االحكام التي تمنح او ترفض تثبيت الصلح يجب ان تنشر وفاقا للقواعد التي
ستحدد فيما يلي لحكم اعالن االفالس.
المادة  -٤٨٠يحق للدائنين المخالفين ان يعترضوا على تثبيت الصلح في خالل خمسة ايام من
تاريخ اختتام المحضر النھائي ويجب ان يحتوي ھذا االعتراض على االسباب وان يبلغ الى المديون
والى المراقب.
وال يقبل االستئناف اال من المديون نفسه او من الدائنين المعترضين .اما مھلة االستئناف فھي خمسة
عشر يوما.
وعندما يصبح قرار تثبيت الصلح نھائيا تنقطع حتما وظيفة المراقب اال اذا كان في عقد الصلح نص
صريح يكلفه مراقبة تنفيذه.
ان النفقات والمبالغ التي تجب للمراقب يحددھا القاضي المنتدب .وكل اتفاق مخالف يكون
باطال.
المادة  -٤٨١ان تثبيت الصلح االحتياطي يجعله اجباريا على جميع الدائنين.
ان الدائنين حتى الذين وافقوا منھم اختيارا على عقد الصلح يحتفظون تماما بجميع حقوقھم على
شركاء المديون في الدين وكفالئه والذين تفرغ لھم المديون .غير انه يحق لھم ان يتدخلوا في
المناقشة لتقديم ملحوظاتھم في شأن الصلح.

المادة  -٤٨٢ان الصلح الممنوح لشركة ما يستفيد منه الشركاء المسؤولون شخصيا عن ديون
الشركة ،ما لم يكن نص مخالف.
المادة  -٤٨٣في كل شركة تجارية اصدرت سندات تربو قيمتھا على عشرين في المئة من
مجموع الديون التي عليھا ،ال يجوز منح الصلح اال اذا وافقت على المقترحات جمعية اصحاب
السندات بقرار يتخذ وفاقا لشروط النصاب والغالبية المعينة في باب الشركات المغفلة.
ان موافقة جمعية اصحاب السندات تكون واجبة اية كانت النسبة بين مبلغ الدين الناشئ عن السندات
ومجموع الدين العام اذا كان عقد الصلح يتضمن شروطا خاصة ال تتفق مع الشروط التي عينت عند
اصدار السندات فيما يختص بحامليھا.
المادة  -٤٨٤وكلما وجدت فائدة من عقد جمعية اصحاب السندات ،فالمھلة التي تحددت سابقا
لدعوة الدائنين يمكن ان تزاد الى ستين يوما.
المادة  -٤٨٥ان اصحاب السندات المشترطة لھا اداء مكافأة عند االيفاء ال يقتصرون على
المطالبة بسعر االصدار بل يضيفون اليه الجزء الذي استحقوه من المكافأة عن المدة المنقضية.
المادة  -٤٨٦بناء على طلب أي دائن كان في خالل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ نشر قرار
التثبيث ،يحق للمحكمة ان تبطل الصلح وان تعلن افالس المديون اذا ثبت انه بالغ احتياال في تحديد
الديون المترتبة عليه اواخفى قسما ال يستھان به من موجوداته.
وال تقبل اية دعوى اخرى البطال الصلح بعد تثبيته.
واذا تقرر ابطال الصلح فان ذمة الكفالء الذين لم يشتركوا في االحتيال تبرأ من الموجبات التي
التزموھا في عقد الصلح ،والرھون العقارية وغيرھا من التأمينات المقامة في الصك نفسه تسقط
حكما.
المادة  -٤٨٧اذا لم يقم المديون بتنفيذ جميع الموجبات المنصوص عليھا في عقد الصلح فيحق
لكل دائن بعد مالحقة الكفالء والتذرع بالحقوق الممنوحة على سبيل التأمين ان يطلب حل الصلح
واشھار افالس المديون.
المادة  -٤٨٨يجوز ان يشترط في عقد الصلح ان التاجر ال تبرأ ذمته نھائيا من القسم المسقط من
دينه بمقتضى ھذا العقد اال اذا بقي معسرا .على ان مدة تطبيق ھذا الشرط يجب ان تحدد بخمس

سنوات كما يشترط ان تزيد قيمة موجودات المديون على الديون المترتبة عليه بمعدل خمسة
وعشرين في المئة على االقل.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻻﻓﻼس

اﻟﻔﺼﻞ اﻷول  -ﻓﻲ اﻓﺘﺘﺎح اﻻﻓﻼس

المادة  -٤٨٩مع االحتفاظ بتطبيق احكام الباب السابق يعتبر في حالة االفالس كل تاجر ينقطع
عن دفع ديونه التجارية ،وكل تاجر ال يدعم الثقة المالية به اال بوسائل يظھر بجالء انھا غير
مشروعة.
المادة  -٤٩٠يعلن االفالس بمقتضى حكم من المحكمة االبتدائية الموجودة في منطقتھا المؤسسة
التجارية االصلية.
ويكون ھذا الحكم معجل التنفيذ.
واذا قضت عدة محاكم في آن واحد باعالن افالس التاجر نفسه كان ثمة سبيل لتعيين المرجع.
ان المحكمة المشار اليھا فيما سبق تكون صالحة لرؤية جميع الدعاوى التي يمكن ان تحدث ويكون
منشأھا القواعد المختصة باالفالس.
المادة  -٤٩١يجوز ان ترفع القضية الى المحكمة بتصريح من التاجر نفسه ويجب عليه ان يقوم
بھذا التصريح في خالل عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع واال استھدف الرتكاب جنحة
االفالس التقصيري وعليه ان يودع في الوقت نفسه موازنة مفصلة ومصدق على كونھا مطابقة
لحالة موجوداته والديون المطلوبة منه.
المادة  -٤٩٢ويجوز ايضا ان ترفع القضية الى المحكمة بطلب استحضار لمدة ثالثة ايام يقدمه
دائن او عدة دائنين .وفي االحوال المستعجلة كما لو اقفل التاجر مخازنه وھرب او اخفي قسما ھاما

من موجوداته ،يحق للدائنين المراجعة بطريقة االستدعاء بال دعوة وعندئذ تفصل المحكمة القضية
في غرفة المذاكرة.
المادة  -٤٩٣وللمحكمة ان تأمر باتخاذ التدابير االحتياطية الالزمة لصيانة حقوق الدائنين بناء
على طلب النيابة العامة او عفوا من تلقاء نفسھا وللمحكمة عند االقتضاء ان تعلن االفالس من تلقاء
نفسھا ايضا.
المادة  -٤٩٤ان التاجر الذي اعتزل التجارة او توفي يجوز اعالن افالسه قضائيا في مھلة سنة
ابتداء من تاريخ اعتزاله التجارة او من تاريخ وفاته اذا كان انقطاعه عن االيفاء سابقا لالعتزال او
للوفاة.
غير انه ال يجوز لورثة التاجر المتوفى ان يطلبوا افالسه.
المادة  -٤٩٥يجب ان يتضمن الحكم باعالن االفالس تعيين وقت االنقطاع عن االيفاء.
ويجوز للمحكمة ان ترجع وقت االنقطاع عن االيفاء الى تاريخ اسبق بمقتضى حكم بتبديل التاريخ
او عدة احكام تصدرھا فيما بعد بناء على تقرير القاضي المنتدب او من تلقاء نفسھا او بناء على
طلب كل ذي مصلحة ال سيما طلب الدائنين اذ يحق لكل منھم ان يقوم بالمراجعة على حدة.
وال يجوز قبول ھذا الطلب بعد فوات المھلة التي نصت عليھا المادة  ٥٥١والتي تقفل نھائيا بعد
فواتھا الئحة الديون .وبعد انقضاء ھذه المھلة يصبح الوقت الذي عين لالنقطاع عن االيفاء محددا
على وجه ال يقبل المراجعة بالنظر الى الدائنين.
ان وقت االنقطاع عن االيفاء ال يمكن ارجاعه الى اكثر من ثمانية عشر شھرا قبل الحكم باعالن
االفالس.
المادة  -٤٩٦ان الحكم باعالن االفالس واالحكام بتبديل تاريخ االنقطاع عن االيفاء يجب ان
تلصق في خالل خمسة ايام بعناية وكالء التفليسة في ردھة المحكمة التي اصدرتھا وفي اقرب
مركز للبورصة ويجب ايضا ان تنشر خالصتھا في خالل المھلة نفسھا في احدى جرائد
االعالنات.
ويجب ان يتم ھذا النشر في المحل الذي اعلن فيه االفالس وفي سائر االماكن التي يكون للمفلس
فيھا مؤسسات تجارية.
كما يجب في الوقت نفسه ان تسجل ھذه االحكام في سجل التجارة وان تبلغ الى النيابع العامة بعناية
الكاتب.
المادة  -٤٩٧ان ھذه االحكام قابلة لالعتراض واالستئناف وكذلك جميع االحكام التي تصدر في
المواد االفالسية ،ما لم يكن في ھذا القانون نص مخالف.

ان مھل االعتراض تكون على السواء ثمانية ايام ومھل االستئناف خمسة عشر يوما ابتداء من
تاريخ االحكام ،على ان المھل المختصة باالحكام الخاضعة لمعامالت االلصاق ونشر الخالصة في
الجرائد تبتدئ من يوم اتمام ھذه المعامالت .وتفصل محكمة االستئناف القضية في ظروف ثالثة
أشھر على أن االعتراض واالستئناف المقدمين من قبل المفلسين ال يكون لھما في حال من االحوال
مفعول موقف.
المادة  -٤٩٨اذا ظھر للمحكمة عرضا في اثناء محاكمة مدنية او تجارية او جزائية ان التاجر
في حالة افالس ظاھرة فيحق لھا ،وان يكن االفالس لم يعلن ،ان تطبق احكام االفالس االساسية كما
ھي محددة في ھذا الكتاب.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻟﻤﻔﺎﻋﻴﻞ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﻠﺤﻜﻢ ﺑﺎﻋﻼن اﻻﻓﻼس

المادة  -٤٩٩ان اسماء التجار المعلن افالسھم ولم يستعيدوا اعتبارھم تدرج في جدول يلصق
على باب كل محكمة وفي الردھة العامة من جميع البورصات.
وال يدرج اسم التاجر في الجدول اذا كان متوفيا وقت اعالن افالسه اما في سائر االحوال فيشطب
اسم التاجر المفلس بعد وفاته بستة اشھر.
المادة  -٥٠٠وفيما عدا ذلك تسقط حقوق المفلس السياسية .فال يجوز ان يكون ناخبا او منتخبا
في المجالس السياسية او المختصة بالمھن وال يجوز له ان يقوم بوظيفة او بمھمة عامة.
المادة  -٥٠١ان الحكم باعالن االفالس ينتج حتما منذ يوم صدوره تخلي المفلس لوكالء التفليسة
عن ادارة جميع امواله حتى االموال التي يمكن ان يحرزھا في مدة االفالس.
وال يجوز للمفلس على الخصوص ان يبيع شيئا من امواله وال يحق له القيام بأي ايفاء او قبض اال
اذا كان االيفاء عن حسن نية لسند تجاري ،وال يمكنه ان يعاقد او يداعي امام القضاء اال بصفة فريق
متدخل في الدعاوى التي يتتبعھا وكالء التفليسة.
على انه يستطيع القيام بجميع االعمال االحتياطية لصيانة حقوقه.

