
 وزارة العــــدل

 

 
 
 
 
 
 
 

 ارة ـــة التجــدونـم
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELC 
0202 

 





 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 3 

 الفهرس
 71 ____________________________________________ في التجارة بوجه عام :الكتاب األول

 71 _______________________________________________ أحكام عامة :باب تمهيدي
 02 ___________________________________________ في العمل التجاري :الباب األول

 00 _________________________________________________ الباب الثاني:في التجار
 00 __________________________________ لفصل األول: في تعريف ونظام التاجرا

 02 _____________________ في حظر مزاولة مهنة تجارية أو صناعية :الفصل الثاني
 01 ______________________________ الفصل الثالث:في التزامات التجار بوجه عام

 01 __________________________________ الفرع األول: في الدفاتر التجارية
 02 ______________________________ الفرع الثاني: اإلشهار في سجل التجارة

 02 ________________________________ القسم األول: تنظيم سجل التجارة
 00 _____________________________ السجل المحلي :المطلب األول

 02 ____________________ المطلب الثاني: في سجل التجارة المركزي
 03 ___________________________ القسم الثاني: التسجيل في سجل التجارة

 03 _______________________________ المطلب األول: أحكام عامة
 01 __________________________________ الثاني: التقييدالمطلب 

 20 ____________________________ المطلب الثالث: التقييد المعدل
 20 __________________________________ المطلب الرابع: الشطب

 24 ______________________________________ الثالث: آثار التقييدالقسم 
 23 ________________________________________ القسم الرابع: الجزاءات

 42 _________________________________ القسم الخامس: العنوان التجاري
 47 ___________________________________ القسم السادس: أحكام مشتركة

 45 _______________________________________ القسم السابع: المنازعات
 37 ______________________________ الباب الثالث: في الكراء التجاري وأصول التجارة
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 37 _______________________________________ الباب الفرعي األول: الكراء التجاري
 37 ________________________________________ فصل تمهيدي: مجال التطبيق

 37 ______________________________________ الفصل األول: إبرام الكراء ومدته
 30 _______________________________________ الفصل الثاني: التزامات المكري

 30 ______________________________________ الفصل الثالث: التزامات المكتري
 34 ___________________________________ الكراء الفرعي -الفصل الرابع: اإلحالة

 33 _______________________________ الفصل الخامس: شروط وشكليات التجديد
 35 __________________________________الفصل السادس: أحكام تهم النظام العام

 35 _______________________________________ الباب الفرعي الثاني: األصل التجاري
 35 ___________________________________ الفصل األول: عناصر األصل التجاري

 17 ___________________________ الفصل الثاني: العقود المتعلقة باألصل التجاري
 17 __________________________________ الفرع األول: بيع األصل التجاري

 12 ______________________________________ القسم األول: امتياز البائع
 14 ______________________ القسم الثاني: حقوق دائني البائع، زيادة السدس

 13 _____________________________________ القسم الثالث: دعوى الفسخ
 11 ____________________ الفرع الثاني: تقديم األصل التجاري حصة في شركة

 17 _________________________________ الفرع الثالث: رهن األصل التجاري
 15 _____________ الفرع الرابع: األحكام المشتركة بين بيع األصل التجاري ورهنه

 15 ______________________________________ القسم األول: إنجاز الرهن
 74 ______________________________ القسم الثاني: تطهير الديون المقيدة

 71 ___________________________________ إجراءات التقييد :القسم الثالث
 52 ______________________________________ القسم الرابع: توزيع الثمن

 50 _____________________________________ الخامس: التسيير الحرالفرع 
 52 ____________________ الكتاب الثاني: في الشركات التجارية والتجمعات ذات النفع االقتصادي

 52 ______________________________ الباب األول: أحكام مشتركة لكل الشركات التجارية
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 52 ____________________________________________ الفصل األول: أحكام عامة
 722 ___________________________ الثاني: في الحصص وسندات االشتراكالفصل 

 724 __________________________________________ الفصل الثالث: في اإلشهار
 725 _________________________________ الفصل الرابع: تحويل الشركة التجارية

 777 _____________________________ الفصل الخامس: حاالت البطالن والمسؤولية
 777 _______________________________________ الفرع األول: في البطالن

 770 _____________________________________ الفرع الثاني: في المسؤولية
 774 ________________________________ السادس: في االندماج واالنفصالالفصل 

 774 ________________________________________الفرع األول: أحكام عامة
 777 ______________________ الفرع الثاني: أحكام خاصة بالشركات خفية االسم

 700 ____________________________________ الفصل السابع: في جنسية الشركات
 702 ________________________________ الفصل الثامن: الحل والتصفية والقسمة

 702 ___________________________________ الفرع األول: أسباب وآثار الحل
 702 ___________________________________ الفرع الثاني: التصفية والقسمة

 702 __________________________________ القسم األول: أحكام مشتركة
 701 ____________________ القسم الثاني: أحكام خاصة بالتصفية القضائية

 705 ______________________________________ القسم الثالث: القسمة
 702 _____________________________ الباب الثاني: في قواعد سير مختلف الشركات التجارية

 702 _______________________________________ الفصل األول: شركات التضامن
 703 __________________________________ الفصل الثاني: شركة التوصية البسيطة

ة  727 ___________________________________ الفصل الثالث: في شركات المحاصَّ
 720 ________________________ الفصل الرابع: في الشركة ذات المسؤولية المحدودة

 733 ____________________________________ الفصل الخامس: في شركات األسهم
 733 ________________________________________الفرع األول: أحكام عامة

 737 ______________________________ الفرع الثاني: في الشركات خفية االسم
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 737 __________________________ القسم األول: إنشاء شركات خفية االسم
 737 ________________________________ المطلب األول: عموميات

 735 ________________________ المطلب الثاني: في قواعد التأسيس
 711 ________________ القسم الثاني: في تسيير ورقابة الشركات خفية االسم

 711 ______________________________ المطلب األول: في التسيير
 711 ____________________________ أ. أجهزة اإلدارة والمديرية

 775 _____________ مهام وصالحيات أجهزة اإلدارة والمديرية: -ب 
 750 _______________ المطلب الثاني: في مراقبة الشركات خفية االسم

 022 _____________________ في جمعيات وإعالم المساهمين :القسم الثالث
 022 ______________________ في جمعيات المساهمين :المطلب األول

 027 _______________________ المطلب الثاني: في إعالم المساهمين
 070 ___________________________ القسم الرابع: تغيير رأس مال الشركة

 070 _______________________المطلب األول: الزيادة في رأس المال
 077 _____ المطلب الثاني: في استهالك القيمة االسمية ألسهم رأس المال

 075 _____________________ المطلب الثالث: في تخفيض رأس المال
 000 _____________________ القسم الخامس: تحويل الشركات خفية االسم

 000 _________________________ القسم السادس: حل الشركات خفية االسم
 002 __________________________ الفرع الثالث: الشركات خفية االسم المبسطة

 007 ___________________________ الفرع الرابع: في شركات التوصية باألسهم
 007 ______________ الفرع الخامس: القيم المنقولة التي تصدرها شركات األسهم

 007 ____________________________________ القسم األول: أحكام عامة
 000 _______________________________________ القسم الثاني: األسهم

 023 _________________________________ القسم الثالث: سندات القرض
 023 ______________________________ المطلب األول: أحكام عامة

 047 ________ المطلب الثاني: سندات القرض القابلة للتحويل إلى أسهم
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 044 ______________________________ الباب الثالث: في المخالفات والعقوبات الزجرية
 044 _________________________________________ الباب الفرعي األول: أحكام عامة

 037 الباب الفرعي الثاني: في الجرائم والعقوبات الخاصة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة
 030 __________ الجرائم والعقوبات الخاصة بشركات التوصية باألسهم :الفرعي الثالث الباب

 030 ______________ الجرائم والعقوبات الخاصة بالشركات خفية االسم :الباب الفرعي الرابع
 030 _______________________________ الفصل األول: الجرائم المتعلقة بالتأسيس

 034 _________________________ الفصل الثاني: الجرائم المتعلقة باإلدارة والتسيير
 033 ___________________ الفصل الثالث: في الجرائم المتعلقة بجمعيات المساهمين
 035 ____________________ الفصل الرابع: الجرائم المتعلقة بتغيير رأس مال الشركة

 035 _____________________________ الفرع األول: في الزيادة في رأس المال
 017 ______________ الفرع الثاني: في استهالك القيمة االسمية ألسهم رأس المال

 017 _________________________________ الفرع الثالث: تخفيض رأس المال
 010 _________________________ الفصل الخامس: الجرائم المتعلقة بمراقبة الشركة

 010 ____________________________ الفصل السادس: الجرائم المتعلقة بحل الشركة
 010 ___________ الجرائم المتعلقة بالقيم المنقولة التي تصدرها الشركة :الفصل السابع

 010 _____________________________ باألسهمالفرع األول: الجرائم المتعلقة 
 012 ____________________ الفرع الثاني: الجرائم المتعلقة بحصص المؤسسين

 012 _______________________ الفرع الثالث: الجرائم المتعلقة بسندات القرض
 011 ________________ الفصل الثامن: الجرائم المتعلقة بالشركة خفية االسم المبسطة

 011 ______________________________ أحكام مختلفة وانتقالية :الباب الفرعي الخامس
 077 _____________________________ في التجمعات ذات النفع االقتصادي :الباب الرابع

 077 ______________________ إنشاء التجمعات ذات النفع االقتصادي :الباب الفرعي األول
 077 ___________________________________________ أحكام عامة :الفصل األول
 070 ________________________ عقد التجمع ذي المنفعة االقتصادية :الفصل الثاني
 070 _______________________________ حقوق األعضاء وواجباتهم :الفصل الثالث
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 072 __________________ نظام سير التجمعات ذات النفع االقتصادي :الباب الفرعي الثاني
 072 ________________________ إدارة التجمع ذي المنفعة االقتصادية :الفصل األول

 074 ______________________________________ الفصل الثاني: جمعيات األعضاء
 073 ______________________ الفصل الثالث: مراقبة التجمع ذي المنفعة االقتصادية

 071 ___________________________________ تغيير وحل التجمع :الباب الفرعي الثالث
 071 ______________________________________________ التغيير :الفصل األول
 071 _________________________ حل التجمع ذي المنفعة االقتصادية :الفصل الثاني

 077 _____________________________ التصفية والبطالن والتقادم :الباب الفرعي الرابع
 077 __________________ التصفية وقسمة التجمع ذي النفع االقتصادي :الفصل األول

 077 __________________________________ الفصل الثاني: حالة البطالن والتقادم
 077 __________________________________ الفرع األول: في حاالت البطالن

 075 __________________________________________ التقادم :الفرع الثاني
 075 _____________________________________ أحكام جزائية :الباب الفرعي الخامس
 057 _____________________________________ أحكام مختلفة :الباب الفرعي السادس

 054 ______________________________________________ األوراق التجارية :الكتاب الثالث
 054 _________________________________________________ الكمبيالة :الباب األول

 054 __________________________________ الفصل األول: إنشاء الكمبيالة وشكلها
 051 __________________________________________ الفصل الثاني: في المؤونة

 051 _________________________________________ الفصل الثالث: في التظهير
 022 ___________________________________________ في القبول :الرابعالفصل 

 020 _________________________________________ في الكفالة :الفصل الخامس
 020 ______________________________________ الفصل السادس: في حلول األجل

 022 ____________________________________________ في األداء :الفصل السابع
ن القبول أو الدفع واالحتجاج وسند عالفصل الثامن: في دعوى الرجوع لالمتناع 

 027 ________________________________________________________ الرجوع
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 027 ________________ أوالدفع الفرع األول: دعاوى الرجوع لالمتناع عن القبول
 074 _______________________________________ الفرع الثاني: االحتجاجات

 074 ________________________________________ األول: الشكلالقسم 
 073 ______________________________________ القسم الثاني: اإلشهار

 077 __________________________________ القسم الثالث: تمديد اآلجال
 077 ______________________________________ الفرع الثالث: سند الرجوع

 077 _____________________________________________ الفصل التاسع: التدخل
 075 _______________________________ القبول بطريقة التدخل الفرع األول:

 002 _______________________________ الفرع الثاني: األداء بطريقة التدخل
 007 ___________________________________ الفصل العاشر: تعدد النظائر والنسخ

 007 ______________________________________ الفرع األول: تعدد النظائر
 000 ____________________________________ الفرع الثاني: في تعدد النسخ

 000 _______________________________________ الفصل الحادي عشر: التغييرات
 000 __________________________________________ الفصل الثاني عشر: التقادم

 002 ___________________________________________ الباب الثاني: في السند لألمر
 001 _______________________________________________ في الشيك :الباب الثالث

 001 __________________________________ في إنشاء الشيك وشكله :الفصل األول
 007 _________________________________________ تداول الشيك :الفصل الثاني
 000 ____________________________________ الضمان االحتياطي :الفصل الثالث

 002 ____________________________ الفصل الثالث مكررجديد: في ضمانات الشيك
 002 ___________________________ القسم األول: في الضمان اإلحتياطي

 004 ____________________________________القسم الثاني: في التأشير
 004 __________________________________ الثالث: في التصديقالقسم 

 003 ________________ القسم الرابع : في البطاقات المسماة ضمانات الشيك
 003 _______________________________________ التقديم والوفاء :الفصل الرابع
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 005 ______________________________________الشيك المسطر :الفصل الخامس
 022 ________________________________ في الرجوع لعدم الوفاء :السادسالفصل 

 020 _________________________________________ الفصل السابع: تعدد النظائر
 022 _______________________________________ الفصل الثامن: تغييرات الشيك

 022 _____________________________________________ التقادم :الفصل التاسع
 024 ______________________________________ في االحتجاجات :الفصل العاشر

 023 _______________________________ أحكام عامة وزجرية :الفصل الحادي عشر
 042 __________________________________________ وسائل أداء أخرى :الباب الرابع

 044 _______________________________________________ الكتاب الرابع: العقود التجارية
 044 _______________________________________________ أحكام عامة :الباب األول
 044 _______________________________ العقود المتعلقة بوسطاء التجارة :الباب الثاني

 044 _____________________________________ في عقد الوساطة :الباب الفرعي األول
 047 ___________________________________________ السمسرة :الباب الفرعي الثاني
 032 _______________________________ في عقد الوكالة التجارية :الباب الفرعي الثالث

 032 __________________________________________ العقود المصرفية :الباب الثالث
 032 ______________________________________ الحساب المصرفي :الفصل األول

 032 ______________ أحكام مشتركة بين الحسابات باإلطالع و ألجل :الفرع األول
 034 ___________________________________ الحساب باإلطالع :الفرع الثاني
 031 _____________________________________ الحساب ألجل :الفرع الثالث

 031 __________________________________________ إيداع النقود :الفصل الثاني
 031 ________________________________________ إيداع السندات :الفصل الثالث
 035 ____________________________________________ التحويل :الفصل الرابع

 012 ________________________________________ فتح االعتماد :الفصل الخامس
 010 _______________________________ في عقد الحساب الجاري :الفصل السادس

 010 ________________________________________أحكام عامة :الفرع األول
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 012 _____________________________ في نتائج الحساب الجاري :الفرع الثاني
الفرع الثالث : آثار التسوية القضائية للدافع في صورة عملية خصم على سندات 

 014 _________________________________تجارية دخلت في الحساب الجاري
 013 __________________________________________ في الخصم :الفصل السابع
 011 __________________________________ حوالة الديون المهنية :الفصل الثامن
 015 _________________________________________ رهن السندات :الفصل التاسع

 072 ________________________________ التاسع مكرر جديد : سند الخزنالفصل 
 072 ________________________________ كراء الصناديق الحديدية :الفصل العاشر

 073 ________________________________ في رسالة الضمان :الفصل الحادي عشر
 073 ________________________________ صياغة رسالة الضمان :الفرع األول
 071 __________________________________ آثار رسالة الضمان :الفرع الثاني

 052 _______________________________ الفصل الثاني عشر)جديد(: رسالة التفاهم
 052 ________________________________________________ في الرهن :الباب الرابع

 052 _________________________________ الرهن الحيازي التجاري :الفصل األول
 050 __________________________________ رهن األدوات والمعدات :الفصل الثاني 

 055 _____________________________ الفصل الثالث: رهن بعض المنتجات والمواد
 220 _____________________________________ الفصل الرابع جديد : رهن الدين

 222 ___________________________ الفصل الخامس جديد: رهن الحساب المصرفي
الفصل السادس جديد: رهن حقوق الشركاء و القيم المنقولة و حسابات السندات 

 222 _________________________________________________________ المالية
 272 _________________________ رهن حقوق الملكية الفكريةالفصل السابع جديد : 

 277 ________________________________________ الباب الخامس: االئتمان االيجاري
 270 ______________________________________________ الباب السادس: عقد النقل

 270 ___________________________________________ الفصل األول: أحكام عامة
 272 __________________________________________ الفصل الثاني: نقل األشياء
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 200 _____________________________________ في نقل األشخاص :الثالثالفصل 
 204 ____________________________________ في حرية األسعار والمنافسة :لكتاب الخامسا

 204 _______________________________________________ أحكام عامة :الباب األول
 204 __________________________________________ في حرية األسعار :الباب الثاني
 201 ______________________________ في شفافية السوق وسيرها بحرية :الباب الثالث

 201 __________________________________________ في الشفافية :الفصل األول
 202 ___________________________ الفصل الثاني: في الممارسات المقيدة للمنافسة

 207 __________________________ في الممارسات المنافية للمنافسة :الفصل الثالث
 200 ________________________ الفصل الرابع: الممارسات المضادة لحرية المنافسة

 207 _______________________________ في مراقبة السوق وحماية سيرها :الباب الرابع 
 207 ______________________________________ في مراقبة السوق :الفصل األول

 222 _________________________________ الفصل الثاني: في لجنة مراقبة السوق
 220 _____________________ في اللجان المحلية لألسعار واالستهالك :الفصل الثالث
 220 _________________________ في جمعيات الدفاع عن المستهلكين :الفصل الرابع

 220 _____________________________________ ترتيبات مختلفة :الفصل الخامس
 222 ________________________________________ في صعوبات المؤسسات :الكتاب السادس

 222 ________________________________________________ أحكام عامة :الباب األول
 224 _____________________________ الصعوبات السابقة للتوقف عن الدفع :الباب الثاني

 224 ____________________________________________ االحتياط :الفصل األول
 221 ______________________________ التسوية عن طريق التراضي :الفصل الثاني

 247 ________ إجراءات معالجة صعوبات المؤسسة المرتبطة بالتوقف عن الدفع :الباب الثالث
 247 _________________________________________ شروط الفتح :الباب الفرعي األول
 241 _____________________________________ التسوية القضائية :الباب الفرعي الثاني

 241 ________________________________________ تسيير المؤسسة :الفصل األول
 232 __________________________________________ إعداد الحل :الفصل الثاني
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 231 ___________________________________ الدائنين جمعية :مكرر الثاني الفصل
 211 _________________________________________ اختيار الحل :الفصل الثالث

 217 ______________________________ القسم األول: استمرارية المؤسسة
 277 _______________________________________ التنازل :القسم الثاني

 277 ___________________________________ التصفية القضائية :الباب الفرعي الثالث
 277 ___________________________________________ أحكام عامة :الفصل األول
 252 _______________________________________ تحقيق األصول :الفصل الثاني
 250 _________________________________________ وفاء الديون :الفصل الثالث

 253 ______________________________ المبسطة القضائية التصفية :الرابع الفصل
 257 ________ القواعد المشتركة لمساطر المعالجة والتصفية القضائية :الباب الفرعي الرابع

 257 _______________________________________ أجهزة المسطرة :الفصل األول
 257 ____________________________________ القاضي المنتدب :الفرع األول
 255 _____________________________________ أمين التفليسة :الفرع الثاني
 422 _____________________________________ النيابة العامة :الفرع الثالث
 422 ________________________________________ المراقبون :الفرع الرابع

 424 _____________________________________ أحكام عامة :الفرع الخامس
 423 ____________________________________ اإلجراءات التحفظية :الفصل الثاني
 427 _________________________________ وقف المتابعات الفردية :الفصل الثالث
 425 _________________________________ منع أداء الديون السابقة :الفصل الرابع

 425 ______________________ وقف سريان المبالغ المستحقة عرفا :الفصل الخامس
 425 ______________________________________ حقوق المكتري :الفصل السادس
 472 _____________________________________________ الكفالء :الفصل السابع
 477 _______________________________________ امتيازات األجور :الفصل الثامن
 470 __________________________________________ منع التقييد :الفصل التاسع
 470 ____________________________________________ االسترداد :الفصل العاشر
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 472 _____________________________________ فترة الريبة :الفصل الحادي عشر
 472 ________________________________ تحديد تاريخ التوقف :الفرع األول
 472 _________________________________ بطالن بعض العقود :الفرع الثاني

 474 _____________________________ تحديد خصوم المؤسسة :الفصل الثاني عشر
 474 ___________________________________ التصريح بالديون :الفرع األول
 475 _____________________________________ تحقيق الديون :الفرع الثاني

 475 ______________________________ اإلعفاء من التحقيق :القسم األول
 400 __________________________ اقتراحات أمين التفليسة :القسم الثاني
 402 __________________________ قرارات القاضي المنتدب :القسم الثالث
 402 ______________________________ إيداع قائمة الديون :القسم الرابع

 404 _______________________________ مطالب األغيار :القسم الخامس
 407 __________________ العقوبات المتخذة ضد مسيري المؤسسة :الباب الفرعي الخامس

 407 _______________________________________ العقوبات المالية :الفصل األول
 400 _________________________________ سقوط األهلية التجارية :الفصل الثاني
 403 _______________________________ التفالس والجرائم األخرى :الفصل الثالث

 403 ______________________________________ التفالس :القسم األول
 407 ________________________________ الجرائم األخرى :القسم الثاني
 405 ________________________________ قواعد المسطرة :القسم الثالث

 422 _______________________________________ طرق الطعن :الباب الفرعي السادس
 427 ___________________________________________________________ أحكام ختامية
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 ارة ـــة التجــمدون
  0222يناير  18الصادر بتاريخ  20-0222القانون رقم 

 : المعدل والمكمل المتضمن مدونة التجارة

 ؛200-0212بالقانون رقم   -
 ؛230-0225القانون رقم  - 
 ؛228-0202القانون رقم  - 
 ؛220-0201القانون رقم - 
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 يف التجارة بوجه عام :الكتاب األول

 أحكام عامة :باب متهيدي

لبجاريم والبجار. سااااساااا القواعل املباألقم لاألع ا  ا ينظم هذا القانون أ -املادة األوىل .

أليها يا يف احلاالت اليت انص عوهو ينظم كذلك أي مؤساااازاااام اطاو  نصااااا ا ا ب اااااد

 مقبضيااه.

لبوزيع أو نم عألى كل أع ا  اإلنباج وايطألق النصاااا اال ب ااادي يف ا ااط ا هذ  امللو

ص  بيايون ليت ميارسها أو يزبغألها أشخااخللمات لاسبثناء ع أليات اإلنباج الطراعي ا

 أل باا ل.اضام ملراعاة الطالع الصخ ي لواخللمات امل ارسم يف جما  املهن احلرة اخل

 أو رةوانني وأعراف وعادات البجايف اااال يف املزااااارل البجاريم  قبضااااى     -. 0املادة 

لقانون ارض فيها  واعل  مع  واعل االقانون امللني يف احلاالت اليت ال ابا  قبضاااااااااااى

 البجاري.

 الاامم. أليم عألى األعراف والااداتارجح األعراف والاادات اخلا م واحمل -. 3 املادة

لأل باا ل  املباا لين وملنيا لالنزااااابم إذا كان الا ل جتاريا لالنزااااابم أل ل -. 4املادة 

إليه  لطرف الذي كان الا ل لالنزاااااااااابم اآلخر،  بقت  واعل القانون البجاري اجتا  ا

يا، ما مل ان الا ل لالنزاااابم إليه ملن جتاريا، وال ميكن أن يواجه لها الطرف الذي ك

 يوجل نص خاص خيالف ذلك.

بجاريم  ضااااااااي ابقادم االلبطامات ال (230-0225 رقم القانون) (معدلة) -. 5 املادة

من  انون  639راعاة أ كام املادة مخس ساانوات ما مل اكن خاضااام لبقادم أ ل مع م

 االلبطامات والاقود. 

 م.نظم لألقق موضو  البقادخيضع هذا البقادم لألقانون امل(: 230-0225القانون رقم (

ن نلما ينبهي آخر يوم محيزااال البقادم لاأليام ويكزااال ع (:230-0225)القانون رقم 

 املهألم.
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ني بم للين ماألق عألى شرا، حلال يزري البقادم لبااا لالنز (:230-0225 )القانون رقم

م للعوى أن حيل األجل، و ال لالنزااااب حتقق هذا الصاااارا، وال لالنزاااابم للين ألجل إىل

 الض ان حلني اسبققاق هذا الض ان.

امللة  ريانه مؤ با دون إلغاءيؤدي ااأليق البقادم إىل و ف ساااا (:230-0225 القانون رقم)

 اليت سرت منه  بل الباأليق.

 دم أو يبم ااأليقهال يزري أجل البقا (:230-0225)القانون ر م مكررة )جليلة( 5املادة 

أو الاقل  وى نبيجم مانع سااببه القانونلالنزاابم لألصااخص الذي يزاابقيل عأليه القيام للع

لال   ااااااااو   ن اليوم الذي يبفق فيه األ رافأو القوة القاهرة. و ياألق البقادم البلاء م

من يوم  ءغياب اافاق مكبوب البلا نطا  عألى الألجوء إىل وساااااااا م أو م ااااااااحلم أو يف 

 ميكن ي أجل البقادم من جليل مللة الاناقاد أو  مجايم لألوساااا م أو امل ااااحلم. يزااار 

و كأليه ا ي اارا فيه إما أ ل الطرفني أ أن اقل عن ساابم أشااهر البلاء من الباريذ الذي

  احلم  ل انبهت.و إما الوسيط أو امل ألح لأن الوسا م أو امل

أجل  ء حتقيق  بل أي حماك م.  يزااااارياك ا ياألق عنلما يبألقى القاضاااااي  ألبا ل جر

 ذ اإلجراء.م أشهر، البلاء من يوم انفيالبقادم من جليل مللة ال ميكن أن اقل عن سب

جبه ملة ملكبزااااابم من البقادم و ازاااااري  و يؤدي انقطا  أجل البقادم إىل إلغاء امللة ا

 جليلة مزاويم مللاه األ أليم.

  رار امللين ينقطع أجال البقاادم لا    (:230-0225 )القاانون رقم ثاالااا)جاد(ادة(     5املاادة  

 لاحلق الذي جيري البقادم ضل .

جل جا  أجل البقادم، ك ا اقطع أاقطع اللعوى القضاااااريم  بى أمام  ضاااااء االساااابا 

لما مام حمك م غري خمب اام أو عنسااقوا احلق واألمر كذلك عنلما ارفع اللعوى أ

نقطا  إىل ي. ارتال آثار االإجرار يبطل إجراء عرض اللعوى أمام حمك م لزابل عيل 

 أن انقضي اللعوى.



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 29 

مام عي عن دعوا ، أو اركها ازااااااااااااااقط أال يكون النقطا  اللعوى أثر إذا اناز  املل

 القضاء أو مت رفضها ل فم نهاريم.

رام  ا يقطع أجل سااااقوا احلق الن اااا يقطع القيام لا ل انفيذي جربي أجل البقادم ك

 امللة القانونيم.

لينني لالبطام او ف م  قم أ ل امل (:230-0225 )القانون رقمرابعاا)جاد(دة(   5املاادة  

البقادم  جربي أو إ رار  حبق من جيري اضاااااااامأ لطألل أمام الالالم أو ل جراء انفيذي

 رثبهم.ضل ، أجل البقادم جتا  البا ني و  بى جتا  و

 دم جتا  الكفيل.اقطع م  قم امللين األ ألي أو إ رار  البقا

 لزبل املزب ل من البقادم. ال جيوز لألقضاة أن يثريوا من األقاء أنفزهم ا

ألى مزبوى ، اال بجاج لالبقادم  بى عميكن يف مجيع األ وا ؛ على  الم البخألي عنه

 االسبئناف.

ل ء للين، فقط حبجم انقضاااااااء أجال ميكن اساااااارتجا  ما مت ازااااااليل  من أجل الوفا

 البقادم.

 عن اقادم : ال ي اااااااح البناز  إال(230-0225 )القانون رقم خامساااااااااا)جد(دة( 5املادة 

 مكبزل.  

ع اثبت دون نبج البناز  الض أ من و اريكون البناز  عن البقادم  رحيا أو ض نيا وي

 دم.البباس اإلرادة يف البخألي عن البذر  لالبقا

 كبزل.ه أن يبناز  عن البقادم املال حيق ملن ال يب بع حبق الب رف  قض إرادا

و البقادم مكبزااااابا أن حيبج أ حيق للارن أو أي شاااااخص آخر له م اااااألقم لأن يكون 

 يبذر  له  بى ولو اناز  عنه امللين.

 لني األ راف.  ميكن ختفيض أجل البقادم أو متليل  لاالافاق

 ليل  ألزيل من عصر سنوات.غري أنه ال ميكن ختفيضه أل ل من سنم وال مت
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لباأليق أجل  ينهم أن يضاااوا أساابالا إضااافيم  لميكن كذلك لأل راف عن اراض في ا 

 البقادم أو  طاه.

ق أجل ضاااوا أساابالا إضااافيم لباألي  ميكن كذلك لأل راف عن اراض في ا لينهم أن ي

 البقادم أو  طاه.

 يف العمل التجاري :الباب األول

موضوعه عألى  : يال ع   جتاريا حبزل(230-0225 )القانون رقم )جد(دة( 6املادة 

 اخل وص:

 ل اغيريها؛غيم لياها عألى  اهلا أو لاشراء األموا ، املنقولم أو الاقارات ل -

 جريها من البا ن؛كراء املنقوالت أو الاقارات من أجل اأ -

 يل؛كل مؤسزم لإلنباج أو البقويل أو الب ث -

 رض؛كل مؤسزم لألبناء أو احلفر أو ازويم األ -

 كل مؤسزم لنقل األمبام؛ -

 اخللمات؛كل مؤسزم لألبطويل أو  -

 م واإلشهار؛مكاال ووكاالت الا ا  واألسفار واإلع  -

 ا؛البنقيل عن املناجم واملقالع واسبغ هل -

 كل نصاا  ناعي أو جتاري؛ -

 ؛كل مؤسزم السبغ   النقل أو ل سب  ا -

باعم و اإلنباج الفكري أو الطكل مؤسزم السبغ   امل هي الا وميم أ -

 والنصر مه ا كان شكألها وسنلها؛

 لاء والربيل واملوا  ت؛مؤسزم لبوزيع املاء والغاز والكهر كل -

 كل مؤسزم لألبأمني؛ -

 ن الا وميم؛كل مؤسزم السبغ   املزبودعات واملخاز -
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ء جلليلة لاجل ألم أو األشياكل مؤسزم لألبيع لاملطاد الاألأ لألزألع ا -

 املزبا ألم لالبجطرم؛

م أو من  ولة أو خا م لالاكل ع أليم م رفيم أو ع أليم  رف أو مسزر -

 أع ا  الوسا م؛

قيم احمل ت البجاريم أو ال كل ع أليم وسيط لصراء وليع الاقارات أو -

 املنقولم؛

 كل ع أليم إرسا  حبري؛ -

 كل اأجري أو إرسا  حبري؛ -

يم الطاررات والبجارة البقركل الا أليات املرابطم لاسبغ   الزفن و -

 واجلويم.

 يال ع   جتاريا لصكأله:  -. 7املادة 

ن ع أليم و ام من غري جتار إذا نبجت عالباامل لالك بيالم ولالزنل ألمر ولو كانت م

 جتاريم؛

 ثناء شركم احملا م.الصركات البجاريم ل رف النظر عن حمألها لاسب

 لبجاريم يف مواجهم: ميكن إثبات األع ا  ا(230-0225 )القانون رقم )جد(دة( 8املادة 

 نون خ ف ذلك.رق اإللكرتونيم، ما مل يقبض القاالطالبجار لكل الوسارل،  ا فيها 

ياجات ه ا كانت  بيابها اكون ال بيفرتض أن كل األع ا  اليت يقوم لها الباجر م

 جتاراه
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 الباب الااني:يف التجار

 لفصل األول: يف تعر(ف ونظام التاجرا

 ومزاااابقألم ع   جتاريا مثل يال ااجرا كل من يباشاااار ل ااااورة شااااخ اااايم    -. 9املادة 

 ويبخذ   رفم مابادة له.  3األع ا  الواردة يف املادة 

باارض  وعه يف  الم احلظر أو اليابرب ااجرا كل شااااااخص ميارس مهنم جتاريم رغم و

 أو الزقوا.

  ى البجارة.جيوز لكل شخص أهل ل لبطام أن يباا -. 22املادة 

 الباااارع : يابرب اااااجرا مبنق (230-0225 )القاااانون رقم مكررة )جاااد(ااادة(  22دة املاااا

مبفاوام،  ويبنقل من مكان آلخر، مللة لالبقزايط الذي ال ميارس نصااا ه لطريقم ثالبم 

 ليطاو  فيها نصا ه. 

ى املن وص بم والبزجيل يف الزجل البجاريافى الباجر املبنقل من اعلاد دفاار احملاسا 

م لاحل اااااااااااااااااو  عألى ر م من هذا القانون، غري أنه مألط 82اىل  01عأليها فى املواد من 

 ن فيها.ااريفي لألباجر املبنقل من البألليم اليت يقط

يقم جمانيم : يزااااااااااألم هذا الر م لطر(230-0225 )القانون رقمثالاا)جد(دة( 22املادة 

م الطألل زألم الر م فورا عنل اقليجملرد  ألل مكبوب ودون أي شرا لألق و  عأليه. ي

 ف:  ويبم إنصاء مألف خاص هلذا الغرض ويبض ن املأل

 نزخم من لطا م الباريف الو نيم، -

 ق ومو ع عأليه،ا ريح  بألغ رأس املا  ملون عألى الور -

 أرلع  ور مشزيم. -

ل كل لألليم : يفبح هلذا الغرض عن(230-0225 )القانون رقمابعاا)جاد(ادة(   ر 22املاادة  

 زك هذا الزجل.سجل لألبجارة املبنقألم و يكألف كاال البألليم  
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الباريفي  ما مل يكن  ارطا عألى الر م ال جيوز ألي شااااخص أن ميارس البجارة املبنقألم

 لألباجر املبنقل.

البن يم  ل اااااااناعم البقأليليم و الطراعم واال ختضاااااااع البجارة املبنقألم لالنزااااااابم ملنبجات  

   .احليوانيم لأل قبضيات الواردة يف الفقرات أع

ر املكألف املبنقألم لواساااااااااااااطم مقرر لألوزي حتلد الرقم املنبوجات احملظورة عألى البجارة

 لالبجارة.

أليم الر م : الوكيل املكألف لبزاااا(230-0225 )القانون رقمخامسااااا)جد(دة( 22املادة 

زأليم الر م ملقبضيات أع   عن  ريق إخضا  االباجر املبنقل، الذي ال حيرتم امل ارسم 

 )أ ل عصاار( إىل  11اا ل لاحلبس منلصاارا أو االمبنا  دون عذر عن ازااألي ه فورا، ي  

 ( إىل ث ثني ألف12222آالف )  )ث ثني ( يوما أو لغرامم ارتاوا من عصااااااااااااااااااااااارة 62

 ( أو يم.62222)

م أنثى أن ساانم كامألم ذكرا كان أ 13ال جيوز لألقا اار ولو لألغ من الا ر  -. 22املادة 

ا في ا يباألق النزبم لألباهلات اليت يربمهميارس البجارة ك ا ال ميكن اعببار  راشلا ل

 ملطألق. لاألع ا  البجاريم ما مل حي ل عألى الرتشيل ا

بزاااجيل يف ساااجل الالبجارة دع ا لطألل  وجيل أن يقلم املاأ إذنا كباليا يف ممارسااام

 البجارة.

ال لال أموا  القا ااااار يف البجارة إ  ال جيوز لألو اااااي أو املقلم أن يزااااابث ر  -. 20املادة 

 احل و  عألى إذن خاص من القاضي.

طرة ي أو املقلم.يف  الم فبح مزاااااااجيل أن يقيل هذا اإلذن يف ساااااااجل البجارة لألو ااااااا 

لات املن ااوص منه ا لالاقوا ل املاأ مجاعيم لزاابل سااوء ازاايري الو ااي أو املقلم؛ يا

 هذ  امللونم. عأليها يف الباب اخلامس من الكباب الزادس من
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سااانم  81ر انيا كل أجنيب لالغ من الا يال أه  مل ارسااام البجارة يف موريب -. 23املادة 

ها عألى من الزاان املن ااوص عألي كامألم ل اارف النظر عن أي نص أجنيب يفرض ساانا أ 

الباجر  ظام املا و  له الذي يفرض عألىيف البصااااااااااااريع املوريباني، وذلك مع مراعاة الن

طبيق ساام لاض األنصااطم ومراعاة لب األجنيب احل ااو  عألى ارخيص إداري مزاابق مل ار 

 ريم اإلس ميم املوريبانيم.واالافا يات واملااهلات املألطمم لألج ه

ن شاااااااال املن ااااااااوص عأليها يف القانوال جيوز لألجنيب غري البالغ ساااااااان الر -. 12املادة 

 للارراها.  ك م اليت ينوى ممارسم البجارةاملوريباني أن يباجر إال ل ذن من رريس احمل

 جيل أن يزجل هذا اإلذن يف سجل البجارة.

عن  مل يكن ميارس جتارة منف ااااااااااألم ال يال الطوج ااجرا لبجارة زوجه ما -. 25املادة 

 جتارة زوجه.

 صناعية وأ يف حظر مزاولة مهنة جتار(ة :الفصل الااني

جارة لواسطم شخص آخر مهنم الب ال يزوغ ألي شخص أن ميارس لنفزه أو -. 26املادة 

 :يه نهارياسبق أن  كم عأل أو ال ناعم لفارلاه أو لفارلة غري  إذا كان

ابربها احلبس النافذ لزاابل و ارع ي لاقولم نهاريم مصااينم أو خمألم لالصاارف أو -

 القانون جنايم؛

م أو أل ل لزاااابل الرشااااوة أو الزاااار  لاقولم نهاريم لاحلبس ث ثم أشااااهر عألى ا -

ودعي و االخب س املراكل من  رف مالبقاايال أو خيانم األمانم أو اإلخفاء أ  

 ااااااارفيم يف مانى ررات الارفيم البجاريم أو املير احملاألموا  الا وميم أو لبطو

 من القانون اجلناري؛ 123املادة 

 شاااااااااااااااااهر عألى األ ل جراء جرميم يفاحلبس النهاري غري املو وف مللة ث ثم أ -

أو املألكيم  نقولم أو البزا يات امل لريم املرالاة أو الغش أو اطوير الزانلات امل 

 ال ناعيم؛
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مدونة التجارة 05 

قانون ث ثم أشااااااااااااااااااااااهر عألى األ ل ع   ل املو وف مللةلاحلبس النهاري غري  -

 الصركات؛

 لالبجريل من احلقوق امللنيم؛ -

لم غري شااااهر عألى األ ل لزاااابل املطاو لاحلبس النهاري غري املو وف ملة ث ثم أ -

 املصروعم ملهنم البجارة أو ال ناعم؛
خمالفم  مللة افوق ث ثم أشااااااهر لزاااااابل لاإلدانم النهاريم غري املو وفم لاحلبس -

 رم املصالهم؛البصريع اال ب ادي أو البفالس أو اجلرا
 لاإلدانم ملخالفم نظام سجل البجارة. -

 االعببار.  شخاص الذين يبم لفارلاهم ردال ينطبق نقص األهأليم املذكور أع   عألى األ

ن ميارس : ال جيوز ألي شاااااااخص أ(230-0225)القانون ر م مكررة)جليلة( 26املادة 

 كون  وجبه يف  الم ااارض.إذا كان خاضاا لنظام خاص ينصا ا جتاريا 

 ال ااارض للون نص.

 قوم لبربيرها.جيل عألى الصخص الذي يلعى حبالم الباارض أن ي

رض، اكون، رغ ا عن ذلك، الب ااااااااااارفات اليت  ام لها شاااااااااااخص وهو يف  الم ااا 

  قيقم لالنزبم لألغري  زن النيم. 

لم ب ااارفات ال اااادرة عن شاااخص يف  ا  لميكن هلؤالء، لكل  ريم أن يب زاااكوا لا

 لها يف مواجهبهم. ااارض، غري أنه ال ميكن هلذا األخري الب زك

ايبات خا ااااام : لغض النظر عن أي ار(230-0225القانون ر م )ثالثا)جليلة( 26املادة 

 ن الباليم: ي مع ممارسم الوظارف و املهسالقم خمالفم، اباارض ممارسم النصاا البجار

 ات املزاه م الا وميم، اجمل وعات الا وميم أو ذموظفو وع ا   -

لو  امون ووك ء األع ا ، الااملأمورون الوزاريون وأعوان القضاااااااااااااااء: احمل -

اب الضاااااااااااابط، واإلداريون املنفذون، وك ء ال اااااااااااارف، واملوثقون، وكب

 وامل فون القضاريون؛
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مدونة التجارة 06 

ات ن املاب لون، مفوضااااو احلزااااال اخلرباء احملاساااابون املاب لون واحملاساااابو  -

 ومفوضو احل ص،  

هنم ا عألى من ميارسها ااا ي مل افم عامم، أي مهنم حتظر  قبضى انظي ه  -

 جتاريم.

كذلك عألى مطاولم  13 املادة ينطبق نقص األهأليم املن اااااااااااااوص عأليه يف -. 72املادة 

افم إىل زااااات البجاريم وال ااااناعيم لاإلضااااوظارف املليريم والبزااايري واإلدارة يف املؤساااا 

 . مه ا كان شكألها القانوني وظيفم مفوض احلزالات لالنزبم جل يع الصركات
قضااي  ارط عألى  وة الصاايء امل إذا أدانت حمك م أجنبيم شااخ ااا حبكم -. 82املادة 

ن اااوص من اجلنايات أو اجلنح امل ون املوريباني أوايم يف القانله لزااابل جرميم اابرب جن

 أ ا ااارا، لناء عألى  أللف ن حمك م اجلنح يف مقر الصاااخص املا 13عأليها يف املادة 

 هأليم.إلدانم، لرتال اطبيق نقص األمن النيالم الاامم ولال مااينم  قم وشرعيم ا
سهم من  رف هم وامل را ل ف د اعبباروينطبق هذا النقص عألى املفألزني الذين مل ير

  يزهم نافذا يف موريبانيا.حمك م أجنبيم عنلما يكون احلكم القاضي لبفأل
قوا ارضاااوا إل لى اإلدانات أو سااا جيل عألى البجار وال اااناعيني الذين ا -. 92املادة 

 هم املهأ أن يبو فوا عن مطاولم نصا 13ة احلقوق أو اجلطاءات املن وص عأليها يف املاد

  بح فيه القرار نهاريا. ث ثم أشهر البلاء من الو ت الذي أ يف أجل
ون أن اقل لوارد يف الفقرة الزالقم دوحتلد احملاكم عنل النطق لاحلكم ملة احلظر ا

 هذ  امللة عن مخس سنوات.

ظر الوارد يف ياا ل كل من خيالف احل (230-0225)القانون ر م  )ماللم(-. 02املادة 

إىل  02.222لغرامم من لاحلبس من عصاااااارين يوما إىل شااااااهرين و  19إىل  13 املواد من

 أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط.  622.222
ضااااي  ساااانم. وميكن لأل قك م أن اقيف  الم الاود ميكن أن ارفع عقولم احلبس إىل

   ادرة األ ل البجاري أو البضارع و لها.
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( سنوات 0لة اطيل عألى مخس ): ميكن رفع احلظر املؤ ت مل(230-0225القانون ر م )

ليت حلظر وذلك من  رف احملك م اوكاذلك احلظر النهاري لطألل من من و ع عأليه ا 

  لر عنها احلظر.

( 0 لال انقضاء ملة مخس )ال يكون هذا الطألل مقبوال إال (:230-0225القانون ر م )

 ر القاضي لاحلظر نهاريا.سنوات البلاء من اليوم الذي أ بح فيه القرا

ا لألصااااااااااروا واألشااااااااااكا  : ينبهي احلظر لرد االعببار وفق(230-0225)القانون ر م 

 املن وص عأليها فى هذا القانون.

 ر بوجه عام:يف التزامات التجاالاالث الفصل 

 الفرع األول: يف الدفاتر التجار(ة

 رفيم أن يفبح  زالا يف مؤسزم م يباني عألى كل ااجر ألغراضه البجاريم . 02املادة 

ارس د أي منه ا يف املكان الذي مييف مركط لألصاااااااااايكات الربيليم، يف  الم وجوأو 

 فيه نصا ه البجاري ل ورة  انونيم.

مانوي له  خيضع كل شخص  بياي أو (230-0225 )القانون رقم )مكمَّلة(-. 00املادة 

 ر .ولأل كام املبينم لهذا الف  فم الباجر ملزك حماسبم مطالقم لارف املهنم

 باري له  اافم الباجرجيل عألى كل شااخص  بياي أو اعب (:230-0225)القانون ر م  

ذا ألى ذمم املؤسااااازااااام عألى أن يبم ه أن يقوم لبزاااااجيل حماسااااايب لألباام ت اجلاريم ع 

 البزجيل  زل ازألزأله الطمأ. 

 ل رد، مرة وا لة عألى األ: جيل عأليه أن يرا ل لطريقم اجل(230-0225 )القانون ر م

 اخل اااوم لألذمم املاليم( شاااهرا، وجود و ي م عنا اار األ اااو  و 10عصاار )  خ   اإلثأ

ر إىل نل  فل الزاااانم املاليم لالنظ لأل ؤساااازاااام وعأليه القيام ل علاد  زااااالات ساااانويم ع   

 ع أليات احملاسبم املزجألم وإىل اجلرد.
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 زااالات النبارج ومألقق:: اصاا ل هذ  احلزااالات احل اايألم و (230-0225)القانون ر م 

 جم وعم غري  الألم لألبجطرم.فهي اصكل 

ا اار األ ااو  واخل ااوم  ابني احل اايألم ل اافم منف ااألم عن  (:230-0225)القانون ر م 

 .لأل ؤسزم واربز ل فم مب يطة، األموا  اخلا م

ليم حما ااااايل ونفقات يارض  زااااااب النبارج ل ااااافم إمجا (:230-0225القانون ر م )

يربز، لواسطم ااريذ البق ايل أو البزليل. و  الزانم املاليم، عألى أن ال يؤخذ يف االعببار 

م املاليم. فات، األرلاا واخلزااارر لألزاان نبيجم الطرا لال خ اام القيم املزاابهألكم والزااأل 

وإما  ا يف شكل جلاو ل نف، إمجيل أن اارض احملا ايل والنفقات، مرابم  زل ا 

 يف شكل لوارح. 

الواردة يف احل ااااااااااايألم  يك ل املألقق ويصااااااااااارا املاألومات (:230-0225)القانون ر م 

 و زاب النبارج.

 انونيم و اااقيقم وأن  : جيل أن اكون احلزاااالات الزااانويم(230-0225)القانون ر م 

 .البها املاليم ونبارجهااقلم  ورة  اد م لألذمم املاليم لأل ؤسزم وحل

لنبارج واملألقق من جيل أن ابضااااا ن احل اااااايألم و زاااااااب ا  (:230-0225)القانون ر م 

 هذ  ال ورة ال اد م. الاناوين واملراكط لقلر ما هو ضروري لبقليم

يألم و زااااب النبارج يصاااب ل كل وا ل من مراكط احل ااا  (:230-0225)القانون ر م 

 لنزبم لألزنم املاليم اآلنفم.عألى ليان الر م املباألق لاملركط املقالل لا

 يألم و  زاب النبارج و: جيل أن يكون ارايل عنا ار احل ا  (230-0225القانون ر م )

ملألقق ا لك البيانات اليت انلرج يفالانا اااااار املكونم لرموس األموا  اخلا اااااام و كذ  

 مطالقم لأل خطط الاام لأل قاسبم.

وىل ار إليهم يف الفقرة األ:غري أن األشاااخاص الطبيايني املصااا (230-0225)القانون ر م 
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ن مبألغ ع اهلم البجاريم يقل ساااااانويا عالزااااااالقم يافون من هذا الواجل إذا كان ر م أ

كألف اليم والوزير املمصاااااااااارتر لني الوزير املكألف لامل 1حيلد دوريا  قبضااااااااااى مقرر

 لالبجارة.
 ني املألطمني  زك حماسبم:عألى األشخاص الطبيايني أو املانوي -. 03املادة 

هريا يع ع أليااهم أو أن يقيلوا شاااااااااااااااااأن يقيلوا يوما فيوما للفرت اليوميم مج -

عيم  و  عن  ريق مزك دفاار فرمجألبها فقط. إذا مت احل او  عألى هذ  اجل 

 فزه؛ميزك لها دفرت اليوميم ن ف ن هذ  األخرية متزك لنفس الصروا اليت

 بضااا ن عنا ااار األ اااو  واخل اااوم   أن يالوا مرة يف الاام عألى األ ل جردا ي -

 فرت اجلرد؛ملؤسزااهم، وانقل افا يل هذا اجلرد يف د

قيلة لاللفاار ارق املثببم لألا أليات املأن حيبفظوا مللة عصاااارة أعوام   يع الوث -

 املصار إليها.

 06املادة يم ودفرت اجلرد املذكورين لل من دفرت اليومجيل أن يكون ك -. 04ملاادة  ا

اديم وللون أو ناربه عألى الطريقم الا مؤشاارا ومر  ا من  رف القاضااي أوع لة البألليم 

 م اريف.

اغيري  أو الطمأ دون ارر لياض جيل أن متزااك اللفاار حبزاال ازااألزااألها   -. 05املادة 

 مه ا كان نوعه.

القضااااة   مت مزاااكها ل اااورة  انونيم للىلبجارة اليتميكن  بو  دفاار ا -. 06املادة 

 ل  بجاج لها لني البجار يف أع ا  جتاراهم.
صااااااكأليات زاااااكها واليت مل يراعوا فيها ال ال جيوز اقليم اللفاار اليت يألطم البجار  

يق ا وذلك دون اإلخ   لبطباال بجاج لها أمام القضااااااء ل اااااا  ماساااااكيه  أو املقررة
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مدونة التجارة 32 

 من هذ  امللونم. 1202و 1220و 1263أ كام املواد 

الم ألها من  رف القضاااااااااااء إال يف  ال ميكن اال    عألى اللفاار لكام -. 70املادة 

 الب فيم القضاريم. أو البزويم أو الرتكم

األمرلها ولو  أو  ألبها أو بقاليم الالفاار  ويف ماا عالا هاذ  احلااالت جيوز دار اا القياام ل      

 لنطا .ااألقاريا السبخراج ما يباألق منها ل

اار خ اااااا ه وامبنع خ اااااا ه عن إذا  ألل أ ل اخل ااااااوم االعب اد عألى دف -.80املادة 

 الطالل لي ينه. اقلميها من غري عذر مقبو  اعب ل القاضي  و 

 سبم لاألو يم. : اال مزبنلات احملا(230-0225القانون ر م )جليلة()مكررة 80املادة 

 ( سنوات.0لة مخس )ملحيبفظ  زبنلات احملاسبم والوثارق املثببم 

ياض أو  أليات واجلرد ومتزك دون ارر لانظم مزابنلات احملاسابم املباألقم لبزجيل الا  

اسااااابم. أليها يف املخطط الاام لأل قاغيري مه ا كان نوعه وفقا لألصاااااروا املن اااااوص ع 

 لكرتونيم.وميكن مع ذلك مزك مزبنلات احملاسبم لطريقم أ

 2الفرع الااني: اإلشهار يف سجل التجارة

 القسم األول: تنظيم سجل التجارة

 والض انات البجاري الزجل يبكون (225-0202 )القانون ر م )جليلة( 90 املادة

 :من املنقولم

 حمأليم؛ سج ت 

 احلقيقي؛ املزبفيل سج ت 

 مركطي؛ جتاري سجل 
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مدونة التجارة 32 

 املنقولم الض انات سجل. 

 :املنقولم والض انات البجاري لالزجل وجولا يزجل

 البجارة؛ مللونم الباجر  بقا  فم له أجنيب أو موريباني شخص كل .7

 وفروعها ووكاالاها؛  وريبانيا مقر هلا اليت الصركات .0

 ا؛ وريباني وكالم أو فرعا اليت ازبغل وامل ثأليات األجنبيم البجاريم الصركات .0

  وريبانيا؛ املبواجلة املقي م غري الصركات .2

 اال ب ادي؛ النفع ذات البج اات .4

 جباريا ُمقي ا أو مقي ا أو أمينها ُمزرييها أ ل كان إذا القانونيم الرتايبات .3

  وريبانيا؛

 القانونيم لاالسبق ليم ا ب ادي واب بع نصاا هلا اليت الا وميم املؤسزات .1

 واملاليم؛

 لألج ايات؛ لألبصريع املنظم  بقا اجل ايات وشبكات اجل ايات .7

 وجوب عألى لهم اخلا م أواألنظ م القوانني انص اليت املانويون األشخاص .5

 .ازجيألهم

 يؤسس (0202فرباير  22لباريذ  225-0202) القانون ر م جليلة( (مكررة 90 املادة

 :أجل املنقولم من والض انات البجاري الزجل

 أع  ؛ جليلة 09 يف املادة إليهم املصار لألبقييل اخلاضاني  ألبات األقي .1

 امللونم هذ  أ كام يف الواردة لأل األوماتواإلشارة  والوثارق الاقود إيلا  األقي .2

 أخرى؛  انونيم أ كام أي أو يف

 و ألبات عنها املبفرعم هلا أو املك ألم أو لألبيانات الباليأليم الطألبات األقي .3

 ض نها؛ املقيلة عألى البيانات الصطل
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 لالنزبم جتليل  أو االيأله أو اقييل أ ألي إجراء إىل الراميم الطألبات مجيع األقي .4

 .أخرى  انونيم أ كام أي امللونم ويف هذ  يف عأليها املن وص البأميناتإىل 

 هذ  يف املن وص عأليها البأمينات اقييل عألى الصطل يبألقى  ألبات ك ا

االرب ان  عقود لبقييلات لالنزبم وكذلك  انوني آخر نص أي ويف امللونم

 .اإلجياري

 الصخص الباجر، ضل البقفظيم ال ادرة احلجوز ازجيل  ألبات األقي .5

 األ ألي؛ لالطألل املرابطم والطألبات أو املانوي، الطبياي

 والرتايبات املانويم من األشخاص احلقيقيني املزبفيلين ا رحيات األقي .6

 القانونيم؛

 لبنفيذ  اموا لألبزجيل أن اخلاضاني إلثبات الضروريم املزبنلات ازأليم .7

 .أخرى ونيم ان أي أ كام ويف امللونم هذ  يف عأليها اإلجراءات املن وص

 لهذا  ألبه إيلا  البجاري، عنل الزجل يف لألبقييل خيضع الذي الصخص مينح
 .له خا ا ر  ا اخل وص،

 الن وص اطبيق عألى مواءمم لالزهر مكألفم انزيقيم جلنم الال  وزارة للى انصأ
 وهلا أن املنقولم، والض انات البجاري الزجل املطبقم خب وص والبنظي يم البصريايم
  زك املكألفم امل ا   رف من اارض عأليها اليت املزارل يف انظر وأن آراء ا لر
 .الزجل

 السجل احمللي :املطلب األول

 حملك م املخب اام. ويرا ل ميزااك الزااجل احملألي من  رف كبالم ضاابط ا    .32املادة 

ي يباشر اباعها يف شأن البقييل الذمزاك ساجل البجارة ومراعاة الصاكأليات الواجل ا   

 ذا الغرض.احملك م أو  اض ياينه كل سنم هلفيه رريس 

عألى  جيوز لكل شاااااااخص أن حي ااااااال  -(230-0225 القانون ر م. )ماللم()32املادة 

شهادة اثبت  أو بض نه سجل البجارةنزاخم أو مزابخرج مصاهود ل اقبه لألبقييل الذي ي    
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 أن البقييل املوجود  ل شطل عأليه.  أو علم وجود أي اقييل

نزااااذ أو املزاااابخرجات أو يصااااهل كاال الضاااابط املكألف  زااااك الزااااجل ل ااااقم ال

 الصهادات. 

ل أو شاااااااااااطل لالزاااااااااااجل  ميكن إجراء أي اقييل أو االي (:230-0225)القانون ر م 

 البجاري لواسطم او يع إلكرتوني.

 : اطبيقا هلذا القزم:(230-0225القانون ر م )

 اااايم موثو م إلثبات الصااااخيألم يبكون البو يع اإللكرتوني من اساااابا ا  وساااا  -

ضا، إىل الوثوق لهذ  الوسيألم مفرت اض ن  ألبها لالزنل الذي اباألق له. ويكون

 يم لكرتوني منصأ واثبات شخ ني إثبات الاكس، عنلما يكون البو يع اال

 ي يم.لصروا حتلد لالطرق البنظ املو ع مؤمنا واكامل الزنل مض ونا، وفقا

ن الوثوق رة األوىل من هذ  املادة، يكوقمع أنه، اسااااااابثناء من مقبضااااااايات الف  -

 م نلما اضااااا ن الوسااااايألم املوثولالبو يع االلكرتوني مفرتضاااااا ومرخ اااااا له ع

 وص له البو يع االلكرتوني، خب إلثبات الصخ يم  ألبها لالزنل الذي يباألق

ي ا ريح ء املؤسازاات أو األنصطم أو أ  النقل لالطريقم االلكرتونيم ملألفات إنصاا 

 هذا القزم. من وص عأليه يف

بات كاملكبوب عألى دعامم يقبل املكبوب لالصااااااااااااااااكل االلكرتوني يف اإلث -

و  ن هويم الصااخص ال ااادر عنهور يم، شااريطم أن يكون لاإلمكان البققق م

لد ن شاأنها أن اضا ن س مبه، حت  أن حيرر و ابم احملافظم عأليه وفق شاروا م 

 لالطرق البنظي يم.

رااالة قوة القاااانونيااام ذااهاااا الااااا  لاكون لأل كبوب عألى دعاااامااام الكرتونيااام ا   -

 لأل كبوب عألى دعامم ور يم.

أر ام  لع أ رف أو عنا ااار كبالم أوينبج اإلثبات لالكبالم أو  كبوب من ابا -
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ها كن فه اه، مه ا كانت دعامب أو أي ع ماات أخرى أو رموز ااطي مانى مي 

 و ريقم نقألها.

لصااااكل الزاااانلات لاالنزااااذ خب ااااوص  يابرب أنه  ل مت الوفاء لاملطالبم لبالد -

 ير  واحملافظم عأليه  بقاااللكرتوني، عنلما يكون الزااااااااااااااااااااانل  ل مت حتر 

ن ل  رف من  يازة نزااااااااخم أو ملألفقرات الواردة أع  ، و ميكن االجراء ك

 إمكانيم احل و  عأليها.

طألل من و لبز يم جتاريم جيل أن يكل اقييل يف سجل البجارة السم ااجر أ -.30املادة 

 لصركم.ملركط الرريزي لألباجرأومقر ام املكان الذي يوجل له اكبالم ضبط حمك 

 ااألقم ط  نزااخم  من البقييل إىل ميف االسابو  األو  من كل شااهر حييل كاال الضااب 

 الزجل املركطي   ل البض ني.

 املطلب الااني: يف سجل التجارة املركزي

يبم   اااا  اإلداريم املخب ااام.  ميزاااك ساااجل البجارة املركطي من  رف امل   -.33املادة 

 م املانيم.لواسطم مرسوم ضبط نظام سري امل ا  اإلداري

 املانيم لك مزااطرة البااون لني امل ااا  يبني املرسااوم املذكور يف الفقرة الزااالقم كذ 

 .1071أليها يف املادة وجلنم مبالام املؤسزات اال ب اديم املن وص ع

  .ع ومي املركطي البجاري الزجل (225-0202 ) القانون ر مجليلة( (34 املادة

 . رسوم املركطي الزجل عألى اال     رق حتلد

 ما يألي: يهلف الزجل املركطي إىل (230-0225 القانون ر م)ماللم()-.35املادة 

 ؛ ت احملأليم جمل و  الب دمركطة املاألومات املبينم يف خمبألف الزج .7

م والصاارات ء البجار والبز يات البجاريالصهادات املباألقم لبقييل أمساازأليم  .0

 يل األخرى املزجألم فيه؛وكذا الصهادات والنزذ املباألقم لالبقاي

ا ات البى يبوفر عأليه(: ضاا ان مركطيم مجيع املاألوم230-0225)القانون ر م  .0
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 ألى مجيع الرتاب الو أ؛إلشهارها و اأمني املاام ت البجاريم ع

 محايم املاألومات البى(: ار يم الروالط واإلشاااااااااهار و230-0225القانون ر م ) .2

 م.لو  اجملاورة ودو  املنطقيبوفر عأليها مع الزج ت املركطيم يف ال

يه من البيانات اليت أرساااألت إل جيل أن اضااا ن يف الزاااجل املركطي فورا،  -.36املادة 

الباجر  احملألي الذي مت له ازااجيل  رف كاال الضاابط مع اإلشااارة إىل سااجل البجارة 

 أو الصركم البجاريم. 

الرتاب  لاحل ايم إما يف جم و  60ة حيظى البض ني املن وص عأليه يف املاد -.73املادة 

يم اليت ااني ما يف النا يم أو اللاررة القضااااااااااااااااااااااارانيون لاألمر وإالو أ إذا  ألبها امل

 خ ي ا من  بألهم. 

 اساااااابخلامه أو البزاااااا يم البجاريم إىل غري أنه إذا كان يهلف من إيلا  اساااااام الباجر

صريع املباألق مم أن يبم اإليلا   بقا لألبكا مم يف الو ت نفزاه جيل حل ايم هذ  الا  

 لالا مات.

  و  إىل املاألومم الولوج لبزهيل (225-0202القانون ر م  جليلة() (مكررة 73 املادة

خاص  سجل ينصأ لها، الغري ومواجهم واسع عألى نطاق نصرها وض ان املنقولم الض انات

 لالض انات املباألقم ومركطة املاألومات البقييلات األقي أجل من املنقولم لالض انات

 .والقضاريم القانونيم واالافا يم املنقولم

 .ُمَقْوَسًبا املنقولم الض انات سجل يكون

 املكألفم البجاريم ضبط احملك م كبالم  رف من املنقولم الض انات سجل ميزك

 . البجاري الزجل  زك

 املنقولم الض انات  زك سجل املكألفم البجاريم احملك م ضبط كبالم سبقلد

 .البنظي يم لالطرق
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 شأن يف إاباعها الصكأليات الواجل ومراعاة املنقولم الض انات سجل مزك يرا ل

 .الغرض هلذا سنم كل ياينه  اض أو املخب م رريس احملك م فيه يباشر الذي البزجيل

 احلقيقي من املزبفيل سجل ينصأ (225-0202) القانون ر م (جليلة (ثالثا 73 املادة

  زل القانونيم والرتايبات األشخاص املانويم من احلقيقيني املزبفيلين الرقم األقي أجل

 .هلذا الغرض حيلد أْنُ وذج

 .انظي ي لواسطم نص احلقيقي املزبفيل حتليل وماايري  رق سبقلد

 يف مفهوم  قيقيا مزااااااابفيلا يابرب (225-0202() القانون ر م جليلة (رالاا 73 املادة

 غري أو مباشارة  نهاريم، فاأليم ميارس سايطرة  أو ميبألك  بياي شاخص  كل القانون هذا

 ميارس وكذلك الذي عنه، نيالم املاامألم ابم الذي الصااااخص أو عألى الا يل مباشاااارة،

 . انوني ارايل اعبباري أو شخص عألى نهاريم فاأليم سيطرة
 القسم الااني: التسجيل يف سجل التجارة

 املطلب األول: أحكام عامة

 يالبجار الزجل يف البزجيل حيبوي (225-0202ر م  )القانون (جليلة (83 املادة

 اقييل وكذلك والصطل والبزجي ت املاللم البقييل عألى املنقولم، والض انات

 .اجملا  البجاري يف ابت اليت احملاكم أو البجاريم عن احملاكم ال ادرة األ كام

شاااااااااااااااخاص الطبيايني يألطم لالبزاااااااااااااااجيل يف ساااااااااااااااجل البجارة كل األ -.93املادة 

لرتاب يطاولون نصااااااااااااااااااااا ا جتاريا عألى ا واملانويني،موريبانيني كانواأوأجانل، الذين

 املوريباني.
 ويألطم لالبزجيل ع وة عألى ذلك: 

 أجنبيم؛ أو وكالم لكل مؤسزم موريبانيم أو كل فر  .7

 ملؤساااااازااااااات ع وميم أو جم وعات أو وكالم جتاريم للولم أو كل ممثأليم جتاريم .0

 أجنبيم؛
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انينها البجاري اخلاضام  وجل  و أو املؤسازات املوريبانيم ذات الطالع ال ناعي  .0

 إىل البزجيل يف سجل البجارة؛ 

 كل جم وعم ذات نفع ا ب ادي؛ .2

ن اخلاص ميارس نصاااااااااااااا ا عألى الا وم كل شاااااااااااااخص مانوي منبم إىل القانو .4

 ا ب اديا.
 املطلب الااني: التقييد

وكيألاه احلاارط عألى    أو ألاال حيرر  هوال جيوز اقيياال الباااجر إال لناااء عألى   -.42املاادة  

 وكالم كباليم ارفق وجولا لهذا الطألل.
 أو أو املليريم أعضاء أجهطة اإلدارة أو نال جيوز  ألل اقييل شاركم إال من  بل املزاريي  

 ن  بل ممثأليم جتاريم، ف أو وكالم أو فر  أو البزايري. وإذا ااألق األمر  ؤسزم ع وميم 

 امللير.

ن شركم جتاريم خاضع له أ أو صلألبقييل  الع شخ ي. وال جيوز ألي شخ -.42املادة 

لة أر ام؛ يف ساااجل حمألي وا ل حتت ع أو يقيل ل اافم رريزاايم يف علة سااج ت حمأليم   

 زمم.ويقوم القاضي من األقاء نفزه لالبصطيبات ال 

داررة  بط احملك م املخب اااااااااام املوجود يفضااااااااااجيل أن يود   ألل البقييل يف كبالم 

ر لصااااااااخص  بياي ااجر، إما مقر اخب ااااااااا ااااااااها املقر االجب اعي أو، إن ااألق األم

 سزم املذكورة.مقر مؤسزبه إن كان مزبق  عن املؤ أو مؤسزبه الرريزيم

 يف  االام إ لا    أو الوكااالت  أو أكثر من الفرو  أو يف  االام فبح وا ال    -.40املاادة  

ما مقر الزاااااااجل احملألي املوجود له إ جيل القيام لبزااااااجيل االيألي يف  نصاااااااا جليل، 

  املؤسزم الرريزيم  زل األ وا . أو مقر املؤسزم أو الصركم

لفر  جل البجارة احملألي ملكان اجيل فضاااا  عن ذلك إيلا  ا ااااريح لالبقييل للى ساااا 

 يان سااااااااااااااجل البجارة إما ملقرأوالوكالم أومكان إ لا  النصاااااااااااااااا اجلليل، مع ل
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 األ وا .  الصركمأومقر املؤسزمأواملؤسزم الرريزيم  زل

  كان الذي يزاااااابغل فيه األ اااااال جيل أن يقيل لزااااااجل البجارة احملألي لأل -.43املادة 

مركط   أو لباجر مقر شاااااااااااركبه  أو البجاري كل فر  أووكالم لصاااااااااااركم جتاريم 

ملؤسزات  أو وكالم جتاريم جمل وعات أو الرريزاي لاخلارج، وكذا كل ممثأليم جتاريم 

 ع وميم أجنبيم. 

 اااااو  القم يف  الم اسااااابغ   علة أال يفرض الواجل املن اااااوص عأليه يف الفقرة الزااااا

ا عألى لأل اااو  األخرى فيجري اقييله جتاريم إال عألى األ ااال الرريزاااي. أما لالنزااابم  

 . 20النقو املن وص عأليه يف املادة 

 ألهم إىل: يف ا رحيات ازجيإلشارة جيل عألى األشخاص الطبيايني البجار ا -.44املادة 

لألباجر وكذا ر م لطا م  االساااام الصااااخ ااااي والاارألي والانوان الصااااخ ااااي   .7

ما  أو جواز الزفر أو لألجانل املقي ني ااريفه الو نيمأولطا م اإل امم لالنزبم

 انل غري املقي ني؛يقوم مقامه إلثبات اهلويم لالنزبم لألج
 امسه املزباار؛ أو األمر كنيبه االسم الذي يطاو  له البجارة وإن ا بضى .0

 ااريذ ومكان االزدياد؛ .0

يف البجارة،   قلم يزااابغل أموا  القا ااار  أو و اااي أو إن ااألق األمر لقا ااار .2

 نونيم اجلاري لها الا ل؛اإلذن امل نوا هلم  قبضى األ كام القا
 ألجنيب؛النظام املالي لألطوجني لالنزبم لألباجر ا .4

 النصاا املطاو  فاأليا؛ .3

زااات البالام هلا مؤساازاابه الرريزاايم ومكان املؤساا   أو مؤساازاابه  مكان مقر .1

 نم(؛ ريبم املهنم )الببااخلارج وكذا ر م البزجيل يف ض أو واملوجودة  وريبانيا
 ؛البيانات املباألقم   لر األ ل البجاري .7

ء زدياد وكذا جنزااايم الوك االسااام الصاااخ اااي والاارألي وااريذ ومكان اال .5

 املفوضني؛
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 األك اليت يزاابغألها يف ساابغألها،أواملؤساازااات البجاريم اليت ساابق لأل  اارا أن ا  .70

 داررة اخب اص حماكم أخرى.

 سجل البجارة  ا يألي:  جيل الب ريح أيضا من اجل البزجيل يف -.45املادة 

 مبياز اللارن املراهن؛رهن األ ل البجاري وجتليل وشطل اقييل ا .7

اخللمات اليت  أو البجارة أو علراعات االخرتا  املزااااااااابغألم وع مات ال ااااااااان   .0

 يودعها الباجر؛

 افويت األ ل البجاري؛ .0

 وكذا القاضيم لرفع اليل؛ القرارات القضاريم حبظر ممارسم البجارة .2

 الب فيم القضاريم؛ أو القرارات القضاريم املباألقم لالبزويم .4

نزبم لنظام املالي لألطوجني لالالقرارات القضاريم واحملررات اليت متس ا .3

 لألباجر األجنيب؛

زاااااااااااااااي جار الذين ليس هلم مركط رريمجيع ما عل يف هذ  املادة املباألق لالب .1

يم وكالم وكذلك القرارات القضاااااااااااااااار أو فر   وريبانيا، ولكن هلم فيها

 رف   ة لال ااااااايغم البنفيذيم منال اااااااادرة عألى هؤالء البجار لاخلارج واحمل

 حمك م موريبانيم. 

 الزالقم:  يطألل البزجيل املصار إليه يف املادة -.46املادة 

من املادة  6و 0ه ا يف البنلين من  رف الباجر يف احلالبني املن وص عألي .7

 الزالقم؛

 كام يف احلاالت من  رف كاال ضاااااااااابط احملك م اليت أ اااااااااالرت األ .0
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مدونة التجارة 42 

م ابأليغها لرسااااالم من املادة الزااااالقم، ويب 7إىل  2املن ااااوص عأليها يف البنود 

جل ط احملك م امل زور لها سمض ونم مع اإلشاار لالبو ل إىل كاال ضب

 البجارة.

وجل سااجل يت يحملك م املخب اام الاباشاار البزااجي ت األقاريا إذا  االر احلكم عن ا 

ملادة ه يف البنل األو  من اعنلما يباألق األمر  ا أشااااااري إلي أو البجارة لكبالم ضاااااابطها

 الزالقم.

 ا يألي:  ا رحيات ازجيألها إىل مجيل عألى الصركات البجاريم أن اصري يف -.74املادة 

املو اااني وااريذ  أو املزااااه ني األمساء الصاااخ ااايم والاارأليم لألصاااركاء غري   .7

 و نيمذا ر م لطا م الباريف الازدياد وجنزااايم كل وا ل منهم وكومكان 

ما يقوم  أو جواز الزاااااافر أو قي نير م لطا م اإل امم لالنزاااااابم لألجانل امل أو

 ري املقي ني؛مقامه إلثبات اهلويم لالنزبم لألجانل غ

 لزااألبيم املزااأل م من سااجل  ازاا يبها وليان ااريذ الصااهادة ا  أو عنوان الصااركم .0

 ركطي؛البجارة امل

 غرض الصركم؛ .0

 النصاا املطاو  فاأليا؛ .2

اخلارج إن  أو رو  يف موريبانيامقر الصاااركم واألمكنم اليت لألصاااركم فيها ف .4

مقر  )الببانه(. جيل أن يكون وجلت وكذا ر م البزااااجيل يف ضااااريبم املهنم

 ال فيال مالوما؛الصركم حملدا لوضوا يف مو ع اواجلها وإ

يع و ازاااايري الصااااركم والبو   خص هلم ل دارةاألغيار املر أو أمساء الصااااركاء .3

 م وكذا ر م لطا م الباريفلامسها وااريذ ومكان االزدياد وجنزاااااااااااااااااايااه

ما  أو جواز الزااافر أو لالنزااابم لألجانل املقي ني ر م لطا م اإل امم أو الو نيم

 انل غري املقي ني؛يقوم مقامه إلثبات اهلويم لالنزبم لألج
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مدونة التجارة 42 

 الصكل القانوني لألصركم؛  .1

 مبألغ رأس ما  الصركم؛ .7

ما   ا  إن كانت الصااااركم ذات رأساملبألغ الذي جيل أن ال يقل عنه رأس امل .5

  الل لألبغيري؛

 نبهارها؛ااريذ للايم الصركم والباريذ احمللد ال .72

 بالم الضبط.ااريذ إيلا  النظام األساسي ور  ه للى ك .77

  ا يألي:جل البجارة  ك ا جيل أن ي را   ل البقييل يف س -. 84املادة 

أعضااااااء  أو كان ازدياد املزااااارييناألمساء الصاااااخ ااااايم والاارأليم والباريذ وم .7

 يام الصاااركم وكذا  املليرين املاينني خ   ملة أو البزااايري أو أجهطة اإلدارة

 ملقي نيلالنزااااابم لألجانل ا ر م لطا م اإل امم أو ر م لطا م الباريف الو نيم

 املقي ني؛ هلويم لالنزبم لألجانل غرياجواز الزفرأوما يقوم مقامه إلثبات  أو

عم من ع والبجارة واخللمات املودلراعات االخرتا  املزااااابغألم وع مات ال ااااان  .0

أو  أعضااااااااء أجهطة اإلدارة أو ن بل الصاااااااركم. ويطألل هذا البقييل املزاااااااريو

  جيل القيام له خ هلا؛البزيري املطاولون خ   الفرتة اليت أو املليريم

 لط نها؛  أو لصركماليت اقضي حبل ا القرارات القضاريم .0

 الب فيم القضاريم. أو القرارات القضاريم املباألقم لالبزويم .2

البجاري اخلاضام  أو طالع ال ناعيجيل عألى املؤسازاات الا وميم ذات ال   -. 94املادة 

الوكاالت البجاريم  أو  ثأليات البجاريم وجل  وانينها إىل ساااجل البجارة، وكذلك امل

 رة إىل ما يألي يف ا ااااريحاملؤساااازااااات الا وميم األجنبيم اإلشااااا  أو اجمل وعات أو لأللو 

 ازجيألهم:  
 أع  ؛ 22من املادة  11و 12و 9و 7البيانات املن وص عأليها يف البنود  .7

ا اليت يبم اسبغ هل أو ليت ازبغألهاشكل املؤسزم واز يبها وليان اجمل وعم ا .0

 حلزالها؛
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مدونة التجارة 40 

ل نصااارها  ريلة الرمسيم لألاقل املرخصجلإن ا بضاى احلا ، ااريذ النصاار يف ا  .0

لد شااروا النظام األساااسااي الذي حي أو والاقود املاللم لبنظي ها والبنظي ات

 سريها؛

ا زاااايم واملؤساااازااااات البالام هل عنوان مقر الصااااركم وعنوان املؤساااازاااام الرري  .2

 يف اخلارج إن وجلت؛ أو واملزبغألم يف موريبانيا

شااااخاص  املباألقم لاأل 22من املادة  6و 1البيانات املن ااااوص عأليها يف البنلين   .4

 الذين هلم ال   ياتإدارة املؤسازام يف موريبانيا و   أو ذوي  ا  يات ازايري  

 الاامم إللطام املؤسزم لبو ياااهم.

ي ازااااااااجيألها يف كبالم ضاااااااابط  اطألل اجمل وعات ذات النفع اال ب اااااااااد -. 52املادة

 احملك م املوجود مقرها يف داررة اخب ا ها.

  ا ريح ازجيألها: جيل أن ابني البج اات ذات النفع اال ب ادي يف

 از يم اجمل وعم؛ .7

 عنوان مقر اجمل وعم؛ .0

 غرض اجمل وعم لاخب ار؛ .0

 ملة  يام اجمل وعم؛ .2

من  3بنل وان ا بضااااااى احلا  ال 2إىل  1البيانات املن ااااااوص عأليها يف البنود  .4

ة البزاااجيل يف ساااجل البجار وكذا، إن اسااابلعى األمر ذلك، أر ام 22املادة 

 عضو يف اجمل وعم؛ أو وذلك لالنزبم لكل شخص  بياي

وني وعنوان املقر البزاااااااااااا يم البجاريم والصااااااااااااكل القان أو الانوان البجاري .3

لنزاابم يف سااجل البجارة وذلك لا والغرض وإن ا بضااى احلا ، أر ام البزااجيل

 اجمل وعم؛لكل شخص مانوي عضو يف 

ص اء أجهطة البزاااايري واألشااااخااألمساء الصااااخ اااايم والاارأليم وعناوين أعضاااا .1
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مدونة التجارة 43 

ص عأليها زاالات، مع البيانات املن و املكألفني  را بم البزايري و را بم احل 

 ؛ 22من املادة  3وإن ا بضى احلا ، البنل  2و 6يف البنلين 

 لم الضبط.ااريذ ور م إيلا  عقل اجمل وعم للى كبا .7

جل البجارة أن يبني يف جيل عألى كل شاااااااخص مألطم لالبزاااااااجيل يف سااااااا -. 52املادة 

يم ت وساااااارر الوثارق البجارأوراق الطألل والباريفات واملنصاااااورا فااورااه ومراسااااا اه و

 ل البقأليألي.املالة لألغيار ر م البزجيل ومكانه يف الزج

 ل ذكر ر موكاالت وج أو زالقم عن فرو إذا  لرت الوثارق املصارإليها يف الفقرة ال

 ل يف سجل البجارة يفالوكالم ع وة عألى ر م البزجي أو الب ريح الذي سجل له الفر 

 ملقر الصركم. أو املركط الرريزي

 املطلب الاالث: التقييد املعدل

واجل اقييلها يف االيل يباألق لالبيانات ال أو يباني أن يكون كال اغيري  -. 50املاادة  

 لباليل.حمل  ألل البقييل من أجل ا 01إىل  22سجل البجارة  بقا لأل واد من 

 املطلب الرابع: الشطب 

عنل  أو ه ف الباجر عن مطاولم جتارايباني القيام لصااطل البزااجيل عنل او -. 53املادة 

 أو ل الصركم. وفااه دون أن يكون مثم افويت لأل ل البجاري

 وكالم. أو ر اطبق أ كام الفقرة الزالقم عألى شطل ازجيل ف

 أو أو املليريم ألعضاء أجهطة اإلدارة أو لأل زريين أو لأل  في أو لورثبه أو لألباجرميكن 

 صركم اقليم  ألل شطل البزجيل.البزيري املطاولني ملهامهم خ   فرتة  ل ال

ال لالنصااااا الذي ساااجل من أجأله إ  ال ميكن شاااطل املألطم من ضاااريبم املهنم اخلا ااام  

 ل ثبات شطبه من سجل البجارة مزبقا.
 ملراهنني  بل الصطل.يباني ا فيم البقييل وإجبار اللارنني اك ا 
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مدونة التجارة 44 

 يام لصاطل اقييل األ ل اكرتاء األ ال البجاري، يبم الق  أو يف  الم متألك -. 54املادة 

 .لأل كري الزالقني أو كرام  من سجل البجارة لأل الك أو البجاري الذي مت افويبه

 
ل عألى البجارة عألى وجه الصاااايو ، جي يف  الم وفاة الباجر ولطوم موا ااااألم -. 55املادة 

 جيل جليل.كل املالكني عألى الصيو  أن يبقلموا لطألل از
عألى  بجاري أن يطألل شاااطل املالكنييف  الم  زااا م، جيل عألى من آ  إليه األ ااال ال

 الصيو  وإجراء ازجيل جليل.
 يصطل األقاريا عألى كل ااجر:  -. 56املادة 

قبضااى  رار  ضاااري اكبزااى  لر يف  قه منع من مطاولم نصاااا جتاري   اا .7

  وة األمر املقضااي له؛

 اويف منذ أكثر من سنم؛ .0

جأله ولم النصاااا الذي  يل من أثبت أن الصااخص املزااجل او ف فاأليا عن مطا  .0

 وذلك منذ أكثر من ث   سنوات.