المادة

 -٥٠٢بيد ان ھذا التخلي ال يشمل الحقوق التي ال تختص اال بشخص المفلس او بصفة

كونه رب عيلة او الحقوق التي تتناول مصلحة ادبية محضة ،على انه يقبل تدخل وكالء التفليسة في
القضية اذا كانت تؤول الى الحكم بمبلغ من النقود.
وكذلك ال يشمل التخلي االموال التي جعلھا القانون غير قابلة للحجز وال االرباح التي يمكن ان
يحرزھا المفلس بنشاطه او صناعته وذلك على قدر ما يعتبره القاضي المنتدب متناسبا مع حاجة
المفلس العالة نفسه وعيلته.
المادة  -٥٠٣ان الحكم باعالن االفالس يستلزم ايقاف الدائنين العاديين او الحائزين المتياز عام
عن المداعاة الفردية التي تنحصر بعد صدور ھذا الحكم في وكالء التفليسة من غير تفريق بين
الديون التجارية والديون المدنية.
المادة  -٥٠٤ان الحكم باعالن االفالس يوقف ،بالنظر الى جماعة الدائنين فقط ،مجرى فوائد
الديون غير المؤمنة بامتياز او برھن عقاري او غير عقاري.
اما فوائد الديون المؤمنة فال تمكن المطالبة بھا اال من اصل االموال الناتجة عن بيع االمالك
الموضوعة تأمينا.
المادة  -٥٠٥ان الحكم باعالن االفالس يكون مسقطا لالجل بالنظر الى المفلس وحده دون
شركائه في الموجب وان يكن ذلك في مصلحة دائنيه الحاصلين على تأمين.
ولحاملي السندات المقرونة بمكافأة عند االيفاء ان يبرزوھا حاال في التفليسة كما جاء في باب الصلح
االحتياطي.
المادة  -٥٠٦اذا كان المفلس صاحب اموال عقارية او حقوق عينية عقارية فيكون الحكم باعالن
االفالس خاضعا لقواعد النشر المختصة بالرھون العقارية ويسجل بعناية وكالء التفليسة فينشأ عنه
من تاريخ تسجيله رھن اجباري لمصلحة جماعة الدائنين.
المادة  -٥٠٧ان االعمال اآلتية تكون باطلة حتما بالنظر الى جماعة الدائنين اذا كان المديون قد
قام بھا بعد تاريخ انقطاعه عن االيفاء كما عينته المحكمة او في خالل العشرين يوما السابقة لھذا
التاريخ:
 -١االعمال والتفرغات المجانية ما خال الھدايا الصغيرة المعتادة او انشاء وقف.
 -٢االيفاءات السابقة لالستحقاق اية كانت صيغتھا.
 -٣االيفاء لديون نقدية مستحقة بغير نقود او سندات سحب او سندات "المر" او حواالت ،وبوجه
عام كل ايفاء باداء بدل.
 -٤اقامة رھن عقاري اتفاقي او قضائي او رھن منقول او رھن استغالل على اموال المديون لتأمين
دين سابق.

ان االيفاء باداء البدل اذا حصل بشكل التفرغ عن عقار فان البطالن ال يكون له مفعول اال تجاه
الدائن الذي عاقد المفلس .وال يمس حقوق من تلقوا الملك عن ھذا الدائن مقابل بدل بشرط ان يكونوا
حسني النية.
المادة  -٥٠٨كل ايفاء اخر لديون مستحقة يقوم به المديون وكل عمل يجريه مقابل بدل بعد
انقطاعه عن االيفاء وقبل الحكم باعالن االفالس يجوز ابطالھما اذا كان االشخاص الذين قبضوا من
المديون او عاقدوه عالمين بانقطاعه عن االيفاء.
المادة  -٥٠٩ان ابطال االعمال المتقدم ذكرھا يفسح مجاال عند االقتضاء القامة دعوى
االسترجاع.
واذا كان الموفى سند سحب او شكا فال يجوز ان تقام الدعوى المذكورة اال على الشخص الذي
اعطي السند اوالشك لحسابه اما اذا كان سندا "المر" فال يجوز ان تقام الدعوى اال على المظھر
االول .وفي كال الحالين يجب ان يقام البرھان على ان الشخص الذي يطلب منه االرجاع كان عالما
وقت اصدار السند بانقطاع المديون عن االيفاء.
المادة  -٥١٠يكون باطال تجاه جماعة الدائنين قيد الرھن بعد تسجيل الحكم باعالن االفالس.
وتكون قابلة لالبطال القيود المتخذة بعد االنقطاع عن االيفاء او في خالل العشرين يوما التي سبقته
اذا كان قد مضى اكثر من خمسة عشر يوما بين تاريخ انشاء التأمين وتاريخ القيد واذا كان التأخير
قد اضر بالدائنين.
المادة  -٥١١ان دعاوى االبطال المنصوص عليھا في المواد  ٥٠٧و ٥٠٨و ٥١٠تسقط بحكم
مرور الزمن بعد ثمانية عشر شھرا من يوم اعالن االفالس.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﻼس

اﻟﺠﺰء اﻻول  -ارﻛﺎن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ

المادة  -٥١٢تسلم ادارة ممتلكات المفلس الى وكيل مأجور يدعى وكيل التفليسة.
ان الحكم باعالن االفالس يعين وكيال او عدة وكالء للتفليسة.
ويمكن في كل وقت ان يزاد عدد الوكالء الى ثالثة .وتحدد نفقاتھم ومرتباتھم بقرار من القاضي
المنتدب وفاقا للتعريفة الملحقة بالمرسوم االشتراعي رقم /٧٩ل المؤرخ في  ١٣آذار سنة ١٩٣٣
ويحق للمديون وللدائنين ان يعترضوا على قرار النفقات في ظرف ثمانية ايام وتفصل المحكمة
قضية االعتراض في غرفة المذاكرة.
المادة  -٥١٣يجوز ان يعين في كل وقت بقرار من القاضي المنتدب مراقب او مراقبان من
الدائنين الذين يرشحون لھذه المھمة.

المادة

 -٥١٤ال يجوز ان يعين وكيال للتفلسية قريب او مصاھر للمفلس لغاية الدرجة الرابعة.

المادة  -٥١٥واذا اقتضت الحال ان يضاف او يبدل وكيل او عدة وكالء للتفليسة فيراجع القاضي
المنتدب المحكمة وھي تتولى امر التعيين.
المادة  -٥١٦اذا عين عدة وكالء للتفليسة فال يجوز لھم ان يعملوا اال متحدين .على انه يحق
للقاضي المنتدب ان يعطي وكيال منھم او عدة وكالء اذنا خاصا في القيام على انفراد ببعض
االعمال االدارية ،وفي ھذه الحالة يكون الوكالء المأذون لھم مسؤولين وحدھم.
المادة  -٥١٧واذا اقيم اعتراض على بعض اعمال الوكالء فيفصل فيه القاضي المنتدب في
ظرف ثالثة ايام.
ويكون قرار القاضي المنتدب معجل االجراء.
المادة  -٥١٨يحق للقاضي المنتدب بناء على الشكاوى المقدمة اليه من المفلس او من الدائنين او
عفوا من تلقاء نفسه ان يقترح عزل وكيل او عدة وكالء.
واذا لم ينظر القاضي المنتدب في تلك الشكاوى في ظرف ثمانية ايام فيمكن رفعھا الى المحكمة.
فتسمع عندئذ المحكمة في غرفة المذاكرة تقرير القاضي المنتدب وايضاحات الوكالء وتبت في امر

العزل بجلسة علنية.
المادة  -٥١٩ان القرارات المختصة بتعيين وكالء التفليسة او بعزلھم ال تقبل أي طريق من
طرق المراجعة.

المادة -٥٢٠

تعين المحكمة في حكمھا باعالن االفالس احد اعضائھا ليكون قاضيا منتدبا.

المادة  -٥٢١يكف القاضي المنتدب على وجه خاص ان يعجل ويراقب اعمال التفليسة وادارتھا.
وعليه ان يرفع الى المحكمة تقريرا عن جميع المنازعات التي تنشأ عن التفليسة وتكون داخلة في
صالحية المحكمة.
المادة  -٥٢٢ان قرارات القاضي المنتدب تودع في الحال قلم المحكمة.
وتكون على كل حال قابلة العتراض كل ذي مصحلة امام المحكمة ويجوز للمحكمة ايضا ان تنظر
فيھا من تلقاء نفسھا .ويقدم االعتراض في شكل تصريح بسيط الى قلم المحكمة في ظرف خمسة
ايام من تاريخ القرار وعلى المحكمة ان تفصل فيه في ظرف ثمانية ايام بقرار ال يقبل المراجعة.
المادة  -٥٢٣للمحكمة في كل آن ان تستبدل القاضي المنتدب للتفليسة بغيره من اعضائھا وال
يكون ھذا القرار وقرار تعيين القاضي المنتدب قابلين لطرق المراجعة.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ ادارة ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻔﻠﺲ

المادة  -٥٢٤على المحكمة في حكمھا باعالن االفالس ان تأمر بوضع االختام ويحق لھا في كل
حال من احوال القضية ان تأمر باجبار المفلس على الحضور وبتوقيفه ،وفي جميع االحوال ال
يجوز للمفلس ان يبتعد عن محل اقامته بدون اذن القاضي المنتدب.
اذا رأى القاضي المنتدب انه يمكن جرد موجودات المفلس في يوم واحد فال توضع االختام بل
يشرع حاال في تنظيم الئحة الجرد.

المادة  -٥٢٥على كاتب المحكمة ان يرسل في الحال علما إلى حاكم الصلح بفقرة الحكم التي
تقضي بوضع االختام.
ويحق لحاكم الصلح ان يضع االختام حتى قبل صدور ھذا الحكم اما من تلقاء نفسه ،واما بناء على
طلب دائن او عدة دائنين وھو ال يملك ھذا الحق اال في حالة ھرب المديون او تھريب موجوداته
كلھا او بعضھا.
المادة  -٥٢٦توضع االختام على المخازن والمكاتب والصناديق واالضبارات والدفاتر واالوراق
ومنقوالت المفلس واشيائه.
وفي حالة افالس شركة تضامن ال يكتفي بوضع االختام على مركز الشركة الرئيسي بل يجب
وضعھا في محل اقامة كل من الشركاء المتضامنين على حدة.
وفي جميع االحوال يرسل حاكم الصلح بدون ابطاء علما بوضع االختام الى رئيس المحكمة.
المادة  -٥٢٧واذا كان وضع االختام لم يجر قبل تعيين وكالء التفليسة فعلى ھؤالء ان يطلبوا
وضعھا من حاكم الصلح.
المادة  -٥٢٨على القاضي المنتدب ان يامر بناء على طلب وكالء التفليسة بعدم وضع االختام
على االشياء اآلتية او التريخص باستخراجھا  -الثياب والمبلوسات واالثاث واالمتعة الضرورية
للمفلس او لعيلته .ويجري تسليم ما سمح به القاضي المنتدب وفاقا للبيان الذي رفعه اليه وكالء
التفليسة.
ويحق له ان يجيز ايضا عدم وضع االختام:
 -١على االشياء القابلة لھالك قريب او لنقص عاجل في قيمتھا.
 -٢على االشياء الصالحة الستثمار المؤسسة التجارية اذا كان ھذا االستثمار ال يمكن توقيفه بال
ضرر يلحق بالدائنين.
وتدون االشياء المشار اليھا في الفقرتين السابقتين حاال مع بيان قيمتھا في قائمة جرد يضعھا
وكالء التفليسة بحضور حاكم الصلح الذي يجب عليه ان يوقع المحضر.
المادة  -٥٢٩ان بيع االشياء القابلة للھالك او لنقص عاجل في قيمتھا او التي تستلزم صيانتھا
نفقة طائلة يتم بعناية الوكالء وبترخيص من القاضي المنتدب.
ان استثمار المؤسسة التجارية بعناية وكالء التفليسة ال يجوز ان تسمح به المحكمة بناء على تقرير
القاضي المنتدب اال اذا كانت المصلحة العامة او مصلحة الدائنين تستوجبه بحكم الضرورة.