 نوي: يصطل األقاريا عألى كل ااجرأوشخص ما -. 70املادة 

 الب فيم القضاريم؛  أو من اخببام مزطرة البزويمالبلاء  .7

 ييل  ل الصركم.لال ان رام أجل ث   سنوات من ااريذ اق .0

 اافيم، طم اقييل االيألي لضاارورة البغري أنه لأل  اافي أن يطألل متليل البزااجيل لواساا 

 بم جتليل  سنم فزنم.ويكون هذا الب ليل  احلا لزنم وا لة ما مل ي
 قبضى أمر من  يبم الصاطل البألقاري  (:230-0225القانون ر م ) )مالَّلم( -. 85املادة 

 رريس احملك م.

قليم  ألل أمام كبالم : ينجط الصااااطل يف أجل شااااهر لال ا (230-0225)القانون ر م  

 القزم. خالفم املن وص عأليها يف هذاالضبط لأل قك م املخب م، إال يف احلاالت امل
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ا غري اباا ملاألومات ابني أنه يألغي كاال الضاااااابط كل شااااااطل األقاري مت  -. 95املادة 

  قيقم لناء عألى أمر رريس احملك م.

ك م البجاريم :  ياني رريس احمل (230-0225القانون ر م ).)مكررة جليلة(95املاادة  

ارض ألر الم عألى الزااااجل البجاري اأو حمك م الواليم لواسااااطم أمر  ضاااااري منبللا ل

 لزجل.اص اخلاضاني لألبزجيل يف هذا ات لني كاال الضبط و األشخعأليه املنازعا

البجاري  مل يطالل لبقييل  يف الزجل يف  ا  كان الباجر شاخ اا  بيايا أو اعبباريا  

 نه جيوز ألبيانات يف اآلجا  احمللدة، فأو مل يا ل عألى إجراء البالي ت الضااااااااااروريم ل

اري أو الضابط املكألف لالزاجل البج   لألقاضاي املكألف إما األقاريا او لطألل من كاال 

فرض  األمر، أن ي االر  رارا يوكيل اجل هوريم أو أي شااخص آخر يثبت م ااألقبه يف 

بيانات اإلضافيم ل املطألوب منه وإما ل جراء العألى املاأ أن يا ل عألى القيام إما لالبقيي

 أو الب قيح الذي يكون  ل أه ل القيام له.
 القسم الاالث: آثار التقييد 

كل شااااااااخص  من هذ  امللونم يفرتض يف 7مع مراعاة مقبضاااااااايات املادة  -. 62ادة امل

نها من  فم ااجر، مع ما يرتال ع  بياي أو مانوي مزاجل يف سجل البجارة اكبزاب 

 نبارج ما مل يثبت خ ف ذلك.

 سااااجل  انويني املألطمني لالبزااااجيل يفال جيوز لألشااااخاص الطبيايني أو امل -. 62املادة 

بجاريم ما مل ن حيبجوا جتا  الغري ل ااااااافبهم الذين مل يقوموا لهذا اإلجراء أالبجارة وال

   ال فم.االلبطامات املرتابم عن هذ يبم ازجيألهم، إال أنهم خيضاون مع ذلك جل يع

زجل مزؤوال عألى كراء أ ل جتاري، يبقى الصخص امل أو يف  الم افويت -. 60املادة 

مل يال   أو لبجارةما مل يصاااطل من ساااجل ا مكرتيه  أو وجه البضاااامن عن ديون خألفه

 الكراء. أو اقييل  مع البيان ال ريح لألبيع

م لزجل والب رفات املقيلة ل فم  قيق ال حيبج اجتا  الغري إال لالو ارع -. 63املادة 

 البجارة.
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ري، خ   لبجارة أن حيبجوا جتا  الغال جيوز لألشااخاص املألطمني لالبزااجيل يف سااجل ا  

 اقييلها لزجل فات القالألم لألباليل إال إذا متالبجاري لالو ارع والب ار  مطاولم نصاا هم 

لب اااااارفات انبه يف مواجهبهم لالو ارع واالبجارة، إال أنه جيوز لألغري أن يب زااااااك من ج

 اليت مل يقع اقييلها.

انوا و ت البقييل أن األغيار املانيني كال اطبق الفقرة الزاااااااااااااااالقم إذا أثبت املألطمون ل

 نفم الذكر.ى عألم لالو ارع والب رفات اآلالباا ل عأل

 القسم الرابع: اجلزاءات

أو  ُمال  ازااااااااااااااااااجيل أو اقييل، كل (225-0202) القانون ر م  (جليلة 64 (املادة

 القانونيم اآلجا  لال القوارم املاليم ذلك يف  ا الوثارق إيلا  أو شاااااااااطل أو اك يألي،

 عن الا أليم املزاااابوجبم البقييل م اااااريف مبألغ لن ااااف رسااااوم البقييل زيادة عنه يرتال

 .منه جطء أو اأخري شهر كل عن املانيم

املكألف  الضاااااااااااااابط كاال ال ظ إذا (225-0202) القانون ر م  (جليلة (65 املادة

 أ ل أو القضاريم الصر م أ ل ضاباا  أو املنقولم، والضا انات  البجاري الزاجل   زاك 
 م اااااا  اإلدارة أو لالبجارة املكألفم الوزارة أو لاملاليم الوزارة املكألفم م اااااا  أعوان

 لالفقرة املذكورة الا أليات ل  لى عن القيام لاألمر املاأ اقاعس املؤهألني، الا وميم
 أثرا ارتر لأي وساااايألم له وياأل ه لذلك، حمضاااارا حيرر جليلة ف نه 32املادة  من األوىل

  .اإلل غ ااريذ من يوما عصر مخزم أجل أ  ا  يف لها القيام إىل ويلعو  مكبولا

 البجاري لالزجل املؤسزم ااأليق اقييل الضبط كاال يبوىل لاألمر، املاأ ميبثل مل إذا

 .الاامم النيالم إىل احملضر واإلل غ وإ الم

ساااااااااانم  إىل شااااااااااهر من لاحلبس ياا ل (225-0202) القانون ر م  (جليلة 66 (املادة

 الا أليات ل  لى يقم مل شاااخص كل أو يم ألف مخزاااني إىل آالف عصااارة من ولغرامم
 مل لطام احملكو األ وا  كل يف احملك م واقضااااااااي ،))جليلة 32  لاملادة املذكورة
 .املطألولم ل متام الا أليم البهليليم، الغرامم  ارألم حتت عأليه،
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 .القانوني والرتايل لألصخص املانوي لالنزبم الغرامم اضاعف الاْود  الم ويف

 عصااااارة آالف من لغرامم ياا ل (225-0202القانون ر م  ) جليلة( (مكررة 66 املادة

 املنقولم والضاا انات البجاري ُمَقيَّل لالزااجل شااخص كل أو يم ألف مخزااني إىل أو يم

 البيانات أو إمتام الصااااطل أو الباليل أو البقييل   اااال  منقو اااام اإلدالء لبيانات َاَا ََّل

 .لالزجل النا  م

 . والرتايل القانوني املانوي لألصخص لالنزبم الغرامم واضاعف

 مخس ساااانوات ملة لاحلبس ياا ل (225-0202)القانون ر م  (جليلة (ثالثا 66 املادة

 أو لألققيقم خمالف ا ااااريح َاَا ََّل اقليم من كل أو يم ألف مخزاااا ارم  لرها ولغرامم

 ور م لطا م والانوان، الوالدة، ومكان وااريذ والألقل  و  االسااااام كاذب ليان اقليم

 عنل الطواج ونظام الطوجيم واجلنزااااااايم، واحلالم  ازاااااااألي ها،  ومكان وااريذ الباريف

أو  مزااااااه ني أو شاااااركاء كانوا ساااااواء الطبيايني لالنزااااابم لألشاااااخاص اال بضااااااء

 .امُلَزيَِّرة لألج ايم اهلياكل يف أعضاء أو  قيقيني مزبفيلين

 ليان اقليم َاَا ََّل من املانويني كل لألشاااااااخاص لالنزااااااابم الاقولم لنفس ياا ل ك ا

لألصااخص  القانوني والصااكل ُوجل، إن البجاري االجب اعي واالساام االساام  و  كاذب

 الصااااركم، وملة املقر االجب اعي، وعنوان له، خيضااااع الذي القانوني والنظام املانوي

ل شااااااهار  املألَطمني املانويني لألشااااااخاص لالنزاااااابم احلزااااااالات الزاااااانويم إغ ق وااريذ

 .الزنويم ااهموموازن  زالااهم

 احملاك م أو أو املباالام  ُاوَ ف (225-0202) القاانون ر م   (جاليالة   (رالااا  66 املاادة 

 )جليلة( مكررة 66 و )جليلة( 66 و )جليلة( 30 لاملواد عأليها املن اوص  الاقولم انفيذ

 هذ  يف عأليها واإلجراءات املن ااوص الصااروا  بق املطألولم الا أليم املاأ لاألمر أمتَّ إذا

 .امللونم
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 مخس عصرة ملة لالزجن ياا ل (225-0202) القانون ر م  (جليلة (خامزا 66 املادة

 :شخص كل أو يم مأليون  لرها ولغرامم سنم

 الضاااااااااابط كبالم عن اإلفادات ال ااااااااااادرة أو الوثارق ُيَغيُِّر أو ُيَقألُِّل أو ُيَللُِّس 

 أو وثارق يزاابا لأو  ميزااك أو املنقولم والضاا انات لالزااجل البجاري املكألفم

 ُمَغيََّرة؛ أو ُمَللََّزم إفادات

 البيانات إمتام أو أو الصاااااااااطل البقيني أو لألبقييل املقلمم املزااااااااابنلات يطور 

 أو  ذف إضااافم أو او يع أو كبالم اغيري أو لبقأليل أكان ذلك سااواء النا  اام

 أو خمال ات أو أ كام أو لبقأليل اافا ات أو آخر لاسم شخص اسام  إللا  أو

 أو حتريرها املزاااااابنلات لال لبألك خمال ااااااات أو أ كام أو ل دراج اافا ات

 . لها مض نم أو و ارع شروا لبغيري أو ل ضافم

 البزاااااااااااجي ت كل لالصاااااااااااطل عألى اأذن أن احملك م عألى جيل احلاالت كل ويف

أن  وهلا .زورها أو  اااااااااقبها علم َابيَّن وثارق أو أو ليانات ماألومات عن الناجتم الوجوليم

 مخس ابجاوز ال مللة النصاااا من ممارساام لاألمر املاأ و رمان املؤساازاام  لغألق حتكم

 .( سنوات0)

 أ كام املادة مراعاة علم عألى ياا ل (225-0202) القانون ر م  (جليلة (76 املادة

 والصااركات لألبجار البجاريم الوثارق البيانات عألى لاض إىل اإلشااارة شااأن يف أع   01

 .أو يم 122.222 إىل12.222 من البجاريم، لغرامم

 صاجلرارم املن اااااو مااينم اقع (225-0202) القانون ر م  (جليلة (مكررة 76 املادة

 : بل من القزم هذا يف عأليها

 املنقولم؛ البجاري والض انات الزجل  زك املكألف الضبط كاال 

 القضاريم؛ الصر م ضباا 
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 وكل لالبجارة املكألفم لاملاليم والوزارة املكألفم الوزارة م ااااااااااااااااا  أعوان 

 احملاضاااار ابضاااا ن أن وجيل .الغرض هلذا املؤهألني اإلدارة الا وميم م ااااا 

 :الباليم البيانات  ارألم البط ن، حتت امُلقرََّرة،

o ومكانه؛ احملضر ااريذ 

o  املراكبم؛ املخالفم نو 

o االساااام شااااخ ااااا  بيايا؛ أو كان إذا و رفبه ولقبه املخالف اساااام 

 إذا االجب اعي املقر البجاري وعنوان امسها أو لألصااركم االجب اعي

 مانويا؛ املخالف شخ ا كان

o لألصااخص القانوني أو امل ثل  بيايا شااخ ااا كان إن املخالف او يع 

حترير  عنل  ضاااااااااااااااااور   الم يف القانوني أمني الرتايل أو املانوي

 أو امبناعه أو علم  ضاااور  إىل احلالم  زااال اإلشاااارة أو احملضااار

 ذلك؛ وسبلالبو يع  عن عجط 

o املخالفم  ااينم من  ام إليها يرجع اليت اإلدارة أو امل ااااااااااألقم  خبم 

 .واو ياه ولقبه وامسه

 عأليها يف املن ااااااااااوص لالاقولات ياا ل (225-0202)القانون ر م  (جليلة (86 املادة
 لألبجار البجاريم الوثارق يف لزااااااااوء نيم ُ لَِّم  ااااااااقيح غري ليان كل عألى ثالثا 66 املادة

 .البجاريم والصركات
 املقررة يف القواعل عن النظر ل ااااااااارف (225-0202)القانون ر م  (جليلة 96 (املادة

 واراكل لاقولم عأليه أن ُ كم ساااااااااابق من كل َعْود  الم يف يابرب اجلناري، القانون
 .لاإلدانم النهاري احلكم األت اليت سنوات خ   اخل س اجلنايم أو اجلنقم نفس

 .ثالثا 66 يف املادة عأليها املن وص الاقولات احلالم هذ  يف اضاعف

 دون اطبيق القزااام هذا أ كام حتو  ال (225-0202)القانون ر م  (جليلة (27 املادة
 .اال بضاء عنل اجلناري القانون أ كام
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 القسم اخلامس: العنوان التجاري

قيل لاحملا م أن يمع شريك  أو فرد ال جيوز ملن يزابغل مؤسازام جتاريم      -. 72املادة 

 إال امسه الاارألي كانوان جتاري.

ري أن شرا يفيل وجود رالطم شركم، غ وال جيوز له أن يضيف إىل عنوانه البجاري أي

 ؤسزبه شريطم أن اكون  أو  هل مكانه إضاافم كل ليان من شأنه أن يارف لصخ 

 م.م عاممتس   ألق أو إىل البضأليل األك البيانات مطالقم لألققيقم وأن ال اؤدي

مصهر ان جتاري مقيل لزاجل جتارة و إن احلق يف اسابا ا  اسام ااجرأوعنو   -. 07املادة 

 ري . لقانونيم خيبص له مالكه دون غيف إ لى اجلرارل املخو  هلا نصر اإلع نات ا

اثل، ن  رف من له اساام عارألي ممال جيوز أن يزاابا ل من  رف أي شااخص آخر ولو م

ألي ليانا آخر سااام جتاري أن يضااايف إىل امسه الاارإنصااااء اويباني عألى هذا األخري  ني 

 لوضوا عن الانوان البجاري املوجود سالقا. مييط 

 أو نفس االسم يزابغأله أن يوا ل اسبا ا   أو جيوز ملن يقبأ أ ا  جتاريا  -. 37املادة 

الم أن  م. ويباني عأليه يف هذ  احلالانوان البجاري شاااااااااريطم أن يؤذن له لذلك  ااااااااارا

  البناز . ويبق ل الوار أو لالانوان البجاري ليانا يفيل الباا  أو إىل االساااااااميضااااااايف 

 جارة.لناجتم عن البقييل يف سجل البنفس االلبطامات إذا أراد االنبفا  لاحلقوق ا

ل، أن  عنوان جتاري مزاجل يف الزج جيوز ملن اسابا ل امسه للون اذنه يف  -. 47املادة 

لنظر عن لبيان الذي  ام لبزجيأله لغض ايألطم من اسابا أله ل افم غري  انونيم، لباليل ا  

 دعوى الباويض، إن ا بضى احلا .

كل شااااااااااااااخص مل يزاااااااااااااابا ل امسا   يفقل االمبياز املرتال عن البقييل -. 57املادة 

ييل ابلأ من ااريذ البق ازااا يم جتاريم أكثر من ث   سااانوات  أو جتارياجتارياأوعنوانا 

نوات ميكن النطق او ف االسااااااابا ا  منذ أكثر من ث   سااااااا أو يف ساااااااجل البجارة

 ى  ألل كل ذي م ألقم .لبصطيل هذا البقييل من  رف احملك م لناء عأل
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ة املركطي رإشاار مل ألقم سجل البجا ويصار إىل البصطيل لهامش البقييل، وياطى له

   ل اض ني نفس البيان يف الزجل املركطي.

 أو عنوان جتاري أو رة لكل اسااااامال ميكن إجراء اقييل يف ساااااجل البجا -. 67املادة 

م يف ساااجل البجارة خ   سااان  شااااار مل يقم املزااابفيل منه يف اقييل   أو ازااا يم جتاريم

 لبجارة. رف م ألقم سجل ا البلاء من ااريذ ازألي ه الصهادة الزألبيم من

 القسم السادس: أحكام مشرتكة

لث ثم بوا البزااجيل خ   األشااهر ا جيل عألى األشااخاص الطبيايني أن يطأل -. 77املادة 

 أوال بناء األ ل البجاري. املواليم لفبح املؤسزم البجاريم

اخلاص أن يطألبوا  أو نون الاامجيل عألى األشاااااااااااخاص االعبباريني اخلاضااااااااااااني لألقا 

 البأسيس. أو  لا األشهر ث ثم املواليم لإلالبزجيل خ   

 أو ات البجاريماألجنبيم وكذا امل ثألي أو الوكاالت املوريبانيم أو جيال أن اقلم الفرو  

بيم  ألل البزجيل املؤسزات الا وميم األجن أو اجمل وعات أو الوكاالت البجاريم لأللو 

 خ   ث ثم أشهر من ااريذ افببا ها.

بلاء من مل حيلد أجأله، يف ظرف شااهر الاقييل يف سااجل البجارة ،جيل أن يطألل كل 

من  قييل القرارات القضااااااريمالوا ام الواجل اقييلها. ويبلأ أجل ا أو ااريذ الب ااااارف

 ااريذ  لورها.

القزاااااام  اطبق مقبضاااااايات هذا (:230-0225)مكررة جليلة( )القانون ر م 77املادة 

ي انظيم آخر. أليها يف هذ  امللونم أو يف أعالفرعي عألى اإلجراءات والطألبات املن ااوص 

 طريقااام الكرتونيااام؛ كأل اااا كاااانميكن أن انجط هاااذ  اإلجراءات وهاااذ  الطألباااات ل

 نا لنفس الطريقم.إرساهلا واسبقباهلا من  رف املرسل إليه ممك

نيم املنظ م بادالت و املراساااا ت اإللكرتوغري أن مقبضاااايات هذ  املادة ال اطبق عألى امل

 اصريايم خا م.لن وص 
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ل البجاري و :  ميكن أن ميزك الزج(230-0225ثالثا )جليلة()القانون ر م  77املادة 

 . يزبغل إما للعامم ور يم وإما لصكل الكرتوني

جنازها لضااابط اإلجراءات اليت يبم ا اكألف جلنم فنيم لضااابط اإلجراءات اإللكرتونيم

 لواسطم مزبنلات و مراس ت الكرتونيم.

م او ارة لواسااااااطم مزاااااابنلات الكرتونيءات املنجطة أمام سااااااج ت البجيكون لإلجرا

ي ا في ا ك البى ا ي ت لوثارق ور يم، ساااااا االت الكرتونيم نفس اآلثار القانونيم كبأل

 يباألق ل قبها القانونيم و واها الثبوايم.

 يم و ي حمل املزاااابنلات للعامم ورجيوز أن حتل املزاااابنلات ذات الصااااكل اإللكرتون

ض ن، يف أي م وفقا لوسايألم اقنيم موثو م ا ماادلم هلا إذا كانت منظ م و حمفوظاابرب 

و   مبه يف أثناء املااجلاتو ت، م ااااااالر املزااااااابنل يف الصاااااااكل االلكرتوني و سااااااا 

 املراس ت اإللكرتونيم.

يقاااام : يف  اااا  إخبياااار الطر  (230-0225رالااااا )جاااليااالة()القاااانون ر م     77املاااادة 

 وا، مع فني لالزاااااج ت البجاريم أن يزاااااأل شاااااخاص املكألاإللكرتونيم، جيل عألى األ

  الم زاابنلات اليت جيري ازااألي ها يفمراعاة أ كام هذ  امللونم مزاابنلات كذات امل

 إجناز اإلجراءات للعامم ور يم.

سارل الزاج ت البجاريم يف شكل و املزابنلات املزاأل م من  رف الزاألطات املكألفم ل   

و  زاااااابنلات ذات الصااااااكل اإللكرتونيملفنيم موثو م اضاااااا ن، يف أي و ت م اااااالر ا

وجل ونيا، يكون مارتفا ل ااقبها  كذلك ساا مبها أثناء مااجلبها وإرساااهلا إلكرت

عأليها يف  إلجراءات اإللكرتونيم املن ااوصهذ  امللونم و من  بل الألجنم الفنيم لضاابط ا

 ز يات الباليم :ثالثا من هذ  امللونم و اطألق عأليها امل 77املادة 

ييل اصااري لبجاري : إفادة لبزااجيل البقجراءات البقييل يف الزااجل الالنزاابم إل -

 إىل الباريذ و إىل ر م البقييل.
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ر م  ل الب ااريح املبضاا ن ااريذ و  لالنزاابم إلجراءات الب ااريح: إفادة لبزااجي    -

 الب ريح لالنصاا.

ىل ااريذ ري: إفادة لالبزجيل اصري إلالنزبم لإلجراءات األخرى لالزجل البجا -

 إلجراء.و  بيام ا

شاااااهادة  أمينات: إفادة لالبزاااااجيل أولالنزااااابم لإلجراءات املرابطم لبقييل الب -

 جط والر م الرتاييب.إيلا  حت ل الباريذ، وو ف اإلجراء املن

لبزااجيل لالبزااجيل أو شااهادة ل عادة ا  لالنزاابم إلجراءات إعادة البقييل: إفادة -

  م الرتاييب.حت ل الباريذ وو ف اإلجراء املنجط والر

البزااجيل لبقييل لالقار م: إفادة للالنزاابم لإلجراءات الباليل والصااطل عألى ا  -

 .يذ والو ف والر م الرتاييبأو شهادة لالباليل أو الصطل حت ل البار

ملن وص عأليها : املزبنلات األخرى ا(230-0225خامزا )جليلة()القانون ر م  77املادة

لبزااا يات رتونيم اكون هلا نفس االك يف إ ار أ كام هذ  امللونم وال اااادرة لطريقم

 الورق. ات اليت  جيري فيها اسبا ا اخلا م لبألك املن وص عأليها لالنزبم لإلجراء

ونم أو أي ملن ااوص عأليها  وجل هذ  امللاصااري اإلفادة لالبزااجيل إضااافم إىل البيانات ا

ل مت بظرة  الوثارق أو املاألومات املننص  انوني آخر إىل أن الصاااااكأليات واملزااااابنلات و

ت غ هلا خا اااام لواسااااطم مااجلا ازااااأل ها فا  من  رف املرساااال إليه و ميكن اسااااب  

 رف كاال الضااابط املكألف لالزاااجل الكرتونيم. ازاااألم إفادة الاألم لالبزاااجيل من   

ت هذ  م االلكرتونيم  بقا ملقبضاااااياالبجاري عنل ازاااااألم الطألل أو الب اااااريح لالطريق

 امللونم.

ملكألف : خيو  كاال الضااابط ا(230-0225ر م ساااادساااا )جليلة()القانون  77ملادة ا

م إليه للعامم لقضاريم أو اإلداريم احملاللالزاجل البجاري يف أن يزابخرج من القرارات ا  

اهلامش  ا يف املألفات الصااخ اايم أو يف ور يم أو يف شااكل إلكرتوني البيانات لبضاا ينه 
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 أو القار م.

لقوارم وعألى هامش الزااج ت والصااخ ااي الرج البيانات اهلامصاايم املقيلة يف الزااجل ا

  وعم البطا ات اإللكرتونيمالصاااااااخ ااااااايم املالة لواسااااااااطم دعامم الكرتونيم يف جم  

ن رف كاال الضااابط أو املزاااؤو  ع املرلو م لاملألف الصاااخ اااي األ اااألي املو ع من    

 اهليئم لواسطم او ياه االلكرتوني املو وف.

ذكورة، يف اهلامصااايم امل البياناتحتا  النزاااذ الكامألم لأل ألفات الصاااخ ااايم مك ألم ل

 ( ساعم إىل الزجل املركطي.02غضون األرلع وعصرين )

ألل أو ا ريح : عنلما جيري اقليم  (230-0225سالاا)جليلة()القانون ر م  77املادة 

ن ينوب ا ل الطألل أو الب ريح أو ملصاكل إلكرتوني و دون البو يع اإللكرتوني ل  

ريح، بجاري لب اااليق الطألل أو الب ااا لعنه، يقوم كاال الضااابط املكألف لالزاااجل ا 

 ذلك لال فقص املزاااابنلات و لواسااااطم او ياه اإللكرتوني الصااااخ ااااي املو ااااوف و   

 الوثارق اإلثباايم.

و البقييل أو ة إىل ر م الب ريح لالنصاا أيف هذ  احلالم، ال حت ل إفادة البزاجيل إشار 

 الرتايل.

، خ   أجل الرتايل،  زل احلالمو ر م يزاألم ر م الب ريح لالنصاا أو ر م البقييل أ 

 لاإلضاااااافم إىل الوثارق  ( سااااااعم، لال ا اااااليق الب اااااريح أو الطألل  28مثان وأرلاني )

 االثباايم املرفقم من  رف كاال الضبط.

لب اااااااااااريح أو : جتل احملافظم عألى ا(230-0225ثامنا جليلة()القانون ر م  77املادة 

اريبه و من شااأنها أن اضاا ن اسااب ر   واالطألل املال عألى دعامم الكرتونيم، وفقا لصاار

ريح أو املاألومات املباألقم لالب اااااا ساااااا مبه ومقروريبه. جيل أن حتفظ أيضااااااا جم وعم

ي ا ن اايينه وحتليل خ ااار ااه ال ساا  الطألل منذ إعلاد ، مثل املاطيات اليت متكن م

 به.البو ياات اإللكرتونيم املو وفم، واؤمن ااق

ت من دعامم ا يف  فظ الزنل، وخ و ا الرت ي هل الا أليات املببالام اليت جتل اربيرا
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  عن رى عألى املاألومااااات، ال انطلألبخطين االلكرتوني إىل أخرى اليت ميكن أن جت

 ت  ي بها األ أليم.البزجي ت اإللكرتونيم لألب رحيات أو الطألبا

يانات الضااااابط أو املزااااااؤو  الوين ل  جيل أن ابيح  ريقم احلفظ اإللكرتونيم لكاال

 ريف يف املاطيات الزالقم.لبقرير الزنل دون أن يؤدي ذلك إىل حتال قم 
 ت البجاريم ميكن أن اوفر الزج (:230-0225ااساا)جليلة()القانون ر م  77املادة 

النرتنت و ماايم اوجل لزااهولم لواسااطم ا احملأليم و الزااجل البجاري املركطي خلمم ماألو

 غببه:رمأمونم، ابيح ل ا ل الطألل أو الب ريح اباا ل

 البقلم لطألل أو ا ريح؛   -

 ألفا و يلا لطألل أو ا ااااااريحنقل، وعألى اخل ااااااوص لالربيل اإللكرتوني، م -

 رق ر  يم لإلثبات.يبكون من مزبنلات يف شكل الكرتوني ووثا

 نكبوايم، وخا اااام عألى مو عإعلاد  ألل ل اااافم افاعأليم عألى الصاااابكم الا  -

 هذ  الطريقم.الويل لألزجل البجاري املاأ وإرساهلا ل

م عألى أي يرد لالطريقم االلكرتوني جيوز لكاال الضبط املكألف لالزجل البجاري أن

لذلك  س من الضااااروري إجراء أي اأكيل ألل لأل األومات يوجه إليها لهذ  الطريقم ولي

 لاجلواب. عألى دعامم ور يم سواء ااألق األمر لالطألل أو

ركطي خمبومم اري امليم و الزاااجل البج اكون الببادالت لني الزاااج ت البجاريم احملأل

 .من أجل ض ان م لر  و  قبه لالبو يع اإللكرتوني املو وف ل ا ل اإلرسا 

ي ه اإللكرتوني املو اااوف للى أجيل أن يزااابخلم  اااا ل الطألل أو الب اااريح او يا 

 ن  ريق الربيل اإللكرتوني.إرسا  مباشر لالطريقم اإللكرتونيم وخ و ا ع

ملألفات ميكن القيام لنقل ا (:230-0225م عاشااااااااااااااااااارا)جليلة()القانون ر  77املادة 

ونيم ها يف امللونم لوساااارل الكرتالصاااخ ااايم و النزاااذ أو املزااابخرجات املن اااوص عألي  

روا اضااا ن اسااابنزااااخها لصاااكل خ اااو اااا إذا اابات ساااألفا نظاما ر  يا، وفقا لصااا
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ونيم يم لضاااابط اإلجراءات اإللكرتمطالق  زاااال البو اااايات ال ااااادرة عن الألجنم الفن

 ثالثا من هذ  امللونم. 77املن وص عأليها  لاملادة 

و ع املق ود م عنلما ا لر و ازبألم يف املاابرب، املاألومات  ل أرسألت لوسيألم الكرتوني

 ي و ختطين الر  ذلك  ريقم الضاااااغط لواساااااطم مالات لأل ااجلم اإللكرتونيم.  ا يف

وساااارل واساااطم الزاااألك أو املذيا  أو ل البيانات، و ارسااال ل ااافم اامم و اوجه و ازاااألم ل 

ما  جراء البوا اال ل اافم اصااالكيم ل ااريم أو أخرى كهرومغنا يزاايم، لكنها ابيح إ

 ني.لني النظام املاألومااي لأل رسألني و املزبقبأل

ت املرسألم عألى أن ليها إىل اهليئااملرسل إ يبم إرساا  إفادات لاالسب م من  رف اهليئات 

 ألهيئم املرسل إليها.حت ل البو يع املو وف لكاال الضبط املخبص ل

لكرتوني يطبق البو يع اإل (:230-0225 ادي عصاااااااار)جليلة()القانون ر م  77املادة 

ألى  يع و البابري عن املوافقم عاملو ااااااااااوف عألى املزاااااااااابنل ويزاااااااااا ح لالبققق من البو

 عن الاقل.االلبطامات الناجتم 

 وينطوي عألى اخل ارص الباليم:

 فهو يرابط   ريا ل ا ل البو يع؛ -

 و يع؛يز ح لالبققق ل فم  انونيم من  ا ل الب -

البه ع اإل بفاظ لها حتت ر يكون مزاابقلثا لوسااارل ميكن ل ااا ل البو ي  -

 احل ريم؛

أ كن من اكبصااااف أي االيل يطريرابط لاملزااابنل الذي ااود إليه حبي  مي -

 املزبنل؛عألى هذا 

  ر الباليم:يبكون البو يع اإللكرتوني املو وف من الانا

 بو يع؛جهاز إنصاء البو يع وجهاز البققق من ال -

 ع يبم وضااااااااها من  بل مقلمشاااااااهادة إلكرتونيم اثبت هويم  اااااااا ل البو ي -
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 خلمات لب ليق الصهادات اإللكرتونيم.

ذ  امللونم عأليها يف هونيم املن اااااااوص حتلد الألجنم الفنيم لضااااااابط اإلجراءات اإللكرت

 ي.ا خللمم الب ليق اإللكرتوناملاايري اليت جيل اوفرها ليكون الصخص مقلم

نيم : الصاااااااااااااهادة اإللكرتو(230-0225ثاني عصاااااااااااار)جليلة()القانون ر م  77املادة 

رلط وف اابرب شاااااهادة إلكرتونيم ااملزااااابخلمم كلعامم لألبو يع اإللكرتوني املو ااااا 

 ذا الصخص.و يع إىل شخص و البأكل من هويم هزبم البليانات مباألقم لالبققق من ن

 وانطوي كقل أدنى عألى البيانات الباليم:

 اسم  ا ل الصهادة؛ -

 ف الاامم ل ا ل الصهادة؛مفباا الكبالم لالرموز املوضو  حتت ا ر -

 ملة    يم الصهادة؛ -

 ر م سألزألم مو ل؛ -

 م.يلصهادات اإللكرتونالبو يع اإللكرتوني ملقلم خلمات ا ليق ا -

بط املكألفم جيوز لكبالم الض (:230-0225ثال  عصر)جليلة()القانون ر م  77املادة 

ر يم أو نيم سنلا حمررا عألى دعامم ولالزاجل البجاري أن ازابنزذ عألى دعامم إلكرتو  

روا اضااا ن اسااابنزااااخه لصاااكل  جطء منه وذلك لال اسااابا ا  نظام ار يم ضااا ن شااا

 مطالق.

 وجل  إلكرتوني م اااال م  بقا لأل اااال إال شااااكلال اكون املاألومات املزااااأل م يف 

م ا ألح يق، ف ن املاألومات املزأل  ألل  اريح من  بل  اا ل الطألل ويف غياب الب ال   

 فقط ك جرد اسبا مات.

 يف نفس الو ت، لألبأكل من جيل أن يصااااكل ا ااااليق النزااااذ اإللكرتونيم ضاااا انا   

ضاااااه و ااااوف او يع إلكرتوني مم اااالرها وساااا مم حمبوا  لواسااااطم ما ال يقل عن ا

 الزألطم املكألفم لالزجل البجاري. 
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خم و ااااورة خلامتها. حت ل النزاااا حتوي النزااااخم امل اااال م، فضاااا  عن ذلك، الباريذ

 املزأل م إشارة افيل لأنها مطالقم لأل ل.

 ل الطألل  األيم املباألقم  زبنل إىل  ا جيوز نقل املاألومات واملزابخرجات والنزاذ األ  

 مم  بأله مزااابقا وذلك ضااا ن شاااروا اضااا ن سااا  من عألى الانوان اإللكرتوني احمللد

 ليه.الوثيقم وسريم النقل وهويم املرسل واملرسل إ

املرسل إليها،  ونيم إىل اهليئات اإلداريمحيق لألزاجل البجاري أن ينقل لالطريقم اإللكرت 

ات  الع لك لغض النظر عن وجود ماطيات ذاملاألوماات والوثاارق الثبوايام اليت اه ها وذ   

 شخ ي.

قييل يف : جيل أن يطألل كل ا(230-0225رالع عصااااار)جليلة()القانون ر م  77ادة امل

لفال لبلاء من ااريذ الب اااارف أو االزااااجل البجاري، مل حيلد أجأله، يف ظرف شااااهر ا

 لقضاريم من ااريذ  لورها.الواجل اقييل . ويبلأ أجل اقييل القرارات ا

م رمي إىل ازاااجيل ااجرأوشاااركال جيوز لكاال الضااابط  بو  أي  ألل ي -. 78املادة 

الببانه(، وعنل ادة البقييل يف ضريبم املهنم )جتاريم يف سجل البجارة إال لال اإلدالء لصه

 بزيري احلر.اال بضاء، عنل افويت األ ل البجاريأوعقل ال

  ة إىل:من سجل البجار جيل أن ال اصري النزخأواملزبخرجات -. 79املادة 

 ؛ اريم يف  الم رد االعبباراأل كام املصهرة لألبزويمأوالب فيم القض .7

 جري يف  الم رفاها؛ األ كام ال ادرة لفقلان األهأليمأولالبق .0

  الم مبياز اللارن املراهنأويفرهون األ ااااال البجاري يف  الم شاااااطل اقييل ا  .0

 مخس سنوات.  لط ن البقييل لالم جتليل  يف أجل  لر 
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 السابع: املنازعاتالقسم 

 يف يلاملباألقم لالبزج املنازعات ُاارض (225-0202جليلة( القانون ر م  (.28 املادة

 يبت الذي  رفه من املنبلب القاضي أو احملك م املخب م رريس أمام البجاري الزجل

 .امللعي من  رف أمامه اللعوى رفع من ( أيام0) مخزم أجل لأمر خ  

 اإلجراءات  انون أ كام لاألمر وفق املانيني إىل الصأن هذا يف ال ادرة األوامر ُاَبألغ

 .والبجاريم واإلداريم امللنيم

ون اإلجراءات انيني لاألمر وفق مقبضيات  انابألغ األوامر ال ادرة يف هذا الصأن إىل امل

 امللنيم والبجاريم واإلداريم.

ت عألى املنقوالت البأمينا: اقيل ( 230-0225مكررة جليلة )القانون ر م . 28املادة 

 الزاااجل البجاري لب كني أي املقلمم كضااا ان أل اااو  مؤسااازااام ختضاااع لألبقييل يف  

 شخص مهبم من اإل    عأليها.

و  االشااارتار يف شاااركم جتاريم وكذلك لالنزااابم لألرهن احليازي لألساااهم أو   اااص

الا مات و  رع املباألق لرباءات االخرتا الرهن احليازي لأل اااااااااااال البجاري و امبياز البا

يازي ألدوات ألمناا ال ناعيم و الرهن احلال ناعيم و البجاريم املزجألم و الب اميم و ا

الرهن  ألبقييل يف الزجل البجاري ومهنيم ممألوكم لصاخص  بياي أو اعبباري خيضع ل 

ئات البااون لاامم و إدارات الضرارل و هياحليازي عألى املخطونات و امبيازات اخلطانم ا

 يل.باألقم  ؤسزات خاضام لألبقياالجب اعي امل

ري و لفزااذ القضاااري لبيع أ اال جتا يلون أيضااا لالزااجل البجاري أي  ألل يرمي إىل ا 

 ان خاضاااااااااااااع لألبقييل و عقود االرب شااااااااااااروا اال بفاظ لاملألكيم املبخذة اجتا  مالك 

 اإلجياري إذا كان املكرتى خاضاا لألبقييل.

ت يبثبت كاال الضااااااااااااااااااااابط حت (:302-0225.ثالثا )جليلة( )القانون ر م 28املادة 

ى ييل أو الصاااااااااااااطل عألى البأمني عألمزاااااااااااااؤوليبه من أن  ألبات البقييل و جتليل البق
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مم. وعأليه عنلما ا مع الوثارق الثبوايم املقلاملنقوالت مكب ألم و يبققق من اطالق ليانااه

ي املكألف به أن يرفع األمر إىل القاضي  ظ أغ  ا أو اارتضاه  اولات يف أداء مه  

  را بم الزجل البجاري. 

ي لها عن ش أو يبضاا ن ليانات خا ئم أدلياا ل عألى أي اقييل لبأمني يبم عن  ريق الغ

( أو يم، 12222222( إىل عصااارة م يني )1222222ساااوء نيم لغرامم ارتاوا من مأليون )

( إىل مخزاااام وعصاااارين 12222222يني )ويف  الم الاود، لغرامم ارتاوا من عصاااارة م 

 ( أو يم.00222222مأليون )

غألوا ض ن أن اأمر لب قيح البيان امل يزوغ لأل قك م املخب م، للى النطق لاإلدانم،

 ال يغ اليت اراها.

إجراءات  ميكن من أجل ابزاااايط  (:230-0225. رالاا )جليلة( )القانون ر م 28املادة

و لة صاااأ لالطرق البنظي يم مراكط مالبأسااايس و اهليكألم اإلداريم لأل ؤسااازاااات أن ان

 إلجراءات املؤسزات أو الصباليك املو لة.

ن نفس لالبو يع لنفس املكان و ضاا   وازاا ح مراكط اإلجراءات أو الصااباليك املو لة 

يف اجملاالت  املا و  لها عألى املؤسزات الوثيقم عألى الب رحيات اليت افرضها القوانني

نصارها أو اغيري بيم و اإل  اريم ذات ال ألم ل القانونيم و اإلداريم و االجب اعيم و الضاري 

 وضايبها و انهاء نصا ها.

ليها اإلجراءات اليك و اهليئات املوجهم إحيلد االخب اص النوعي هلذ  املراكط أو الصبَّ

 لطريقم انظي يم.

 ياحلجط البقفظ لأمر الغري ُيواَجه ال (225-0202جليلة القانون ر م  (امزاخ .28 املادة
البجارة  سجل يف سجل إذا إال مانويا،  بيايا أو شخ ا كان سواء الباجر ضل ال ادر

 .و الض انات املنقولم
 هذا الفر  أ كام واطبق اوضح ( 225-0202جليلة القانون ر م  (سادسا .28 املادة

 .البنظي يم لالطرق
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 أصول التجارةالباب الاالث: يف الكراء التجاري و

 يالباب الفرعي األول: الكراء التجار

 فصل متهيدي: جمال التطبيق

ب الفرعي عألى اطبق أ كام هذا البا (:230-0225القانون ر م ))جليلة( .28املادة 

 أل ناف الباليم:مجيع األكريم املباألقم لاقارات منلرجم يف ا

يليم أو أي ال ناعم، أو ال ناعم البقأل احمل ت أو الاقارات املالة لألبجارة أو .7

 اسبخلام مهأ آخر؛ 

البقأليليم  ارة أو ال ناعم، أو ال ناعماحمل ت البالام حملل أو عقار مال لألبج .0

 ألكيم هذ  احمل ت راجامأو أي اسبخلام مهأ آخر، لصرا أن اكون م

خ ص له من ء  ل مت لغايم االسبا ا  املامل ر خمبألفني، وأن يكون الكر

م ما للى املكري و ت إلرا رف املكرتي وأن يكون هذا البخ يص ماألو

 الكراء؛ 

الة لال إلرام الكراء لنايات ماألراضااااااااي الااريم اليت شاااااااايلت عأليها  بل و  .0

ام اعي البقأليلي أو أي اساااابخلل ساااابا ا  ال ااااناعي أو البجاري، أو ال اااان 

   ه.لبنايات لرضى املالك أو لاألأو اسبغألت هذ  امهأ آخر إذا رفات 

ن الاام شخاص االعبباريني لألقانواطبق أ كام هذا الباب كذلك عألى األ -. 08املادة 

اء ت ذات رأس املا  الا ومي سااااااوذات الطالع ال ااااااناعي أو البجاري وعألى الصااااااركا

 ا رفت لو فها مكرتي أومكري.

 الفصل األول: إبرام الكراء ومدته

الك و كان غري مكبوب مت لني مياال كراء جتاارياا كال اافااق،  بى ول      -. 38املاادة  

 وكل شخص  بياي أو مانوي 81ملادة عقار أو جلطء من عقار منلرج يف جما  اطبيق ا
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 ااااااناعي يف احمل ت  أو اريميكن  وجبه هلذا الصااااااخص اساااااابغ   أي نصاااااااا جت

  وافقم املالك. 

م ملة الكراء. حيلد األ راف لكل  ري (230-0225)ماللم( )القانون ر م -.48املادة 

مالة حملدة يال   أو ة ويف غيااب كبال  يربم الكراء البجااري ملالة حمالدة أوغري حمالد    

 الكراء مربما مللة غري حملدة.

 و يع الاقااال، ماااا مل يبفقينبج الكراء أثر  البااالاء من ا (:230-0225)القاااانون ر م 

 األ راف عألى خ ف ذلك.

 الفصل الااني: التزامات املكري

 لم  زنم.يألطم املكري لبزأليم احمل ت يف  ا -. 58املادة 

 يفرتض أنه ويف لهذا االلبطام: 

 عنل ما يكون الكراء شفهيا؛ -

ون إجراء حتفظ خب وص أو عنلما يكون املكرتي  ل أمضى الكراء د -

  الم احمل ت. 

ات املالة لألكراء كل اإل ااااااااااا   جيري املكري عألى نفقبه يف احمل ت -. 86املادة 

 اجلزي م واليت أ بقت ضروريم ومزباجألم.

 حلالم.يبق ل املكرتي الزألبيات املنجرَّة عن هذ  ا

القباب وص إ اا  ات اجللران الكبرية ووجه اخل اااإل اا  ات اجلزااي م هي عألى 

 انات امليا .والزياج وآلار املرا يض وخط والاارضات واألغ يم ودعارم البناء واجللران

با ا  لذي  رم فيه املكرتي من اسخيفض عنلرذ مقالل اإلجيار  زل نزبم الو ت ا

 احمل ت.

م، يزوغ  ات املزاباجأل راء اإل ا  عنلما ي ابح اسابغ   الكراء مزابقي  لزابل إج    

 او يفه ملة األشغا . أو لأل كرتي  ألل فزخه  ضاريا
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ميكن  اجلزااي م املرتابم عأليه، عنلما يرفض املكري حت ل اإل اا  ات -. 87املادة 

اايري عألى إذن لبنفيذها وفقا مل لأل كرتي أن حي اااااال من اجلهم القضاااااااريم املخب اااااام  

 اخلربة عألى نفقم املكرتى.

و رق  الم مبألغ اإل اااا  ات املذكورةالقضاااااريم املخب اااام يف هذ  احلاضاااابط اجلهم 

 ازليلها.
حمل ت ن حيل  اغيريات يف هيئم اال ميكن لأل كرتي، من األقاء نفزاه، أ  -. 88املادة 

 املالة لألكراء وال أن يقألص اسبا اهلا.

ن م ععن عر ألم االنبفا  الناجت يكون املكري مزااااااااااااؤوال اجتا  املكرتي -. 89املادة 

 فال أاباعه.   أو فال من األقوا عنه احلق عألى احمل ت أو فاأله

 الة له.ال ينقضي الكراء لبيع احمل ت امل -. 92املادة 

صاارتي لقوة  ت املالة لألكراء، حيل امليف  الم نقل  ق مألكيم الاقار  ي  اوجل احمل

 ا ألم انفيذ الكراء. القانون حمل املكري يف البطامااه واباني مو
 .ال ينقضي الكراء لوفاة أ ل الطرفني -. 92املادة 

 أو ل الكراء مع أي من الطوجنييف  الم وفاة املكري، الصااااااخص الطبياي، يبوا اااااا
 أجل ملؤجر  ألبا مكبولا عرفيا يفالفرو  املباشرة، يقلم من أجل ذلك إىل ا أو األ او  

 ث ثم أشهر البلاء من ااريذ الوفاة. 
خب اام من أجل  ن يرجع إىل اجلهم القضاااريم امل كن لأل ؤجر أيف  الم االد الطالبني مي

 اايني اخلألف يف الكراء.
  غياب أي  ألل.يفزذ الكراء لقوة القانون خ   ث ثم أشهر يف

 الفصل الاالث: التزامات املكرتي

ممثأله املاني يف  أو ني يلي املكريعألى املكرتي أداء مقالل اإلجيار ل -. 90املادة 

 لآلجا  املبفق عأليها.الكراء وفقا 
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 ت املالة لألكراء كرب األساااااااااارةيباني عألى املكرتي اساااااااااابغ   احمل  -. 93املادة 

املفرتض حبزل الظروف  أو لكراءاحلريص وفقا لألبخ يص املن وص عأليه يف عقل ا

 يف غياب عقل مكبوب.

 ب اااام فزااااذ الكراء إذا اساااابا ل  يزااااوغألأل كري أن يطألل من اجلهم القضاااااريم املخ 

 أل ؤجر ضرر من جراء ذلك.احمل ت يف غري ما أعلت له و  ل ل املكرتي

ا ألنصاا املاني لالكراء نصا يقع نفس الصيء عنلما يريل املكرتي أن يضيف ل

 اك يأليا. أو مرابطا

 كانت ماألومم لالاادة. أو ا اشرت تيألطم املكرتي ل    ات ال يانم إذ -. 94املادة 

 م خ   ملة الكراء.لم ال ياناخلزارر الناجتم عنا أو ويض ن البألف

فا ت لال انقضاااااااااااااااء ملة الكراء خ يألطم املكرتي الذي يبقى يف احمل  -. 95املادة 

ااد  دفع ااويض عن اال ب   ي 83ادة إلرادة املكري ولزاابل غري الذي ن اات عأليه امل 

 ضاء.ن إخ    رب الضرر عنل اال بمقالل اإلجيار احمللد خ   فرتة اإلجيار دو

األنظ م  ع مراعاة القوانني وحيلد األ راف حبريم مقالل الكراء م -. 96املادة 

 املطبقم.

ضاااااء أل راف ويف غيالها عنل انقيراجع مقالل الكراء  زاااال الصااااروا احمللدة من ا

 كل فرتة من ث   سنوات.

 وب لني األ راف ل اااااااااالد مقالليف  الم علم البو اااااااااال إىل اافاق مكب -. 97املادة 

 شل  ر ا.قضاريم املخب م من الطرف األجلليل ارفع اللعوى أمام اجلهم الالكراء ا

ا م م القضااريم املخب ام ل اورة خ   من أجل ضابط مقالل الكراء اجلليل، اأخذ اجله 

 لاني االعببار الانا ر الباليم: 

 مو ع احمل ت؛ 

 مزا بها؛ 
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 الم  لمها؛  

 مل اثألم.ق ت اوار لالنزبم لأل مثن الكراء البجاري املا و  له يف اجل 

 ء الفرعيالكرا -الفصل الرابع: اإلحالة

ري ىل املؤجر لواسااااااااااااااااطم إجراء غجيل أن يبألغ كل اناز  عن إجيار إ -. 98املادة 

 لأيم وسيألم كباليم أخرى ابض ن:   أو  ضاري

 هويم احملا  له كامألم؛ 

 عنوانه؛ 

 ضاء.ر م ازجيأله يف سجل البجارة عنل اال ب 

ن اااااااوص انالم الببأليغ لصااااااارو ه امل ال حيبج عألى املكري لالبناز  إذا -. 99املادة 

 عأليها يف املادة الزالقم الذكر.

اض عأليه ن الببأليغ املذكور ل عرتيب بع املكري لأجل شااااهر البلاء م -. 222املادة 

سااااااباب احملك م املخب اااااام مبينا األ للى اال بضاااااااء ورفع دعوا  يف نفس امللة إىل

 لبناز .وعم اليت حتو  دون هذا ااجلليم واملصر

لم دفع  قبضاااى الكراء ساااي ا منها ع  يال خرق املكرتي ل لبطامات املرتابم عأليه

 اض عألى البناز .مقالل هذا األخري سببا جليا ومصروعا ل عرت

 اء  يألم ملة اإلجراءات.يبقى املبناز  خاضاا اللبطامااه جراء الكر

 ف ذلك. جطري ما مل يصرتا خ  أو حيظر كل كراء فرعي كألي -. 222املادة 

 كري لأي وسيألم مكبولم.يبألغ عقل الكراء الفرعي املرخص له إىل امل

 الببأليغ. وال حيبج عأليه لالكراء الفرعي يف غياب هذا

اجلطري  أو لكراء الفرعي الكألييزوغ لأل كري عنلما يطيل مقالل ا -. 220املادة 

الكراء  ضاااااافم زيادة مناسااااابم إىل مقاللاء األ اااااألي أن يطالل ل عألى مقالل الكر
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جلهم بفق عأليه األ راف من  رف ااأل ااااألي عألى أن اضاااابط هذ  الطيادة يف ما مل ي

 لاني االعببار. 97أليها يف املادة القضاريم املخب م مع أخذ الانا ر املن وص ع

 الفصل اخلامس: شروط وشكليات التجد(د

لكراء مللة يكبزاااااال  ق جتليل ا -(: 230-0225.)مالَّلم( )القانون ر م  223ملادة ا

أليه بغ له لألنصاا املن وص عغري حملدة من  رف املكرتي الذي يثبت اسا  أو  حملدة

 وفقا لصروا الاقل لفرتة ال اقل عن سنبني.

ألغي احلق يف جتليل ال ميكن ألي شاااااااااااااارا ااا لي أن ي (:230-0225)القانون ر م  

 الكراء.

ة ال ض أ، يربم الكراء ملليف  ا  البجليل ال ريح أو ال (:230-0225القانون ر م ) 

 ( سنوات.6اقل عن ث   )

ن دة، جيل عألى األ راف أيف  اا  البجاليل مللة غري حمل   (:230-0225القاانون ر م  ) 

 ( أشهر.3اكون هذ  امللة أ ل من سبم ) يبينوا ملة اإلخطار ل خ ء احملل عألى أن ال

 لأل زاااااااااااااابأجر احلارط عألى  قه يف حيق، يف  الم الكراء ومللة ماينم، -. 224املادة 

 يف اريا البجليل لواسطم كبل غري  ضجتليل   قبضى املادة الزالقم أن يطالل لهذ

 لكراء.ملة ال ابجاوز ث ثم أشهر  بل انقضاء عقل ا

هر عألى األ ل  بل شاااااا جتليل اإلجيار خ   أجل  يابرب املزاااااابأجر الذي ال يبقلم لطألل

 إلجيار.انقضاء ملة الكراء  ل  بل مبلأ جتليل هذا ا

جل أ  اااا  لم رد  عألى  ألل البجليل يف أيابرب املؤجر  ل  بل مبلأ البجليل يف  الم ع

 شهر  بل انقضاء اإلجيار.

خه اني عألى كل  رف يرغل يف فزااا يف  الم الكراء مللة غري حملدة يب -. 225املادة 

 ل.  ضاريقبل سبم أشهر عألى األ ا لاإلخ ء لواسطم كبل غريأن يقلم انبيه

أن يارتض عألى  126قبضيات املادة ميكن لأل كرتي املزبفيل من  ق البجليل  بقا مل
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لألبنبيه  اعأليبه مربرا لأل كري منازعبههذا البنبيه يف أجل ال يبالى ااريذ ساااااااااااااااريان ف

 لواسطم كبل غري  ضاري.

لة غري ماينم يف ذا األجل، ينبهي عقل الكراء مله يف يف  الم علم   اااااااااااااو  منازعم

 الباريذ املضبوا يف البنبيه.

غري  أو ل الكراء ملاالة مايناامميكن لأل كري أن يارتض عألى  ق جتاالياا -. 226املاادة  

 املكرتي ااويض  رمان. ماينم عألى أن مينح

م يض، يقع حتليل  من  بل اجلهيف  الم علم   ااااااااااااااااااااو  اافاق عألى مبألغ هذا الباو

بث ارات ألى اخل وص ر م األع ا  واالسقضااريم املخب م اليت اأخذ لاني االعببار ع ال

 أل قل.احملققم من  رف املزبأجر واملو ع اجلغرايف ل

مللة غري  أو لكراء مللة ماينمميكن لأل كرتي أن يارتض عألى  ق جتليل ا :227املادة 

 احلاالت الباليم: يف ماينم للون أن يألطم للفع ااويض  رمان

ثل هذا ملكرتي املغادر. جيل أن يب إذا ثبت أن لليه مأخذا خطريا ومصاااااااااااااروعا عألى ا 

ا يف وهري يف عقل الكراء و إما أيضااااااااااااااااملأخذ إما يف علم انفيذ املكرتي اللبطام ج

 او فه عن اسبغ   األ ل البجاري.

هرين جتلد الو ارع ألكثر من ش أو ا لال ميكن الب زاك لهذا املأخذ إال يف  ورة او 

  ضاري لالكف عنها. لال إنذار موجه إىل املكرتي لواسطم كبل غري

 ؤجرة وإعادة لناره.إذا أراد هلم البناء الذي حيوي احمل ت امل

 امل   م. جيل عألى املكري أن يبني  بيام وو ف األشغا 

 ا يب بع حبق األفضاااااااأليم احملل إىل أن ابلأ أشاااااااغا  اهللم ك يف حيق لأل كرتي البقاء

 ي و ع إعادة لناره. عقل كراء جليل يف الاقار الذ لألق و  عألى

قل  البخ اايص املن ااوص عأليه يف ع إذا كان لألبنايات املااد اصااييلها خت ااي ااا غري  

فع له جلليلة وجل عألى املكري أن يلاإلجيارأو رم املكرتي من اساااااابئجار البنايات ا

 .123ااويض احلرمان الوارد يف املادة 
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رمااان رفض جتاالياال كراء    كري لاالون ااويض  ميكن كااذلااك لأل  -. 228املااادة 

 أ وفروعه وأ وهلأ كنها هوأوزوجهأحم ت الزاكأ البالام لأل ق ت األ أليم، ليز 

 فرو  زوجه. و أ أ و  و

 رتي أن احلرمان من الب ااااااارف يفال ميكن ممارسااااااام هذا االسااااااارتجا  إذا لني املك

أل اااااأليم احمل ت ابغ   إجيار حم ت الزاااااكنى البالام جيألل مضاااااارا خطرية السااااا  

 ى ك  ال يبجطأ.أوعنلما اكون احمل ت األ أليم وحم ت الزكن

د ملة مأوضاا نا عألى البجليل، ابقليف  الم ما إذا اافق األ راف  اارا  -. 229املادة 

 ك.اإلجيار لث   سنوات ما مل يصرت وا خ ف ذل

ذا كان هذا إ انقضاء الكراء القليم يبلأ ساريان مفاو  الكراء اجلليل انط  ا من 

ليم خ ء إذا كان الكراء القالبالاء من اااريذ اقاليم البنبياه لاإل     أو األخري ملالة ماينام  

 مللة غري ماينم.

ألي يف ل إجيار من املكرتي األ اااحيق لأل كرتي الفرعي أن يألب س جتلي -. 222املادة 

خيضاااااااااااااااااااااااااع هذا احلق  رف املالك. لود ما  از عأليه هذا األخري من احلقوق من  

 .127إىل  126بضيات املواد من ملق

خيص عي لنفس الصاااااااروا اليت مت الرتيباني إع م املكري لاقل جتليل الكراء الفر

 الكراء الفرعي. يف لها أ  

ضااى ل مه ا كان الزاابل أن يبقايزااوغ لأل كرتي الذي حيرم من البجلي -. 222املادة 

 .ها يف احمل ت  وافقم املكريااويضا مقالل البنايات والبهيئات اليت أجرا

جرد ألجأ إىل اجلهم القضاااااااااااااااااااريم  حيق لأل كرتي يف غياب اافاق لني األ راف أن ي

ري  ء يف الكراء مللة غاإلخجملرد البنبيه ل أو انقضااااااء الكراء مللة حملدة غري اجمللد 

 حملدة.

ذا الباب مقبضيات الفر  األو  من ه ارفع النطاعات اليت انصأ عن اطبيق -. 220املادة 
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لنظر خب اام اليت يكون هلا مرجع امن الطرف األشاال  ر ااا للى اجلهم القضاااريم امل  

 يف احمل ت املالة لألكراء.

لا رتام لنود وشااااااااااااااااااااااروا عقل يطالل املكرتي للفع مقالل الكراء و -. 223املادة 

ن عقل الكراء يف  الم علم انفيذ لنل م أو الكراء. يف  االام علم دفع مقالل الكراء  

كل ب اام فزااخه و إخراج املكرتي و حيق لأل كري أن يطألل من اجلهم القضاااريم املخ

ي  ل أن يكون املكر ف شااااهر لالالصاااااغألني من  رفه، و يقع اطبيق الفزااااذ يف ظر

 نود وشروا الاقل.سألم لواسطم كبل غري  ضاري إنذارا لا رتام ل

بغ   قل الكراء اجلاري لواسااطم اساا يباني عألى املكري الذي ينوي املطالبم لفزااذ ع

 ألني. أ ل جتاري أن يبألغ  ألبه إىل اللارنني املزج

 مالفصل السادس: أحكام تهم النظام العا

 39و 29و 89و 38و 68و 08و 18اد اابرب من النظااام الاااام أ كااام املو  -. 224املااادة 

 .من هذا الباب الفرعي 110و 129و 127و 123و 120و 122و 126و 120و

 يالباب الفرعي الااني: األصل التجار

 الفصل األول: عناصر األصل التجاري

اليت   ل مجيع األموا  املنقولماأل ااااااال البجاري ما  منقو  مانوي يصااااااا  -. 225املادة 

 ختو  الباجر جألل الطلناء واال بفاظ لهم.

نوان طلناء والزااااا ام البجاريم وع يصاااااب ل األ ااااال البجاري وجولا عألى ال  -. 226املادة 

 امسه البجاري. أو احملل

األثا  الكراء وبغ   احلق يف ويصااااا ل أيضاااااا كل األموا  األخرى الضاااااروريم السااااا

ل ااااااانع ت االخرتا  والرخص وع مات االبجاري والبضاااااااارع واملالات واألدوات ولراعا

ل  قوق املألكيم الن اذج ال اااااناعيم، ول ااااافم عامم ك والبجارة واخللمم والرساااااوم و
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 الفنيم املألققم لاأل ل. أو األدليم أو ال ناعيم

اقود املباألقم جيل أن حترر  ال (:822-0202)مكررة جليلة( )القانون ر م  226ملادة ا

لم ء األك املربمم من  رف اللولاأل اااااااااال البجاري من  رف حمام ممارس، لاساااااااااابثنا 

 الطالع اإلداري. واجمل وعات احملأليم واملؤسزات الا وميم ذات

 ألم لط نا مطألقا،اابرب الب رفات احملررة من غري من ُذكر لا 

 ض نه البيانات الباليم: يجيل عألى كل حمرر لاقل يباألق لأ ل جتاري أن 

واو ياه  ر م لطا م ااريفه الو نيماسااام حمرر الاقل وأمسه الاارألي وعنوانه و .7

 وخب ه؛

ازيم الزاااااجل الا ومي لألرهون احليليان لأنه  ام  راجام الزاااااجل البجاري و .0

أل ااااال ضااااا نم فيه ا في ا يباألق لالأل اااااو  البجاريم وا ألع عألى البيانات امل

 يم؛البجاري موضو  الا أل

لذي القانونيم لأل اااال البجاري ا اإلشااااارة إىل أنه أشااااار األ راف لالوضااااايم .0

 رعي أمام حترير ؛سبجري عأليه الا أليم وعلم وجود أي عارق ش

ليها ألى أساااااااس املاطيات املصااااااار إالبيانات اليت يزاااااابوجبها لبقرير الاقل ع .2

 يم؛احليازيم لأل و  البجار لالزجل البجاري ولالزجل الا ومي لألرهون

قييل  راف القيام لها من أجل ااإلشاااااااااااااارة إىل اإلجراءات اليت جيل عألى األ .4

 ي لألرهون احليازيم لأل اااااااو الا أليم لالزاااااااجل البجاري ولالزاااااااجل الا وم 

 البجاريم.

ن البيان لا وميم ذات الطالع اإلداري ماافى اللولم واجمل وعات احملأليم واملؤساااازااااات ا 

مل اااا  اشااارون حترير الاقل عن  ريق اا يبمن الفقرة الزااالقم عنلم  1املذكور لر م 

 البالام هلم.

  كام هذ  املادة.و كل شااااااااارايزااااااااااء  حمرر الاقل جتا  األ راف عن أي خرق أل

 خمالف يابرب الغيا.
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  كام هذ  املادة أن ميارسحيق لكل شااااااااخص و ع االو عألى  قو ه لزاااااااابل خرق أ

 دعوى لألباويض ضل حمرر الاقل.

 باألصل التجاري املتعلقةالفصل الااني: العقود 

 الفرع األول: بيع األصل التجاري

كذا اقلميه   اااااااام يف شااااااااركم  يبم ليع األ اااااااال البجاري أوافويبه و -. 227املادة 

لى جهم مؤهألم عريف. ويود  مثن البيع ل أو املطاد، لاقل رمسي أو أوخت ااي ااه لالقزاا م 

  انونا ل  بفاظ لالودارع.

 :ينص الاقل عألى

نا اار املانويم عيبه ومثنه مع متييط مثن الاوااريذ عقل اال بناء ونواساام البارع  .7

 والبضارع واملالات؛

 عألى األ ل؛  الم اقييل االمبيازات والرهون املقامم .0

عنوان مبألغ الكراء احلالي واسم ووعنل اال بضااء، الكراء واارخيه وملاه و  .0

 املكري؛

 م لر مألكيم األ ل البجاري. .2

ص عأليها يف علم  ااااقم البيانات املن ااااو  أو ينصااااأ عن إغفا ميكن أن  -. 228املادة 

جوهر  وام  صرتي مبى أثبت أن ذلك  ل غرياملادة الزالقم لط ن الاقل إذا  ألل ذلك امل

 األ ل املبيع ونصأ له عنه ضرر.

 ن ااريذ عقل البيع.جيل اقليم هذا الطألل يف أجل ال يبالى سنم م

نزاااخم من الاقل  أو لاقل الرمسيلال البزااجيل، جيل إيلا  نزااخم من ا   -. 229املادة 

 و دارراها األ ااااااال البجاري،أ الاريف للي كبالم ضااااااابط احملك م اليت يزااااااابغل يف 

البيع  يوما من اارخيه، إذا كان املؤساازاام الرريزاايم لأل اال، داخل أجل مخزاام عصاار  

 يص ل فروعا.
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 سجل البجارة.  يقيل مزبخرج البيع من هذا الاقل البجاري يف

واملالك  يم والاارأليم لأل الك اجلليليبضااا ن املزااابخرج ااريذ الاقل واألمساء الصاااخ ااا   

فرو  اليت قر  والث ن احمللد وليان الالقليم ومو نه ا وكذا نو  األ ااااااال البجاري وم

 102عرتاضااااااااااااات احمللدة يف املادة  ل يصاااااااااااا ألها البيع ومقر كل منها وليان أجل اال

 وكذلك اخبيار مو نفيلاررة احملك م.

ل يف جل البجاري لكامأله وللون أجيقوم كاال الضاابط لنصاار املزاابخرج املقيل لالزاا   

ألى نفقم ا نصااااااااااااار اإلع نات القانونيم عاجلريلة الرمسيمأويف إ لى اجلرارل املخو  هل

 األ راف.

 لنصر األو .ا لثامن واخلامس عصر لالجيلد هذا النصر لزاي من املصرتى لني اليوم ا

ارتضااااااوا ن واجل األداء أم ال، أن يجيوز للارأ البارع سااااااواء كان اللي -. 202املادة 

رساااالم  ثاني، عألى أداء مثن البيع لداخل أجل أ  اااا  مخزااام عصااار يوما لال النصااار ال   

لاقل بط احملك م اليت مت إيلا  امضااا ونم مع اإلشااااار لالبو ااال اوجه إىل كبالم ضااا

  ل.ارضم لبألك الكبالم مقالل ول يلا  املا لها،أو

ملخبار بألغ اللين وأسااااااااباله واملو ن اجيل أن ابني املاارضاااااااام، حتت  ارألم البط ن، م

 داخل داررة احملك م.

ن يارتض من أجل اساااااااااابيفاء ال جيوز لأل كري، لالرغم من كل شاااااااااارا خمالف، أ

 مزبققم مزبقب . أو أكريم جاريم

 ضااااريا   أو اأوجلطء منه ساااواء كان رضااااريا يال ميكن اال بجاج لأي انبقا  لث ن الب

 ملادة.لد لالفقرة األوىل من هذ  اجتا  اللارنني الذين عارضوا داخل األجل احمل

ولال  داء الث ن ويف كل األ وا ،جيوز لألبارع عنل وجود ماارضاااام عألى أ -. 202املادة 

اارضااااااااام، أن يطألل من  اضاااااااااى ان ااااااااارام أجل عصااااااااارة أيام عألى األجل احمللد لأل 

بط شاااارا أن يود  للى كبالم الضاااا املزااااباج ت اإلذن لقبض الث ن رغم املاارضاااام،
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اارضم  ل ا حيب ل من ديون عن هذ  املمبألغا كافيا حيلد   اضي االسباجا  لبغطيم م

 ه.يارتف لها الباراأوي لر  كم لثبواها يف ذمب

اارضاام من الليون اليت و ات امل خت ااص املبالغ املودعم أساااسااا لضاا ان   -. 200املادة 

ن أن ينبج مبياز خاص عألى اإليلا  من دوأجال ااأمينهاا. وياطى هلذ  الليون دون غريها ا   

ن ارأ البارع اآلخرياملاارضني املانيني جتا  د أو مع ذلك انبقا   ضاري ل ا  املاارض

 الذين عارضوا، إن وجلوا.

ملاارضاااام إىل كبالم ا ساااباجالي وانبقل آثار اربأ ذمم املصااارتى البلاء من انفيذ األمر اال 

 الضبط.

ى امللخل يف طألوب إال لال اقليم املصرتال مينح  اضي االسباجا  اإلذن امل -. 203املادة 

موا الم وجود دارنني آخرين  لاللعوى ا ااارحيا يزاااجل حتبه مزااائوليبه الصاااخ ااايم ل 

 ماارضم غري الذين لوشرت املزطرة ضلهم.

وا  بل هذا رتي جتا  اللارنني الذين عارضاااصاااوال يربئ انفيذ األمر االساااباجالي ذمم امل

 األمر، إن وجلوا.

كل لا ألم من  ي  الص أو للون سبل أو إذا كانت املاارضام للون سانل   -. 204املادة 

قبض ألل من  اضااااي االسااااباجا  اإلذن لومل اقم دعوى يف املوضااااو ، جاز لألبارع أن يط

 مثن البيع لالرغم من وجود املاارضم.

جيال هذا األخري حتت ا اااااااااارف  اني عألى لارع األ اااااااااال البجاري أنيب -. 205املادة 

 املصرتى يف الباريذ احمللد يف عقل البيع.
ملصارتى من   يكون البارع مألطما لب كني اغري أنه يف  الم ليع األ ال البجاري نقلا، ال 

 صرتا األ راف خ ف ذلك.األ ل إال لال اسبيفاء الث ن كام  ما مل ا
 ااااااااااال البجاري أن يباني عألى لارع األ (:230-0225القانون ر م ))ماللم(-. 206املادة 

رف اسااابغ   األ ااال املبيع من   يبقاشاااى كل الب ااارفات اليت من شاااأنها أن اار ل 

 املصرتى.
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ما يف إذا كان هذا الصاارا حم ااورا إ  وال ي ااح اشاارتاا علم إنصاااء جتارة مماثألم إال 

 أ له ا يكفي ل قبه. يف يف املكان، و  ر االشرتاا أو الطمن

 خا ااام ل ااالد دعاوى الغري يف لأل صااارتى  يازة املبيع دون نطا  ويضااا نه يضااا ن البارع

 األ ل املبيع.

 ل  ل اااافم جطريم أو واجهجيوز لأل صاااارتي إذا اساااابقق من ي (:230-0225)القانون ر م 

ي ا عنلما يكون األ اااااال البجاراكاليف ليس م ااااار ا لها يف عقل البيع، أو أيضاااااا 

ا كان زذ عقل البيع، ولكن فقط إذمصاولا لايوب خفيم أو خألل مطالقم، أن يطألل ف 

 ل لو ألحبي  أنه ما كان ليصرتي ا النقص الذي   ال له يف االسابغ   من األه يم  

 عألم لوجود .

ن أن يباشاااار إذا دفع الث ن لألبارع من دو ال اربأ ذمم املصاااارتى جتا  األغيار -. 207املادة 

عي من دون أن يرا أو  بل ان ارام أجل مخزم عصر يوما  أو النصار وفق الصاكل احمللد  

 البقييل واملاارضات.

وم نع والبجارة واخللمم والرسااااااااابقى لراعات االخرتا  وع مات ال اااااااا -. 208املادة 

ايم املألكيم ي خاضام لألبصريع املباألق حب والن اذج ال ناعيم اليت مشألها ليع أ ل جتار

 ال ناعيم في ا خيص  رق انبقاهلا.

 القسم األول: امتياز البائع

 لال:  خيضع امبياز البارع لألصروا اآلايم -. 209املادة 

 يقيل االمبياز يف سجل البجارة؛ -

 يف ك م خمب اام يوجليقع البقييل نفزااه يف كبالم ضاابط كل حم  -

 دارراها فر  يص أله ليع األ ل.

 ال ختضع هذ  البقييل لألنصر يف اجلرارل.

يف البقييل ف ذا جاري املبينم يف عقل البيع وال يرتال االمبياز إال عألى عنا اار األ اال الب
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كراء والطلناء م البجاري والصااااار واحلق يف الل م مشل االسااامل ياني ذلك عألى وجه ال

 والز ام البجاريم. 

  الات.بجاري املانويم ولألبضارع ولألاوضع أمثان مب يطة لالنزبم لانا ر األ ل ال
مثان ما ابقى منها لب ايط عألى األ أو ميارس امبياز البارع الذي يضاااااااااااااااا ن هذ  األمثان

 ت وعنا ر األ ل املانويم.واملالااخلا م ل عادة ليع البضارع 
قلا خت اام اجلطاريم غري البجاريم ن ل اارف النظر عن كل اافاق خمالف ف ن األداءات

 أوال من مثن البضارع ثم مثن املالات.
علة  أو ذا كان ينطبق عألى عن اااارمثن إعادة البيع املاروض عألى البوزيع إ اباني جتطرم

 عنا ر مل يبض نها البيع األو .

ل أجل بط ن، لزااااااي من البارع داخجيل أن يبم البقييل، حتت  ارألم ال -. 232 املادة

 مخزم عصر يوما اببلئ من ااريذ عقل البيع.

راجاا  ختذ يف األجل نفزااااه يكون سااااببهااطى هلذا البقييل األولويم عألى كل اقييل ا

 لأل صرتى.

 اريم لأل صرتى.حيبج لالبقييل اجتا  البزويم والب فيم القض

 دة السدسالااني: حقوق دائين البائع، ز(االقسم 

 أو يت األقت عقل البيع نزاااخماضاااع كبالم ضااابط احملك م املخب ااام ال  -. 232املادة 

 عني مقيل   اااااااال اال    عأليه يف أو  ااااااااورة رمسيم منه رهن إشااااااااارة كل ماارض

 .119املادة  لنصر الثاني املن وص عأليه يفاملكان، وذلك داخل الث ثني يوما اليت األي ا

ماارض  أو الزاااااااالقم لكل دارن مقيل جيوز داخل األجل احمللد يف املادة -. 230املادة 

يع، وعألى أن يطألع عألى عقل الب 102داخل أجل مخزاااااااام عصاااااااار يوما احمللد يف املادة  

بزليل ا كان مثن البيع غري كاف لاملاارضاات لكبالم ضابط احملك م املخب م. وإذ  

لث ن ل يف مثن البيع الزاااااااالس عألى امطالل اللارنني الزااااااااالق ذكرهم جاز له أن يطي
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م املادة واملالات، مع مراعاة أ كا الرريزااي لأل اال البجاري دون أن يصاا ل البضااارع   

 يأليها.وما  101

لال ليع لاملطاد  أو ي لأل اال البجاريال اقبل زيادة الزاالس لال ليع  ضااار -. 233املادة 

 زااام البزاااويم لطألل من أمني البفألي 100إىل  106أ كام املواد من  الاألأ ممارس وفق

 من الصركاء عألى الصيو  يف األ ل. أو الب فيم القضاريم أو

طايلة إال من صرف عألى البيع أال يقبل امليحيل عألى كاال الضابط الذي   -. 234املادة 

قل هذا  اا ااا ألداء الث ن عألى أال ي  رف األشااخاص الذين يودعون لني يليه مبألغا خم

رتا أدام  عن جطء مثن البيع نفزاااه املصااا  املبألغ عن ن اااف الث ن الكألي لألبيع األو  وال

 ناجطا ل ضافم الطيادة عأليه.

ة لألبيع ق الصاااروا و اآلجا  املقررجتري املطايلة لال إضاااافم الزااالس وف  -. 235املادة 

 الذي  رأت عأليه هذ  الطيادة.

 انبقل أثار االعرتاضات إىل مثن املطايلة.

للارنون عألى ع املطاد أم ال، ومل يبفق اإذا رساااامثن البيع نهاريا، ساااواء و   -. 236املادة 

ود  ى إنذار من  رف أي دارن أن ياوزيع الث ن وديا، وجل عألى املصااااااااااااااااااااارتي لناء عأل

اجلطء ، اجلطء املزااابقق من الث ن ولكبالم الضااابط، خ الخل زااام عصااار يوما الباليم

البقييلات أن يرتال عن االعرتاضات و ىالبا ي مبى  اار مزبققا وذلك لألوفاء  ا عز 

 اليت و ع ابأليغها. والوا ام عألى األ ل البجاري وعألى البنازالت

 القسم الاالث: دعوى الفسخ

إليها وخت اااااي اااااها  إلشاااااارةلقيام دعوى الفزاااااذ لالم دفع الث ن ا جيل -. 237املادة 

ا  الغري ممارسبها جت. وال ميكن 109ادة  ارا م يف اقييل االمبياز املن وص عأليهفيامل 

يص ألها البيع  االمبياز عألى الانا ر اليت لال انقضااء االمبياز. اقب ر هذ  اللعوى مثل 

 و لها.
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رتداد مجيع  ضاااااريا، وجل عألى البارع اساااا  أو إذا فزااااذ البيع، رضاااااريا  -. 238املادة 

مبياز  ضاء ايها الانا ر اليت حلقها انقعنا ار األ ال البجاري اليت مشألها البيع  ا ف  

 إ امم اللعوى يف شأنها. أو عأليها

اقليرها   ت اسااارتداد احليازة لناء عألىحياسااال عألى مثن البضاااارع واملالات املوجودة و

زاابقق له  وجل  ضاااريم عألى أن خي اام ما هو م أو لواسااطم خربة  ضااوريم، رضاااريم

 انا الات، ويبقى الطارل، إن وجل، ضااااااالمبياز عألى األمثان اخلا ااااام لالبضاااااارع وامل 

 ني الااديني.لأللارنني املقيلين، إن وجلوا، وإال فألأللارن

املقيلين  لفزذ أن يبألغ ذلك لأللارننيجيل عألى البارع الذي ميارس دعوى ا -. 239املادة 

 هم.عألى األ ل يف املو ن الذي اخبارو  يف اقييل

 أليغ.ال ي لر احلكم إال لال ث ثني يوما من البب

رضاري  ن،أوإذا   ل البارع عألى فزذإذا نبج عن الاقل فزذ لقوة القانو -. 242املادة 

لفزااااااااااذ ملقيلين يف مو نهم املخبار امن  رف املصاااااااااارتى، وجل عأليه ابأليغ اللارنني ا

 غ. ثني يوما من هذا الببأليالرضاري الذي ال ي ري نهاريا إال لال ث أو املزبوجل

من أمني  املطاد الاألأ سااااااواء كان لطألللإذا  يم لبيع األ ااااال البجاري   -. 242املادة 

كان البيع  أو مزااري  ضااااري  أو  ااافافأليزاام البزااويمأوالب ااافيم القضاااريمأومن أي م   

قني يف ن يبألغ ذلك لألباراني الزااااااال ضاااااااريا لطألل من أي ذي  ق، وجل عألى الطالل أ

ن رسا ا  قهم يف دعوى الفزاذ جتا  م املو ن املخبار يف اقييلهم، م ار ا هلم لزاقو  

 ما من ااريذ الببأليغ.أليه املطاد إذا مل يرفاوها خ   ث ثني يوع

  شركةالفرع الااني: تقد(م األصل التجاري حصة يف

لبجاري   ااام يف شااااركم وفق  جيل أن يبم خ   شاااهر اقليم األ اااال ا  -. 240املادة 

 .119الصروا احمللدةفياملادة 
شركم،  يف البجاري   ماأل ل  جيل عألى كل دارن، غريمقيل، لألصاريك الذي  لم 
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ني املن ااوص يوما املواليم لألنصاار الثا أن ي ارا لاملبألغ املزاابقق داخل أجل مخزاام عصار  

ك م اليت األقت الاقل. عألى ألال اقلير للى كبالم ضاااااااااااااابط احمل 119املادة  يف عأليه

 ويزألم له كباب الضبط إي اال لذلك.