المادة

 -٥٣٠يستخرج حاكم الصلح الدفاتر التجارية من بين االشياء المختومة ويسلمھا الى

وكالء التفليسة بعد ان يعلم على آخر قيودھا ثم يثبت في محضره باختصار الحالة التي كانت عليھا
تلك الدفاتر.
ان اضبارة االسناد ذات االستحقاق القريب او المعدة للقبول او التي تستلزم معامالت احتياطية
يستخرجھا ايضا حاكم الصلح من بين االشياء المختومة ويسلمھا بعد ذكر اوصافھا الى وكالء
التفليسة لتحصيل قيمتھا ثم تسلم الئحة ھذه السندات الى القاضي المنتدب.
اما الديون األخرى فيستوفيھا وكالء التفليسة مقابل سند ايصال منھم .واما الكتب المرسلة الى
المفلس فتسلم الى الوكالء فيفضونھا .ويحق للمفلس اذا كان حاضرا ان يقل على فضھا.
المادة  -٥٣١يجوز للمفلس ولعيلته ان يأخذا من موجودات التفليسة معونة غذائية يحددھا
القاضي المنتدب بناء على اقتراح الوكالء.
المادة  -٥٣٢يدعو الوكالء المفلس القفال الدفاتر وايقاف حساباتھا بحضوره .واذا لم يلب الدعوة
يرسل اليه انذار بوجوب الحضور في خالل ثمان واربعين ساعة على االكثر.
ويمكنه ان ينيب عنه مفوضا بشرط ان يبدي اسبابا لتمنعه عن الحضور يراھا القاضي المنتدب
جديرة بالقبول.
المادة  -٥٣٣اذا لم يقدم المفلس الموازنة فعلى الوكالء ان ينظموھا بال ابطاء مستندين الى دفاتر
المفلس واوراقه والمعلومات التي يحصلون عليھا ثم يودعون الموازنة قلم المحكمة.
المادة  -٥٣٤يجوز للقاضي المنتدب ان يسمع اقوال المفلس وكتابه ومستخدميه وكل شخص آخر
سواء كان فيما يختص بتنظيم الموازنة او باسباب التفليسة وظروفھا.
المادة  -٥٣٥اذا اعلن افالس تاجر بعد وفاته او توفي التاجر بعد اعالن افالسه فيحق الرملته
واوالده وورثته ان يحضروا بانفسھم او ينيبوا عنھم من يمثلھم للقيام مقام المفلس بتنظيم الموازنة
وبسائر معامالت االفالس.
المادة  -٥٣٦في خالل ثالثة ايام من تاريخ وضع االختام او من تاريخ صدور الحكم باعالن
االفالس اذا كان ھذا التدبير قد جرى قبل صدوره .يطلب الوكالء رفع االختام للشروع في جرد
اموال المفلس بحضوره او بعد دعوته حسب االصول.

المادة

 -٥٣٧ينظم الوكالء قائمة الجرد بحضور قاضي الصلح في نسختين اصليتين على نسبة

ما يرفع من االختام فيوقع ھذا القاضي امضاءه على القائمة بعد كل فراغ من العمل وتودع احدى
ھاتين النسختين قلم المحكمة في خالل اربع وعشرين ساعة وتبقى النسخة االخرى في ايدي
الوكالء.
وللوكالء ان يستعينوا بمن يشاؤون في تنظيم قائمةالجرد وفي تخمين االشياء.
وتجري مقابلة االشياء التي اعفيت من وضع االختام او التي استخرجت من بين االشياء المختومة
ووضعت لھا قائمة جرد وقدرت قيمتھا كما تقدم بيانه.
المادة  -٥٣٨اذا اعلن االفالس بعد وفاة المفلس ولم تكن قائمة الجرد قد نظمت قبل اعالنه
فيشرع حاال في تنظيمھا وفاقا للصيغ المبينة في المادة السابقة بحضور الورثة او بعد دعوتھم حسب
االصول ويجري االمر على ھذا المنوال اذا توفي المفلس قبل افتتاح قائمة الجرد.
المادة  -٥٣٩يجب على الوكالء في كل تفليسة ان يرفعوا الى القاضي المنتدب في خالل خمسة
عشر يوما من تاريخ استالمھم مھام وظيفتھم تقريرا او حسابا اجماليا عن حالة االفالس الظاھرة
وعن ظروفھا واسبابھا االساسية واالوصاف التي يظھر انھا تصف بھا.
وعلى القاضي المنتدب ان يحيل بال ابطاء ذلك التقرير الى النيابة العامة مع ملحوظاته .واذا لم
يرفع اليه التقرير في المھلة المعينة فعليه ان يعلم النيابة العامة مبينا اسباب التأخير.
المادة  -٥٤٠يحق لضباط النيابة العامة ان ينتقلوا الى محل اقامة المفلس للوقوف على تنظيم
قائمة الجرد ولھم في كل وقت ان يطلبوا ايداعھم جميع المعامالت والدفاتر واالوراق المختصة
بالتفليسة.
المادة  -٥٤١بعد االنتھاء من قائمة الجرد تسلم البضائع والنقود وسندات الدين المطلوب للمفلس
والدفاتر واالوراق واثاث المديون وامتعته الى وكالء التفليسة فيوقعون على استالمھم اياھا في ذيل
قائمة الجرد.
المادة  -٥٤٢يحب على الوكالء من حين استالمھم مھام وظيفتھم ان يقوموا بجميع االعمال
الالزمة لصيانة حقوق المفلس تجاه مديونيه.
وعليھم ايضا ان يطلبوا قيد الرھون على عقارات مديوني المفلس اذا لم يكن المفلس قد طلبه.
ويجري الوكالء القيد باسم جماعة الدائنين ويضمون الى جداولھم شھادة تثبت تعيينھم.
ثم يجب عليھم اخيرا ان يتخذوا قيدا بالرھن االجباري المختص بجماعة الدائنين كما ھو مبين فيما
تقدم.

المادة

 -٥٤٣ويواصل الوكالء تحت اشراف القاضي المنتدب تحصيل الديون المترتبة للمفلس.

المادة  -٥٤٤يحق للقاضي المنتدب بعد سماع اقوال المفلس او بعد دعوته حسب االصول ان
يأذن للوكالء في بيع االشياء المنقولة والبضائع.
وھو يقرر اجراء ھذا البيع اما بالطريقة الحبية واما بالمزايدة العلنية بواسطة دائرة االجراء.
وبمقتضى االذن نفسه وبعد استماع المفلس واستطاع رأي المراقبين اذا وجدوا ،يحق للوكالء على
وجه استثنائي ان يشرعوا في بيع العقارات ال سيما العقارات التي ال تلزم الستثمار المؤسسة
التجارية وفاقا للصيغ المعينة فيما يلي للبيوع العقارية بعد تقرير اتحاد الدائنين.
المادة  -٥٤٥ان النقود الناتجة عن البيوع وعن التحصيالت تسلم حاال الى البنك المجاز له قبول
ودائع الدولة بعد حسم المبالغ التي يقررھا القاضي المنتدب للنفقات والمصاريف .ويجب ان يثبت
للقاضي المنتدب حصول ھذا االيداع في خالل ثالثة ايام من تاريخ القبض .واذا تأخر الوكالء
وجبت عليھم فائدة المبالغ التي لم يودعوھا.
جميع المبالغ التي اودعھا الوكالء او غيرھا من المبالغ التي اودعھا اشخاص آخرون لحساب
التفليسة ال يمكن استرجاعھا اال بقرار من القاضي المنتدب .واذا كان ھناك اعتراض فعلى الوكالء
ان يحصلوا مقدما على قرار برفعه.
ويجوز للقاضي المنتدب ان يامر باجراء الدفع من البنك مباشرة ليد دائني التفليسة وفاقا لجدول
توزيع ينظمه الوكالء ويأمر القاضي المنتدب باجرائه.
المادة  -٥٤٦يحق للوكالء بعد استئذان القاضي المنتدب وبعد دعوة المفلس حسب االصول ان
يصالحوا في كل نزاع يتعلق بجماعة الدائنين حتى ما كان منه مختصا بحقوق او دعاو عقارية.
واذا كان موضوع المصالحة ذا قيمة غير معينة او كانت قيمته تربو على خمسماية ليرة لبنانية
فيجب تصديق المحكمة على المصالحة.
ويدعى المفلس لحضور معاملة التصديق ويكون له في كل حال حق االعتراض عليھا ويكفي
اعتراضه للحؤول دون المصالحة اذا كان موضوعھا امواال عقارية.
ان اعمال التنازل والعدول والرضوخ ال يمكن ان يجريھا الوكالء اال على الطريقة نفسھا.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻔﻠﺲ

المادة  -٥٤٧منذ صدور الحكم باعالن االفالس يستطيع الدائنون ان يسلموا الى وكالء التفليسة
سنداتھم مع جدول يدل على االوراق المسلمة والمبالغ المطلوبة .ويوقع الدائن او وكيله على ھذا
الجدول ويضم اليه تفويض الوكيل.
ويعطى الوكالء سند ايصال بملف االوراق المبرزة ويمكن ارسال ھذا الملف اليھم بواسطة كتاب
مضمون مع علم بالوصول.
وبعد انعقاد جمعية الصلح يرجع الوكالء االوراق التي سلمت اليھم وال يكونون مسؤولين عن
السندات اال في مدة سنة من تاريخ انعقاد ھذه الجمعية.
المادة  -٥٤٨ان الدائنين الذين قيدت اسماؤھم في الموازنة ولم يبرزوا اسناد ديونھم في الثمانية
االيام التي تلي الحكم باعالن االفالس يبلغون في نھاية ھذه المھلة بواسطة النشر في الجرائد او
بكتاب من الوكالء انه يجب عليھم تسليم سنداتھم مع الجدول التفصيلي الى وكالء التفليسة في خالل
خمسة عشر يوما من تاريخ النشر .وتزاد ھذه المھلة للدائنين المقيمين خارج االراضي اللبنانية وفاقا
للقواعد المقررة في باب التليغ من قانون اصول المحاكمات المدنية.
المادة  -٥٤٩يجري تحقيق الديون بعناية وكالء التفليسة وبمعاونة المراقبين اذا وجدوا ،مع
االحتفاظ بموافقة القاضي المنتدب ،وبحضور المفلس او بعد دعوته حسب االصول.
واذا كان وكالء التفليسة يجادلون في صحة الدين كله او بعضه فيبلغون االمر الى الدائن بكتاب
مضمون.
ويعطى الدائن عشرة ايام لتقديم ايضاحاته الخطية او الشفھية.
المادة  -٥٥٠على اثر الفراغ من تحقيق الديون وفي خالل ثالثة اشھر على االكثر من تاريخ
الحكم باعالن االفالس ،يودع الوكالء قلم المحكمة بيانا بالديون التي قاموا بتحقيقھا مع ذكر القرار
الذي اتخذه القاضي المنتدب بناء على اقتراحھم فيما يختص بكل منھا.
وعلى الكاتب ان يعلم الدائنين بال ابطاء بإيداع ھذا البيان بواسطة النشر في الجرائد ،ويرسل اليھم
عالوة على ذلك كتابا يبين فيه لكل منھم المبلغ المقيد له في البيان.
وفي احوال جداستثنائية يمكن تجاوز المھلة المحددة في الفقرة االولى بمقتضى قرار من القاضي
المنتدب.
المادة  -٥٥١كل دائن اثبت دينه او ادرج اسمه في الموازنة يجوز له في خالل ثمانية ايام من
تاريخ النشرات المشار اليھا في المادة السابقة ان يبدي لقلم المحكمة مطالب او اعتراضات بشرح
على اليبان يضعه بنفسه او بواسطة وكيل .ويعطى المفلس الحق نفسه.
ان القاضي المنتدب بعد نھاية ھذه المھلة وبناء على اقتراحات الوكالء مع االحتفاظ بالمطالب
واالعتراضات المعروضة على المحكمة يقرر نھائيا بيان الديون وينفذ الوكالء قراره بتوقيعھم
التصريح اآلتي على جدول الديون المثبتة:

"بناء على اثبات السيد  ............................................أو الشركة
 ...................................................................................قبل او )قبلت( بصفة
دائن )عادي او ممتاز او مرتھن( في التفليسة بمبلغ ."..................................................
المادة  -٥٥٢ان الديون المتنازع عليھا تحال بعناية الكتاب الى المحكمة التجارية لتنظر فيھا
بجلسة تعقد في خالل ثالثين يوما من تاريخ النشر المذكور في المادة  ٥٥٠وتفصل فيھا بناء على
تقرير القاضي المنتدب ويبلغ موعد الجلسة الى الفريقين بواسطة كتاب مضمون يرسله الكاتب قبل
الجلسة بثالثة ايام على االقل.
المادة  -٥٥٣يحق للمحكمة ان تقرر موقتا وجوب قبول الدائن في المناقشات من اجل مبلغ يعينه
القرار نفسه وال يكون ھذا القرار قابال الي طريق من طرق المراجعة.
المادة  -٥٥٤ان الدائن الذي ال يتناول النزاع اال حقه في االمتياز او الرھن العقاري يقبل في
مناقشات التفليسة كدائن عادي.
المادة  -٥٥٥ان الدائنين الذين تخلفوا عن الحضور او عن ابراز سندات ديونھم في المھل
المعينة لھم سواء اكانوا معلومين ام مجھولين ال يشتركون في التوزيع الذي سيجري .على ان باب
االعتراض يبقى مفتوحا امامھم لغاية االنتھاء من توزيع النقود .اما نفقات االعتراض فتبقى على
عاتقھم.
ان اعتراضھم ال يوقف تنفيذ التوزيعات التي امر بھا القاضي المنتدب ولكن اذا شرع في توزيعات
جديدة قبل الفصل في اعتراضھم فيشتركون فيھا بالمبلغ الذي تعينه المحكمة بصورة موقتة ويحتفظ
بھذا المبلغ الى ما بعد الفصل في اعتراضھم.
واذا اعترف لھم فيما بعد بصفة الدائنين فال يحق لھم المطالبة بشيء من التوزيعات التي كان قد امر
بھا القاضي المنتدب ولكن يحق لھم ان يقتطعوا من الموجود الذي لم يوزع الحصص التي تعود
لديونھم من التوزيعات االولى.

المادة

 -٥٥٦ان االسناد التي اصدرتھا شركة تجارية على وجه قانوني ال تخضع لمعاملة تحقيق

الديون.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ ﺣﻠﻮل ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ

اﻟﺠﺰء اﻻول  -ﻓﻲ اﻟﺼﻠﺢ اﻟﺒﺴﻴﻂ

المادة  -٥٥٧يجب على القاضي المفوض في خالل الثالثة االيام التي تلي اختتام جدول الديون
او في خالل الثالثة االيام التي تلي قرار المحكمة الذي صدر عمال باحكام المادة  ٥٥٣اذا كان ھناك
نزاع ،ان يدعوا بواسطة الكاتب الدائنين الذين اثبتت ديونھم للمفاوضة في عقد الصلح .ويجب ان
تتضمن منشورات الصحف وكتب الدعوة الغرض الذي من اجله يعقد االجتماع.
اما الدائنون الذين قبلت ديونھم موقتا فيدعى كل واحد منھم بكتاب مضمون في خالل الثالثة االيام
التي تلي قرار المحكمة في شأنھم.
المادة  -٥٥٩يقدم وكالء التفليسة تقريرا عن حالتھا وعن المعامالت والعمليات التي اجريت
ويجب ان تسمع اقوال المفلس.
ويسلم تقرير وكالء التفليسة المشتمل على توقيعھم الى القاضي المفوض فينظم ھذا القاضي محضرا
عما قيل وتقرر في الجمعية.
المادة  -٥٦٠ال يجوز للدائنين المتناقشين ان يقبلوا عقد الصلح بعد التفليسة ما لم تتوفر الشروط
االتية واال كان العقد باطال.
ان ھذا العقد ال يتم اال بتصويت عدد من الدائنين يؤلفون االكثرية ويكون لھم ثلثا مبلغ الديون
المقبولة على وجه نھائي او موقت وفاقا الحكام الجزء الثالث من الفصل الثالث ،على ان الديون
المطلوبة للذين لم يشتركوا في التصويت تحسم عند حساب غالبية االصوات وغالبية المبالغ.
وال يشترك في التصويت زوج المفلس واقرباؤه ومصاھروه حتى الدرجة الرابعة وال االشخاص
الذين تفرغوا لھم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح االحتياطي.
المادة  -٥٦١ان الدائنين الحاصلين على رھن عقاري او امتياز رھن منقول ال يحق لھم ان
يصوتوا اال اذا تنازلوا عن تأميناتھم وفاقا للشروط المبينة في باب الصلح االحتياطي.

المادة

 -٥٦٢يجب ان يوقع عقد الصلح في نفس الجلسة واال كان باطال .واذا لم يرض بالصلح

اال غالبية عدد الدائنين او غالبية الحائزين لثلثي الديون منھم فتؤجل المناقشة ثمانية ايام ال مھلة
بعدھا وفي ھذه الحال ال يجب على الدائنين الذين حضروا الجمعية االولى او كانوا ممثلين فيھا
على وجه قانوني ووقعوا امضاءھم على محضر جلستھا ان يحضروا الجمعية الثانية .وتبقى
القرارات التي اتخذوھا والموافقات التي ابدوھا صالحة يعتد بھا اال اذا جاءوا وعدلوھا في
االجتماع االخير.
ان توقيع الدائنين في الجمعيات يمكن ان يستعاض عنه بتوقيع منھم على بطاقة تصويت تلحق
بالمحضر.
المادة  -٥٦٣ال يجوز عقد الصلح لمفلس حكم عليه باالفالس االحتيالي.
واذا كان التحقيق جاريا في شأن افالس احتيالي فيدعى الدائنون ليقرروا ما اذا كانوا ينوون المناقشة
في امر الصلح عند التبرئة فيؤجلون الفصل في ھذا الشأن الى ما بعد انتھاء التعقبات.
على ان ھذا التأجيل ال يمكن تقريره اال اذا توفرت غالبية العدد وغالبية المبلغ المعينتين فيما تقدم.
واذا اقتضت الحال اجراء المناقشة في امر الصلح بعد انتھاء مدة التأجيل فتطبق على المناقشة
الجديدة القواعد المعينة في المادة السابقة.
المادة  -٥٦٤اذا حكم على المفلس الفالس بسيط كان عقد الصلح ممكنا .على ان الدائنين
يمكنھم في حالة البدء بالتعقبات ان يؤجلوا التناقش الى ما بعد انتھائھا وفاقا الحكام المادة السابقة.
المادة  -٥٦٥اذا كان االمر يختص بشركة تجارية اصدرت سندات فان الصلح ال يمكن عقده اال
اذا وافقت عليه جمعية حملة السندات وابدت رأيھا في االحوال وعلى الشروط المبينة في باب
الصلح االحتياطي.
المادة  -٥٦٦يجوز االعتراض على الصلح لجميع الدائنين الذين كان لھم حق االشتراك في عقد
الصلح وللذين جرى االعتراف بحقوقھم بعدئذ ولممثلي جماعة اصحاب السندات اذا وجدوا,
ويجب ان يكون االعتراض معلال وان يبلغ الى وكيل التفليسة والى المفلس في خالل الثمانية ايام
التي تلي عقد الصلح او عقد جمعية اصحاب السندات واال كان باطال .ويجب ان يشتمل على
دعوتھم الى اول جلسة تعقدھا المحكمة.
واذا لم يكن للتفليسة اال وكيل واحد وكان معارضا في عقد الصلح وجب عليه ان يطلب تعيين
وكيل جديد ،ويلزمه بالنظر الى ھذا الوكيل ان يطبق الصيغ المنصوص عليھا في ھذه المادة.
المادة  -٥٦٧تجري معاملة تصديق الصلح لدى المحكمة بناء على استدعاء الفريق السابق .وال
يجوز للمحكمة ان تفصل قبل انصرام مھلة االيام الثمانية المنصوص عليھا في المادة السابقة.
واذا قدمت اعتراضات في خالل المھلة المذكورة فتفصل المحكمة قضية االعتراضات وقضية

التصديق بحكم واحد.
واذا قبل االعتراض فالحكم ببطالن الصلح يتناول جميع ذوي العالقة.
المادة  -٥٦٨وفي جميع االحوال يضع القاضي المفوض قبل الحكم في مسألة التصديق تقريرا
عن اوصاف االفالس وعن امكان قبول الصلح.
المادة  -٥٦٩اذا لم تراع القواعد المنصوص عليھا فيماتقدم او ظھر ان اسبابا تختص بالمصلحة
العامة او بمصلحة الدائنين تحول دون الصلح لزم المحكمة عندئذ ان ترفض التصديق.
ويمكنھا ايضا ان ترفض تصديق عقد الصلح اذا كان ال يتضمن نصا يجيز لرئيس المحكمة ان
يعين مفوضا او عدة مفوضين يكلفون السھر على تنفيذه وفك الرھن العقاري المختص بجماعة
الدائنين اذا كانوا قد اجازوه ،ومراقبة تحويل الموجودات الى نقود.
المادة  -٥٧٠ان تصديق عقد الصلح يجعله واجبا على جميع الدائنين سواء اكانوا مذكورين في
الموازنة ام ال وسواء كانت ديونھم محققة او غير محققة .وھو نافذ حتى في حق الدائنين المقيمين
خارج االراضي اللبنانية وفي حق الذين قبل دخولھم موقتا في المناقشة ايا كان المبلغ الذي
سيخصص لھم فيما بعد بمقتضى الحكم النھائي.
على ان الصلح ال يكون نافذا في حق الدائنين اصحاب االمتيازات والرھون اذا كانوا لم يتنازلوا
عنھا وال في حق الدائنين العاديين اذا كان دينھم قد نشأ في اثناء مدة التفليسة.
المادة  -٥٧١على اثر صدور حكم التصديق واكتسابه صفة القضية المحكمة تنقطع مفاعيل
االفالس مع االحتفاظ بسقوط الحقوق السياسية المنصوص عليھا في المادة .٥٠٠
ان وكالء التفليسة الذي تنتھي وظيفتھم يقدمون للمفلس حسابھم النھائي بحضور القاضي فتجري فيه
المناقشة ويقرر ،ثم يسلم الوكالء الى المفلس مجموع امواله ودفاتره واوراقه واشيائه فيعطيھم سند
ايصال مقابل تسليمھا.
وينظم القاضي المفوض محضرا لكل ذلك وتنتھي وظيفته.
واذا قام نزاع فالفصل فيه للمحكمة.
المادة  -٥٧٢يتضمن عقد الصلح مھال اليفاء الديون اقساطا آلجال متتابعة كما يتضمن على
وجه عام ابراء المديون من جزء كبير او صغير من دينه .بيد ان ھذا االبراء يترك على عاتقه
موجبا طبيعيا.
ويجوز ان ال يعقد الصلح اال بشرط االيفاء اذا ايسر المديون وفاقا للشروط المعينة في باب الصلح
االحتياطي.