لثاني وما املواليم لألنصر اثني يأ لهم داخل الث  أو إذا مل يقلم الصاركاء  -. 243املادة 

م مألطمم ب ريح لاإللطا  ابقى الصركدعوى ل لطا  الصاركمأواحل م،أوإذا مل يقع ال 

 األجل املذكور. يف للين الثالت امل را لهعألى وجه البضامن مع امللين الرريزي لأداء ا

 دمج ركم أخرى ال سي ا عألى اثريف  الم اقليم ا ال جتاري   ام من شاركم إىل ش   

ا روعيت  الفقرة الزاااالقم إال إذانف ااااهل ا، ال اطبق األ كام الواردة يف أو شاااركبني

 .املقبضيات املباألقم للمج أو انف ا  الصركات

 الفرع الاالث: رهن األصل التجاري

 يف هاوا واإلجراءات املن وص عأليجيوز رهن األ ل البجاري وفقا لألصر -. 244املادة 

 دون غريها. هذا الفر 

قالل ماله احلق يف احل او  عألى األ ل م  خيو  رهن األ ال البجاري لأللارن املراهن ال 

 من ديون و زل نزببها.

املادة  يف ي سااوى الانا ااار احمللدة ال جيوز أن يصاا ل رهن األ ااال البجار  -. 245املادة 

 لاسبثناء البضارع. 113

والناشااائم لال ،  عأليها،إلضاااافيم املطبقم إذا مشل الرهن لراعم االخرتا  فان الصاااهادة ا

 اكون مص ولم أيضا لالرهن كالرباعم األ أليم.

 االساام د يقم ف ن الرهن ال يصاا ل إالإذا مل يبني الاقل حمبوى الرهن ل اافم  اارحيم و 

 الز ام البجاريم.البجاري والصاار واحلق يف الكراء والطلناء و

رها عألى وجه مقا يني الفرو  وليانإذا مشل الرهن األ اااااااااااال البجاري وفروعه وجل اا

 الل م.
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ألقواعل ويقيل كاقل البيع وفقا ل لال البزااااااجيل يثبت الرهن لاقل حيرر -. 246املادة 

 . 117ة الفقراني األوىل والثانيم من املاد يف املن وص عأليها

لأللارن يم والاارأليم ملالك األ اااال ويبضاااا ن املزاااابخرج ااريذ الاقل واألمساء الصااااخ اااا  

  ل يص ألها الرهن. قارها اليتومو نه ا وليان الفرو  وم

 ال خيضع هذا البقييل لألنصر يف اجلرارل.

يل  يف ت  ارألم البط ن،  جرد  ينصاااااأ االمبياز املرتال عن الرهن، حت -. 247املادة 

اريذ جل مخزاام عصاار يوما اببلئ من ا سااجل البجارة، لطألل من اللارن املراهن داخل أ

 الاقل املنصئ.

صااااا أله بط حمك م يوجل للارراها فر  ينفزاااااه للى كبالم ضاااااجيل القيام لاإلجراء 

 الرهن.

يف سااجل   ا لينهم  زاال ااريذ اقييلهمحتلد مرابم اللارنني املراهنني في -. 248املادة 

 البجارة.

 ا ل نفس الرابم.يكون لأللارنني املراهنني املقيلين يف يوم و

 رهنهاألصل التجاري و الفرع الرابع: األحكام املشرتكة بني بيع

 القسم األول: إجناز الرهن

اء حبكم لليون املقيلة مزبققم األديف  الم نقل األ ل البجاري ا بح ا -. 249املادة 

بل النقل   مخزاام عصاار يوما عألى األ ل  القانون إذا مل يقم مالك األ اال البجاري خ 

لذي يريل أن أل ااااال البجاري ولاملقر اجلليل ال ع م اللارنني املراهنني لرغببه يف نقل ا

 يزبغأله فيه.
الث ثني  أو من ااريذ إخطار  للارن املراهن خ   مخزاام عصاار يوماا أو جيل عألى البارع

ر اجلاالياال امش البقيياال املوجود عألى املقيومااا البااالياام لاأل ااه لااالنقاال أن يطألاال النص لهاا 

ك م يضااااااااا إذا مت نقأله إىل داررة حمالذي انبقل إليه األ اااااااال البجاري، وجيل عأليه أ
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ك م اليت نقإلليها األ ااااألي لزااااجل احمل الباريذ  يف أخرى أن يطألل إعادة اقييل  األو 

  مع ليان مقر  اجلليل.
ق لفقرة الزاااااالقم ميكن أن يزاااااقط  ويف  الم إغفا  اإلجراءات املن اااااوص عأليها لا

 ع إحلاق الضاااااارر لالغري الذين و يف  ااااااري امبياز اللارن املقيل إذا ثبت أنه ازاااااابل لبق

 اري.اغأليطهم لصأن الوضايم القانونيم لأل ل البج
ق ااااا يف اللارن املراهن وساااابل النقل ن أو قل األ اااال البجاري للون موافقم البارعإذا ن

 ألداء.يون املرتابم هلا مزبققم ا ي م األ ل البجاري، أمكن أن ا بح لذلك الل

ت مرتابم لليون الزالقم له إذا كانوميكن أن ينبج كذلك عن اقييل رهن اسابققاق ا 

 عن اسبغ   األ ل البجاري.

بقا امم أمام احملك م املخب اااااام  ختضااااااع اللعاوى الراميم إىل سااااااقوا األجل، املق 

 .101املادة  وص عأليها لالفقرة األخرية منلألفقراني الزالقبني لقواعل اإلجراءات املن 

 اريلاقار الذي يزاابغل فيه أ اال جت إذا أ ام املالك دعوى لفزااذ كراء ا -. 252املادة 

املو ن املخبار  يف ه إىل اللارنني املقيلين ساااااااااالقاألغ  ألبمثقل لبقييل، وجل عأليه أن يب

 ببأليغ.لال ث ثني يوما من هذا ال املاني لبقييل كل منهم، وال ي لر احلكم إال

لأللارنني  يغهال ث ثني يوما من ااريذ ابألال ي ااابح الفزاااذ الرضااااري لألكراء نهاريا إال ل

 املقيلين يف املو ن املخبار لكل منهم.

ذا فيذي ولأل لين املبخذ ضاااال  ه جيوز لكل دارن يباشاااار إجراء  جط ان -. 252املادة 

ري، البيع زاابغل للارراها األ اال البجااإلجراء، أن يطألل من احملك م املخب اام اليت ي

 والبضارع البالام له. اإلمجالي لأل ل البجاري احملجوز مع املالات

مل يلفع امللين  يع، لأنه إذارن  الل الباأمر احملك م املخب اام لناء عألى  ألل من اللا

نفزه  ري اسابجالم لاريضم اللارن األجل املضاروب له، يقع ليع األ ال البجا   يف ما عأليه

 .100إىل  106 املواد من وذلك لال القيام لاإلجراءات املن وص عأليها يف
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 ي.يو ف هذا احلكم مبالام إجراء احلجط البنفيذ

لعوى املقامم أل ل البجاري أثناء جريان الاوازرى نفس األ كام إذا  ألل اللارن ليع 

 من  رف امللين.

ي جيل د احملك م املخب اااام األجل الذوإذا مل يطألل اللارن ليع األ اااال البجاري حتل

إىل  106د من اءات املن وص عأليها يف املوافيه إجراء البيع لطألل من امللين وفقا لإلجر

بالام املضااااااااااروب، اأمر احملك م   جلو إذا ختألف امللين عن إجراء البيع يف األ 100

 فت عنل .اسب رارها البلاء من آخر إجراء و  و اإلجراءات البنفيذيم

وحتلد الث ن  مؤ با إلدارة األ اااااااال البجاري ااني احملك م عنل اال بضاااااااااء مزااااااااريا

عل  منفذ.   ا ااهل لالقيام لالبيع إىلاالفببا ي لأل طاد والصااروا األساااساايم لألبيع، ك 

اري وأن حيرر الوثارق املباألقم لاأل ااال البجذا األخري أن يزااابألم الرساااوم وويباني عألى ه

 أليه.دفرت املبق  ت ويأذن لأل طايلين لاإل    ع

 أو آخر   الم علم وجود دارن مقيلجيوز لأل قك ام أن ااأذن لألطاالال لقرار ماألال، يف     

باشاارة حلق فيها، لأن يقبض الث ن ممارتض ولصاارا خ اام امل اااريف امل بازة ملن له ا 

 يل وذلك خ اااااااااا ا من أ اااااااااال اللين من الال  املنفذ الذي  ام لبيع مقالل البو اااااااااا

 وامل اريف.

ري   جألزم، ويكون هذا احلكم غي الر احلكم خ   مخزم عصر يوما اليت األي أو 

 ساابئناف احلكم أثر مو ف،ومصاا وال لالنفاذ عألى األ اال، ويكون ال  الل لأل اارضاام

 م ن ابأليغ احلكم. وي اااااااالر  رار حمكموجيل أن يقع خ   مخزااااااام عصااااااار يوما   

 ا  ال  لألبنفيذ عألى األ ل. االسبئناف خ   الث ثني يوما، ويكون  راره

أن حي    يل دينه ا عألى األ ل البجاريجيوز لألبارع ولأللارن املراهن املق -. 250املادة 

ل مثانيم  ن ما هل ا من ديون وذلك لاأيضاااا عألى األمر لبيع األ ااال البجاري الذي يضااا   

نل جيهه لأل لين،أوحلارط األ ااااااااااااااااااااال عأيام من إنذار لاللفع لقي للون جلوى لال او
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 اال بضاء.

ي اليت ابت ليت يزااااابغل للارراها األ ااااال البجارم ايرفع الطألل إىل احملك م املخب ااااا

 ة الزالقم. بقا ملقبضيات الفقراني األخرياني من املاد

ف، كم أو، يف  الم االساااابئنايبألغ كاال الضاااابط لأل قكوم عأليه احل -. 253املادة 

وة عألى ر ، ك ا يقوم احملكوم له ع القرار القاضي لبيع األ ل البجاري، فور  لو

 . 121قني  بقا لأل ادة جراءات جتا  الباراني الزالذلك لنفس اإل

لنيم يها يف  انون اإلجراءات امليبألغ القرار القضاااااااااري  بق الصااااااااروا املن ااااااااوص عأل

 والبجاريم واإلداريم.

 زبقم.لقانوني عألى نفقم الطالل امليقوم الال  املنفذ يف الو ت نفزه لاإلشهار ا

ينص عألى  لا  الوثارق لكبالم الضااابط ك ا ييبني إع ن املطاد ااريذ افببا ه وملاه وإ

 شروا البيع.

بجاري وكذا ألاقار الذي يوجل فيه األ ل الياألق إع ن البيع لاملطاد لامللخل الرريزي ل

يف أي مكان يكون مناساااااااابا  لالألو م املخ اااااااا اااااااام لإلع نات يف مقر احملك م و 

 لإلع ن.  

 انونيم. اإلع نات الق   هلا نصروينصر ع وة عألى ذلك يف إ لى اجلرارل املخو

ا  زااااااال يم إ فا  حمضااااااار املطاد ويثببهيبألقى الاون املكألف لالبنفيذ الاروض إىل غا

 البيع. القرار الذي يبالع  وجه أو ارايبها البارخيي يف أسفل نزخم احلكم

ال ث ثني نفذ اليت نفذت اإلجراءات لجتري املطايلة للى مكبل الال  امل -. 254املادة 

ة الزااااالقم. غري ني األوىل والثانيم من املاديوما من الببأليغات املن ااااوص عأليها يف الفقرا

ميكن  ألل من رريس احملك م مللة الأناه ميكن متاليال األجال نبيجم الظروف لأمر ما    

 ض نها الث ثون يوما األوىل. لأن يبجاوز جم وعها ازاني يوما الخ

 أو لبجارين هذا األجل إىل مالك األ اااال ايبألغ عون البنفيذ يف األيام الاصاااارة األوىل م



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 83 

ملادة الزالقم قراني األوىل والثانيم من اإىل وكيأله وفق الصاروا املن اوص عأليها يف الف  

ت اإلشااهار يف ااضااي لالبيع القيام ل جراءوإىل اللارنني املقيلين  بل  الور احلكم الق 

 ن لأل طايلة.ور لاليوم والزاعم احمللديمو نهم املخبار لألب ليل وخيطرهم لوجوب احلض

أل راف من هذ  امللة لاساااااااابلعاء نفس ا يقوم عون البنفيذ يف األيام الاصاااااااارة األخرية

 فس الباريذ.واملبطايلين الذين  لموا عروضهم لألقضور يف ن

الك األ اااااااال  ينان إلجراء املطايلة ومل يؤد ماملا إذا  ل اليوم والزاااااااااعم  -. 255املادة 

وضااااااو  كري لاأل اااااال البجاري الذي هو مالبجاري ما لذمبه  ام عون البنفيذ لال البذ

وض املوجودة وآخر أجااال لقبو  عر املطايااالة ولاااالبكااااليف اليت يبق ألاااهاااا ولاااالاروض 

ر الذي  لم سااااعألى املبطايل األخري املو جليلة، ل رساااااء املطاد لال انقضاااااء هذا األجل 

 ساء املطاد.أعألى عرضأو لم كفي  موسرا وحيرر حمضرا ل ر

،مع مراعاة خ   عصرين يوما من املطاد يؤدي من رسا عأليه املطاد مثنه لكبالم الضبط

ى ألى املطايل ع وة عألعألى املطايل لالزلس. وجيل ع 160اطبيق الفقرة األوىل من املادة 

 بل املطايلة.ة من  رف القاضي واملاألن عنها  دذلك أن يؤدي م اريف البنفيذ احملل

بالالبط ن جاريم واإلداريم في ا خيص أساااطبق مقبضايات  انون اإلجراءات امللنيم والب 

 يلة.املباألقم ل جراءات البيع املنجطة  بل املطا

  ألل الوفاء للين مرابط جيوز لأل قك م املخب اااااااااااااااااااام اليت انظر يف -. 256املادة 

داء، كم نفزاااه، إن أ ااالرت  ك ها لاألبجاري أن اأمر يف احللاسااابغ   األ ااال ال

ن ااوص ك. وا االر  ك ها عألى النقو امللبيع األ اال البجاري إذا  ألل منها اللارن ذل

ه ميكن موا ااألم وحتلد األجل الذي لانقضااار 101عأليه يف الفقرة الزااادساام من املادة  

 البيع عنل علم الوفاء.

ذي عألى البيع الاا 100إىل  106واملواد من  101اطبق أ كااام الفقرة الثااامناام من املااادة  

 أمرت له احملك م.
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نذار روا املطايلة ومل يزاااااابجل لإلإذا مل ينفذ الراسااااااي عأليه املطاد شاااااا -. 257املادة 

ى ل البجاري لاملطاد عألخ   عصااااارة أيام، يااد ليع األ ااااا  املوجه إليه ال رتام البطامااه

 ذمبه، داخل أجل الصهر املوالي لألاصرة أيام.

 بباه مطايلة جليلة.انق ر إجراءات البيع املااد يف إع ن جليل ا

طاد األو  ليان املبألغ الذي و ف له امل يبضاااااااااااااااا ن اإلع ن ع وة عألى البيانات الااديم،

 .وااريذ املطايلة اجلليلة

 ما.املطايلة اجلليلة ث ثني يوويكون األجل الفا ل لني اإلع ن عن البيع و

يالة لا ثبااات   لبيع إىل يوم املطايالة اجلال  ميكن لأل طايال املبخألف او يف إجراءات إعاادة ا  

 جم خطئه.امل اريف اليت ازبل فيها نبي يامه لبنفيذ شروا املطاد الزالق والوفاء ل

 األوىل لأثر رجاي. طايلةيرتال عن إعادة البيع فزذ امل

ن األو ، دون لث ن الذي رساااا له البيع أ ل ميألطم املطايل املبخألف لأداء الفرق إن كان ا

 أن يكون له  ق  ألل ما  ل ينبج عن زيادة.

املثقل لالبقييل  أكثر من عنا ااااار األ ااااال البجاري أو ال جيوز ليع وا ل -. 258املادة 

ال  قبضااى هذا الف اال إال ل أو جط انفيذي كل عألى  لة، مبى كان البيع  وجل 

إلخطار ني الذين أجروا اقييلهم  بل اعصاااااااااااارة أيام عألى األ ل من ااريذ إخطار اللارن

ا ن املخبار يف اقييلهم ما علاملذكور خب زااااااااااااااام عصااااااااااااااار يوما عألى األ ل يف املو 

 احلقفيالكراء.

مل حيل، أن يرفع  أو ارن مقيل،  ل دينهوجيوز يف أجل األيام الاصرة املذكورة لكل د

ها، ارمي يزاابغل األ اال البجاري للاررا دعوى ضاال املانيني لاألمر أمام احملك م اليت

ام املواد من من  الل البيع وفقا أل ك أو إىل ليع األ ااااال   يع عنا ااااار  لطألل منه 

 .100إىل  101

ببا ي اف يف و ت وا ل إما لبايني مثن يبم ليع املالات والبضااااااارع مع األ اااااال البجاري
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ه املطاد البيع يألطم الراسي عأليلأمثان مب ايطة إذا كان احلكم القاضاي ل  أو لكل منها

 ازألم الانا ر لالث ن الذي يقلر  اخلرباء.

قييل جاري اليت مل يرتال عأليها اجتل جتطرم الث ن عألى خمبألف عنا ااااااار األ ااااااال الب 

 لامبياز. 

 املطاد الاألأ.إذا مت البيع  ضاريا ل طادال اقبل أيم زيادة لالزلس عألى امل -. 259املادة 

 القسم الااني: تطهري الد(ون املقيدة

 ي  ي  ما وجل. اللارن املراهن األ ل البجار أو يببع امبياز البارع -. 262املادة 

لذي يرغل يف اد الاألأ يباني عألى املصرتى اإذا مل يبم ليع األ ال البجاري  ضااريا لاملط  

للارنني طر، حتت  ارألم ساااااااااقوا  قه، مجيع ااملقيلين أن خيافادي مطالبم اللارنني 

ن خ   الث ثني يوما م أو يل   بل املطالبماملقيالين يف احملال املخباار لكل منهم يف اقي   

أن يكون  لأ من ااريذ اال بناء، عألىإخطار  لاللفع وعألى أكثر اقلير خ   سااااااانم اب

 هذا اإلخطار شام  لألبيانات اآلايم:

الث ن  ليان األ ااال البجاري لل م، الصاااخ اااي والاارألي ومو نه،اسااام البارع  .7

يف  الم انبقا   ذكر القي م املقلرة لأل ااال أو لاسااابثناء املالات والبضاااارع، 

ا ، للون حتليل الث ن، مألكيبه للون عوض عن  ريق مقايضاااااامأواساااااارتج  

 اليت لذهلا املصرتى.  البكاليف، وامل اريف والنفقات املصروعم

 أع لة يبني يف: جلو  من ث ثم .0

  ل املبخذة؛الرهون الزالقم والبقيي أو الا ود األو : ااريذ البيو 

 يلين ومو نهم؛ الا ود الثاني: أمساء اللارنني املق 

 مع اخبيااااار مو ن يف داررة الا ود الثااااالاااا : مبألغ الااااليون املقياااالة 

الاد  مع ا ريح املصرتى لاسب احملك م اليت يقع لها األ ال البجاري 

ييط لود الث ن الااذي  االمااه دون متالفوري لألااليون املقياالة يف  االألوفاااء 
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 لني الليون احلالم وغري احلالم.

اليت البطم  امللين األ ااااألي ك ا يراعي األك يب بع املصاااارتي لاآلجا  واملهل امل نو م إىل

  ف ذلك.لها هذااألخري ما مل انص سنلات اللين عألى خ

البقييل  ل جتاري وا ل لاضها مثقل لأل إذا مشل عقل الصراء اجلليل عنا ر خمبألفم

خااارجهااا وو ع افويبهااا  أو وا االة ولاض خألو منهااا وكاااناات موجودة يف داررة حمك اام

ر منها لالببأليغ وإن لأمثان مب ايطة وجل ذكر مثن كل عن اااااااااااااااا أو مجألم لث ن وا ل

 ن وص عأليه يف الاقل.ا بضى احلا  جتطربه ض ن الث ن اإلمجالي امل

لكل دارن له  يل عألى  810هاا املاادة   وز، يف احلاالام اليت ال اطبق في  جي -. 262املاادة  

ا علا ى أن يارض رفع مثنه األ اااااااألي مأ ااااااال جتاري، أن يطألل لياه لاملطاد الاألأ عأل

أن  أو اليفي  لض ان أداء الث ن والبكاملالات والبضارع  قلار الاصر وأن يقلم كف

 يثبت أن له القلرة الكافيم عألى البزليل.

ن إىل ل لال او ياه من  رف اللارجيل حتت  ارألم ساااااااااقوا احلق، أن يبألغ هذا الطأل

ن الببأليغات ري وذلك داخل الث ثني يوما ماملصاارتي وامللين املالك الزااالق لأل اال البجا 

، يف ألق اااال النظر، عنل  يام نطا الزااااالفم مع اساااابلعاره ا أمام حمك م مقر األ اااا

كذلك   اال األمر   لرة املطايل عألى البزااليل و وأ  ااقم املطاد الاألأ و بو  الكفيل

ي املطاد عأليه ضااااارع البالام له وإلطام املصاااارت لبيع األ اااال لاملطاد الاألأ مع املالات والب

 ل     كاال الضبط عألى سنلااه.

البلاء   ل البجاري حبكم القانوني بح املصرتى  ارسا  ضاريا عألى األ -. 260املادة 

 لأع ا  اإلدارة. غري اه لأل ل. وال جيوز له القيام إالإذا متت  ياز من ااريذ ابأليغ املطاد

ومن  اضااي االسااباجا ،  زاال   أنه ميكن لكل ذي م ااألقم أن يطألل من احملك مأ

 ني  ارس آخر.احلاالت ويف أي  ور من أ وار اإلجراءات ااي

يالة لبناازله   اطاد أن حيو  دون و و  املطال جيوز لأل طايال وإن دفع مبألغ امل  -. 263املاادة  
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 عن البيع إال لرضى مجيع اللارنني املقيلين.

 وجود  جترى لناء عألى والبيع لطألال املطايل وعنل علم  جتري اإلجراءات -. 264املادة 

حتت مزاااااؤوليبه ويبقى املصااااارتى وذلك عألى  زااااااب املطايل و  أو  ألل كل دارن مقيل

 100إىل  100املواد من و 101ملادة كفيأله مألطما  بق األ كام املن اااااااوص عأليها يف ا 

 .109والفقرة الثالثم من املادة 

 ألى اللارن املطايل.إذا مل حت ل املطايلة رسا املطاد ع -. 265املادة 

ودة عنل ألم املالات والبضاااارع املوججيل عألى من رساااا عأليه املطاد أن يزااا  -. 266املادة 

ل من املصااارتى ك  ضااااريم وذلك حبضاااور  أو احليازة لالث ن الذي يقلر خبربة رضااااريم

 البارع ومن رسا عأليه املطاد. املطاد عأليه و

امل ااريف   د لأل صارتي الذي فقل احليازة، ويباني عأليه، ع وة عألى مثن مطايلاه، أن ير

رد امل ااااريف بأليغ والبقييل واإلشاااهاروأن يوالبكاليف املصاااروعم املرتابم عن الاقل والب

 ملن له احلق فيها. والبكاليف املصروعم الناشئم عن إعادة البيع

 طاد.عألى البيع وعألى املطايلة عألى م 710اطبق املادة  -. 267املادة 

البيع،  ت عأليه املطايلة إثر إعادةيكون لأل صااااارتى املطاد عأليه الذي رساااااا  -. 268املادة 

لبيع وكذا عألى الث ن املصاااارتا يف عقل ا احلق يف الرجو  عألى البارع الساااارتداد ما زاد

 اريذ كل أداء.الفارلة الناجتم عن هذا الفارض البلاء من ا

 إجراءات التقييد :القسم الاالث

 مبياز أن يللي شااخ اايااللارن املراهن إلجراء اقييل ا أو عجيل عألى البار -. 269املادة 

لرهن  الاقل املنصاائ أو عقل البيع لواسااطم الغري لكبالم ضاابط احملك م لنزااخم من أو

 لنزخم منه إذا كان رمسيا. أو إذا كان عرفيا

ا من  رفه ميكن اضااااا ني أ له  ويرفق كل منها  لولني حمررين عألى ورق عادي

 لنزخم. أو لنزخم الاقل
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 يصب ل اجللوالن عألى:  -.272املادة 

اللارن  أو البارع واملصاااارتى االساااام الصااااخ ااااي والاارألي واملو ن لكل من  .7

 ان من الغري ومهنبهم عنلوامللين وكذا مالك األ اااااااااااااااال البجاري إذا ك

 اال بضاء.

 ااريذ الاقل و بيابه،  .0

ل منها كملانويم لأل اال البجاري أمثان ليع املالات والبضااارع والانا اار ا  .0

إىل مبألغ  أو لبكاليف املقلرةعألى  لة مع اإلشاااااااارة عنل اال بضااااااااء إىل ا 

 ألقم لاالسبققاق؛اللين املذكور يف الزنل والصروا املبا

شارة لل م لفرو  البالام له مع اإلاايني األ ل البجاري، وعنل اال بضاء، ا .2

 أليات الاالرهن، و بيام  أو البيع إىل الانا ااار املكونم هلا واليت يصاااا ألها 

ا ل اااااارف النظر عن مجيع اليت يباشاااااارها كل األ اااااال والفرو  ومقاره

الرهن  أو ف لها، وإذا كان البيعالبيانات األخرى اليت من شااااااااأنها الباري

الكراء  يف احلق والصااااااار و يصااااا ل عنا ااااار أخرى غري االسااااام البجاري

 والطلناء فيجل ذكرها لامسها؛

احملك م املخب اام  رن املراهن للاررةاللا أو املو ن املخبار من  رف البارع .4

 اليت و ع فيها البقييل.

دة يف أكثر من البيانات الوار أو وا ل ال يرتال لط ن البقييل عألى إه ا  -. 272املادة 

ل ري وال جيوز أن يطألإال إذا نصأ عنه ضرر لألغ 172املادة  يف اجللولني املن وص عأليه ا

اإلخ ء  أو ر من جراء اإله ا احلكم لالبط ن إال األشاااااااااخاص الذين حلقهم ضااااااااار

احلل من  أو وعه، إلطا  البقييلوجيوز لألقاضاااااي أن يقرر، حبزااااال أه يم الضااااارر ون  

 آثار .

لنزخم ا زاجأله، ويزاألم لألطالل  ينقل كاال الضابط مضا ون اجللولني ل   -. 270املادة 
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و  اآلخر إجراء البقييل وحيفظ اجلل ونزاخم الزانل مع أ ل اجللولني يصهل يف أسفأله  

 الذي حي ل البيانات نفزها لكبالم الضبط.

اضهم  أسابقيم اللارنني و ألو  ل يصاري كاال الضابط لهامش البقييل إىل   -. 273املادة 

بقيم انبج هذ  األسااز أن اجلطري املثبت لذلك. وال جيو أو حمل لاض والبصااطيل الكألي

 بجاري.البيو  والرهون لأل ل ال واحلألو  والبصطيل إال عن ا رفات حمررة لصكل

 ن اظهري  ينقل ل مبياز املقيل ساااااانلا ألمر ف إذا كان الزاااااانل املنصاااااائ  -. 274املادة 

 االمبياز.

يل الغيا ات من اارخيه ويابرب البقيحيفظ اقييل االمبياز مللة مخس ساااانو -. 275املادة 

طيل األقاريا عألى امللة، ويقوم كاال الضااااابط لالبصااااا  إذا مل جيلد  بل انقضااااااء هذ 

 البقييل إذا مل يقع جتليل .

املطألولم  نيني إذا كانت هلم األهأليميصااطل البقييل لرتاضااي األ راف املا  -. 276املادة 

  قبضى  كم  از  وة الصيء املقضي له. وأ إلجراره

 أو ط أن يقوم لالبصااااطيل الكأليال جيوز عنل علم وجود هذا احلكم لكاال الضااااب

ن عألى احملا  له اللي أو عريف يثبت رضااى اللارنني أو اجلطري إال لال إيلا  حمرر رمسي

 الوجه القانوني مبى أثبت  قه فيه.

ه أمام اقام اللعوى األ اااااأليم لطألب إذا مل يوافق اللارن عألى البصاااااطيل، -. 277املادة 

 حمك م املكان الذي و ع فيه البقييل.

ل لاررة حماكم خمبألفم عألى ا ااااااااإذا ااألقت اللعوى لطألل اصااااااااطيل اقييل أجريت ل

 .للارراها املؤسزم الرريزيم جتاري وفروعه، فرتفع أمام احملك م اليت اقع

 ل.اال الضبط عألى هامش البقييلبصطيل لواسطم ليان يضاه كيقع ا -. 278املادة 

 وازألم عنه شهادة لأل راف الذين يطألبونها.

ل  الل إما  ار م البقيي جيل عألى كباب الضاااااااابط أن يزااااااااأل وا لكل  -. 279املادة 
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حبألو  لاض  أو الكألي أو لبصااااااطيل اجلطرياملوجهم مع البيانات املباألقم لاألسااااابقيم وا 

لأن  أو د اقييللاضاااااه، وإما شاااااهادة لالم وجو   أو اض يف اللين كألهاللارنني حمل الب

 األ ل مثقل فقط.

خروا يف ن يرفضااوا البقييل وأن يبأال جيوز لكباب الضاابط يف أيم  الم أ -. 282املادة 

 الصهادات املطألولم. أو يف ازأليم القوارم أو إجناز 

الم الضاااابط املوجودة يف كب الزااااج ت ويزااااألون عن إغفا  إجناز البقييل املطألولم يف

 يل املوجودة إال إذاالصاااااااااااااهادات لوا لأوأكثر من البقي أو وعن علم البيان يف القوارم

 ه إليهم.قص يف البايني ال جتوز نزببكان اخلطأ يف هذ  احلالم األخرية ناجتا عن ن

 القسم الرابع: توز(ع الامن

أواجلطء  ا  الث ن لكبالم الضااااااااابطداخل األيام اخل زااااااااام املواليم إليل -. 282املادة 

ا ل لكامل لأللارنني وإذا مل ازااااااااااباملزاااااااااابقق منه إذا كان الث ن ال يكفي لألوفاء ا

الراسي  أو ، يقلم املصرتى101من املادة  ال ا  يم املخولم له  قبضاى الفقرة الزالام  

   اااااال انبلاب  اض واساااااابلعاء  معأليه املطاد عريضاااااام إىل رريس احملك م املخب اااااا 

املخبار يف  وجه لكل وا ل منهم يف املو ناللارنني أمام القاضااي املنبلب وذلك لببأليغ ي

 البقييل من أجل الرتاضي  و  اوزيع الث ن.

ااريذ  ا وم داخل اجل عصااااااارة أيام منياألن عن فبباا إجراءات البوزيع لأل -. 280املادة 

صااار اإلع نات  ه ا عصااارة أيام يف جريلة خمو  هلا ننابأليغ اللارنني ل ع نني اف ااال لي

 القانونيم.

  لو م خا م  قر احملك م. ياألق ع وة عألى ذلك إع ن مللة عصرة أيام يف

لني  ل ال يقل عن مخزاام عصاار يوما، جيل عنل اوجيه االساابلعاء لألقضااور، مراعاة أج 

 احملك م. ااريذ آخر إع ن واليوم احمللد لألقضور أمام

بزااااويم نبلب حمضاااارا لبوزيع الث ن لإذا اافق اللارنون حيرر القاضااااي امل -. 283املادة 
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 ييل اللارنني غري املرابني.وديم ويأمر لبزأليم  وارم الرتايل واصطيل اق

بالم ي املنبلب لأن يودعوا للى كإذا مل يبفق اللارنون أمرهم القاضااااااااااا  -. 284املادة 

اخل األجل ارنني مع اإلدالء لزنلااهم دلالضبط. حتت  ارألم الزقوا،  ألبهم لرتايل ال

 الذي حيلد  هلم.

ى الوثارق ل البقليم ولال اال    عأليال القاضاي املنبلب عنل انقضاء أج  -. 285املادة 

 أو كل  رف ماأ لرسااالم مضاا ونم  املقلمم، مصااروعا لألبوزيع، يزاابلعي اللارنون و 

بضااااء، خ   واالعرتاض عأليه عنل اال سااابه ل خطار يبم لالطريقم الااديم لألببأليغ، للرا

 ار.ث ثني يوما من يوم البو ل لالرسالمأواإلخط

 يارتضااوا ذا مل يطألاوا عألى املصاارو  ومليزااقط  ق اللارنني ولا ي األ راف املنذرين إ

 عأليه  بل انقضاء األجل الزالق.

 بلاريالألزااام احملك م ويبت فيها ااقلم االعرتاضاااات عنل وجودها إىل ج -. 286املادة 

 نهاريا  زل القواعل الااديم ل خب اص.  أو

وارم الرتايل ألبنفيذ أمر القاضي لبزأليم  إذا أ بح البوزيع النهاري  ال  ل -. 287املادة 

 املرابني. لأل انيني لاألمر لبصطيل اقييل اللارنني غري

يها ت فالم الضاااابط لاحملك م اليت متيبم اساااابيفاء مبالغ  وارم الرتايل ل اااانلوق كب 

 اإلجراءات.

 ملبالغ املخ  م له.خت م دار ا و بل كل شيء م اريف البوزيع من ا

مطالقم ارم الرتايل ازاااألم جمطأة وإذا كان الث ن مؤدى لأ زااااا ف ن  و -. 288املادة 

ني أداء ألى هامش البقييل أوال لأو   لبألك األ زاااااااا واكبل مجيع البيانات املفيلة ع

 أو لين األ ااأليملصاارتي لاألجل املصاارتا من  رف امل  بفاظ االقوارم اجملطأة. يف  الم ا

 ل.وارم الرتايل ختضع لنفس األجالواجل مراعااه من  بأله جتا  اللارنني فان  

اء عألى عألى  لة، ياني القاضي لن عنلما ارتال جتطرم مثن الانا ر كل -. 289املادة 
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 ضع اقرير . ا لومن األقاء نفزه خبريا، وحيلد له اارخي أو  ألل األ راف

صروعا يبت القاضي يف اوزياه ويضع ميألقق هذا البقرير  قضار الضابط دون ابأليغ. و  

 لألبزويم.

 الفرع اخلامس: التسيري احلر

ل شاااااارا خمالف، كل عقل خيضااااااع لأل كام الباليم، لالرغم من ك -. 292املادة 

 ملزاااريلاضاااا  أو مزااابغألو  عألى إكراره ك  أو يوافق  قبضاااا  مالك األ ااال البجاري

 يزبغأله حتت مزئوليبه.

 قك م ررا للارأ املكري، جاز لألوإذا كان من شأن عقل البزيري احلر أن يألقق ض

الزااالقم  ا أن ا اارا حبألو  آجا  الليوناملخب اام اليت يوجل األ اال البجاري يف دارراه

 .اليت كان سببها اسبغ   األ ل املراد كرام 

ع  ، حتت ألو  آجا  الليون املذكورة أحب جيل أن يرفع الطألل الرامي إىل الب اااااريح

قرة الثانيم لباريذ املن وص عأليه يف الف ارألم سقوا احلق، داخل أجل ث ثم أشهر من ا

 .191من املادة 

انصااأ  ضااع جل يع االلبطامات اليتيكبزاال املزااري احلر  اافم الباجر وخي -. 292املادة

 عنها.

خرج وما من اارخيه عألى شاكل مزاب  يينصار عقل البزايري احلر يف أجل اخل زام عصار     

 اإلع نات القانونيم. يف اجلريلة الرمسيم ويف جريلة خمو  هلا نصر

لصااخ ي بجارةأوأن يغري اقييل  اجيل عألى املكري أن يطألل شاطل امسه من ساجل ال  

 .لالنص  را م عألى وضع األ ل يف البزيري احلر

 ذااها. خيضع انبهاء البزيري احلر إلجراءات اإلشهار

ه ل األوراق املباألقم لنصااااااااااا  جيل عألى املزااااااااااري احلر أن يذكر يف ك -. 290ملادة ا

 لامسه، ر م ازااجيأله لزااجل أو ذ  الغايمالبجاري وكذا املزاابنلات املو ام من  رفه هل
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  زري  ر لأل ل.البجارة ومو ع احملك م اليت سجل لها و فبه ك

 الزالقم. كل من خالف أ كام الفقرة 122.222إىل  02.222ياا ل لغرامم من 

ن ع املزااااري احلر عن الليويزااااأ  مكري األ اااال عألى وجه البضااااامن م  -. 293املادة 

ر وخ   لك إىل نصر عقل البزيري احلاملقرتضام من  رفه  ناسابم اسابغ   األ ال وذ    

 ملة سبم أشهر اليت األي ااريذ النصر.

م من  رف عقود البزاايري احلر املربم ال اطبق أ كام املادة الزااالقم عألى -. 294املادة 

فبهم ل دارة أ ااااااال جتاري، الوك ء املكألفني من  رف القضااااااااء مه ا كانت  ااااااا 

، وأن ذكورة من الزااااألطم اليت فوضاااابهمشااااريطم أن يكونوا مأذونني ل لرام الاقود امل

 يزبوفوا إجراءات اإلشهار املقررة.

املربمم من املباألقم لاسااابغ   األ ااال و  ل انبهاء البزااايري احلر الليونجيا -. 295املادة 

 لم فورا.  رف املزري احلر خ   ملة البزيري احلر،  ا

ي املزبغل لأل ل البجار أو ع املالكيال لا   كل عقل ازيري  ر مربم م -. 296املادة 

اا لين ال حيق هلم باد أع  ، غري أن املال يبوفر عألى الصااااروا املن ااااوص عأليها يف املو 

 الب زك لهذا البط ن جتا  الغري.
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النفع  جار(ة والتجمعات ذاتالكتاب الااني: يف الشركات الت

 االقتصادي

 ركات التجار(ةالباب األول: أحكام مشرتكة لكل الش

 الفصل األول: أحكام عامة

ا اااام نون الاام والقوانني اخليف اااال يف عقل الصااااركم  قبضاااايات القا -. 297املادة 

 لالبجارة واافا ات األ راف.

 موضوعها. أو كألهاحيلد الطالع البجاري لصركم إما لص -. 298املادة 

كات البضااااامن وشااااركات اال جتاريم لزاااابل شااااكألها مه ا كان موضااااوعها شاااار

 ة وشركات األسهم.البزيطم والصركات ذات املزؤوليم احمللود البو يم

ات اخلا م لكل : دون مزاس لالرتايب (230-0225)مكررة( )القانون ر م .982املادة 

ات ضاع إنصاء الصركم لإلجراء  انف من الصاركات املن اوص عأليها يف القانون، خي   

 الباليم: 

ن  بل الصاااااركاء املؤسااااازاااااني  البو يع عألى النظام األسااااااساااااي الن وذجي م .7

 لألصركم،

غياب  ط لأل قك م البجاريم، أو يفاألسااااساااي، لكبالم الضاااب إيلا  النظام  .0

 لبجاري،ذلك حملك م الواليم والبقييل يف الزجل ا

ك م اريم، أو يف غياب ذلك، حملالنصاار عألى لو م اإلع نات لأل قك م البج .0

 لغري ل نصاء الصركم.الواليم ضروري ليكون لاإلمكان مواجهم ا

الضااااابط   يلا  أنظ بها األسااااااسااااايم لكبالملال جيوز اقييل الصاااااركات اليت مل اقم 

 لواليم.لأل قك م البجاريم، أو يف غياب ذلك، حملك م ا
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سااااااانم   99كن أن ابجاوز حيلد شاااااااكل الصاااااااركم وملاها اليت ال مي  -. 299املادة 

 سي.اهلا يف نظامها األساامسها ومركطها وموضاها ومبألغ رأس م أو وكذلك عنوانها

ا يف لبجاريم اليت متارس نصااا ه ختضااع لألبصااريع املوريباني الصااركات ا   -. 022املادة 

 يم.األك الكارن مقرها عألى األرض املوريبان أو موريبانيا

واسطم ربيل ما دام ضبطه ممكنا لال ميكن أن ياني مقر الصاركم  جرد  انلوق لأل  

 حبيط جغرايف حملد. أو عنوان

ن نظامها األسااااااااساااااااي وال ميك ميكن لألغري اال بجاج  قر الصاااااااركم املذكور يف

 خر.قرها احلقيقي موجودا  كان آلألصركم أن اواجه الغري لهذا املقرإذا كان م

 لصخ يم االعبباريم.كل شركم ماعلا شركم احملا م هلا ا -. 022املادة 

ذ اقييلها العبباريم البلاء من اارياب بع الصركات البجاريم لالصخ يم ا -. 020املادة 

نصاااء لقانوني لصااركم من شااكل إىل آخر إ ة وال يرتال عألى البقويل ايف سااجل البجار

 الب ليل. شخص اعبباري جليل. ويزري نفس احلكم يف  الم

اقل لصااركم يف سااجل البجارة خاضااام لابقى الا  ات لني الصااركاء إىل غايم اقييل ا

 ى االلبطامات والاقود.الصركم ولأل بادئ الاامم لألقانون املطبقم عأل

لها   ور البأساايس و بل اكبزااا األشااخاص الذين  اموا لا ل لاساام شااركم يف يزااأ  

امسها طألقم، عن األع ا  اليت متت لالصااخ اايم املانويم، عألى وجه البضااامن ول اافم م

اقييلها ن هذ  األع ا  لال اأساايزااها و إال إذا حت ألت الصااركم االلبطامات الناشاائم ع 

 لبلايم.ا لو  امت لها الصركم من ا لصكل  انوني. اابرب  ينئذ هذ  االلبطامات ك

وما  86 جارةوفقا ملقبضاايات املادةاقيل الصااركات البجاريم يف سااجل الب  -. 023املادة 

 ال إك ا  إجراءات البأسيس. لالها من هذ  امللونم. يبقلم لطألل البقييل ل

 لبزااااااايري واإلدارة اجل اعيميباني عألى املؤسااااااازاااااااني وأعضااااااااء أجهطة ا  -. 024املادة 

ريح للى كم يف ساجل البجارة، إيلا  ا  ليريم، حتت  ارألم علم  بو  اقييل الصار وامل
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يس  القيام لها من أجل البأساااااااكبالم الضااااااابط يارضاااااااون فيه كل الا أليات اليت مت

القانونيم  لبأسااايس مت  بقا لأل كامالقانوني لألصاااركم املذكورة ويصاااهلون فيه أن ا

 والبنظي يم.

أغفل القيام  أو  يالبيانات املبطألبم  انونيا وانظيا إذا مل يبضاا ن النظام األساااسااي كل

ءات يس الصااركمأومتت هذ  اإلجرالأ ل اإلجراءات املن ااوص عأليها في ا خيص اأساا 

ب قيح م  ألل لألقضاء لبوجيه أمر لل اورة غري  انونيم، خيو  لكل ذي م األقم اقلي  

ن ابقلم لنفس أا ميكن لألنيالم الاامم ع أليم البأسيس حتت  ارألم غرامم اهليليم. ك 

 الطألل.

ار إليه يف األساااسااي. يو ع الب ااريح املصاا    اطبق الفقرات الزااالقم يف  الم اغيري النظام

 لوظارفهم اإلدارة واملليريم املطاولنيالفقرة األوىل من  رف أعضاااااااء أجهطة البزاااااايري و 

  ينئذ.

اقييل  م  رور ث   ساااااااااانوات البلاء منابقادم اللعوىاملصااااااااااارإليها يف الفقرة الثاني

لم إيلا  الب رفات املالمن اقييل اغيري يف ذلك الزاجل و  أو ساجل البجارة  يف الصاركم 

 لألنظام األساسي له.

ألساااااااااسااااااااي   جيل إثبات النظام ا (:822-0202) القانون ر م  )جليلة( - 025املادة 

 لألصركات  كبوب. 

 لالنزااابم واخبياريا لصاااركات األساااهم لالنزااابم وجولا األسااااساااي النظام اوثيق يكون
 .األشخاص وشركات املزؤوليم احمللودة ذات لألصركات

 من الالد الضروري منه أن يال لطم عرفيم، لوثيقم وضاع   ل األسااساي   النظام كان إذا
 .املطألولم الصكأليات خمبألف وانفيذ الصركم يف مقر نزخم إليلا  األ و 
 أو شرا أو الصركم وجود لكل الوسارل يثببوا أن اال بضااء  عنل الصاركاء  لغري جيوز
 .الصركم عقل اض نها الصروا اليت من أكثر

 .الصركم اض نه عقل ما ملاارضم  جم أيم الصركاء لني في ا اقبل ال
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 .كبالم الصركاء لني االافا يات اثبت أن جيل

 نظام األساسي وأن يبض ن:جيل حتت  ارألم البط ن أن يؤرخ ال -. 026املادة 

إذا ااألق  أو وامسه الاارألي ومقر  الصاخ ي اسام كل وا ل من الصاركاء    .7

 نه؛األمر لصخص اعبباري از يبه وشكأله ومو 

 شكل شركم؛ .0

 حمألها؛ .0

 از يبها؛ .2

 مقر الصركم؛ .4

 مبألغ رأس ماهلا؛ .3

مل نوا هلا إن كانت مصاااااااااااااركم كل وا ل من الصااااااااااااركاء والبقييم ا  .1

 املصاركم عينيم؛

 األسهم امل نو م لكل شريك؛ أو علد و ي م احل ص .7

  رار الصركم؛ملة اسب .5

هل لاساام ألغري الذين حيق هلم البااألمساء الصااخ اايم والاارأليم لألصااركاءأول .72

 الصركم عنل اال بضاء،

 وك رهم؛ أو او يع مجيع الصركاء .77

 ظام األساسي.الن اكبالم الضبط املود  لليه .70

شريكا مبضامنا  أو كم اضامنال جيوز أل ل أن يكون شريكا يف شر -. 027املادة 

 اجبم ال رتاف البجارة.او يم إذا مل اكن له األهأليم الويف شركم 
ركاء جتار، جيوز هلم أن يكونوا شااا عألى أن األشاااخاص الذين ليزااات لليهم أهأليم اال 

مزاه ني يف  أو ؤوليم حملودةمو اني يف شركم او يمأوشركاء يف شركم ذات مز 

 شركم خفيم االسم.
 لودة هذا احلق.يم حمال يبطل وجود أسهم عينيم يف شركم ذات مزئول
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ال بجاج ل البقألل من البطامااهم، اال ميكن لألصااركاء وال لألغري، من أج -. 028املادة 

م إذا مت اإلدارة يف الصرك أو املليريم أو لالم  انونيم اايني أشاخاص مكألفني لالبزيري 

 نصر ذلك البايني ل فم  انونيم.

ع   وانبهاء ملصاااار إليهم أاألشاااخاص ا ال ميكن لألصاااركم أن حتبج اجتا  الغري لبايني

 مهامهم ما مل يبم نصرها ل ورة  انونيم.

قل كل ر شااهرا. غري أنه ميكن أن املة الزاانم املاليم لألصااركم اثنا عصاا  -. 029املادة 

 صر شهرا.من الزنم املاليم األولىأواألخرية عن اثأ ع

و املزااريين لوضااع  يقوم جمألس االدارة أ (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  022املادة 

ن بهاء كل ساااااااانم ماليم. ويرفقاخ  اااااااام وحترير اقريرمكبوب عن البزاااااااايري لال ان

 لاحل يألم:  

 رف الصااااااركات . ال يطبق هذا ار م الضاااااا انات والكفاالت املقلمم من   .7

 ض او اأمني؛احلكم عألى الصركات اليت ازبغل مؤسزم  ر

 ؛ا ار م الض انات املقلمم من  رفه .0

 اقرير مفوض احلزالات.  .0

احملب ل،  م املاليم املن اارمم، اطورهايبني اقرير البزاايري وضااايم الصااركم خ   الزاان 

ونصااااا ااها يف  اليم والباريذ الذي أعل فيه،واأل لا  امله م لني ااريذ انبهاء الزاااانم امل

 ميلان البق  والن و.

فوضااااي دة حتت ا اااارف م هذ  املااوضااااع عنل اال بضاااااء الوثارق املن ااااوص عأليها يف 

 احلزالات.

امزاام نبهاء الزاانم املاليم اخلازاابهألك م اااريف اأساايس الصااركم عنل ا   -. 022املادة 

 لاا. عألى ألال اقلير و بل القيام لأي اوزيع لألر

ملاليم لال اقلير عنل انبهاء الزااااااانم اوازاااااابهألك م اااااااريف الطيادة يف رأس املا  عألى أ  
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 اااريف  هلا. وميكن أن خت اام هذ  املاخلامزاام املواليم لألزاانم املاليم اليت  اارفت خ 

 ادة. من مبألغ ع وات اإل لار املباألقم لبألك الطي

يم عنا ااااااااااااااااار لبقييم املرتابم عن إعادة اقيال اكون  الألم لألبوزيع فوارق ع أليم إعادة ا

 األ و .

من الرلح  %0الفم، ا بطا  نزاابم  يبم، حتت  ارألم لط ن كل ملاولم خم -. 020املادة 

وني. بيا ي يلعى اال بياا القانال اااايف لألزااانم املاليم خت اااص لبكوين  ااانلوق ا    

 ، إن كانت هنالك خزارات.عألى أن انقص من هذا الرلح اخلزارات الزالقم

أس ما  بألغ اال بيا ي القانوني عصاااار روي اااابح هذا اال بطا  غري إلطامي إذا جتاوز م

 الصركم.

كوين  بطاعات األخرى اهلادفم إىل ارى عألى أرلاا الزاااااااااااااااانم املاليم كل االك ا جت

بخذ ا بيا ات اخبياريم ميكن أن اا بيا ات يفرضاااااها القانونأوالنظام األسااااااسااااايأو 

 كل اوزيع لألرلاا. اجل ايم الاامم الااديم  رارا لبكوينها  بل

عألى أن انقص  افيم لألزانم، األرلاا ال ا  ابكون األرلاا القالألم لألبوزيع من -. 023املادة 

وأن  010ة خ  م ل  بيا ي اطبيقا لأل ادمنها خزارات الزنوات املن رمم واملبالغ امل

 اليم الزالقم.اضاف ليها األرلاا املنقولم عن الزنوات امل

الصاااركاء  قيام لأي اوزيع لألرلاا عألىلاسااابثناء  الم ختفيض رأس املا ، ال ميكن ال

جم لألبوزيع،  ل ا اااري هذ  الوضاااايم نبي أو فيم لألصاااركم ين ا اكون الوضاااايم ال اااا

النظام األساااسااي   أو لذي ال يزاا ح القانونأ ل من مبألغ رأس املا  املرفو  لاال بيا ي ا

 لبوزياه.

ن وجود م لألزااااانم املاليم والبققق ملال املوافقم عألى الكصاااااوف اإلمجالي -. 024املادة 

كل احل اام املخ اا اام لأل زاااه ني يف شاا     مبالغ  الألم لألبوزيع، حتلد اجل ايم الااديم

 أرلاا.



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 222 

 ال رحبا  وريا.وكل رلح موز  خر ا أل كام املادة الزالقم ي

بع حبقوق اليت اب  ملخ ااا ااام لألساااهمجيل أن حيلد  رار اجل ايم أو  األمر احل اام ا 

 األولويمأو طايا اخلا م.

باا ملبألغ  ني الااديني عألى أن يزااقل احيلد هذا القرار الرلح األو  املخ ااص لأل زاااه 

األو   إذا مل يب بوزيع هذا الرلحرأس ما  الصاااااااركم الذي مت حترير  ومل يزااااااارتجع و

رلاا بطع  زاااااااال األوليم من األك أوجطء لرساااااااام ساااااااانم ماليم ماينم، ميكن أن يق

انص عأليه الفقرة  ملاليم املواليم مع مراعاة ماال اافيم القالألم لألبوزيع لألزنم أو لألزنوات ا 

لنظااام عألى اجل اياام إن نص عألى ذلااك ا الثااانياام من هااذ  املااادة، ويفرض هااذا اال بطااا 

 األساسي.

ة نقص منها املبالغ املر ااااااودميكن أن يصااااااكل الر اااااايل أرلا ا إضااااااافيم عألى أن ا 

 واملبالغ احملولم من010 قبضااااااااااى املادة   كون اك ي  ل  بياا املنجطل  بياا امل

 جليل إىل سنم ماليم أخرى.

ا خمالف املزاااااه ني. يابرب كل شاااار   أو مينع النص عألى رلح ثالت لفارلة الصااااركاء

 كأن مل يكن.

لأل زااااااااااااااااه ني  حتلد اجل ايم الاامم (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  025املادة 

 ارة لذلك.نل اال بضاء يقوم جمألس اإلدإجراءات ازليل األرلاا اليت  اد ت عأليها وع

يف  الم متليل  ال نهايم الزاانم املاليم االيبم هذا البزااليل يف أجل ا  ااا  ث ثم أشااهر ل 

ألل من    الم اسااااااااباجا  لناءا عألى هذا االجل لأمر من رريس احملك م الذي يبت يف

 جمألس االدارة .

 اكالفصل الااني: يف احلصص وسندات االشرت

ار. كل شااريك ملين لكل جيل عألى كل شااريك أن يقلم   اام اشاارت  -. 026املادة 

 عينا لألصركم. أو ما ااهل لبقلميه نقلا
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 : ميكن البقلم، كق اااااااااااااااااااااااام يف(230-0225)مكررة( )القانون ر م  026املادة 

وغري املاديم  و الاقاريم وكل احلقوق املاديماملنقولم أالصااااااااااااركم، لكافم امل بألكات 

 والنقود والليون امل ألوكم لألصركاء.

ألبقييم أو مطايا خا اااام غري  الألم ل يزاااا ح لاملصاااااركات لالا ل واب ثل يف وضااااع خربة  

س صااااركات لالا ل يف اكوين رأل ااافم مباشااارة، يف خلمم الصاااركم، وال الخل امل 

 ااااايف هل الطريق لبقاساااام األرلاا وا   ااااص متما  الصااااركم، لكن متنح  وجبه

 األ و ، عألى أن ابم املزاه م يف اخلزارر.

ينيم وإما نقليم : اكون املصاركات، إما ع(230-0225ثالثا()القانون ر م ) 026املادة 

ات الاينيم بألغها االمسي. ازجل املزاه وإما لالا ل. اقيل املزااه ات النقليم حبزل م 

ة  انونا ن  بل  اا ل املصاركم واملربر  ي بها املوضاوعم م من  رف الصاركم حبزال   

، ويف خبري ماني من  رف الصركاء ويف  ا    و  نطا ، حتلد هذ  القي م لواسطم

قم زااني أو من أ لهم، ضااا ن الر غياب ذلك،  وجل  رار  ضاااري، لطألل من املؤسااا 

 عألى  ي اام الطام لااالضاااااااااااااااااااااااااا اان ال ينطبق إ لألخرباء املاروفني يف القطاا  املاأ. االلب 

إللقاء عألى أس املا  و ال ينطبق عألى ااملصااركات عنل اأسيس الصركم أو الطيادة يف ر 

 وين رأس ما  الصركم.هذ  القي م. املصاركم لالا ل ال الخل يف اك

ون غريها األسهم اابرب مزالدة و لها د   (:230-0225رالاا()القانون ر م . )026املادة 

ن  رف الصااركم قالألم هلا ل اافم كامألم ونهاريم مبالغ املالنقليم اليت جرى حت اايل امل

 اليت ا بح مالكم هلا.

قا م م   ص نقليم عن  ريق إجراء ممع أنه، ميكن خ   زيادة يف رأس املا  اقلي

ا يف ق األداء، وذلك ما مل يصرتمع دين عألى الصاركم يكون حمققا،  اافيا ومزابق   

بقى الصركم  اللفع، ف ن املبالغ اليت ايفالنظام األساسي خ ف ذلك. ويف  الم اأخري 

رفا لنزااااااابم مبوساااااااط الزاااااااقل عألى اطالل لها انبج لقوة القانون مبالغ مزااااااابققم ع
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إخ    ل فيه القيام لاللفع، دوناملكصااااوف امل ااااريف البلاء من اليوم الذي كان جي 

 لالباويضات، عنل اال بضاء.

، 1مكررة  013ادة املزااس لامل :  للون (230-0225) خامزا()القانون ر م .026املادة 

و  ات لالا ل ضاا ن إنصاااء الصااركملألصااركاء احلريم يف حتليل  اايغ إجراء املصااارك

 املصاركم لالا ل. حيلدون احلقوق و االلبطامات اليت ارتال عألى

ري أنه ال الا  ات ما لني الصااركاء غ اكون البنود لصااأن املصاااركم لالا ل مألطمم يف 

الصااركم  طام من  رف الصااركاء لالم منافزاامابضاا ن االلب حيبج لها عألى الغري وهي

 و  شاخ ايا عألى مكاساال مقالل  ل افم مباشارة أو غري مباشارة وكذلك لالم احل ا    

 ار.مطاولم النصاا املقلم من  رفهم كق م ل شرت
 ت ا لرها الصركم عألى حنوازاألم لألصاركاء مقالل مصااركبهم سانلا     -. 027املادة 

 من هذ  امللونم. 001ما هي مبينم يف املادة 

ات اليت جتري خ   سااااااري اطبق أ كام هذا الف اااااال عألى املصااااااارك  -. 028املادة 

 الصركم  ناسبم زيادة يف رأس ماهلا.

م ووضاااع وق املباألقم لها إىل الصاااركابققق املصااااركم الاينيم لنقل احلق -. 029املادة 

 امل بألكات حتت ا رفها.

لض ان ه يبق ل جتا  الصركم لنفس انإذا كانت   ام الصاريك  ق مألكيم عني، ف   

 الذي يبق ل له البارع جتا  املصرتي.
كم  ن الصاااااريك يبق ل جتا  الصااااار إذا وردت هذ  املصااااااركم عألى  ق منفام الاني ف

 .لالض ان الذي يبق ل له املكري جتا  املكرتي
جلد يبأي أم ر مما  أو ألى أشااياء مثأليممع أنه إذا وردت املصاااركم حبق منفام الاني ع

األخرية  ل املصاركم انبقل إىل هذ عادة خ   ملة الصاركم، ف ن مألكيم األم ر حم 

صااااااااريك  م، يف هذ  احلالم يكون العألى أن اكون مألطمم لرد مثألها ك ا وكيفا و ي

 يم أع  .ضامنا لالصروا املن وص عأليها لالفقرة الثان
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لالبطامااه ي بح  دون الوفاءألغ من املا  الصاريك الذي يباهل لاملزاه م يف الصركم  ب 

إخ    غ البلاء من يوم اساااااااااااااااااابققا ه دونلقوة القانون ومن غري  ألل ملينا لهذا املبأل

 لكامل الباويضات عنل اال بضاء.

ا اليت كم أن يرجا ليها كل األرلايألطم الصاااريك الذي يباهل لا أله كق ااام يف الصااار

   ل عأليها لواسطم نصاا موضو  مصاركبه.

 رف مفوض لألق اااص عألى أن يألقق يبم اقييم املصااااركات الاينيم من    -. 002املادة 

 هذا البقييم لالنظام األساسي.

ل احل ااااص اليت يبقلم لها ا ااالر الصاااركم سااانلات اشااارتار يف مقال     -. 002املادة 

سااه ا يف شااركات األسااهم   متثل هذ  الزاانلات  قوق الصااركاء والعى أ  الصااركاء.

 و  ص اشرتار يف الصركات األخرى.

 سنلات االشرتار أموا  منقولم. -. 000ملادة ا

 ومتنح أ قالها:  

 وزياها؛م يف  الم ما إذا اقرر ااحلق يف األرلاا احملققم من  رف الصرك .7
ختفيض رأس  أو ى ا اافيبهااحلق يف  ااايف ما  الصااركم عنل  زاا به لل  .0

 ماهلا؛
زااارر الصااركم حبزاال الصااروا  االلبطام لاملزاااه م عنل اال بضاااء، يف خ .0

 املبينم لالنزبم لكل  نف من الصركات؛
ألى اء اجل اعيم ما مل ينص ع ق املصااركم والب ويت يف  رارات الصرك  .2

 اف سنلات االشرتار.خ ف ذلك لهذ  امللونم، خب وص لاض أ ن

ة الزاالقم  ء املصاارإليها يف املاد اكون  قوق والبطامات كل من الصاركا  -. 003املادة 

خ   فرتة  أو ء عنل اكوين الصااركممبناساابم مع مبألغ املصاااركات اليت أجنطها سااوا  

 خيالف ذلك. سريها ما مل يرد يف النظام األساسي شرا

 ل الصاااااااااااركاء كافم األرلاا  مع ذلك اابرب كأن مل اكن الصاااااااااااروا اليت متنح أ 
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ل زااااارر وكذلك األك اليت ازااااببا  ااااألم من الصااااركمأواليت اافيه من كافم اخل احمل

 جتاأله يبق ل جم و  اخلزارر. أو شريكا متاما من األرلاا

دة ضاااااا ن الصاااااااروا الوار  000املادة  يف جيل أن متارس احلقوق الواردة -. 004املادة 

لنص  إلغاء هذ  احلقوق إال أو خب ااااااااوص كل نو  من الصااااااااركات. ال ميكن ااأليق

  ريح من هذ  امللونم.

 ارها نفس القي م االمسيم.جيل أن اكون لألزنلات اليت يبم إ ل -. 005املادة 

هم ك ا ها. ميكن البناز  عن األس  ص االشرتار  الألم ألن يبناز  عن -. 006املادة 

 ميكن الاوهلا.

لألم البو يم لاألسهم سنلات  ا الر الصركات خفيم االسم وشركات ا  -. 007املادة 

 لألبلاو . 

 ألوىل من هذ  املادةاألك املصاااارإليها يف الفقرة ا لاسااابثناء حيظر إ ااالار هذ  الزااانلات

أليها ضااااااا ان الزااااااانلات امل ااااااالرة ك ا حيظر ع  أو حتت  ارألم لط ن الاقود املربمم

 إ لارها وإال كان الض ان لا  . 

 شرتاكهقوق اختألي شريك عن   يف مجيع احلاالت املن اوص فيها عألى  -. 008املادة 

وق من ني األ راف حتلد هذ  احلقشاارارها من  بل الصااركم ويف غياب اافاق ودي ل  أو

أمر   اااااااااااااااااو  االافاق في ا لينهم ل  رف خبري ماني إما من األ راف وإما عنل علم

 اسباجالي من رريس احملك م غري  الل لألطان.

ص شااااااركات الصااااااخالم أنها من ال انقل الصااااااركم لقوة القانون يف   -. 009املادة 

د  جل يع لونم، جراء  يازة شريك  فرالوا ل من ال نف غري املرخص فيه يف هذ  امل

إذا  الب اافيم من رريس احملك م ساانلات االشاارتار. وحيق لكل ذي م ااألقم أن يطألل

 أل قك م أن متنح الصااااركم أج مل ابم ازااااويم الوضااااايم داخل أجل ساااانم. ميكن ل 

م إذا ال ميكنها أن ا ااالر  ك ا لالب ااافي و أ  اااا  سااابم أشاااهر لبزاااويم الوضاااايم،   
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   ألت هذ  البزويم يوم لبها يف املوضو .

 الفصل الاالث: يف اإلشهار

كم عن  ريق يقع إشاااهار عقود الصااار  (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  032املادة 

كم يف م ضااابط احملك م اليت اقع الصااار إيلا  املزااابنلات والوثارق واإلع نات لكبال

قانونيم أو ة خمولم لنصر اإلع نات الداررة اخب اا اها، ك ا يقع هذا النصر يف جريل  

م ميكن حتليل  رق أخرى اك يألي يف اجلريلة الرمسيم و/أو لوساااااااااااااايألم الكرتونيم.

 .هار ، لواسطم مقرر  ادر عن وزير الال لإلش

زااؤوليم امل ثألني :اإلشااهار لرعايم وحتت م(230-0225)جليلة()القانون ر م  032املادة 

 القانونيني لألصركات أو أي وكيل له ال فم.

امل ثألني  جراءات اإلشااهار املفروضاام عألى أثناء الب اافيم يقوم امل اافي حتت مزاائوليبه ل  

 القانونيني.

 قك م كأله عألى لو م اإلع نات لألياألق  رار از يم أو عط  امل فني، مه ا كان ش

 ومات الباليم: املخب م خ   مهألم شهر، عألى أن يبض ن املاأل

 م عنل اال بضاء لرمطها؛ اسم الصركم أو از يبها مببوعا أو مببوع .7

 ؛شكل الصركم األيه الابارة " يل الب فيم" .0

 مبألغ رأس ما  الصركم؛ .0

 مقر الصركم ؛عنوان  .2

 ر م ازجيل الصركم يف الزجل البجاري ؛ .4

 سبل الب فيم؛  .3

 حمل إ امبهم؛ أمساء و ألقاب امل فني املزبا ألم عادة و .1

  يااهم؛عنل اال بضاء،  القيود اليت حتل من    .7

فيه  املكان الذي جيل أن حي ل املكان الذي جيل أن اوجه إليه الرسارل و .5
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 باألقم لالب فيم؛ ابأليغ القرارات و املزبنلات امل

  امش الزاااجل البجاري، إيلااحملك م اليت لكبالم ضااابطها سااايبم، عألى ه .72

 املزبنلات والوثارق اخلا م لالب فيم. 

و لرسااالم م رسااالم حلامألها مقالل و اال أابألغ نفس املاألومات لانايم من امل اافي لواسااط

 للين االمسيم.مض ونم الو و ، إىل  امألي األسهم و سنلات ا

 م  ااااااااافي عألى لو م اإلع مات لأل قكان خبم الب ااااااااافيم املو ع من  رف املياألق لي

اناقاد  بضااا ن هذا البيان ااريذ ومكانالوا ام للارراها، لانايم من كبالم الضااابط. ي

و، عنل اد ت عألى  زالات الب فيم أاجل ايم اليت  ررت اخلبم إذا كانت هي اليت  

م وكذلك  امت لالبت للال عن اجل اي اإل بضاااء، ااريذ  رار احملك م املخب اام اليت 

 ذكر احملك م اليت نطقت له.

األساسي  الصركم وال لباليل نظامها عنلما يكون إجراء اإلشهار غري مباألق لبأسيس

م خ    اقم الصركم لب قيح الوضاي ل أه ل أو أجنط ل افم خمالفم لألقانون وإذا مل 

يانيه  يها لذلك، ميكن لكل منجه إلث ثني يوما من ااريذ اساااااااااااب م اإلنذار الذي و

سااااااااااااااااااااااباجا  اايني وكيل مكألف األمر أن يطألل من رريس احملك م عن  ريق اال

 لاسبك ا  اإلجراء.

 لزااااادس عصاااار، من إشااااهار الاقود  في ا خيص ع أليات الصااااركم املنجطة  بل اليوم ا

ت املزبنلامسيم، ف  حيبج لهذ  الاقود وواملزابنلات اخلاضام لإلشهار يف اجلريلة الر 

 .جتا  الغري الذين يثببون اسبقالم الاألم لها

لبجاري لات لني النص املود  لالزااااجل ايف  الم االخب ف عنل إشااااهار الاقود واملزاااابن

 أمام  ميكن اال بجاج لهذا األخريوالنص الذي و ع إشااااااااااااااهار  لاجلريلة الرمسيم، ال

عألم لالنص  ىبت الصااااركم أنه كان عأل الغري، مع أنه يزااااوغ هلم الب زااااك له ما مل اث 

 املود  لاجلريلة الرمسيم.
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يف  (230-0225م ( و)مك َّألم( القانون ر 200-0224)جليلة( القانون ر م 030املادة 

ط يم، جيل أن اود  لكبالم ضبخ   ث ثني يوما من ااريذ اأسيس شركم جتار

 ن النظام األساسي.م احملك م اليت للارراها مقر الصركم نزخبان

   أن اود  لكبالم ضااااابط احملك م خاألطم الصاااااركات البجاريم لإضاااااافم إىل ذلك 

ن ن  رف مجايبها الاامم نزااااااااااااااخبان مااليام الث ثني املواليم لأل  اااااااااااااااد م عأليها م

ل مفوض أومفوضاااي احلزاااالات عن الكصااوف اإلمجاليم مرفقبان لنزاااخبني من اقرير 

بت يف ا ن رريس احملك م اليتاال بضااااااء، وإال ميكن ألي شاااااخص ماأ أن يطألل م 

م لاإليلا  لغرامم البهليليم، لأن اقوأمور االساااباجا  أن يأمر الصاااركم، حتت  ارألم ا 

 املذكور.

ق اإللكرتونيم ين األو  والثاني أع   لالطرميكن أن يبم اإليلا  املصااااار إليه يف البنل 

 وفقا لألصروا اليت حيلدها انظيم.

 نه  ااااااد م عألى هذ  املزااااابنلات ف يف  الم االمبنا  عن امل (:230-0225)القانون ر م  

 . ر ال ادر عن اهليئم  املخب مجيري خ   نفس املهألم إيلا   نزخم من القرا

اليم املذكورة أع   جيوز أن يقع إيلا  الكصاااااااااااااااااوف امل (:230-0225)القانون ر م  

 املخب م. لالطريقم اإللكرتونيم لكبالم الضبط لأل قك م

لأل قك م املخب اااااااام، يف  ألل ممن يه ه األمر،ميكن لط (:230-0225)القانون ر م 

يم لالقيام ملاليم املزاااري ألي شاااركم جتار أجل   اااري، لأن األطم حتت البهليل لالغرامم ا

الطألل للى  املا أن االلب اس الودي ل اااا لل يلا  املزااابنلات املبينم لالفقرة األوىل،  

 ( يوما.62الصركم لقي للون جلوى مللة ث ثني )

ن ينصر مزبخرج جيل خ   نفس امللة أ (:230-0225)جليلة( )القانون ر م 033املادة 

  نات القانونيم.من النظام األساسي  ريلة خمولم لبألقي اإلع

 ليم:هذا املزبخرج جيل أن ينص عألى البيانات البا
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 شكل الصركم؛ .7

 از يبها؛ .0

 ليان حمل الصركم لاخب ار؛ .0

 عنوان مقر الصركم؛ .2

 كم؛صئت الصرامللة اليت من أجألها أن .4

يم وو ااف إمجالي لألق ااص  مبألغ رأس ما  الصااركم ومبألغ احل ااص النقل  .3

 الاينيم مع ذكر  ي بها املقلرة؛

 الذين ليلهم سااااااألطم إلطام اساااااام ولقل و اااااافم وعنوان الصااااااركاء أو الغري .1

 الصركم جتا  الغري؛

وااريذ هذا  061  املذكور لاملادة كبالم ضبط احملك م اليت و ع لها اإليلا .7

 ا ؛اإليل

 ر م البقييل لالزجل البجاري. .5

لا  والنصااار ختضاااع لنفس شاااروا اإلي (:230-0225)القانون ر م )جليلة(  034املادة 

 : 066و 060املذكورين لاملاداني 

 ام  يكون موضاااااااااااااوعها اغيري النظكل األع ا  وامللاوالت أو القرارات اليت

النظام لحلزااااالات املاينني األساااااسااااي لاساااابثناء اايني مفوض أو مفوضااااي ا  

 األساسي؛

 م ولقل بم حلل الصاركم مع اايني اساا كل األع ا  وامللاوالت والقرارات املثب

 وعنوان امل فني ومقر الب فيم؛

 بط ن الصركم؛كل القرارات القضاريم امل ر م حبل أو ل 

 ثببم إل فا  الب فيم.كل األع ا  وامللاوالت أو القرارات امل 

  ر اااالااام   واملااالراء الااااامني وجمألس ال نياايني وعط  وانبهااااء وظاااارف اإلداري
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 لات.وجمألس املليرين واملزريين ومفوضي احلزا

ورين ات اإليلا  واإلشاااااااااااااهار املذكيرتال عألى علم مراعاة إعادة إجراء -. 035املادة 

 ا اليل يف ظرف شهر انط لط ن الصاركم إال يف  اورة إدخا  ا   066إىل 061لاملواد 

 من اإلنذار الذي وجه ليها هلذ  الغايم.

 الفصل الرابع: حتو(ل الشركة التجار(ة

بها شااااكل الصااااركم القانوني  حتويل الصااااركم هو ع أليم يبقو   وج -. 036املادة 

 لقرار من الصركاء. 

ل هذا جود شااااخص اعبباري جليل، وال ياوال يرتال عن البقويل ال ااااقيح لألصااااركم 

أليم ع لنفس شاااروا هذا األخري الصاااكالبقويل إال االي  يف النظام األسااااساااي وخيضااا

 كن.ل شرا خمالف يابرب كأن مل يوآجاله مع اال بفاظ  ا سيذكر في ا لال. وك

م اء فيها حملودة لقلر   اا ااه غري أن  رار حتويل شااركم اكون مزااؤوليم الصاارك 

 صركاء. حملودة يبخذ ل مجا  من ال ون مزؤوليم الصركاء فيها غريإىل شركم اك

 وكل شرا خيالف ذلك يال كأن مل يكن.

ه. إال أنه ال اختذ فيه القرار املثبت ل يبلأ مفاو  البقويل من اليوم الذي -. 037املاادة  

 لة يف جراءات اإلشاااااااااااااهار يف جريلة مابميكن اال بجاج له عألى الغري إال لال إنهاء إ

 لم ضااااابط احملك م لنزاااااخم من حمضااااار األقي اإلع نات القانونيم واإليلا  للى كبا

ون لزاااااااااااااااااااااجل البجارة. ال ميكن أن يك ياجل ايم الذي  رر البقويل ولبقييل االيأل

 لألبقويل أثر رجاي.

م املاليم زالات إذا  ل  أثناء الزنال يؤدي حتويل الصركم إىل   ر احل -. 038املادة 

 ما مل يقرر الصركاء خ ف ذلك.

لبقويل ا لألزااانم املاليم اليت   ااال ا حت ااار الكصاااوف املاليم اإلمجاليم وي اااادق عأليه 

ك ل القانوني اجلليل لألصاااااااركم وكذلقم عألى الصاااااااكخ هلا زااااااال القواعل املطب
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 لالنزبم لبوزيع األرلاا.

يئات اإلدارة والبزاااااااااايري ينهي  رار حتويل الصااااااااااركم  اااااااااا  يات ه  -. 039املادة 

 لالنزبمإليها.

إلطا  البقويل  أو ويض النااج عن البقويلال ميكن ألعضاااء هذ  اهليئات املطالبم لالبا

 ايم جمرد املس من  قو هم.رر لغإال إذا كان هذا األخري  ل اق

ل القلميم واجلليلة كل حبزاااا يوضااااع اقرير البزاااايري من  رف هيئااه -. 042املادة 

 ملاه يف البزيري.

من  الواجبات املباا ل عأليهاازاااااااب ر يف ظل الصاااااااكل اجلليلاحلقوق و  -. 042املادة 

را شاام لألضاا انات إال إذا وجل  رف الصااركم خ   شااكألها القليم وكذلك لالنزااب

 خمالف يف عقل اأسيس هذ  الض انات.

شرتار يها غري حملودة إىل  يغم ايف  الم حتويل شركم اكون مزؤوليم الصركاء ف

 قاب زااه ااهم، حيبفظ اللارنون أ متباز لاحلل من مزاؤوليم الصاركاء إىل  لود م  

 م والصركاء.الليون الزالقم لألبقويل حبقو هم جتا  الصرك

ض احلزااااااالات إذا كان الصااااااكل حتويل الصااااااركم مهام مفوال ينهي  -. 040املادة 

 اجلليل لألصركم يبطألل اايني مفوض لألقزالات.

وض بو ف نبيجاام لألبقوياال مه اام مف عألى أنااه عناالمااا يكون هااذا البايني غري مرتااال ا  

 احلزالات إال إذا  رر الصركاء غري ذلك. 

م من هذ  املادة الثانيه ع   لالفقرة يقلم مع ذلك مفوض احلزاااااالات الذي انبهي مهام

ايم املقرر هلا ملاليم ونهايم مهامه إىل اجل اقريرا عن هذ  املهام لألفرتة ما لني الزاااااااااااانم ا

  هلا البقويل.البت يف احلزالات املاليم لألزنم اليت أجري خ

ا، ذا مل اال، نبيجم لبقويألهافقل الصاااااااركم الصاااااااخ ااااااايم االعبباريم إ -. 043املادة 

 ص عأليها ض ن هذ  امللونم.  الصركات املن ومطالقم لصكل من أشكا
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 ليةالفصل اخلامس: حاالت البطالن واملسؤو

 الفرع األول: يف البطالن

ن الصااركم أو : ال ميكن أن يرتال لط (230-0225)القانون ر م  )جليلة(044املادة 

  ي إال  قبضاااى  كم  ااااريح من هذ الب ااارفات وامللاوالت املاللم لألنظام األسااااسااا   

هري ر ت احملك م املخب اام أنه جوامللونم أو خمالفم شاارا من النظام األساااسااي  اا 

 والاقود. وما لالها من  انون االلبطامات 1-993أو مقبضيات املادة 

جل اعيم الناجتم عن اازاااااااف ميكن أن ابطل الب ااااااارفات والقرارات ا -. 045املادة 

 ن الصركاء.واوا عأليها اجتا  األ أليم ماألغألبيم وأن ارتال مزؤوليم الصركاء الذين  

فارلاهم غألبيم الصركاء عألى  رار لويكون البازف من  رف األغألبيم عنلما ا وت أ

القرار  ال ميكن اربير هذا عنلماو لهم عألى نقيض م اااا  األ أليم من الصاااركاء و 

 ل ا  الصركم.

األقاء  البط ن أن حتلد ولو من ميكن لأل قك م املاروضااام عأليها دعوى -. 046املادة 

 بل مرور  جيوز هلا الب اااريح لالبط ن نفزاااها، أج  لألب كني من إزالم البط ن، وال

 شهرين من اقليم املقا  االفببا ي لأللعوى.

خرق  والت ال  قم لبأساااايس الصااااركم عألى رفات وامللاإذا مت اأساااايس لط ن الب اااا 

م غري لب رف أن يوجه لواسطم وثيق واعل اإلشهار جاز لكل ذي م ألقم يف ا قيح ا

وما. عنل الب اااقيح داخل أجل ث ثني ي  ضااااريم إنذارالألصاااركم لأن عأليها القيام لذلك

ريس ر ل ذي م ااألقم أن يطألل منعلم إجراء الب ااقيح داخل هذا األجل، ميكن لك

 صركم.قيام لاإلجراء عألى نفقم الاحملك م ل فبه  اضي االسباجالبايني وكيل لأل

االنف ااااااااااااا  إال عن لط ن  أو دماجال ميكن أن يرتال لط ن ع أليم اإل -. 047املادة 

 ملاولم إ لى اجل ايات اليت  ررت الا أليم.

بط ن، متنح ليت من شااأنها أن او ع اعنلما ما يكون من امل كن ا ااقيح املخالفم ال
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االنف اااااااااااا ، لألصاااااااااااركات أج   أو اجاحملك م املرفوعمإليها اللعوى لبط ن اإلدم

 لب قيح الوضايم.