المادة  -٥٧٣يبقى الرھن العقاري المترتب لجماعة الدائنين تأمينا اليفاء مبلغ الدين المنصوص
عليه في عقد الصلح.

المادة

 -٥٧٤يحق للدائنين فيما عدا ذلك ان يطلبوا كفيال او عدة كفالء لضمان تنفيذ عقد الصلح.

المادة  -٥٧٥ما دام المبلغ المنصوص عليه في عقد الصلح لم يدفع بكامله ال يجوز للمديون ان
يقوم باي تصرف غير عادي ال يتطلبه سير التجارة نفسھا ،ما لم يكن ھناك اتفاق على العكس،
فيجب ان تراعى في ھذا الوجه االحكام المنصوص عليھا في باب الصلح االحتياطي.
المادة  -٥٧٦ال تقبل اية دعوى البطال الصلح بعد التصديق اال اذا كانت مبنية على خداع
اكتشف بعد ھذا التصديق وكان ناشئا عن اخفاء مال المفلس او المبالغة في الديون المطلوبة منه.
ويجوز لكل دائن ان يقيم ھذه الدعوى .على ان اقامتھا يجب ان تكون في خالل خمس سنوات بعد
اكتشاف الخداع.
ويبطل عقد الصلح ايضا اذا حكم على المفلس الرتكابه افالسا احتياليا.
ويكون ابطال عقد الصلح مبرئا لذمة الكفالء الذين لم يشتركوا في الخداع.
المادة  -٥٧٧اذا جرى بعد تصديق عقد الصلح تعقب المفلس من اجل االفالس االحتيالي
وصدرت بحقه مذكرة توقيف موقت او غير موقت ،جاز للمحكمة ان تأمر بما يحق لھا اتخاذه من
التدايبر االحتياطية .وتلغى ھذه التدابير حكما منذ صدور قرار بمنع المحاكمة او حكم بالتبرئة او
باالعفاء.
المادة  -٥٧٨اذا لم ينفذ المفلس شروط عقد الصلح جاز ان تقام عليه دعوى لدى المحكمة لفسخ
ھذا العقد يحضرھا الكفالء او يدعون اليھا حسب االصول اذا كان ھناك كفالء.
المادة  -٥٧٩عندما تطلع المحكمة على الحكم القاضي باالفالس االحتيالي تعمد الى تعيين قاضي
منتدب ووكيل او عدة وكالء للتفليسة .وتعمد ايضا إلى ھذا التعيين في القرار الذي تقضي فيه
بإبطال عقد الصلح او بفسخه.
ويجوز لھؤالء الوكالء ان يقوموا بوضع االختام.
وعليھم ان يشرعوا بال ابطاء بمعاونة قاضي الصلح وبناء على قائمة الجرد القديمة ،في مراجعة
االسناد المالية واالوراق ،وان يقوموا عند االقتضاء بجرد تكميلي.
وعليھم ايضا ان يضعوا موازنة اضافية .وكذلك يلزمھم بال ابطاء ان يلصقوا وان يدرجوا في

الصحف المختصة ،مع خالصة الحكم القاضي بتعيينھم ،دعوة للدائنين الجدد  -اذا وجدوا  -يطلبون
اليھم ابراز سندات ديونھم في خالل خمسة عشر يوما الجراء تحقيقھا.
ويتم ھذا التحقيق على الطريقة المبينة في الجزء الثالث من الفصل الثالث.
المادة  -٥٨٠يشرع بال تأخر في تحقيق سندات الديون المبرزة عمال باحكام المادة السابقة.
وليس ھناك داع الجراء تحقيق جديد في شأن الديون التي سبق تحقيقھا وتثبيتھا ،ذلك مع االحتفاظ
بحق رفض الديون او تنقيصھا اذا كانت عندئذ قد اوفيت كلھا او جزء منھا.
المادة  -٥٨١بعد االنتھاء من االعمال المتقدم ذكرھا يدعى الدائنون البداء رايھم في ابقاء
الوكالء او استبدالھم اذا لم يعقد صلح جديد.
المادة  -٥٨٢ان االعمال التي قام بھا المفلس بعد تصديق عقد الصلح وقبل ابطاله او فسخه ال
تبطل اال عند وقوع خداع اصاب حقوق الدائنين.
المادة  -٥٨٣ان الدائنين السابقين لعقد الصلح تعاد اليھم جميع حقوقھم بالنسبة الى المفلس وحده.
اما بالنسبة الى جماعة الدائنين فال يمكنھم الدخول فيھا اال ضمن الحدود اآلتية :اذا كانوا لم يقبضوا
شيئا من المعدل المئوي عند التوزيع فيدخلون فيھا بكامل دينھم.
اما اذا كانوا قد استوفوا جزءا من ذاك المعدل فيدخلون بجزء من ديونھم االصلية يوازي الجزء
الذي كانوا موعودين به من المعدل المئوي ولم يقبضوه.
وتطبق احكام ھذه المادة في حالة وقوع افالس ثان لم يسبقه ابطال عقد الصلح او فسخه.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﺗﺤﺎد اﻟﺪاﺋﻨﻴﻦ

المادة  -٥٨٤اذا لم يعقد صلح كان الدائنون حتما في حالة االتحاد.
ويستشيرھم القاضي المنتدب بال تأخر فيما يتعلق باعمال االدارة وفي شأن ابقاء وكالء التفليسة او
استبدالھم .ويقبل في المناقشة الدائنون الممتازون او الحائزون لرھن عقار او منقول.
وينظم محضر القوال الدائنين وملحوظاتھم .وعند اطالع المحكمة عليه تعين وكالء االتحاد ،ويجب
على وكالء التفليسة الذين خرجوا من وظائفھم ان يقدموا حسابا للوكالء الجدد بحضور القاضي

المنتدب وبعد دعوة المفلس بحسب االصول.
المادة  -٥٨٥يستشار الدائنون فيما اذا كان من المستطاع اعطاء المفلس اعانة من مال التفليسة.
فاذا رضيت غالبية الدائنين الحاضرين جاز اعطاؤه مبلغا على سبيل االعانة من مال التفليسة
فيقترح الوكالء مبلغا ويحدده القاضي المنتدب بقرار ال يجوز لغير الوكالء ان يعترضوا عليه امام
المحكمة.

المادة

 -٥٨٦اذا افلست شركة اشخاص فللدائنين ان ال يقبلوا عقد الصلح اال مع شريك او عدة

شركاء.
وفي ھذه الحالة يبقى مجموع اموال الشركة خاضعا لنظام اتحاد الدائنين .وتستثنى االموال
الشخصية المختصة بالذين عقد معھم الصلح .وال يجوز ان يتضمن ھذا التعاقد الخاص معھم التزاما
يوجب عليھم دفع أي معدل اال من اموال خارجة عن اموال الشركة.
ويبرأ من كل تضامن الشريك الذي عقد معه صلح خاص.
المادة  -٥٨٧يمثل وكالء التفليسة جماعة الدائنين ويقومون باعمال التصفية.
على انه يجوز للدائنين ان يوكلوھم بمواصلة استثمار االموال الموجودة.
وتعين في قرار توكيلھم مدة ھذا االستثمار ومدى اتساعه كما تعين المبالغ الذي يجوز ابقاؤھا بين
ايديھم ليتمكنوا من القيام بالنفقات والمصاريف .على ان ھذا القرار ال يجوز اتخاذه اال بحضور
القاضي المنتدب وغالبية تمثل ثالثة ارباع الدائنين عددا وثالثة ارباع الديون التي لھم.
ويقبل االعتراض على ھذا القرار من المفلس ومن الدائنين المعارضين.
على ان االعتراض ال يستوجب وقف التنفيذ.
المادة  -٥٨٨اذا أدت اعمال الوكالء الى التزامات تتجاوز قيمتھا مال االتحاد فان الدائنين الذين
اجازوا تلك االعمال يكونون وحدھم مسؤولين شخصيا عما يتجاوز حصتھم في المال المذكور ولكن
مسؤوليتھم ال تتعدى حدود الوكالة التي اعطوھا ويشتركون فيھا على نسبة ما لھم من الديون.
المادة  -٥٨٩يشرع الوكالء في استيفاء ما لم يوف من الديون.
ويمكنھم ان يقبلوا المصالحة على نفس الشروط التي كانت متبعة قبال بالرغم من كل اعتراض يبديه
المفلس.
اما االتفاقات على مبلغ مقطوع ،فيجب على الدائنين ان يطرحوھا على بساط المناقشة في جمعية
يدعوھم الى عقدھا القاضي النتدب بناء على طلب الوكالء او أي دائن من الدائنين .ويجب على
المحكمة ان تعطي الوكالء ترخيصا في ھذا الشأن.

المادة  -٥٩٠يجب على الوكالء ان يشرعوا في بيع االموال المنقولة على اختالف انواعھا ومن
جملتھا المؤسسة التجارية ،تحت اشراف القاضي المنتدب وبدون حاجة الى دعوة المفلس ،وفاقا
للصيغ المنصوص عليھا ليبع المنقوالت في اثناء المدة االعدادية.
المادة  -٥٩١اذا لم تكن ھناك معاملة بيع جبري بدئ بھا قبل االتحاد فيفوض اجراء البيع الى
الوكالء دون سواھم ويلزمھم ان يشرعوا فيه خالل ثمانية ايام بترخيص من القاضي المنتدب
وبعناية دائرة االجراء الموجودة في موقع االمالك.
المادة  -٥٩٢يضع الوكالء دفتر الشروط الذي ستجري بمقتضاه المزايدة ويدرجون فيه ما
تقضي بذكره المادة  ٧٤٤من قانون اصول المحاكمات المدنية.
وتطبق في البيع عالوة على ما تقدم المواد  ٧٤٦و) ٧٤٧الفقرة االولى( و ٧٥٣الى  ٧٦١و٧٦٣
الى  ٧٦٧و ٧٧٨الى  ٧٩٢من قانون اصول المحاكمات المدنية ما خال االحكام التي ال تعارض
ماھية ھذه المعاملة.
ان المزايدة بمجرد حصولھا تحرر االمالك من قيود االمتيازات والرھون العقارية.
المادة  -٥٩٣يدعو القاضي المنتدب الدائنين المتحدين لالجتماع مرة واحدة على االقل في السنة
االولى .وكذلك في السنوات التالية اذا اقتضت الحال.
ويجب على الوكالء ان يقدموا في االجتماعات حسابا عن ادارتھم.
المادة  -٥٩٤ان اموال التفليسة توزع على جميع الدائنين على نسبة الدين المثبت لكل منھم بعد
حسم مصاريف ادارة التفليسة واالعانات التي منحت للمفلس او لعائلته والمبالغ التي دفعت للدائنين
الممتازين.
المادة  -٥٩٥ولھذه الغاية يقدم الوكالء بيانا شھريا للقاضي المنتدب عن حالة التفليسة والمبالغ
الي اودعت البنك المعين لقبول ودائع الدولة ثم يأمر القاضي المنتدب عند االقتضاء بتوزيع المال
على الدائنين ويعين مبلغه ويھتم بابالغ االمر الى جميع الدائنين.
المادة  -٥٩٦ال يجوز للوكالء ان يقوموا باي ايفاء اال مقابل تقديم السند المثبت للدين.
ويذكرون على السند المبلغ الذي دفعوه او امروا بدفعه.
واذا كان تقديم السند غير ممكن فيجوز للقاضي المنتدب ان يأمر بالدفع بعد اطالعه على محضر
تحقيق الديون.

وفي جميع االحوال يعترف الدائن بااليصال على ھامش جدول التوزيع.
المادة  -٥٩٧بعد انتھاء تصفية التفليسة يدعو القاضي المنتدب الدائنين لالجتماع.
وفي ھذا االجتماع االخير يقدم الوكالء حسابھم ويكون المفلس حاضرا او مدعوا حسب االصول.
فيبدي الدائنون رايھم في مسألة عذر المفلس ويوضع محضر لھذا الغرض يدرج فيه كل دائن اقواله
وملحوظاته.
وبعد انفضاض ھذا االجتماع ينحل االتحاد حتما.
المادة  -٥٩٨يقدم القاضي المنتدب للمحكمة قرار الدائنين المختص بمعذرة المفلس وتقريرا عن
صفات التفليسة وظروفھا.
ثم تصدر المحكمة قرارھا باعتبار المفلس معذورا او غير معذور.
المادة  -٥٩٩ان مرتكبي االفالس االحتيالي والمحكوم عليه لتزوير او سرقة او احتيال او سوء
ائتمان او اختالس اموال عامة ال يمكن ان يعدوا معذورين.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﻟﺼﻠﺢ ﺑﺎﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻔﻠﺲ

المادة  -٦٠٠يجوز عقد الصلح بالتنازل الكلي او الجزئي عن موجودات المفلس.
اما شروط ھذا الصلح فھي نفس الشروط المنصوص عليھا لعقد الصلح البسيط.
على ان رفع يد المفلس فيما يختص باالموال المتنازل عنھا ال ينتھي بعقد ھذا الصلح بل تباع ھذه
االموال بعناية وكالء يعينون على منوال كالء االتحاد .ويكون البيع وتوزيع المال خاضعين لنفس
القواعد المرعية في حالة االتحاد.
ثم يسلم الى المديون من حاصل بيع االموال المتنازل عنھا ما زاد على الديون المطلوبة منه.

اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻗﻔﺎل اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ ﻟﻌﺪم ﻛﻔﺎﻳﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

المادة  -٦٠١اذا حدث في أي وقت قبل تصديق الصلح وتأليف اتحاد الدائنين ،ان مجرى اعمال
التفليسة وقف لعدم كفاية الموجودات جاز للمحكمة بناء على تقرير القاضي المتندب او من تلقاء
نفسھا ان تحكم باقفال التفليسة.
وبھذا الحكم يعود الى كل دائن حق المداعاة الفردية.
المادة  -٦٠٢يجوز للمفلس ولكل شخص من ذوي الحقوق ان يطلب في كل وقت من المحكمة
الرجوع عن ھذا الحكم اذا ثبت وجود مال كاف للقيام بنفقات التفليسة او سلم الى الوكالء المبلغ
الكافي لھا.
وفي جميع االحوال يجب ان توفى اوال نفقات المداعاة التي جرت عمال باحكام المادة السابقة.

اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻻدﻻء ﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﻠﻴﺴﺔ

اﻟﺠﺰء اﻻول  -ﻓﻲ اﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﻦ

المادة  -٦٠٣ان الدائن الذي يحمل اسناد دين ممضاة او مظھرة او مكفولة بوجه التضامن من
المفلس ومن شركاء له في الموجب مفلسين ايضا ،يشترك في التوزيع مع كل جماعات الدائنين
ويكون اشتراكه فيھا على قدر مبلغ دينه االسمي الى ان يتم ايفاؤه.
المادة  -٦٠٤وال يحق على االطالق لتفليسات الملزمين بموجب واحد ان يطالب بعضھا بعضا
لدى المحاكم بالحصص المدفوعة اال اذا كان مجموع تلك الحصص التي تؤديھا التفليسات
المذكورة يزيد على مجموع اصل الدين وتوابعه .ففي ھذه الحالة تعود الزيادة الى الموجب عليھم
الذين يكفلھم بقية شركائھم في الموجب مع مراعاة ترتيب التزاماتھم.

المادة  -٦٠٥اذا كان الدائن يحمل سندات منشأة بوجه التضامن على المفلس واشخاص آخرين
واستوفى جزءا من دينه قبل وقوع االفالس فال يشترك مع جماعة الدائنين اال بعد اسقاط الجزء
المستوفى ويحتفظ ،فيما يبقى واجبا له من الدين ،بحقوقه على الشريك في الموجب او الكفيل.
اما الشريك في الموجب اوالكفيل الذي قام بااليفاء الجزئي فيشترك مع جماعة الدائنين نفسھا فيما
يختص بجميع ما اوفاه عن المفلس.
المادة  -٦٠٦بالرغم من عقد الصلح يبقى للدائنين حق اقامة الدعوى على شركاء المفلس في
الموجب لمطالبتھم بجميع ما لھم من الدين ،ويحق لھؤالء الشركاء التدخل في قضية تصديق الصلح
البداء ملحوظاتھم.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻧﻲ  -ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺮداد واﻻﻣﺘﻨﺎع ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻠﻴﻢ

المادة  -٦٠٧لالشخاص الذين يدعون ملكية اموال موجودة في حوزةالمفلس ان يطلبوا
استردادھا ،ولوكالء التفليسة ان يقبلوا طلبات االسترداد بعد موافقة القاضي المتندب ،اما اذا كان
ھناك نزاع فالمحكمة تفصل فيه بعد سماع اقوال القاضي المنتدب.
المادة  -٦٠٨ويجوز على الخصوص المطالبة برد االوراق التجارية وغيرھا من االسناد غير
الموفاة التي وجدت عينا تحت يد المفلس وقت افتتاح التفليسة اذا كان مالكھا قد سلمھا الى المفلس
على سبيل التوكيل لتحصيل قيمتھا وحفظھا عنده تحت تصرف المالك او كان تسليمھا اليه مخصصا
بايفاء معين.
ويجوز ايضا طلب استرداد االوراق النقدية المودعة عند المفلس اذا تمكن المودع من اثبات ذاتيتھا.
المادة  -٦٠٩كذلك يجوز طلب استرداد البضائع كلھا او بعضھا ما دامت موجودة عينا اذا كانت
مسلمة الى المفلس على سبيل الوديعة او الجل بيعھا على حساب مالكھا.
كما يجوز طلب استرداد ثمن تلك البضائع او جزءا من ثمنھا اذا كان لم يدفع او لم تجر عليھا
المقاصة في حساب جار يبن المفلس والمشتري.

المادة  -٦١٠يجوز للبائع ان يمتنع عن تسليم البضائع وغيرھا من المنقوالت التي باعھا اذا
كانت لم تسلم الى المفلس او لم ترسل اليه او الى شخص آخر لحسابه.
المادة  -٦١١يجوز للبائع ان يسترد البضائع المرسلة الى المفلس للتمكن من استعمال حقه في
حبسھا ما دامت لم تسلم في مخازن المفلس او في مكان له فيه مظھر التصرف او في مخازن وسيط
كلفة المفلس ان يبيعھا لحسابه.
على ان طلب االسترداد ال يقبل اذا كانت البضائع قد بيعت ثانية قبل وصولھا بال خداع لمشتر آخر
حسن النية.
المادة  -٦١٢اذا كان المشتري قد تسلم البضائع قبل افالسه فال يجوز للبائع ان يتذرع بدعوى
الفسخ وال بدعوى االسترداد وال بامتياز ما.
المادة  -٦١٣في االحوال التي يجوز فيھا للبائئع ان يستعمل حقه في حبس البضائع يجوز لوكالء
التفليسة بعد حصولھم على ترخيص من القاضي المنتدب ان يتشبثوا بتسليم البضائع بعد دفع الثمن
المتفق عليه للبائع.
المادة  -٦١٤اذا لم يتخذ الوكالء ھذا القرار فللبائع ان يفسخ البيع بشرط ان يدفع الى جماعة
الدائنين المبلغ الذي قبضه على الحساب.
ويمكنه ان يحصل على بدل الضرر الذي لحق به من جراء فسخ البيع وان يشترك لھذه الغاية مع
جماعة الدائنين العاديين.

المادة

 -٦١٥ان حقوق االسترداد المختصة بزوجة المفلس تحدد وفاقا للقواعد المبينة فيما يلي.

اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ  -اﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺮﻫﻦ او اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻘﻮل

المادة  -٦١٦ان دائني المفلس الحائزين بوجه قانوني لرھن او امتياز خاص على منقول ال
تدرج اسماؤھم في جدول جماعة الدائنين اال على سبيل التذكير.

المادة  -٦١٧يجوز للوكالء في كل حين بعدالحصول على ترخيص من القاضي المنتدب ان
يستردوا لمصلحة التفليسة ،االشياء المرھونة بعد ايفاء الدين.
المادة  -٦١٨اذا لم يسترد الوكالء المرھون وباعه الدائن بثمن يزيد على الدين فالوكالء يقبضون
الزيادة ،واذا كان الثمن اقل من الدين فالدائن المرتھن يشترك بما بقي له من دينه مع جماعة
الدائنين بصفة دائن عادي.
المادة  -٦١٩يقدم الوكالء للقاضي المنتدب بيانا باسماء الدائنين الذين يدعون امتيازا على اموال
منقولة فيجيز ھذا القاضي عند االقتضاء ايفاء ديونھم من اول مبلغ نقدي يحصل.
واذا قام نزاع على االمتياز فتفصل فيه المحكمة.

اﻟﺠﺰء اﻟﺮاﺑﻊ  -اﺻﺤﺎب اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻤﺆﻣﻨﺔ ﺑﺮﻫﻦ او اﻣﺘﻴﺎز ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎر

المادة  -٦٢٠اذا حصل توزيع ثمن العقارات قبل توزيع ثمن المنقوالت او حصل التوزيعان معا
فان الدائنين الحائزين المتياز او رھن عقاري الذين لم يستوفوا كل دينھم من ثمن العقارات
يشتركون على نسبة الباقي لھم مع الدائنين العاديين في توزيع االموال المختصة بجماعة ھؤالء
الدائنين بشرط ان تكون ديونھم محققة بحسب الصيغ المقررة فيما سبق.
المادة  -٦٢١اذا اجري توزيع واحد او اكثر للنقود الحاصلة في ثمن المنقوالت قبل توزيع ثمن
العقارات فان الدائنين الحائزين المتياز او رھن عقاري والمحققة ديونھم يشتركون في التوزيع على
نسبة مجموع ديونھم مع االحتفاظ عند االقتضاء بما يلزمھم ارجاعه كما سيأتي.
المادة  -٦٢٢بعد بيع العقارات واجراء التصفية النھائية لحساب الدائنين ذوي االمتياز او الرھن
العقاري بحسب ترتيب درجاتھم ال يجوز لمن كان منھم مستحقا بحسب درجته ان يستوفي كل دينه
من ثمن العقارات المرھونة او ان يقبض ما يصيبه من توزيع اثمانھا اال بعد حسم ما استوفاه من
جماعة الدائنين العاديين.