ذي مت احلكم يضع لط ن الصركم ال (:230-0225)جليلة( )القانون ر م 804املادة 

بقا جاي. وجيري  ألها أو ا اااااااااااااااافيبها  له  لا لبنفيذ الاقود دون أن يكون له أثر ر

 .ذا القانونلألرتايبات الواردة يف النظام األساسي ويف ه

قضااااري لبط ن يباني إشاااهار احلكم ال (230-0225.)ماللم( )القانون ر م 904املادة 

 عنلما ي بح نهاريا.  066االنف ا    بقا أل كام املادة  أو اإلدماج

االنف ا   يط  أو  ااريذ دخو  اإلدماجال يكون هلذا احلكم،خ   الفرتة الفا ألم لني

اشاائم عن دين ، أي أثر عألى االلبطامات النالبنفيذ وااريذ نصاار القرار القاضااي لالبط ن

 ا.ليم أو  ق هلالذمم املا أو إليها الذمم عألى الصركات احملولم

جه هذ  الا أليم مزااااااؤولم عألى و يف  الم اإلدماج، اكون الصااااااركات املصاااااااركم يف

بق ألها يف الفقرة الزاااااااالقم واليت ا البضااااااامن عن انفيذ االلبطامات املن ااااااوص عأليها  

 الصركم الضامم.

مات صااااركم املنف ااااألم جتا  البطاويزااااري نفس احلكم، يف  الم االنف ااااا ، عألى ال

كم من الصااااااااااركات  إليها الذمم املاليم. وابكفل كل شاااااااااار  مالصااااااااااركات احملول

لفا ااااااألم لني طامات اليت انصااااااأ خ   الفرتة ااحملولمإليها الذمم  ا يقع عأليها من االلب

 ر القرار القاضي لالبط ن. ااريذ دخو  االنف ا   يط البنفيذ وااريذ نص

وم ون سببه  ل زا  يف اليانقضي دعوى اإللطا  عنلما يك (:230-0225القانون ر م )

 الذي  لداه احملك م املخب م لألبت يف األ ل.

 الفرع الااني: يف املسؤولية

اء ني يف البط ن وكذلك أعضميكن اعببار مؤسازاي الصاركم املبزبب    -. 052املادة 

ط ن، ني مهامهم و ت اارض الصاااااركم لألبهيئات البزااااايري واإلدارة واملليريم، املطاول
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األغيار جراء  أو الصااركاء أو زاااه نيمزااؤولني مبضااامنني عن األضاارار اليت األقق لامل

 لط ن الصركم. 

م الصركاء الذين مل اقي أو منيم ضل املزاه نيضاميكن القضااء لنفس املزاؤوليم الب  

    هم وامبيازااهم ومل ابم امل اد م عأليها.

 أو ألى لط ن الصاااركمأوا ااارفااها  ابقادم دعوى املزاااؤوليم املراكطة ع  -. 052املادة 

ر ات البلاء من يوم اكبزاااااااب  راملاوالاها ال  قم لبأساااااايزااااااها  رور ث   ساااااانو 

دعوى  و  زوا  سااااابل البط ن دون ممارسااااام له. ال حي البط ن  وة الصااااايء املقضاااااي 

 ملاوالاها. أو ق الصركمأوا رفااهاالباويض عن الضرر املرتال عن الايل الذي حل

  من يوم الارر سبل البط ن. ابقادم هذ  اللعوى  رور ث   سنوات البلاء

 وأ ن مزاااااااااؤولني إما فرادىيكون أعضااااااااااء جمألس اإلدارة واملزاااااااااريو -. 050املادة 

األ كام  األغيار ساااااواء عن خمالفم أو مبضاااااامنني،  زااااال احلالم، جتا  الصاااااركم 

وعن وخرق النظام األساااسااي لألصااركمأ  البصااريايم والبنظي يم املطبقم عألى الصااركااأ 

 األخطاء اليت يراكبونها يف البزيري.

لدت احملك م نزاااابم مزااااريين يف القيام لنفس األع ا    أو إذا اشاااارتر علة مليرين

 كل وا ل منهم يف ااويض الضرر.مزاه م 

م اإلداريني الفقرة األوىل، عألى مطالب يزوغ لألصركاء الذين يطماون، لناء عألى أ كام

وكألوا ن جراء األع ا  نفزااها، أن يواملزااريين لباويض الضاارر ال  ق لهم شااخ اايا م

ك م قو هم لامسهم أمام احملعلة أشخاص من لينهم اوكي  ملباشرة   أو إىل شاخص 

 الصروا الباليم: وفق 

بضا  را م إىل أنه مينح  قجيل أن يكون البوكيل كباليا وأن يصري   .7

كل ا  املزطرة لاسم املوالوك ء    يم القيام لكافم أع  أو لألوكيل

 م ممارسم  رق الطان؛ك ا ينص عنل اال بضاء عألى حتويل    ي
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ل لصخ ي والاارألي وعنوان كجيل أن ابض ن اللعوى القضاريم االسم ا .0

بألغ يت ميألكونها، وأن حيلد موا ل من املوكألني وكذلك علد األسهم ال

 الباويض الذي يطالل له كل وا ل منهم. 

م لباويض الضرر :  فض  عن دعوىاملطالب(230-0225)ماللم()القانون ر م 053املادة 

يف املزااؤوليم  مجاعات، إ امم دعوى الصااركم أو ، فرادىالصااخ ااي، حيق لألصااركاء 

ضرار اليت لام املطالبم لباويض كل األضال اإلداريني واملزريين، وميكن لأل لعني مبا 

 الباويضات عن الضرر. حلقت لالصركم اليت متنح هلا، عنل اال بضاء،

خلاص اأن يكألفوا، عألى  زااالهم  ألجل ذلك جيوز لألصااركاء ومل ااألقبهم املصاارتكم،

املزااريين  أو وجهم ضاال اإلدارينيأكثر منهم لب ثيألهم للع لعوى الصااركم امل أو وا لا

 من  ي  اللفا . أو سواء من  ي  الطألل

كونهم فقلوا  اافم علة شااركاء، أثناء اللعوى، إما ل أو ال يكون النزااقاب شااريك

 ى املذكورة.إراداهم أي أثر عألى سري اللعو ألنهم ختألوا  قض أو شركاء

كن أليها يف هذ  املادة ال مينل إ امم دعوى الصااااااركم وفق الصااااااروا املن ااااااوص ع  ع

كم يف اللعوى لصااااااكل  ااااااقيح من لأل قك م أن ابت فيها إال إذا مت إدخا  الصاااااار

  رف ممثأليها القانونيني.

 ى الصركم هي اليت يوجلاحملك م املخب ام لألبت يف دعو (: 230-0225القانون ر م )

 للارراها مقر الصركم.

صااركم املرتابم عألى دعوى ال يبم اقليم البكاليف واألاااب (:230-0225قانون ر م )ال

 لصركم.عنلما ميارسها شريك أو علة شركاء، من  رف ا

ساام لنظام األساااسااي ياألق ممار يابرب كأن مل يكن كل شاار وارد يف ا -. 054املادة 

يبضااااا ن  أو عألى ارخيص منها أو ممدعوى الصاااااركم عألى الرأي املزااااابق لألج ايم الاا 

 انازال مزبقا عن هذ  اللعوى. 
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ؤوليم  ايم الاامم سااااااقوا دعوى املزااااااال ميكن أن يرتال عن أي  رار من  رارات اجل

 بو  أثناء ممارسبهم مهامهم.ضل املزريين وأعضاء جمألس اإلدارة خلط  اراك

 يم.ؤوليم يف  الم اازف األ ألميكن أن ابق ل أ أليم الصركاء املز -. 055املادة 

ت اليت صركاء ياارض اختاذ القرارايوجل اازاف أ أليم عنلما يكون ا اويت أ أليم ال  

 مصروعم. افرضها م ألقم الصركم وال يربرون ذلك   ألقم

ء  لمبها ن وأعضاء جمألس اإلدارة سواابقادم دعوى املزؤوليم ضل املزريي -. 056املادة 

لثم اريذ الوا ام احملاء من افرد من األفراد  رور ث   ساااااااااانوات البل أو الصااااااااااركم

لوا ام صاافه. غري أنه إذا كيفت هذ  الألضاارر، وإن و ع كب انه، فالبلاء من ااريذ ك

 نم.ف  ابقادم اللعوى إال  رور عصرين س عألى أنها جنايم

اءلم األشخاص ا افيم ممبألكات الصاركم، متكن مز   أو يف  الم البزاويم القضااريم  

وم وا اافيم امل بألكات عن ازااليل خ اا    مياملن ااوص عأليهم يف نظام البزااويم القضااار  

 . زل الصروا الواردة يف البصريع املذكور الصركم

 الفصل السادس: يف االندماج واالنفصال

 الفرع األول: أحكام عامة

أن اصاارتر يف اأسااايس   أو ميكن لصااركم ما أن اضاا ها شااركم أخرى    -. 057املادة 

 شركم جليلة عن  ريق االنلماج.

شااركات  أو اليم كق اام لصااركات جليلةجطءا من ذمبها املك ا ميكنها أن اقلم 

  ار م عن  ريق ع أليم االنف ا .

أن اصاارتر مع  أو  اام لصااركات  ار م ك ا ميكنها أخريا أن اقلم ذمبها املاليم كق

 ج. أليم االنف ا  واالنلماهذ  الصركات يف اأسيس شركات جليلة عن  ريق ع

 يكون  ل قوم لهذ  الا أليات شريطم أن الالألصاركات اليت اوجل يف  ور الب فيم أن  

 مت الصرو  يف اوزيع أ وهلا لني الصركاء.
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أع   لني شاااركات  700ا يف املادة ميكن أن انجط الا أليات املصاااارإليه -. 058املادة 

 من نفس الصكل ومن أشكا  خمبألفم.

ام لنظصاااااااروا اليت يبطألبها اغيري ايبخذ  رار إجنازها من كل شاااااااركم مانيم وفق ال

 األساسي لكل شركم.

 أو ركاءورة اغيري يف اوزيع  قوق الصااااااااااغري أنه ال حيق أن يرتال عن الا أليات املذك

 ا  عألى ذلك. زيادة يف البطامااهم، ما مل يوافقوا لاإلمج

ا  انبهي دون ا ااااااااافيبها وانبق يرتال عن االنلماج  ل الصاااااااااركم اليت -. 059املادة 

املاليم و ت  حلالم اليت اكون عأليها ذمبهاجم و  ذمبها املاليم لألصااركم املزاابفيلة يف ا 

  من الذمم ا  انبقا  جم و  اجلطء املف ااواإلجناز النهاري لألا أليم. ويرتال عن االنف اا

ضااامم يف ؤساازاام يف نفس الو بأوالصااركم ال ملاملاليم لألصااركم إىل الصااركم اجلليلة ا

  الم االنف ا  واالنلماج.

املنف اااألم ل ااافم   أو لصاااركم املنبهيميرتال عن الا أليم فورا اكبزااااب الصاااركاء يف ا 

 أو ا احمللدة يف عقل االنلماجشااااركاء يف الصااااركات املزاااابفيلة وذلك وفق الصاااارو

 االنف ا .

أساااااهم  أو  اااااصاملزااااابفيلة حب أساااااهم الصاااااركات  أو غري أنه ال يبم اباد    اااااص

 احل ص إما: أو املنف ألم  ين ا اكون هذ  األسهم أو الصركات املنبهيم

ركم شاااخص يب ااارف حلزااااب هذ  الصااا أو يف مألك الصاااركم املزااابفيلة .7

 لامسه اخلاص؛

  شااخص يب اارف حلزاااب هذ  أو املنف ااألم أو أو يف مألك الصااركم املنبهيم .0

 الصركم لامسه الصخ ي.

 االنف ا  ساريم املفاو :  أو اكون ع أليم االنلماج -. 062املادة 

اقييل الصركات  علة شركات جليلة، البلاء من أو يف  الم إنصاء شركم .7
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 رة؛اقييل آخر شركم منها يف سجل البجا أو اجلليلة

افقت آخر اجب ا  مجايم عامم و يف كال احلااالت األخرى، البالاء من اااريذ     .0

خر وهو اء سااااااااااااااااااريان الا أليم يف ااريذ آلعألى الا أليم ما مل ينص الاقل الب

جلاريم ريذ اخببام الزاااااااااااانم املاليم ا الباريذ الذي جيل أن ال يكون ال قا لبا

م يذ اخببام آخر سااانم ماليالصاااركات املزااابفيلة وال ساااالقا لبار أو لألصاااركم

 يم.الصركات اليت انقل ذمبها املال أو منبهيم لألصركم

 م من الا أليات املذكورة يفاقوم كل الصااااااركات املصاااااارتكم يف ع ألي  -. 062املادة 

 انف ا . أو ل علاد مصرو  انلماج 007املادة 

ات  يوجل للارراها مقر الصاااااركيود  هذا املصااااارو  يف كبالم ضااااابط احملك م اليت 

من الصااااركات املصاااارتكم   املذكورة، ويكون موضااااو  إع ن الرجه كل شااااركم 

ليت اكون فيها ع نات القانونيم، ويف احلالم اا نصاااار اإللالا أليم يف  ااااقيفم خمو  هل

 جل هور ل كبباب، جيل فضاا شااركم وا لة عألى األ ل من هذ  الصااركات العو ا

 ع ا سبق إدراج إع ن يف اجلريلة الرمسيم.

مزاااري أو مزاااريي  يقرر جمألس اإلدارة و(: 230-0225)جليلة( )القانون ر م 060املادة 

  االنلماج أو أليم املطمع القيام لها مصرواملصرتكم يف الا كل شاركم من الصاركات   

 االنف ا .

 م: وجيل أن يبض ن هذا املصرو  البيانات البالي

 ها البجاري ومقرها؛شكل كل الصركات املصرتكم واز يبها أو امس -7

 رو ه؛أسباب االنلماج أو االنف ا  وأهلافه أو ش -0

 ألصاركات الضاامم أو الصركات  لو اف واقييم األ او  واخل اوم املطمع نقألها     -0

 اجلليلة؛

ذي ااطي البلاء منه هذ  كيفيم ازاااااااااأليم احل اااااااااص أو األساااااااااهم والباريذ ال  -2
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لهذا  ل الطرق اخلا م املباألقماحل اص أو األساهم احلق يف األرلاا وكذلك ك  

املنف ألم  ع أليات الصركم املنض م أو احلق والباريذ الذي سوف اابرب البلاء منه

يلة من رف الصركم أو الصركات املزبفور احملاسايب من    ل أجنطت من املنظ

 احل ص؛

شااروا  ملانيم واملزاابا ألم إلعلادالبواريذ اليت   اارت فيها  زااالات الصااركم ا -4

 الا أليم؛

 ة االنف ا ؛املبالغ املخ  م لا وة االنلماج أو ع و -3

 باد ؛املبألغ املال  لفرق الب نزبم اباد   قوق الصركم، وإن ا بضى األمر -1

هم  ااام وحلامألي سااانلات غري األساااقوق املخولم لألصاااركاء ذوي احلقوق اخلااحل -7

 وعنل اال بضاء، كل املطايا اخلا م.

 ملزاه م يف الا أليم.ر م القيل يف الزجل البجاري لكل الصركات ا -5

البيانات  031فقرة الثانيم من املادة يبضاا ن اإلع ن املن ااوص عأليه يف ال  -. 063املادة 

 أع  . 030املصارإليها لاملادة 

 بل  031دة إلشااهار املن ااوص عأليه يف املا يباني القيام لاإليلا  للى كبالم الضاابط ولا

 ذ  الا أليم.  مجايم عامم ملعوة لألبت يف هث ثني يوما عألى األ ل  بل ااريذ اناقاد أو

 االسم الفرع الااني: أحكام خاصة بالشركات خفية

ركات خفيم واملنجطة فقط لني ش 700ختضع الا أليات املذكورة لاملادة  -. 064املادة 

 االسم ملقبضيات هذا الفر . 

 عامم اسبثناريم من يبقرر االنلماج   ايم(:230-0225)ماللم()القانون ر م 065ملادة ا

 . رف كل وا لة من الصركات املزاه مفيالا أليم

ىل لصااااااركات املزاااااااه م يف الا أليم إ اخيضااااااع االنلماج عنل اال بضاااااااء يف كل من  

 م اد م مجايات خا م لاملزاه ني.
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 ألسهم من فئم ماينم. اضم اجل ايم اخلا م أ قاب ا  (:230-0225)القانون ر م 

م أو  رارات اجل ايم الاام : ا ااادق اجل ايم اخلا اام عألى  (:230-0225)القانون ر م 

لاامم ها.ال يكون  رار اجل ايم اارفضااااااااها عنلما اغري هذ  القرارات  قوق أعضااااااااار 

عأليه من  بل  م نهاريا، إال لال امل اد مالقاضاي لبغيري احلقوق اخلا ام لفئم من األسه  

 اجل ايم اخلا م لأل زاه ني يف هذ  الفئم.

بولا يوضااااااع حتت ا اااااارف  يال جمألس إدارة كل شااااااركم اقريرا مك -. 066املادة 

 املزاه ني.

ال ب اااااديم ألم من النا يم القانونيم وايربر ويصاااارا هذا البقرير املصاااارو  لطريقم مف اااا

ن اكون لبقييم املزااابا ألم اليت جيل أخا ااام في ا يباألق لنزااابم اباد  األساااهم و رق ا 

 ل اال بضاء.ال اولات اخلا م هلذا البقييم عنومبطالقم لالنزبم لألصركات املانيم 

ير ة من نقل الذمم، يذكر البقريف  الم االنف ااااااا  لالنزاااااابم لألصااااااركات املزاااااابفيل

اينيم باألق لبقييم املزاااااه ات الكذلك إجناز اقرير مفوضااااأومفوضااااي احلزااااالات امل  

 لكبالم ضاااااااابط حمك م مقر هذ  واالمبيازات اخلا اااااااام ويصااااااااري إىل أنه ساااااااايود 

 .الصركات

ج صااااااااركم يف ع أليم االنلمايطألع جمألس إدارة كل من الصاااااااركات امل -. 067املادة 

ريذ اجل ايم يوما عألى األ ل  بل اا 20مفوضاااااي احلزاااااالات عألى املصااااارو     أو مفوض

 الاامم امللعوة لألبت يف هذا املصرو .

كم عألى كل مفوضاااااي احلزاااااالات احل اااااو  من  رف كل شااااار  أو ميكن ملفوض

 لبققيقات الضروريم.ا ميكن له أن جيري االوثارق ال زمم ك 

ب اااألم لصاااركات املصااااركم يف الا أليم م ويبثبت أن القي م النزااابيم امل نو م ألساااهم ا 

 لاملوضو  وأن نزبم البباد  عادلم.

ل نزااابم البباد  املناهج املببام لبقلي أو يبني اقرير مفوضاااأومفوضاااي احلزاااالات املنهج
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 ن وجلت.نو  وال اولات اخلا م لالبقييم إلاملقرتا وإذا كانت م ر م من  ي  ا

يزاوي  قلم من  رف الصركات املنض مويبثبت أيضا إذا كان مبألغ األ ل ال ايف امل

قام نفس يلة الناجتم عن االنلماج. يعألى األ ل مقلار زيادة رأس ما  الصااااااااااركم اجلل

 ن االنف ا .البثبت لالنزبم لرأس ما  الصركم املزبفيلة م

 أو م يف ع أليم االنلماججيل عألى كل شاااااركم خفيم االسااااام مصاااااارك  -. 068املادة 
األ ل  ر الصركم، ث ثني يوما عألىاالنف اا ، أن اضاع حتت ا ارف املزاه ني يف مق   

 و ، الوثارق الباليم:  بل اجل ايم الاامم املكألفم لالبت يف املصر
 االنف ا ؛ أو مصرو  االنلماج .7
 ؛037و  033البقارير املن وص عأليها يف املاداني  .0
ملاليم قارير البزيري لألزنوات االكصاوف اإلمجاليم امل اادق عأليها وكذا ا   .0

 لا أليم؛الث   األخرية لألصركات املصاركم يف ا
ه بقليم ذااه الذي  لمت لكصااااف حماساااايب مال وفق املناهج نفزااااها وال  .2

ي ، إذا كانت آخر آخر ميطانيم ساااااااااااااانويم مت   اااااااااااااارها يف ااريذ حب 

كثر من م ماليم يكون آخرها سااالقا ألباألقم لنزاابالكصاوف اإلمجاليم امل 

ذ امليطانيم االنف ااا ، يكون ااري أو سابم أشاهر من ااريذ مصارو  االنلماج   

 هذا املصرو . سالقا عألى األ ل لث ثم أشهر من ااريذ

لون م ااااريف عألى نزاااخم  ميكن لكل مزااااهم احل اااو  عن  ريق  ألل لزااايط ول 

 ة.جطريم من الوثارق املذكور أو كامألم

ألى ألصاااااركم الضاااااامم يف امل ااااااد م عابت اجل ايم الاامم االسااااابثناريم ل -. 069املادة 

 احل ص الاينيم. 

ي الزااااانلات يف الصاااااركات  خيضاااااع مصااااارو  االنلماج جل ايات  امأل  -. 072املادة 

ألى  ألل عألى  امألي الزنلات لناء ع املنضا م إال إذا كان ازليل الزنلات،  ل عرض 

 لزيط من  رفهم.
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 ، ك ا ينصااااار مراني  ريلانيينصااااار عرض ازاااااليل الزااااانلات يف اجلريلة الرمسيم

ر يوما األجل لني النصااااراني مخزاااام عصاااا ماب لاني لبألقي اإلع نات القانونيم. ويكون

 عألى األ ل.

 اسطم رسالم مض ونم الو و .يقع إع م  امألي الزنلات االمسيم لالارض لو

 ر املذكور أع   اخبياريا.اإذا كانت كل الزنلات امسيم يكون اإلشه

مم ألل لزايط، ا ابح الصاركم الضااا   يف  الم ازاليل  ي م الزانلات لناء عألى جمرد    

 ملض ومم.ملينم حلامألي الزنلات اليت أ لراها الصركم ا

ل أجل ث ثم أشااااهر مل يطألل ازااااليل  ي م ساااانلااه، داخ  حيبفظ كل  امل ساااانلات

ة، ل ااافبه يف لفقرة الثالثم من هذ  املادالبلاء من ااريذ آخر إجراء من اااوص عأليه يف ا

 النلماج. الصركم الضامم وفق الصروا احمللدة يف عقل ا

مألي الزااااانلاافي الصاااااركم  يارض مصااااارو  االنف اااااا  عألى مجايم  ا  -. 072املادة 

نهم. يف نلااهم لناء عألى جمرد  ألل ماملنف األم ما مل يارض عألى هؤالء ازااليل  ي م ساا 

 وىل والثانيم من هذ  املادة.فقراني األهذ  احلالم اطبق أ كام ال

من  ألل اكون الصااركات املزاابفيلة يف  الم ازااليل  ي ه الزاانلات لناء عألى جمرد   

طألبون جتا   امألي الزاانلات الذين ياحل ااص الناجتم عن االنف ااا  ملينم مبضااامنم ا 

 ازليل  ي م سنلااهم.
يف كل من  الزنلات ى مجايم  امأليال يارض مصرو  االنلماجأومصرو  االنف ا  عأل

 إليها الذمم املاليم. الصركم الضامم والصركم احملولم
بألم ي الزااااااااااااااانلات أن اوكل ممثألي الك غري أنه ميكن لألج ايم الاامم الااديم حلامأل

ص عأليها وفق الصااروا واآلثار املن ااو لبقليم ماارضاام عألى االنلماجأواالنف ااا  وذلك

 .670يف الفقرة الثانيم وما يأليها من املادة 
كم  غري  امألي الزاانلات لألصاار اكون الصااركم الضااامم ملينم لأللارنني  -. 070املادة 

للين جتا  ؤدي هذا احلألو  إىل جتليل ااملنضاا م يف حمل ومكان هذ  األخرية دون أن ي
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 اللارنني.
نلماج ات املصاركم يف ع أليم االميكن لكل دارن غري  امل لزانل يف إ لى الصارك  

ني يوما البلاء ج، أن يبقلم  اارضم خ   ث ثصرو  االنلماوكان دينه ساالقا لنصار م  

. اقلم املاارضاام 072قرة الثانيم من املادة من ااريذ النصاار األخري املن ااوص عأليه يف الف 

 قر الصركم امللينم.أمام احملك م املخب م اليت يوجل للارراها م
 ال او ف املاارضم مبالام ع أليات االنلماج.

ت لفارلة قرر ازاااليل اللينأوإنصااااء ضااا انا قم االعرتاض ف نها اإذا رأت احملك م  ااا

 ذ  الض انات كافيم.اللارن من  رف الصركم الضامم لصرا أن اكون ه
 مل انصاأ الض انات اليت  أو  ازالد الليون ال حيبج لاالنلماج عألى اللارن املارتض إذا مل

 أمر لبقلميها.
البااام اليت ارخص لألااالارن لااااملطااا  ااااتال حتو  أ كاااام هاااذ  املاااادة دون اطبيق االافاااا

 م امللينم لصركم أخرى.لالبزليل الفوري للينه يف  الم إدماج الصرك

نم لناجتم عن االنف ااا  ملياكون الصااركات املزاابفيلة من احل ااص ا  -. 073املادة 

نف ألم يف  امألي الزنلات لألصركات امل لالبضامن جتا   امألي الزنلات واللارنني غري

 م.ذا احلألو  جتليل لالنزبم هلحمل ومكان هذ  األخرية، للون أن يرتال عن ه

لصركات ألى أن ال اكون اكن النص عغري أنه اسبثناء من أ كام الفقرة الزالقم مي

بق ألها كم املنف ألم من اخل وم اليت ااملزابفيلة من االنف اا  مألطمم إال حب ام الصر   

  ا لينه ا.كل وا لة منها دون أن ينصأ عن ذلك اضامن في

احلامألني  املزاااه م يف االنف ااا  غري ميكن يف هذ  احلالم األخرية للارأ الصااركات

الفقرة الثانيم    وفقا لألصروا املن وص عأليها يف الألزنلات أن يقلموا ماارضم ل نف

 .070وما لالها من املادة 

  ملضاااا وممأواملنف ااااألم عألى مصاااارو  إذا مل اوافق مجايم  امألي الزاااانلات لألصااااركم ا 

لم لبلاو  لصكل  قيح نظرا لااالنف اا   زل األ واألوإذا مل ازبطع ا  أو االنلماج
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   املوافقم.ألس اإلدارة االسبغناء عن هذاكب ا  الن اب القانوني املطألوب، ميكن جمل

يها نصاااااار إلع نات القانونيم اليت مت فيبم نصاااااار القرار يف اجلريلة املخو  هلا نصاااااار ا 

 انت الصاااااااااااااااااااركم العو اجل هور إىلاإلع ن لبوجيه اللعوة لاقل اجل ايم، وإذا ك

 االكبباب يف اجلريلة الرمسيم.

أل وا  يف الصااااااااااااركم احيبفظ عنلرذ  امألي الزااااااااااانلات ل اااااااااااافبهم،  زااااااااااال   

 ئم عن االنف ا .الضاممأوالصركات املزبفيلة من األسهم الناش

ارضاااااام ممثألي كبألبهم لبقليم املا غري أنه ميكن جل ايم  امألي الزاااااانلات أن اوكل

ا لالها من أليها يف الفقرة الثانيم ومعألى هذ  الا أليم وذلك وفق الصااااروا املن ااااوص ع

 . 070املادة 

 .703و  030إىل  036د من ختضع ع أليم االنف ا  أل كام املوا -. 074املادة 

 الف ل الزالع: يف جنزيم الصركات

 ال.يق الصروا املبينم في ا لابقلد جنزيم الصركم البجاريم لبقق -. 075املادة 
اب هلا لالفال مقر عألى الرت اكون الصاااااااااااااااركم موريبانيم عنلما يوجل -. 076املادة 

 املوريباني:
ف من   ااا اااها أشاااخاص  شاااركم البضاااامن اليت يب ألك أزيل من الن ااا  .7

 جنزيبهم موريبانيم؛ 
انيم بألك أشخاص جنزيبهم موريبالصاركم ذات املزؤوليم احمللودة اليت مت  .0

 أزيل من الن ف من    ها؛
يب ألك أشاااخاص جنزااايبهم شاااركم األساااهم اليت اكون أساااه ها امسيم و  .0

 موريبانيم أزيل من ن فها؛
 شااااااخص اعبباري آخر له موضااااااو  النفع اال ب اااااااديأوأيالبج اات ذات  .2

أويف غياب  ن اااف   ااا اااه جتاري وميبألك أشاااخاص جنزااايبهم موريبانيم
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 زيبهم موريبانيم.رأس ما ، يكون أزيل من ن ف أعضارها جن
ابألغ     أجل مخزم عصر يوما أناألطم كل شركم جنزيبها موريبانيم خ -. 077املادة 

الو و ، اساطم رساالم مض ونم مع اإلع م ل  يألها لوكبالم ضابط احملك م حملل ازاج  

 لأي ا رف يغري جنزيبها.
 أو  ملقم عألى كل من يبناز  عن  يفرض الواجل املذكور لاملادة الزا -. 078املادة 

 نزيم الصركم.سهم عنلما يكون هلذا البناز  أثر يف اغيري ج

 الفصل الاامن: احلل والتصفية والقسمة

 وآثار احللالفرع األول: أسباب 

لثال  من وما لالها من الكباب ا 098انبهي الصااااااااااااركم  بقا لأل واد  -. 079املادة 

كا  احلل األخرى اخلا ااام لباض أشااا   انون االلبطامات والاقود دون إخ   لأساااباب

 الصركات.
زااااااااجل  غيار إال البلاء من اقييل  لال ينبج  ل الصااااااااركم آثار  جتا  األ  -. 082املادة 

 البجارة.

  ريلة ماب لة لبألقى أو الرمسيم ينصاار  ل الصااركم ل ع ن يف اجلريلة -. 082املادة 

 أو رفاتيلا  للى كبالم الضبط لألب اإلع نات القانونيم  كان مقر الصركم ولاإل

 رة.املثببم لألقل ولالباليل لزجل البجا أو احملاضر املقررة

 الفرع الااني: التصفية والقسمة

 م مشرتكةالقسم األول: أحكا

م لأل كام اآلاي ذكرها ختضااااع ا اااافيم و زاااا م الصااااركات البجاري  -. 080املادة 

ت من ملونم االلبطاما 1206إىل  997اد من ولأل كام غري املباارضااام ماها املقررة لاملو

 والاقود.

 ي سبل من األسباب.اابرب الصركم يف  ور الب فيم جملرد  ألها أل
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امل فني عألى كل  أو  فيم"وكذلك اسم امل فيالبجيل أن يرد ليان "شركم يف  ور 

كل  جهم لألغيار وعألى اخل ااوص يفالب اارفات والوثارق ال ااادرة عن الصااركم واملو 

 ملخبألفم.الرسارل والفااورات واإلع نات واإلشهارات ا

 امل فني. أو عط  امل في أو يود   ألقق لزجل البجارة أمر اايني

ات لقانون لاقود كراء الاقارال يرتال عن  ل الصاااااااركم فزاااااااذ لقوة ا  -. 083املادة 

 ت الزكنيم.املزبغألم يف نصاا الصركم  ا يف ذلك احمل 

كأليا  أو خلاضاام لألب فيم جطريا ال ميكن البناز  عن أ او  الصاركم ا   -. 084املادة 

 مخص كانت له يف الصااركم  ااف يف  الم موافقم املزاااه ني لاإلمجا  إىل شاا  ما علا

 مفوض  زاااالات إال أو ملير عام أو أوإداري، مزاااري أو الو اااي أو الصاااريك املبضاااامن 

د االسااااااب ا  وجولا إىل  يم، وذلك لعل ذن من احملك م املخب اااااام يف القضااااااايا البجار

 مفوض احلزالات. أو امل في

كم اخلاضاااام لألب ااافيم ساااواء مينع البناز  عنباضاااأوكل أ اااو  الصااار -. 085املادة 

 لفروعهم. أو أل وهلم أو ألزواجهم أو لا اله أو لأل  في

  الصااااركم لصااااركم أخرى ال ميكن البناز  ل اااافم إمجاليم عن أ ااااو -. 086املادة 

 :سي ا عن  ريق االنلماج

 ء؛يف شركات البضامن  وافقم كافم الصركا .7

أس كاء األو ياء ولأغألبيم ريف شاركات البو ايم البزايطم ل مجا  الصر    .0

 ؛املا  لألصركاء املو ني

ؤوليم سااسي يف الصركات ذات املز لاألغألبيم اليت اطألل لباليل النظام األ .0

 احمللودة؛

يف  ناريملألج ايات الاامم االسبث لصروا الن اب واألغألبيم املن وص عأليها .2

 الصركات خفيم االسم.
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 ت البلاء من  ل الصركم.جيل خبم الب فيم يف أجل ث   سنوا -. 087املادة 

أوكل من له م ااااااااااااااااااااااااااألقم، أن يارض عألى النيالم الاامم يف غياب ذلك، جيل عألى

 أو يبهاوجل لها مقر الصركم  ألل ا فاحملك م املخب م يف القضايا البجاريم اليت ي

 إك ا  الب فيم إذا و ع البلء فيها.

مل ااافي لات النهاريم وو ااال إلراء ايزااابلعى الصاااركاء يف آخر الب ااافيم لألببفياحلزاااا 

  فيم.البوإعفاره من مهامه ومااينم خبم 

 من يه ه األمر. أو يف غياب ذلك ابت احملك م لطألل من كل شريك

 املادة م الب اافيم املن ااوص عأليها يفإذا مل اب كن اجل ايم املكألفم خبب -. 088املادة 

زاااااب امل اااافي، ابوىل احملك م  الزااااالقم من اختاذ  رارأورفضاااات الب ااااليق عألى   

م الب فيم حلزالات وعنل اال بضاء يف خباملخب م يف القضايا البجاريم النظر يف هذ  ا

 كل من له م ألقم.  أو  في الم لذلك حمل مجايم املصاركني لطألل من امل

بط احملك م املذكورة  ي  يف هذ  احلالم يضااااااع امل اااااافي  زااااااالااه لكبالم ضاااااا 

 . ل عألى نزخم منها عألى نفقبهيب كن كل مانى لاألمر من أن يطألع عأليها وحي

احلا ألم  الغري عن النبارج الضارةيكون امل في مزؤوال جتا  الصركم و -. 089ملادة ا

 امه.عن األخطاء اليت اراكبها أثناء ممارسبه مله

 أو لضاروات اعببارا من  لو  الفال اابقادم دعوى املزاؤوليم ضال امل افني لث   سن   

البقادم  مو اااوفا لأنه جنايم ف ن هذا من كصااافه عنل إخفاره. غري أنه إذا كان الفال

 يبم لاصر سنوات.

 أو أزواجهم األ ياء أو امل اافني ابقادم كل اللعاوى ضاال الصااركاء غري -. 092املادة 

نصاااار  ل الصااااركم لزااااجل    ذوي  قو هم  رور مخس ساااانوات اعببارا من أو ورثبهم

 البجارة.
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 ائيةالقسم الااني: أحكام خاصة بالتصفية القض

شاااارا اافا ي  أو ألساااااساااايل اااارف النظر عن كل شاااارا من النظام ا -. 092املادة 

ن قزاااام عنل ما ي اااالر لها أمر مخمالف اقع ا اااافيم الصااااركم  بقا أل كام هذا ال

 ريقم االسباجا  ولطألل من: رريس احملك م املخب م لالقضايا البجاريم لط

 أغألبيم الصركاء يف شركات البضامن؛ .7

من  األ ل من األشاااكا  األخرى ىالصاااركاء امل ثألني لاصااار رأس املا  عأل  .0

 الصركات املكبزبم لألصخ يم القانونيم؛

 دارأ الصركم؛ .0

 ممثألي كبألم  امألي الزنلات. .2

رون ا القزاام انطبق عنلما يقرميكن لألصااركاء أن يبفقوا عألى أن أ كام هذ

 االلبجاء لب فيم الصركم لالرتاضي.

حملك م رة البلاء من ااريذ  رار اانبهي ساااااألطات هيئات البزااااايري واإلدا  -. 090املادة 

  ألها إذا كان ال قا هلا. أو القاضي لب فيم الصركم

ركم إذا و ع  ل الصاااالصاااركم. ال انبهي مهام مفوضاااي احلزاااالات حبل -. 093املادة 

  اافييزاابخألف امل أو ياط  أكثر. أو لالقرار  ضااري ف ن هذا القرار ياني م اافيا وا  

 نهم.امل فون وفق نفس األشكا  اليت مت لها اايي أو

بجليل ني عألى ث   سااااانوات  الألم لألال ميكن أن اطيل فرتة انبلاب امل ااااافي وامل اااااف 

 امل فني. أو لواسطم  رار  ضاري لطألل من امل في

اايينه مجايم الصااااركاء  يزاااابلعى امل اااافي يف ظرف ساااابم أشااااهر من    -. 094املادة 

ت  اااااااوم الصاااااااركم وعن مبالام ع ألياواللارنني اليت يقلم هلا اقريرا عن أ اااااااو  وخ

و نل اال بضاااااااء الرخص اليت ابلالب اااااافيم وعن األجل الضااااااروري إلمتامها ويطألل ع 

 ضروريم.
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ناء عألى رار  ضاااااري لكيل ماني لقيف  الم انالام ذلك ازاااابلعى اجل ايم من  رف و

  ألل كل ذي م ألقم.

ن القضاء ختاذ  رار، ف ن امل في يطألل مإذا ااذر اناقاد اجل ايم الااممأومل ميكن ا

 اإلذن ال زم لألو و  إىل الب فيم.

دفع طات الواسااام لبيع األ ااو  و ميثل امل اافي الصااركم وختو  له الزااأل  -. 095املادة 

كاء، غري لرتاضاااي ل ذن من احملك مأومن الصاااراالليون واوزيع الر ااايل املبوفر ولو ل

أمر البايني ال  أو عن النظام األسااااااسااااي  أن القيود الواردة عألى هذ  الزااااألطات الناجتم 

 حيبج لها عألى الغري. 

لب فيم ما مل يؤذن القيام لقضايا جليلة ل ا  ا أو ال جيوز له مبالام القضايا اجلاريم

 لقرار  ضاري. أو له لذلك من الصركاء

 بم كل ساانم ماليم كصاافا عنيضااع امل اافي يف ظرف ث ثم أشااهر من خ  -. 096املادة 

نم املاليم ات ع أليات الب فيم خ   الزالوضاايم املاليم واقريرا مكبولا يبضا ن  زاال   

 املن رمم.

اريم، ك م املخب ااااام يف القضاااااايا البجلاسااااابثناء اإلعفاء امل نوا من  رف رريس احمل

ة عألى أليها يف النظام األسااااساااي، مراإلجراءات املن اااوص عيزااابلعى امل ااافي  زااال 

ليت ابت زاانم املاليم، مجايم الصااركاء ااأل ل يف الزاانم ويف أجل ساابم أشااهر من خبم ال

 لد عنل اال بضاااااااااااااء وكالم مفوضيف الوضااااااااااااايم املاليم ومتنح الرخص ال زمم وجت

 احلزالات.
ع   لكبالم الفقرة األوىل أ عأليه يف ف ذا مل ااقل اجل ايم يود  البقرير املن ااااااااااااااوص

 .يطألع عأليه كل من يه ه األمرضبط احملك م املخب م يف القضايا البجاريم و

س ألاوا عألى وثارق الصاااااركم لنفجيوز لألصاااااركاء أثناء الب ااااافيم أن يط  -. 097املادة 

 الصروا اليت سبق ذكرها من  بل.
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عألى  390ة نيم من املادلفقرة الثاابخذ القرارات املن ااااااااااااوص عأليها يف ا -. 098املادة 

 النقو البالي: 

 لأغألبيم الصركاء يف شركات البضامن؛ .7
ملا  و ااياء واألغألبيم يف رأس ايف شااركات البو اايم البزاايطم، ل مجا  األ .0

 لالنزبم لألصركاء املو ني؛
 ملا ؛أغألبيم الصركاء يف رأس ايف الصركات ذات املزؤوليم احمللودة، ل .0

أليها يف ن اب واألغألبيم املن وص عليف الصركات خفيم االسم، لصروا ا .2

 اجل ايات الاامم الااديم.

ف ااااااااال رريس احملك م املخب ااااااااام إذا مل ميكن احل ااااااااو  عألى األغألبيم املطألولم ي 

 كل ذي م ألقم. أو لالقضايا البجاريم يف  ألل امل في

زاااااااال اسااااااااي ف نه يبخذ يف هذ  احلالم  إذا أدت امللاولم إىل االيل يف النظام األساااااااا

 و  من أنوا  الصركات.املن وص عأليها هلذا الغرض يف كل نالصروا 

 ت.جيوز لألصركاء امل فني أن يصرتكوا يف الب وي

ايم باني عألى امل في اسبلعاء مجيف  الم اسب رار اسبغ   الصركم، ي -. 099املادة 

، وإال جاز 093لثانيم من املادة الصااااركاء  زاااال الصااااروا املن ااااوص عأليها لالفقرة ا

لواسطم  أو ريق مفوضاي احلزالات م األقم أن يطألل االسابلعاء ساواء عن     لكل ذي 

عن  لقضاااااايا البجاريم الذي يبتوكيل ماني من  رف رريس احملك م املخب ااااام يف ا

  ريق االسباجا . 

 القسم الاالث: القسمة

 أو ل ازاااليل األساااهم املزااا اة  اكون  زااا م األ ااال ال اااايف البا ي لا   -. 322املادة 

لصركم نزل مزاه بهم يف رأس ما  ا املقامم لني الصركاء لنفس  اص االشارتار   

 ما مل يصرتا النظام األساسي خ ف ذلك.
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ال أن يأخذ   املبوفرة أثناء الب اافيم ليقرر امل اافي إمكانيم اوزيع األموا -. 322املادة 

 لاني االعببار  قوق اللارنني.

يس أن يطألل من ررل لأل  ااااااافي ميكن لكل ذي م اااااااألقم  لال اوجيه إنذار غري جم

لقزااا م  ريق االساااباجا  يف م ءمم ا احملك م املخب ااام لالقضاااايا البجاريم البت عن

 أثناء الب فيم.
نات أو ريلة ماب لة لبألقي اإلع  ينصااااااااار  رار  زااااااااا م األموا  يف اجلريلة الرمسيم

 القانونيم ويبألغ أل قاب الزنلات االمسيم.

األشااخاص  أوا اافيم أموا  الصااركم يكون  ميف  الم البزااويم القضاااري  -. 320املادة 

إلف س القضاااااريم وا اااافيم األموا  وا املن ااااوص عأليهم يف البصااااريع املباألق لالبزااااويم

 صريع.الصروا املذكورة لهذا البالصخ ي والبفالس، مزؤولني عن ديون الصركم ل

 لشركات التجار(ةالباب الااني: يف قواعد سري خمتلف ا

 منالفصل األول: شركات التضا

 ينصااااائها : شاااااركم البضاااااامن هي اليت (230-0225)جليلة( )القانون ر م .323املادة 

كون هلم مجياا  اااااافم الباجر شااااااخ ااااااان أو علة أشااااااخاص  بيايني أو اعبباريني ا

لصاااااركم. ينص النظام األسااااااساااااي ويزاااااألون من غري حتليل و لالبضاااااامن عن ديون ا

 لأل  ااااااااد م عألى القراراتمم لصاااااااركم البضاااااااامن  ب ا عألى شاااااااكل األغألبيم ال ز

 اجل اعيم.

كم إال الصاركاء لوفاء ديون الصر  ال جيوز للارأ الصاركم مطالبم أ ل  -. 324املادة 

 نذار الصاااااركم لب ااااارف غري  ضااااااري مل  لال مرور ث ثني يوما عألى األ ل من ااريذ إ

 ارتال عنه نبيجم.

بجاريم لالقضاااااااااايا ال م املخب ااااااااام ميكن أن ميلد هذا األجل لأمر من رريس احملك

 هذا الب ليل ث ثني يوما. والذي يبت عن  ريق االسباجا  دون أن يبجاوز
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مببوعا  أو كون مزاااابو ااارف شاااركم البضااااامن حتت اسااام مجاعي ي   -. 325املادة 

 مباشرة عألى حنو مقروء لكأل ات "شركم اضامن".

ى م وكذا النص عألالزااااااااااالق  622ادة جيل إظهار البيانات الواردة يف امل -. 326املادة 

 جارة وذلك يف  ااااألل الب اااارفاتمبألغ رأس ما  الصااااركم ور م ازااااجيألها لزااااجل الب 

صركم أي وثارق أخرى  ادرة عن ال أو اتواملراس ت والفااورات واإلع نات واإلشهار

 وموجهم لألغري.

نذلك لصركم عاملا  ا يرتال عكل شخص يقبل أن يلرج امسه لبز يم ا -. 327املادة 

 ت.س الصروا املطبقم عألى الصركاؤوال عن البطامات هذ  األخرية لنفيكون مز
 مسيم.ار مبزاويم القي م االينقزم رأس ما  الصركم إىل   ص اشرت -. 328املادة 

جل شااااارا خمالف يف النظام يكون كل الصاااااركاء مزاااااريين إال إذا و -. 329املادة 

لبايني يبم يصري إىل أن هذا ا أو غري  أو أكثر، شاريكا  أو األسااساي الذي ياني مزاريا   

 لقرار ال ق.

لني عن إداراه خيضاااااااون لنفس إذا كان شااااااخص اعبباري هو املزااااااري، ف ن املزاااااائو 

كانوا هم  م امللنيم واجلطاريم ك ا لوالصااروا وااللبطامات ويبارضااون لنفس املزااؤولي

 ونه.ليرامنيم لألصخص االعبباري الذي يأنفزهم املزريون دون إخ   لاملزؤوليم البض

لصااااركاء ميكن يف الا  ات ما لني ا (:230-0225)جليلة( )القانون ر م .322املادة 

ع ا  األساااااسااااي، أن يقوم   يع أ لأل زااااري، عنل غياب حتليل  اااا  يااه يف النظام

 البزيري واإلدارة اليت ختلم م ألقم الصركم.

اسبثناء  ق لألى  لة لهذ  ال ا  يات  يف  الم االد املزاريين يب بع كل وا ل منهم ع 

 إمضارها. كل وا ل منهم يف اإلعرتاض عألى أي ع أليم  بل

ذلك  رفات داخألم يف هلف الصركم واكون الصاركم مألطمم  ا يقوم له املزري من ا 

 يف الا  م مع الغري.

ا يف ردا، لالزااااألطات املن ااااوص عأليه عنل االد املزااااريين يب بع كل وا ل منهم، منف



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 230 

الغري ما مل  ل املزاااريين لب ااارفات مزاااري آخر جتا ضااام أ الفقرة الزاااالقم؛ ال أثر ملاار

 يثبت أنه كان عألى عألم لها.

ة لزااألطات ة يف النظام األساااسااي املقيل ال ميكن اال بجاج عألى الغري لالصااروا الوارد

 املزريين املرتابم عن هذ  املادة.

  رفاتجتا  الصاركاء لالنزابم لألب   يكون املزاريون مزاؤولون ل افم فرديم واضاامنيم    

 ألساسي لألصركم.اليت أجنطت ل فم خمالفم لألقانون أو النظام ا

عقل  ايم الاامم لألصاااركاء ك ا جيلجيل عألى املزاااريين االل غ عن افويضاااهم لألج   

أجل  شاااااااااااهر لال غألق الزااااااااااانم املاليم من اجب ا  هلذ  األخرية عألى األ ل خ   ث ثم أ

 رة.امل اد م عألى احلزالات واوزيع الرلح واخلزا

لصااركاء  النظام األساااسااي إال ل مجا  ا غ عط  املزااريين الصااركاء املاينني يف ال يزااو

ملاينني يف لك. يزااوغ عط  املزااريين غري ااآلخرين، ما مل يصاارتا يف النظام ما خيالف ذ

 النظام بيم البزاايطم، ما مل يصاارتا يفالنظام األساااسااي لقرار يبخذ  الصااركاء لاألغأل 

ف ار الاط  موجبا لألباويض من  رراألساااااااااااااسااااااااااااي خ ف ذلك. ميكن أن يكون  

 الصركم، إذا اقرر للون سبل شرعي.

مجا  ت املارتف لها لأل زااااااااريين ل ابخذ القرارات اليت ابجاوز الزااااااااألطا -. 322املادة 

ت ساااااي عألى أن اؤخذ لاض القراراالصاااااركاء. غري أنه ميكن أن ينص النظام األساااااا

 لأغألبيم حيلدها. 

ق اسبصارة ي عألى أن اؤخذ القرارات عن  رياألسااسا  ك ا أنه ميكن أن ينص النظام 

 كباليم إذا مل يطألل أ ل الصركاء عقل مجايم.

 (:230-0225)مالَّلم( )القانون ر م 320املادة 

 اديم لالنزاااابم لأل زااااارلجيب ع الصااااركاء يف مجايم عامم ع (230-0225)القانون ر م 

عامم  ت الزاانم. وجيب اون يف مجايم اليت ااأ سااري الصااركم و امل اااد م عألى  زااالا   

مجا  ري امل ااااااد م عألى القرارات ل غري عاديم من أجل االيل النظام األسااااااساااااي. جت 
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 الصركاء.

بو اااايات زااااالقم وكذلك نص اللفقرة الهلذا الغرض ابألغ املزاااابنلات املصااااارإليها يف ا

أليه يف اجب ا  اجل ايم املن اااوص ع املقرت م إىل الصاااركاء  بل مخزااام عصااار يوما من

 نفس الفقرة.
 الصااركم يف أجل مخزاام عصاار جيل أن يوضااع اجلرد حتت ا اارف الصااركاء يف مقر

 يوما اليت ازبق اناقاد اجل ايم.

مساء وألقاب االجب ا  وأ اريذ ومقرجيل أن اود  ملاوالت الصااركاء يف حمضاار يبني ا 

صاريع اش ومألخص امللاوالت وأيضا مالصاركاء احلاضرين والبقارير اليت عرضت لألنق 

 البو يات امل وت عأليها ونبيجم الب ويت.

عألى  بق أ كام الفقرة الزالقمجيل أن يو ع احملضر من  رف كل شريك  اضر اط

ء كألهم عنلما يكون الصاااركاأل زاااريين القرارات اجملاوزة لأل ااا  يات املارتف لها ل

 مزريون.

رف ألى ذلك لاحملضاااار املو ع من  يف  الم اساااابصااااارة الصااااركاء كباليا يقع النص ع

 املزري وامل ا ل إلجالم كل شريك.

 ذ  املادة.ميكن أن ابطل كل ملاولم غري مطالقم أل كام ه

 ايم جلوفر يف الصريك الذي يرتأس ايضابط النظام األسااسي الصروا اليت جيل أن اب  

 الاامم.

 ملادة.يابرب كأن مل يكن كل شرا خمالف أل كام هذ  ا

قر طألاوا مراني يف الزاااااانم يف ملألصااااااركاء غري املزااااااريين احلق يف أن ي -. 323املادة 

ساائألم يم واقارير البزاايري و را أالصااركم عألى الزااج ت واجلرد والكصااوف اإلمجال 

 الم.يضا كبمكبولم  و  ازيري الصركم ابم اإلجالم عنها أ

 ا خيص اجلرد.وينبج  ق اال    احلق يف أخذ نزخم إال في 
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 ميكن إجراء  ق اال     زاعلة مزبصار.

 املادة. ويابرب كأن مل يكن كل شرا خمالف أل كام هذ 

علة  أو كان  ل عني مزاااري وا ل أو إذا كان مجيع الصااركاء مزاااريين  -. 324املادة 

ط  أ لهم من لنظام األساسي، ف نه ال جيوز عامزريين خمبارين من لني الصركاء يف 

م ما مل رتال عألى هذا الاط   ل الصاااركمهامه إال ل مجا  آراء الصاااركاء اآلخرين. وي

إلمجا .  ينئذ يقرر  الصاااركاء اآلخرون لا أو ينص النظام األسااااساااي عألى اساااب رارها

لصركم ا ألبه اسبيفاء  قو ه يف  ميكن لألصاريك املاطو  االنزاقاب من الصاركم مع   

ريس ف ويف  ااالاام االخب ف من  رف راملقاالرة  ي بهااا من  رف خبري ماني من األ را

 احملك م ل فبه  اضي االسباجا .

 وكل شرا خمالف يابرب كأن مل يكن.

ظام انوا غري ماينني لالنعلة شركاء مزريين من مهامهم إذا ك أو وميكن عط  وا ل

يف غياب ذلك، لقرار  م املذكور،أوااألسااسي  زل الصروا املن وص عأليها يف النظ 

 مزريين أم ال.  ادر عن الصركاء اآلخرين ل مجا  سواء كانوا
ساااسااي ن ااوص عأليها يف النظام األوجيوز عط  املزااري غري الصااريك  زاال الصااروا امل

 يم األ وات.ويف غياب ذلك فبقرار  ادر من الصركاء لأغألب
يض ف نه  ل يكون موجبا لباو، إذا كان  رار الاط  ال يزاااااابنل إىل ساااااابل مصاااااارو   

 الضرر. 
االشااااارتار  ال جيوز أن اكون   اااااص(: 230-0225)ماَللم( )القانون ر م 325املادة 

 صركاء.بناز  عنها إال لرضى مجيع الممثألم يف سنلات  الألم لألبلاو . وال ميكن ال
كن اب اإلمجا ، إال أنه ميال ميكن إجراء البخألي يف غي  (:230-0225)القاانون ر م  

لصريك داد احل م من أجل متكني امن خ   النظام األسااساي انظيم إجراءات السارت   

 املبخألي عنها لاالنزقاب.
    ص االشرتار جيل إثبات البناز  عن (:230-0225)ماللم()القانون ر م 326املادة 
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زاااااااال ال بجاج له واردا عألى الصااااااااركم  ا  كبوب حتت  ارألم البط ن. وي اااااااابح

 والاقود. اإلجراءات املن وص عأليها لقانون االلبطامات

صااااااركم زااااااخم من عقل البناز   قر العألى أنه، ميكن الباويض عن الببأليغ ل يلا  ن

 يلا  لأل ود .ويقلم مقالل ذلك مزري الصركم شهادة هذا اإل
ك لااال ااال إمتااام هااذ  اإلجراءات، وكااذلاا وال جيوز اال بجاااج لااالبناااز  عألى الغري إال ل 

 النصر يف سجل البجارة. 

كم من شكل آخر ميكن حتويل شاركم البضاامن إىل شر  (230-0225)القانون ر م 

 لواسطم  رار يبخذ ل مجا  الصركاء.

 (230-0225القانون ر م ))مالَّلم(732املادة 

ء و علم أهأليم أ ل الصاااركا:يف  الم االف س أو البجريل أ (230-0225)القانون ر م  

ركاء ي ما خيالف ذلك أو  رر  الصااايبم  ل الصاااركم إال إذا اشااارتا النظام االسااااسااا

 اآلخرين لاإلمجا .

وليس  الوار  دارنا لألصاركم فقط  إذا اوا األت الصاركم مع الصاركاء األ ياء يكون   

لقي م إذا و ع ورثه ولألوار  كذلك احلق يف هذ  امله احلق إال يف  ي م  قوق اشرتار 

 . الصركم ومنع هذا القبو  النص عألى أنه ليكون شريكا جيل  بوله من  رف

يكون  يف الفقرة الثالثم أع   عنلما ابوا اااال الصااااركم لالصااااروا املن ااااوص عأليها  

  وق االشرتار اليت منقت هلم.املزبفيلون من النص ملينني لألرتكم لقي م  ق

فاة لواسطم  ي م  قوق االشارتار يوم الو  كل احلاالت املذكورة لهذ  املادة، حتلديف 

 اضي االسباجا .اخلبري املاني من  رف رريس احملك م ل فبه  

ألون يف غري مرشالين، ف نهم ال يز  وإذا كان وا لأوأكثر من ورثم الصاريك  ا ارين  

من ساااااألفهم.  حملالم إليهم م احلقوق ا الم اساااااب رار الصاااااركم عن ديونها إال لقلر  ي 

و ااايم سااانم من الوفاة إىل شاااركم ا وجيل أن ابقو  الصاااركم زيادة عألى ذلك يف أجل
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ألغ ك، انقل الصاااركم، إال إذا ليكون القا ااار شاااريكا مو ااايا فيها، ويف غياب ذل  

 القا ر سن الرشل يف ذلك األجل.

ل جراء  أو لكأليلألبناز  الربنامج  أو عنلما يقع  كم لالب فيم القضاريم -. 328املادة 

صركاء انقل الصركم ل جراء مانع لألهأليم ضل أ ل ال أو حيظر ممارسام مهنم جتاريم 

لقرار من الصاااااركاء اآلخرين   أو يإال إذا نص عألى اساااااب رارها يف النظام األسااااااسااااا  

 لاإلمجا .

ذ  ر املزاااالدة لألصااااريك الذي فقل هيف  الم االسااااب رار، اكون  ي م  قوق االشاااارتا

ظر يس احملك م املخب اااااااام الذي ينحملدة من  رف خبري ماني ل ذن من ررال اااااااافم 

 ويابرب كأن مل يكن كل شرا خمالف. اسباجاليا.

 ألي ساااااابل آخر مذكور لالنظام أو واابرب أيضااااااا الصااااااركم منقألم يف  الم االنلماج 

 األساسي.

 الفصل الااني: شركة التوصية البسيطة

ي اليت يوجل شركم البو يم البزيطم ه (230-0225)ماللم( )القانون ر م 932املادة 

 اافم غري حملودة علة شااركاء مزااؤولني لالبضااامن ول  أو فيها يف نفس الو ت شااريك

علة شااركاء مزااؤولني  أو ريكعن ديون الصااركم ويزاا ون "شااركاء أو ااياء " مع شاا 

 يم ء مو ني"أو"شركاء لالبوعن ديون الصركم يف  لود    هم ويز ون "شركا

  ص اشرتار.رأس املا  فيها جمطأ عألى  " واليت يكون 

 كم البضااامن عألى الصااركاءاطبق الرتايبات املباألقم لصاار (:230-0225القانون ر م ) 

 ن وص عأليها يف هذا الف ل.يف البو يم البزيطم، مع مراعاة القواعل امل

ن  يم اجب اعيم جيل أن اكويطألق عألى شاااركم البو ااايم البزااايطم ازااا -. 302املادة 

م او اااااااااايم مببوعم مباشاااااااااارة لأ رف واضااااااااااقم لكأل ات "شاااااااااارك  أو مزاااااااااابو م

 لزيطم"أولاأل رف األوىل " ش. ت . ب ".
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وص لبزااا يم الصااااركم وإال كان  ال يزاااوغ حبا  من األ وا  أن يلرج اسااام شاااريك م   

 ا.مزؤوال ل ورة غري حملودة واضامنيم عن ديونه

األسااااااساااااي   جيل أن يبضااااا ن النظام (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  302ملادة ا

 لألصركم البيانات الباليم:

 ااريف كافم الصركاء األو ياء؛ .7

 مبألغ أو  ي م مصاركبهم مجياا؛ .0

 م؛  م كل وا ل منهم يف هذا املبألغ أو القي  .0

 ء و  اام كل وا ل من الصااركاءاملبألغ اإلمجالي ملصاااركم الصااركاء األو اايا  .2

 فيم؛ املو ني يف اوزيع األرلاا ويف  ايف الب

ا فيه ملو ني ومنط سري الا ل  الا  ات لني الصاركاء األو اياء والصاركاء ا    .4

شروا ا يباألق لطرق اإلسبصارة وانظيم اختاذ القرارات من  رف الصاركاء في  

 ا فيبها.الن اب واألغألبيم، وكذلك شروا  ل الصركم و

 . لرضى كل الصركاءال ميكن البناز  عن   ص الصركم إال -. 300املادة 

 غري أنه ميكن أن ينص النظام األساسي عألى: 

 ريم لني الصركاء؛أن   ص الصركاء املو ني  الألم لألبناز  حب .7

نها لألغري لرضاااااااى كل أن   اااااااص الصاااااااركاء املو اااااااني ميكن أن يبناز  ع .0

 أس ما  الصركاء املو ني؛الصركاء األو ياء ولاألغألبيم يف علد ويف ر

إىل الغري  أو   ه لصريك موص  أنه ميكن لصاريك و ي البناز  عن جطء من  .0

لد ويف رأس ما  الصااااركاء لرضااااى كل الصااااركاء األو ااااياء ولاألغألبيم يف ع 

 املو ني.

 م الكبالم.جيل أن يبم البناز  عن احل ص لواسط -.303املادة 

 :متام إ لى الصكأليات الباليموال ميكن اال بجاج لها للى الصركم إال لال إ
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 ور م عل  منفذ؛ لواسطمابأليغ البناز  إىل الصركم  .7

  بو  البناز  من  رف الصركم لب رف رمسي؛ .0

ة ر الصااااركم مقالل ازااااأليم شااااهاد إيلا  النزااااخم األ ااااأليم من عقل البناز   ق  .0

 لاإليلا  من  رف املزري. 

شااااااااهار ل إمتام هذ  الصااااااااكأليات ولال اإلوال ميكن اال بجاج لها أمام األغيار إال لا

 لاإليلا  لزجل البجارة. 

 ركاء األو ااياء ما مل ينصيزااري شااركم البو اايم البزاايطم كل الصاا     -. 304ة املاد

علة  أو نص عألى اايني مزااااااريالنظام األساااااااسااااااي عألى خ ف ذلك  ي  ميكن أن ي 

نفس الصاااروا يقرر اايينهم لب ااارف ال ق ل أو مزاااريين من لني الصاااركاء األو اااياء 

 ونفس ال   يات يف شركم البضامن.

ن أي ا اارف ازاايريي خارجي  بى عألصااريك املو ااي القيام لال ميكن ل -. 305املادة 

  ريق اوكيل.

 ااااااون قم يألطم الصااااااريكأوالصااااااركاء املويف  الم خمالفم املنع الوارد لالفقرة الزااااااال

رفات مات الصااركم الناجتم عن الب اا لالبضااامن مع الصااركاء األو ااياء لليون والبطا  

لالباض منها فقط  أو الصاااااااااركم امل نوعم. ميكن إلطام الصاااااااااركاء لكل البطامات

 خطورة هذ  الب رفات. أو حبزل علد

زااااااااااااريين من  رف جم وعم اؤخذ القرارات اخلارجم عن سااااااااااااألطم امل -. 306املادة 

 الصركاء.

باألق  رف جم وعم الصاااركاء في ا ي ينظم النظام األسااااساااي كيفيم اختاذ القرار من

الن ااااب ونو   لاسااابصاااارة كباليم وكذلك   أو ل جراءات املصااااورة عن  ريق مجايم

 األغألبيم.

ريك ء إذا كانت مطألولم إما من شااااا غري أنه حيق  انونا اجب ا  مجايم كل الصاااااركا
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  ني.لالرلع يف علد ويف رأس ما  الصركاء املو أو و ي

 (:230-0225)ماللم( )القانون ر م  730املادة 

ت ساااااااااااااااااااببخذ يف اجل ايم يف  الم ما إذا كانت القرارا (:230-0225القانون ر م ) 

أل ل ملزااااااااري أو أ ل املزااااااااريين عألى ا الاامم، العى هذ  اجل ايم ل ناقاد من  رف ا

ع إفادة قالل و ل أو رسالم مض ونم ممخزام عصر يوما  بل اناقادها لرسالم لألقامل م 

 وني.لاالسب م، لواسطم الفاكس أو الربيل اإللكرت

لفاكس أو الربيل ال اكون االساااااااااابلعاءات لواسااااااااااطم ا (:230-0225القانون ر م ) 

لفاكس قم مكبولم مزبقا ولألغ ر م ااإللكرتوني  قيقم إال إذا أعطى الصريك مواف

ريق ن يطألل  ارا م من الصركم عن   أو عنوانه اإللكرتوني. و ميكنه يف أي و ت أ

  ل رسا  اإلا ا  املذكورة مزبقبقم رسالم مض ونم مع إشاار السب م اسببلا   ري

 لريلي.

وز  بو  ري  انونيم. غري أنه ال جيميكن إلطا  كل مجايم ملعوة ل ناقاد ل ااااااااورة غ

 لصركاء.دعوى اإللطا  يف  الم  ضور أو متثيل كافم ا

 ن الصركاء احلاضرين.جيل او يع احملضر من  رف كل وا ل م -. 308املادة 

لم كل شريك عأليها لاحملضر الذي يرفق ل جا الكباليم، يقع النصيف  الم االسبصارة 

 ويو ع من  رف املزريين.

ليم ل  قم إلغ ق الزااااانم املااناقل كل سااااانم، خ   األشاااااهر الزااااابم ا -. 309املادة 

يم املالة رد والكصاااوف املاليم اإلمجالمجايم عامم خيضاااع خ هلا اقرير البزااايري واجل 

 من  رف املزريين إىل م اد م مجايم الصركاء.

م عألى ألى األ ل  بل اناقاد اجل ايوهلذ  الغايم يطألع الصاااااركاء مخزااااام عصااااار يوما ع  

وض  اااااايات املقرت م وأيضااااااا اقرير مف وثارق املذكورة لالفقرة الزااااااالقم ونص البوال

 احلزالات عنل اال بضاء.
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 قبضيات هذ  الفقرة.ميكن إلطا  كل امللاوالت اليت جتري خر ا مل

ألبيم وجه  اااااااااقيح إال إذا اجب ات أغ ال ميكن اناقاد اجل ايم الاامم الزااااااااانويم عألى

 أو صاااركم. ويرتأساااها شاااريك  ارط شاااخ ااايا  الالصاااركاء امل ثألني لن اااف رأس ما   

 كوكيل عألى الالد األكرب من   ص االشرتار.

 هذ  املادة. يابرب كأن مل يكن كل اشرتاا خمالف ملقبضيات

 ذلك. كم ما مل يبم إمجاعهم عألىال ميكن لألصركاء اغيري جنزيم الصر -. 332املادة 

لاألغألبيم كاء األو ياء وا كل الصرميكن اقرير كل اغيري يف النظام األساسي لرض

 يف علد ويف رأس ما  الصركاء املو ني.

 وا أشل لألغألبيم.اابرب كأنها مل اكن البنود اليت انص عألى شر

  و ااااياء غري املزااااريين اال  حيق لألصااااركاء املو ااااني والصااااركاء األ -. 332املادة 

زااااايري ا ن يوجهوا كبالم أسااااائألم  و مراني يف الزااااانم عألى دفاار ووثارق الصاااااركم وأ

 الصركم جتل اإلجالم أيضا عنها لالكبالم.

شريك  ن وفاة ابوا ال الصركم لالرغم م  (230-0225)ماللم()القانون ر م 330املادة 

  ل الصاااااااركاء األو اااااااياء ابوا اااااااال  موص. إذا و ع النص عألى أنه لالرغم من وفاة أ

 و ني إذا كانوا  ا رين.الصركم مع الورثم ف ن هؤالء ي بقون شركاء م

ن،  اااي وكان الورثم  ينئذ  ا اااري إذا كان الصاااريك املبوفى هو و ل  الصاااريك الو 

نم البلاء من لبغيري الصركم يف ظرف س أو فيجل القيام لباويضاه لصاريك و ي جليل  

 الوفاة.

 رة الزالقم.انقضاء األجل الوارد لالفقويف غياب ذلك انقل الصركم  قبضى القانون ل

  ل شااركارها املو ااني أوانقل الصااركم جراء إف س أال  (:230-0225)القانون ر م 

كاء لصاااركم يف  ا  إف س أ ل الصااار جتريل  من  قوق أو افبقاد  لألهأليم. وانقل ا

م األساسي ما ألهأليم، إال إذا اشرتا النظااألو اياء أو جتريل  من احلقوق أو افبقاد  ل 
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دا، ألي سااابل ل موجو . وعنلما مل ياخيالف ذلك أو  رر  الصاااركاء اآلخرين لاإلمجا

 كم إما أن ابقو  وإما أنكان، أي شااااريك و ااااي أو أي شااااريك موص، ف ن الصااااار   

 ن لال انقضاء هذا األجل.ا قح وضايبها يف أجل شهر وانقل حبكم القانو

 الفصل الاالث: يف شركات احملاصَّة

ا ااام"  ازااا ى الصاااركم "شاااركم حم   (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  333املادة 

يبجنبون عن   اااااال إجراء  عنلما يبفق علة أشااااااخاص عألى إنصاااااااء شااااااركم لكنهم

لزااااجل ء عألى أن ال اكون مقيلة يف ااقييلها يف الزااااجل البجاري. إذا اافق الصااااركا

 يع لإلشااهار. وميكن إثبااها   البجاري، فهي ليزاات لصااخص اعبباري وغري خاضااام

 الوسارل.

ن ال ل وشروا شركم احملا م عألى أكل  ريم عألى هلف وساري ع  يبفق الصاركاء ل 

الاقود من  انون االلبطامات و 902ملادة يقع اخلروج عألى مقبضاااااايات الفقرة األوىل من ا

 .من نفس القانون 1-900والفقرة الثانيم من املادة  902والفقرة الرالام من املادة 

ن او أشاااخاص اعبباريني، مني جيوز أن اضااام شاااركم احملا ااام إما أشاااخا اااا  بياي  

 اا.القانون اخلاص أو القانون الاام أو منه ا م

م املطبقم عألى شاااااااركات  ختضاااااااع القرارات لني الصاااااااركاء لأل كا   -. 334املادة 

 البضامن إذا مل يقع النص عألى انظيم خمالف.

 رف ألموا  اليت وضاها حتت ايبقى كل شاريك جتا  األغيار مالكا ل  -. 335املادة 

 الصركم.

  إعادة اساابا ا  األموا أو لاساابا ا  اابرب مصاااعم لني الصااركاء، األموا  املكبزاابم  

اعم  بل أن اوضااااع حتت ا اااارف املصاااااعم  يألم ملة الصااااركم واألك اليت كانت مصاااا 

 الصركم.

 .صركاء عألى جاألها عألى الصيو واابرب كذلك مصاعم األموا  اليت  ل يبفق ال
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 أو للصااااااركاء مالكا جتا  األغيار لكاوميكن أيضااااااا االافاق عألى أن يكون أ ل 

 ض الصركم.جطء من األموا  اليت يكبزبها لهلف حتقيق غر

 .لو يل املألطم جتا  الغرييباا ل كل شريك لامسه الصخ ي وهو ا -. 336املادة 

ل أى ومزااا ع من األغيار يألطم كإال أن ا ااارف املبقا اااني ل ااافبهم شاااركاء عألى مر

  ال اااااااااافم من  رف املبوللة عن الاقود املربمم لهذ اتوا ل منهم جتا  هؤالء لااللبطام

 ن.كل وا ل من شركاره اآلخرين وعألى وجه البضام

اه ن جراء الخأله، املباا ل مويزاااااري نفس احلكم لالنزااااابم لألصاااااريك الذي جال، م  

 كزل.الذي يثبت أن الباهل عاد عأليه ل أو يابقل أنه يألبطم اجتاهه

من املادة  6و 0يت اال مصاااعم اطبيقا لألفقراني ليف مجيع احلاالت في ا خيص األموا  ا

من  919إىل  898مااا اطبيق املواد من فاا نااه يبم في ااا خيص الا  اام مع األغيااار إ   660

 من نفس القانون. 1206إىل  1213 انون االلبطامات والاقودأواملواد من 

 كل اينم ميكن أن ينبج  ألها يفإذا أنصاائت شااركم احملا اام مللة غري م -. 337املادة 

ن  زاان ألى أن يقع هذا الببأليغ عو ت لببأليغ موجه من  رف أ لهم لكل الصااركاء ع

 نيم وال جيري يف و ت غري مناسل.

مادامت الصركم  663اطبيقا لأل ادة  ال ميكن ألي شريك  ألل  ز م األموا  املصاعم

 ق عألى خ ف ذلك.مل انقل ما مل يبف

عألى  انطبق أ كام هذا الف اااااااااااااااااااااااال (230-0225)ماللم( )القانون ر م 833املادة 

 الصركات املؤسزم وا ايا.

ف شخ ان أو أكثر من : اوجل شاركم فاأليم عنلما يب ر ( 230-0225القانون ر م )

ا لينهم وا شاركاء دون أن يؤسزوا في  األشاخاص الطبيايني أو املانويني ك ا لو كان 

ا ن ك ا اوجل شاااااركم فاأليم عنلمإ لى الصاااااركات املارتف لها  وجل هذا القانو

ما لينهم  و املانويني   ل أسزوا يفيكون شخ ان أو أكثر من األشخاص الطبيايني أ
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لينهم  نلما يكونون  ل أسازوا يف ما شاركم غري مارتف لها  وجل هذا القانون أو ع 

بطألبها وا ل جراءات البأسااااااايس اليت يشاااااااركم مارتف لها يف هذ  امللونم دون أن يقوم

 القانون.

طألل من احملك م ميكن ألي شاااااخص له م اااااألقم أن ي  ( :230-0225القانون ر م ) 

نصااااااا ات ليت يوجل لها املقر الرريزااااااي لالبجاريم، أو يف غيالها من حمك م الواليم ا

يقع  كون مألطما ل ثبات وجودها. وشاااااااااااااركم فاأليم، اإلعرتاف لهذ  األخرية عألى أن ي 

 إثبات الصركم الفاأليم   يع الوسارل.

 سؤولية احملدودةملالفصل الرابع: يف الشركة ذات ا

علة  أو دة من  رف شاااااخصاؤساااااس الصاااااركم ذات املزاااااؤوليم احمللو  -. 339املادة 

 لموا من احل ص.أشخاص ال يبق ألون اخلزارر إال يف  لود ما  
ألم االساااااااابث ار والبأمني والرمسال ميكن لصااااااااركات ال اااااااايللم والبنور واالرب ان و

 ودة.واالدخار أن ابخذ شكل شركم ذات مزؤوليم حمل
 ز ى "شريكا و يلا".إذا مل ابض ن الصركم إال شخ ا وا لا ف نها ا
ذا ىل مجايم الصاااركاء  قبضااايات هو ميارس الصاااريك الو يل ال ااا  يات املخولم إ

 الف ل.
لرج ماها اساااااااام وا ل من حتلد ازاااااااا يم الصااااااااركم اليت ميكن أن ي  -. 342املادة 

 ببوعم مباشااااارة لابارةومأكثر عألى أن اكون هذ  البزااااا يم مزااااابو مأ أو الصاااااركاء

ت ذ. م . م"أو"شركم ذالاأل رف األوىل منها أي "ش . "شركم ذات مزؤوليم حملودة"أو

 مزؤوليم حملودة لصريك و يل".
م ك حتليل مبألغ رأس ما  الصااااااركاملقبضاااااايات املذكورة يف الفقرة الزااااااالقم وكذل

ساااا ت  اظهر عألى الب اااارفات واملرومقرها ور م البزااااجيل لزااااجل البجارة جيل أن ي 

واملوجهم  ن الوثارق ال اادرة عن الصركم والفااورات واإلع نات واإلشاهارات وغريها م 

 حنو الغري.
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كم ل اافم  رة حيلد رأس ما  الصاار (: 230-0225)جليلة( )القانون ر م  342املادة 

وزعم ر مبزاويم اكون إمسيم و م وجل النظام األسااساي وينقزام إىل   ص اشرتا   

غها اليت ال ميكن أن يقل مبأل لني الصاااااااركاء عألى مقلار مصااااااااركم كل وا ل منهم

 ( أو يم.0222املز ى عن مخزم آالف )

م لق ل إعاداه ة يف أجل سنببوعا لطيادجيل أن يكون حتويل رأس املا  إىل مبألغ أ ل م

ا مت يف نفس يه يف الفقرة الزاااالقم إال إذإىل مبألغ عألى األ ل مزااااو لأل بألغ املن اااوص عأل

 األجل حتويل الصركم إىل شركم من نو  آخر.

ل م ااااااألقم أن يطألل من القاضاااااااي    وعنل غياب الطيادة أو البقويل خيو ، لكل ذي

 لب قيح الوضايم.  الصركم شهرين لال إنذار ممثأليها القانونيني

لألنظر  اليوم الذي  لداه احملك م وانقضاااي اللعاوى إذا كان سااابل احلل منالما يف

 يف أ ل اللعوى البلاريا.

لودة لصاااركم ذات املزاااؤوليم احملال ميكن أن يطيل علد الصاااركاء يف ا -. 340املادة 

و  زااني من الصااركاء جيل أن ابقإذا ضاا ت الصااركم أكثر من اخل عن اخل زااني 

ألغ علد ذلك انقل الصركم إال إذا ل يف ظرف سانبني إىل شاركم خفيم االسم. يف غياب  

 ونا.الصركاء يف نفس األجل الالد املرخص فيه  ان

 اااص شاااركم ذات مزاااؤوليم  ابوا ااال الصاااركم يف  الم اجب ا  كل   -.626املادة 

 حملودة ليل شخص  فرد .

 ل ذات شااركم الصااخص الوا (:230-0225مكررة)جليلة( )القانون ر م  343املادة 

لودة مؤسااازااام من  رف شاااخص   املزاااؤوليم احمللودة هي شاااركم ذات مزاااؤوليم حم  

 يف  لود ما  لمه من   ص.  بياي أو إعبباري ال يبق ل ديون الصركم إال

ذ  حياالد رأس مااا  هاا  (:230-0225مكررة ثااالثااا )جاالياالة()القااانون ر م   343املااادة 

 م القي م. ينقزم إىل   ص اشرتار مبزاوي و الصركم ل فم  رة يف النظام االساسي
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 لصااااريك الو يل و أن حترر جيل أن اكببل   ااااص اإلشاااارتار لكامألها من  رف ا 

ذا ييم لكل   ااااام نقليم و جيري همتاما. جيل أن حيبوي النظام األسااااااساااااي عألى اق

د  حتت ساااي، يقوم الصاااريك الو يل ل علا البقييم لناء عألى اقرير يألقق لالنظام األساااا

 ليبه.مزؤو

صااااااااخص مينع عألى شااااااااركم ال (:230-0225رالاا )جليلة( )القانون ر م  343املادة 

 اإل لار. نقولم و ذلك حتت  ارألم لط نالوا ل ذات املزؤوليم احمللودة إ لار  يم م

إلنبقا  احل ص  الألم ل (:230-0225مكررة خامزا)جليلة()القانون ر م  343املادة 

األ ارب، أو  ز  عنهاا لكال  ريام لني األزواج و   بناا عن  ريق اإلر  ك اا أناه ميكن ال  

ارلة علة أشااااخاص، ف ن شااااركم الغري. إذا   اااال البناز  عن   ااااص اإلشاااارتار لف

الدة إىل شكل آخر من الصركات مب الصخص الو يل ذات املزؤوليم احمللودة ابقو 

 األشكا  األخرى لألصركات. الصركاء جيل عأليها أن ابخذ شك  أيا كان من

صخص ازري شركم ال(: 230-0225مكررة ساادساا)جليلة()القانون ر م    343 املادة

 بياي. ميكن أن يكون املزاااااريالوا ل ذات املزاااااؤوليم احمللودة من  رف شاااااخص  

و يف لصاريك يف النظام األساسي، أ شاخ اا آخر غري الصاريك. وياني املزاري من  رف ا    

 املزااري األساااسااي، ياني  النظام مزاابنل منف اال. يف غياب ارايبات لهذا اخل ااوص يف 

 مللة غري حملدة.

يع ل ااا  يات من أجل الب ااارف يف مج  يف الا  ات مع الغري، يب بع املزاااري لأوساااع ا 

ريك مينقها القانون  ااارا م لألصااا الظروف لاسااام الصاااركم مع مراعاة الزاااألطات اليت

األساااسااي  ج اجتا  الغري لصااروا النظامالو يل ل اافبه هيئم ملاولم. ال ميكن اإل بجا

 املادة. اليت حتل من    يات املزري الواردة يف هذ 

رف يك ختضااع لأل  اااد م مزاابقا من  اإلافا ات املربمم لني الصااركم ومزااري غري شاار

لصااريك ات يف  ا  وجود . إذا كان االصااريك الو يل، لناء عألى اقرير مفوض احلزااال
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 ذلك يف سجل ىل نه جتل فقط اإلشاارة إ الو يل هو املزاري  ي  متت ماه اإلافا يم، ف 

ل املزاااري غري مل اااادق عأليها آثارها لأن يبق امللاوالت. ومع ذلك، انبج اإلافا يات غري ا

قل املضااارة باا ل عألى انفراد نبارج الاالصاااريك، إذا مل ي اااادق عأليها، أو الصاااريك امل  

 لالصركم.