اما المبالغ التي تحسم علٮھذا الوجه فال تبقى لجماعة الدائنين ذوي الرھون العقارية بل ترجع الى
جماعة الدائنين العاديين الذين تقتطع ھذه المبالغ لمصلحتھم.
المادة  -٦٢٣اما الدائنون الحائزون لرھن عقاري الذي ال يوفي نصيبھم في توزيع ثمن العقارات
اال جزءا من دينھم فيتبع المنوال اآلتي فيما يختص بھم :ان حقوقھم في المال المخصص لجماعة
الدائنين العاديين تحدد نھائيا على قدر المبالغ التي تبقى واجبة لھم بعد حسم نصيبھم في توزيع ثمن
العقارات .اماما اخذوه زيادة على ھذا القدر في التوزيع السابق فيحسم من نصيبھم في ثمن العقارات
ويرجع الى جماعة الديون العادية.
المادة  -٦٢٤ان الدائنين الذين ال نصيب لھم في توزيع ثمن العقارات يعدون كدائنين عاديين
ويخضعون بھذه الصفة لمفاعيل الصلح وجميع االعمال المختصة بجماعة الديون العادية.

اﻟﺠﺰء اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ ﺣﻘﻮق زوﺟﺔ اﻟﻤﻔﻠﺲ

المادة  -٦٢٥اذا افلس الزوج فتسترجع الزوجة عينا العقارات والمنقوالت التي ثبت انھا كانت
مالكة لھا قبل الزواج ،واالموال التي آلت اليھا بطريقة مجانية في اثناء مدة الزواج.
كذلك يحق لھا ان تسترجع االمالك التي اشترتھا في اثناء مدة زواجھا باستعمال نقود آلت اليھا على
الوجه المتقدم بشرط ان ينص عقد الشراء بصراحة على بيان استعمال النقود وان تثبت الزوجة
مصدرھا.
المادة  -٦٢٦فيما خال االفتراض المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة السابقة تحسب
االموال التي احرزتھا الزوجة مقابل بدل في اثناء مدة الزواج مشتراة بنقود زوجھا .ويجب ان تضم
الى موجودات التفليسة ،اال اذا قدمت الزوجة برھانا على العكس.
المادة  -٦٢٧اذا اوفت الزوجة ديونا لحساب زوجھا كانت ھناك قرينة قانونية على انھا اوفت
ھذه الديون من مال زوجھا فال يمكنھا ان تقيم اية دعوى على التفليسة ،اال اذا قام البرھان على
العكس.

المادة  -٦٢٨اذا كان الزوج تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بال حرفة اخرى معينة ثم
صار تاجرا في خالل السنةنفسھا فان العقارات التي كان يملكھا في وقت الزواج أو آلت اليه باالرث
او بالھبة بين االحياء او بالوصية تكون وحدھا خاضعة لرھن الزوجة.
المادة  -٦٢٩ان المرأة التي كان زوجھا تاجرا في وقت عقد الزواج او كان عندئذ بال حرفة
اخرى معينة ثم صار تاجرا في خالل السنة التي تلي عقد الزواج ال يحق لھا ان تقيم اية دعوى على
التفليسة من اجل المنافع المنصوص عليھا في صك الزواج .وفي ھذه الحالة ال يحق للدائنين ان
يتذرعوا من جھتھم بالمنافع التي منحتھا الزوجة لزوجھا في الصك المذكور.
والھبات الممنوحة في اثناء مدة الزواج ھي ايضا باطلة.

اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ  -ﻓﻲ اﺻﻮل اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﺰة

المادة  -٦٣٠اذا نتج عن الموازنة التي يقدمھا المفلس او من معلومات تالية ان موجودات
التفليسة ال تتجاوز الفين وخمسماية ليرة لبنانية او ظھر ان المعدل الذي يراد توزيعه ال يمكن ان
يتجاوز عشرة في المئة جاز للمحكمة اما من تلقاء نفسھا واما بناء على طلب الدائنين ان تأمر
باجراء اعمال التفليسة وفاقا الصول المحاكمة المسماة "بالموجزة".

المادة

 -٦٣١ان اصول المحاكمة المتقدم ذكرھا تختلف عن اصول المحاكمة العادية بالميزات

اآلتية:
 -١ان المھل البراز سندات الدين ولالعتراض او االستئناف وغيرھا من المھل المنصوص عليھا
في المواد ٤٩٧و ٥١٢و ٥٤٨و ٥٦٦و ٥٧٩من ھذا القانون تخفض الى النصف .واذا كانت
المھلة خمسة عشر يوما فتخفض الى ثمانية ايام .اما زيادة المھلة المنصوص عليھا في المادة
 ٥٤٨لمصلحة الدائنين المقيمين في خارج االراضي اللبنانية فال تقبل التخفيض.
 -٢ال توضع االختام.
 -٣ال يعين مراقبون.
 -٤يتولى القاضي المنتدب فصل المنازعات التي تقام في شأن الديون مع االحتفاظ بحق االستئناف
عند االقتضاء لدى المحكمة االستئنافية.
 -٥يحق للقاضي المنتدب ان يجيز كل المصالحات.
 -٦ال يجري اال توزيع واحد للنقود.

 -٧يقوم القاضي المنتدب بحسم المنازعات المتعلقة بحساب وكيل التفليسة ومخصصاته.

اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ  -ﻓﻲ اﻻﻓﻼس اﻟﺘﻘﺼﻴﺮي او اﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻲ

المادة  -٦٣٢تنظر المحكمة البدائية الجزائية في قضايا االفالس التقصيري بناء على طلب
وكالء التفليسة او اي شخص من الدائنين او النيابة العامة .ويعاقب مرتكب ھذا االفالس بالحبس من
شھر الى سنة مع مراعاة الظروف المخففة للجرم.
المادة  -٦٣٣كل تاجر يوجد في احدى الحاالت اآلتية يعتبر مفلسا مقصرا:
 -١اذا كانت نفقاته الشخصية او نفقات يبته تعد فاحشة.
 -٢اذا انفق مبالغ كبيرة على عمليات من نوع القمار الصرف او على مجازفات في البورصة او
في شراء بضائع.
 -٣اذا اشترى قبل انقطاعه عن االيفاء وبقصد تأخير افالسه مقدارا من البضائع لبيعھا باقل من
الثمن العادي او اندفع بالقصد نفسه الى عقد قروض ومداولة اوراق تجارية او غير ذلك من
الوسائل المرھقة بغية الحصول على نقود.
 -٤اذا قام بعد انقطاعه عن الدفع بايفاء الحد الدائنين يضر بمصلحة الجماعة.
المادة  -٦٣٤كل تاجر يوجد في احدى الحاالت اآلتية يمكن اعتباره مفلسا مقصرا:
 -١اذا اخذ على نفسه لحساب الغير بدون مقابل التزامات تعتبر باھظة جدا بالنظر الى حالته وقت
التزامھا.
 -٢اذا اعلن افالسه مجددا ولم يكن قد اوفى الموجبات المفروضة عليه بمقتضى صلح سابق.
 -٣اذا لم يعمل بمقتضى الموجبات المختصة بسجل التجارة.
 -٤اذا لم يقدم لقلم المحكمة في خالل عشرين يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع التصريح الذي
يوجبه ھذا القانون او كان التصريح المذكور ال يتضمن اسماء جميع الشركاء المتضامنين.
 -٥اذا لم ينظم دفاتر ولم يقم بجرد صحيح او كانت الدفاتر وقوائم الجرد ناقصة او مخالفة لالصول
او لم تكن مطابقة لحالته الحقيقية فيما له وما عليه ،ما لم يكن ھناك خداع.
المادة  -٦٣٥ان نفقات الدعوى التي تقيمھا النيابة العامة من اجل افالس تقصيري ال يجوز في
حال من االحوال ان توضع على عاتق جماعة الدائنين.

وفي حالةعقد الصلح ال يجوز للخزينة العامة ان تطالب المفلس بما ادته من النفقات اال بعد انقضاء
المھل الممنوحة بمقتضى العقد المذكور.
المادة  -٦٣٦ان نفقات الدعاوى التي يقيمھا باسم الدائنين وكالء التفليسة تقوم بھا جماعة الدائنين
عند تبرئة المفلس وتقوم بھا الخزينة العامة اذا حكم عليه ويبقى لھا حق الرجوع على المفلس وفاقا
للمادة السابقة.
المادة  -٦٣٧ال يجوز للوكالء ان يقيموا دعوى من اجل افالس تقصيري وال ان يتخذوا صفة
المدعي الشخصي باسم جماعة الدائنين اال بعد الترخيص لھم بموجب قرار تتخذه غالبية العدد من
الدائنين الحاضرين.
المادة  -٦٣٨ان نفقات الدعوى الجزائية التي يقيمھا احد الدائنين تدفعھا الخزينة العامة اذا حكم
على المفلس ويدفعھا الدائن المدعي اذا برئت ساحته.
المادة  -٦٣٩معدلة وفقا ً للقانون تاريخ ١٩٤٤/٩/٣٠
كل تاجر مفلس اخفى دفاتره او اختلس او اخفى جزءا من موجوداته او اتضح انه ادعى احتياال
كونه مديونا بدين ليس عليه سواء كان ذلك في مدرجات دفاتره او في صكوك رسمية او في
التزامات ذات توقيع خاص او في الموازنة يعد مفلسا محتاال ويعاقب بالعقوبة المختصة باالفالس
االحتيالي.
المادةن  -٦٤٠ال يجوز في حال من االحوال ان تلقى نفقات دعوى االفالس االحتيالي على
عاتق جماعة الدائنين.
واذا اتخذ دائن او عدة دائنين صفة المدعي الشخصي فان النفقات في حالة التبرئة تبقى على عاتقھم.
المادة  -٦٤١يعاقب بعقوبة االفالس االحتيالي:
 -١االشخاص الذين يثبت انھم اختلسوا او اخفوا لمصلحة المفلس جميع امواله المنقولة او غير
المنقولة او قسما منھا كل ذلك مع االحتفاظ باحوال التدخل الفرعي المنصوص عليھا في قانون
الجزاء.
 -٢االشخاص الذي يثبت انھم بطريقة احتيالية ابرزوا في التفليسة ديونا وھمية بقصد تثبيتھا سواء
كانت باسمھم او باسم اشخاص مستعارين.
 -٣االشخاص الذين اتخذوا لتعاطي التجارة اسم غيرھم او اسما غير صحيح وارتكبوا اعماال تعد
من نوع االفالس االحتيالي.

المادة  -٦٤٢ان زوجة المفلس واصوله وفروعه ومصاھريه من الدرجة نفسھا اذا اختلسوا او
حاولوا او اخفوا امتعة تختص بالتفليسة من غير ان يتواطأوا مع المفلس يجزون بعقوبة السرقة.
المادة  -٦٤٣في االحوال المنصوص عليھا في المواد السابقة تفصل المحكمة البدائية او
االستئنافية في االمور اآلتية وان تكن ھناك تبرئة:
 -١عليھا ان تقضي من تلقاء نفسھا باعادة جميع االموال والحقوق واالسھم المختلسة بطريقة
احتيالية الى جماعة الدائنين.
 -٢تحكم بما يطلب من بدل العطل والضرر وتعين مبلغه في الحكم الذي تصدره.
المادة  -٦٤٤ان وكيل التفليسة الذي يرتكب اختالسا في ادارة اشغاله يستھدف للعقوبة
المنصوص عليھا لجنحة سوء االئتمان.
المادة  -٦٤٥كل دائن يتفق مع المفلس او أي شخص آخر على منافع خاصة ينالھا مقابل
تصويته في جمعيات التفليسة او يعقد معاھدة خاصة ينجم عنھا نفع خاص يناله من موجودات
المفلس يعاقب بالحبس من شھر الى سنة وبغرامة التتجاوز مايتين وخمسين ليرة لبنانية مع االحتفاظ
بالظروف المخففة.
ويمكن زيادة مدة الحبس الى سنتين اذا كان الدائن وكيال للتفليسة.
المادة  -٦٤٦وعالوة على ذلك يقرر ابطال المعاھدات المذكورة بالنظر الى جميع االشخاص
حتى المفلس.
ويجب على الدائن ان يرجع النقود والمبالغ التي حصل عليھا بمقتضى ھذه المعاھدات الى من تعود
له قانونا.
المادة  -٦٤٧جميع الحكم القرارات واالحكام التي تصدر بمقتضى احكام ھذا الباب تلصق
وتنشر بالصيغ المقررة لنشر المختص باعالن االفالس.
المادة  -٦٤٨ان التعقيبات التي تجري من اجل االفالس التقصيري او االحتيالي ال تستوجب
شيئا من التعديل في القواعد العادية المختصة بادارة التفليسة.

المادة  -٦٤٩على ان الوكالء يلزمھم في ھذه الحال ان يسلموا الى النيابة العامة جميع المستندات
والصكوك واالوراق والمعلومات التي تطلب منھم.
المادة  -٦٥٠ان المستندات والصكوك واالوراق التي يسلمھا الوكالء في اثناء التحقيق توضع
قيد االطالع في قلم المحكمة ويجري االطالع عليھا بناء على طلب الوكالء .ويجوز لھؤالء ان
يأخذوا عنھا خالصات خاصة او يطلبوا نسخا رسمية عنھا فيرسلھا اليھم الكاتب.
اما المستندات والصكوك واالوراق التي لم يصدر امر بايداعھا لدى القضاء فتسلم بعد الحكم البدائي
او االستئنافي الى الوكالء مقابل سند ايصال.

اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ  -ﻓﻲ اﻋﺎدة اﻻﻋﺘﺒﺎر

المادة  -٦٥١بعد مرور عشر سنوات على اعالن االفالس يستعيد المفلس اعتباره حتما بدون ان
يقوم باية معاملة اذا لم يكن مقصرا او محتاال.
ان استعادة االعتبار على ھذا المنوال ال يمكن ان تمس وظائف الوكالء اذا كانت مھمتھم لم تنته وال
حقوق الدائنين اذا كانت ذمة مديونيھم لم تبرأ تماما.
المادة  -٦٥٢يعود االعتبار حتما الى المفلس الذي اوفى جميع المبالغ المترتبة عليه اصال وفائدة
مع النفقات وال تجوز مطالبته بدفع الفائدة عن مدة تزيد على خمس سنوات.
ولكن يعود االعتبار حتما لشريك في الشركة اشخاص وقعت في االفالس يجب عليه ان يثبت انه
اوفى بالشروط المتقدم ذكرھا الحصة التي تعود اليه من ديون الشركة وان يكن قد حصل على صلح
خاص.
واذا اختفى احد الدائنين او عدة منھم او غابوا او رفضوا قبول االيفاء فيودع المبلغ الواجب لھم في
المصرف المجاز له قبول امانات الدولة ويعد اثبات ھذا االيداع بمثابة سند ايصال.
المادة  -٦٥٣وتجوز اعادة االعتبار للمفلس المعترف بنزاھته:
 -١اذا كان قد اوفى تماما جميع االقساط التي وعد بھا في عقد الصلح الذي حصل عليه ويطبق
حكم ھذه الفقرة على الشريك في شركة اشخاص تقرر افالسھا وحصل ھو على صلح خاص
من الدائنين.
 -٢اذا ثبت المفلس ان الدائنين ابراء ذمتھابقراء تاما من ديونه او وافقوا باالجماع على اعادة

اعتباره.
المادة  -٦٥٤كل طلب العادة االعتبار يرفع الى النائب العام لدى المحكمة التي اصدرت الحكم
باالفالس .وتضم اليه اسناد االيصال واالوراق المثبتة .فيحيل ھذا القاضي جميع االوراق الى رئيس
المحكمة التي اعلنت االفالس والى النائب العام في المنطقة التي يقيم فيھا الطالب ويكلفھما اخذ كل
المعلومات التي يمكن الحصول عليھا فيما يختص بصحة الوقائع المعروضة.
ان مجرد ابراز اسناد االيصال وسائر االوراق المطلوبة العادة االعتبار ال يجعل تسجيلھا اجباريا.
المادة  -٦٥٥يرسل كاتب المحكمة بكتاب مضمون علما بطلب اعادة االعتبار ،الى كل من
الدائنين المثبتة ديونھم على التفليسة او المعترف بھا في قرار قضائي ال حق ولم يحصلوا على ايفاء
تام لديونھم.
المادة  -٦٥٦كل دائن لم يحصل تماما على المعدل المقرر له في عقد الصلح او لم يبرئ ذمة
مديونه ابراء تاما يحق له في خالل شھر من تاريخ ھذا العلم ان يعترض على اعادة االعتبار
باستدعاء بسيط يقدم الى قلم المحكمة مع االوراق المثبتة .ويمكن الدائن المعترض ،بواسطة
استدعاء يقدم الى المحكمة ويبلغ الى المديون ،ان يتدخل في المحاكمة التي تجري العادة االعتبار.
المادة  -٦٥٧بعد انقضاء المھلة تحال الى النائب العام الذي رفع اليه الطلب ،نتيجة التحقيقات
المفروضة فيما تقدم ،واالعتراضات المتقدمة من الدائنين وھو يحيلھا مع رأيه المعلل الى رئيس
المحكمة.
المادة  -٦٥٨تدعو المحكمة عند االقتضاء طالب اعادة االعتبار والمعترضين وتسمع وجاھيا
اقوالھم في غرفة المذاكرة ويجوز للطالب ان يستعين بمحام.
وفي حالة ايفاء الديون بتمامھا تكتفي المحكمة بتحقق صحة المستندات المبرزة فاذا رأتھا منطبقة
على القانون تأمر باعادة االعتبار.
واذا كانت اعادة االعتبار اختيارية فتقدر المحكمة ظروف القضية.
ثم يصدر الحكم في جلسة علنية.
ويجوز استئنافه سواء اكان من قبل طالب اعادة االعتبار ام من قبل النائب العام او من قبل الدائنين،
في خالل شھر ابتداء من العلم الذي يرسل اليھم بكتاب مضمون.
ويبلغ الحكم ايضا الى الدائنين المعترضين ولھؤالء ان يستعلمو حقھم في االعتراض امام محكمة
االستئناف.
وبعد التدقيق تفصل محكمة االستئناف في القضية وفاقا للصيغ المنصوص عليھا فيما تقدم.

المادة  -٦٥٩واذا رد الطلب فال يمكن العودة اليه اال بعد مرور سنة.
واذا قبل الطلب فالحكم الصادر من محكمة البداءة او االستئناف يدرج في سجل محكمة التفليسة او
المحكمة التي يقيم في منطقتھا الطالب.
ويرسل ايضا ھذا الحكم الى النائب العام الذي تلقى طلب اعادة االعتبار وھذا االخير يرسله الى
النائب العام في محل مولد الطالب فيشير اليه ازاء اعالن االفالس في السجل العدلي.
ويسجل ايضا ھذا الحكم في السجل التجاري.
المادة  -٦٦٠ال يقبل طلب اعادة االعتبار التجاري الى المفلسين االحتياليين وال االشخاص الذين
حكم عليھم لسرقة او احتيال او سوء ائتمان اال اذا كانوا قد حصلوا على اعادة االعتبار الجزائي.

المادة

 -٦٦١يجوز اعادة االعتبار للمفلس بعد وفاته.

اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس  -اﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻓﻼس اﻟﺸﺮﻛﺎت

المادة

 -٦٦٢فيما عدا القواعد المبينة في االبواب السابقة تخضع الشركات لالحكام التالية:

المادة  -٦٦٣جميع الشركات التجارية ما عدا شركات المحاصة يجوز لھا ان تصل على صلح
احتياطي كما يجوز ان يعلن افالسھا.
ان الشركة وان كانت في حالة التصفية يجوزان يعلن افالسھا .وتجري الحال على ھذا المنوال ايضا
وان تكون الشركة قد ابطلت قضائيا ،بشرط ان تكون الشركة مستمرة فعال.
المادة  -٦٦٤ان طلب الصلح االحتياطي او التصريح الذي يرمي الى استصدار الحكم باالفالس
يجب ان يشتمال على توقيع الشريك او الشركاء الذين يملكون حق التوقيع عن الشركة اذا كانت
شركة تضامن او شركة توصية وعلى توقيع المدير او عضو مجلس االدارة الذي يقوم بوظيفته بناء
على قرار مجلس االدارة اذا كانت الشركة مغفلة.
واذا كانت الشركة قد دخلت في طور التصفية فعلى المصفي ان يقدم ھذا التصريح.
ويودع الطلب اوالتصريح قلم المحكمة الواقع في منطقتھا مركز الشركة.

المادة  -٦٦٥جميع الشركاء في شركات التضامن وجميع المفوض اليھم في شركات التوصية
يجب عليھم ايضا ،كل فيما يختص به ،ان يقوموا بالتصريح المطلوب بمقتضى ھذا القانون في
خالل عشرين يوما من تاريخ توقف الشركة عن الدفع.
وعلى المحكمة ان تعلن في الحكم نفسه افالس الشركة وافالس الشركاء المتضامنين وتعين مبدئيا
قاضيا منتدبا واحدا ،ووكيال واحدا للتفليسة وان تكن التفليسات متميزة بعضھا عن بعض ،وجماعات
الدائنين فيھا مختلفة القوام.
المادة  -٦٦٦يحق لوكيل التفليسة في جميع الشركات ان يجبر الشركاء على اكمال دفع رأسمالھا
حتى قبل موعد االستحقاق المحدد في نظام الشركة.
المادة  -٦٦٧اذا افلست الشركة افالسا احتياليا او تقصيريا فيجوز عند االقتضاء ان تقام دعوى
التبعة الجزائية على الشركاء في شركة التضامن وعلى الشركاء المفوض اليھم في شركة التوصية
وعلى مديري الشركات المغفلة او اعضاء مجالس ادارتھا الذين يقومون بوظائف المديرين.

اﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﻣﻮﻗﺘﺔ

المادة  -٦٦٨معدلة وفقا ً للقانون تاريخ ١٩٤٤/٩/٣٠
ان جميع النصوص التشريعية السابقة المختصة باالمور المنصوص عليھا في ھذا القانون تفقد قوتھا
القانونية منذ يصبح ھذا القانون واجب التنفيذ.
يوضع ھذا القانون موضع االجراء بعد مضي ستة اشھر ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
بيروت في  ٢٤كانون االول سنة ١٩٤٢
االمضاء :الفرد نقاش
صدر عن رئيس الجمھورية
رئيس مجلس الوزراء
وزير التجارة والصناعة
االمضاء :سامي الصلح
وزير العدلية

االمضاء :احمد الحسيني