من دون  ك الو يل. و إذا  رر الاط ميكن عط  املزااااري غري الصااااريك لقرار من الصااااري

 .سبل مصرو ، يكون موجبا لباويض الضرر ال  ق

لصريك عألى يم اليت يالها املزري غري ايارض اقرير البزايري واجلرد واحلزاالات الزانو   

اليم و ( أشاااهر لال إغ ق الزااانم امل6م )الصاااريك الو يل لأل  ااااد م عأليها، يف أجل ث ث

ان هو نفزه إذا كمجايم الصركاء و  ميارس الصريك الو يل ال   يات املخولم إىل

 اا اام ظها  قر الصااركم يف سااج ت خماملزاري، ف نه يقوم ل علاد هذ  الوثارق و  ف 

 هلذا الغرض.

ام من لم إىل املزااااري لصااااأن أي وا ميكن أن يوجه الصااااريك غري املزااااري أساااائألم مكبو

يف  ا   د املزري إىل مفوض احلزالاتشاأنها أن اارض موا ألم النصاا لألخطر ويبألغ ر 

 وجود .

لو يل أن جيوز لألصريك ا (:230-0225مكررة سالاا )جليلة()القانون ر م  343ادة امل

 ياني مفوضا لألقزالات.

ؤوليم واإلنالم الوظارف واإللبطامات واملز اطبق الرتايبات املباألقم لال ا  يات وااارض 

ة، عألى لصااركم ذات املزااؤوليم احمللود والرد والاط  واألجرة ملفوضااي احلزااالات يف ا 

 .الصخص الوا ل ذات املزؤوليم احمللودة شركم

ة يف رأس يف  اا  الطياد  (:230-0225مكررة ثاامناا)جاليالة()القانون ر م      343املاادة  

 رار من  رف الصريك الو يل.املا  عن  ريق اكبباب أسهم نقليم، يبخذ الق

، يبألغ يف  ا  وجود مفوض لألقزااالات البخفيض يف رأس املا  يقرر  الصااريك الو يل؛
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  يل عأل ا لبقليرااه ألسااااااااابابيه مصااااااااارو  البخفيض عألى أن حييط الصاااااااااريك الوإل

 البخفيض و شرو ه.

ال انقل شاااااااااااركم  (:230-0225مكررة ااساااااااااااا )جليلة()القانون ر م  343املادة 

زيري أو ف س الصريك أو مناه من البالصاخص الوا ل ذات املزاؤوليم احمللودة لزبل إ  

ا ال انقل سااااساااي عألى خ ف ذلك. ك ا أنها أيضااا  علم أهأليبه، ما مل ينص النظام األ

ساسي عألى ثبه، ما مل ينص النظام األلوفاة الصريك وميكنها أن ابوا ل عن  ريق ور

شااركم   الرتكم رهن اجمل وعم، ف نخ ف ذلك. إذا ا بفظ علة وارثني لأن ااببهم يف

 يهمبالدة الصركاء، جيل عأل الصاخص الوا ل ابقو  إىل شاكل آخر من الصاركات   

 صركات.أن يبخذ شك  أيا كان من األشكا  األخرى لأل

ألصااركم  يبات املن ااوص عأليها لالنزاابم ل  يقع  رار احلل وإجراءات الب اافيم  بقا لألرتا 

 ذات املزؤوليم احمللودة.

قها هي الرتايبات اليت جيري اطبي يف  الم ختفيض رأس املا  لزااااابل اخلزاااااارر، ف ن 

 حمللودة.ااألك املباألقم لالصركم ذات املزؤوليم 

ن ليم حملودة إىل شااركم اضاميبخذ القرار لبقويل شاركم شاخص وا ل ذات مزاؤو   

، لودة أو شااركم خفيم اإلساامأو شااركم او اايم لزاايطم أو شااركم ذات مزااؤوليم حم

،  ا  لبقرير من مفوض احلزالات من  رف الصاريك الو يل و يكون القرار مزبو ا 

 كونه موجودا  و  وضايم الصركم.
يكا و يلا يف أكثر من ال ميكن لألصااااااخص الطبياي أن يكون شاااااار  -. 344املادة 

 كم ذات مزاااؤوليم حملودة أنشاااركم ذات مزاااؤوليم حملودة وا لة.ال ميكن لصااار  

 حملودة. اكون شريكا و يلا يف شركم أخرى ذات مزؤوليم

ذي م اااااااااااااألقم أن يطألل  ل  يف  الم خرق أ كام الفقرة الزاااااااااااااالقم ميكن لكل

جب ا  إذا كانت املخالفم ناجتم عن ا م غري  انونيم.الصااااااااااااااااااااااااركات املكونم لطريق

بم  ن  ألل احلل ال ميكن أن ياحل ااص ليل وا لة يف شااركم هلا أكثر من شااريك ف 
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ي حلاالت ميكنألأل قك م أن ااطيف أ ل من ساااانم لال اجب ا  احل ااااص. ويف مجيع ا

ن كا كن هلا أن ا اارا لاحلل إذاأج  أ  ااا  ساابم أشااهر لب ااقيح الوضااايم، وال مي 

 بلاريا.ك م لألنظر يف أ ل اللعوى ال ل مت هذا الب قيح يف اليوم الذي  لداه احمل

وين الصااااااركم ل اااااافم جتل مصاااااااركم الصااااااركاء كافم يف عقل اك -.345املادة 

 لواسطم وكيل يثبت أن له سألطم خا م. أو شخ يم

إلشااارتار جيل أن اكببل   اااص ا( : 230-0225)جليلة( )القانون ر م  .346املادة 

ص اما إذا كانت ممثألم يف   ااالكامألها من  رف الصاااركاء ك ا جيل أن حترر مت

رلع من ل أن حترر  ا اليقل عن العينيم. احل اااااص امل ثألم يف مصااااااركات نقليم، جي

خذ  املزاااااااااري و علة دفاات لناء عألى  رار يبمبألغها. ويبم حترير الطارل يف دفام وا لة أ

. لصااركم يف الزااجل البجاري اء من اقييل ا( ساانوات البل0داخل أجل ال يبالى مخس )

م باب   ااااااص اشاااااارتار جليلة واجب غري أنه جيل حترير رأس املا  كام   بل اكب

 اإلكبباب.  البقرير نقلا، و ذلك حتت  ارألم لط ن ع أليم

س املا  ( ساااااااااااااااااااانوات من أجل حترير رأ0إذا مل يقع  ألل األموا  داخل أجل مخس )

ي يبت ن رريس احملك م البجاريم الذألل مكام ، لكل شاااااخص له م اااااألقم أن يط 

ألموا  رامم اهليليم ل جراء  ألبات الطريقم اإلسااااااباجا ، إما أن يألطم املزااااااري حتت غ  

 إلجراء.هذ ، أو أن ياني وكي  مكألفا لالقيام لهذا ا

ا ل مع أنه عنلما يكون ال جيوز أن اكون   ااااص اإلشاااارتار لصااااكل   ااااص لال 

 ا يف اري أو مؤسااازااام  رفيم، اشااارتر له جت هلف الصاااركم مباألقا لاسااابغ   أ ااال 

م، نقألت ن عنا ااار ماديم أو أوغري ماديالصاااركم أو أنصاااأاه ا هذ  األخرية، انط  ا م

ظيفبه أن يصااااارر لا أله عنلما اكون و إليها عينا، ف نه ميكن ملقلم احل اااام الاينيم

ا ل الظام األساسي ن يل الصريك لاأل األيم مب األم ل جناز هلف الصاركم. حيلد الن   

األ ل.  ثر من اليت لألصاااريك الذي  لميف املزاااه م يف اخلزااارر للون أن ا اال إىل أك   
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 كات.يبني النظام األساسي  رق إكبباب هذ  املصار

انيم من  اااص اإلشااارتار خ   األيام الث  يبم إيلا  األموا  املبأايم من ازاااليل  ي م  

 ن رأس ما غألق، إذا كا رف األشااااااخاص الذين اساااااابأل وها يف  زاااااااب م ااااااريف م

 ( أو يم.10222222ر مأليون )الصركم الذي  لد  الصركاء يطيل عألى مخزم عص

كرتونيم و يقع لقم جيوز إجرام  لالطريقم اإللإيلا  األموا  املصااار إليها يف الفقرة الزااا

 .لورق أو الن وذج اإللكرتوني وجبه إ لار شهادة لالن وذج املكبوب عألى ا

من حترير احل ص  اود  األموا  املبأايم(200-0224)جليلة( )القانون ر م 734املادة 

، يف  رف األشااااااخاص الذين اساااااابأل وها  االجب اعيم، خ   مثانيم أيام من األقيها من

( مأليون 10عي يبجاوز مخزاام عصاار)  زاااب م ااريف مغألق إذا كان رأس املا  االجب ا 

 أو يم.

ونيم  عألى أن  البنل أع   لالطرق اإللكرتيفميكن أن يبم إيلا  األموا  املصاااااااار إليها 

 م أو ل يغم إلكرتونيم.يقوم البنك املود  لليه ل  لار إفادة كبالي

موا  احمل ألم ميكن أن جيري سقل األ (:230-0225)جليلة()القانون ر م 834املادة 

صااااركم مقالل اإلساااابظهار  من ازااااليل  ي م   ااااص اإلشاااارتار من  رف وكيل ال  

لصهادة البجاري و ميكن ازأليم هذ  ا لصاهادة اثبت أنه  ل مت اقييل الصاركم لالزجل  

 الطرق البنظي يم.لالطريقم األلكرتونيم ض ن الصروا احمللدة ل

 ، ميكن هر البلاء من أو  إيلا  لألمواساااابم أشاااا إذا مل ابأسااااس الصااااركم يف أجل  

سااقل  اعيا أن يطألبوا من البنكأل ااقاب احل ااص، إما أفرادا أو لوكيل ميثألهم مج 

لم اقييل الصااااااركم يف الزااااااجل  مبألغ مصاااااااركااهم و ذلك لناء عألى شااااااهادة اثبت ع 

 البجاري.

  طم أن جيرى من جليل إيلاإذا  رر أ ااااقاب احل ااااص ال قا اأساااايس الصااااركم، ل

 األموا .

 أس املا .اطبق أ كام الفقرات الزالقم يف  الم زيادة ر
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ري قيي ألكل مصاركم عينيم وجيجيل ا ن حيبوي النظام األساسي عألى ا -.349املادة 

ض ألساااااااسااااااي يال  حتت مزاااااائوليبه مفو  هذا البقييم لناء عألى اقرير مألقق لالنظام ا

حملك م أمر من رريس اياب ذلك للألق ااااص ماني ل مجا  الصااااركاء احملب ألني ويف غ

 ل األشل  ر ا.الذي ينظر اسباجاليا لطألل من الصريك احملب 

احل ص  اإلمجا  إن الألجوء إىل مفوضغري أنه ميكن لألصركاء احملب ألني أن يقرروا ل

أو يم وعنلما ال  122.222 ااااص الاينيم ليس إلطاميا عنلما ال ابجاوز  ي م أي من احل

وض اينيم غري اخلاضااااااااااااام لبقييم مفاطيل القي م اإلمجاليم جمل و  املصاااااااااااااركات ال

 احل ص عن ن ف رأس املا .

 قع اايني مفوض احل ص منعنلما ابكون الصركم من شخص وا ل ي -. 352املادة

صاااروا  اااص غري إلطامي إذا اوفرت الالصاااريك الو يل، إال أن الألجوء إىل مفوض احل

 ردة لاملادة الزالقم.الوا

 األغيار لالقي م امل نو م يألطم الصااااااااااااركاء لالبضااااااااااااامن مللة مخس ساااااااااااانوات جتا 

 يكن هنار مفوض لأل صااااااااااااااااركات الاينيم أثناء اأسااااااااااااااايس الصاااااااااااااااركم إذا مل

 هي مقرت م من  رف مفوض   ااااااااااااا اااااااااااااأوإذااخبألفت القي م املبفق عأليها مع اليت

 احل ص.

لك حتت حملودة إ االار  يم منقولم وذ ممينع عألى شااركم ذات مزااؤولي  -. 352املادة 

ط ن  االار  يم منقولم حتت  ارألم ل ارألم لط ن اإل االار. ك ا مينع أيضااا ضاا ان إ 

 الض ان.

  الألم لألبلاو . ال ميكن متثيل   ص الصركاء لزنلات -. 350املادة 

يق اإلر ، ك ا انه ميكن احل ااااااااااااااااص  الألم ل نبقا  حبريم عن  ر -. 353املادة 

لثانيم للخو   ارب واأل ااااهار إىل  ل اللرجم انها لكل  ريم لني األزواج واألالبناز  ع

 الغايم.
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نه ال جيوز أن ي اااااااااابح أ ل غري أنه ميكن أن يصاااااااااارتا يف النظام األساااااااااااسااااااااااي أ

 لصروا املن وص عأليها.الوار  شريكا إال لال  بوله ض ن ا أو األشاخا ااملذكورين  

ون أكثر من اليت و  ال جيوز أن اكيف القب إن اآلجا  امل نو م لألصااااااااركم لألف اااااااال 

 املادة من األغألبيم املطألولم يف واألغألبيم املصرت م ال اكون أ وى 600ن ات عأليها املادة  

وذلك حتت  600لثالثم والرالام من املادة املذكورة. واطبق عنل رفض القبو  الفقراان ا

  ارألم البط ن.
 هااني  ب االت املن ااااااوص عأليها يفاال ويابرب القبو   ا اااااا  إذا مل يبم أي وا ل من

 الفقراني يف اآلجا  املقررة.

جتاوز الالد  ين لاملادة الزاااااااالقم وإذا نبجيف  الم االد املبناز  هلم الوارد -. 354املادة 

شاااخص وا ل جتا    ال اكون احل اااص إال   ااا اااا ممبألكم من   620احمللد لاملادة 

ذا مت رف أ لهم أمام الصاااااااركم إال إالصاااااااركم. جيل متثيل هؤالء املبناز  هلم من  

 .620املادة إىل أغيار يف احلل املبني ل أو مجع منهم أو البناز  ل ا  وا ل

ىل األشااااااخاص األجانل عن ال جيوز البناز  عن   ااااااص الصااااااركاء إ  -. 355املادة 

كم عألى ثل ث ثم أرلا  رأس ما  الصااارالصاااركم إال  وافقم أغألبيم الصاااركاء اليت مت

 لب ويت.األ ل. ميكن لألصريك املبناز  املزاه م يف ا

ل صاارو  البناز  لألصااركم ولك عنلما ابكون الصااركم من أكثر من شااريك، يبألغ م 

 غري  ضاري. شريك لب رف

يقا لألفقرة ن الببأليغ الذي وجه إليه اطبجيل عألى املزااااااااري يف ظرف مثانيم أيام البلاء م 

ألى مصااااارو  البناز  عن   اااااص الزاااااالقم أن يزااااابلعى مجايم الصاااااركاء لألبلاو  ع

 صااركاء كباليا عألى املصاارو  إذا مسح له النظام األساااسااي اساابصااارة ال    أو الصااركم

كور يف هذ  ها يف االسااااارتجا  يف األجل املذعن  قاملذكور. إذا مل اارب الصاااااركم 

 الفقرة يابرب الرضا لالبناز   ا  .
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لبلاء لصاااركاء يف أجل ث ثني يوما اوإذا رفضااات الصاااركم أن ارضاااى لالبناز ، يألطم ا

ن حملد  زاااال يقوموا لاحل ااااو  عألى احل ااااص لث  أو من هذا الرفض أن حي ااااألوا

لة ألل من املزري مرة وا متليل هذا األجل لط. وميكن 008الصاكأليات الواردة لاملادة  

ذا السااااباجا  للون أن يبجاوز هلأمر من رريس احملك م املخب اااام لو اااافه  اضااااي ا 

 الب ليل ث ثم أشهر.

فيض أن اقرر يف نفس األجل خت ك ا ميكن لألصااركم أيضااا لرضااا الصااريك املبناز    

  األساااهم اء هذلصاااريك وإعادة شااار رأس ماهلا  ج و  القي م االمسيم حل اااص هذا ا

خب اااااام كن أن مينح رريس احملك م امللالث ن احمللد وفق الصااااااروا املبينم أع  . مي

 يبالى ذا  لمت له مربرا عألى أن اللو اافه  اضااي االسااباجا  لألصااركم أج  لألوفاء إ   

 مبألغ أ ل باألقم لبخفيض رأس املا  إىلساابم أشااهر. واطبق عنل اال بضاااء املقبضاايات امل  

 لقانوني.من احلل األدنى ا

ألصريك أن الام واخلامزم أع  . يزوغ لعنلما ينقضاي األجل املضاروب يف الفقراني الر  

ملقرتا أن الم رفض  بو  املبناز  له اجيري البناز  املبو ع أ اااااااااااا . ك ا حيق له يف  

 اهلبم إما لألطوجأوأل ل أو اإلر  يبخألى عن البناز  وحيبفظ حب اااااااا ااااااااه.علا يف  الم

ملبناز  أن غايم فانه ال ميكن لألصااااريك ا اللرجم الثانيم للخو  الالفرو  إىل أو األ ااااو 

  ه ع   ما مل يكن  ارطا عألى  يب زاك  قبضايات الفقراني الرالام والزاادسم أ   

 منذ سنبني عألى األ ل.

 ادة.اال كأن مل اكن كل الصروا املخالفم هلذ  امل

 ن اء. وإذا اضاااااني الصاااااركميكن البناز  عن احل اااااص لكل  ريم ل -. 356املادة 

، مع ذلك 600ه جتل مراعاة املادة النظام األساااااسااااي شاااار ا حيل من هذ  احلريم ف ن 

ن ااوص ألغألبيم واخب ااار اآلجا  املميكن لألنظام األساااسااي يف هذ  احلالم ختفيض ا 

 عأليها يف املادة املذكورة.
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 يازي حل ااص اشاارتار وفق    عنلما اوافق الصااركم عألى مصاارو  رهن  -. 357املادة 

ثالم  بو  ، اابرب املوافقم  600من املادة  0و  1صااروا املن ااوص عأليها يف الفقراني  ال

م لال ملرهونم إال إذا فضاااااألت الصاااااركاملبناز  له يف  الم البققيق اجلربي لألق اااااص ا

 س املا .البناز  شراء احل ص دون اأخري   ل ختفيض رأ

 .613مقبضيات املادة  خيضع البناز  عن   ص االشرتار إىل -. 358املادة 

علة  أو دة من  رف شااخص وا لازااري الصااركم ذات املزااؤوليم احمللو   -. 359املادة 

 ظام األساسي.أشخاص  بيايني. حيلد املزريون حبريم يف الن

ظام الصااركاء، ميكن أن يق اار الن جيوز اخبيار املزااريأواملزااريين خارج -.362املادة 

 .األساسي إمكانيم البزيري عألى الصركاء و لهم

 يم مزريين.ال ميكن اايني الق ر والبالغون علميو األهأل

ن يكونوا األي ااريذ انبهاء مهامهم أ ال ميكن ملفوضاي احلزاالات خ   الزنوات اليت  

 كن خ   نفس األجل اايينهممزاااااااااريين لألصاااااااااركات اليت كانوا يرا بونها. وال مي 

اليت متألك  أو ن  رفهممن رأس ما  الصاركم املرا بم م  %12ألك مزاريين لصاركات مت  

 من رأس املا . %12فيها هذ  األخرية 

 احلزالات. ينطبق نفس املنع عألى الصركاء يف شركم مفوضي

كون عقل الا ل مالي أن ياني مزااااااااااريا شااااااااااريطم أن ي أو إداري أو ميكن مللير فأ

ين وأن لرامه حتاشااي نظام عط  املزااريإمطالقا لوظيفم فاأليم وأن ال يكون الغرض من 

ل ن لاضاها لصاكل واضح. خيضع عق  اكون وظارف املزاري والوظارف الفنيم مب يطة ع 

ابم لني  ملطبقم عألى االافا يات اليتالصاااااغل احملرر لني الصاااااركم ومزاااااريها لألقواعل ا

 شركارها. أو الصركم وأ ل مزرييها
 أو ألسااااسااايلد فرتة انبلالهم يف النظام ايبم اايني املزاااريين األوارل وحت -. 362 ةاملاد

ة الثانيم ا املن وص عأليها يف الفقرلواسطم  رار ال ق من  رف الصركاء وفق الصرو

 .632من املادة 
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املزااريون مللة ث    أو ي ياني املزاارييف  الم علم وجود مقبضاايات يف النظام األساااساا  

 سنني.

أل زااااااااااااري عنل غياب حتليل يف الا  ات ما لني الصااااااااااااركاء ميكن ل -. 360املادة 

قم ع ا  البزاااايري اليت ختلم م ااااأل اااا  يااه يف النظام األساااااسااااي أن يقوم   يع أ 

 يات  ل منهم عألى  لة لهذ  ال اااا الصااااركم. يف  الم االد املزااااريين يب بع كل وا

 رها.ي ع أليم  بل إمضالاسبثناء  ق كل وا ل منهم يف االعرتاض عألى أ

يع ات واسااااام من أجل الب اااارف يف مج يف الا  ات مع الغري، يب بع املزااااري ل اااا  ي 

 ركاء.مينقها القانون  را م لألص الظروف لاسم الصركم مع مراعاة الزألطات اليت

ألغيار الصاااركم إال إذا اثبت أن ا  األطم الصاااركم لب ااارفات املزاااري اخلارجم عن حمل   

هألوا ذلك احملألوأنهم ما كان هلم أن جي اكانوا عألى عألم لان الب ااااااااااااارف يبجاوز هذ 

 ذا اللليل.ار النظام األساسي إل امم هنظرا لألظروف مع اسببااد جمرد االكبفاء ل شه
يات ام األساااااااسااااااي اليت حتل من  اااااا  ال ميكن اال بجاج اجتا  األغيار لبنود النظ

 املزريين الواردة يف هذ  املادة.
ملادة كل عألى باون لال ااااا  يات الواردة يف هذ  ا يب يف  الم االد املزاااااريين، ف نهم  

  لة.

ا  ت مزااااري آخر علميم األثر اجتاكون املاارضاااام اليت يقوم لها مزااااري ضاااال ا اااارفا  

 ا.األغيار إال إذا ثبت أنهم كانوا عألى عألم له

ماوضاااام  زاااال الصااااروا  أو يميزااااوغ أن اكون وظارف املزااااريين جمان -. 363املادة 

 . قبضى  رار مجاعي من الصركاء أو ساسياحمللدة يف النظام األ

جل ايم مفوضاااو احلزاااالات إىل ا أو يقلم املزاااريأوعنل اال بضااااء مفوض -. 364املادة 

ريرا  و    الم اسبصارة مكبولم، اقيرفقون لالوثارق املبألغم إىل الصركاء يف أو الاامم

 أو مزرييهاأ ل لواسطم شخص وسيط لني الصركم و أو االافا يات احلا األم مباشرة 

 شركارها.
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 الصااااااريك املاأ لاألمر يف أو ر املزااااااريابت اجل ايم الاامم يف هذا البقرير وال يصاااااارت

 اب القانوني واألغألبيم.ع أليم الب ويت وال اراعي    ه يف  زاب الن 

لات ريك ختضع يف غياب مفوضي  زاغري أن االافا ات املربمم من  رف مزاري غري ش 

 مم.اجل ايم الاالأل  اد م مزبقا من  رف 

وا لا  أن الصااركم ال اضاام إال شااريكا اساابثناء من مقبضاايات الفقرة األوىل ويف  الم

 ت .رة إىل ذلك يف سجل امللاوال ي  متت ماه االافا يم، ف نه جتل فقط اإلشا

الصاااريك ثارها عألى أن يبق ل املزاااري وومع ذلك حتل  االافا ات غري امل اااادق عأليها آ

ا  نبارج الاقل أوعألى وجه البضااااامن  زااااال األ و  ضاااااء عألى انفراد املباا ل عنل اال ب

 املضرة لالصركم.

فيها  م مع شركم يكون أ ل الصركاءختضع ملقبضيات هذ  املادة االافا ات احلا أل

لو ت مليرا عاما ويف نفس ا أو إداريا أو مزااااااريا أو مزااااااؤوال، ل ااااااورة غري حملودة، 

 احمللودة. مشريكا يف الصركم ذات املزؤولي أو مزريا

م لا أليات عاديم عألى االافا يات املباألق 632ال اطبق مقبضااااااااااايات املادة   -. 365املادة 

 ومربمم يف ظروف عاديم.

الصااااركاء  ا  كونهم  أو ملزااااريينمينع حتت  ارألم لط ن الاقل عألى ا -. 366املادة 

لصركم افم كانت أوأن متنح هلم أشاخا اا  بيايني أن يزبلينوا من الصركم لأي    

 أو لصاااركم اضاا ن لأي  ريقم أخرىأوأن جياألوا ا أو ر اايلا يزااقل عألى مكصاااوف  

 اكفل ا بيا يا البطامااهم جتا  األغيار.

طبق عألى خاص املانويم الصركاء ك ا ايزري نفس املنع عألى امل ثألني الصرعيني لألش

 وسيط. خصل دخا  الغايم وعألى كل ش واأل ارب واأل هار إىل اللرجم الثانيم األزواج

 أو ممبضاااامنني جتا  الصاااارك  أو يكون املزاااريون مزاااؤولني إما فرادى   -. 367املادة 

صاااركات البصاااريايم املطبقم عألى ال األغيار  زااال احلالم ساااواء عن خمالفم األ كام
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ونها يف ساااسااي وعن األخطاء اليت يراكب ذات املزااؤوليم احمللودة وعن خرق النظام األ

 البزيري.

ه م ألع ا ،  لدت احملك م نزااابم مزاااا مزاااريين يف القيام لنفس اإذا اشااارتر علة 

 كل وا ل منهم يف ااويض الضرر.

 أو ، حيق لألصاااااركاء فرادىفضااااا  عن دعوى املطالبم لباويض الضااااارر الصاااااخ اااااي

 مبالام ل املزريين. وميكن لأل لعنيمجاعات، القيام للعوى الصركم يف املزؤوليم ض

حلالم هذ  قببالصااااااااركم اليت متنح هلا، يف احلاملطالبم لباويض كل األضاااااااارار اليت 

 الباويضات عن الضرر.

صرتكم أن ملا  عألى األ ل ولأل  ألقم املألجل ذلك، جيوز لألصركاء امل ثألني لرلع رأس ا

ركم املوجهم أكثر منهم للعم دعوى الصااا أو يكألفوا، عألى  زاااالهم اخلاص، وا لا

 ن النزااقاب شااريكا . ال يكومن  ي  اللف أو ضاال املزااريين سااواء من  ي  املطالبم

ألنهم ختألوا حملض  أو فم شركاءعلة شاركاء خ   اللعوى إما لكونهم فقلوا  ا   أو

 إراداهم أي أثر عألى سري اللعوى املذكورة.

كن أليها يف هذ  املادة، ال ميعنل إ امم دعوى الصاااااركم وفق الصاااااروا املن اااااوص ع 

ن لعوى لصاااااكل  اااااقيح ع  كم يف اللأل قك م أن ابت فيها إال إذا مت إدخا  الصااااار 

  ريق ممثأليها القانونيني. 

ركم ل شرا ياألق ممارسم دعوى الصيابرب كأن مليكن واردا يف النظام األسااسي ك 

يبضااااا ن   أو ةعألى ارخيص من هذ  األخري أو عألى اإلللاء املزااااابق لرأي اجل ايم الاامم

 انازال مزبقا عن هذ  اللعوى

زااااااؤوليم جل ايم الاامم سااااااقوا دعوى املاال ميكن أن يرتال عن أي  رار من  رارات 

 هامهم.ضل املزريين خلط  اراكبو  أثناء ممارسبهم م
 رور مخس  763يها يف املادة ابقادم دعوى املزاااااااااؤوليم املن اااااااااوص عأل -. 368املادة 
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اريذ إن و ع كب انه، فالبلاء من اسااااااانوات البلاء من ااريذ الفال احملل  لألضااااااار، و 

ر عصااارين    ابقادم اللعوى إال  روكصااافه. غري أنه إذا و اااف هذا الا ل  نايم، ف 

 سنم.

 اااااص امل ثألني لث ثم أرلا    ميكن عط  املزاااااري لقرار من الصاااااركاء -. 369املادة 

لاط  لك كأن مل يكن. وإذا  رر ااالشاااارتار عألى األ ل ويابرب كل شاااارا خمالف لذ

 ال  ق. من دون سبل مصرو ، يكون موجبا لباويض الضرر
ل بل مصاارو  لناء عألى  ألل من كجيوز أيضااا عط  املزااري من  رف احملاكم ألي ساا  

 شريك.
ها الكصاااااوف اإلمجاليم اليت ياليارض اقرير البزااااايري وإجراء اجلرد و -. 372املادة 

ن إغ ق يف أجل ساابم أشااهر اعببارا م املزااريون عألى مجايم الصااركاء لأل  اااد م عأليها

 الزنم املاليم.
يات لفقرة الزاااااالقم وكذلك نص البو ااااا وهلذا الغرض اوجه الوثارق املصاااااارإليها يف ا

 10  مفوضااي احلزااالات إىل الصااركاء خ  بضاااء، اقرير مفوضااأواملقرت م وعنل اال 

 لاامم.يوما عألى األ ل  بل ااريذ اناقاد اجل ايم ا

م حتت ا ااارف الصاااركاء الذين  خ   هذا األجل يوضاااع جلو  اجلرد  قر الصااارك 

 ميكنهم اال    عأليه.
 كن إلطاهلا.كل ملاولم اختذت خر ا ملقبضيات هذ  الفقرة مي

ق يف أن قرة الزااالقم، يكون لكل شااريك احلل غ املن ااوص عأليه يف الفالبلاء من اإل

 ء اللورة.يطرا أسئألم كباليم وجييل عأليها املزري أثنا

لزاااج ت واجلرد والكصاااوف ميكن، فضااا  عن ذلك، لكل شاااريك أن يطألع عألى ا

مفوضااي احلزااالات   أو ألى اقرير مفوضاإلمجاليم واقرير املزااريين وعنل اال بضاااء، ع 

 ت املاليم الث   األخرية.اجل ايات الاامم املباألقم لالزنوا وحماضر

 ا علا في ا خيص اجلرد.يرتال عألى  ق اال     ق احل و  عألى نزخم م
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  ميكن أن ميارس اال    لاالسباانم  زبصار.

 مل يكن. ويابرب كل شرا خمالف أل كام هذ  املادة كأن
 

كم يف مجايم ا ااالر القرارات املصااارت (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  273املادة 

عأليه  س أنه ميكن لاساابثناء ما ن اات عامم. غري أنه يزااوغ أن يصاارتا يف عقل البأسااي  

ها لاسااابصاااارة مكبولم  ، أن ابخذ مجيع القرارات أو لاضااا637الفقرة األوىل من املادة 

 آجا  هذ  االسبصارة.من  رف الصركاء. حيلد النظام األساسي شروا و

اعها يوما عألى األ ل  بل اجب  10  ء الصاااااااااركاء لألج ايات الاامم خ يبم اسااااااااابلعا

ابض ن  لفاكس أو الربيل األلكرتوني،لواساطم رسالم مض ونم مع إفادة لاالسب م، ا 

 اإلشارة إىل جلو  األع ا .

لك، من  رف مفوض أو مفوضاااااي جيري االسااااابلعاء من  رف املزاااااري أو يف غياب ذ 

 احلزالات عنل اال بضاء.

ألجوء إىل بيني املواضيع لصكل جينل الأن يبض ن االسبلعاء جلو  األع ا  مع اجيل 

 أيم وثارق أخرى.

 ناقاد اجل ايم.جيل كذلك أن يبض ن اإلسبلعاء ااريذ و مكان ا

ا ال  ص أو إذا كانوا ميثألون ميزاوغ لصاريك أو علة شاركاء  ارطين عألى ن ف احل   

اامم إىل ن يقوموا للعوة اجل ايم اليقل عن الرلع من الصاااركاء والرلع من احل اااص أ

 االناقاد. ويابرب كل شرا خمالف كأن مل يكن.

أن  زاااااااري اناقاد مجايم عامم،ميكن لكل شاااااااريك، لال ما يطألل دون جلوى من امل

اء   اايني وكيل مكألف لاسبلعيألب س من رريس احملك م لو افه  اضاي االساباجا   

 مجايم عامم وحتليل جلو  أع اهلا.

لك ال عامها لطريقم غري  اااقيقم. ومع ذلإللغاء كل مجايم مت اسااابل اكون مارَّضااام
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 ا كانوا موجودين أو ممثألني.اقبل دعوى اإللطا  يف  الم أن الصركاء مجيا

اد  ات وله علد من األ اااوات ياجيوز لكل شااريك أن يزااااهم يف القرار  -. 370املادة 

 علد احل ص اليت ميبألكها يف الصركم.

 اسي.ال إذا أجاز ذلك النظام األسينيل عنه شخ ا آخر إال يزوغ لألصريك أن 

ينيل  لصركم سوى الطوجني. جيوز أنلكل شريك أن ينيل عنه زوجه إال إذا مل اضم ا

ني اثنني لم اليت اكون فيها الصركم لأ ل الصاركاء شاريكا آخر لب ثيأله إال يف احلا  

 فقط.

مبباليم  اسااابلعامها ل اااورةليت يبم البوكيل امل نوا ل ااالد مجايم ا اااألح لألج ايات ا

 ولنفس جلو  األع ا .

ن ء من   ا ه والب ويت لنفزه ع ال يزاوغ لصاريك أن ياني وكي  لألب اويت عن جط   

أع    0و 6و 1 كام الفقرات اجلطء اآلخر من احل اص.ويابرب كل شاارا خمالف أل 

 كأن مل يكن.

م وألقاب  اي ااريذ وحمل اجلاود  ملاوالت الصاااااركاء يف حمضااااار يبني -. 373املادة 

حملوزة ارة إىل علد   ااص االشاارتار اوأمساء الصااركاء احلاضاارينأوامل ثألني مع اإلشاا

صااااريع م وخ  ااام امللاوالت وكذلك ممن كل وا ل منهم والبقرير والوثارق املاروضااا

  ويت.القرارات اليت مت الب ويت عأليها ونبارج الب

اجل ايم  لصااريك الذي يرأسوفر يف احيلد النظام األساااسااي الصااروا اليت جيل أن اب  

 الاامم. 

ل لكل يف احملضر الذي جيل أن ي ق يف  الم إجراء اسبصارة كباليم يصار إىل ذلك

 جواب.

 أو يم من وا لخ   االسبصارات الكبال أو ابخذ القرارات يف اجل ايات -. 374املادة 

 علة شركاء ميثألون أكثر من ن ف   ص الصركم.
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رة اسابصااراهم  زل األ وا  م   أو لصاركاء األغألبيم، جتل دعوة اوإذا مل حت ال هذ   

مل ينص  ت مه ا كان علد امل واني، ماثانيم عألى أن ا الر القرارات لأغألبيم األ وا 

 النظام األساسي عألى شرا خيالف ذلك.

 كم.ال ميكن لألصركاء اغيري جنزيم الصر -. 375املادة 

 ثم لصااااركاء الذين ميثألون نزاااابم ثايقرر أي االيل عألى النظام األساااااسااااي من  رف 

ن مل يكن كل اشااااارتاا يزااااابوجل أرلا  رأس ما  الصاااااركم عألى األ ل. ويابرب كأ

 أغألبيم أرفع.

 رأس م أ ل الصاااااركاء لطيادة   ااااابه يفغري أنه ال ميكن يف أي  ا  لألغألبيم أن األط

 املا .

 أو رلحلزيادة رأس املا  لضااااااااام ا اسااااااااابثناء من أ كام الفقرة الزاااااااااالقم يبخذ  رار

  ص االشرتار.اال بيا ات من  رف الصركاء امل ثألني لن ف  

 176واملواد من  276ألوىل من املادة ال اطبق مقبضااايات الفقرات الث   ا -. 376املادة 

ال شااااااريكا عألى الصااااااركات اليت ال اضاااااام إ 670من املادة  6و 0والفقراني  672إىل 

 وا لا.

 رف املزري.اجلرد والكصوف اإلمجاليم اال من  وويف هذ  احلالم ف ن اقرير البزيري 

مفوضاااي  أو اء لال اقرير مفوضي اااادق الصاااريك الو يل عألى احلزااااب عنل اال بضااا  

 لزنم املاليم.احلزالات يف أجل سبم أشهر البلاء من إغ ق ا

بخذها لون يف سااجل القرارات اليت يال يزااوغ لألصااريك الو يل أن يفوض  اا  يااه وا 

 الاامم. عوضا عن اجل ايم

 م ألقم. هذ  املادة لطألل من كل ذي ميكن لط ن القرارات املبخذة خر ا ملقبضيات

أس املا ، ميكن يف  الم الطيادة يف ر (230-3225)جليلة( )القانون ر م  773املادة 

 م:أن حترر األسهم اجلليلة ل  لى الطرق البالي
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 اقليم   ص نقليم أو عينيم؛ -

 زبققم؛ثالبم احمللدة املقلار و املال إجراء مقا م مع ديون الصركم -

 ر يف رأس املا ؛إدماج إ بيا ي أو أرلاا أو ع وات ا لا -

ليون ع ديون الصركم، اكون هذ  الإذا مت حترير األساهم اجلليلة لواساطم مقا ام م   

 ل ااقبه خبري حماساال أو مفوض  موضااو  ع أليم   اار  زااالات يال  املزااري و يصااهل  

 احلزالات، عنل اال بضاء.

املادة  شرتار نقليم، اطبق ارايباتيف  ا  زيادة رأس املا  لواساطم اكبباب   اص ا  

623. 

ناء بالات من  رف وكيل الصركم لميكن أن يبم ساقل األموا  املبق ألم من اإلكب 

ل ساابم أشااهر  ابققق زيادة راس املا  يف أج عألى شااهادة من املودعم لليه األموا . إذا مل

كيل  اااااااااقاب احل اااااااااص، إما أفرادا أو لولألموا ، ميكن ألالبلاء من أو  إيلا  

 اهم.ميثألهم أن يطألبوا من البنك سقل مبألغ مصاركا

ينيم، يا وإما جطريا لواسطم   ص عإذا حتققت زيادة رأس املا  إما كأل -. 378املادة 

 .629انطبق أ كام الفقرة األولى ن املادة 

اضااي حملك م املخب اام لو اافه  س اغري أنه يبم اايني مفوض احل ااص لقرار من رري

 االسباجا  لطألل من املزري.

خمبألفم عن القي م  كانت القي م اليت مت اعب ادها أو إذا مل يوجل مفوض   اااااااااااااص

يف  صركم واألشخاص املكبببنياملقرت م من  رف مفوض احل ص، يزأ  مزريو ال

القي م  نس ساااانوات اجتا  األغيار عزيادة رأس املا  عألى وجه البضااااامن خ   ملة مخ

 امل نو م لألق ص املذكورة.
املزاواة ي  ا  من األ وا  املزااس ل ال يرتال عن ختفيض رأس املا  يف أ -. 379املادة 

 لني الصركاء.
لنظام ل الصاااروا ال زمم لبغيري اويؤذن فيه من  رف مجايم الصاااركاء البيببت  زااا 
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 األساسي.
  م االمسيم حل ااص الصااركاءميكن ختفيض رأس املا  لبخفيض القي -. 382املادة 

 لبخفيض علد احل ص. أو

 يوما صاارو  البخفيض خ   الث ثنييف  الم وجود مفوض  زااالات يبم ا  عه عألى م

يرفع إىل  مللعوة لألبت يف هذا املصاااااارو . وعألى األ ل الزااااااالقم الناقاد اجل ايم الاامم ا

 لبخفيض وشرو ه.ه ألسباب اعألم اجل ايم الاامم اقيي 

ملا  ال يكون ماأل  لو و   ين اا اوافق اجل ايم عألى مصاااااااااااااااااااااااااارو  لبخفيض رأس ا 

مللاوالت  ما  بل ااريذ إيلا  حمضر اخزاارر،ميكن لكل اللارنني الاارلة ديونهم إىل 

ااريذ    الث ثني يوما البلاء منيف كبالم الضااااااابط أن يارتضااااااااوا عألى البخفيض خ  

أمام  لواسااااطم ا اااارف غري  ضاااااري ويرفع ر. يبألغ االعرتاض لألصاااركم اإليلا  املذكو

 احملك م.

ون يأمر إما ل رجا  اللي أو اارضااميرفض رريس احملك م ل اافبه  اضااي االسااباجا  امل

 واعبربت كافيم. وإما لبكوين ض انات إذا ما عرضت الصركم ذلك

 ملاارضم.ميكن الصرو  يف ع أليات البخفيض خ   فرتة ا

ايم صااركم. غري أنه جيوز لألج مينع شااراء   اا ااها اخلا اام من  بل ال   -. 238املادة 

ء علد خبزااارر أن ارخص لأل زااري لصاارا   اليت  ررت البخفيض من رأس املا  غري املاألل

 حملد من احل ص من أجل إلغارها.

 (.200-0224مألغاة لا)القانون ر م .083املادة 

روا مفوضااي  زااالات  زاال الصاا أو ميكن أن ياني الصااركاء مفوضااا -. 383املادة 

 .672 املن وص عأليها يف الفقرة الثانيم من املادة

ا  ناساابم لودة اليت يطيل ر م أع اهلغري أنه جيل عألى الصااركات ذات املزااؤوليم احمل 

فوض  زااااالات عألى أو يم للون رسااااوم أن ااني م 22.222.222إغ ق ساااانم ماليم عألى 
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 األ ل.
ن  ألل اايني صااااار إليه يف الفقرة الزااااالفم، ميكملو بى يف  الم علم لألوغ الن اااااب ا

 اضاااي االساااباجا  من  رف   مفوض  زاااالات من رريس احملك م املخب ااام ل ااافبه 

 أل ل.علة شركاء ميبألكون رلع رأس املا  عألى ا أو شريك
ه   كل سااانم ماليم، أن يوجميكن لكل شاااريك غري مزاااري، مراني خ -. 384املادة 

السااابغ  .   من شاااأنه أن خيل لاساااب راريم ا  كل  لأسااائألم مكبولم إىل املزاااري  و

 اء.ويطألع مفوض احلزالات عألى اجلواب عنل اال بض
أس ما  الصااركم إما أكثر ميثألون ما ال يقل عن رلع ر أو يزااوغ لصااريك  -. 385املادة 

يس احملك م املخب اااااام مجاعات كيف ما كان شااااااكألهم رفع  ألل إىل رر أو فردى

 ن ع أليملة خرباء مكألفني لبقليم اقرير علبايني خبريأوعلو اافه  اضااي االسااباجا    
 علة ع أليات اباألق لالبزيري. أو

السااااااااااااااااباجالي نطاق مه م اخلبري إذا متت االساااااااااااااااابجالم هلذا الطألل،  لد األمر ا

ساابلعاء قانونيني لألصااركم إىل اجلألزاام ا و اا  يااه، عألى أن يبم اساابلعاء امل ثألني ال 

  قيقا. 

 صركم.عألى  زاب ال وميكنه أن جيال األاااب

فضاا   الات وكذلك إىل املزااري. جيليوجه القرار إىل مقلم الطألل وإىل مفوض احلزاا

ن  رف مفوض احلزاااااااااالات من أجل عن ذلك ضااااااااام هذا البقرير إىل البقرير املال م

 ه نفس اإلشهار.عرضه عألى اجل ايم الاامم املقبألم أن جيري ل

 فوض احلزااااالات ما مل يكن مزااااج  م ال جيوز ألي كان مطاولم مهام -. 386املادة 

 مزبقا يف الرقم مت إعلادها هلذا الغرض.

م ك فوضاااااااااي  زاااااااااالات ال ميكن اايني األشاااااااااخاص اآلاي ذكره -. 387املادة 

 الصركم: 

 أزواجهم؛ املزريين و .7
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 يازات خا م؛أ قاب احل ص الاينيم واملزبفيلين من امب .0

ا دوريم كيف ا أجور من املزاااريين أو األشااخاص الذين يبقاضاااون من الصاااركم  .0

 كان نوعها وكذلك أزواجهم.

ه لانبهاء   سنوات ماليم وانبهي مهاميبم اايني مفوض احلزاالات مللة ث   -. 388املادة 

 لزنم املاليم الثالثم.اجب ا  اجل ايم الاامم اليت ابت يف  زالات ا

ري غ ملوزعم يف مقالل أرلااجيوز  ألل اساااااااااارتداد   ااااااااااص الرلح غري ا -. 389املادة 

 ها.مزبققم لالفال من أيلي الصركاء الذين ازأل و

 لاء من اوزيع   ص الرلح.ابقادم دعوى االسرتداد  رور مخس سنوات الب

ل لودة عنلما ي ااااالر يف  ق أ ال انقل الصاااااركم ذات املزاااااؤوليم احمل  -. 392املادة 

 هأليم.األإجراء لاملنع من  أو الصركاء  كم يف الب فيم القضاريمأو ظر ازيري

ا ذا اضااا ن النظام األسااااساااي شااار    ك ا أنها ال انقل  وت أ ل من الصاااركاء إال إ

 خمالفا.

ن جراء اقل عن رلع رأس ماهلا م إذا أ ابقت الوضايم ال افيم لألصركم  -. 392املادة 

ألغألبيم عألى الصاااركاء أن يقرروا لا خزاااارر مثببم يف الكصاااوف اإلمجاليم كان لطاما

د م عألى احلزالات ل األشهر الث ثم املواليم لأل  اظام األساسي وداخاملطألولم لبغيري الن

 ن.زبلعي  ل الصركم  بل األوااليت أفرزت هذ  اخلزارر، ما إذا كان الوضع ي

ا  نهايم األخرية مألطمم يف أجل أ  اااا  إذا مل يبم اختاذ  رار  ل الصااااركم، اكون هذ 

، 621ة مع مراعاة أ كام املادزااااااااااااارر.والزاااااااااااانم املاليم املواليم األك اليت أفرزت اخل

طاعها م اخلزاااارر اليت مل ميكن ا بلبخفيض رأس ماهلا  بألغ يزااااوي عألى األ ل  ج

ااي ملااا ال حملاالد إعااادة اكوين املااا  الااذمن اال بيااا ي وذلااك إذا مل ابم خ   األجاال ا

 يقل عن رلع رأس ما  الصركم.

لرمسيم صااااااركاء يف اجلريلة ان  رف الويف كألبا احلالبني يبم نصاااااار القرار املبخذ م
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قييل  جل للارراها مقر الصاااركم واك ا يبم إيلاعه لكبالم ضااابط احملك م اليت يو

 يف سجل البجارة.

عنلما ال ابيزاااااار  أو وض احلزااااااالاتيف غياب اللعوة إىل  رار من  رف املزااااااريأومف

 م م ااألقم أن يطألل من احملك لألصاركاء امللاولم ل ااورة  ااقيقم، أمكن لكل ذي 

ذ   كام الفقرة الثانيم من هصااااااااركم. ويزااااااااري نفس احلكم مبى مل اطبق أ ل ال

 املادة.

م نح لألصااااركم أج  أ  ااااا  سااااب  يف مجيع احلاالت ميكن لأل قك م املخب اااام أن مت

ولغايم  ل الصركم إذا مت الب قيحأشاهر لب قيح الوضايم، وال ميكنها أن اقضي حب 

 يوم البت البلاريا يف املوضو .

 .ات املبارضم لألبزويم القضاريمهذ  املادة عألى الصركال اطبق مقبضيات 

ن م احمللودة إىل شاااركم اضاااام يزااابألطم حتويل الصاااركم ذات املزاااؤولي  -. 390املادة 

 موافقم الصركاء لاإلمجا .

لبغيري  م االسااااااااام لاألغألبيم ال زممال ميكن أن يبخذ  رار البقويل إىل شاااااااااركم خفي

ميطانيم أو   ات املزؤوليم احمللودة  ل أعلتذالنظام األسااساي إذا مل اكن الصركم   

اذ ه، ومع نفس البقفظات ميكن اختساااااانبني ماليبني ووافق عأليها الصااااااركاء. غري أن

ا ، إذا ركاء ميثألون أغألبيم رأس امل رار البقويل إىل شاركم خفيم االسام من  رف ش  

 مأليون نينيم األخرية يطيل عألى مثانكاان مبألغ األموا  ال ااااااااااااااااااااااااااافيم املبني يف امليطا 

 ( أو يم.82.222.222)

قا مأوشاااركم البو ااايم لاألساااهم وف يبخذ  رار البقويل إىل شاااركم البو ااايم البزااايط 

لذين ودة و وافقم مجيع الصاااركاء الألنظام األساااساااي لألصاااركم ذات املزاااؤوليم احملل 

 يقبألون أن يكونوا أو ياء.
ضااااايم   وفوض  زااااالات مزااااجل  ويبخذ  رار البقويل لال اقرير مقلم من  رف م
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 الصركم.

 ذ  املادة.يكون الغيا كل حتويل جيري خ فا لرتايبات ه

 الفصل اخلامس: يف شركات األسهم

 الفرع األول: أحكام عامة

مببوعا  أو ل أن يكون مزبو احتلد لصركم األسهم از يم شركم وجي -. 393املادة 

 لذكر شكل الصركم ومبألغ رأس ماهلا.

ركم. غري أنه ال أكثر من الصااركاء يف ازاا يم الصاا   أو جيوز إدراج اساام شااريك وا ل 

 األسهم.يزوغ أن يلرج اسم شريك موص يف شركم او يم ل

 (: 230-0225)ماللم( )القانون ر م  493املادة 

جب اعي عن مخزاااااااااام م يني ال جيوز أن يقل رأس املا  اال(:230-0225)القانون ر م  

ن يقل جل هور لإلدخار، وال جيوز أا( أو يم إذا كانت الصااااااركم ال العو 0.222.222)

العو اجل هور  ( أو يم إذا كانت الصااركم02.222.222رأس املا  عن عصاارين مأليون )

 اويم.س املا  موزعا عألى أسهم مبزلإلدخار وجيل يف كألبا احلالبني، أن يكون رأ

لطيادة  مببوعا يف أجل سااااااااااانم وا لة وجيل أن يكون ختفيض رأس املا  إىل مبألغ أ ل

رف نفس لقم إال إذا حتولت الصركم يف ظي املبألغ املن اوص عأليه يف الفقرة الزاا  ازااو 

ل وز لكل ذي م ااألقم أن يطألالطمن إىل شااركم ذات شااكل آخر. وعنل علم ذلك جي 

 قيح الوضايم.من القضاء  ل الصركم لال إنذار ممثأليها لب 

 املوضااو  يفالذي ابت فيه احملك م  انقضااي اللعوى عنلما يطو  ساابل احلل يف اليوم 

 البلاريا.
 (: 230-0225)ماللم( )القانون ر م 593املادة 

 اإلدخار، الصااااااركات اابرب شااااااركات العو اجل هور إىل (:230-0225)القانون ر م 

ليم أو إما إىل لنور أو مؤساااازااااات ما اليت األجأ لغيم اوظيف الزاااانلات اليت انصااااؤها،
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ن ، و كذلك الصركات اليت اكووك ء  ارف، و إما إىل  رق لإلشهار أيا كانت 

 م.سنلااها مقيلة يف الزار الرمسي لبور م القي

كات اليت اكون هلا وهو نفس احلا  كذلك لكل الصاار (:230-0225القانون ر م ) 

 هذ  ال فم  قبضى  وانني خا م.

كم، فضااااا  عن البيانات جيل أن يبضااااا ن النظام األسااااااساااااي لألصااااار   -. 396املادة 

 باليم:املفيلة، البيانات ال ودون إخ   لكل البيانات األخرى 023املذكورة يف املادة 

لضااارورة لني  بها االمسيم، مع الب ييط عنل او يعلد األساااهم اليت مت إ ااالارها   .7

 خمبألف أنوا  أسهم املؤسزم؛

 طء؛يم يف جطء وحلامألها يف جشكل األسهم: إما امسيم كألها فقط وإما امس .0

ضاااع ز  هلم عن األساااهم يف  الم والصاااروا اخلا ااام اليت خيضاااع هلا  بو  املبنا  .0

 لياها؛ أو  يود عألى  ريم الاو  األسهم

م  ااااام اليت  لمها كل وا ل منه ص الاينيم واقييم احلهويم أ اااااقاب احل ااااا  .2

 وعلد األسهم املزأل م مقالل احل م؛

 هذ  االمبيازات؛ هويم املزبفيلين من امبيازات خا م و بيام .4

 طة الصركم؛الصروا املباألقم لبكوين وسري    يات أجه .3

 فيم.الب  ين اال بيا ي ولبوزيع ع وةاملقبضيات املباألقم لبوزيع األرلاا ولبكو .1

 .822-0202من القانون ر م  0مألغاة  وجل املادة  -. 973املادة 

إىل  ل اااادرة عن الصاااركم واملوجهمجيل أن ابضااا ن احملررات والوثارق ا -. 398املادة 

يم اإلع نات واملنصااااااورات، ازاااااا   الغري،خا اااااام منها الرسااااااارل والفااورات وخمبألف 

 أوابارة "شااركم خفيم االساام" لمببوعم مباشاارة ولصااكل مقروء   أو الصااركم مزاابو م

إلضافم إىل ارة"شركم او يم لاألسهم" لالاأل رف األوىل "ش خ أ"أوعنل اال بضااء، لاب 

 ليان مبألغ رأس ما  الصركم.
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الذين مينع  أو ازايري شركم  أو ارةال حيق لألشاخاص الذين فقلوا  ق إد  -. 399املادة 

 عأليهم ممارسم هذ  املهام أن يكونوا مؤسزني.

 الااني: يف الشركات خفية االسم الفرع

 القسم األول: إنشاء شركات خفية االسم

 املطلب األول: عموميات 

ي شاااااركم الصاااااركم خفيم االسااااام ه (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  422املادة 

لصاااركم إال يف  لود   ااا اااهم و   يكون املزااااه ون فيها غري مزاااؤولني عن ديون ا 

 هم.أساكون  قو هم ك زاه ني ممثألم يف 

 اهم وا ل.جيوز أن ال ابض ن الصركم خفيم االسم غري مز

ألم ىل   اااص  الألم لألبلاو  ممثيقزااام رأس ما  الصاااركم خفيم االسااام إ -. 422املادة 

 زاه م لالا ل.حل ص نقليمأوعينيم مع اسببااد أي نو  من امل

 .وال ميكن زيادة أعباء املزاه ني إال لرضاهم

 طع  أو طئ رأس ماهلا إىل أسهمال ميكن لألصاركات خفيم االسام أن جت   -. 420املادة 

 أو يم. 0.222من أسهم أ ل من 

 .إال ف  يبم اأسيس الصركمجيل أن يكببل رأس املا  لكامأله. و -. 423املادة 

لرلع من ألق ااص النقليم  ا ال يقل عن اجيل عنل االكبباب أن حترر األسااهم امل ثألم ل

ى  رار يبخذ  دفاام وا الةأوعالة دفااات لناء عأل     يبم حترير الطارال يف  ي بهاا االمسيام. و  

 سااجل البلاء من اقييل الصااركم يف جمألس اإلدارة داخل أجل ال يبجاوز مخس ساانوات

 البجارة.

 نل إ لارها.حترر األسهم امل ثألم لألق ص الاينيم كامألم ع

 امألم.اظل األسهم النقليم امسيم إىل  ني حتريرها ك

 حيرر ا وال أن ا لر سنلات ما ملال ازبطيع الصركم أن اطيل رأس ماهل -. 424املادة 
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  صاركات عينيم. رأس املا  كام  إال إذا حتققت هذ  الطيادة

 املطلب الااني: يف قواعد التأسيس 

 دةلألصروا احملل  بقا املؤسزون يقوم (:822-0202)جليلة( )القانون ر م  425املادة 

 عألى يارضونه الذي األساسي لبقرير النظام القانون هذا من جليلة 020 املادة يف

 هذا يف اغيريات املؤسزني إجراء عألى يقرت وا أن هلؤالء وميكن املكبببني احملب ألني،

لطا ات  احملب ألني املكبببني عألى املؤسزون املصاورات يارض انبهي عنلما النظام.

 .أسفأله الفقرةيف  عأليها املن وص البيانات حتوي اليت االكبباب

 .النظام األساسي عألى موافقم اابرب املا  رأس يف االكببالات

 لطا م لواسطم األسهم النقليم اكبباب يثبت .لأك أله املا  رأس يكببل أن جيل

 املكببل  رف من عأليها ويو ع البطا م هذ  أ لهم واؤرخ أو املؤسزون يالها اكبباب

 لطا م إعلاد يبم .اكببالها اليت جرى الزنلات علد لاأل رف يبني أن عألى عنه أو وكيل

لأل قك م  اإلنصاء واألخرى  يل لألصركم إ لاه ا نزخبني أ أليبني يف االكبباب

 .اخب ا ها الصركم للاررة اوجل اليت الواليم حملك م غيالها يف أو البجاريم

 : االكبباب لطا م وابني

 ؛ إنصامها املطمع الصركم از يم .7

 ؛ الصركم شكل .0

 عينيم مصاركات يف امل ثل ليان جطره مع ل كبباب املوضو  املا  رأس .مبألغ .0

 ؛ لالنقود ل كبباب وذلك املخ ص

 ؛ الصركم ملقر املبو ع الانوان .2

 اليت األسهم من الفئات ليان خمبألف مع االمسيم و ي بها امل لرة األسهم علد .4

 ؛ عنل اال بضاء أنصأت

 ؛ لالنقود املكبببم األسهم إ لار . رق .3
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 اليت الزنلات وعلد أو عنوانه شركم كونه  ا  از يبه أو املكببل اسم .1

 ؛ ينجطها واللفاات اليت يكبببها

 غايم إىل عأليها لاحملافظم األموا  واملكألف لليه املودعم البنك  ا ل ليان  .7

 ؛  البجاري الزجل يف اقييل الصركم

 .لطا م االكبباب من نزخم لأل كببل سأل ت أنه ذكر .5

 : الباليم لالب رفات األرلع القيام إثر مؤسزم االسم اخلفيم الصركم اال

 لاسب م ذلك غياب ويف مجيع املزاه ني  رف من األساسي النظام .او يع .7

 اكبباب؛ لطا م لآخر أو املؤسزني املؤسس

 226 املادة أ كام وفق األ ل عألى؛ االمسيم  ي به لرلع نقلي سهم كل .حترير .0

  بقا البأسيس  ور الصركم يف لفارلة اقيي ها لال الاينيم احل ص نقل. .0

 ؛ 216 إىل 211 من لأل واد

 ؛ 217 و 213 املاداني يف عأليها املن وص اإلشهار ل جراءات القيام .2

ملودعم لليه لال ازااااااااأليم شاااااااااهادة من ا ( 230-0225)جليلة( )القانون ر م 426املادة 

داخل أجل  اأسااايزااايم يف مجايم عامم األموا ، يقوم املؤسااازاااون ل سااابلعاء املكبببني 

ص مت إكبباله لأك أله وأن احل اااااااااا شااااااااااهر. ابثبت اجل ايم الاامم من أن رأس املا 

ألى النظام ا و ابلي رأيها يف امل ااااااااااااااد م عالنقليم جرى حتريرها لاملبألغ املطألوب  انون

كثر ألس الر الم و ازااا ى مفوض أو أاألسااااساااي و ااني اإلداريني األوارل و أعضااااء جم

 لألقزالات.

ون انونا إال إذا كان املكبببون ملاوالت اجل ايم البأساااااااايزاااااااايم  ااااااااقيقم   ال اك

ات اليت ألى األ ل.  يكون علد األ واحلاضارون أو امل ثألون ميبألكون ن اف األسهم ع  

ل عن كبببم من  رفه و اكون لألوكييب بع لها كل مكببل مزاااويا لالد األسااهم امل

 .لصروااملكببل نفس األ وات اليت ملوكأله  زل نفس ا
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كافم املزااريين األوارل لألصااركم و  يو ع عألى النظام األساااسااي من  رف املؤساازااني و   

  النظام األساسي:املكبببني الراغبني يف ذلك. وجيل أن يذكر يف

 منط اإلدارة واملليريم املببع؛ -7

 يئات الصركم؛الصروا املباألقم لبصكيل وسري و   يات ه -0

  عن األسهم او  و ريم البنازم البلعنل اإل بضااء، القيود املفروضم عألى  ري  -0

 ها. وكذلك شروا القبو  والصفام لالنزبم إلي

كم.  رف املزااااريين األوارل لألصاااار يو ع عألى حمضااار اجل ايم الاامم البأساااايزااايم من  

يلا  األوارل، حبزاااااال احلالم، عن إ يزااااااأ  اإلداريون أو األعضاااااااء يف جمألس الر الم 

ك م لبجاريم أو يف غياب ذلك، حملاالنظام األساااسااي للى كبالم الضاابط لأل قك م  

 الواليم من أجل البقييل يف الزجل البجاري.

من  رف  ود  النظام األساسي املو عإذا  يم للعوة اجل هور ل كبباب ي -. 427املادة 

يف  ارراها مقر الصاااركم اليت هياملؤسااازاااني للى كبالم ضااابط احملك م املوجود لل  

 للى مكبل موثق. أو  ور البأسيس

بكبالم رحيم إىل إمكانيم اال  عجيل أن اصاري لطا م االكبباب يف الزاهم ل فم    

 م عألى نفقم الطالل. الضبطأو كبل املوثق، مع  ق احل و  عألى نزخ

رل إما وارل ومفوضااي احلزااالات األوا يبم اايني أعضاااء جمألس اإلدارة األ -. 428املادة 

اسي جطءا من النظام األساا كل وجل النظام األسااسايأو وجل ا ارف منف ال يصا     

 ومو اا وفق نفس الصروا.

 .قييل الصركم يف سجل البجارةويصرعون يف ممارسم مهامهم فاأليا البلاء من ا

ريس ارة  جرد ازاااا يبهم اايني رخيو  لألشااااخاص املاينني كأعضاااااء يف جمألس اإلد

 املليرين الاامني. أو جمألس اإلدارة وإن ا بضى احلا  امللير الاام

ي يف النقلي لاسام الصركم اليت ه  اود  األموا  احلا األم من االكبباب  -. 429 املادة
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يت دفاها ملكبببني ابني املبالغ ال ور البأساااايس يف  زاااااب م ااااريف جم ل مع  ار م ا

األقى  أجاال مثااانياام أيااام الباالاء من    كاال وا اال منهم. جياال أن يبم هااذا اإلياالا  داخاال   

 األموا .

ملصارإليها يف الفقرة أن يبم سقبها، ل ل غ القار م ا إىلويألطم من أودعت األموا  لليه، 

ألى ميكن ملن  ألاال ذلااك، اال    عاألوىل أع   إىل كاال مكبباال يثباات اكببااالااه. و 

 به.هذ  القار م واحل و  عألى نزخم منها عألى نفق

 

عريف  أو أل ؤساازااني يف حمرر موثقيثبت االكبباب واللفوعات لب ااريح ل -. 422املادة 

 كم.كبالم ضبط حمك م مكان مقر الصريود  للى 

ساااازااااني  وثقم من مطالقم ا ااااريح املؤيبققق املوثقأوكاال الضاااابط يف الاقود غري امل

 النقود. وشهادة امل رف املودعم لليه لألوثارق املقلمم له عألى ضوء أوراق االكبباب

نهم ات اليت  ام لها كل وا ل ماألقق لالب اااااااريح  ار م املكبببني وكصاااااااف اللفوع

 نزخم موثقم منه. أو م من النظام األساسيونزخ

ري هذا لاينيم واقيي ا هلا. وجييبض ن النظام األساسي و فا لألق ص ا -. 422املادة 

هم ام األسااااااساااااي يال  حتت مزااااائوليب  الو اااااف و البقييم لناء عألى اقرير مألقق لالنظ

 مرملؤساازاااني أو أ لهم أو لأ علة مفوضاااني لألق ااص مت اايينهم لطألل من ا  أو مفوض

كاء فارلة أشاخاص سواء كانوا شر  ضااري. إذا مت النص عألى منح امبيازات خا ام ل  

 أم ال، اببع نفس اإلجراءات. 

 وة الب فيم.لبفضيألي يف األرلاا و يف ع يق ل لاالمبياز اخلاص يف هذ  الفقرة احلق ا

بيازات اخلا ااام موضاااو  ا ااارف ميكن أيضاااا أن اكون هذ  احل اااص الاينيم واالم

 ع  زل نفس الصروا.جطءا من النظام األساسي ومو  منف ل يصكل

ملخو  هلم مفوضااااي احل ااااص من لني األشااااخاص ا أو يبم اخبيار مفوض -. 420املادة 
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 ممارسم مهام مفوض احلزالات.

 .وميكن أن يزااباينوا يف231 املادة خيضااع هؤالء حلاالت الباارض املن ااوص عأليها يف

 اء.ابق ل الصركم أاااب هؤالء اخلربوإجناز مه بهم خببريأوأكثر خيبارونهم. 

ة وساابل ىل  ريقم البقييم املاب ليبناو  اقريرهم و ااف كل   اام عألى  لة ويصااري إ 

ألسااااااهم األ ل القي م االمسيم ل اعب ادها ك ا يؤكل أن  ي م احل ااااااص اطالق عألى

 املطمع إ لارها.

 
مفوضااااااااااااي  أو يوضااااااااااااع اقرير مفوض (230-0225)ماللم( )القانون ر م  423املادة 

أل ل  بل ب ألني، مخزم أيام عألى ااحل ص  قر الصركم، رهن إشارة املزاه ني احمل

 او يع النظام األساسي من  رفهم.

فقم  ن البقرير املذكور يود  روإذا كانت الصااااااااااااااركم العو اجل هور ل كبباب، ف

 .211 املادة النظام األساسي وفق الصروا املن وص عأليها يف

بببني الذين ل مكانهم يوضااااع البقرير حتت ا اااارف املك( : 230-0225القانون ر م )

 طريم منه عألى نفقبهم.اإل    عأليه أو احل و  عألى نزخم كامألم أو ج

زني ن األسباب، ف  حيق لأل ؤسإذا مل يبم اأسيس الصركم ألي سبل م -. 424املادة 

ا لاساااابثناء  اااارفهالنفقات اليت مت  أو ممالرجو  عألى املكبببني لصااااأن االلبطامات املرب

س ملذكورون إذا مل يبم اأسااااااااااااايعلم ا رتام ما البطم له املكبببون ا أو  الم البلليس

 الصركم لفاألهم.

الصاااااركم اليت هي يف  ور   يوضاااااع ليان الب ااااارفات املنجطة حلزااااااب   -. 425املادة 

ل عن كل رة إىل االلبطام الذي ساايرتاالبأساايس  بقا ملا هو مذكور أع  ، مع اإلشااا 

ا شااارة املزاااه ني وفق الصاارو ا اارف من هذ  الب اارفات لالنزاابم لألصااركم، رهن إ  

 املن وص عأليها يف هذ  امللونم.
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النظام  كن لأل زاه ني أن يفوضوا  وجلل كبباب، ميإذا مل ابم دعوة اجل هور 

ه م االلبطام علة مزاه ني من لينهم م أو األساسيأو وجل ا رف منف ل إىل مزاهم

كم لبجارة  ثالم حت ل الصرحلزاب الصركم، ويكون اقييل  لألصركم يف سجل ا

 بها موضقم يف البفويض.لهذ  االلبطامات، لصرا أن اكون حملدة وكيفي

حت ألها  قييل الصركم يف سجل البجارة الم دعوة اجل هور ل كبباب، يرتال عن ايف 

 ذلك. االسبثناريم أو الااديم ل لبطامات إذا  ررت اجل ايم الاامم األوىل

الاامم  أن يبم ولقرار من اجل ايم ساااااااااااااواء متت دعوة اجل هور ل كبباب أم ال، جيل

البأسيس  فارلة الصركم املوجودةيف  ورلالااديم لأل زاه ني حت ل الب رفات املنجطة 

رات الث   وفق ما هو مصااااار إليه يف الفق اليت مل يقع إع م املزاااااه ني احملب ألني لها

 الزالقم.

قيفم ها أع  ،ينصاار إشاااار يف  اا   ين ا انجط اإلجراءات املن ااوص عألي -. 426املادة 

اجلهم اليت أعلت عقل  أو قاإلشاااار املوث  خمو  هلا نصاار اإلع نات القانونيم،يو ع هذا

لما حي اال أوعضااو يف جمألس اإلدارة عن نيأوأ ل املؤساازاا الصااركم أن ا بضااى احلا 

 عألى افويض خاص لذلك.

 ويبض ن هذا اإلشاار البيانات الباليم:

 ارها؛از يم الصركم مببام، عنل اال بضاء، لصا .7

 شكل الصركم؛ .0

 إشارة مقبضبم حملل الصركم؛ .0

  عقل البأسيس؛رة يفملة اسب رار الصركم املذكو .2

 عنوان مقر الصركم؛ .4

 ااف  ااص النقليم لاإلضااافم إىل ومبألغ رأس ما  الصااركم مع ليان ملبألغ احل .3

 مقبضل لبقييم احل ص الاينيم؛
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دارةأوملفوضااااي احلزااااالات االساااام الصااااخ ااااي والاارألي ألعضاااااء جمألس اإل  .1

 و فبهم ومو نهم؛

 ألرلاا؛وزيع ان اال بيا ي وامقبضيات النظام األساسي املباألقم لبكوي .7

 ة كل شخص،االمبيازات اخلا م املن وص عأليها لفارل .5

از  هلم األقم لقبو  األشخاص املبناإلشاارة عنل اال بضااء لوجود مقبضايات مب    .72

 ه البت يف  ألبات القبو ؛عن األسهم واايني جهاز الصركم املخو  ل

 جل يف دارراها الصاااااركم اليتاإلشاااااارة إىل كبالم ضااااابط احملك م اليت او .77

 سبقيل يف سجل البجارة امل زور لها.

ألى الب ااريح اإلدارة األوارل زيادة ع يباني عألى املؤسازااني و أعضااء أجهطة   -. 427املادة 

 لم الضبط:ل قم البأسيس، القيام ل يلا  ما يألي يف كبا

 نزخم منه؛ أو أ ل النظام األساسي .7

ملا  ا بني االكببالات يف رأسنزاااااااخم من شاااااااهادة االكبباب ودفع األموا  ا  .0

 هم؛وكذا   م األسهم احملررة من  رف كل مزا

 لصاااااخ ااااايم والاارأليم وعناوين ار م م ااااال م لأل كبببني ابضااااا ن األمساء ا .0

كبببم ومهنهم وعلد األسااهم امل وجنزاايات املكبببني لاإلضااافم إىل  اافااهم  

 هم؛ومبألغ اللفاات اليت  ام لها كل وا ل من

 اقرير مفوض احل ص، عنل اال بضاء؛ .2

املليريم ومفوضاااي  أو دارةأو املليريموثيقم اايني أعضااااء أجهطة اإل نزاااخم من .4

 لب رف منف ل. احلزالات األوارل، إذا متت هذ  البز يم

ازأليم    االكبباب النقليم مقالليقوم وكيل جمألس اإلدارة لزاقل أموا  -. 428املادة 

 كم يف سجل البجارة.شهادة من كاال ضبط احملك م اثبت اقييل الصر

ن لصركم داخل أجل سبم أشهر ميألطم املؤسازاون يف  الم علم اأسايس ا    -. 429ة املاد
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أمر  ني. وميكن لكل مكببل اساااب ااالار ااريذ إيلا  األموا ، ل رجاعها إىل املكببب

بني لال مللفوعم واوزياها عألى املكبباسااااااباجالي لبايني من يقوم لاساااااارتجا  األموا  ا 

 خ م اكاليف البوزيع. 

ا  لقيام من جليل ل يلا  األموإذا  رر املؤساااااازااااااون ال قا اأساااااايس الصااااااركم لطم ا  

 .212و  229ولالب ريح املن وص عأليه يف املاداني 
ذ  املادة ص عأليه الفقرة األوىل من هاابرب الصاااركم غري مؤسااازااام داخل األجل الذي ان

 ألجل.م ذلك ا بل ان را 220 املادة  ين ا ال انجط كل اإلجراءات املن وص عأليها يف

 أو م خفيم االساام، ياني مفوضيف  الم حتويل شااركم  ار م إىل شاارك  -. 402املادة 
 ااوم بقلير  ي م عنا ار أ او  وخ  علة مفوضاني لألبقويل يكألفون حتت مزاؤوليبهم ل  

  عألى ا مل يبفق الصااركاء لاإلمجاالصااركم واالمبيازات اخلا اام لأمر اسااباجالي، م  

يل من أ لهم، ويكألف مفوضااااو البقو أو لصااااركماايينه، وذلك لطألل من مزااااريي ا

 كذلك ل علاد اقرير عن وضايم الصركم. 
لزااالقم، وال زات املصااارإليها يف الفقرة ايبت الصااركاء يف اقييم الانا اار ومنح االمبيا 

 يزوغ هلم ختفيضها إال لاإلمجا .
 عألى مفوضي البقويل. 210ادة اطبق أ كام الفقراني األوىل والثانيم من امل

ألصركم عألى أن الوضايم ال افيم ل جيل أن يصهل اقرير مرا يب البقويل -. 402املادة 

 مقر ذا البقرير حتت ا رف الصركاء يفاحملولم ال اقل عن مبألغ رأس ماهلا. ويوضاع ه 

 البقويل. ويف اقاد اجل ايم امللعوة لألبت يفالصاركم مثانيم أيام عألى األ ل  بل ااريذ ان 

قق لنص جه نص البقرير لكل شريك وأن يألاليم، جيل أن يو الم وجود اسابصاارة كب  

 القرارات املقرت م.
افقم يف ركاء لاإلمجا  وابني هذ  املويابرب البقويل لا   إذا مل يوافق عأليه الصاااااااااااااااااا

 حمضر.
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 فية االسمالقسم الااني: يف تسيري ورقابة الشركات خ

 املطلب األول: يف التسيري

 أ. أجهزة اإلدارة واملد(ر(ة

ركم خفيم (: حتلد  ريقم إدارة كل شاااا230-0225)جليلة( )القانون ر م  400املادة 

 لباليم:اسي الذي خيبار لني ال يغ ااالسم ل فم ال لبس فيها لواسطم النظام األس

 م عامم؛شركم خفيم االسم ذات جمألس إدارة ومليري -

 شركم خفيم اإلسم ذات جمألس ر الي. -

يقم إداراها و ة سااريها، أن اغري يف أي و ت  رفرتيزااوغ لألصااركم خفيم اإلساام، خ    

 م الاامم غري الااديم.مليريبها عألى أن يبخذ القرار من  رف اجل اي

ن ث ثم املليريم جمألس إدارة يبكون ميلير الصااركم خفيم اإلساام ذات جمألس اإلدارة و

 كثر.أعضاء عألى األ ل ومن اثأ عصر عضوا عألى األ

لود جم و  علد ادة علد هؤالء االثأ عصر إىل  متكن زي غري أنه يف  الم االنلماج،

م، ( أشاااهر يف الصاااركات املنلجم 3بم )اإلداريني املطاولني لوظارفهم منذ أكثر من سااا

ليل ال (. في ا علا  الم انلماج ج02) عألى أن ال يطيل هذا الالد عألى أرلام وعصاااااااارين

أو املاطولني أو  يني املبوفنيبلا  اإلدارميكن القيام لأي اايني إلداريني جلد أو اساااااااااااب

 فيضه إىل اثأ عصر.املزبقيألني، ما دام علد اإلداريني مل يقع خت

 اامم الااديم.ياني اإلداريون من  رف اجل ايم ال -. 403املادة 

 وجل ا رف منف ل يصكل  أو ألسااسي يبم اايني اإلداريني األوارل  وجل النظام ا

 .228قا لأل ادة فجطءا من النظام األساسي املذكور و

م م الاامم االساااااابثنارياالنف ااااااا ، ميكن أن ابوىل اجل اي أو غري أنه يف  الم االنلماج

 هذا البايني.
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كن م ما علا البايينات اليت مييال لا   كل اايني مت خر ا لأل كام الزاااااااااااااااااااالق

 .261ة إجرامها وفق الصروا املن وص عأليها يف املاد

مانويني لصاااروا  أو  بيايني خيضاااع اإلداريون ساااواء كانوا أشاااخا اااا   -. 404املادة 

 بضاااااء، يف لقوانني املا و  لهاأوعنل االاألهأليم و واعل الباارض املن اااوص عأليها يف ا 

وا فوض  زالات الصركم وفق الصرالنظام األسااساي واباارض مه م إدارميع مهام م  

 .231املن وص عأليها يف املادة 

اسي ما ما مل يبضا ن النظام األسا   لصاخص مانوي أن ياني إداريا  ميكن -. 405املادة 

نفس ز يم ممثل دارم عنه خيضع لخيالف ذلك، وجيل عألى هذا الصخص عنل اايينه ا

ن إداريا مللنيم واجلطاريم ك ا لو كاالصاااروا وااللبطامات ويبق ل نفس املزاااؤوليات ا

 لذي ميثأله.ألصخص املانوي البضامنيم للامسه اخلاص، وذلك دون املزاس لاملزؤوليم ا

، أليه إل غ الصاااااااااااركم دون اأخريإذا عط  الصاااااااااااخص املانوي ممثأله اللارم، وجل ع

فس ثأله اللارم اجلليل. وينطبق نلواسااااااطم رسااااااالم مضاااااا ونم، لذلك الاط  ولهويم مم  

 اسبقالم امل ثل املذكور.  أو يف  الم وفاة الصيء

ع أله  ل إداري إال إذا كان عقلال ميكن اايني أجري لألصااركم يف من اا  -. 406املادة 

 خر ا ه. ويابرب لا   كل اايني متيباألق  ن اااال فاألي. ويظل مزاااابفيلا من عقل ع أل

ر فيها ن لط ن امللاوالت اليت شاااااااااااااااارأل كام هذ  املادة. وال يرتال عن ذلك البط 

 اإلداري املاني ل ورة غري  انونيم.

عضااااااء رلطهم لالصاااااركم عقود ع ل ثأل  أيبجاوز علد اإلداريني الذين اال ميكن أن 

 جمألس اإلدارة.
  الد من أسااهم الصااركم حيلدجيل عألى كل إداري أن يكون مالكا ل -. 407املادة 

نظام عن الالد املفروض  وجل ال النظام األسااااااااساااااااي. وال ميكن أن يقل هذا الالد 

 بضااااى جل ايم الاامم الااديم، إن اااألساااااسااااي املخو  لأل زاااااه ني  ق احلضااااور يف  

 احلا .
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أن  ضاا ان املزااؤوليم اليت ميكن خت ااص هذ  األسااهم، ول اافم غري  الألم لألقزاا م، ل  

م يري الصاااااركمأو بى عن ا ااااارفااه يبق ألها اإلداريون مجاعمأوفرادى  ناسااااابم ازااااا 

 الصخ يم.

م يألبفويت. وينص عألى علم  الألجيل أن اكون أساااااااااهم الضاااااااااا ان امسيم وغري  الألم ل 

 البناز  يف سجل البقوي ت للى الصركم.

 األساااهم غري مالك لألالد املفروض من إذا كان أ ل اإلداريني يوم اايينه -. 408املادة 

ي اااقح  زااابقي  ل ااافم األقاريم، ما مل إذا مل يال مالكا له خ   ملة انبلاله عل م أو

 وضايبه داخل أجل ث ثم أشهر.

 ذوو  قو ه  ريم الب اارف أو يطاو  مهامه مل يال يزاارتجع اإلداري الذي -. 409املادة 

اباألق  م عألى  زاااالات آخر سااانم ماليميف أسااهم الضااا ان  وجل موافقم اجل ايم الاام 

 لفرتة ازيري .

ألى ا رتام مفوضااااااو احلزااااااالات حتت مزاااااائوليبهم ع   أو يزااااااهر مفوض -. 432املادة 

ا يف اقريرهم إىل هلاا ، وياألنون عن كاال خرق208و  207األ كااام الواردة يف املاااداني 

 اجل ايم الاامم الااديم.
ملة وظارف  : حيلد النظام االسااااااساااااي (230-0225)جليلة( )القانون ر م  432املادة 

 6اجل ايات الاامم و ساااااااانوات يف  الم اايينهم من  رف 2االداريني دون أن اطيل عألى 

 اسي.سنوات يف  الم اايينهم عن  ريق النظام االس

بت يف  زااااااالات اجل ايم الاامم الااديم اليت ا ري عنل نهايم اجب ا انبهي وظارف االدا

وليم هذا   الزااااانم اليت انبهي فيها منلاخر ممارسااااام منبهيم ويناقل هذا االجب ا  خ 

 االداري.

ميكن ظام األسااساي عألى خ ف ذلك. و  ميكن إعادة انبجاب االداريني ما مل ينص الن

كون هذا االنهاء  ايم الاامم الااديم دون أن ياجلانهااء مهامهم يف كل و ت من  رف  

 ملرجا يف جلو  أع اهلا.
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ثر من مقاعل يف  الم شاااااغر وا لأوأك( 230-0225)ماللم( )القانون ر م  430املادة 

د اإلداريني عن ألي مانع آخر دون أن يقل عل أو االسااااااابقالم أو اإلداريني لزااااااابل الوفاة

بايينات مؤ بم ساااااسااااي ميكن جملألس اإلدارة القيام لاألاحلل األدنى احمللد يف النظام 

 لإلداريني يف الفرتة الفا ألم لني مجايبني.

ني دعوة قااانوني جياال عألى لااا ي اإلداري عناالمااا يقاال عاالد اإلداريني عن احلاال األدنى ال 

ذ الصااااااااااااغور،  يبالى ث ثني يوما من اارياجل ايم الاامم الااديم ل ناقاد داخل أجل ال

 أعضاء اجملألس.   ل اسبك ا 

مم هلذا لاساابلعاء اجل ايم الاا : إذا مل يقم اإلداريون البا ون(230-0225القانون ر م )

أويف   رريس احملك م البجاريمالغرض، لكل شاااخص مهبم أن يألب س لطألل موجه إىل

 دارة ل يباهل لهذا االسااااااااااااااااابلعاء و لغيالها، إىل رريس حمك م الواليم، اايني وكي

 االجب ا .

ثالثم أع  ، ة،  وجل الفقراني األوىل واللبايينات اليت  ام لها جمألس اإلدارختضاااااع ا

القرارات  ، ويف  الم علم امل ااااااد م، اظلإىل م ااااااد م اجل ايم الاامم الااديم املقبألم

 .والب رفات اليت سبق أن اختذها اجملألس  احلم

ميكن   ايم ل ناقاد،دعوةاجل أو املبطألبم عنلما يغفل جمألس اإلدارة القيام لالبايينات

ه  اضاااااي االساااااباجا  اايني  لكل ذي م اااااألقم أن يطألل من رريس احملك م ل ااااافب 

امل اد م عألى  أو  ل القيام لالباييناتوكيل مكألف للعوة اجل ايم الاامم ل ناقاد  

 األك اليت متت  وجل الفقرة الثالثم.
 (230-0225)ماللم( )القانون ر م 433املادة 

قبولم إال حبضااااور ن ااااف  ( ال يلاو  جمألس اإلدارة ل ااااورة م230-0225ن ر م القانو)

 أعضاره عألى األ ل.

 ملباألقم ل سااابلعاء جمألس: حيلد النظام األسااااساااي القواعل ا(230-0225القانون ر م )
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 ات الواردة يف هذا القانون.اإلدارة وملاوالاه و ذلك مع مراعاة املقبضي

اص ملصاااااركني يف االجب ا  واألشااااخاوميزااااك سااااجل لألقضااااور يو اه كل اإلداريني 

 ألي سبل أخر. أو كام هذ  امللونماآلخرين احلاضرين فيه سواء  وجل  كم من أ 

أغألبيم ألى وجوب أغألبيم أكثر علدا، لابخذ القرارات، ما مل ينص النظام األساااسااي ع

 يرجح  وت الرريس ما مل امل ثألني.أويف  الم ازااوي األ اوات   أو األعضااء احلاضارين  

 ص النظام األساسي عألى خ ف ذلك.ين
 ر يف اجب اعات جمألس اإلدارةيألطم اإلداريون وكل األشاااااااااااخاص امللعوين لألقضاااااااااااو 

 ناسااااااااااابم  أو ا ون لها عأل ا خ  لكب ان املاألومات ذات الطالع الزاااااااااااري اليت حي

 الطالع. االجب اعات لال انبيههم من  رف الرريس لهذا
ىل االدخار، الصاااااااركات اليت العوا ا (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  434املادة 

نم لألبل يق غري امل اارفيم مألطمم لوجود جل البنور، البأمني، واملؤساازااات املاليم االخرى

 ابكون فقط من أعضاء مزبقألني.

غري، ان ينصاااااأ داخأله  زااااااعلة ال  ميكن جملألس االدارة اذا كان يرى ذلك ضاااااروريا

ا هلا لألرأي. للراسم املزارل اليت يقلمه ممزااه ني أو غري مزاه ني، جلان فنيم مكألف 

 يااها.يبألغ اجملألس لنصاا هذ  الألجان وآرارها واو 

 . ارس أنصطبها حتت مزؤوليبهحيلد اجملألس اصكيألم و   يات الألجان اليت مت

ملاألومات ذ  الألجان لا رتام كب ان ايألطم مجيع األشاخاص املصاركني يف اجب اعات ه 

 .266املادة  األخرية مناملن وص عأليها يف الفقرة 

ألس ضر جألزات حيررها كاال اجملاثبت ملاوالت جمألس اإلدارة يف حما -. 435املادة 

الرريس  وا ل عألى األ ل. وإذا أ اااااب حتت سااااألطم الرريس ويو اها هذا األخري وإداري

 أل ل.مانع و ع حمضر اجلألزات إداريان اثنان عألى ا
صري كذلك إىل أي حلاضرين وامل ثألني واملبغيبني واااصري احملاضر إىل أمساء اإلداريني 

اصااااااري إىل  ضااااااور أو غياب  شااااااخص آخر  ضاااااار  يألم االجب ا  أو جطء منه، ك ا
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 انوني.األشخاص امللعوين حلضور االجب ا   بقا لنص  

االت أثناء ا يبم إعلادها ويف أ  ااى احلابألغ هذ  احملاضاار ألعضاااء جمألس اإلدارة  امل 

 ظات اإلداريني يل يف حمضر االجب ا  املوالي م جب ا  املوالي، ويقاللعوة الناقاد اال

ر  بل ذا مل يبأت أخذها لاالعببا و  نص احملاضاااااار املذكورة أو  ألبات الب ااااااقيح إ

 ذلك.

 ل خاص ميزك يف مقر الصركماود  حماضر اجب اعات اجملألس يف سج -. 436املادة 

 ا املقر.م اليت يوجل للارراها هذ ويبم ار ي ه واو ياه من  رف كاال ضبط احملك

وفق  بقألم مر  م لبزااألزاال ومو امميكن ااويض الزااجل املذكور  ج وعم أوراق مزاا

اق متنع كل إضاااااافم يف هذ  األورالصاااااروا املن اااااوص عأليها يف الفقرة الزاااااالقم، و  

 وكذلك  ذفها أو ااويضها أو  ألل ارايبها.
يس أل وا  حتت مرا بم الررل ايبقى الزااااااااااااااااجل أو جم وعم األوراق املذكورة يف ك

ألل أو مفوض احلزااااااالات عأليه لط وكاال اجملألس. وجيل ا    اإلداريني ومفوضااااااي

 ربوا عن كل خمالفم لصاااااأنمنهم، وجيل عألى مفوض أو مفوضاااااي احلزاااااالات أن خي

اقريرهم  دارة ، وياألنوا عنها يفمزااكها، كأل ا اطألل األمر ذلك، أعضااااء جمألس اإل 

 ااديم.الاام لألج ايم الاامم ال

اال أ ل املليرين الاامني وك ي ااااااااااالق رريس جمألس اإلدارة  فرد  أو -. 437املادة 

 مزبخرجااها. اجملألس ماا عألى  قم نزذ حماضر امللاوالت أو

إلداريني ه إل امم اللليل عألى علد ايكفي اإلدالء لنزاااخم من احملضااار أو مزااابخرج من 

 جألزات جمألس اإلدارة. زم مناملطاولني وعألى  ضورهم أو متثيألهم أثناء جأل

 ات.قم هذ  النزذ أو املزبخرجخ   ا فيم الصركم ي ادق أ ل امل فني عألى  

ألس اإلدارة، عألى ساااااااااابيل لل  ميكن لألج ايم الااديم أن ار اااااااااال جمل -. 438املادة 

عضاااااره ون  يل ويوزعه اجملألس عألى أاحلضااااور، مبألغا ساااانويا ثالبا، حتلد  اجل ايم د
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 م ر م.وفق النزل اليت يراها 

يضااااااات  ني مقالل املهام أو البفوك ا حيق لأل جألس لنفزااااااه أن ير اااااال لباض اإلداري 

 262ادة لألجان املن اااوص عأليها يف املاملوكألم إليهم ل اااورة خا ااام ومؤ بم وألعضااااء ا

 .269يت ن ت عأليها املادة مكافأة اسبثناريم لصرا مراعاة اإلجراءات ال

 اااا  لزااافر والبنقل الألذين يب ان لاميكن له كذلك الرتخيص لبزاااليل م ااااريف  

 ها لقرار منه.الصركم وذلك لال أن يكون اجملألس  ل البطم ل

 يف االسبغ  .الرج املكافآت وازليل امل اريف يف لاب اكال

خر من يبألقوا لهذ  ال ااااااااااااااافم أي أجر آ مع مراعاة هذ  األ كام ال حيق لإلداريني أن

  رار خمالف لا  . لالصركم. ويال كل شرا خمالف كأن مل يكن وك

 لني شركم اافاق كل ُيارض أن جيل  (225-0202جليلة القانون ر م  ( 439 املادة

 فيه لألرتخيص الااديم الاامم عألى اجل ايم الاامني مليريها أو إدارييها وأ ل االسم خفيم

 .مزبقا

 ل فم لها مانيا الاام أو امللير اإلداري يكون اليت االافا ات عألى احلكم نفس يزري

 .وسيط شخص  ريق عن الصركم مع يباا ل  وجبها اليت أو مباشرة غري

 االافا ات خيص في ا الااديم مزبقا الاامم اجل ايم ارخيص عألى احل و  يألطم ك ا

 اأو مليريه الصركم إداريي أ ل كان إذا مؤسزم، وأي خفيم االسم شركم لني املربمم

 هلا مزريا أو حملودة غري ل فم فيها مزؤوال شريكا أو املؤسزم لبألك مالكا الاامني

 .هلا عاما مليرا فيها أو إداريا أو

 (230-0225مألغاة لاا:) القانون ر م  -. 442املادة 

 ل شاار الاام املاأ امللير أو اإلداري ُيألطم (225-0202جليلة القانون ر م (  442 املادة

 ك ا أع  ، )جليلة( 269 املادة عأليها لاافا يم اطبق ياألم عنلما اإلدارة جمألس رريس
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 لبقيم ولالكصف اناز  امل ا  ا نيف ذلك يف  ا االافا يم يف م ألقبه يألطم لبفزري

 .املاامألم ومبألغ لصروا املباألقم الل يقم كل املاألومات عن واملزاه ني اإلداريني

 اخلاضام االافا يات   يع مفوضي احلزالات أو املفوض اإلدارة جمألس رريس يصِار

 اجل ايم عألى ااريذ عرضها  بل يوما (62) ث ثني أجل يف أع  ، جليلة 269 لأل ادة

 .لأل  اد م عأليها املقبألم الااديم الاامم

 ابت اليت لألج ايم االافا يات  و  هذ  خا ا اقريرا احلزالات مفوضي أو مفوض يقلم

 .فيه

 الااديم الاامم اجل ايم اناقاد  بلاملاامألم   يثيات احلزالات ومفوضو املزاه ون َيْلُرُس

 .لأل زاه ني

 الن اب  زاب يف أسه ه وال ُاقزل الب ويت يف يصارر أن لاألمر لأل اأ ميكن ال

 .واألغألبيم

 املباألقم املاألومات كل الزنوي لألقزالات اقرير  يف ينصر لأن اإلدارة جمألس رريس ُيأْلَطُم

 .االافا يات امل ا  وشروا لبناز 

مم ومرخص م األخرية انفيذ اافا ات مرب ين ا يبوا ال، أثناء الزانم املالي   -. 440املادة 

خل اجل وض احلزااالات لهذ  الوضااايم دالها خ   الزاانوات املاليم الزااالقم، يصااار مف

 م.ث ثني يوما البلاء من اخببام الزنم املالي

 أو رريس اإلداري مزؤوليم  يام ميكن (225-0202جليلة القانون ر م (  443 املادة

 اآلخرين، اإلدارة جمألس أعضاء ومن احملب ل لاألمر املاأ الاام امللير أو اإلدارة جمألس

 أو لالصركم يف اإلضرار عأليها امل ادق غري أو عأليها امل ادق ابزبل االافا يات عنلما

 .املزاه ني
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 اإلداري عألى حتكم أن عن الضرر، الباويض دفع عألى ع وة املخب م، لأل قك م جيوز

 اإلدارة أعضاء جمألس احملب ل ومن لاألمر املاأ الاام امللير اإلدارة أو جمألس رريس أو

 .املاامألم عأليها من َاَق َّأُلوا اليت األرلاا لرد اآلخرين

 الاام امللير أو اإلدارة جمألس أو رريس اإلداري ضل ا را أن املخب م لأل قك م جيوز

 إدارة أو ازيري  يادة أو من لاملنع اآلخرين اإلدارة ألسجم أعضاء ومن احملب ل لاألمر املاأ

شخص  وكل  رفيم أو جتاريم مؤسزم كل غري مباشرة، أو مباشرة ل فم مرا بم أو

 .ا ب ادي نصاا ذي مانوي

دون سالق ارخيص من  926يف املادة  ميكن إلطا  االافا ات املصاارإليها  -. 444املادة 

م لصااااركم، ل اااارف النظر عن مزااااؤوليجمألس اإلدارة إذا ارابت عنها نبارج مضاااارة لا

 اإلداريأوامللير الاام املاأ لاألمر.

ه إذا كان اء من ااريذ االافاق. غري أنابقادم دعوى اإللطا   رور ث   ساااااااااانوات البل

 ه. لذي ظهر فيخمفيا ف ن للايم أجل البقادم اال من اليوم ا

ن يارض له اجل ايم الاامم لال أ ميكن أن يب فى البط ن عن  ريق ا ااااااااااويت اقوم

ن أجألها ناو  الظروف اليت مل يببع معأليها مفوضاأومفوضاو احلزاالات اقريرا خا ا يب   

 .221لفقرة الرالام من املادة إجراء احل و  عألى الرتخيص. واطبق مقبضيات ا

ىل إ اا ا ارساام دعوى الباويض الراميم إوال حيو   رار اجل ايم الاامم الااديم دون مم

 الضرر الذي حلق الصركم. 

الاقل،  ملانويني، حتت  ارألم لط نمينع عألى اإلداريني غري األشااااخاص ا -. 445املادة 

أن   ا مينع عأليهم الا ل عألىاال رتاض لاااااااااااأي شكل من األشكا  من الصركم، ك

 لأيم  ريقم أخرى وأن أو زاب اجلاريم الصاركم سقبا عألى املكصوف يف احل متنح هل

 .اض ن ا بيا يا البطامااهم جتا  األغيار أو اكفل

نع عألى ماليم، ال يطبق هذا امل أو مغري أنه إذا كانت الصاركم ازابغل مؤسازم م رفي   
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 املربمم وفق شروا عاديم.الا أليات البجاريم املابادة لبألك املؤسزم و

انويني مل ثألني اللار ني لألشاااااااخاص امليزااااااارى نفس املنع عألى املليرين الاامني وعألى ا

يهم يف وأ اااهار األشاااخاص املصاااار إل   اإلداريني. ك ا يطبق كذلك عألى أزواج وأ ارب

 وسيط. هذ  املادة إىل اللرجم الثانيم وعألى كل شخص

من لني أعضااااااااااره  ةينبخل جمألس اإلدار (230-0225)ماللم( )القانون ر م 446املادة 

رريزاااااا يكون، حتت  ارألم  266ادة وفق الن ااااااب واألغألبيم املن اااااوص عأليه ا يف امل 

 لط ن اايينه، شخ ا  بيايا.

موريبااه كاا داري، وميكن جتاالياال     ياني الرريس ملاالة ال ميكن أن ابجاااوز ماالة مااأ   

 انبخاله. 

 كن.يا خمالف يال كأن مل ميكن جملألس اإلدارة عطله يف أي و ت. وكل شر

 هو يلير منا صااه. ويابربيزابلعي الرريس جمألس اإلدارة و  (:230-0225)القانون ر م 

 اامم.الضامن حلزن سري جمألس اإلدارة واملليريم ال

اإلدارة  ازااااويبها  ضاااااريا خيضااااع جمألس  أو يف  الم ا اااافيم الصااااركم  -. 447املادة 

قك م أن ميكن لأل ونم. إال إنه لألقظر وساااااااقوا احلق املن اااااااوص عأليه يف هذ  املل 

زاات راجام لب اافيمأوالبزااويم القضاااريم لياافيه منها إذا أثبت رريس جمألس اإلدارة أن ا

 إىل و و  خط  خطري يف ازيري وإدارة الصركم.

اني  بقا ألس اإلدارة عألى اإلداري املاطبق أ كام الفقرة الزاالقم عوضا عن رريس جم 

 يف  لود الوظارف املزنلة إليه. 202لأل ادة 
ا رتاا من الرريس، يكألف ياني جمألس اإلدارة كاااااباااا لأل جألس، لااا  -. 448ادة املااا

فق ر حماضر اجلألزات وإيلاعها ولبنظيم االجب اعات حتت سألطم الرريااااااااااااااس ولبقري

لكاال . وميكن أن يكون هذا ا263و 260الصاااااااروا املن اااااااوص عأليها يف املاداني   

 خارج الصركم عألى أن نشاخ ا من ذوي االخب اص يبم اخبيار  م  أو أجريا لألصاركم 

 ال يكون من مفوضي احلزالات.
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ال اجملألس وكيفيم  زااااااااااااااااالها حيلد اجملألس مقلار مكافأة كل من الرريس وكا

 ودفاها.

دارة و امللير : للال من جمألس اإل(230-0225مكررة )جليلة( )القانون ر م  448املادة 

أعضاء  مصاكل من ل جمألس مليرين الاام، متكن إدارة الصاركم خفيم االسام من  ب  

 ألساسي.حيلد علدهم و ملة إنبلالهم لواسطم النظام ا

( ساااااانوات، ولكن ميكن جتليل  2) ال ابالى مأموريم اعضاااااااء جمألس املليرين أرلع

 مأموريبهم علة مرات  زل نبارجهم.

 لألر الم. ميارس جمألس املليرين وظارفه حتت إشراف جمألس

م  اافم س االدارة الذي خيو  أل لهياني ويقا  أعضاااء جمألس املليرين من  رف جمأل

ط ن خا اااا  بيايني، حتت  ارألم لالرريس. ويكون األعضااااء يف جمألس املليرين أشااا

 الم أن  جيوز ألي عضااو يف جمألس الر البايني وميكن إخبيارهم من غري املزاااه ني. ال

 يكون يف نفس الو ت من ض ن جمألس املليرين.

ا من جمألس س اإلدارة لناءا عألى ا رتاأليزوغ عط  أعضاء جمألس املليرين من  رف جم

ل  ق. يكون موجبا لباويض الضرر ا الر الم، وإذا  رر الاط  من دون سابل مصرو ، 

 جمألس قلا لألا ل، ف ن عط  الاضااو يفيف  الم أن املاأ كان  ل ألرم مع الصااركم ع

  املليرين من وظارفه ال يؤدي إىل فزذ الاقل.

س الر الم عضاااااء جمألس املليرين من  بل جمألمن أحتلد  ريقم ومبألغ أجر كل وا ل 

 الذي  ام لا رتا هم.

لاسم  يف كل الظروف كل القرارات يب بع جمألس املليرين لأوساع ال   يات ليبخذ 

اليت  ف الصركم و مع مراعاة األكالصركم و ميارس هذ  ال   يات داخل  لود هل

ني الصاااركاء، يف الا  ات ما لزااااه ني. خيوهلا القانون جملألس الر الم و جل ايات امل

ذا ارجم عن هلف الصااااركم، إال إاألطم الصااااركم  بى لب اااارفات جمألس املليرين اخل
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كان هلم  بجاوز هذا اهللف أو أنهم ماأثببت أن الغري كانوا عألى عألم لأن الب ااااااارف ي

سااااساااي  االكبفاء ل شاااهار النظام األ أن جيهألوا ذلك نظرا لألظروف مع اساااببااد جمرد

حمللدة يف و يبخذ  رارااه  زاااال الصااااروا ا اللليل. يلاو  جمألس املليرين إل امم هذا

 النظام األساسي.

نظام ا مع الغري إال أنه ميكن لألميثل رريس جمألس املليرين الصااااااااااااااااااركم يف ع  ااه

من  يات الب ثيل لوا ل أو أكثراألساااااسااااي أن خيو  جمألس الر الم منح نفس  اااا    

اام. ال ميكن لذين حي ألون عنلها اساااام امللير الاأألعضاااااء اآلخرين جملألس املليرين، 

لاارلة ليت حتل من  اااا  يات الب ثيل ااال بجاج جتا  الغري لبنود النظام األساااااسااااي ا

 لرريس جمألس املليرين أو امللير الاام.

أن  ، ف ن جمألس اإلدارة ميكنهيف  الم   اااو  مانع مؤ ت لألرريزاااأووفااه  944املادة 

 ينبلب إداريا لألقيام  هام الرريس.

يف  الم لة حملدة  الألم لألبجليل ويف  الم   اااااااااو  مانع مؤ ت ياطى هذا االنبلاب مل

 خاب رريس جليل.الوفاة يظل هذا االنبلاب  احلا إىل  ني انب

ولناااء عألى  ميكن جملألس اإلدارة -(230-0225نون ر م )ماااللاام( )القااا  . 452املااادة 

ليرا عاما علة أشااااخاص  بيايني ل اااافبه م أو ا رتاا من الرريس أن يفوض شااااخ ااااا

 ملزاعلة الرريس، وحيلد اجملألس مكافأاهم.

ريس ويف ألس اإلدارة، لااا رتاا من الرياط  املااليرون الاااامون يف أي و اات من  رف جم 

ف ا مل يقرر اجملألس خ عطله، حيبفظ املليرون الاامون، م أو اساااابقالبه أو  الم وفااه

 يس جليل.ذلك،  هامهم واخب ا ااهم إىل  ني اايني رر

 اله.ه ال ميكن أن ابجاوز ملة انبلإذا كان امللير الاام إداريا، ف ن ملة مهام

م أو م  فم رريس او ملير عاميثل االداريون الذين ليزات هل  (:230-0225)القانون ر م 

 من اإلداريني.  % 01جري يف الصركم ويقومون لوظارف إدارة نزبم أ
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 (ر(ة:مهام وصالحيات أجهزة اإلدارة واملد -ب 

اسم  كل الظروف كل القرارات لجملألس اإلدارة أوسع الزألطم ليبخذ يف -. 452املادة 

لقانون اة الزاااألط اليت خيوهلا هذا االصاااركم واليت ارمي إىل حتقيق غرضاااها مع مراع 

 جل ايات املزاه ني .

ضاااا ن   جمألس اإلدارة اليت ال الخل األطم الصااااركم يف ع  بها لالغري  بى لب اااارفات 

 هذا الغرض ى عألم لأن األك الب ااارفات ابجاوزكان عألغرضاااها، ما مل اثبت أن الغري 

امم هذ  نصر النظام األساسي إل  مل يكن ليجهأله نظرا لألظروف، وال يكفي جمرد أو

 احلجم.
 إلدارة.ي اليت حتل من سألطات جمألس اال حيبج ضل األغيار  قبضيات النظام األساس

دارة، حتت  ارألم علم اكون موضااااااااااااااااااو  ارخيص من للن جمألس اإل -. 450املادة 

نقها ال بيا يم والضاا انات اليت متاال بجاج للى الصااركم، الكفاالت والضاا انات ا

 ليم.ت م رفيم، وفق الصروا الباشركات خفيم االسم غري األك اليت ازبغل مؤسزا

ألرريس  نح ص لوم لبقاالياال ، أن يرخميكن جملألس اإلدارة يف  االود مبألغ إمجااالي يق

لصااااركم، وميكن أن حيلد هذا كفاالت أو ضااااانات ا بيا يم أو ضاااا انات لاساااام ا 

متنح  ال ميكن جتاااوز  من أجاال أن الرتخيص كااذلااك، عن  ريق البطام، املبألغ الااذي 

 ام ما،أ ل املبألغنيالض ان. وإذا جتاوز البط أو الض ان اال بيا ي أو الصركم الكفالم

  الم. س اإلدارة أن يرخص لذلك يف كلجل عألى جمألاحمللدين لهذ  الكيفيم، و
ساانم مه ا  يها يف الفقرة الزااالقم ملةال ميكن أن ابجاوز ملة الرتاخيص املن ااوص عأل

 الض ان. أو الض ان اال بيا ي أو كانت ملة االلبطامات حمل الكفالم
 التكن أن يرخص لألرريس  نح كفااساااابثناء من مقبضاااايات الفقرة الثانيم أع   مي

ركم م واجل ركيم وذلك لاساام الصااضاا انات ا بيا يمأوضاا انات لإلدارات اجلباري أو

 ودون حتليل لأل بألغ.

 يقا لألفقرات الزالقم.ميكن لألرريس أن يفوض الزألطم املخولم له اطب
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إمجالي  الضاااااا انات من أجل مبألغ أو الضاااااا انات اال بيا يم أو إذا أعطيت الكفاالت

ألغيار الذين مل  ن البجاوز ال ميكن أن حيبج له ااجلاريم، فيفوق القالر احملالد لأل لة   

ين من  رف بجاوز و ل  أ ل احللين املقرريطألاوا عألياه إال إذا كاان مبألغ االلبطام ال ي  

 جمألس اإلدارة ع   لالفقرة الثانيم أع  .

قر الصااااااااااااااااااااااااااركم داخل نفس ميكن جملألس اإلدارة أن يقرر نقال م  -. 453املاادة  

عامم غري  م عألى هذا القرار يف أ رب مجايماليم، عألى أن ابم امل ااااااااااااااد املقا امأوالو

 عاديم.

لو  مجايات املزااااااااه ني، وحيلد ج يقرر جمألس اإلدارة اللعوة الناقاد -. 454املادة 

يم هذ  ونص البقرير املباألق لبقل أع اهلا وحيضاااااار نص البو اااااايات اليت اارض عأليها 

 البو يات.

  ااار أ اااو  وخ اااوم الصاااركم يف األك يال يف نهايم كل سااانم ماليم جردا ملخبألف عنا

 قا لألبصريع املا و  له.الفرتة، ويال الكصوف اإلمجاليم الزنويم،  ب

لألبزاااايري  مم الااديم الزاااانويم اقريراك ا جيل عأليه لاخل ااااوص أن يقلم لألج ايم الاا

 .017يبض ن املاألومات املن وص عأليها يف املادة 
كبباب، ات اليت العو اجل هور إىل اال ل اجملألس، أيضاا، إن ااألق األمر لالصرك يبق

 .3وم واليت اضبط  رسوممزؤوليم املاألومات املوجهم لأل زاه ني ولألا 

 :(230-0225)ماللم( )القانون ر م  455املادة 

ى اال ل. ( مرات يف الزااااااانم عأل2(: جيب ع جمألس االدارة أرلع )230-0225)القانون ر م 

زن سري لك هذ  امللونم واطألبها  يبم إسبلعام  من  رف الرريس كأل ا ن ت عألى  ذ

 الصؤون االجب اعيم.

ريزاااااااااااااأوإذا كانت احلالم العو ميكن أن اوجه هذ  اللعوة يف  الم اق اااااااااااااري الر

                                                           
، المحدد لمسؤولية المعلومات الموجهة للمساهمين وللعموم 3007ابريل  00بتاريخ   060-3007المرسوم رقم  - 3

 0270في الشركات التي تدعو الجمهور لإلكتتاب، الجريدة الرسمية العدد



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 292 

لعى اجملألس مفوضاااي احلزاااالات. ك ا ميكن أن ي   أو ل ساااباجا  من  رف مفوض

 يناقل منذ  يقل عن ثأل  أعضااااااء اجملألس إذا مل الل ناقاد من  بل أعضااااااء ميثألون ما 

 أكثر من ث ثم أشهر.

اسي عألى رل، ما مل ينص النظام األسميكن أن اوجه دعوة اناقاد اجملألس لكل الوسا

ء من للعوة مقر إ امم كل األعضااااااخ ف ذلك. وجيل يف كل األ وا  أن يراعى يف ا

ألومااات  االو  األع ااا  ولاااملا  لعوة أجاال حتاالياال ااااريذ االجب ااا . وجياال أن ارفق الاا    

 أل لاوالت.الضروريم البيب كن اإلداريني من االسبالاد ل

يف  ارة الاامم لألصااااااااركم وميثألهايبوىل الرريس، حتت مزاااااااائوليبه، اإلد -. 456املادة 

 ع  ااها مع األغيار.

ام األساااسي رأس املا  األجنيب، ف ن النظغري أنه لالنزابم لألصاركات اليت افبح أمام ال  

مع ا رتام  س جمألس اإلدارة وامللير الاامز أن يقرر اوزياا مرنا لألزااااااااألطات لني رريجيو

ها ل ورة لأل زاه ني واألك اليت حيبفظ ل الزألطات اليت مينح القانون لألج ايات الاامم

 خا م جملألس اإلدارة.

 ألط لألب ااااارف لامسها يف مجيعيب بع الرريس يف  لود غرض الصااااركم لأوسااااع الزاااا   

ه ني وكذا القانون  ارا م جل ايات املزا  الزاألطات اليت خيوهلا  الظروف مع مراعاة

 إلدارة.األك اليت خيوهلا القانون ل فم خا م جملألس ا

ليت ال ب اااااارفات رريس جمألس اإلدارة ااألبطم الصااااااركم يف ع  ااها مع األغيار  بى ل

جاوز ى عألم لأن األك الب اااارفات ابالخل ضاااا ن غرضااااها ما مل اثبت أن الغري كان عأل

م ، وال يكفي جمرد نصاااااااار النظاالغرضاااااااأومل يكن جيهألهاوذلك نظرا لألظروف هذا 

 األساسي إل امم هذ  احلجم. 
 حتل لقرارات جمألس اإلدارة اليت أو يال حيبج ضاال األغيار  قبضاايات النظام األساااساا

 من سألطات الرريس.
 إلدارةكم الزألطات البييقلد جمألس ااناا لاملليرين الاامني جتا  الصار  -. 457املادة 
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 لا رتاا من الرريس، نطا ها وملاها. 

 ريس.وهلم جتا  األغيار نفس الزألطات املخولم لألر

م ملليرين خ اااااااو اااااااا  هام مرا ب يكألف داخل اجملألس اإلداريون غري ا -. 458املادة 

وا في ا يم واخلارجيم. وميكنهم أن يكونألالبزااااااايري ومبالام ال يق احلزاااااااالات اللاخ 

 آت. لينهم جلنم ل سبث ار وأخرى لألجور واملكاف

 الم من : يبصاااااكل جمألس الر( 230-0225مكررة )جليلة( )القانون ر م  458املادة 

 أعضاء واسطم النظام األساسي. يانيأعضااء مزااه ني حيلد علدهم و ملة انبلالهم ل  

ديم. ياني زاااااايم أو اجل ايم الاامم الااجمألس الر الم من  رف اجل ايم الاامم البأسااااااي

ب زاااابنل منف اااال. متكن إعادة انبخااألعضاااااء األوارل يف النظام األساااااسااااي أو يف م 

طهلم ام األساسي عكس ذلك، وميكن عالر الم ما مل يصرتا يف النظ أعضااء جمألس 

 فااا يكون لااا   أي اايني جيري خ يف أي و اات من  رف اجل ايام الاااماام الااادياام. و   

 قال. ميكن أن حت ل يف  الم شغور ملألرتايبات الزالقم، لاسبثناء البايينات اليت

اللارم  ألى أن خيضااع ممثأله الم عميكن أن ياني شااخص اعبباري عضااوا يف جمألس الر

م ك ا لو زاااااؤوليات امللنيم واجلناريلنفس الصاااااروا وااللبطامات وأن يبارض لنفس امل

 زااااس لاملزاااؤوليم البضاااامنيم  كان عضاااوا يف اجملألس لامسه شاااخ ااايا و ذلك دون م  

ألطما خص االعبباري ممثأله، يكون ملألصاااخص االعبباري الذي ميثل. عنلما ياط  الصااا 

مزاااب رة  . ميارس جمألس الر الم ر الم  شاااخص آخر عوضاااا عنهيف نفس الو ت ل   

أليات اليت ظام األساسي إلرام لاض الا عألى ازايري جمألس املليرين. ميكن أن ياألق الن 

الر الم. متنح الكفاالت  ينص عأليها، عألى الرتخيص املزااااااااااااااااااااااااابق من  رف جمألس

حللود ا س املليرين، مع مراعاةوالكفاالت اال بيا يم والضاااااااااااا انات من  رف جمأل

لود عألى ها وال حيبج لبجاوز هذ  احلاليت وضاااااها جمألس الر الم ل اااالد مبألغها و ملا 

ا أليات  الم، يف أي فرتة من الزااااااااااااااااانم، لالغري الذين مل يطألاوا عأليه. يقوم جمألس الر
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ليت يرى ن لااه اإل    عألى كاال الوثااارق االبققق و املرا باام اليت يراهااا م ر اام و ميك

 ص مطاولم مه به.فيها فارلة، يف ما خي

 الم أن ألس الر الم. ميكن جملألس الرحتلد اجل ايم الاامم األجر املقرر ألعضااااااااااء جم

ضاااااء يف نبلالات يبم إساااانادها إىل أعمينح مكافآت خا اااام من أجل القيام  هام أو ا

فا يات كافآت لرتايبات خا اااام لاإلاجمألس الر الم و يف هذ  احلالم، ختضااااع هذ  امل

 يص.املاألقم عألى ارخ

رة ألفا لاساااااااابلعاء اجملألس و إداينبخل جمألس الر الم من لني أعضاااااااااره رريزااااااااا مك

 ساسي.ملن وص عأليها يف النظام األمنا صااه ويلاو  ويبخذ  رارااه  زل الصروا ا
 السماملطلب الااني: يف مراقبة الشركات خفية ا

مفوضااااااني  أو اايني مفوض جيل أن يبم يف كل شااااااركم خفيم االساااااام -. 459املادة 

هلاف الات الصااركم وفق الصااروا واأللألقزااالات ياهل إليهم  ه م مرا بم واببع  زاا

 املن وص عأليها يف هذ  امللونم.
ضاااااااني إىل االكبباب أن ااني مفو غري أنه جيل عألى الصاااااااركات اليت العو اجل هور

ات نزابم لألصاركات امل رفيم وشرك  اثنني لألقزاالات عألى األ ل، وكذلك الصاأن لال  

 دخار.واالسبث ار والبأمني والرمسألم واالالقرض 

 زااااااااااالات ما مل يكن مقيلا يفال حيق ألي كان مطاولم مهام مفوض   -. 462املادة 

 جلو  هيئم اخلرباء احملاسبني.

 م ك فوضي  زالات:ال ميكن اايني األشخاص اآلاي ذكره -. 462املادة 

ا ااام  خ يلون من امبيازاتاملؤسااازاااني وأ اااقاب احل اااص الاينيم واملزااابف     .7

 ؛الصركات البالام هلا أو وكذا أعضاء جمألس اإلدارة لالصركم
 لزاااااالق وأ ارلهم وأ اااااهارهم إىل أزواج األشاااااخاص املصاااااار إليهم يف البنل ا  .0

 اللرجم الثانيم للخو  الغايم؛
لبنل ألشخاص املصار إليهم يف االذين يبقاضاون أجرا كيف ا كان نوعه من ا  .0
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 نظر مل ارسااابهم لوظارفلبالام هلا لالالصااركات ا  أو من الصااركم  أو أع   1

  ل متس لاسبق ليبهم؛
ن ل الصااركاء فيها يف وضااع م شااركات اخلربة يف احملاساابم اليت يكون أ   .2

 .األوضا  املصارإليها يف البنود الزالقم
هامه،  ، خ   ملة مطاولم املفوض مإذا  رأ أ ل دواعي الباارض املصااااااااااااارإليها أع 

دارةلذلك داخل ن مطاولم مهامه وإخبار جمألس اإلالكف فورا عااني عألى املاأ لاألمر 

 اارض.أجل أ  ا  مخزم عصر يوما لال  لو   الم الب
مليرين عامني يف  أو ا ك دارينيال ميكن ملفوضااااي احلزااااالات أن ياينو -. 460املادة 

نبهاء مخس ساااانوات عألى األ ل منذ ا الصااااركات اليت يرا بونها إال لال ان اااارام أجل 

نفس     نفس اآلجا  أن ميارسااوام لها ك فوضااني لألقزااالات. وال ميكنهم خ مه به

يرا بون  أكثر من رأمسا  الصااااااااااااركم اليت أو %12املهام فيالصااااااااااااركم اليت متألك 

  زالااها.
م االساام أن مليرين عامني لصااركم خفي أو ال ميكن لألشااخاص الذين كانوا إداريني

ألي  س ساااانوات عألى األ ل اليت اياينوا مفوضااااني حلزااااالات األك الصااااركم خ   اخل

الات مللة أن ياينوا ك فوضااااااني حلزاااااا ااريذ انبهاء مهامهم. وال ميكنهم خ   نفس ا

انوا ميارسااون فيها أكثر من رأمسا  الصااركم اليت ك أو % 12الصاركات اليت متألك  

 املذكورة.املهام 

 : (230-0225)ماللم( )القانون ر م 463املادة 

ضي أل زاه ني املفوض أو مفو: ااني اجل ايم الاامم الااديم ل(230-0225)القانون ر م 

ال ابالى  228ن ااااوص عأليها يف املادة احلزااااالات لث   ساااانوات ماليم، ويف احلالم امل 

ل عألى ست بل يق نفس املؤسزم مللة اطيملة وظارفهم سنم ماليم وا لة،وال يز ح هلم ل

 سنوات.

 زااااااه ني اجل ايم الاامم الااديم لأل انبهي مهام مفوضاااااي احلزاااااالات املاينني من  بل

 الزنم املاليم الثالثم. لانبهاء اجب ا  اجل ايم اليت ابت يف  زالات
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هامه إال جل ايم مكان مفوض آخر مطاولم مالذي عينبه ا ال يوا اال مفوض احلزااالات

 خ   ما ابقى من ملة مطاولم سألفه مله به.
باني وض احلزاااااااااااالات للى انبهارها، ي ين ا يقرتا عألى اجل ايم علم جتليل مهام مف

 ك.عألى اجل ايم االسب ا  إىل املفوض إن  ألل ذل
ال يقل عن عصاااااار رأمسا   اميكن ملزاااااااه أوعلة مزاااااااه ني ميثألون م -. 464املادة 

 أو ي االساااباجا ، لرد مفوضالصاااركم اوجيه  ألل لرريس احملك م، ل ااافبه  اضااا 
باب م عألى أن يكون هذا الرد ألسااااامفوضاااااي احلزاااااالات الذين عينبهم اجل ايم الاام

ت هم لاملهام اليت كانعلة مفوضاااني يبولون القيام مكان أو  اااقيقم، ولبايني مفوض

 موكألم إليهم.
ثني يوما ارألام عالم القبو  داخال أجال ث      ألال ماألال إىل الرريس، حتات  ا     يباني اقاليم 

 البلاء من ااريذ البايني موضو  اخل ف.
ينهم رريس مفوضاااو احلزاااالات الذين ع أو إذا متت االسااابجالم لألطألل، يزاااب ر مفوض

يم مفوضااااااني جلد من للن اجل ا أو وضاحملك م يف مطاولم مهامهم إىل  ني اايني مف

 الاامم.
س ملفوضااااااااي احلزااااااااالات، يقومرري  يف  الم علم اايني اجل ايم الاامم -. 465ادة امل

اهم، مر منه وذلك لطألل من أي مزاااحملك م، ل افبه  اضااي االسااباجا ،لبايينهم لأ 

 عألى أن ابم دعوة اإلداريني ل فم  انونيم.
مفوضااااااااااااااااي   ا اقوم اجل ايم الاامم لباينيانبهي امله م املاهود لها لهذ  الكيفيم  ين

 احلزالات.

ساااابثناء البلخل يف مفوضااااو احلزااااالات ل اااافم دار م، لا أو يقوم مفوض -. 466املادة 

ركم ومن اار والوثارق احملاساابيم لألصاا ازاايري الصااركم،  ه م البققق من القيم واللف 

ا. ك ا يبقققون كذلك من  اااااااااقم مرا بم مطالقم حماساااااااااببها لألقواعل املا و  له

املوجهم  ازاااااااااااااااااااااااااايري جمألس اإلدارة ويف الوثاارق  ة يف اقريروم ءمام املاألوماات الوارد  

 إلمجاليم.اليم ولنبارجها مع الكصوف الأل زاه ني واملباألقم لذمم ووضايم الصركم امل
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 ني. ا رتامها لني املزاه مفوضو احلزالات من أن املزاواة  ل مت أو يبأكل مفوض

ققق الزنم، لا أليات الب نمفوضو احلزالات يف أي فرتة م أو يقوم مفوض -. 467املادة 

لوثااارق     يف عني املكااان عألى كاال ا واملرا باام اليت يرونهااا م ر اام وميكن هلم اال 

اللفاار  هم، وخا ااااام منها كل الاقود واليت يرون فيها فارلة في ا خيص مطاولم مه ب

 والوثارق احملاسبيم وسج ت احملاضر.
 أو نحتت مزائوليبهم مزااعلي  هم وميكن ملفوضاي احلزاالات أن ياينوا  زال اخبيار   

 ا بم، عألى أن يطألاوامزااااعلين   ااال إجناز ع أليات املر  أو ممثألني عنهم ل ااافم خرباء

 الصركم عألى أمسارهم.
 زالات.وهلؤالء نفس  قوق البقري املخولم ملفوض احل

كم هذ  املادة ساااااااواء للى الصااااااار ميكن أن ابم أع ا  البقري املن اااااااوص عأليها يف

 الصركات البالام. أو األم نفزها،أوللى الصركات
مه بهم  األومات املفيلة ملطاولمك ا ميكن ملفوضاااأوملفوضاااي احلزاااالات مجع كل امل  

ا ال كم. غري أن  ق االساااااابا م هذمن األغيار الذين أجنطوا ع أليات حلزااااااب الصااااار  

ها األغيار، لاقود واملزبنلات اليت حيوزميكن أن ميبل ليص ل اال    عألى الوثارق وا

 فبه  اضي االسباجا .إذا رخص هلم لذلك رريس احملك م ل ما علا 
لا أ ضال مفوضي احلزالات، ما ع ال ميكن أل ل اال بجاج لالزار امله  -. 468املادة 

 أعوان القضاء.
من للن األغيار حمرري  ك ا ال ميكن اال بجاج له ضااااااااال مفوضاااااااااي احلزاااااااااالات

ك  ين ا اكون الصااااركم وذلوك ء مزااااريي  أو املودعملليهم األموا  أو الب اااارفات

طألع رة مع الوثارق اليت يمطاولم وكالبهم ذات ع  م مباشاا أو الودارع أو األك الب اارفات

خو  هلم مع أع ا  البقري امل أو مفوضااااااو احلزااااااالات  انونا ملرا ببها  أو عأليها مفوض

 القيام لها إلجناز مه بهم االسبا ميم.
مر ذلك جمألس احلزااااااااالات كأل ا اطألل األمفوضااااااااو  أو حييط مفوض -. 469املادة 

 اإلدارة عأل ا  ا يألي:
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ولوا وخمبألف االسااااااااااااااابط عات اليت ا ع أليات املرا بم والبققق اليت  اموا لها .7

 إجنازها؛

ا مع إللاء رورة القيام لبغيريات فيهلنود الكصاااوف اإلمجاليم اليت يببني هلم ضااا .0

ذ  يف إعلاد ه م املزاااااااااااااابا ألمكل امل  ظات املفيلة  و  أساااااااااااااااليل البقيي

 الكصوف؛

 م اليت  ل يكبصفونها؛اخلرو ات والبيانات غري املطالقم لألققيق .0

 ا لب ااااااااقيقات املذكورة أع   فياملزاااااااابنبجات اليت اؤدي ليها امل  ظات وا .2

 لزنم املاليم اليت سبقبها؛خيص نبارج الزنم املاليم مقارنم لنبارج ا

نها اكبزي مهامهم وللا هلم أ طاولمكل األفاا  اليت و األت إىل عأل هم أثناء م  .4

  بغم جرميم.
 

الذي ور اجب ا  جمألس اإلدارةيلعى مفوضاأومفوضاو احلزالات إىل  ض   -. 472املادة 

لعون إىل  ضاااااور كل مجايات حيضاااار  زاااااالات الزااااانم املاليم املن ااااارمم، ك ا ي 

 املزاه ني.
لو ت عات جمألس اإلدارة يف نفس اك ا يلعون، إن ا بضااى احلا ، إىل  ضااور اجب ا

 م مض ونم مع إشاار لالبو ل.الذي ابم فيه دعوة أعضاره وذلك لواسطم رسال
مهامهم  ن ملهامهم، أمكن هلم إجنازإذا االد مفوضااو احلزااالات املطاولو  -. 472املادة 

 ل ورة فرديم عألى أن يالوا اقريرا مصرتكا.
بألف اآلراء خم اإلشارة يف البقرير إىل يف  الم نصوء خ ف لني مفوضي احلزالات، ابم

 املارب عنها.
 ألج ايم الاامم يبض نمفوضاو احلزالات اقريرا يقلمونه ل  أو يال مفوض -. 470املادة 

 هلم. نبارج  يامهم لامله م اليت أوكألبها اجل ايم
شااااركت يف  أو سااايطرت عألى شاااركم أخرى  أو إذا متألكت الصاااركم شاااركم االام 
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مفوضاااي  أو م، ف ن مفوضزاانم املالي وذلك خ   ال 018شااركم أخرى يف مللو  املادة  

 احلزالات يصريون إىل ذلك يف اقريرهم.

 اارف زاايري جملألس اإلدارة رهن ااوضااع الكصااوف اإلمجاليم واقرير الب  -. 473املادة 

لاامم ل اوجيه اللعوة لألج ايم امفوضااي احلزااالات ساابني يوما عألى األ ل  ب  أو مفوض

 الزنويم ل ناقاد.

إعلاد البقرير  مفوضي احلزالات، عألى اخل وص، أو جيل عألى مفوض -. 474املادة 

بل وإيلاعه يف مقر الصاااركم   221ملادة اخلاص املن اااوص عأليه يف الفقرة الثالثم من ا

 وما عألى األ ل.اناقاد اجل ايم الاامم الااديم خب زم عصر ي
ألج ايم ملقلم لمفوضاااااااي احلزاااااااالات يف اقريرهم ا  أو جيل عألى مفوض -. 475املادة 

 الاامم: 
م يم ول عطارها  ااورة  اااد  إما أن يصااهلوا ل ااقم و االق الكصااوف اإلمجال   .7

ملاليم يف يم املاليم لألصاااركم وذمبها اعن نبيجم الزااانم املاليم املن ااارمم والوضاااا  

 نهايم األك الزنم؛

 وإما أن يصفاوا هذا اإلشهاد لبقفظات؛ .0

 وإما أن يرفضوا اإلشهاد عألى احلزالات. .0

 ملفوضون أسباب ذلك.بني األخرياني، يوضح ايف هااني احلال

وف ظااهم  و   لق ومطالقم الكصويوردون أيضاا يف البقرير الزاالف الذكر م    

املوجهم إىل  لألزاااانم املاليم ويف الوثارق مع املاألومات الواردة يف اقرير البزاااايري اإلمجاليم

 اليم ونبارجها.املركم وكذا  و  ذمبها املزاه ني اليت ابناو  الوضايم املاليم لألص
ناقاد دعوة اجل ايم الاامم ل  ميكن دار ا ملفوضااأومفوضااي احلزااالات  -. 476املادة 

لثالثم من ها يف الفقراني الثانيم وايف  الم االساااااباجا ، وفق الصاااااروا املن اااااوص عألي 

 .291املادة 
باألق وهم لالزاار املهأ في ا ييبقيل مفوضااو احلزااالات وكذلك مزاااعل  -. 477املادة 
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م ل ا ألاوا عأليها حبكم ممارسااااااااااااااااااااابهلالوثارق واألع ا  واملاألومات اليت يكونون  

 ملهامهم.

مفوضااي  زااالات   أو  غياب مفوضاال لا ألم، كل القرارات املبخذة يف -. 478املادة 

ظألوا يطاولون  أو ت مايننياملبخذة اباا لبقرير مفوضي  زالا أو ماينني ل افم  اقيقم  

 .230و  231مهامهم خر ا أل كام املاداني 

م الت ل ااافم  ااارحيم من  رف مجاي  ازاااقط دعوى البط ن إذا مت اأكيل هذ  امللاو

 ونا.مفوضون لألقزالات ماينون  ان أو عامم لناء عألى اقرير  لمه مفوض

يف  الم  مفوضاااااااااااني لألقزاااااااااااالات من مهامهم  أو ميكن إعفاء مفوض -. 479املادة 

هامهم نقضااااااء امللة الااديم مليف  الم مانع مه ا كان ساااااببه،  بل ا أو اراكالهم خطأ

 أو ةذلك لطألل من جمألس اإلدارمن  رف رريس احملك م ل افبه  اضي االسباجا  و 
من  أو رأمسا  الصاااااركم علة مزااااااه ني ميثألون ما ال يقل عن عصااااار  أو من مزااااااهم

 اجل ايم الاامم.
يبم ااويضااااهم وفق  علة مفوضااااني لألقزااااالات من مهامهم، أو  ين ا يبم إعفاء مفوض

 .236الصروا املن وص عأليها يف املادة 
لصااركم واألغيار عن الضاارر   يزااأ  مفوضااأومفوضااو احلزااالات جتا  ا    -. 482املادة 

 خ   مطاولبهم مهامهم. النااج عن اخلط  واإله ا  املراكل من  رفهم
إلدارة ت اليت اراكبها أعضاااء جمألس ااال يزااأ  مفوضااو احلزااالات ملنيا عن املخالف 

ريرهم مل يقوموا لالكصااااااااااف عنها يف اقما علا إذا عأل وا لها  ني مطاولبهم مهامهم و

 إىل اجل ايم الاامم.
 رور  احلزالات لصأن مزئوليبهم ابقادم اللعاوى املرفوعم ضل مفوضي -. 482املادة 

يف  الم  رأومن ااريذ كصفهم عنه ضرمخس سنوات اببلئ من ااريذ و و  الفال الناج

 كب انه.
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 يف مجعيات وإعالم املساهمني :القسم الاالث

 يف مجعيات املساهمني :املطلب األول

ايات خ    ياة الصركم إما مج اكون مجايات املزااه ني اليت اناقل  -. 480املادة 

 عاممأوخا م.  

 م من األسهم.ال اضم اجل ايات اخلا م سوى أ قاب نفس الفئ
   املزاه ني.اسبثناريم ومتثل جم و أو اكون اجل ايات الاامم إما عاديم -. 483املادة 
عاالميو  أو يع  ن فيهم الغاااربوناألطم  رارات اجل ايااات الااااماام اجل   -. 484املااادة 

 احملرومون من  ق الب ويت. أو املاارضون أو األهأليم
يااه ميس أي مقبضااى من مقبضاا ريا ال ميكن اغيري النظام األساااسااي اغي  -. 485املادة 

ن. ابرب كل شااااارا خمالف كأن مل يكإال من  رف اجل ايم الاامم االسااااابثناريم. وي

اه ني ما علا ، الطيادة يف أعباء املزاااااااااااااااا221غري أنه ال ميكنها، ك ا ورد يف املادة 

نها ام له ل اااافم  ااااقيقم، ك ا ال ميك الا أليات املرتابم عن جت يع لألسااااهم مت القي

 الصركم. اغيري جنزيم
أوامل ثألون  املزاااااه ون احلاضاااارون  ال اكون ملاوالت اجل ايم  ااااقيقم إال إذا كان

لب ويت ل عن ن ف األسهم املالكم حلق اميألكون يف اللعوة األوىل ل ناقاد ما ال يق

خري، لم علم اكب ا  هذا الن ااااااااااب األويف اللعوة الثانيم رلع األك األساااااااااهم. ويف  ا

عن الباريذ  يذ ال ق ال يف اااأله أكثر من شاااهرين يم إىل اارميكن اأجيل اجل ايم الثان

 الذي دعيت فيه ل ناقاد. 
 حلاضرين وامل ثألني.ابت اجل ايم لأغألبيم ثألثي أ وات املزاه ني ا

 : (230-0225)ماللم( )القانون ر م 684املادة 

ك اليت مجيع القرارات اال األ ابخذ اجل ايم الاامم اجلليلة (:230-0225)القانون ر م  

متثل  وص عألى الا أليات امله م اليتمت حتليلها يف املادة الزالقم.وا ادق لاخل 

 من أ و  الصركم. %00أكثر من 
ن ألوىل الناقادها إال إذا كاال اكون ملاوالت اجل ايم  ااااااااااااااااااااااااااقيقم يف اللعوة ا
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ع األساااااهم املالكم حلق امل ثألون ميألكون ما ال يقل عن رل أو املزااااااه ون احلاضااااارون 

 ا ف  يفرض لألوغ أي ن اب.الب ويت، أما يف اللعوة ة الثانيم الناقاده

 امل ثألون. أو ألكها املزاه ون احلاضرونابت اجل ايم الاامم لأغألبيم األ وات اليت مي

يف سااااااجل  بقييلهااملواليبني ل  ين ا اقبأ الصااااااركم، خ   الزاااااانبني -. 487املادة 

لأمر  عن عصااار رأمسا  الصاااركم، ياني  البجارة ماال،أل ل املزااااه ني، ال اقل  ي به

ل من رريس جمألس اإلدارة، من رريس احملك م ل اااااافبه  اضاااااااي االساااااااباجا ، لطأل 

خيضاااااااااع هذا املفوض لأل كام  مفوض مكألف حتت مزااااااااائوليبه لبقييم ذلك املا  و 

 .210املن وص عأليها يف املادة 
يف اقييم  ابت اجل ايم الاامم الااديمير املفوض رهن إشااااارة املزاااااه ني، و يوضااااع اقر

 اااوت يف  وال حيق لألبارع أن يكون له ذلك املا  حتت  ارألم لط ن متألك الصاااركم له.

 لو فه وكي . أو امللاولم سواء لنفزه

 مألطم  ضارياملا  املذكور حتت مرا بم سا  ال اطبق أ كام هذ  املادة  ين ا يبم ا بناء

 وفق شروا عاديم. يف إ ار الا أليات املابادة لألصركم املربمم أو

 ااا  يم  082لفقرة الثانيم من املادة لألج ايات اخلا اام املصاااارإليها يف ا  -. 488املادة 

لصاااروا ها هذ  اجل ايات وذلك وفق االبت يف كل  رار يهم فئات األساااهم اليت متألك

 املن وص عأليها يف هذا القانون.

ات األسهم إال لال ري احلقوق املباألقم لفئم من فئنهاريا  رار اجل ايم الاامم لبغيال ي ري 

 موافقم اجل ايم اخلا م ملزاه ي األك الفئم.

أليه ا يف قانوني واألغألبيم املن وص عابلاو  اجل ايات اخلا م وفق شروا الن اب ال

 .283املادة 
 املواد غألبيم املن ااوص عأليه ا يفاألال اصاكل  اعلاا الن اااب القانوني و  -. 489املادة 

  وجل النظام األساسي. إال  لا  انونيا أدنى ميكن أن يرفع 288و 283و 280
ألشهر الزبم يف الزنم عألى األ ل خ   ا اناقل اجل ايم الاامم الااديم مرة -. 492املادة 
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س امللة، فليل هذا األجل مرة وا لة ولنالباليم الخببام الزاااااااااااانم املاليم، مع مراعاة مت

 دارة.، لناء عألى  ألل من جمألس اإللأمر من رريس احملك م ل فبه  اضي االسباجا 

صااااااااااااااااااااوف لألج ايم الاامم الااديم الك لال ا وة اقرير جمألس اإلدارة، يقلم اجملألس

هم إجنازهم مفوضاااو احلزاااالات يف اقرير  أو اإلمجاليم الزااانويم، ك ا يارض مفوض

 مه بهم ومزبنبجااهم.

و جمألس املليرين، : يقوم جمألس اإلدارة أ(230-0225)جليلة( )القانون ر م  294املادة 

لذلك،   ناقاد، ويف  الم علم  يامه زاااااااااااااال احلالم للعوة اجل ايم الاامم الااديم ل

 ا ل ناقاد:ميكن لألشخاص اآلاي ذكرهم أن يقوموا للعواه

 .مفوض أو مفوضو احلزالات؛ .7

كل  االسباجا ، إما لطألل من يوكيل ياينه رريس احملك م، ل فبه  اض .0

ن مزاااااهم أو علة مزاااااه ني ذي م ااااألقم يف  الم االسااااباجا  وإما لطألل م

 م؛ميثألون ما ال يقل عن عصر رأس ما  الصرك

 امل فون. .0

ال أن املزاااااااه ني ل ناقاد إال ل ال حيق ملفوض أو مفوضااااااي احلزااااااالات دعوة مجايم 

 يطألبوا دعواها دون جلوى، من جمألس اإلدارة.
ع ا . ون لبوافق وحيلدون جلو  األ الم االد مفوضاااي احلزاااالات، ف نهم يب ااارف يف 

رريس  اد، ميكن أل لهم أن يطألل منوإن اخبألفوا لصاااأن جلوى دعوة اجل ايم ل ناق

لا ي  هذ  اللعوة عألى أن يزاابلعي احملك م ل اافبه  اضااي االسااباجا  اإلذن لبوجيه  

 نونيم.امفوضي احلزالات ورريس جمألس اإلدارة ل ورة  
 ع ا  غري  الل ألي  ان.ويكون أمر رريس احملك م الذي حيلد جلو  األ

 جل ايم.ابق ل الصركم امل اريف املرتابم عن اناقاد ا
 لااديم.اطبق األ كام الزالقم عألى اجل ايات اخلا م ا

 وجه اللعوة.حي ر جلو  أع ا  اجل ايات من  رف م -. 490املادة 
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من رأس ما   %0ن نزااابم أوعلة مزااااه ني ميثألون ما ال يقل ع غري أنه ميكن ملزااااهم

 ألع ا .علة مصاريع او يات يف جلو  ا أو الصركم أن يطألبوا إدراج مصرو 

  نزاااااابم رأس املا أو يم ختفض 62.222.222 ين ا يكون رأمسا  الصااااااركم يبجاوز 

 رض.الفا لالنظر إىل %0لقم إىل نزبم اليت جيل متثيألها من أجل اطبيق الفقرة الزا

ئيألم، ل أن ال اكبزي سوى أه يم ضلاسابثناء املواضايع املخبألفم اليت جي   -. 493املادة 

قني رة جتال مضااا ونها وملاها واضاااحترر املواضااايع املزاااجألم يف جلو  األع ا  ل اااو

 دون الألجوء إىل وثارق أخرى.

حيق  نهلرج يف جلو  األع ا . غري أال ميكن لألج ايم أن ابلاو  لصااأن موضااو  غري م 

 يضهم لآخرين.علة إداريني والا ل عألى ااو أو هلا يف مجيع الظروف عط  إداري

 لعاء الثاني الناقادها.ال ميكن اغيري جلو  أع ا  اجل ايم يف االسب

 

يرا ن يال ويقلم لكل مجايم اقرجيل عألى القارم لاسااااااابلعاء اجل ايم أ -. 494املادة 

 ت.لبو يات املاروضم عألى الب وياعن املزارل امللرجم يف جلو  األع ا  وعن 
اد جل هور إىل االكبباب أرميكن لكل مزاااااهم يف شااااركم ال العو ا  -. 495املادة 

أن يطألل من  290لثانيم من املادة ممارسااااااااام اإلمكانيم املن اااااااااوص عأليها يف الفقرة ا

أولاضها وذلك  بل  ناقاد اجل اياتالصاركم إع مه لواساطم رساالم مضا ونم لباريذ ا    

م مرفقا األطم الصاااااااركم ل رساااااااا  هذا اإلع يوما عألى األ ل من ذلك الباريذ. و ث ثني

 ا املزاهم م اريف اإلرسا . لو  األع ا  و صاريع او يات إذا أرسل هل
م لو  األع ا  إىل مقر الصااااااركوجيل أن يوجه  ألل إدراج مصاااااااريع او اااااايات يف ج 

اناقاد  أل ل من ااريذوما عألى الرسااااالم مضاااا ونم مع إشاااااار لالبو اااال  بل عصاااارين ي  

لرساااالم يف زاااري هذا األجل من ااريذ وضاااع ااجل ايم امللعوة ل ناقاد لأل رة األوىل. وي

 الربيل.
وة  كبباب لنصاااااار إع م لاللعاألطم الصااااااركات اليت العو اجل هور ل -. 496املادة 
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ر زاااااااااه ني يف  ااااااااقيفم خمو  هلا نصاااااااا  ث ثني يوما عألى األ ل  بل اناقاد مجايم امل

ا يف املادة يبضااا ن البيانات املن اااوص عأليه   نات القانونيم ويف اجلريلة الرمسيم،اإلع

م إلدارة عألى أعضااااء اجل اي ونص مصااااريع البو ااايات اليت سااايارضاااها جمألس ا     299

 .4وماألومات أخرى يبم ضبطها لواسطم مرسوم

ونم قر الصاركم لواسطم رسالم مض  جيل إرساا   ألل إدراج مصااريع البو ايات إىل م   

املصااار إليه  لاء من ااريذ إشااهار اإلع نعألم لالو ااو  وذلك يف أجل عصاارة أيام الب  مع

 إلع ن.يف الفقرة الزالقم، ويبني الباريذ يف هذا ا
ناقاد لواسااااااااطم ابم دعوة اجل ايات ل  (230-0225)ماللم( )القانون ر م  497املادة 

رمسيم ت القانونيم ويف اجلريلة الإشااااااار ينصااااار يف  اااااقيفم خمو  هلا نصااااار اإلع نا 

 بباب. كذلك إن كانت الصركم العو اجل هور إىل االك
فق السابلعاء إىل كل مزاهم و إذا كانت كل أساهم الصاركم امسيم أمكن اوجيه ا  

املن وص  ظام األساسي وذلك عوض اإلشاارنالصكل والصروا املن وص عأليها يف ال

 عأليه لالفقرة األوىل.

ه ني يبم حتليثه، جيل عألى الصااركم مزااك سااجل لأل زااا    (230-0225)القانون ر م 

ا  هذ  ات اىل املزاه ني. ميكن إرسيبضا ن عناوينهم وجيل عأليها إرساا  االسابلعاء   

 االخرية لالربيل االلكرتوني أيضا.
ني ااريذ، ما يكون األجل الفا ااااااااال ل (:230-0225القانون ر م ))جليلة( 984املادة 

صاااار صاااار هلا يف  ااااقيفم خمو  هلا ن نصاااار ، يبضاااا ن دعوة اجل ايم ل ناقاد أو آخر ن

 01 ايم ضااااااا ونم، ولني  ااريذ اناقاد اجلاالع نات القانونيم، وإما لا  الرساااااااارل امل

النزااااااااااااااابم لأللعوة ومثانيم أيام لناقاد أوىل يوما عألى األ ل،  ين ا يباألق األمر للعوة ا

 املواليم.
م إن ناقاد، ازااااا يم الصاااااركم مببوع ينبغي أن يبني يف إع ن اللعوة ل  -. 499املادة 

                                                           
يتعلق بمضون اعالن استدعاء جمعية مساهمي الشركات التي  3007ابريل  00بتاريخ  062/3007المرسوم رقم: -4

 .0270تعتمد عرض السندات المالية لالكتتاب.عد الجريدة الرسمية:
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قييلها أمساهلا وعنوان مقرها ور م اا بضااااى احلا  لأ رفها األوىل وشااااكألها ومبألغ ر

بيام ي سااياقل فيه االجب ا  وكذلك   يف سااجل البجارة واليوم والزاااعم واملكان الذ 

صااااااريع البو ااااايات.  أع اهلا ونص مخا ااااام، وجلو   أو غري عاديم أو اجل ايم، عاديم

ن، إىل  بوهلا ارات اليت اقلم لها املزاه ووجيل أن اصري اللعوة، لالنزبم ملصاريع القر

 وعلم  بوهلا من  رف جمألس اإلدارة.

مل ااالاو   لثااانياام لباااريذ اجل اياام اليت جياال أن اااذكر دعوة اجل اياام ل ناقاااد لأل رة ا 

 ل ورة  قيقم.

ري أن يام متات دعواهاا ل ناقااد. غ    ا  كال مجايام غري  اانون   ميكن إلطا  -. 522املاادة  

ممثألني يف  أو ل املزااه ني  اضرين دعوى اإللطا  اكون غري مقبولم  ين ا يكون ك

 اجل ايم.

يف أي مكان آخر يوجل  أو صاااركماناقل مجايات املزااااه ني يف مقر ال -. 522املادة 

ساااااااي عألى  ينص النظام األساااااااا  ، ما مليف نفس ملينم مقرها احمللد يف إع ن اللعوة

 خ ف ذلك.

صاااااارر يف : ميكن لكل مزااااااهم ان ي(230-0225)جليلة( )القانون ر م  520املادة 

 اجل ايات الاامم مه ا كان علد أسه ه. 

ملكونم يات اباا جمل و  األسهم احيزل الن اب القانوني يف كل اجل ا -. 523املادة 

رومم من خت اام عنل اال بضاااء األسااهم احمل ولرأمسا  الصااركمأولفئم األسااهم املانيم، 

  ق الب ويت  وجل أ كام  انونيمأونظاميم.

 ااااااا ل  ق االنبفا  يف يكون  ق الب ااااااويت الناشاااااائ عن الزااااااهم ل  -. 524املادة 

ا مل ينص جل اياات الااامام غري الاااديم م    اجل اياات الااامام الاااديام وملاالاك الر بام يف ا        

 النظام األساسي عألى خ ف ذلك.

وكيل  أو م اجل ايات الاامم وا ل منهل املصاارتكني يف مألكيم األسااهم املصاااعم يفميث
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، ك م، ل اااافبه  اضااااي االسااااباجا   و يل عنهم. ويف  الم اخب فهم ياني رريس احمل

 سهم  ر ا.الوكيل لطألل من أكثر املصرتكني يف مألكيم األ

ألى اللارن ع كها  ق الب ااويت، وجيل يف  الم رهن األسااهم رهنا  يازيا، ميارس مال 

  ل امل اريف.إذا  ألل منه امللين ذلك ويبق املراهن رهنا  يازيا إيلا  األسهم املرهونم

الب ثيل إما  أو ركم يف اجل اياتميكن أن خيضاع النظام األساسي املصا  -.525املادة 

 أو هإىل إيلا  األسااهم حلامأل أو ألصااركمإىل اقييل املزاااهم يف سااجل األسااهم االمسيم ل 

احمللد يف  م لليها هذ  األسااهم يف املكانإيلا  مزااأل م من  بل املؤساازاام املودعشااهادة 

 إع ن دعوة االناقاد.

أن ابجاوز  اإلجراءات خ هلا. وال ميكن حيلد النظام األساااسااي امللة اليت جيل أن ابم

  ايم.مخزم أيام عألى األكثر  بل ااريذ اناقاد اجل

 أو أ اااااوله أو أن ميثأله زوجه أو م آخراهميكن لأل زااااااهم أن ميثأله مزااااا -.526املادة 

 فروعه.

فوضاااام له من  رف مزاااااه ني  ميكن لكل مزاااااهم أن اوكل إليه ال اااا  يات امل 

األ وات  أو حتليل لالد البوكي ت آخرين   ال متثيألهم يف إ لى اجل ايات دون ما 

ل اافبه وكي ،  أو امسه الصااخ ااياليت ميكن لصااخص وا ل أن يبوفر عأليها سااواء ل

 األ وات. أو ي تإذا  لد النظام األساسي علد هذ  البوكإال 

 ايم ليل الوكيل، يقوم رريس اجليف  الم اوجيه املزاااااهم اوكي  لألصااااركم دون حت

يع ذلك، لالب اااويت ل اااا  مصاااار   الاامم، ما مل ينص النظام األسااااساااي عألى خ ف 

ضااااال اعب اد كل  اليت  بألها هذا اجملألس وي اااااوت أو القرارات املقلمم جملألس اإلدارة

م اخبيار أي  ااوت آخر يباني عألى املزاااه مصاااريع القرارات األخرى. ومن أجل اإلدالء ل

 ليه املوكل.وكيل يقبل الب ويت  زل االجتا  الذي يصري إ

 وىل والثانيم كأن مل اكن.اابرب الصروا املخالفم أل كام الفقراني األ
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ت ويصري جل متثيأله يف إ لى اجل ايايو ع املزاهم البوكيل امل نوا من أ -. 527املادة 

نه شخ ا ق لألوكيل املاني أن ينيل عفيه إىل امسه الصاخ ي والاارألي ومو نه. وال حي 

 آخر.

ني، ناه ميكن منقه من أجل مجايب مينح البوكيال من أجال مجايام وا الة فقط. غري أ    

 وما.ر ييف أجل مخزم عص أو  نفس اليوماألوىل عاديم واألخرى غري عاديم، مناقلاني يف

لام اليت   لالنزاااااابم لألج ايات املببايال البوكيل امل نوا من أجل مجايم وا لة  ااااااا

 العى لألبلاو  لصأن نفس جلو  األع ا .

 املرهونم لليها وال أو ليت ا بنبهاال ميكن لألصااركم أن ا ااوت لاألسااهم ا  -. 528املادة 

 الخل هذ  األسهم يف  زاب الن اب.

الساااام الصااااخ ااااي والاارألي  متزااااك يف كل مجايم ور م  ضااااور ابني ا  -. 529املادة 

يت ميألكونها واأل وات ال وك رهم إن وجلوا وعلد األسهم اليت ومو ن املزااه ني و 

 ختوهلا هلم.

حلضور اليت ه ني امل ثألني او يع ور م ايباني عألى املزااه ني احلاضرين ووك ء املزا 

اليت وجهت  أو  من أجل الب ثيلنياألقق لها البوكي ت اليت فوضااااااااااااات لأل زااااااااااااااه  

  م عألى  قم ور م احلضور.لألصركم، ك ا يباني عألى مكبل اجل ايم امل اد

 أل وات يزاعلهم كاال.يبكون مكبل اجل ايم من رريس وفا  ني اثنني ل

 الذي ماملزاه ني املزاه مجايات يرتأس (225-0202جليلة القانون ر م  (522 املادة

  الم ويف اإلدارة، جمألس رريس من ل كان يصغل إذا ميثأله من أو األسهم أغألبيم ميألك

 .هلا رريس لانبخاب اجل ايم اقوم علم وجود 

 أو  ضاري وكيل أو مفوضي احلزالات أو مفوض  بل من اجل ايم دعوة متت إذا

 .الناقادها دعْوا الذين األشخاص أ ل أو يرأسها الصخص امُلَ فِّنَي،
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 األ وات، من علد أكرب ل فبه ا وكيألني أو شخ يا ميألكان الألذان الاضوان ُيَايُِّن

 .امله م هذ  يقب  أن عألى لألج ايم املذكورة، َفاِ ِ نَي

 املصار اإلدارة جمألس نفس كاال يكون أن ميكن الذي كاابها اجل ايم مكبل ُيَايُِّن

 اسياألسالنظام  ينص مل ما املزاه ني، غري من آخر أي شخص أو 228 املادة يف إليه

 .ذلك خ ف عألى

  اه أعضاااااااء املكبل وحيرر يفاثبت ملاوالت اجل ايات يف حمضاااااار يو -. 522املادة 

 .263أليها املادة أويف أوراق مزبقألم وفقا لألصروا اليت انص ع سجل
 ن ومنط اللعوة وجلو  أع اهلايبني هذا احملضاااااااااااااااااااااااار ااريذ اناقاد اجل ايم ومكا

لألوغه  كم يف الب اااويت والن ااااب الذي مت املصاااارواصاااكيألم مكببها وعلد األساااهم  

لب ويت ونص البو يات املاروضم عألى ا والوثارق والبقارير املاروضام ومألخ اا لألنقاش  

 ونبارج الب ويت.
 ااااااااااورة  ااااااااااقيقم لالم اكب ا    ين ا يباذر عألى اجل ايم البلاو  ل -. 520املادة 

 هذا الصأن.الن اب، حيرر مكبل اجل ايم املذكورة حمضرا ل

 
املزاابخرجات منها  أو اياتا االق ا االيقا  ااقيقا نزااذ حماضاار اجل   -. 523املادة 

 .267من املادة  وفق الصروا املن وص عأليها يف الفقرة األوىل
 أ ل امل فني فقط. يف  الم ا فيم الصركم، ي ل ها ا ليقا  قيقا

 382و  082ذة خر ا أل كام املاداني اال لا ألم، ملاوالت اجل ايم املبخ -. 524املادة 

 .  029و 296و290و 292واملواد 288والفقرة الثالثم من املادة 
 املطلب الااني: يف إعالم املساهمني

 الفقرة الثانيم

ال  إىل ثارق املذكورة يف املادة ليباني عألى موجهي اللعوة إرساااااااااااا  الو -. 525املادة 

 اهم.أن يضاوها رهن إشار أو لوك رهم الذين يثببون وجود وكالبهم أو املزاه ني
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ألج ايم الاامم للًء من االسااااااااااااااااابلعاء ل :(230-0225)ماللم( )القانون ر م 526املادة 

كل وم  بل ااريذ االجب ا  حيق لالزااااااااانويم، وعألى األ ل خ   الوا ل والاصااااااااارين ي 

 مزاهم أن يطألع يف املقر االجب اعي عألى:

 جلو  أع ا  اجل ايم ؛ -7

 ن  رف جمألس االدارة وعنلنص وعرض أسااااباب مصاااااريع القرارات املقلم م -0

 اال بضاء من  رف املزاه ني؛ 

م ال بضاااااااااااااااااااااااااااء املاألوماات املباألق رقام االداريني يف جمألس اإلدارة وعنال ا  ال -0

 ؛لاملرتشقني هلذ  اهليئم وسريهم الذاايم

 ارة؛ملنبهيم، ياله ا جمألس االد ار م اجلرد وخ  م عن الزنم املاليم ا -2

 ؛اقرير ازيري جمألس االدارة مقلم لألج ايم -4

 ألج ايم؛اقرير مفوض أو مفوضي احلزالات املقلم ل -3

 رو  اسبا ا  النبارج.مص -1
 

عامم  لااديم أو غري الااديمعنل اساابلعاء مجيع اجل ايات ا (:230-0225)القانون ر م  

ب ا  أن  بل ااريذ االج ايوم 01ل عن أو خمب ام. حيق أيضاا لكل مزاهم يف ملة ال اق  

ل احلاجم واقرير جمألس االدارة، وعن يطألع يف نفس املكان عألى نص مصاريع القرارات

 اقرير مفوض أو مفوضي احلزالات.

ب ر وجل النظام األسااااساااي، عألى امإذا كان  ق املصااااركم يف اجل ايم مبو فا،  

ثل جم وعم املصااارإليها أع   إىل مممات علد أدنى من األسااهم، أرسااألت الوثارق واملاألو

 املزاه ني اليت ازبويف الصروا املطألولم.

 عألى اال ل من أساااهم %0 ميكن لأل زااااه ني الذين ميثألون (:230-0225)القانون ر م 

سااارار لصاااركم إال األك اليت ابضااا ن أالصاااركم اال    يف أي و ت عألى مجيع وثارق ا

ملؤسزات عألى  ي م األسهم يف  الم ا راملؤسازام أو اليت ميكن أن يكون لكصافها أث   
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 املبلاولم.

مات ذات اإلدارة كل عنا ر املاألو جيل أن يبض ن اقرير البزيري جملألس -. 527املادة 

  الزنم هلم اقييم نصاا الصركم خ  الفارلة لالنزابم لأل زااه ني، وذلك  بى يبزنى  

ليت   اااألت لات اليت اعرتضااابها والنبارج ااملاليم املن ااارمم والا أليات املنجطة وال ااااو 

يم املاليم رتاا خت ااااايص ذلك النااج والوضاااااا عأليها ومكونات النااج القالل لألبوزيع وا

 لألصركم وآفا ها املزبقبأليم.

كانت ازااايطر عألى   أو مصااااركات أو إذا كانت الصاااركم متألك شاااركات االام هلا 

شااارة إىل األومات أع   عنها مع اإلشااركات أخرى، يباني أن يبضاا ن البقرير نفس امل 

واملصاركات    الصركات البالامر م لهذن يبها يف نبارج الصركم، وارفق لالبقرير  ا

 ر م لالقيمزااانم املاليم لاإلضاااافم إىل  ا مع اإلشاااارة إىل النزااال امل زاااوكم يف نهايم ال 
ليان لاحملفظم يف نفس الباريذ و املنقولم األخرى اليت حتوزها عألى شااااااااكل ساااااااانلات 

 لالصركات اليت ازيطر عأليها الصركم.
ألى شركات آلب ليها الزيطرة ع أو مصاركات أو إذا متألكت الصاركم شركات االام 

 ير.يصار إىل ذلك ل فم خا م يف البقر أخرى خ   الزنم املاليم

 يق ل يف مفهوم املادة الزالقم: -. 528املادة 

خرى العى األم أكثر من لالصااااركم البالام، شااااركم متألك فيها شااااركم أ -

 ن ف رأس املا ؛

و  12لني    ماء من رأس املالاملصااركم، متألك شركم يف شركم أخرى جلط  -

02%. 
 اال شركم مزيطر عألى شركم أخرى:  -. 529املادة 

 ملا  مينقها أغألبيمل ااورة غري مباشاارة جطء من رأس ا أو  ين ا متألك مباشاارة -

 لصركم؛ قوق الب ويت يف اجل ايم الاامم لبألك ا
اق  األك الصااركم  قبضااى ااف ين ا متألك و لها أغألبيم  قوق الب ااويت يف -
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 ألقم الصركم؛مزاه ني آخرين ال يبنافى مع م  أو مربم مع شركاء
 يت املخو  هلا، القرارات يف ين ا حتلد يف الوا ع عن  ريق  ق الب ااااااااااااااااو -

 اجل ايات الاامم لبألك الصركم.
  متألك مباشاااارة،أول ااااورة غري يفرتض أن الصااااركم متارس الزاااايطرة املذكورة  ني 

أي مزاااهم آخر  أو شااريكوال ميألك أي  %22مباشاارة جطءا من  قوق الب ااويت يبجاوز 

 .%62بجاوز غري مباشرة جطءا من غري هذ  احلقوق ي أو ل ورة مباشرة

يطرة اال ممألوكم لصااااركم خاضااااام لأل  %12كل مصاااااركم  بى ولو كانت ا ل من 

 طرة.كأنها ممألوكم ل فم غري مباشرة لألصركم املزي

كل   لألج ايم الاامم حيق ليوما الزااالق الناقاد أي اجب ا 10خ   أجل  -. 502املادة 

ألكها كل وعلد وفئات األسهم اليت مي مزااهم اال    عألى  ار م املزااه ني مع ليان  

 مزاهم.

رإليها عألى وثارق الصاركم املصا  حيق لكل مزااهم يف أي و ت، اال     -. 502املادة 

اضاار ألخرية وكذلك اال    عألى حما اخلا اام لالزاانوات املاليم الث    013يف املادة 

 األك الزنوات. وأوراق  ضور اجل ايات الاامم املناقلة خ  

 ألى نزاااااخم ما علا في ا خيصيرتال عألى  ق اال   ،  ق احل اااااو  ع -. 500املادة 

 اجلرد.

كأليا  أو ى األك الوثارق جطرياإذا رفضااااات الصاااااركم ا    املزااااااهم عأل -. 503املادة 

ا الرفض، أن يطألل ، أمكن لأل زاهم املواجه لهذ000إىل  002و 013خ فا أل كام 

ر أمر لألصااااركم لالا ل عألى من رريس احملك م ل اااافبه  اضااااي االسااااباجا  إ اااالا   

عأليها  لوثارق وفقا لألصااروا املن ااوص ا  عه، حتت  ارألم غرامم اهليليم، عألى األك ا

 يف املواد املذكورة.

ات للى     عألى الوثارق واملاألومميكن لكل مزااااااااهم ميارس  ق اال -. 504املادة 
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 الصركم أن يزباني  زبصار.

ضاااا  انونيا لواساااطم وكيل عنه مفوض افوي أو ميارس املزااااهم لنفزاااه  -. 505املادة 

 وذلك  قر الصركم. 001و 002و 010احلقوق املارتف له لها يف املواد 
االنبفا   قالك الر بم ول ااا ل  ك ا أنه لكل مصاارتر يف مألكيم أسااهم مصاااعم ومل 

يف املواد  عألى الوثارق املن اااوص عأليها لاألساااهم وملالك  ق الب اااويت احلق يف اال   

 إليها يف الفقرة الزالقم. املصار

ن ارساااال األقاريا عألى  زاااااب  ميكن أن ينص النظام األساااااسااااي عألى أ  -. 506املادة 

ىل املزاه ني لاسبثناء اجلرد إ 001و  002و  013الصركم الوثارق املصارإليها يف املواد 

نطبق ع إرساااااااااااا  اللعوة، ونفس األمر يامسيا لألانوان الذي يقلمونه يف نفس الو ت م

  فبهم.طألبون ذلك مقالل إثبااهم لاملزاه ني أ قاب األسهم حلامأليها الذين ي عألى

 كن إلطا  اجل ايم.يف  الم خرق أ كام هذا املطألل، مي -. 507املادة 

عن عصاااار رأمسا   علة مزاااااه ني، ميثألون ما ال يقل أو يزااااوغ ملزاااااهم  -. 508املادة 

علة  أو الساباجا ، لبايني خبري الصاركم، رفع  ألل لرريس احملك م ل اافبه  اضااي ا 

 ري.علة ع أليات اباألق لالبزي أو خرباء مكألفني لبقليم اقرير عن ع أليم

خلبري وسااألطااه، ا السااباجالي نطاق مه مإذا متت االساابجالم هلذا الطألل،  لد األمر ا

  انونيا. صركم إىل اجلألزم اسبلعاءعألى أن يبم اسبلعاء امل ثألني القانونيني لأل

اخلرباء ل اااااورة  أو أاااب اخلبري حيلد األمر االساااااباجالي كذلك إن ا بضاااااى احلا  

من  أو ركممه م اخلرباء إما من  رف الصااااا مؤ بم، وال يبم دفع األاااب إال عنل انبهاء

زفيا وأنه يهلف ة إذا ابني أن لألطألل  الاا ااالذين  ألبوا إجراء اخلرب رف املزاه ني 

 إىل األضرار لالصركم.

مفوضاااااااااااااااي  أو دارة وكذلك إىل مفوضيوجه هذا البقرير إىل امللعي وإىل جمألس اإل

ملقبألم   ناسااابم اجل ايم الاامم ااحلزاااالات، وجيل أن يوضاااع رهن إشاااارة املزااااه ني   
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 مفوضي احلزالات. أو ويكون مرفقا لبقرير مفوض
يم مرفق لنزااااااخم من اقرير جيل إيلا  نزااااااخم من الكصااااااوف اإلمجال  -. 509املادة 

اريذ ل أجل ث ثني يوما من امفوضي احلزالات لكبالم ضبط احملك م داخ أو مفوض

 م اد م اجل ايم الاامم عأليها.

 القسم الرابع: تغيري رأس مال الشركة

 لااملطلب األول: الز(ادة يف رأس امل

ار يف علة دفاات، إما ل  اااال أو ا لةمتكن الطيادة يف رأس املا  دفام و -. 532املادة 

 .لرفع القي م االمسيم لألسهم املوجودة أو أسهم جليلة
جلليلة ل  لى ميكن حترير األسهم ا (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  532املادة 

 الطرق الباليم: 
 اقليم   ص نقليم وعينيم؛ -
 زبققم؛م، احمللدة املقلار واملمقا م مع ديون الصركم الثالبإجراء  -
 لار يف رأس املا ؛إدماج ا بيا ي أو أرلاا أو ع وات إ  -
 حتويل سنلات القرض. -

ساااااهم، ساااااطم رفع القي م االمسيم لألازااااابألطم الطيادة يف رأس املا ، لوا -. 530املادة 

 أو األرلاا أو  يل دماج اال بيا ك الطيادةموافقم املزااااااااه ني لاإلمجا ، إال إذا متت األ

 ع وات اإل لار.

ل ضااافم ع وة  أو  ي بها االمسيم يبم إ االار األسااهم اجلليلة إما  زاال  -. 533املادة 

 اإل لار.

غري الااديم دون  خيو  لألج ايام الاامم  (:230-0225القاانون ر م  ))جاليالة(   534املاادة  

ملليرين، ء عألى اقرير جمألس اإلدارة أو اساااااااااااااواها اختاذ  رار الطيادة يف رأس املا  لنا

  زل احلالم و مفوض احلزالات.

 رت م يف رأس املا .ويبني هذا البقرير أسباب و رق الطيادة املق
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زاااااااااال احلالم، املليرين،   اإلدارة أو غري أنه ميكن لألج ايم الاامم أن افوض جملألس

علة دفاات  رأس املا  دفام وا لة أو يف ال ااا  يات ال زمم من أجل إجناز الطيادة يف

باا لبألك عألى اغيري النظام األساااااسااااي ا  وحتليل ومااينم كيفيم إثبات حتقيقها والا ل

ليرين، سااااااااااساااااااااي خيو  جمألس اإلدارة أو املالطيادة. يابرب الغيا أي لنل من النظام األ

 ملا . زل احلالم،    يم اقرير الطيادة يف رأس ا

ة ه  بل كل إ ااااااالار ألساااااااهم جليليباني حترير مبألغ رأس املا  لكامأل -. 535املادة 

  لار.حترر نقلا، وذلك حتت  ارألم لط ن ع أليم اإل

بم  بل ة اجل هور ل كبباب واليت اك ا جيل أن ازاااااااااااابق الطيادة يف رأس املا  للعو

مفوضااي  أو لبققيق من  رف مفوض ساانبني من اأساايس شااركم ما، ان اارام أ ل من 

 جلت.زات اخلا م امل نو م إن و زالات الصركملأل و  واخل وم، وكذا االمبيا

جل ث   حتت  ارألم البط ن، داخل ا جيل أن ابم الطيادة يف رأس املا ، -. 536املادة 

 أذنت لها، إال إذا أو   رراهايم الاامم اليتسااانوات البلاء من ااريذ اناقاد اجب ا  اجل ا 

 رض إىل أسهم.ااألق األمر لطيادة عن  ريق حتويل سنلات الق

اب كاأنه  إذا اااذر ذلاك اعبرب االكببا    يباني اكببااب جم و  الطياادة يف رأس املاا ، و   

 مل ينجط.

م النقليم اجلليلة ل ااااااورة لأل زاااااااه ني  ق أفضااااااأليم اكبباب األسااااااه -. 537املادة 

 ل كل شرا خمالف كأن مل يكن.مبناسبم مع علد األسهم اليت ميألكونها ، ويا

 البناز  وفق نفس الصااااااااااااروا أو لاو يكون هذا احلق خ   ملة االكبباب  ال  لألب

 املطبقم عألى األسهم نفزها.
 ن  قهم يف األفضأليم.ع ميكن لأل زاه ني البناز  ل فم فرديم

كبباب ساهم اليت كان هلم  ق اال إذا مل يكببل لاض املزااه ني يف األ  -. 538املادة 

جل ايم ألسااهم املببقيم، إذا  ررت افيها عألى أساااس غري  الل لألبخفيض، ار اال هذ  ا 



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 025 

سااااس علدا أعألى من األساااهم عألى أ الاامم ذلك  ااارا م، لأل زااااه ني الذين اكبببوا

 أس املا  ويف  لود  ألبااهم .، وذلك لبناسل مع   بهم يف ر الل لألبخفيض

كببالات عألى أساس إذا مل ازبنفذ اإل ( :230-0225)جليلة( )القانون ر م  953املادة 

يض، بالات عألى أسااااااس  الل لألبخفغري  الل لألبخفيض، و إن ا بضاااااى احلا ، اإلكب

 جم و  الطيادة يف رأس املا  :

ققم لصااار ني املا   بألغ اإلكببالات احمل يف رأسميكن حتليل مبألغ الطيادة  -7

ص ( من الطيادة املن و2/6 ثم أرلا  )ه ا أن ي ل هذا املبألغ عألى األ ل إىل ث

املا ،  أو مسقت لالطيادة يف رأس عأليهاا من  رف اجل ايام الاامم اليت  ررت  

   عنل اإل لار؛وأن انص اجل ايم  را م عألى هذا اإل ب ا

ال إذا ل ااااافم  رة، كأليا أو جطريا، إ  هم غري املكبببمميكن أن اوز  األسااااا -0

  ررت اجل ايم غري ذلك؛

ذا جل هور، كأليا أو جطريا، إميكن أن اارض األسااااااهم غري املكبببم عألى ا -0

 ى هذ  اإلمكانيم.كانت اجل ايم الاامم  ل وافقت  را م عأل

أس الطيادة يف رقرر : حيق لألج ايم اليت ا( 230-0225القانون ر م ))جليلة( 542املادة 

 راس املا  أو باب لالنزبم جمل و  الطيادة يفاملا  أو اأذن لها أن األغي  ق أفضأليم االكب

بط ن، وابت اجل ايم، حتت  ارألم ال لالنزااااااااااابم جلطء أو علة أجطاء من هذ  الطيادة،

 .اقرير مفوض أو مفوضي احلزالاتلناء عألى اقرير جمألس اإلدارة أو املليرين و

  رتاا إلغاء احلق املذكور.اقرير جمألس اإلدارة أسباب ا جيل أن يبني

االفضااااااأليم يف  يب بع املزاااااااه ني حبق (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  542املادة 

 زيادة يف رأس املا . اكبباب األسهم يف  الم إ لار أسهم جليلة أو

رير من قليل ذلك الزااار لناء عألى احتلد اجل ايم الاامم سااار اإل االار أو شااروا حت  

 اص ملفوض أو مفوضي احلزالات.جمألس اإلدارة أو املليرين ولناء عألى اقرير خ



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 026 

ن منقت ملليرين أمساء األشاااخاص الذيفضااا  عن ذلك، يبني اقرير جمألس اإلدارة أو ا

 منهم. هلم األسهم وعلد الزنلات امل نو م لكل وا ل

كيل يف واسااطم وواء شااخ اايا أو ل ال حيق ملن سااب نح هلم أسااهم جليلة املصاااركم ساا  

ب أليم االكبباب، وحيزااال الن ااااا ا اااويت اجل ايم اليت ازاااببال لفارلاهم  ق أفضاااا  

اليت  ألى جم و  األساااااااااااهم لاسااااااااااابثناء األك واألغألبيم ال زمم الختاذ هذا القرار لناء ع

 هؤالء. ميألكها من سب نح هلم األسهم أو اليت ميثألها

وضاااااااااااااااااااااااي : جيل عألى مفوض أو مف (230-0225)جليلة( )القانون ر م  540املادة 

ما إذا  أن يبينوا يف اقريرهم 021و 022اداني احلزالات يف احلالبني املصار إليه ا يف امل

قيقم أو املليرين ابلوا هلم  ااااا كانت أساااااس احلزااااااب اليت اعب لها جمألس اإلدارة

 و اد م.

 بم  ق ا ، ميبألك و بئذ مالك الر ين ا اكون األسااااااااهم مثقألم حبق انبف -. 543املادة 

كبباب، ا  هذا األخري  قو ه يف االأفضااااااأليم االكبباب اخلاص لهذ  األسااااااهم. وإذا ل

لغ إىل  ق ليت اكبزااابها لواساااطم هذ  املبا خضاااات املبالغ املرتابم عن البياأواألموا  ا

 االنبفا .
أله يف مكن ل ااااااا ل  ق االنبفا  أن حيل حمم  قه، أإذا أه ل مالك الر بم ممارساااااا

ة، حيق ملالك ها. ويف هذ  احلالم األخرياكبباب األسهم اجلليلةأويف ليع  قوق اكببال

ألموا  ملرتابم عن البناز ، وختضاااااااااااااااع االر بم أن يطالل لفرض إعادة اوظيف املبالغ ا

 ا .املكبزبم لواسطم هذ  املبالغ إىل  ق االنبف
سااه ا جليلة  نبفع  ين ا ال يكون  ل اكببل أالر بم مه   حلقه اجتا  امليابرب مالك 

ن اااااااااااااااااااااااااارام أجل االكبباب امل نوا وال لاا   قوق االكببااب  بال مثاانيام أياام من ا      

 لأل زاه ني.
  األ راف.واطبق مقبضيات هذ  املادة يف غياب اافاق لني

 (:230-0225)ماللم( )القانون ر م 544املادة 
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 ل دخار، يبم إخبار : إذا مل ال  الصااااااركم اجل هور(230-0225جليلة القانون ر م )

بم أيام لربيل عادي أو الكرتوني ساا املزاااه ني ل  االار أسااهم جليلة عن  ريق إخطار

 عألى اال ل  بل اإلشرتار .

يان لرج ذلك اإلع ن كذلك يف لإذا كانت الصااااااااركم العو اجل هور ل كبباب ، ي

صاااااركم لبيان آخر الكصاااااوف اإلمجاليم لأللة الرمسيم، ويألقق لهذا اينصااااار يف اجلري

 امل ادق عأليها.

ل م موجهم لأل زاه ني وا يزببل  اإلخطار لرسالم مض ون (:230-0225)القانون ر م 

 يف  الم االسهم املزجألم وعصرين يوما عألى األ ل  بل افبباا االشرتار

ا األفضاااااااأليم لفارلاهم ولصااااااارو ق جيل أن حييط اإلع ن املزااااااااه ني عأل ا لوجود  

الزااهم  اا واخببام االكبباب ولزااارممارساام هذا احلق وكيفيبه و كان وزمان افبب

 عنل اإل لار ولاملبألغ الذي جيل أن حترر له.
لقلامى األجل املخو  لأل زاااااااه ني ا ال حيق لأي  ا  من األ وا  أن يقل -. 545املادة 

 بل ااريذ افبباا االكبباب.  مل ارسم  قهم يف االكبباب عن عصرين يوما
غري  يع  قوق االكبباب عألى أسااااسينبهي أجل االكبباب  بل األوان فور ممارسااام مج

  الل لألبخفيض.

ات قليمأوعينيم إىل إجراءخيضاااع إ ااالار اساااهم جليلة مقالل   اااص ن  -. 546املادة 

 ألل.، مع مراعاة أ كام هذا املطاالكبباب واملراجام املبطألبم لبأسيس الصركم

م االساااام العو اجل هور ك ا خيضااااع إ اااالار أسااااهم جليلة من  رف شااااركم خفي   

 .5واسطم مرسومل كبباب إىل االلبطامات لاإلشهار احمللد ل

طم مقا ااااام مع ديون الصاااااركم، إذا مت حترير األساااااهم اجلليلة لواسااااا -. 547املادة 

 ا جمألس اإلدارة ويصااااااهل عألىاكون هذ  الليون حمل ع أليم   اااااار  زااااااالات ياله 

                                                           
قبل يحدد اجراءات االشهار المتعلقة باصدار اسهم جديدة من  3007ابريل  00بتاريخ  074/3007المرسوم رقم: - 5

 .0270شركة خفية االسم تعتمد عرض السندات المالية لالكتتاب.عدد الجريدة الرسمية:
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 مفوضو احلزالات. أو قبها مفوض 

زبق ألبقويل إىل أسهم لرتخيص مخيضاع إ الار سنلات القرض القالألم ل   -. 548املادة 

ال ا  عها م الاامم  رارها يف املوضااااو  لمن اجل ايم الاامم غري الااديم،ابخذ اجل اي

 ملقرت م لا أليم البقويل.عألى اقرير خاص ملفوضي احلزالات  و  األسس ا
 ل مرفقا لبطا م االكبباب.الطيادة اامم  جرد  ألل البقوي ا بح األك

نلات نازال  رحيا لفارلة أ قاب سجيل أن يبضا ن هذا الرتخيص اناز  املزاه ني ا 

ات  ساب الر عن  ريق حتويل سنل  القرض عن  قهم يف أفضاأليم اكبباب األساهم اليت  

 القرض.
يادة يف  هذا املطألل لط ن الطيرتال عن كل خرق لأل كام امللرجم يف -. 549املادة 

 رأس املا .

 ية ألسهم رأس املالاملطلب الااني: يف استهالك القيمة االمس

 (: 230-0225)ماللم( )القانون ر م  552املادة 

صركم اليت من خ هلا ارجع ال انلثار رأس املا  هو الا أليم (:230-0225القانون ر م )

ك قلم عألى  زااااااب حم اااااو   لألصاااااركاء كل أو لاض املبألغ اإلمسي ألساااااه هم ،

 ا فيم الصركم يف املزبقبل.

لفئم بزاااو عن  ي م كل سااهم من نفس ا ال ميكن أن يبم هذا االساابه ر إال ل رجا  م

 وال يرتال عنه ختفيض رأس املا .

 ا .ألسهم املزبهألكم لكامألها أسهم انبفاز ى ا

سهم م أو جطريم. از ى األميكن انلثار األسهم ل فم كألي (:230-0225القانون ر م )

 املزبهألكم لكامألها أسهم انبفا .

ق يف الرلح جطريا لنفس النزاااابم احل أو افقل األسااااهم املزاااابهألكم كأليا  -. 552املادة 

 حتبفظ لكل  قو ها األخرى.واألو  ويف اسرتجا   ي بها االمسيم، 

هم ىل أسااااااهم رأس املا  وإىل أساااااا ين ا يكون رأس املا  مقزاااااا ا إما إ -. 550املادة 
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مدونة التجارة 029 

زاااااويم، ميكن  إىل أسااااهم مزاااابهألكم ل ااااورة غري مب   أو جطريا أو مزاااابهألكم كأليا

 أو كأليا بخذ  رار حتويل أسهم مزبهألكملألج ايم الاامم غري الااديم لأل زااه ني أن ا 

 م رأس املا .جطريا إىل أسه

ك لألسااااهم مي، إىل  لود املبألغ املزاااابهألاقرر اجل ايم من أجل ذلك إجراء ا بطا  إلطا

علة سنوات  أو هلذ  األسهم لزنم حمل البقويل، عألى   ام أرلاا الصاركم املخ ا ام    

يها يف وله هذ  األسااااااهم املن ااااااوص عأل ماليم، لال أداء الرلح األو  الذي ميكن أن خت

 زبهألكم جطريا.مقالل األسهم امل النظام األساسي وذلك

م لصروا، أن يلفاوا لألصركميكن أن يرخص لأل زاه ني، وفق نفس ا -. 553املادة 

ينص عأليه  احلا ، لالرلح األو  الذي القي م املزابهألكم ألساه هم مرفوعم، إن ا بضى  

ن  ب اال، عن الزنم املاليم اجلاريم، واالنظام األسااساي الناشائ عن الفرتة املن ارمم م    

 الزنم املاليم الزالقم.

عألى م ااااااد م  006و 000ملاداني اارض القرارات املن اااااوص عأليها يف ا -. 554املادة 

 ن يب باون لنفس احلقوق.اجل ايات اخلا م لكل فئم من املزاه ني الذي

 

و املاااليرين : يقوم جمألس اإلدارة أ(230-0225)جاااليااالة( )القاااانون ر م   555املاااادة 

م ماديا ى كانت هذ  البغيريات مطالقلالبغيريات الضاااروريم عألى النظام األسااااساااي مب  

 .006و 000ملاداني لألنبارج الفاأليم لألا أليات املصار إليها يف ا

 املطلب الاالث: يف ختفيض رأس املال

ا لقي م االمسيم لكل ساااااااااااااهم وإميبم ختفيض رأس املا  إما لبخفيض ا -. 556املادة 

 .قلر لالنزبم لكل املزاه نيلبخفيض علد األسهم املوجودة ختفيضا لنفس ال

هم لصركم، أمكن ختفيض علد األسإذا مل يكن ختفيض رأس املا  ماأل  خبزارر ا

 ل لغاء أسهم اصرتيها الصركم هلذا الغرض.
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ا  أو يقرر من يؤذن لبخفيض رأس امل(: 230-0225)القانون ر م )جليلة(  755املادة 

 هلف بني اللعوة املوجهم لأل زااااااااااااااه ني رف اجل ايم الاامم غري الااديم. وجيل أن ا

 البخفيض والطريقم اليت سيققق لها.

ليرين، لزااااااااااااألط جملألس اإلدارة أو املميكن لألج ايم الاامم غري الااديم افويض كل ا

 إجناز هذا البخفيض. زل احلالم،   ل 

ن حلالم، هذ  الا أليم لبفويض م ين ا ينجط جمألس اإلدارة أو املليرين،  زاااااااااااااااااااال ا

ا يف اءات اإلشاااهار املن اااوص عأليه اجل ايم الاامم، حيرر لذلك حمضااارا خيضاااع إلجر 

 ظام األساسي.ويا ل عألى البغيريات املرتابم عألى الن 066املادة 

زاااااواة ا  من األ وا  املزاااااس لاملال يرتال عن ختفيض رأس املا  لأي   -. 558املادة 

 ي.سهم عن احلل األدنى القانونلني املزاه ني وال ختفيض القي م االمسيم لأل

فيض رأس املا  مفوضااي احلزااالات عألى مصاارو  خت أو يبم ا    مفوض -. 559املادة 

 يوما عألى األ ل من اناقاد اجل ايم. 20 بل 

ون فيه اقيي هم مفوضااااي احلزااااالات الذين يبين أو  ايم لناء عألى اقرير مفوضابت اجل

 ألسباب البخفيض وشرو ه. 

  فيض رأس املا  ال يكون ماأل ين ا اوافق اجل ايم عألى مصااااااااارو  خت  -. 562املادة 

لى ا رض ولكل دارن ياود دينه إلو و  خزاااارر، فأل  ثألي كبألم أ اااقاب سااانلات الق 

البخفيض  كبالم الضبط أن يارتضوا عألى  بل ااريذ إيلا  ملاوالت اجل ايم الاامم يف

اضااااااااي  رريس احملك م ل اااااااافبه   ر أمام داخل ث ثني يوما البلاء من الباريذ املذكو

 االسباجا .

لبكوين ضاا انات  أو بزااليل الليونيرفض رريس احملك م هذا االعرتاضااأويأمر إما ل

 إذا ما عارضت الصركم ذلك واعبربت كافيم.

اض وال  باااال أن يباااات، عناااال ال ميكن لاااالء ع أليااااات البخفيض خ   أجاااال االعرت
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 ا .سباجاال بضاء، يف هذا االعرتاض من  رف  اضي اال

فيض االعرتاض، و فت إجراءات خت إذا  بل رريس احملك م ل فبه  اضي االسباجا 

ذا  بى يبم إرجا  الليون. وإ أو رأس املا  فورا  بى يبم اكوين ضاااااااااااااااااا انات كافيم

  .رفضه، أمكن البلء يف ع أليات ختفيض رأس املا

اليت اختذت  : ميكن لألج ايم الاامم(230-0225)جاليالة( )القانون ر م    562املاادة  

و املليرين، رر، أن اأذن جملألس اإلدارة أ رارا لبخفيض رأس املا  غري ماألل لو و  خزااا

 إلغارها.  زل احلالم، لصراء علد ماني من األسهم لغرض

 البناسااااال مع علد األسااااااهم اليت جيل أن يقلم عرض الصاااااراء إىل كل املزاااااااه ني ل 

 ميألكونها.

قانونيم، يفم خمو  هلا نصاااار اإلع نات القهلذ  الغايم، ينصاااار إشاااااار لالصااااراء يف  اااا

ريلة جل هور ل دخار ينصاااار يف اجلولاإلضااااافم إىل ذلك، إذا كانت الصااااركم العو ا

 الرمسيم.

يف  ن اإلع نات املن اااااوص عأليهاغري أنه إذا كانت كل أساااااهم الصاااااركم امسيم، ف 

 ونم ضلكل مزااهم لواسطم رسالم م  الفقرة الزاالقم ميكن اساببلاهلا ل شااار موجه   

 ماألن عن و وهلا عألى نفقم الصركم.

ازاااااا يم  031قرة الثالثم من املادة يبني اإلشاااااااار املن ااااااوص عأليه يف الف -. 560املادة 

ا والزار وعلد األسهم املطمع شرامه الصركم وشكألها وعنوان مقرها ومبألغ رأمساهلا

ن أن الصااراء واملكان الذي ميك املاروض مقالل كل سااهم و ريقم دفاه وملة عرض

ارض ع أكرب من علد األسااااااهم اليت ايقبل فيه، إذا كان علد األسااااااهم املاروض لألبي

 زيب هلا.ن الصركم شراءها، يبم القيام لبخفيض

 ة الزالقم عن ث ثني يوما.ال ميكن أن يقل األجل املصار إليه يف الفقر

ل رف الصااركم اليت أ االراها   اا  جيل أن األغى األسااهم املصاارتاة من    -. 563املادة 
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أليه يف من ان اااارام األجل املن ااااوص ع ختفيض رأس املا  وذلك داخل أجل ث ثني يوما

 .030املادة 

 االسم الشركات خفية القسم اخلامس: حتو(ل

  إىل شااااركم من شااااكل  ميكن لكل شااااركم خفيم االساااام أن ابقو  -. 564املادة 

أعلت مها منذ ما ال يقل عن سااااااانم وآخر، إن كانت خ   فرتة البقويل  ل مت إنصاااااااا

 اه ون عأليها.الكصوف اإلمجاليم لألزنم املاليم ووافق املز

م  زاال  يم االساام إال  لاولم ابال ميكن اختاذ  رار حتويل شااركم خف  -. 565املادة 

 .037ع مراعاة أ كام املادة ما يبطألبه اغيري النظام األساسي من شروا، م

لا أليم  لصركم املاب ل إثر القياميباني البقيل ل جراءات اكوين شكل ا -. 566املادة 

 البقويل.

لنظام  ااااوص عأليها يف  الم اغيري انينصااار  رار حتويل كل شاااركم وفق الصاااروا امل   

 األساسي.

م مفوضااأومفوضااي  زااالات الصاارك  يبخذ  رار البقويل لناء عألى اقرير -. 567املادة 

 ألصركم ال اقل عن رأمساهلا.ويصهل هذا البقرير عألى أن الوضايم ال افيم ل

 القرض، إن وجلت. يارض البقويل عألى موافقم مجايات أ قالزنلات

ذ  افقم مجيع املزااااه ني ويف هيزااابألطم البقويل إىل شاااركم اضاااامن مو -. 568املادة 

 .037دة والفقرة األوىل من املا 032ادة احلالم، ال افرض الصروا اليت انص عأليها امل

مأوذات األسااااااهم وفق الصااااااروا يبخذ  رار البقويل إىل شااااااركم البو اااااايم البزاااااايط

وافقم خفيم االسااام و  ساااي لألصاااركم املن اااوص عأليها في ا خيص اغيري النظام األساااا

 صركم اجلليلة.يقبألون أن يكونوا شركاء أو ياء لأل كل املزاه ني الذين

 وص عأليها م احمللودة وفق الصروا املنيبخذ  رار البقويل إىل الصركم ذات املزؤولي

 ن الصركات.في ا خيص اغيري النظام األساسي هلذا الصكل م
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  النزاااقاب من الصاااركم. ويف هذحيق لأل زااااه ني املاارضاااني لألبقويل ا -. 569املادة 

حيلد عنل  الذمم املاليم لألصاااركم. واحلالم حي ااال هؤالء عألى مقالل يوازي  قو هم يف

 ك م ل فبه  اضي االسباجا .انالام االافاق  قبضى خبريمن  رف رريس احمل

 ل داخل ر لالبوضا ونم مع إشااا  جيل أن يوجه الب اريح لاالنزاقاب لرساالم م   

 .033ن املادة  انص عأليها الفقرة الثانيم مأجل مثانيم أيام البلاء من ع أليم النصر اليت

 ب كأن مل يكن.ويابرب كل شرا يرمي إىل اسببااد  ق االنزقا

 القسم السادس: حل الشركات خفية االسم

 ديم.ن اجل ايم الاامم غري الاايبم  ل الصركم  بل األوان لقرار م -. 572املادة 

ل ااااااااافيم إذا أ اااااااابقت الوضااااااااايم ا (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  275املادة 

ان ثببم لالكصااااوف اإلمجاليم، كلألصااااركم اقل عن رلع رأمساهلا من جراء خزااااارر م

ثم املواليم ألشااااااااهر الث حلالم، خ   الطاما عألى جمألس اإلدارة أو املليرين،  زاااااااال ا

 ايم ارر، اوجيه اللعوة لاقل اجللأل  اااااد م عألى احلزااااالات اليت أفرزت هذ  اخلزااااا  

 ألوان.لوضع يزبلعي  ل الصركم  بل االاامم غري الااديم ألجل اقرير ما إذا كان ا

 اااا  نهايم األخرية مألطمم، يف أجل أ  إذا مل يبم اختاذ  رار  ل الصااركم، اكون هذ  

اعاة أ كام اليم اليت   اااألت اخلزاااارر، مع مراليم الثانيم لال األك الزااانم املالزااانم امل

كن ل  جم اخلزااااارر اليت مل ميلبخفيض رأمساهلا  بألغ يزاااااوي عألى األ  182املادة 

أس املا    األجل احمللد إعادة اكوين را بطااعهاا من اال بياا ي وذلك إذا مل ابم خ    

 الذااي ملا ال يقل عن رلع رأمسا  الصركم.

ع نات يف  ااااقيفم خمو  هلا نصاااار اإل يف كل احلاالت يبم نصاااار  رار اجل ايم الاامم

قييل  يف اعه يف كبالم ضاابط احملك م واالقانونيم ويف اجلريلة الرمسيم ك ا يبم إيل

 الزجل البجاري

ايم امللاولم احلا  عنلما ال ابيزااار لألج  يف  الم علم اناقاد اجل ايم الاامم، ك ا هو
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كل ذي م ااااااألقم أن يطألل من ل ااااااورة  ااااااقيقم لال آخر دعوة ل ناقاد، ميكن ل 

ثانيم من بى مل اطبق أ كام الفقرة الري نفس احلكم مالقضاااء  ل الصااركم، ويزاا 

 هذ  املادة.

حبل الصااركم  جيوز لألقضاااء أن يقضااي  (:230-0225القانون ر م ))جليلة(570املادة 

ص عأليها مراعاة اإلجراءات املن ااو لناء عألى  ألل يبقلم له كل ذي م ااألقم عنل علم

 من  رف املؤسزني. 220لالفقرة األوىل من املادة 

 070و 170عأليها يف املاداني  ميكن لأل قك م، يف احلاالت املن اااااوص  -. 573املادة 

ن اقضي الوضايم، وال ميكن هلا أ أن متنح لألصاركم أج  أ  اا  سبم اشهر لب قيح  

 البلاريا يف املوضو . حبل الصركم إذا مت الب قيح ولغايم يوم البت

ي ل إىل  داخل سنم لطيادة فيه  بى جيل أن يببع ختفيض مبألغ رأس املا  -. 574املادة 

ىل شاااكل آخر داخل ، إال إذا مت حتويل الصاااركم إ692املبألغ املن اااوص عأليه يف املادة 

 ي م ااااألقم أن يطألل  ل الصااااركمنفس األجل. ويف  الم علم البقويل يزااااوغ لكل ذ

 صركم.يح الوضايم مل ثألي اللب ق أمام القضاء وذلك لال شهرين من اوجيه إنذار

 ضو .وم البت البلاريا يف املوازقط اللعوى لطوا  أسباب  ل الصركم ولغايم ي

 طةالفرع الاالث: الشركات خفية االسم املبس

 لام مصرتكمعلة شركات   ل إنصاء شركم اا أو ميكن لصاركبني  -. 575املادة 
ي ا لينها شااركم خفيم فإنصاااء شااركم سااب اابح أما هل ا، أن اصااكل     أو ازاايريها أو

 االسم مبزطم ختضع أل كام هذا الفر .
 الصاااركات لاعببار شاااخ ااايم   اؤساااس الصاااركم خفيم االسااام املبزاااطم املكونم لني   

 أعضارها.
 اطبق ا مع مراعاة األ كام لال . اليبفق هؤالء حبريم عألى انظيم الصاااركم وازااايريه 

ملبزاااطم م خفيم االسااام اعألى الصااارك القواعل الاامم املباألقم لصاااركات خفيم االسااام 

  كامها.املكونم لني الصركات إال إذا كانت موافقم أل



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 005 

م االسااااااام مبزاااااااطم إال  ال ميكن أن يكون عضاااااااوا يف شاااااااركم خفي  -. 576املادة 

( أو يمأوعن مقالل 02.222.222يون )الصااركات اليت ال يقل رأس ماهلا عن عصاارين مأل 

  ي بها لالا  ت األجنبيم.

 ل من هذا احلل اليت ختفض رأمساهلا إىل أ لو ااافها شاااريكا،جيل عألى الصاااركم، 

اهلا  بى هلذا البخفيض إما لطيادة رأمس األدنى أن اقوم داخل األشاااااااهر الزااااااابم املواليم

 اسي.حمللدة يف النظام األسأن ابناز  عن أسه ها وفق الصروا ا أو ي ل إىل ذلك املبألغ

صااااركم من احملك م. وميكن للألنيالم الاامم  ألل  ل ا أو ميكن لكل ذي م ااااألقم

ا لب اااقيح وضاااايبه وال ميكن هل  أن متنح احملك م أج  أ  اااى لألصاااريك  بى يقوم 

 ملوضو .ايم يوم البت البلاريا يف االنطق حبل الصركم إذا مت ا قيح الوضايم ولغ

 . ع من  رف مجيع الصركاءاؤسس الصركم  قبضى نظام أساسي مو -. 577املادة 

 ألساسي.ل لكامأله  جرد او يع النظام اا  احمللد يف الاقجيل أن حيرر رأس امل

 ال ميكن لألصركم دعوة اجل هور إىل االكبباب.

 ن ابقو ، لاإلمجا ، إىلميكن لصااركم من أي شااكل من األشااكا  أ -. 578املادة 

ا ويف مجيع شركارها الصروشاركم مزااه م مبزاطم مكونم لني شاركات إذا اساب     

 .073و 070 املن وص عأليها يف املاداني

مللة ال  لم  الأليم األسهم لألبفويتميكن أن ينص النظام األسااساي عألى ع   -. 579املادة 

 ابجاوز عصر سنوات.

ن ن األساااهم لألقبو  املزااابق م ك ا ميكن أن خيضاااع النظام األسااااساااي كل اناز  ع  

   . حي ل عألى هذا القبو  لا رف الصركم. يف هذ  احلالم يكون كل اناز  مل

إذا مل لصركاء لالبناز  عن أسه ه، وأن ينص عألى إمكانيم إلطام أ ل اك ا ميكن 

 يقم لذلك البناز  عألقت  قو ه غري املاليم.

هوم ك الذي اغريت الزاايطرة  فك ا ميكن أن يفرض النظام األساااسااي عألى الصااري  
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صااريك قرر ااأليق ممارساام ذلك الأن خيرب لذلك الصااركم اليت ميكنها أن ا 019املادة 

 غري املاليم وإلااد .حلقو ه 

يم اكبزاال  افم الصااريك عقل ع أل  اطبق أ كام الفقرة الزاالقم عألى الصاريك الذي  

 إدماجأوانف األو ل لألصركم.

ركم ار البناز ،  ين ا اصر  شإذا مل حيلد النظام األسااساي  زاب س   -. 582املادة 

علم اافاق لم ، حيلد هذا الزاااااار، يف  ا079يف اطبيق االشااااارتاا املذكور يف املادة 

. ك م ل ااافبه  اضاااي االساااباجا   األ راف، لواساااطم خبري ماني لأمر من رريس احمل

 ل لغارها. أو ز  عنها داخل أجل سبم أشهر ين ا اايل الصركم شراء األسهم األطم لالبنا

 280و  790م املذكورة يف املاداني ال ميكن اغيري االشااااارتا ات النظامي -. 582املادة 

 إال لاإلمجا .
 لصركم .حيلد النظام األساسي شروا إدارة ا -. 580املادة 

ي ا لال يف النظام األساااسااي، ثم ف غري أنه جيل أن يكون لألصااركم رريس ياني أ اا 

 عألى النقو الذي حيلد يف ذلك النظام.

ذا ع يف هذ  احلالم مزااااريو هميكن أن يكون هذا الرريس شااااخ ااااا مانويا. وخيضاااا 

 أو مللنيمامات ويبق ألون نفس املزااااؤوليات اااللبطالصااااخص املانوي لنفس الصااااروا و 

بضاااامنيم دون املزااااس لاملزاااؤوليم ال اجلناريم ك ا لو كانوا رريزاااا لامسهم اخلاص،

 لألصخص املانوي املزري من  رفه.

ا اااألم قريرا  و  االافا ات احليقلم مفوض احلزاااالات إىل الصاااركاء ا -. 583املادة 

 مزرييها. أو ورريزها لواسطم وسيط لني الصركم أو مباشرة
 يبت الصركاء يف هذا البقرير.

ملاأ، ثارها، شااريطم أن يبق ل الصااخص ا غري أن االافا ات غري امل ااادق عأليها انبج آ

 ها الضارة لالصركم.وعنل اال بضاء، الرريس ولا ي املزريين آثار
املابادة ت الافا ات املباألقم لالا ألياال اطبق أ كام الفقرات الث   الزاااااااااااااالقم عألى ا
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 واملربمم وفق شروا عاديم. 

وضاااااا ن  220إىل  926 املواد من اطبق  االت املنع املن ااااااوص عأليها يف -. 584املادة 

 لصركم.نفس الصروا احمللدة فيها عألى رريس ومزريي ا

 رف يف وختو  له أوسع الزألط لألب ميثل الرريس الصركم جتا  األغيار، -. 585املادة 

  لود غرضها.الصركم يف  كل و ت لاسم

ا لغرض  ااارفات الرريس اليت ال  اااألم هلاألبطم الصاااركم يف ع  بها مع األغيار  بى لب

 اارف هلذا ار كانوا عألى عألم لبجاوز البالصااركم، إال إذا أ امت اللليل عألى أن األغي

األم أن جمرد نصااااااااااااااااااااار النظام مل يكونوا ليجهألو  نظرا لألظروف، مع ال أو الغرض،

 هذا اللليل.األساسي غري كاف إل امم 

ا  اليت حتل من سألطم الرريس جت ال ميكن اال بجاج لاشرتا ات النظام األساسي

 األغيار.

ملزااريين رريس وعنل اال بضاااء لا ي احتلد يف الا  ات ما لني الصااركاء، سااألطات ال 

بم لها ا النظام. يف احلالم اليت ياملن اااااوص عأليها يف النظام األسااااااساااااي  قبضاااااى هذ 

زااااااريين ات خفيم االساااااام اكون لألرريس واملاامم املباألقم لالصااااااركاطبيق القواعل ال

 ري.ألط اإلدارة واملليريم والبزياملاينني لالنظام األساسي هلذ  الغايم كل س

مزااريي البزايري عألى رريس و  أو املليريم أو اطبق  واعل مزاؤوليم أعضااء هيئات اإلدارة  

 شركات املزاه م املبزطم املكونم لني شركات.

قبضى مجاعيا من  رف الصركاء   حتلد القرارات اليت يباني اختاذها -. 865املادة 

 عأليها. النظام األساسي ويف إ ار الصكأليات اليت ينص

ملزاااه م لااديم وغري الااديم لصااركات اغري أن ال اا  يات املخولم لألج ايات الاامم ا

مسيم ألساااهم رأس االاسااابه ر القي م  أو ختفيضاااه أو يف رأس املا  في ا يباألق لالطيادة

 أو اايني مفوضاااااي احلزاااااالات أو احلل أو االنف اااااا  أو االنلماج أو ختفيضاااااه أو املا 
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ليت ن  رف الصاركاء وفق الصروا ا الكصاوف اإلمجاليم واألرلاا، متارس مجاعيا م 

 ينص عأليها النظام األساسي.

للخو   637إىل  037واملواد من 137إىل  167ازاااااااري أ كام املواد من  -. 587املادة 

 الغايم عألى الصركات خفيم االسم املبزطم.

البزااايري لألصاااركات خفيم   أو أو املليريم ةاطبق الاقولات املقررة ألعضااااء أجهطة اإلدار

 .عألى رريس ومزريي الصركم خفيم االسم املبزطم

 .760و 762و 708ملبزطم املواد اطبق عألى مفوضي  زالات الصركم خفيم االسم ا
خفيم  أو يم كل رريس لصاااااااااااركم 12222إىل  0222ياا ل لغرامم من  -. 588املادة 

لوثارق ال اااااادرة عن الصاااااركم  االمس بزاااااطم أغفل اإلشاااااارة يف كل الب ااااارفات وا 

شركم خفيم مببوعم مباشرة لابارة " أو واملوجهم لألغيار إىل ازا يم الصاركم مزابو م   

 قر الصركم.ملا  ومحبرفها األوىل "ش. أ. م" ومبألغ رأس ا االسم مبزطم"أو
الساام مبزااطم إذا أو يم مزااريو شااركم خفيم ا 222.222.0 ياا ل لغرامم -. 589املادة 

 للعوة اجل هور ل كبباب.  اموا لاسم الصركم
او  عألى كل شاااخص يكون  ل ز 890إىل  870اطبق أ كام املواد من  -. 592املادة 

زطم حتت خر، إدارة شركم خفيم االسم مبلواسطم شخص آ أو فاأليا، ل افم مباشرة 

 ومزريي الصركم. امسأوحمل رريزأ
 الفرع الرابع: يف شركات التوصية باألسهم

سااهم كون رأمساهلا مقزاا ا إىل أانصااأ شااركم البو اايم لاألسااهم اليت ي  -. 592املادة 

 يألطمون ل ااااورة غريعلة شااااركاء أو ااااياء يكبزاااابون  اااافم الباجر و  أو لني شااااريك

ه ني ركاء مو ني هلم  فم املزاحملودة وعألى وجه البضاامن عن ديون الصركم وش 

ون  ميكن لالد املو اااني أن يكوال يبق ألون اخلزاااارر إال عألى مقلار   ااا اااهم، ال 

 أ ل من ث ثم.
طم باألقم لصاااركم البو ااايم البزاااي  انطبق عألى شاااركم البو ااايم لاألساااهم القواعل امل  
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، ما مل اكن منافيم 208إىل 200اد من ووالصااااااااااركم خفيم االساااااااااام لاساااااااااابثناء امل  

 لأل قبضيات اخلا م الواردة يف هذا الفر .

عنل  022 الفقرة األوىل من املادة يال ويو ع الب ااااريح املن ااااوص عأليه يف -.590املادة 

ي من  رف الصاااركاء األو اااياء  اأسااايس الصاااركم ويف  الم اغيري النظام األسااااسااا   

 ر الم.لواملزريين غري الصركاء وأعضاء جمألس ا

ام األساااسااي وينجطون املزااريين األوارل  قبضااى النظ أو يبم اايني املزااري -. 593املادة 

م ملؤساااازااااي الصااااركات خفي  201إىل  221إجراءات البأساااايس املزاااانلة يف املواد من  

 االسم.

 أو اساااي خ ف ذلك، ياني املزاااري خ   وجود الصاااركم وما مل يصااارتا النظام األسااا 

 ياء.يم  وافقم مجيع الصركاء األو اجل ايم الاامم الااداملزريون من  رف 

النظام  ق الصروا املن وص عأليها يفيبم عط  املزاريين الصاركاء وغري الصركاء، وف  

 األساسي.

 ك م لزااابل مصااارو  ولطألل من أي ميكن زيادة عألى ذلك عط  املزاااري من  رف احمل

 ن.كأن مل يك من الصركاءأومن الصركم ويابرب كل شرا خمالف

ألساااااسااااي  لألصااااروا املبينم يف النظام ا ااني اجل ايم الاامم الااديم وفقا -. 594املادة 

 أل ل.جمألزا لألر الم مؤلفا من ث ثم مزاه ني عألى ا

الم ريك و ااي عضااوا يف جمألس الر ال ميكن حتت  ارألم لط ن اايينه، أن يكون شاا

اايني  رتكوا يفألو ااااياء أن يصااااوال يزااااوغ لأل زاااااه ني الذين هلم  اااافم الصااااركاء ا

 أعضاء هذا اجملألس.

بلاب أعضاء ل املباألقم لبايني وفرتة اناطبق يف غياب نص من النظام األسااسي، القواع 

 جمألس إدارة الصركات خفيم االسم.
 مفوضني لألقزالات. أو اااني اجل ايم الاامم الااديم مفوض -. 595املادة 



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 032 

 وا  كل القرارات لاساااااام لأل زااااااري أوسااااااع الزااااااألط ليبخذ يف كل األ -. 596املادة 

 أليه نفس واجبات جمألس إدارةالصاااااااااااركم ومع مراعاة مقبضااااااااااايات هذا الفر  ف ن ع

 الصركم خفيم االسم.
يم ال ميكن أن مينح املزااااااري أ علا ما نص عأليه يف النظام األساااااااسااااااي  -. 597املادة 

ء  وافقم من الصاااااااااااركاء األو ااااااااااايا و مكافأة إال من  رف اجل ايم الاامم الااديم

 لاإلمجا  ما مل يصرتا خ ف ذلك.
ن أجل  الم ازاايري الصااركم ويب بع ميبوىل جمألس الر الم ل ااورة دار م ر -. 598املادة 

 هذا الغرض لنفس    يات مفوضي احلزالات.

ه زاااااااااااااااااااااااااانويم اقريرا يذكر فيه عألى وجيرفع اجملألس إىل اجل ايام الاامم الااديم ال 

 ليم.كبصفم يف  زالات الزنم املااخلروق والبيانات غري املطالقم املاخل وص 

. لوثارق املوضاااااوعم حتت ا ااااارفهمابألغ إليه يف نفس الو ت مع مفوضاااااي احلزاااااالات ا

 وميكنه اسبلعاء اجل ايم الاامم لأل زاه ني.

 أو ألم مباشرةعألى االافا ات احلا  220إىل  926اطبق أ كام املواد من -. 599املادة 

  البها.عضو من أعضاء جمألس ر أو سطم شخص وسيط لني شركم و أ ل مزرييهالوا

ألس مؤساازاام إذا كان أ ل أعضاااء جمك ا اطبق عألى االافا ات املربمم لني شااركم و

 أو ةا مزؤوال ل ورة غري حملودر الم الصاركم مالكا لأل ؤسازمأوكان فيها شريك  
 مليرا عاما. أو عضو جمألس إدارة أو مزريا

من  رف جمألس  269 من املادة مينح الرتخيص املن ااااااااااااااااااااوص عأليه يف الفقرة األوىل

 الر الم.
مل  قم كل الصااركاء األو ااياء ما يزاابألطم االيل النظام األساااسااي مواف  -. 622املادة 

 يرد شرا خمالف.
 ئ عن زيادة يف رأس املا .يااين املزريون االيل النظام األساسي الناش

 الر الم.  عألى املزريين وأعضاء جمألس 903ام املادة اطبق أ ك -. 622املادة 
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لو عألى املزاااااااااااااااريين و 003و  000واملاداني  227اطبق أ كام الفقرة األوىل من املادة 

 كانوا غري شركاء.

زاااااؤوليم عن ا ااااارفات البزااااايري ال يبق ل أعضااااااء جمألس الر الم أيم م -. 620املادة 

 ونبارجها.

ا لها ومل ليت يراكبها املزاااااااريون إذا عأل وا متكن مؤاخذاهم ملنيا لزااااااابل اجلرارم

كبونها ة شاخ يم عن األخطاء اليت يرا يطألاوا اجل ايم الاامم عأليها، ويزاألون ل اور  

 يف اأديم مهامهم.

 أو هم إىل شااركم خفيم االساام يبخذ  رار حتويل شااركم او اايم لاألساا   -. 623املادة 

اه ني لااديم لأل زااااااااامم غري اشاااااااركم ذات مزاااااااؤوليم حملودة من  رف اجل ايم ال

 و وافقم أغألل الصركاء األو ياء.

 ها شركات األسهمالفرع اخلامس: القيم املنقولة اليت تصدر

 القسم األول: أحكام عامة

م األساااااهم هي األساااااهم املكون القيم املنقولم اليت ا ااااالرها شاااااركات -. 624املادة 

 لرأمسا  الصركم وسنلات القرض.
 نقولم املذكورة.االكبباب الناشئم عن القيم امل أو اابرب  ثالم  يم  قوق املنح

  ص  أو إ الار   اص املؤسازاني     مينع البلاء من ساريان هذ  امللونم  -. 625املادة 

 املنفام.
 حلامألها. أو يماكون األسهم وسنلات القرض إما امس -. 626املادة 

قييلها يف سااااجل اينبج  ق  امألها  جرد إن القيم املنقولم االمسيم ال جتزاااام ماديا، و

 ن هذ  املادة.البقوي ت املصار إليه يف الفقرة األخرية م
 كل سنل مل يبم إنصام  ماديا، يابرب امسيا.

ا صااكل االمسي والصااكل لألقامل مميكن لكل  ااا ل  ي م منقولم أن خيبار لني ال

 مل ينص القانون عألى خ ف ذلك. 
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 ينبقل الزنل لألقامل  جرد املناولم.

 رض.ويل يف الزجل املال هلذا الغاالمسي جتا  األغيارل جراء حت ينبقل الزنل

 يزااا ى ساااجل البقوي ت جيل عألى كل شاااركم مزااااه م أن متزاااك  قرها ساااج 

م املنقولم والبقوي ت لكل فئم من القي اقيال لاه مرابام و راعااة ااارخيهاا االكبباالات       

 ريس احملك م.االمسيم. وار م  فقااه ويو ع عأليه من  رف ر

ن حي ااال عألى نزاااخم مصاااهود ق لكل  اااا ل  ي م امسيم  اااادرة عن الصاااركم أحي

زااااااجل، متنح املزااااااري ويف  الم ضاااااايا  ال أو  طالقبها من  رف رريس جمألس اإلدارة

 لألنزخم  وة اإلثبات.

 القسم الااني: األسهم

مقا اااااااام مع ديون حملدة   أو نقلا األسااااااااهم النقليم هي احملررة  ي بها  -. 627املادة 

 أو يا يبم إ ااالارها إثر إدماج اال بومزااابققم عألى الصاااركم وكذلك اليت ي املقلار
هم األساااااهم األخرى  ثالم أسااااا  ع وات اإل ااااالار يف رأس املا ، اابرب كل أو األرلاا

 عينيم.
 لبجارةلال اقييل الصااركم يف سااجل ا ال ا اابح األسااهم  الألم لألبلاو  إال -. 628املادة 
 .حتقيق الطيادة يف راس املا  أو

قييل يألم الزااااااااااانبني املواليبني لبجيل أن يبقى الزاااااااااااهم الايأ امسيا   -. 629املادة 

 لبققيق الطيادة يف رأس املا . أو الصركم يف سجل البجارة

 
 اكون  الألم لألبلاو  فورا: -. 622املادة 
م ها يف البور اام مقالل   اااألسااهم املقلمم من  رف شااركم مزااارة أسااه   .7

 يف لور م القيم؛ األخرى عبارة عن سنلات مزارة هي
صكل جطء من ذمبها ملؤسازم ع وميم اقلم أمواال ا  أو األساهم املزاأل م لأللولم   .0

 املاليم كق م يف شركم.
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 م.لصركم وإىل  ني خبم الب فياظل األسهم  الألم لألبلاو  لال  ل ا -. 622املادة 
 أو رتال عن إلطا  الصركمإذا كانت الزنلات  قيقم شك  ال ي -. 620املادة 

طا ، غري اولم منجطة  بل  رار اإللإلطا  إ لار من إ لارات األسهم لط ن كل مل

 لبارع.أنه ميكن لأل صرتى البقلم للعوى الض ان ضل ا
، 000ملادة والفقرة الثانيم من ا 022ادة اابرب األسهم، مع مراعاة أ كام امل -. 623املادة 

 غري  الألم لألقز م جتا  الصركم.

لينهم  وجل عأليهم االافاق في ا إذا اشرتر علة أشخاص يف مألكيم سهم -. 624املادة 

 عألى اايني ممثل عنهم ميارس  قوق املزاهم.

لصركم الب رحيات اليت اقوم لها اعنل علم اايني ممثل مصرتر يكون ل ل غات و

 أل لهم أثرها عألى مجياهم.

ملرابطم ل فم مات امنني عن االلبطايابرب املصرتكون يف مألكيم سهم مزؤولني مبضا

 مزاهم.

للرجم لأل هار إىل ا أو لأل ارب أو البناز  إما لألطوج أو لاسبثناء  الم اإلر  -. 625املادة 

عن األسهم  م األساسي عألى إخضا  البناز الثانيم ل دخا  الغايم، ميكن النص يف النظا

 لألغري لأيم  فم من ال فات ملوافقم الصركم.

،  وجل ال إذا كانت األسهم امسيم   راا املقبضى إال ميكن النص عألى مثل هذ

 القانونأوالنظام األساسي.

 

ملوافقم م الصركم، وجل ابأليغ  ألل اإذا كان البناز  مبو فا عألى موافق -. 626املادة 

 .إىل الصركم لرسالم مض ونم مع إشاار لالبو ل
ه وعنوانه وعلد لوالاارألي لأل بناز   ابم اإلشارة يف هذا الطألل إىل االسم الصخ ي

 .األسهم املراد البناز  عنها والزار املاروض
خل أجل ث ثم م إىل املبنازألولالم الرد داابم املوافقم إما لرد لاإلجياب ابألغه الصرك
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 أشهر من ااريذ الطألل.
  س اإلدارةله املقرتا، ااني عألى جمأل إذا مل اوافق الصاااركم عألى املبناز  -. 627املادة 
أن يبم شراء  اريذ ابأليغ الرفض، الا ل عألىخل أجل ث ثم أشهر البلاء من ااملزاري دا  أو

رف لال موافقم املبناز  من   أو ياراألسااااااهم إما من  رف أ ل املزاااااااه ينأوأ ل األغ

 الصركم، ألجل ختفيض رأس املا .
ميكن  ت املوافقم  ا ااااااألم. غري أنهإذا ان ااااارم هذا األجل دون حتقيق الصااااااراء اعبرب 

ن رريس طألل من الصااااااركم لناء عألى أمر ماألجل مرة وا لة ولنفس امللة ل متليل هذا

 احملك م ل فبه  اضي االسباجا .

رف خب ااوص سااار األسااهم،  لد من    إذا مل يبو اال األ راف إىل اافاق في ا لينهم

ك م بري، فياني من  رف رريس احملخبري ياينه األ راف، وإن مل يبفقوا لصااااااااأن اخل

 جا .ل فبه  اضي االسبا

 م مزااااارة واساااابثناء من أ كامعنل البلاو  عن  ريق البور اااام ألسااااه -. 628املادة 

املوافقم داخل األجل  ، يباني عألى الصااااااااااركم ممارساااااااااام  قها يف317و  313املاداني 

ن أيام كن أن يبجاوز ث ثني يوما ماملن ااااوص عأليه يف النظام األساااااسااااي والذي ال مي 

 البور م.

اخل أجل ث ثني اني عألى جمألس اإلدارةأواملزري داملصرتى، ا إذا مل اوافق الصركم عألى

م إما من غ الرفض الا ل عألى شاااراء األساااه يوما من أيام البور ااام البلاء من ااريذ ابألي

 .صركم ألجل ختفيض رأس املا  رف أ ل املزاه ينأوأ ل األغيارأومن  رف ال

ملبألغ امللفو  إىل وز أن يقل اري أنه ال جييكون الزاار املاب ل هو سار البلاو  األو ، غ 

 أو ملوافقميف لور اام القيم يوم رفض منح ا املصاارتى غري املوافق عأليه عن املبألغ املزااجل 

زالق لألرفض خذ لآخر ازاري يف اليوم الإذا مل يكن هنار ازاري يف ذلك اليوم، مت األ

 املذكور.
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لصراء اعبربت املوافقم قق اانيم أع   ومل يبقإذا ان رم األجل املصار إليه يف الفقرة الث

  ا ألم.

وفق  نا  يازيا ملوافقم الصااركم ميكن إخضااا  رهن األسااهم االمسيم ره  -. 629املادة 

 .318إىل  313الصروا املن وص عأليها يف املواد 

لبققيق اجلربي ثالم  بو  املبناز  له عنل ااابرب املوافقم عألى مصااارو  الرهن احليازي  

شااراء األسااهم  ا فضااألت الصااركم لال البناز  إعادةيازيا إال إذلألسااهم املرهونم رهنا  

 دون اأخري   ل ختفيض رأمساهلا.

صااأن لني املزاااه ني واألغيار ل أو نيميكن أن اربم اافا ات لني املزاااه  -. 602املادة 

ناز  اخل ااوص عألى علم إجراء الب شااروا البناز  عن  قوق االشاارتار وأن انص عألى 

خاص ورة افضيأليم لفارلة أشإجراره األقاريا إن ا بضاى احلا ، ل   أو إال لال ملة ماينم

ارضه عن  وذلك مقالل الزار الذي ييب باون حبق الصفام سواء كانوا مزاه ني أم ال

ملن ااااوص عأليها يف مقالل الزااااار احمللد  زاااال الصااااروا ا أو  زاااان نيم أ ل األغيار

 النظام األساسي.

لنظام نح لألساااهم األخرى،  وجل اميميكن منح  ق ا اااويت مضااااعف لذلك الذي 

اليت يع األساااهم احملررة كأليا و رار مجايم عامم غري عاديم ال قم، جل  أو األسااااساااي 

ر اساااااام نفس املزاااااااهم مع اعببا يلت اقييلا امسيا منذ ساااااانبني عألى األ ل ل ثبت أنها

 النزبم اليت متثألها يف رأمسا  الصركم.

 أو األرلاا أو رأس املا  ل دماج اال بيا ي ولاإلضاااااااااااااااافم إىل ذلك ويف  الم الطيادة يف

 اعف لألسااااهم االمسيم  جردع وات اإل اااالار، ف نه ميكن منح  ق ا ااااويت مضاااا

وله هذا ل مع األسااهم القلميم اليت ختإ االارها، امل نو م جمانا ملزاااهم وذلك لبناساا  

 احلق.

 302دة ااعف  بقا أل كام املكل ساهم يزابفيل من  ق الب ويت املض   -. 602املادة 



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 036 

 مل.أومت حتويأله إىل سهم لألقا  الغريأع  ، يفقل ذلك احلق إذا انبقألت مألكيبه إىل

ق وار ، ف ن ذلك ال يفقل الزااااااااااااااااااااااااهم  غري أنه إذا مت انبقا  املألكيم عن  ريق الب

 .302يه يف املادة الب ويت املضاعف وال يو ف األجل املن وص عأل

لب ااااويت املضاااااعف لطبيابها  األسااااهم ذات ااالنف ااااا ، حتبفظ  أو يف  الم االنلماج

زاابفيلة عنها يف إ ار الصااركم امل وميكن أن ميارس  ق الب ااويت املضاااعف املرتال 

 اسي ذلك.االنف ا ، شريطم أن جييط نظامها األس أو من االنلماج

ملرتال ، يكون  ق الب ااويت ا 302و 306و 302مع مراعاة أ كام املواد -. 600املادة 

، مبناساااااابا مع 022ملادة أساااااهم االنبفا  ك ا مت ااريفها يف ا  أو ا عن أساااااهم رأس امل 

، حلق يف  اااااوت وا ل عألى األ لن ااااايل رأس املا  الذي ميثأله، وياطي كل ساااااهم ا

 ويال كل شرا خمالف كأن مل يكن.

 302دة الم املن ااااوص عأليها يف املامينع إ اااالار أسااااهم مبالدة األ ااااوات، ما علا احل

 الزالقم.

ل أل اااااوات اليت يب بع لها كميكن أن حيلد النظام األساااااسااااي علد ا   -. 603املادة 

ون يل مفروضاا عألى كل األسهم د مزااهم يف اجل ايات،شاريطم أن يكون هذا البقل  

 ت.ويم يف األرلاا دون  ق الب ويمتييط لني فئااها، ما علا األسهم ذات األول

، ميكن أن ينص 073و073إىل  933مع مراعااااة أ كاااام املواد من  -. 604املاااادة 

ختضااع  األرلاا دون  ق الب ااويت، والنظام األساااسااي عألى إنصاااء اسااهم ذات أولويم يف

 .362إىل  302هذ  األسهم أل كام املواد من 

ت اليت دون  ق الب ااويت، إال لألصااركا ال يرخص ل نصاااء أسااهم ذات أولويم يف األرلاا

 ألبوزيع.ا ا  الألم ل ققت خ   الزنبني املاليبني األخرياني أرل

ا، ميكن إنصاااااء أسااااهم ذات عنل اأساااايس الصااااركمأوخ   ملة  يامه -. 605املادة 

و  300ني خرى مع مراعاة أ كام املاداأولويم ختو  امبيازات غري ممنو م لألساااااهم األ
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لصروا رلاا دون  ق الب ويت وفق ا، ك ا ميكن إنصاء أسهم ذات أولويم يف األ306

 302يم من املادة مع مراعاة الفقرة الثان 362إىل  303املن اااااااااااااوص عأليها يف املواد من 

 . 302إىل  300واملواد 

يادة يف رلاا دون  ق الب ويت، لالطميكن إنصااء أساهم ذات أولويم يف األ   -.606املادة 

ساااااهم إ ااااالارها وميكن حتويألها إىل أ رأس املاألولبقويل األسااااهم الااديم اليت سااااابق 

 عاديم.

كثر من رلع يم يف األرلاا دون  ق الب ااااويت، أ األولو ال ميكن أن متثل األسااااهم ذات

 ي م األساااهم  أو  ي م األساااهم الااديم مبألغ رأمسا  الصاااركم. وازااااوي  ي بها االمسيم

 ا الصركم، إن وجلت. الااديم لفئم من الفئات اليت سبق أن أ لراه

 وقاا دون  ق الب اااااويت، من احلقيزااااابفيل أ اااااقاب األساااااهم ذات األولويم يف األرل 

 ايات قي املصااااركم والب اااويت يف اجلاملارتف لها لأل زااااه ني اآلخرين، لاسااابثناء  

 ن عن امب ر هذ  األسهم.الاامم لأل زاه ني يف الصركم الألذين ال ينصآ

م الااديم ون  ق الب ااويت، لبقويل األسااهيف  الم إنصاااء أسااهم ذات أولويم يف األرلاا د

ب ااويت ويم يف األرلاا دون  ق الم ذات أوليف  الم حتويل أسااه أو اليت ساابق إ االارها 

ألسااااهم  لااديم لبقليل القي م الق ااااوى ل إىل أسااااهم عاديم، اقوم اجل ايم الاامم غري ا 

  مفوض ذلك لناء عألى اقرير خاص يالاملطمع حتويألها ولضابط شروا ع أليم البقويل و 

أل ااقاب  م لال موافقم اجل ايم اخلا اااحلزااالات. وال يكون  رار اجل ايم نهاريا إال

ري الااديم  اااويت وموافقم اجل ايم الاامم غاألساااهم ذات األولويم يف األرلاا دون  ق الب

 هم.أل قاب سنلات القرض القالألم لألبقويل إىل أس
ملادة األشاااخاص الوارد ذكرهم يف ا يبم عرض البقويل عألى كل املزااااه ني لاسااابثناء

 كم.  الصريف نفس الو ت ولبناسل مع    هم يف رأمسا 361

 يل.ذي ميكن خ له  بو  عرض البقووحتلد اجل ايم الاامم غري الااديم األجل ال

ق يف ألرلاا دون  ق الب ااااويت، احلينصااااأ عن األسااااهم ذات األولويم يف ا -. 607املادة 
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بل أي خت يص م املاليم القالألم لألبوزيع  أولويم احل او  عألى رلح يقبطع من أرلاا الزان  

نق اااان األرلاا لويم ال ميكن دفاها لكامألها نظرا للاا ذات األوآخر. وإذا ابني أن األر

 األرلاا ى أ اااقاب األسااااهم ذات األولويم يف القالألم لألبوزيع، وجل اوزيع هذ  األرلاا عأل

واليت مل  فاء األرلاا ذات األولويمدون  ق الب اااويت، حما ااام، ويؤجل احلق يف اسااابي  

واليم، وإن ألبوزيع إىل الزااااااااانم املاليم املالفع لكامألها نظرا لنق اااااااااان األرلاا القالألم ل

لك، أوإن نص النظام األسااااسااااي عألى ذ ا بضاااى احلا ، يؤجل إىل الزاااانبني املواليبني، 

اا ذات األولويم ولويم لالنزاابم الساابيفاء األرليؤجل إىل الزاانوات املواليم، وهلذا احلق األ

 املزبققم عن الزنم املاليم اجلاريم.

ألنظام األساسي ن مبألغ الرلح األو  حمبزابا وفقا ل األولويم عال ميكن أن يقل الرلح ذو 

ذات  ا  الذي متثأله األسااهممن املبألغ احملرر من رأس امل %7,0وال عن مبألغ يزاااوي نزاابم  

 الرلح كن أن ختو  هذ  األساااهم احلق يفاألولويم يف األرلاا دون  ق الب اااويت وال مي

 األو .

ده اأولال ن نص النظام األسااسي عألى وجو لال ا بطا  الرلح ذي األولويم والرلح األوإل

وفق شاااااااروا النظام  لفارلة كل األساااااااهم الااديم حمبزااااااال %0ا بطا  رلح لنزااااااابم 

قوق لاا دون  ق الب اااويت، نفس احلاألسااااساااي، خيو  لألساااهم ذات األولويم يف األر  

 ملبألغ االمسي لبألك األسهم.ااملخولم لألسهم الااديم وذلك لبناسل مع 
لح األو ، و   قو ا غري مبزاويم يف الرإذا كانت األساهم الااديم مقزا م إىل فئات خت  

ملادة، مبألغ يف الفقرة الثانيم من هذ  ا يق اااال عنلرذ  بألغ الرلح األو  املن ااااوص عأليه

 الرلح األو  األكثر ارافاعا.
اليم  ل لويم املزااابققم عن ث   سااانني مو ين ا ال اكون األرلاا ذات األ -. 608املادة 

ا  ، لالبناساال مع   اام رأس امل دفات لكامألها، يكبزاال أ ااقاب األسااهم املطالقم  

 وي  ق املزاه ني اآلخرين.الذي متثأله هذ  األسهم،  قا يف الب ويت يزا
م الزااانم القم  ار ا إىل غايم ان ااارايظل  ق الب اااويت املن اااوص عأليه يف الفقرة الزااا 
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لح املزاااااااابقق عن ت األولويم لكامألها  ا فيها الريت يبم خ هلا دفع األرلاا ذااملاليم ال

 الزنوات املاليم الزالقم.
، يف  األرلاا دون  ق الب اااويتجيب ع أ اااقاب األساااهم ذات األولويم يف  -. 609املادة 

 مجايم خا م.
م زاهرلاا دون  ق الب ويت، أن يميكن لكل مزااهم ميألك أساه ا ذات أوليم يف األ  

 ن مل يكن.يف اجل ايم اخلا م، ويابرب كل شرا خمالف كأ
لب ااويت ولويم يف األرلاا دون  ق اميكن لألج ايم اخلا اام أل ااقاب األسااهم ذات األ 

وات اليت عرب رار. عنلرذ ابت لأغألبيم األ ااإللاء الرأي  بل اختاذ اجل ايم الاامم ألي  

 اء ا رتا ،ال اراعى أوراقرامل ثألون. ويف  الم إج أو عنها املزاااااااااااااه ون احلاضاااااااااااارون

له ثم  م وحتاا اجل ايم الاامم عأل االب اااااويت البيضااااااء. يبألغ هذا الرأي إىل الصااااارك

 يلون يف حمضرها.
النظام  علة وك ء، إن نص عألى ذلك أو ميكن لألج ايم اخلا اااااااااااااااااام اايني وكيل

 ق  ات األولويم يف األرلاا دوناألساااااااسااااااي، ياهل إليهم لب ثيل أ ااااااقاب األسااااااهم ذ  

 هذ  ا بضاااى احلا ، لارض رأيهم يف الب اااويت، يف اجل ايم الاامم لأل زااااه ني، وإن

م ذلك الرأي يف حمضااااااار اجل اي يلوناجل ايم  بل أن ابم أيم ع أليم ا اااااااويت فيها، و

 الاامم.
م يف اب األسااهم ذات األولوي، ال ي ااري أي  رار لبغيري  قوق أ ااق362مع مراعاة املادة 

 إليها  ااام املصااااريا إال لال موافقم اجل ايم اخلا رارا نهار األرلاا دون  ق الب اااويت،
ألبيم شاااااااااار ي الن اااااااااااب القانوني واألغ الفقرة األوىل من هذ  املادة اليت ابت وفق يف

 من هذ  امللونم. 288ة املن وص عأليه ا يف الفقرة األخرية من املاد
 ااقاب يزاابفيل أسااطم   ااص نقليم،  يف  الم الطيادة يف رأس املا  لوا -. 632املادة 

اديني، من  اويت، عألى غرار املزاه ني الا األساهم ذات األولويم يف األرلاا دون  ق الب 

للاء رأي غري الااديم أن اقرر لال إ  ق أفضاااااااااااااااااأليم االكبباب. غري أن لألج ايم الاامم

روا  ق ختويألهم، وفق نفس الصاااااا 288اجل ايم اخلا اااااام املن ااااااوص عأليها يف املادة 
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بم إ لارها يف األرلاا دون  ق الب ويت، ي جليلة ذات أولويم أفضاأليم اكبباب أساهم  

 لنفس النزبم.

 أو األرلاا أو املا  ل دماج اال بيا ي متنح أساااااااااااهم جليلة جمانا، إثر الطيادة يف رأس

ويت، غري ويم يف األرلاا دون  ق الب ع وات اإل الار إىل أ اقاب األساهم ذات األول   

ا اااااااااااااااااااااام  رر لال إللاء رأي اجل ايم اخلأنه ميكن لألج ايم الاامم غري الااديم أن اق

ق ويم يف األرلاا دون  ختويل أ ااقاب األسااهم ذات األول 309املن ااوص عأليها يف املادة 

بم إ ااالارها يم يف األرلاا دون  ق الب اااويت يولوالب ااويت،  ق اساااب م اساااهم ذات أ 

 لنفس النزبم وذلك لل  األسهم الااديم.

ا  ل دماج وجودة إثر الطيادة يف رأس املاطبق كل زيادة يف املبألغ االمسي لألساااااااااااااهم امل

ن  ق ألولويم يف األرلاا دوع وات اإل االار عألى األسااهم ذات ا  أو األرلاا أو اال بيا ي

البلاء من 307م املن ااااوص عأليه يف املادة عنلرذ الرلح ذو األولويالب ااااويت، وحيزاااال 

ال بضاااااء، المسي اجلليل املرفو ، عنل احتقيق ع أليم زيادة رأس املا ،  زاااال املبألغ ا

 بباب األسهم القلميم.لطيادة ع وة اإل لار اليت مت دفاها عنل اك

ن ضااااااااء جمألس الر الم واملليري ال ميكن ألعضااااااااء جمألس اإلدارةأوألع  -. 632املادة 

ونني، لنارهم القا اااااارين غري املأذالاامني واملزااااااريين لصااااااركم أسااااااهم وألزواجهم وأل

كم  ق الب اااويت،  اااادرة عن الصااار احل اااو  عألى أساااهم ذات أولويم يف األرلاا دون

 لأي شكل من األشكا .

 

اا دون  ق اساااه ا ذات أولويم يف األرل يت أ ااالرتمينع عألى الصاااركم ال -. 630املادة 

 اهلا.الب ويت اسبه ر القي م االمسيم ألسهم رأس م

م ذات و و  خزاااارر، يبم شاااراء األساااهيف  الم ختفيض رأس املا  ختفيضاااا غري ماألل ل

وا ألسااااااااهم الااديم وذلك وفق الصااااااااار األولويم يف األرلاا دون  ق الب ااااااااويت،  بل ا 
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 وكذا إلغامها. 366من املادة  قراني األخريانياملن وص عأليها يف الف

لم ق الب اااااااااااويت، نفس احلقوق املخوختو  لألساااااااااااهم ذات األولويم يف األرلاا دون  

بناسل مع لزانم املاليم لألصاركم، وذلك ل  لألساهم األخرى عألى اال بيا ي املوز  خ   ا 

 املبألغ االمسي هلذ  األسهم.

راء سااي لألصااركم إمكانيم فرض إعادة شااساااميكن أن خيو  النظام األ -. 633املادة 

نم من هذ  ون  ق الب ويت وإما فئات مايإما جم و  أسه ها ذات األولويم يف األرلاا د

 ل باريذ إ اااالارها. وجيل أن اصاااااألسااااهم، عألى أن حتلد كل فئم من هذ  األسااااهم ل

سااهم   أألرلاا دون  ق الب ااويت، جم وإعادة شااراء فئم من األسااهم ذات األولويم يف ا 

ابت  زااااااال  اء من  بل اجل ايم الاامم اليتالفئم املانيم. ويبم اختاذ  رار إعادة الصااااااار

يبم إلغاء  الألم لألبطبيق. و 032، واظل أ كام املادة 007الصااااااااااااروا احمللدة يف املادة 

 ا  لقوة القانون.األسهم اليت متت إعادة شرارها وخيفض رأس امل

ا دون  ق ألساااااهم ذات األولويم يف األرلااال ميكن لألصاااااركم أن افرض إعادة شاااااراء 

 ألسهم.ام األساسي  بل إ لار هذ  االب ويت، إال إذا أدرج نص خاص لذلك يف النظ

 اليوم األرلاا دون  ق الب اااويت، يف حتلد  ي م األساااهم ذات األولويم يف -. 634املادة 

اه ني زاااااالصاااااركم ومجايم خا ااااام لأل  الذي ابم فيه إعادة الصاااااراء وذلك لاافاق لني

لفقرة غألبيم املن اااوص عأليه ا يف االباراني ابت  زااال شااار ي الن ااااب القانوني واأل  

 .318ة لفقرة األخرية من املاد، ويف  الم االخب ف، يبم اطبيق ا288األخرية من املادة 

 ويت، إال إذا ولويم يف األرلاا دون  ق البال ميكن القيام ل عادة شراء األسهم ذات األ

عنالزنم املاليم ق عن الزانوات املاليم الزالقم و الرلح ذي األولويم املزابق  مت دفع جم و 

 اجلاريم.

ليل ألرلاا دون  ق الب اااويت، يف حتال اراعى األساااهم ذات األولويم يف ا -. 635املادة 

 أس ما  الصركم.النزبم املئويم اليت متألكها شركم أخرى يف ر
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هذا  لقرعم البلاء من ااريذ دخو ا مينع اسااااااابه ر األساااااااهم عن  ريق  -. 636املادة 

 القانون  يط البطبيق.

قلا ألساااااااهم املاروضااااااام ل كبباب نيباني لطاما عنل االكبباب حترير ا -. 637املادة 

 .226م من املادة  زل الصروا املن وص عأليها يف الفقرة الثاني

اليت دعا و من  ي م األساااااااهم اليت اكبببها إذا ختألف املزااااااااهم عن أداء املبالغ املببقيم

 نذارال مانيم، وجهت له الصااااركم إجمألس اإلدارة إىل اساااابك ا  حتريرها يف مواعي

 لرسالم مض ونم مع إشاار لالبو ل.

ريذ ابأليغه،  ثني يوما عألى األ ل من ااإذا ظال هاذا اإلناذار عليم اجللوى، لال مرور ث   

  احملررة.ريموا ألم ليع األسهم غ  ق لألصركم، دون  اجم إىل ارخيص من احملك م،

شاااااركم  أو  لور ااااام القيم لواساااااطم موثقابا  يف املطاد الاألأ األساااااهم غري املقيلة يف

عألى  رور ث ثني يوما عألى األ للور ااااااام، وألجل إجناز ذلك، اقوم الصاااااااركم، لال م 

و  هلا اإلع ن عن البيع يف  ااااقيفم خماإلنذار املن ااااوص عأليه يف الفقرة الزااااالقم، ل 

 ضم لألبيع.ن إشارة ألر ام األسهم املاروالقانونيم، ويبض ن اإلع نصر اإلع نات 

اريذ جلوا، لارض البيع مع حتليل اخترب الصااااركم امللين وشااااركاء  يف اللين، إن و 

شااااار  بيع وذلك لرساااالم مضااا ونم مع إ وعلد ال اااقيفم اليت مت فيها نصااار اإلع ن لال 

 لالبو ل.

 ض ونم.من ااريذ اوجيه الرسالم امل اال ميكن أن يبم البيع  بل مرور عصرين يوم

ا يف لقيم وفق الصاااروا املن ااااوص عأليه األساااهم املقيلة يف البور ااام ابا  يف لور اااام ا  

 م من هذ  املادة.الفقرات الثانيم والثالثم والرالام والزادس

هم لود ما ازابققه عألى املزا خي اص  اايف منبوج البيع لألصاركم يف      -. 638املادة 

  ألبها الصركم إلمتام البيع.إىل امل اريف اليت حتاملق ر لاإلضافم 

 مزبفيلا من الفرق. أو يظل املزاهم املق ر ملينا
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 يبم اقييل املصرتي يف سجل البقوي ت.

لأل زري أن  أو صرتين، أمكن جملألس اإلدارةإذا ااذر إمتام البيع النالام امل -. 639املادة 

مللفوعم دون انيم واال بفاظ لاملبالغ امليقرر ساااقوا  قوق املزااااهم املرابطم لاألساااهم ا  

 اإلخ   حبق الباويض عن الضرر.

قوا  قوق اليم اليت اختذ فيها  رار سااااإذا مل يبأت ليع الزااااهم ال قا خ   الزاااانم امل 

   الصركم لنفس نزببها.املزاهم املق ر، ااني إلغامها وختفيض رأمسا

م هم املق ااااار واملبناز  هلزاااااايزاااااأ ، عألى وجه البضاااااامن، كل من امل  -. 642املادة 

أليهم إما رر، وميكن لألصركم أن ارجع عاملببالني واملكبببني عن مبألغ الزاهم غري احمل 

   امل اريف اليت حت ألبها.لال  لاسبخ ص املبألغ املزبقق واسرتجا أو  بل البيع

ك جأ إىل القضااااااء السااااارتجا  ذل ميكن ملن دفع كافم املزااااابققات لالصاااااركم أن يأل 

ين عألى آخر ألزاااهم، ويقع البق ل النهاري لأللريف ضااال املالكني املببالني لاملبألغوامل اااا

 هؤالء.
مزااااااهم  أو هي البطام كل مكببللال مرور سااااانبني عألى إرساااااا   ألل البقويل، ينب 

 فع لال.اناز  عن سنل  في ا خيص األ زاا اليت مل ال

الثانيم من  املن ااااااااوص عأليه يف الفقرة لال مرور ث ثني يوما عألى اإلنذار -. 642املادة 

 ويت زبققم، من  ق احلضور والب، حترم األساهم اليت مل الفع مبالغها امل 367املادة 

  ا بزاب الن اب.داخل اجل ايات الاامم لأل زاه ني وال اراعى يف

 أفضااااااااااااااااااااأليم ألرلاا واحلق يفق احلق يف اعنل انبهاء أجل الث ثني يوما املذكور، ياأل

   األسهم.االكبباب يف زيادة رأس املا  املرابطان لهذ
لواساطم شخص يب رف   أو شارة ال ميكن لألصاركم أن متألك ل اورة مبا   -. 640املادة 

 %12كثر من من جم و  أساااه ها وال أ %12حلزاااالها لامسه اخلاص أكثر من نزااابم  

يرها األسااااااااااهم امسيم وأن يبم حتر  من فئم ماينم من األسااااااااااهم. ويباني أن اكون هذ
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رة ذلك، يألطم أعضااااااااااااااااااء جمألس اإلدالالكامل عنل متألكها، ويف  الم علم القيام ل

 لبقرير األك األسهم.

إىل  ض الوضاايم ال افيم لألصركم ال ميكن أن يرتال عن متألك أساهم الصاركم ختفي  

 لقالل لألبوزيع. ل يقل عن رأس املا  لطيادة اال بيا ي غري ا

ه عن  ي م  بيا ي القانوني ال اقل  ي بابوفر الصااااركم عألى ا بيا ي غري االجيل أن 

 جم و  األسهم اليت متألكها.

 و  عألى أرلاا األسهم.ال ختو  األسهم اليت متألكها الصركم  ق احل 

ارس م نقليم، ال حيق لألصااااركم أن متيف  الم زيادة رأس املا  لواسااااطم اكبباب أسااااه

ببار هذ  ألج ايم الاامم أن اقرر علم اعوميكن ل لنفزاااااااااها  ق أفضاااااااااأليم االكبباب.

جل إما شاائم عن األسااهم األخرى وإال واألسااهم يف حتليل  قوق أفضااأليم االكبباب النا

الكبباب كها الصااركم  بل انبهاء اجل اأن ابا  احلقوق الناشاائم عن األسااهم اليت متأل 

 ل منهم.وق كل وا اوز  عألى املزاه ني لالبناسل مع  ق أو يف لور م القيم

 ةسه ها، سواء ل ورة مباشرمينع عألى الصركم أن اكببل واصرتى أ -. 643املادة 

 ص إال إذا كان اهللف منلواسطم شخص يب رف حلزاب الصركم لامسه اخلا أو

لثانيم من ملا  وفقا أل كام الفقرة اشراء األسهم هو إلغامها من أجل ختفيض رأس ا

 .003املادة 

س اإلدارة ادة رأس املا ، عألى أعضااااء جمألأويف  الم زييباني عألى مؤسااازاااي الصاااركم 

ا بنبها  أو م اليت اكببببها الصااااركموكذلك عألى املزااااريين أن يقوموا لبقرير األسااااه

 خر ا أل كام الفقرة الزالقم.

ص يب اارف حلزاااب الصااركم،    ين ا يبم اكبباب األسااه أوشاارامها لواسااطم شااخ   

 أو هم لبضاااامن مع املؤسااازاااني  سااالامسه اخلاص، جيل عألى ذلك الصاااخص حترير األ

خص فضااا  عن املزاااريين ويابرب هذا الصااا  زااال األ وا  مع أعضااااء جمألس اإلدارة و
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 ذلك ك ا لو اكببل األك األسهم حلزاله اخلاص.

وأ كام  320م خر ا أل كام املادة جيل أن يبناز  عن األساهم اليت متألكها الصارك  

نل شااارارها، وجيل أن األغى ع  أو لهاكبباهذ  الفقرة داخل أجل سااانم البلاء من ااريذ ا

 ان رام هذا األجل؛

لواساااطم شااااخص   أو رة مباشاااارةمينع عألى الصاااركم أن اراهن أساااه ها، سااااواء ل اااو   

 يب رف حلزالها لامسه اخلاص.

وميكن أن  :ىل أ قالها داخل أجل سنمجيل أن ارجع األسهم اليت اراهنبها الصركم إ

ويل ن لفارلة الصااااااركم ناجتا عن حتيبم ذلك داخل أجل ساااااانبني إذا كان حتويل الره

ألساااااهم، ري. وإذا مل يبم إرجا  هذ  الذمم ماليم عألى وجه الا ومأو وجل  رار  ضاااااا

 عل عقل الرهن لا   لقوة القانون.

 زات القرض.سألى الا أليات املابادة ملؤال يطبق املنع املن وص عأليه يف هذ  الفقرة ع

 أو أجل اكبباب اكون ضاااامنم من أو متنح  روضاااا أو مينع أن اقلم أمواال كبزااابيق

 شراء أ ل األغيار ألسهم الصركم.

 بادة ملؤسزات القرض.ال اطبق أ كام هذا البنل عألى الا أليات املا

، ميكن لألصااااااااركات املقيلة 326دة خ فا أل كام البنل األو  من املا -. 644املادة 

 ور م وذلك   ل انظيم الزوق.سنلااها يف لور م القيم شراء أسه ها يف الب

 ااديم  ل أذنت  اااااااااارا م لألصااااااااااركمهلذا الغرض، جيل أن اكون اجل ايم الاامم ال

 لالباامل يف البور م لأسه ها.

أساااار سااي ا أساااار الصااراء الق ااوى و    وحتلد هذ  اجل ايم كيفيم إجراء الا أليم وال

ل أن ابم م امل كن شااارامها واألجل الذي جي ل األ  اااى لالد األساااه البيع اللنيا واحل

 .ص مللة افوق مثانيم عصر شهرافيه ع أليم الصراء وال حيق إعطاء هذا الرتخي
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 القسم الاالث: سندات القرض

 املطلب األول: أحكام عامة

 لألم لألبلاو  سااانلات القرض سااانلات  ا  (230-0225)ماللم( )القانون ر م  645املادة 

 القي م االمسيم. لرسم نفس اإل لار نفس  قوق اللين عن نفس  متنح

مسيم عن مخزم آالف ال ميكن أن اقل هذ  القي م اال(:230-0225)القانون ر م 

 ( أو يم.0222)

 ألصركات خفيم االسم: ال يز ح ل  لار هذ  الزنلات إال ل -. 646املادة 

ت املوافقم ماليبني مبواليبني ومتني اليت مت إنصاامها منذ سانبني واخبب ت سنب   .7

 ؛عألى كصوفها اإلمجاليم من  رف املزاه ني

 اليت مت حترير رأمساهلا لأك أله. .0

 ال ازري هذ  األ كام عألى: 
األشااخاص املانويم  أو اللولم إ االار ساانلات القرض اليت ازاابفيل من ضاا ان .7

 ا الض ان؛األخرى اليت از ح هلا اللولم ل عطاء هذ

عألى األشخاص  أو اللين عألى اللولم القرض املرهونم لزنلاتإ لار سنلات  .0

 ض ونم من  رف اللولم.املانويم األخرى لصرا أن اكون ديونها م

الرتخيص ل  لارها من  أو قرضاكون    يم اقرير إ لار سنلات ال -. 647املادة 

اء  بضاااون غريها وكذا اإلذن عنل االاخب ااااص اجل ايم الاامم الااديم لأل زااااه ني د

 ي.لبأسيس ض انات لكفالم إرجا  اال رتاض الزنل
ألقيام، داخل لأل زاااري الزااااألط ال زمم ل  أو يزاااوغ هلذ  اجل ايم أن افوض جملألس اإلدارة 

يفيم أكثر من ساااااانلات القرض وضاااااابط ك  أو أجل مخس ساااااانني، ل  اااااالار وا ل 

 اإل لار.
ات سنليم ضألسااساي يف إ لار ا رتا  غري أنه لالنزابم لألصاركات اليت يب ثل غرضاها ا   

املزااااااااري  أو ة القانون جملألس اإلدارةمر اااااااالة لب ويل القروض اليت متنقها، خيو  لقو
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 ظام األساسي عألى خ ف ذلك.   يم إ لار هذ  اال رتاضات ما مل ينص الن

هن لقرض اليت أ لراها حمل رال ميكن لألصركم أن جتال من سنلات ا -. 648املادة 

 مه ا كان شكأله.

إما من   لالبطام أو لضااا ان عيأ ال ميكن ضااا ان اال رتاض الزااانلي إال -. 649املادة 

 من شخص مانوي از ح له اللولم ل عطاره. أو اللولم

  ان عيأ موضاااو   ألل يوجهجيل أن يكون إ ااالار سااانلات القرض املضااا ونم لضااا  

جلاري لها  زاال اإلجراءات القانونيم ا مزابقا إىل اجلهم املخب ام لبقييل هذا الضا ان   

 مع إ لار .املغطيم ملبألغ القرض املط  ل وذلك لفارلة كبألم أ قاب سنلات القرضالا

 رف وكيل  كفالبه إال لرفع اليل من أو اقألي اااااه أو وال ميكن شاااااطل هذا البقييل

لأمر  أو جل ايم الاامم لألكبألمكبألم أ ااااقاب ساااانلات القرض املرخص له من  رف ا 

اخب ااااااا ااااااها ل اااااافبه  اضااااااي   ةمن رريس احملك م الوا ع مقر الصااااااركم يف دارر

 االسباجا .

ة إ ااالار لزااانلات القرض للعو يباني عألى الصاااركم امل ااالرة،  بل أي -. 652املادة 

 .6بم حتليل   رسوماجل هور ل كبباب، أن اال ليانا لأل األومات ي

 212و 922 اااوص عأليها يف املاداني إن كيفيم االكبباب يف األساااهم املن -. 652املادة 

 اطبق عنل االكبباب عألى سنلات القرض.

 .م  وإال اعبرب كأن مل يكنجيل أن يقع اكبباب مبألغ اال رتاض الزنلي كا

قانون ثر نفس اإل لار لقوة اليكون أ اقاب سنلات القرض املؤسزم إ  -. 650املادة 

  ايم  قو هم املصرتكم.كبألم اب بع لالصخ يم املانويم سايا منهم حل

عألى  ات القرض، ميكن لألصاااركم، إذا نصإ ااالارات مبباليم لزااانل  غري أنه يف  الم

                                                           
،المتعلق باعداد بيان المعلومات السابق إلصدار أي سند 3007ابريل  00بتاريخ   060-3007المرسوم رقم  - 6

  0270للقرض بدعوة الحمهور لإلكتتاب، الرسمية العدد 
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ة أ ااااقاب ساااانلات القرض ذوي  ذلك يف كل عقل إ اااالار، أن جت ع يف كبألم وا ل

 نفس احلقوق.

و علة وك ء : ميثل الكبألم وكيل أ( 230-0225)جليلة( )القانون ر م  653املاادة  

ة البلاء من يف أجل سنم وا لات القرض انبخبهم اجل ايم الاامم الااديم أل قاب سنل

 .ث ثني يوما يف أ  ى احلاالتافبباا االكبباب و بل موعل االنلثار األو  ل

أو  كياال مؤ اات من  رف جمألس اإلدارة ويف انبظااار اناقاااد اجل اياام الااااماام، ُياني و   

كيل شااااخاص املؤهألني مل ارساااام مه م و البزاااايري،  جرد افبباا االكبباب من لني األ

 األع ا .

ؤ ت  جرد م أو املزااااااااااري لبايني الوكيل امل الم علم  يام جمألس اإلدارة أو املليرييف 

حملك م ل ااااااااااااااااافبه  اضاااااااااااااااااي افبباا االكبباب، ميكن اايينه من  رف رريس ا

 ايم س املزاااطرة إذا مل اقم اجلاالساااباجا ، لطألل من كل ذي م اااألقم، و اطبق نف 

الء ألم. ميكن عط  هؤكيل لألكبالاامم الااديم أل اااااااقاب سااااااانلات القرض لبايني و 

 الوك ء يف كل  ني.

مألني واملزااااريين واألشااااخاص الاا ال ميكن اايني أعضاااااء جمألس اإلدارة -. 654املادة 

 اض، ممثألني لألكبألم.للى الصركم امللينم والصركات الضامنم ل  رت
م لألقفاظ لكل أع ا  البزيري ال زم مل ثألي الكبألم ساألطم القيام لامسها  -. 655املادة 

لزااألطم لقرار من ساانلات القرض ما مل اقيل هذ  ا عألى امل ااا  املصاارتكم أل ااقاب 

 اجل ايم الاامم حلامألي سنلات القرض.
مم قيقم من  رف اجل ايم الاامل ثألي الكبألم املرخص هلم ل اااااورة  ااااا  -. 656املادة 

ات  لهم لاسم جم و  أ قاب سنلات القرض، ال   يم لألبقاضي وأل اقاب سانل  

 القرض.
ن ض من نفس الكبألم ال ميكن أاللعاوى املوجهم ضاال جم و  أ ااقاب ساانلات القر  

 حترر أمام القضاء إال ضل ممثأليها.
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 زااااااايري أمور الصاااااااركم وميكنهم ال ميكن مل ثألي الكبألم البلخل يف ا -. 657املادة 

 ني لكن دون أن يكون هلم  اااااااااوت يفالاامم لأل زااااااااااه  املصااااااااااركم يف اجل ايات

 امللاوالت.

س رهن إشااااااارة املزااااااه ني  زاااااال نف  وهلم احلق يف اال    عألى الوثارق املوضاااااوعم 

 الصروا اليت خيضع هلا هؤالء.

 ىل نفس الكبألم أن ياقلواحيق أل قاب سنلات القرض املنب ني إ -. 658املادة 

 مجايبهم الاامم يف أي و ت.

لبلاو  ا لأي  ا  من األ وا  االداكبل أ اااقاب سااانلات القرض ف  ميكن هل إذا ا

 .300ثانيم من املادة يف مجايم مصرتكم مع مراعاة أ كام الفقرة ال

 نلات القرض:ابم اللعوة إىل عقل مجايم أ قاب س -. 659املادة 

 من  رف جمألس اإلدارة أوهيئم البزيري؛ -

  بادرة من ممثألوممثألي الكبألم؛ -

ن قل نزااابم ما ميثألونه ممن  رف أ اااقاب سااانلات القرض، لصااارا أن ال ا  -

 لكبألم؛ولال إخبار ممثل أو ممثألي ا%12سنلات القرض عن 

 الب فيم. من  رف امل فني إذا كانت الصركم يف  ور -

فس مم أل قاب سنلات القرض وفق نابم اللعوة إىل عقل اجل ايات الاا -. 662املادة 

جل ايات ايات املزااااه ني. ابلاو  هذ  اختضاااع هلا مج شاااروا الصاااكل واألجل اليت 

 .288ها يف املادة وفق نفس شروا الن اب واألغألبيم املن وص عألي
ض اليت اسبا مع   م مبألغ اال رتايكون  ق الب ويت الناشئ عن سنلات القرض مبن

 ألى األ ل.متثأله ومينح كل سنل  رض احلق يف  وت وا ل ع
 لقرض.جل ايات الاامم أل قاب سنلات االب ويت يف ايكون ملالكي الر بم،  ق 

 ن كل  ااقيح، غري أن دعوى البطميكن إلطا  كل مجايم مل ابم اللعوةإليها لصاا

قاب ساااااانلات القرض املكونني اكون غري مقبولم إذا  ضاااااار االجب ا  جم و  أ اااااا
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 لألكبألم املانيم أو من ميثألهم.
نها جراءات اليت يكون الغرض مإلالاو  اجل ايم الاامم لصاااااااااأن كل ا -. 662املادة 

فم قل اال رتاض املذكور ول ااضاا ان محايم  قوق أ ااقاب ساانلات القرض وانفيذ ع 

 داري.عامم كل اإلجراءات ذات الطالع البقفظيأواإل
اب ساااانلات القرض ملوافقم يباني إخضااااا  كل  رار ميس  قوق أ ااااق  -. 660املادة 

 اجل ايم الاامم أل قاب هذ  الزنلات.

ي م جاوز  إال إذا عرضااااااااااات إرجا   لألصاااااااااااركم، عنل علم املوافقم، أن اب ال ميكن

  أجل ث ثم أشاااااهر من يوم   اااااو  الزااااانلات إىل أ اااااقالها الذين يطألبون ذلك داخل 

 البغيري.

ص ني، عألى الرغم من كل ان ااي ال ميكن لألج ايات الاامم لأل  زاااه  -. 663املادة 

ل أو اختاذ أي إجراء خي قرضخمالف، الطيادة يف البطامات أ ااااااااااااقاب ساااااااااااانلات ال 

نلات نفس الكبألم أو اقرير حتويل ساالاملزاااواة لني أ ااقاب ساانلات القرض املنب ني ل 

 .377القرض إىل أسهم مع مراعاة أ كام املادة 

ألى موا فرادىب  ارسااام مرا بم عال حيق أل اااقاب سااانلات القرض أن يقو -. 664املادة

بم الصركم ارقها، غري أنه ميكنهم مطالع أليات الصركم أو املطالبم لاال    عألى وث

 لقرض.ن إليها ل فبهم أ قاب سنلات ال ملادهم ولاسب رار لاملاألومات اليت حيباجو

دت لبلاو ، سااااااااااااااانلات القرض اليت أعا ا اابرب مألغاة وغري  الألم إلعادة -. 665املادة 

 لقرعم ومت إرجا   ي بها.الصركم امل لرة شراءها واألك اليت أفرزاها ا

لك أ كام خا اااااااام يف عقل ال ميكن لألصااااااااركم، إذا مل انص عألى ذ -. 666املادة 

 وان.جا   ي م سنلااهم  بل األاإل لار، أن افرض عألى أ قاب سنلات القرض إر

ركم ات القرض، يف  الم  ل الصج ايم الاامم أل اقاب سنل ميكن لأل -. 667املادة 

نلات املطالبم لاساااااارتجا   ي م الزاااااا   بل األوان لزاااااابل غري االنلماج أو االنف ااااااا ، 
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 وميكن لألصركم أن افرض ذلك. 

 رض عنل البزااااويم والب اااافيميكون مل ثألي كبألم أ ااااقاب ساااانلات الق -. 668املادة 

 لاسم الكبألم اليت ميثألونها. قالقضاريم لألصركم    يم مباشرة احلقو

 حو(ل إىل أسهماملطلب الااني: سندات القرض القابلة للت

 م لألصااروا املن ااوص عأليها يف ميكن لألصااركات خفيم االساام املزاابوفي   -. 669املادة 

فقا  الألم لألبقويل إىل أساااااهم و الفر  األو  من هذا الف ااااال، إ ااااالار سااااانلات  رض 

 لألصروا اخلا م احمللدة يف هذا املطألل.

كات ىل أساااهم، ال متبل إىل الصااار إن إمكانيم إ ااالار سااانلات  رض  الألم لألبقويل إ 

 من رأمساهلا. %02 مباشرة، أكثر من نزبم  فم مباشرة أو غرياليت متألك اللولم، ل

ري ألى ارخيص اجل ايم الاامم غيباني  بل القيام ل  ااااااالار احل اااااااو  ع -. 672املادة 

 الااديم لأل زاه ني.

 لألم لألبقويل إىل أساااااهم ضااااا نيكون لأل زااااااه ني  ق اكبباب سااااانلات القرض القا

 .022لأل ادة  علا االسبثناء املقرر  بقا الصروا احمللدة الكبباب األسهم اجلليلة، ما

يم ملزااااه ني عن  قهم يف أفضاااألجيل أن يبضااا ن الرتخيص انازال  ااارحيا من  رف ا

اب لات القرض وذلك لفارلة أ ااق اكبباب األسااهم اليت ساايبم إ االارها لبقويل ساان   

 سنلات القرض القالألم لألبقويل إىل أسهم.

ي يباني عأليه يري أن يبني يف البقرير الذزاااااجيل عألى جمألس اإلدارة أو الب -. 672املادة 

 هلا ألجل أو اآلجا  اليت ميكن خعرضاااه عألى اجل ايم أساااباب اإل ااالار مع حتليل ا

يبم رض مع ابيان القواعل اليت سااااممارساااام  ق اخليار امل نوا أل ااااقاب ساااانلات الق 

 وفقها حتويل سنلات القرض إىل أسهم. 

 

 فقم أ اااااااقاب الزااااااانلات وفقط وفق ال ميكن القيام لالبقويل إال  وا -. 670املادة 
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ىل أن نلات القرض، ويصااري الاقل إشااروا و واعل البقويل احمللدة يف عقل إ االار ساا

 و ت. رتات اخبياريم حملدة،أويف أيإجراء البقويل سيبم إما خ   فرتة أو علة ف

المسيم ويل عن القي م الألم لألبقال ميكن أن يقل سااااااار إ اااااالار ساااااانلات القرض القا

 نل اخبيارهم لألبقويل.لألسهم اليت سيبو ل لها أ قاب سنلات القرض ع

اليت مت  قريرا خا ا عن اال رتا اتيارض مفوضاو احلزالات عألى مجايم املزاه ني ا 

 البقلم لها إليها خب وص  واعل البقويل.

و املا  273  املادةن ااااوص عأليها يفالبلاء من ااريذ ا ااااويت اجل ايم امل  -. 673املادة 

قلا يرخص ل  الار أسااهم اكببل ن  وجلت سانلات  رض  الألم لألبقويل إىل أسااهم، ال 

ت اإل االار  بيا ي أو األرلاا أو ع واوساانلات  رض جليلة  الألم لألبقويل وإدماج اال

فاظ ل ساانلات حمفظم، إال لصاارا احل يف رأس املا  واوزيع اال بيا ي نقلاأويف شااك

 ارون البقويل.لات القرض الذين خيبعألى  قوق أ قاب سن

ن ب سااااانلات القرض الذين خيبارويباني عألى الصاااااركم، هلذ  الغايم، ختويل أ اااااقا 

ات غري  الألم لألبخفيض أو ساااانل البقويل،  زاااال احلالم، إما اكبباب أسااااهم ل اااافم  

قود أو ا عألى أساااااهم جليلة أو عألى ن رض جليلة  الألم لألبقويل، وإما احل اااااو  جمان

ك ا لو   يم أو النزل ووفق نفس الصروالألزنلات املوزعم لنفس الك سانلات مماثألم 

افي ا يباألق و اإلدماج أو البوزيع، ما علكانوا مزااااه ني أثناء القيام لذلك اإل اااالار أ 

 لاالنبفا .

 بقويل إىل أسااااااهم يف أي و تعنل أي إ اااااالار لزاااااانلات  رض  الألم لأل  -. 674املادة 

 اكون زاانلات داخل أجل يصاارتا فيه أن ال لكان، ميكن البقلم لطألل حتويل هذ  ا

 ااالار، ال لألذكرى اخلامزااام لبلايم اإلللايبه ال قم لباريذ أو  اسااابققاق لألبزاااليل و

نه يف  الم سبققاق أداء سنل القرض. غري أوأن ينبهي لال مرور ث ثم اشهر عألى ااريذ ا

يو ف ممارسااااام  نألس اإلدارة أو البزااااايري أالطيادة يف رأس املا  أو اإلدماج، ميكن جمل
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 ز ث ثم أشهر.احلق يف البقويل خ   أجل ال ميكن أن يبجاو

رسم الزنم احلق يف األرلاا املوزعم ل متنح األساهم املزاأل م إىل أ قاب سنلات القرض  

 ل.املاليم اليت مت خ هلا البقلم لطألل البقوي

رض قليت ميألكها  ااا ل ساانلات ال إذا كان علد األسااهم املوازيم لزاانلات القرض ا 

ملصار قيقا نظرا لصرا من الصروا االذي يطألل القيام لالبقويل، ال يصكل علدا  

 ن ل اااااااااا ل سااااااااانلات القرض أن يطالل إليها يف الفقرة األوىل من هذ  املادة، أمك

ي م ر علدا  اااقيقا عألى أن يؤدي  لبزاااألي ه اساااه ا إضاااافيم جتال من الالد املذكو  

 هذ  األسهم نقلا.

ض إىل أسااااهم اليت ميأليها حتويل ساااانلات القر ة يف رأس املا ابم لصااااكل نهاري الطياد

ت املرتابم باب وعنل اال بضااااااااء لاألداءا جرد اقليم  ألل لالبقويل مرفق لبيان االكب

 عن اكبباب األسهم نقلا.

نل اال بضاء والي الخببام كل سنم ماليم، عيقوم جمألس اإلدارة أو البزيري يف الصهر امل

رمم عن  ريق رة خ   الزنم املاليم املن لبقليل الالد والقي م االمسيم لألساهم امل ل 

ساااااي م عألى مقبضااااايات النظام األسااااااحتويل سااااانلات القرض ول دماج البغريات ال زم

لقيام لهذا د األساااااهم اليت متثأله. ك ا ميكن اصاااااركم وعلاملباألقم  بألغ رأس ما  ال

املناساابم عألى  يم اجلاريم وإدراج البغيرياتالبقليل يف أي و ت كان لالنزاابم لألزاانم املال

 النظام األساسي لألصركم. 

أليها ا اااويت اجل ايم املن اااوص ع مينع عألى الصاااركم، البلاء من ااريذ -. 675 املادة

لقي م قويل إىل أساااهم، اسااابه ر ا سااانلات  رض  الألم لألب و املا وجلت 372يف املادة 

ت وكذا عن  ريق إرجا   ي م الزاانلا االمسيم ألسااهم رأمساهلا أو ختفيض رأس ماهلا

يم يف كن لألصاااااركم إنصااااااء أسااااااهم ذات أولو  القيام لبغيري يف اوزيع األرلاا غري انه مي

وفق  القرض قوق أ اااقاب سااانلات األرلاا دون  ق الب اااويت شاااريطم احلفاظ عألى   
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 .376الصروا املن وص عأليها يف املادة 

م رر وحتقق ذلك لبخفيض القي إذا مت ختفيض رأس ما  الصااااااااركم لاألم و و  خزااااااااا

 اااااقاب سااااانلات القرض الذين االمسيم لألساااااهم أو علدها، اقأل ااااات لذلك  قوق أ

 ني لات القرض املذكورون مزاهاخباروا حتويل سانلااهم ك ا لو كان أ قاب سن 

 يذ إ لار سنلااهم.منذ اار
ملا وجلت لألم لألبقويل إىل أسهم و االبلاء من إ لار سنلات القرض القا -. 676املادة 

أو   الرة أو إدماجها مع شركم مثل هذ  الزانلات، يظل ضام شاركم ما لألصاركم امل    

امم غري فقم املزبقم لألج ايم الاعلة شاركات أخرى، يف شاركم جليلة خاضااا لأل وا   

 األمر.ات القرض املانيني لالااديم أل قاب سنل

ولم لصكل اج أو إذا مل اب كن من امللاوعنل علم موافقم اجل ايم عألى الضام أو اإلدم 

 .072بيق أ كام املادة  قيح نظرا لالم اوفر الن اب املطألوب يبم اط

ليلة أسااهم لألصااركم الضااامم أو اجل  ميكن حتويل ساانلات القرض القالألم لألبقويإلىل

ي و ت يها يف عقل اإل ااااالار أو يف أساااااواء خ   أجل أو آجا  االخبيار املن اااااوص عأل

ليت ب ااااقيح نزاااابم اباد  األسااااهم ا كان  زاااال احلالم. ويبم حتليل  واعل البقويل ل

ساااهم ركم الضاااامم أو اجلليلة مع أصاااحيلدها الاقل املذكور لنزااابم اباد  أساااهم ال 

 عنل اال بضاء. 376الصركم امل لرة مع مراعاة أ كام املادة 

س اإلدارة يلة، لناء عألى اقرير من جمألاقوم اجل ايم الاامم لألصاااركم الضاااامم أو اجلل

، 370ملادة أليه يف الفقرة الثالثم من اأو البزايري واقرير مفوضاي احلزالات املن وص ع  

وص عأليه يف ز  عن  ق أفضاااأليم االكبباب املن اااافقم عألى االنلماج والبنالالبت يف املو

 .372الفقرة الثالثم من املادة 

بيق لصركم امل لرة في ا خيص اطحتل الصركم الضامم أو الصركم اجلليلة حمل ا

 من والفقرة األوىل 327وعنل اال بضااااااااااااء، املادة  376و 370الفقرة األوىل من املاداني 
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 .370املادة 

ىل القرض القالألم لألبقويل إ عنلما اكون الصاااااركم امل ااااالرة لزااااانلات -. 677املادة

ر لبقويل املؤساازاام، يفبح األجل املقر  أسااهم موضااو  املزااطرة املببام ملااجلم  اااولات   

، لد ملخطط اساااب رار املؤسااازاااماألك الزااانلات إىل أساااهم  جرد  ااالور احلكم احمل

 ب سااانلات القرض وفق الصاااروا اوميكن إجناز البقويل لقبو  كل وا ل من أ اااق

 الواردة يف ذلك املخطط.

 .173إىل  933ا أل كام املواد من اابرب لا ألم القرارات املبخذة خر  -. 678املادة 

 بات الزجر(ةالباب الاالث: يف املخالفات والعقو

 الباب الفرعي األول: أحكام عامة

 ساااااااء الصااااااركات املنظ م لهذ  اطبق أ كام هذا الباب اليت ختص رم -. 679املادة 

خر ء مباشارة أو لواساطم شخص آ  امللونم عألى كل شاخص يكون  ل زاو  فا ، ساوا  

 نيني أو لاحلألو  حمألهم. ازيري هذ  الصركات إما لاسم ممثأليها القانو

 باب يف  الم الاود.اضاعف الاقولات املقررة يف هذا ال -. 682املادة

 كم  يراكل جرميم لال أن يكون  ل ابرب يف  االام عود يف مفهوم هذا القانون من  ي

أجل  ارط لقوة الصاااااااايء املقضااااااااي له منعأليه لاحلبس أو الغرامم أو له ا ماا حبكم  

 جلناري يف هذا اخل وص.جرميم سالقم وذلك خ فا ملقبضيات القانون ا
 إذا كانت أليها يف هذا القانون إالع ال اطبق األ كام اجلناريم املن وص -. 682املادة 

 ناريا أشااااااال، زااااااال أ كام القانون األفاا  املاا ل  قبضااااااااها ال اقبل اكييفا ج

 اجلناري.

  عن هذا اخل ااوص، ال ميكن النطوخ فا ملقبضايات القانون اجلناري ل  -. 680املادة 

ف البنفيذ إال  ذا القانون وال ميكن األمر لواحلال األدنى لألغراماات املاليم املقررة يف ه  

 في ا خيص عقولات احلبس.
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إىل  222.28ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم اشااااااااهر   -. 683املادة 

 اااال  هام مفوض احلزاااااالات  أو يم كل من  بل أو مارس أو ا بفظ عن   222.222

يف  لامسه اخلاص أو ل ااااافبه عضاااااوا  عألى الرغم من  االت الباارض القانونيم ساااااواء

 بم احلزالات.شركم ملرا 
إىل  222.122ني ولغرامم ياا ل لاحلبس من سااااااااابم أشاااااااااهر إىل سااااااااانب  -. 684املادة 

ل مفوض لألقزاااااااااااااااالات  لم أو  أو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط، ك 1.222.222

ركم ملرا بم احلزاااااالات، أكل، عن   اااال، إما لامسه أو ل ااااافبه شاااااريكا يف شااااا 

دارة لكل  ع م أجهطة البزيري أو اإلماألومات كاذلم لصأن وضع الصركم أو مل يقم ل

 جطاريا. زي  الااللا له أنها اكب األفاا  اليت عألم لها أثناء مطاولم مهامه و

إىل  222.122ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شاااااااهر إىل سااااااابم أشاااااااهر  -. 685املادة 

رة أو زااااااريون وأعضاااااااء أجهطة اإلدا أو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط، امل 022.222

 ايني مفوضاااااي  زاااااالات الصاااااركم أو مل  املليريم أو البزااااايري الذين مل يا ألوا عألى ا

 .ن مجايات الصركاء أو املزاه نير كل مجايم ميوجهوا هلم اللعوة حلضو

إىل  222.122ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شاااااااهر إىل سااااااابم أشاااااااهر  -. 686املادة 

رة أو ملزااااااريون أعضاااااااء أجهطة اإلداأو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط، ا 622.222

 ل،  ل شخص يا ل لليها عر ل، عن املليريم أو البزيري لصركم خفيم االسم أو ك

ملاينون أو ا اخلرباء أو مفوضاااااو احلزاااااالات االقيام لاملراجاات أو املرا بات اليت جيريه

 سااي ا كل ق ال زمم ألداء مه بهم والرفض ا  عهم يف عني املكان عألى مجيع الوثار

 حملاضر.الاقود واللفاار والوثارق احملاسبيم وسجل ا
إىل  222.022ولغرامم من  رياا ل لالزاااااجن من شاااااهر إىل سااااابم أشااااااه    -. 687املادة 

ارة زاااااااااريون وأعضااااااااااء أجهطة اإلدأو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط امل 0.222.222

 ق الغش.ألى ن  ي بها احلقيقيم عن  ريوالبللري والبزيري،منقوا   م عينيم  ي م أع

إىل  222.02ولغرامم ماليم من  ياا ل لاحلبس من شااااهر إىل ساااابم أشااااهر -. 688املادة 
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رة زااااااااااريون وأعضاااااااااااء أجهطة اإلداأو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط، امل 022.222

 والبللري أو البزيري: 

أي  ني أرلا ا وه يم يف غيابوزعوا، عن   ااال، عألى الصاااركاء أو املزااااه  .7

 جرد أو لاالعب اد عألى جرود الليزيم؛
ركم رلاا ولغيم إخفاء وضااع الصاا  اموا، عن   اال، ولو يف  الم علم اوزيع أ .0

يم ال ااطي  اااورة  ااااد م   احلقيقي، لنصااارأواقليم كصاااوف إمجاليم سااانو  

ها عنل وضااايم املاليم لألصااركم وذمبلألنبارج احملققم لرساام كل ساانم ماليم وال

 انبهاء األك الفرتة؛
اارضه مع ادااها اسبا اال ياأل ون ااسابا ألوا لزاوءنيم أموا  الصركم أو اعب    .0

 يم حتقيق أغراض شاااااخ ااااايم أوغامل ااااا  اال ب ااااااديم هلذ  األخرية وذلك ل 

 ة؛  مباشرة أو غري مباشرلبفضيل شركم أو مؤسزم أخرى هلم لها م ا
لصركم األ وات اليت ميألكونها يف ااسبا ألوا لزوء نيم الزألط املخولم هل أو .2

ب اديم ن ااارضه مع امل ا  اال أو ه ا ماا حبكم من بهم اسبا اال ياأل و

شاااااخ ااااايم أو لبفضااااايل شاااااركم أو    ضهلذ  األخرية وذلك لغيم حتقيق أغرا

  مباشرة.مؤسزم أخرى هلم لها م ا  مباشرة أو غري
أعضاااااء  أو يم املؤساااازااااون أو  222.022إىل  222.122ياا ل لغرامم من  -. 689املادة 

ارق أو ا رفات لقانونيم ل يلا  أو أكثر لألوثهيئم البزيري، الذين مل يقوموا يف اآلجا  ا

لصاااااااااااهر ا ل جراء أو أكثر من إجراءات ا يقوموللى كبالم ضااااااااااابط احملك م أو مل

 املن وص عأليها يف هذ  امللونم.

الذينألم  أو يم رمساااااء الصااااركم 222.222إىل  222.02ياا ل لغرامم من  -. 692املادة 

 .اإلمجاليم واقرير البزيري يالوا لالنزبم لكل سنم ماليم اجلرد والكصوف

لبزاااااااايري أو يم أعضاااااااااء هيئم ا 222.122إىل  222.02ياا ل لغرامم من  -. 692املادة 

جل ايم زااام عصااار يوما الزاااالقم لاقل ا الذين مل يباثوا إىل الصاااركاء خ   اجل اخل 
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فوض ص البو اايات املاروضاام واقرير مالاامم الكصااوف اإلمجاليم واقرير البزاايري ون

 أو مفوضي احلزالات عنل اال بضاء.

 ين:أو يم املزريون الذ 222.022إىل  222.02ياا ل لغرامم من  -. 690املادة 

م م حماضار اجل ايات الاام مل يضااوا رهن إشاارة كل شاريك  قر الصارك     .7

 ين واقرير مفوض أو مفوضاااايوالكصااااوف اإلمجاليم واجلرد واقرير املزااااري 

 احلزالات عنل اال بضاء؛

خببام األشاااااهر الزااااابم املواليم ال  مل ياقلوا اجل ايم الاامم لألصاااااركاء خ   .0

رير رد أو الكصاااااااوف اإلمجاليم واقالذين مل خيضااااااااوا اجلالزااااااانم املاليمأو

 م الو يلة.البزيري ملوافقم هذ  اجل ايم أو لألج اي

الذين  أو يم رمسااااااااء الصاااااااركم 222.02إىل  222.12ياا ل لغرامم من  -. 693املادة 

ىل األغيار ل ادرة عن الصركم واملوجهم إأغفألوا اإلشاارة يف كل احملررات أو الوثارق ا 

 ومبألغ لبيان شااكألها وأ رفها األوىل يم الصااركم مزاابو م أو مببوعم مباشاارة  عن ازاا 

 رأس ماهلا.

ص مألطم يف املادة الزالقم كل شخ ياا ل لنفس الغرامم املن وص عأليها -. 694املادة 

  انونيا:

ت جمألس  رارا أو املزااااااااه ني وأ مل يقيل  رارات اجل ايم الاامم لألصاااااااركاء .7

 هذا اجملألس؛ أو اجل ايماإلدارة يف حمضر هذ  

 ركم.جل ايم امل زور  قر الصمل يزجل احملضر املذكور يف سجل ملاوالت ا .0

إىل  222.32م اشاااهر ولغرامم من ياا ل لاقولم احلبس من شاااهر إىل ساااب  -. 695املادة 

 ؤسازاو كل شاركم وأعضاء أجهطة   أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط م 622.222

إنصااارها  كم شااهلوا عن   ال، يف الب ااريح ل ااقم البزايري لصاار اإلدارة أو املليريم أو 

 النظام زااجل البجارة أو اقييل اغيرياملود  للى كبالم الضاابط   اال اقييل الصااركم ل
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أليات يا أو أغفألوا ساااارد كافم الا األساااااسااااي يف الزااااجل املذكور لو ارع كاذلم ماد 

 املنجطة لبأسيس الصركم املذكورة.

إىل  222.02م اشااااهر ولغرامم ماليم من س من شااااهر إىل ث ثياا ل لاحلب -. 696املادة 

 ي الصااااااااركم الذي مل يقم عنأو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط م ااااااااف 002.222

ا نصاار رار اايينه يف  ااقيفم خمو  هل  اال داخل أجل ث ثني يوما من اايينه، لنصاار   

دعت  لذلك أن كانت الصاااااااااااااااااااااركم  اإلع نات القانونيم ويف اجلريلة الرمسيم ك

ك م يم لاحلل يف كبالم ضاااااابط احملاجل هور ل كبباب، ول يلا  القرارات القضااااااار

 واقييلها يف سجل البجارة .

لذي مل يقم عن   ااااال للعوة ياا ل لنفس الاقولم م ااااافي الصاااااركم ا -. 697املادة 

ء ذمبه من ألبت يف احلزاااب النهاري وإلراالصااركاء أو املزاااه ني عنل انبهاء الب اافيم ل

 يقم ل يلا  ه وإثبات خبم الب فيم، أو ملالبزيري الذي أشرف عأليه وإعفاره من مأموريب

 .ألقضاء ألجل امل اد م عأليها زالااه لكبالم ضبط احملك م وال  لم  ألبا ل

ذي أخل عن املادة الزالقم امل في ال ياا ل لالاقولات املن وص عأليها يف -. 698املادة 

جل ايات الكصااوف اإلمجاليم واناقاد ا   اال لااللبطامات، في ا يباألق لاجلرد وإعلاد

 ثارق الصركم.وإخبار الصركاء  و املزاه ني و فظ أموا  و و
إىل  222.28ر ولغرامم من  ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااه  ياا -. 699املادة 

 : مل في الذي  ام عن سوء نيمأو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط ا 222.222
ااارضه  يم ا فيبها اسبا اال ياألملاسابا ا  أمواألواعب ادات الصركم اجلار  .7

ضيل لك لغيم أغراض شاخ يم أو لبف مع امل اا  اال ب ااديم هلذ  األخرية وذ  

 ة أو غري مباشرة؛شركم أو مؤسزم أخرى له لها م ألقم مباشر

لونم ها خر ا أل كام هذ  املليع لاضاأوكل أ او  الصركم اجلاريم ا فيب   .0

 املنظ م هلذا املوضو .

إىل  222.22ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااهر   -. 722املادة 
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ل م ااااااااااااف  ام لبوزيع أ ااااااااااااو   كأو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط  022.222

ا ي اخل ااوم أو  بل اكوين ا بي الصااركم لني املزاااه ني أو الصااركاء  بل ا اافيم   

، نظام األسااااساااي عألى خ ف ذلككاف لضااا ان ازاااليلها أو مل يقم، ما مل ينص ال

حل اااااص فع القي م االمسيم لألساااااهم أو القزااااا م رموس األموا  الذاايم املببقيم لال د

 نزبم مصاركبهم يف رأس املا . واملزاه ني لنفساالمسيم لني الصركاء 
إىل  222.122نم ولغرامم ماليم من ياا ل لاحلبس من ث ثم أشاااهر إىل سااا -. 722املادة 

 ع رريس  اااانوني أو يف الوا أو يااام أولااا  ااالى هاااااني الاقولبني فقط كااال 1.222.222

هم أغفل ساا  ز  يف الوا ع عن   اام أو لصااركم جتاريم موريبانيم اجلنزاايم أو كل مبنا  

م لأي لبجاريم ملكان ازجيل الصركإل غ كبالم ضابط احملك م املخب م لالقضايا ا 

 ا رف يبم  قبضا  اغيري جنزيم هذ  األخرية.

 ملنقولم.واطبق نفس الاقولم عألى املبناز  عن احلقوق ا

إىل  222.022ني ولغرامم من ياا ل لاحلبس من ساااااابم أشااااااهر إىل ساااااانب  -. 720املادة 

ضي شريك موريباني اجلنزيم مي أو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط كل 0.222.222

  سنل ضل و خ   هذا اإلنصاء أو لال بل إنصاء شركم أو جت ع ذي منفام ا ب اديم أ

 لصأن  قو ه يف االشرتار لفارلة شخص أجنيب.

س لقبني لاحلبس من سااااانم إىل مخياا ل لغض النظر عن املاداني الزاااااا -. 723املادة 

ني كل من أو ل  لى هااني الاقولب 0.222.222إىل  022.222سااااااااااااااااااانني ولغرامم من 

غش ن شاااااااأنها أن متنح لطريقم اليراكل أو حياو  اراكاب أي ا ااااااارف أو مناورة م

 اجلنزيم املوريبانيم لصركم أجنبيم.

د الث   ا و املصاااااااااااااار إليها يف املواعنلما اراكل األفاا  املاا ل عأليه -. 724املادة 

شااخاص اات واطبق الاقولات ضاال األالزااالقم من  رف أشااخاص اعبباريم جتري املبال

لخل يف اص االعبباريم املذكورة اليت االطبيايني املزاااااااريين  انونيا أو فاأليا لألشاااااااخ 
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كوم لها ت وامل ااريف والباويضات احمل اللعوى واألطم لالبضاامن مع مزارييها لالغراما  

 عأليهم.

شااهر إىل  أو يم ولاحلبس من 222.022.1إىل  222.222م من ياا ل لغرام -. 725املادة 

ات ساازااون واملليرون ومزااريو الصاارك   ساابم اشااهرأو ل  لى هااني الاقولبني فقط املؤ 

به وظف أو موظف سالق يظهر ل فالذين يرتكون اسام عضو سالق يف احلكومم أو م 

م ماروضااام  قااقيل اروجيي أو أي وثي األك عألى كراس لأللعايم أو إع ن أو منصاااور أو 

ن ارفع نصاااااءها يف  الم الاود يزااااوغ أيف م ااااألقم املؤساااازاااام اليت يليرونها أو ينوون إ

 أو يم وسنم من احلبس. 6.222.222الاقولات أع   إىل غرامم 

ات ذات العقوبات اخلاصة بالشركو الباب الفرعي الااني: يف اجلرائم

 املسؤولية احملدودة

إىل  222.02ولغرامم من  ياا ل لالزااااااجن من شااااااهر إىل ساااااابم أشااااااهر    -. 726املادة 

لصااااااركم ذات مزااااااؤوليم حملودة  أو يمأول  لى هااني الاقولبني مزااااااريو ا 222.222

ياا   اااص االشااارتار لني الصاااركاء مج يصااهلون لالطور يف الب ااااريح املباألقم لبوزيع 

 لب ريح.لهذا ار منهم عن القيام وحتريرها وإيلا  األموا  أو ميبناون لاخبيا

 رأس املا . اطبق مقبضيات الفقرة الزالقم يف  الم زيادة

إىل  222.02ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااهر   -. 727املادة 

ودة زاريو شركم ذات مزؤوليم حمل أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط م 622.222

وعها مباشاااارة أو لواسااااطم شااااخص   يقومون حلزااااالها ل  اااالار  يم منقولم أيا كان ن 

 وسيط.

 

إىل  222.02ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااهر   -. 728املادة 

ريو شاااااااركم ذات مزاااااااؤوليم  زاااااااأو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط، م 022.222
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لقوارم ل ااااافيم لألصااااركم، املثببم لاحملودة ال يقومون ع لا عنلما اكون الوضااااايم ا

 البقأليأليم، أ ل من رلع رأس ماهلا:

زالات ملواليم لأل  ااد م عألى احل لاسابصاارة الصاركاء خ   األشاهر الث ثم ا     .7

ان األمر يزاااااااابلعى  ل اليت كصاااااااافت عن اخلزااااااااارر، لألنظر في ا إذا ك

 ركم  بل األوان؛الص

 سااااجل البجارة وينصاااارون ال يودعون لكبالم ضاااابط احملك م ويزااااجألون يف .0

 ركاء.ار امل ادق عأليه من  رف الص ريلة ابألقى اإلع نات القانونيم القر

ا عن أو يم كل شاااخص، رغ  222.022إىل  222.122ياا ل لغرامم من  -. 729املادة 

منها عألى ضااااااا ان  الصاااااااركم أو حي ااااااال، يزااااااابلين من 633احلظر املبني يف املادة 

يا يا جياألها اكفل أو اض ن ا ب مكصوف لاحلزاب اجلاري أو لأي  ريقم أخرى أو

 البطامااه جتا  الغري.

ات أو يم مزاااااااريو شاااااااركم ذ 222.622إىل  222.022ياا ل لغرامم من  -. 722املادة 

 ر أي و ت من الزااانم  ق مزاااؤوليم حملودة مل يضااااوا حتت ا ااارف كل شاااريك يف   

واملقلمم  ات املاليم الث   األخريةالصااركم، الزاانلات اآلاي ذكرها اخلا اام لالزاانو  

ء، ير املزااااااااريين وعنل اال بضاااااااااالقوارم البقأليأليم واجلرود واقار :لألج ايم الاامم وهي

 يات الاامم.اقرير مفوض أو مفوضي احلزالات وحماضر اجل ا

بشركات اصة والعقوبات اخل اجلرائم :الفرعي الاالث الباب

 التوصية باألسهم

ات الصااركات خفيم االساام عألى شاارك اطبق الاقولات الطجريم املباألقم ل -. 722املادة 

 البو يم لاألسهم.

 يف اإلدارة واملليرين الاامني اطبق الاقولات اخلا اااااااام لالرمساااااااااء وأعضاااااااااء جمألس  

م لاالسااااااهم في ا يباألق الصااااااركات خفيم االساااااام عألى مزااااااريي شااااااركات البو ااااااي



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 063 

 ل   يااهم.

خلاصة اجلرائم والعقوبات ا :الباب الفرعي الرابع

 بالشركات خفية االسم

 سيسالفصل األول: اجلرائم املتعلقة بالتأ

أعضاء أو يم كل من مؤسزي و 222.022إىل  222.22ياا ل لغرامم من  -. 720املادة 

ا  بل كم خفيم االساااام أ اااالروا اسااااه ا إمأجهطة اإلدارة أو املليريم أو البزاااايري لألصاااار

ن  ريق ت آخر إذا مت اقييل الصركم عاقييل األك الصركم لزجل البجارة أو يف أي و 

 لقيام ل جراءات اأساااااااايس الصااااااااركم الغش أو دون البقيل لالن ااااااااوص القانونيم يف ا

 املذكورة.

شهر إذا لة ارتاوا لني شهر وسبم أميكن فض  عن الغرامم، احلكم لاقولم احلبس مل

لرلع عألى لنقليم عنل االكبباب  قلار امت إ االار األسااهم دون أن يبم حترير األسااهم ا

زااجل كام   بل اقييل الصااركم ل األ ألودون أن يبم حترير أسااهم احل ااص حتريرا 

 البجارة.

ن مل لفقرة الزااااااااالقم نفس األشااااااااخاص الذي عأليها يف اياا ل لالاقولات املن ااااااااوص 

 ريرها كامألم.حيافظوا عألى امسيم األسهم نقليم إىل  ني حت

صاااركات ذ  املادة إذا ااألق األمر لميكن أن اضااااعف الاقولات املن اااوص عأليها يف ه

 خفيم االسم العوا اجل هور إىل االكبباب.

إىل  222.28ولغرامم من  رياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااه   -. 723املادة 

 أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط:  222.222

يه اليت اثبت ل كبباب من ع ل عن   ااااااااااااال، إلعلاد شاااااااااااااهادة املود  لل  .7

و من بالات ياألم أنها  ااوريم أواللفاات، عألى الب ااريح ل االق وساا مم اكب 
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 ن ا ااارف الصاااركم  ل مت دفاها  ااارا أن األموا  اليت مل اوضاااع نهاريا ره 

 ااوريم  زاااه ني اصااري إىل اكببالاتفا أوسااألم لأل ود  لليه  ار م لأمساء امل

 شارة الصركم؛أو إىل دفع أموا  مل اوضع نهاريا رهن إ

 الات أو دفاات، لواساااطممن   ااال أو  او  احل اااو  عن   ااال عألى اكبب .0

أو أليم  ات أو دفاات ال وجود هلااكبباب أو دفاات  اااوريم أو لنصااار الكببال 

 ى كاذلم؛وا ام أخر

 فا فاااأوعألى نصر أمساء، خمن ع ل عن   ل، من أجل جألل اكببالااأود .0

 ابطون لصركم لأي شكل منلألققيقم، ألشاخاص لاعببارهم مرابطينأوسري 

 األشكا ؛

نيم لقي م افوق  ي بها من ع ل عن  ريق الغش عألى اقييم حل اااااااااااااااااااااااام عي .2

 احلقيقيم.

إىل  222.32ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااهر   -. 724املادة 

ل من مؤساااازااااي وأعضاااااء أجهطة أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط، ك 622.222

ألساااهم االسااام وكذا مالكي أو  امألي ا اإلدارة أو املليريم أو البزااايري لصاااركم خفيم

 الذين الاولوا عن   ل:

 أسه ا ال  ي م امسيم هلا؛ .7

  ني اكب ا  حتريرها؛ يم مل يبق عألى امسيبها إىلأسه ا نقل .0

 ز ح خ له لبلاوهلا؛أسه ا عينيم  بل ان رام األجل الذي ال ي .0

 أسه ا نقليم مل يبم دفع رلاها؛ .2

س ما  صااأ  ناساابم الطيادة يف رأوعودا لاسااهم، ما علا الوعود لاسااهم، ساابن  .4

 قيم.شركم مقيلة أسه ها القلميم يف لور م ال

، عن املادة الزااااااالقم كل من  ام ياا ل لالاقولات املن ااااااوص عأليها يف -. 725املادة 
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عود أو نصااااار  ي م األساااااهم أو الو   ااااال، إما لاملصااااااركم يف الاو  األساااااهم أو  لد

 لاألسهم املصار إليها يف املادة املذكورة.

 دارة والتسيريالفصل الااني: اجلرائم املتعلقة باإل

إىل  222.222.1ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شاااااهر إىل سااااابم أشاااااهر   -. 726املادة 

ليريم أو عضاء أجهطة اإلدارة أو املأو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط، أ 12.222.222

 البزيري لصركم خفيم االسم:

ه يم يف غياب أي جرد أو وزعوا، عن   ااااااااااال، عألى املزااااااااااااه ني أرلا ا و .7

 لاالعب اد عألى جرود الليزيم؛

لصااركم أرلاا ولغيم إخفاء وضااع ا وا، عن   اال، ولو يف  الم علم اوزيع ام .0

ورة يم لأل زاه ني ال ااطي  احلقيقي، لنصارأواقليم كصاوف إمجاليم سانو   

كم يم والوضااااايم املاليم لألصاااار اااااد م لألنبارج احملققم لرساااام كل ساااانم مال 

 وذمبها املاليم عنل انبهاء األك الفرتة؛

األ ون ااارضه ركم أو اعب ادااها اسبا اال يصاسابا ألوا، لزوء نيم، أموا  ال  .0

و لك لغيم حتقيق أغراض شااخ اايم أ مع امل ااا  اال ب اااديم هلذ  األخرية وذ 

 ة؛  مباشرة أو غري مباشرلبفضيل شركم أو مؤسزم أخرى هلم لها م ا

 أواأل اااااوات اليت ميألكونها يفاسااااابا ألوا، لزاااااوء نيم، الزاااااألط املخولم هل   .2

مع  هم اساااابا اال ياأل ون ااارضااااه كم من اااابالصااااركم أو ك ه ا ماا حب

 غيم حتقيق أغراض شااااخ اااايم أو  امل ااااا  اال ب اااااديم هلذ  األخرية وذلك ل  

 ة.  مباشرة أو غري مباشرلبفضيل شركم أو مؤسزم أخرى هلم لها م ا

رف أو أو يم الرريس املب ااااااااااااااا 222.622إىل  222.32ياا ل لغرامم من  -. 727املادة 

  حماضر.ى إثبات ملاوالت جمألس اإلدارة يفلذي مل يا ل عألاإلداري رريس اجلألزم ا
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 معيات املساهمنيالفصل الاالث: يف اجلرائم املتعلقة جب

إىل  222.28وسابم أشهر ولغرامم من   ياا ل لاحلبس مللة ارتاوا لني شاهر  -. 728املادة 

 أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط: 222.222

 ؛كم يف إ لى مجايات املزاه نياملصارمن منع عن   ل مزاه ا من  .7

 أله ذلك يف ا ااويت إ لى من انبقل شااخ اايم مالك اسااهم وشااارر نبيجم ع   .0

 و لواسطم شخص وسيط؛مجايات املزاه ني سواء  ام لذلك شخ يا أ

ا  ها مقالل الب اااااويت يف اجتمن   ااااال عألى منافع أو عألى ضااااا ان أو وعل ل .0

بألك منح أو ضااا ن أو وعل لمن  ماني أو لالم املصااااركم يف الب اااويت وكذا 

 املنافع.

اإلدارة  أو يم أعضااااء جمألس 222.222.3إىل  222.322ياا ل لغرامم من  -. 729املادة 

اديم خ   سبم  ياقلوا اجل ايم الاامم الاأو املليريم أو البزيري لصركم خفيم االسم مل

لكصاااوف ليل األك امللة أو مل خيضااااوا اأشاااهر من اخببام الزااانم املاليم وخ   فرتة مت

 جل ايم املذكورة.اإلمجاليم الزنويم واقرير البزيري ملوافقم ا

إلدارة أو أو يم أعضاااااااء أجهطة ا  222.222إىل  222.28ياا ل لغرامم من  -. 702املادة 

حلضااااور لعوا،داخل اآلجا  القانونيم،املليريم أو البزاااايري لصااااركم خفيم االساااام مل ي

ل وفق منذ ث ثني يوما عألى األ  كل مجايم، املزااااااااه ني املالكني لزااااااانلات امسيم  

 الصكأليات املن وص عأليها يف النظام األساسي.

يم االسم أو يم رريس شركم خف 222.622إىل  222.32ياا ل لغرامم من  -. 702ادة امل

األومات ها يف هذا القانون، عألى اململ يطألع املزاااااه ني، وفق الصااااروا املن ااااوص عألي 

 ال زمم من أجل عقل اجل ايات.

إلدارةأو أو يم أعضااااااااء جمألس ا 222.022إىل  222.22ياا ل لغرامم من  -. 700املادة 

لذلك،  باثوا إىل كل مزاااهم  لم  ألبااملليريم أو البزاايري لصااركم خفيم االساام مل ي  
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 فم إىل: ظام األساسي لألصركم لاإلضا يغم اوكيل مطالق ملا هو من وص عأليه يف الن

  ار م لأمساء اإلداريني املطاولني؛ .7

 وليان أسبالها؛ع ا  نص مصاريع البو يات امللرجم يف جلو  األ .0

 لبزيري؛ة اإلدارةأو املليريم أو اعنل اال بضاء، ليان عن املرتشقني ألجهط .0

 ايم؛ليت سبارض عألى أنظار اجل اقارير جمألس اإلدارة ومفوضي احلزالات ا .2

 م الزنويم.مر لاجل ايم الاامم الااديالكصوف اإلمجاليم الزنويم إذا ااألق األ .4

إىل  222.122يااااا ااال لغرامااام من  (:230-0225)جاالياالة( )القااانون ر م    037املااادة 

سااام مل م أو البزااايري لصاااركم خفيم االأو يم أعضااااء أجهطة اإلدارة أو املليري 222.222

 يضاوا رهن إشارة كل مزاهم  قر الصركم:

يم اقل اجل ايم الاامم الاادخ   أجل الوا ل وعصااااااااااارين يوما الزاااااااااااالقم ل .7

 ؛013الزنويم، الوثارق املذكورة يف املادة 

الااديم،  لاقل اجل ايم الاامم غري خ   أجل الوا ل والاصاارين يوما الزااالقم .0

بضااااء جمألس اإلدارة وعنل اال  نص مصااااريع البو ااايات املقرت م ونص اقرير

 صرو  اإلدماج؛نص اقرير مفوض أو مفوضي احلزالات ونص م

 رقملاقل اجل ايم الاامم، ال خ   أجل الوا ل والاصااااااااارين يوما الزاااااااااالقم .0

ناقاد ألى ألال اقلير  بل ااريذ ااملزاااااااه ني اليت مت   اااااارها ث ثني يوما ع 

 قاب والاارأليم وعناوين كل أ اجل ايم املذكورة، اضام األمساء الصخ يم 

ى ي يف هذا الباريذ عطمه عألاألساااااااهم وكل من ميألك أساااااااه ا حلامألها ويبل 

وف رليت ميألكها كل مزاهم مااملصاركم يف اجل ايم وكذا علد األسهم ا

 للى الصركم؛

لث   األخرية ملباألقم لالزاانوات املاليم ايف أي و ت من الزاانم، الوثارق الباليم ا .2

م م: اجلرد والكصاااااااوف اإلمجالياليت مت عرضاااااااها عألى أنظار اجل ايم الاام
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ور وضاااي احلزاااالات وأوراق احلضااا الزااانويم واقرير جمألس اإلدارة واقرير مف

 وحماضر اجل ايات.

إلدارة أو أو يم أعضاااااااء أجهطة ا  222.622إىل  222.32ل لغرامم من ياا  -. 704املادة 

 موا عن   ل: املليريمأوالبزيري لصركم خفيم االسم مل يقو

ف ور م  ضااور مو ام من  ر خ   كل اجب ا  جل ايم املزاااه ني،  زااك .7

ى  اااااقبها من  بل مكبل املزاااااه ني احلاضااااارين والوك ء، مصااااهود عأل  

 اجل ايم وابض ن:

اهم  اضر وعلد األسهم االسام الصاخ اي والاارألي وعنوان كل مزا     .أ

 بطم لها؛ اليت ميألكها وكذا علد األ وات املرا

يل وعلد األسااااهم اليت االساااام الصااااخ ااااي والاارألي وعنوان كل وك .ب

 رابطم لها؛ميألكها موكألو  وكذا علد األ وات امل

م ثل وعنوانه وعلد األسهاالسام الصاخ اي والاارألي لكل مزااهم مم     .ج

ذ  بطم لها أو، عنل غياب هليت ميألكها وكذا علد األ اااااوات املراا

 كل وكيل.البيانات، علد البوكي ت امل نو م ل

  م احلضور؛إحلاق البوكي ت امل نو م لكل وكيل لور .0

ضاااار مو ع من  رف أعضاااااء ل ثبات  رارات كل مجايم لأل زاااااه ني يف حم .0

 إىل ااريذخاص يصاااااااري  املكبل وحمبفظ له يف مقر الصاااااااركم يف ساااااااجل 

م يها وجلو  أع اهلا واصااااااااااااااكيألومكان اناقاد اجل ايم وكيفيم اللعوة إل

 ت والن ااااااب الذي مت لألوغهمكببها وعلد األساااااهم املصااااااركم يف الب اااااوي

نص اجل ايم ومألخص النقاشااااااات و والوثارق والبقارير املاروضاااااام عألى أنظار

 ويت.البو يات املاروضم لألب ويت ونبيجم الب 
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زااااااام املادة الزاااااااالقم رريس اجلأل ياا ل لالاقولات املن اااااااوص عأليها يف -. 705املادة 

،   اناقاد مجايات املزاااااااااااه نيوأعضاااااااااااء مكبل اجل ايم الذين مل حيرتموا، خ 

 ألسهم. األ كام املنظ م حلقوق الب ويت املرابطم لا

 ري رأس مال الشركةالفصل الرابع: اجلرائم املتعلقة بتغي

 ملاليف رأس االفرع األول: يف الز(ادة 

إلدارة أو أو يم أعضاااااااء أجهطة ا  222.222إىل  222.28ياا ل لغرامم من  -. 706املادة 

 أس املا : أسه ا  ناسبم الطيادة يف ر املليريمأوالبزيري لصركم خفيم االسم أ لروا

 ه؛إما  بل أن يبم إعلاد شهادة املود  للي .7

 انونيم.رأس املا  ل ورة  ادة يف أو دون القيام لاإلجراءات الزالقم لألطي .0

 ىل ساااابم أشااااهر إذا مت إ اااالار ميكن، فضاااا  عن ذلك، الاقولم لاحلبس من شااااهر إ 

ام  ببببه الصااااركم من  بل حترير  كاألسااااهم دون أن يبم حترير رأس املا  الذي اك

لبجارة أو ة  بل اقييل البغيري يف ساااجل اأو دون أن حترر كامل األساااهم الاينيم اجلليل

يم عنل ة عألى األ ل لرلع  ي بها االمسحترير األسااااااااااااااااااااااهم النقليم اجلليلدون أن يبم 

 ار كامألم.االكبباب، وعنل اال بضاء، لقيم ع وة اإل ل

رها ألسااااااااهم النقليم إىل  ني حتريياا ل نفس األشااااااااخاص إذا مل يبقوا عألى امسيم ا

ا لاه ا و ل ا يف الفقراني الزالقبني أكامألم لاقوليت الغرامم واحلبس املن وص عأليه

 فقط.

صاااركات ذ  املادة إذا ااألق األمر لميكن أن اضااااعف الاقولات املن اااوص عأليها يف ه

 خفيم االسم العو اجل هور إىل االكبباب.

قويل  إ اااااالارها ل ااااااورة  انونيم لب ال اطبق أ كام هذ  املادة عألى األسااااااهم اليت مت

 سنلات  رض  الألم لألبقويل يف أي و ت.
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 222.122ياا ل لغرامم من  022إىل  063مع مراعااة أ كاام املواد من   -. 707املاادة  

م ريم أو البزاااااايري لصااااااركم خفي أو يم أعضاااااااء جمألس اإلدارة أو امللي 1.222.222إىل 

 االسم، عنل الطيادة يف رأس املا : 

ب األساااهم،  ق أفضاااأليم اكببا  مل مينقوا، املزااااه ني، لالبناسااال مع علد  .7

 األسهم النقليم؛
افبباا  ألى األ ل البلاء من ااريذياطوا، املزاااااااه ني أجل عصاااااارين يوما عمل  .0

 االكبباب مل ارسم  قهم يف االكبباب؛
د  اارف فيها، نظرا لغياب عل مل خي اا ااوا األسااهم اليت أ اابقت  الألم لألب    .0

م لذين اكبببوا ل ااااافم  الألكاف من االكبباب لاألفضاااااأليم، لأل زااااااه ني ا

فيه  الذي كان هلم  ق االكبباب دلألبخفيض علدا من األسااااااااااهم يفوق الال

 وق؛لاألفضأليم وذلك لبناسل مع ما هلم من  ق
م يف ن اخباروا حتويل سنلااهمل حيفظوا  قوق أ اقاب سنلات القرض الذي  .2

 ىل أسهم؛ إ لار سالق لزنلات  رض  الألم لألبقويل إ
 املا الألم لألبقويل إىل أسااهم و اموا، يف  الم إ االار سااالق لزاانلات  رض     .4

و المسيم ألسااااااااهم رأس املا  أذ  الزاااااااانلات، لاساااااااابه ر القي م اوجلت ه

رلاا أو زنلات أو لبغيري اقزيم األختفيض رأس املا  عن  ريق إرجا   ي م ال

قاب ل زمم لألقفاظ عألى  قوق أ اااالبوزيع اال بيا ي دون اختاذ اإلجراءات ا

 سنلات القرض الذين  ل خيبارون البقويل.

 222.022.6إىل  222.602لغرامم من من شاااهر إىل سااانم و ياا ل لاحلبس -. 708املادة 

يف  راكل اجلرارم املن اااااااااوص عأليهاأو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط كل من ا

قرض أولاضاهم أو أ اقاب سانلات ال    املادة الزاالقم   ال  رمان إما كل املزااه ني   

 م.كم يف الذمم املاليم لألصرالقالألم لألبقويل أو لاضهم، من  زط من  قو ه
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 222.022.1إىل  222.102امم من ياا ل لاحلبس من شاااهر إىل سااانم ولغر -. 709املادة 

و البزااااااايري أجهطة اإلدارةأو املليريم أ أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط، أعضااااااااء

عطاء أو ات الذين  اموا عن   ل ل لألصركم خفيم االسم أو مفوض أو مفوضو احلزال

ملؤهألم ملاروضااااااااااااااااام عألى اجل ايم الاامم ااأكيل ليانات خمالفم لألققيقم يف البقارير ا

 أفضأليم االكبباب. ني يفالختاذ  رار إلغاء  ق املزاه 

ركات خفيم املباألقم لبأساايس الصاا 107إىل  167اطبق أ كام املواد من  -. 732املادة 

 االسم عألى  الم الطيادة يف رأس املا .

 ة ألسهم رأس املالالفرع الااني: يف استهالك القيمة االمسي

إىل  222.27ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااهر   -. 732املادة 

يريم أو عضاااااااااااااء أجهطة اإلدارةأو امللأو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط أ 602.222

سهم رأس اسابه ر القي م االمسيم أل  البزايري لصاركم خفيم االسام الذين يا ألون عألى   

 املا  لواسطم إجراء القرعم.

 الفرع الاالث: ختفيض رأس املال

رة أجهطة أو يم أعضاء اإلدا 222.022إىل  222.122ياا ل لغرامم من  -. 730املادة 

ما   السم  اموا عن   ل لبخفيض رأساإلدارةأو املليريم أو البزيري لصركم خفيم ا

 الصركم: 

 دون ا رتام مزاواة املزاه ني؛ .7

ض رأس ما  الصركم  بل دون موافاة مفوضي احلزالات  صرو  ختفي .0

ة لألبت يف امللعو ناقاد اجل ايممخزم وأرلاني يوما عألى األ ل من ااريذ ا

 األمر.

اإلدارةأو  ملادة الزاالقم أعضاء أجهطة ياا ل لالاقولم املن اوص عأليها يف ا  -. 733املادة 

ازة أو ا لاساام الصااركم لاكبباب أو  ي املليريم أو البزاايري لصااركم خفيم االساام  امو  
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 .322إىل  320ر ا أل كام املواد اراهان أو  فظ أو ليع أسهم أ لراها الصركم خ

يم االساام ملليريم أو البزاايري لصااركم خف ياا ل لنفس الاقولم أعضاااء أجهطة اإلدارةأو ا

الباليم  320من املادة  6 قبضاااااااى البنل   اموا لاسااااااام هذ  األخرية لالا أليات امل نوعم

الذاايم  ل كبباب أو لصراء األسهم للفع أموا  كبزابيق أو منح  رض أو منح ضا انم  

 لألصركم من  رف الغري.

 اقبة الشركةصل اخلامس: اجلرائم املتعلقة مبرالف

 222.02إىل  222.12ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شاهر إىل سبم أشهر  -. 734املادة 

أو البزاااااايري  أجهطة اإلدارة أو املليريم أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط، أعضاااااااء

 يوجهوا هلم و ملي  زالات الصركم ألصركم خفيم االسم مل يا ألوا عألى اايني مفوض

 .اللعوة حلضور كل مجايم من مجايات املزاه ني

إىل  222.28ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم اشااااااااهر   -. 735املادة 

 هام مفوض لألقزااااالات عألىأو يم كل من مارس أو ا بفظ، عن   اااال،   222.222

هيئم  مسه اخلاص أو ل اافبه شااريكا يفالرغم من  االت الباارض القانونيم، سااواء لا

 ملرا بم احلزالات.

 لشركةالفصل السادس: اجلرائم املتعلقة حبل ا

إىل  222.22ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااهر   -. 736املادة 

يريم أو عضاااااااااء أجهطة اإلدارةأو املل أو يم أو ل  لى هااني الاقولبني فقط، أ 022.222

يم ،  ين ا اقل الوضاااايم ال ااااف البزااايري لصاااركم خفيم االسااام مل يقوموا عن   ااال   

شاااهر  الكصاااوف اإلمجاليم خ   األلألصاااركم عن رلع رأس املا  إثر خزاااارر مثببم يف 

اجل ايم  أفرزت األك اخلزاااااااارر، للعوةيت الث ثم املواليم لأل وافقم عألى احلزاااااااالات ال

م  بل ذا كان األمر يزااااابلعي  ل الصااااارك الاامم غري الااديم ل ناقاد  بى اقرر ما إ

 األوان.
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 كةقولة اليت تصدرها الشراجلرائم املتعلقة بالقيم املن :الفصل السابع

 الفرع األول: اجلرائم املتعلقة باألسهم

إىل  222.32ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم اشااااااااهر   -. 737املادة 

يريم أو ضاااااااااااء أجهطة اإلدارة أو املل أو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط، أع 622.222

 البزيري لصركم خفيم االسم:

 جناز حترير رأس ما  الصاااااااركممل يقوموا لاللعوة السااااااابخ ص األموا  إل .7

 لكامأله داخل األجل القانوني؛

مل يبم حترير رأس ما   ا ااااالرواأومسقوا ل  ااااالار سااااانلات  رض يف  ني   .0

ة يف قبضااااااايات املخالفم الواردالصاااااااركم حتريرا كام  وذلك مع مراعاة امل

 .303الفقرة الثانيم من املادة 

إلدارةأو أو يم أعضاااااااااء أجهطة ا 222.222إىل  222.28ياا ل لغرامم من  -. 738املادة 

 م:فيم االساملليريمأوالبزيري لصركم خ

بجاوز ألرلاا دون  ق الب ويت اإذا أ لرت شركبهم أسه ا ذات أولويم يف ا .7

 ؛303نزببها األك احمللدة يف املادة 

األرلاا  اب األساااهم ذات األولويم يف الوا دون اايني وك ء ميثألون أ اااقإذا  .0

 دون  ق الب ويت وممارسبهم لوكالبهم؛

األرلاا  األسااهم ذات األولويم يف أغفألوا اساابصااارة مجايم خا اام أل ااقاب إذا  .0

و  322و  369ها يف املواد دون  ق الب ااااااويت وفق الصااااااروا املن ااااااوص عألي

 ؛320

  ني المسيم ألسااهم رأس املا  يفع ألت شااركبهم عألى اساابه ر القي م ا إذا  .2

بم إعادة ااا دون  ق الب ااااويت، مل أن جم و  األسااااهم ذات األولويم يف األرل

 شرارها وإلغارها لالكامل؛
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و و  املا  ختفيضاااا غري ماألل ل مل اقم شاااركبهم، يف  الم ختفيض رأسإذا  .4

ويت  بل م يف األرلاا دون  ق الب خزاارر، ل عادة شاراء األساهم ذات األولوي   

 األسهم الااديم وذلك ألجل إلغارها.

من هذ  امللونم  867ادة ا يف املياا ل لنفس الاقولات املن اااااااااااوص عأليه -. 739املادة 

ورة  لصااااركم خفيم االساااام ميألكون ل ااااأعضااااء أجهطة اإلدارة أو املليريم أو البزاااايري 

م ، أسه ا ذات األولوي321أليها يف مباشارة أو غري مباشارة  زال الصاروا املن اوص ع     

 زريونها.يف األرلاا دون  ق الب ويت يف الصركم اليت ي
 ملؤسسنيالااني: اجلرائم املتعلقة حبصص ا فرعال

ضاااء أجهطة أو يم املؤساازااونو أع 222.222إىل  222.28ياا ل لغرامم من  -. 742املادة 

اب سام أ الروا   ا اا لأل ؤسزني حلز    اإلدارةأو املليريمأوالبزايري لصاركم خفيم اال  

 ون  يط البطبيق.هذ  الصركم البلاء من دخو  ااريذ هذا القان
 ت القرضالاالث: اجلرائم املتعلقة بسنداالفرع 

إلدارة أو أو يم أعضاااااااء أجهطة ا  222.222إىل  222.28ياا ل لغرامم من  -. 742املادة 

رض وا حلزاب هذ  الصركم سنلات  املليريم أو البزايري لصاركم خفيم االسم ا لر  

مبواليبني  مجاليم لرسم سنبني ماليبني الألم لألبلاو   بل أن اال الصاركم الكصوف اإل 

ع ر سااانبان عألى وجود الصاااركم م وافق عأليها املزااااه ون لصاااكل  اااقيح و بل أن مت 

 ايبات خمالفم.مراعاة ار
إلدارة أو أو يم أعضاااااااء أجهطة ا  222.222إىل  222.28ااا ل لغرامم من  -. 740املادة 

 املليريم أو البزيري لصركم خفيم االسم: 

نح رض  الألم لألبلاو  ال متالذين أ ااالروا حلزااااب هذ  الصاااركم سااانلات     .7

 نفس القي م االمسيم؛ لرسم نفس اإل لار نفس  قوق اللارنيم عن

ض غري مبني عأليها شاااااكل الذين ساااااأل وا حلامألي الزااااانلات سااااانلات القر   .0

يزااها وعنوان مقرها وااريذ اأساا الصااركم امل االرةوازاا يبها ومبألغ رأمساهلا 



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 075 

رجا  ألزاااااانل و ي به االمسيم وشااااااروا إوااريذ انبهاء ملاها والر م الرتاييب ل

بألغ غري ملا م املرابطم لالزنلات وارأس املا  و مبألغ اإل الار والض انات اخل 

لات اخلا اام املرابطم لالزاان  املزاابهألك، عنل اإل االار، من ساانلات القرض  

اض سانلات القرضأوسنلات اال رت  واملبألغ غري املزابهألك، عنل اإل الار، من  

 لذي ميكن خ له ممارسااام  قال اااادرة من  بل، وعنل اال بضااااء، األجل ا

سهم وكذا أبقويل سانلااهم إىل  االخبيار امل نوا أل اقاب سانلات القرض ل  

  واعل هذا البقويل؛

ل  رض  الألم لألبلاو  اق الذين ا ااالروا، حلزااااب هذ  الصاااركم، سااانلات     .0

 ي. ي بها االمسيم عن احلل األدنى القانون

إىل  222.28ولغرامم من  ياا ل لاحلبس من شااااااااهر إىل ساااااااابم أشااااااااهر   -. 743املادة 

 أو يمأول  لى هااني الاقولبني فقط: 222.222

ت ملصاااركم يف إ لى اجل ايا ااا ل ساانلات  رض من ا من منع عن   اال  .7

 الاامم أل قاب سنلات القرض؛

بيجم لذلك يف ا ااويت من انبقل شااخ اايم  ااا ل ساانلات  رض وشااارر ن    .0

و ض سواء  ام لذلك شخ يا أإ لىاجل ايات الاامم أل اقاب سانلات القر  

 لواسطم شخص وسيط؛

 اجتا  ب اااويت يفلها مقالل ال من   ااال عألى منافع أو عألى ضااا انات أو وعل .0

بألك من منح أو ضااا ن أو وعل ل ماني أو لالم املصااااركم يف الب اااويت وكذا 

 املنافع.

 أو يم: 222.622إىل  222.32ياا ل لغرامم من  -. 744املادة 

را بو بزااايري لصاااركم خفيم االسااام و م أعضااااء أجهطة اإلدارة أو املليريم أو ال .7

بطامات نم لكل أو لاض الالضام احلزاالات أو مزبخلمو الصركم امللينم أو 
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لثانيم م أو أ ااااهارهم إىل اللرجم االصااااركم امللينم وكذا أزواجهم أو أ ارله

 بألوا  لقرض يف مجايبهم الاامم أول دخا  الغايم إذا مثألوا أ اااقاب سااانلات ا 

 قرض؛أن يكونوا ممثألني لكبألم أ قاب سنلات ال

م أو ركيف أو  ق اللري شااااااألشاااااخاص امل نو  عأليهم مطاولم نصااااااا م ااااار  .0

ا أ اااقاب سااانلات القرض يف  إداراها لأي شاااكل من األشاااكا  الذين مثألو 

 ألم أ قاب سنلات القرض؛اجل ايات اخلا م لهم أو  بألوا متثيل كب

كوا ملرجام  ي بها الذين شااااراحلارطون عألى سااانلات القرض املزااابهألكم وا  .0

 يف مجايم أ قاب سنلات القرض؛

  املرجام  ي بها الذينرياحلارطون عألى سااااااااااانلات القرض املزااااااااااابهألكم وغ  .2

أن يب زاااكوا لبق اااري    شااااركوا يف مجايم أ اااقاب سااانلات القرض دون   

 ي م إلثبات علم اإلرجا ؛الصركم أو لنطا  مباألق لصروا إرجا  الق

ين بزااااايري لصاااااركم خفيم االسااااام الذ أعضااااااء أجهطة اإلدارة أو املليريم أو ال .4

قرض ت ال ادا عألى سااانلاشااااركوا يف مجايم أ اااقاب سااانلات القرض اعب

 شراءها. امل لرة من  بل األك الصركم واليت أعادت

الااااماام  أو يام رريس اجل ايام   222.002إىل  222.02يااا اال لغرامام من    -. 745املاادة  

 قاب  رارات كل مجايم عامم أل أل قاب سنلات القرض الذي مل يا ل عألى إثبات

 مقر الصاااركم و ابم  سااانلات القرض يف حمضااار يضااا ن يف ساااجل خاص ميزاااك يف    

ا  م وكيفيم اللعوة وجلو  األع اإلشاااااااااااااااااااااارة فيه إىل ااريذ ومكان اناقاد اجل اي

لن اب لقرض املصااركني يف الب اويت وا  نلات اواصاكيألم املكبل وعلد أ اقاب سا   

ألنقاشااات  ت عألى أنظار اجل ايم ومألخص لالذي مت لألوغه والوثارق والبقارير اليت عرضاا

 لب ويت.ونص البو يات املاروضم عألى الب ويت ونبيجم ا

ة اإلدارةأو أو يم أعضاااء أجهط 222.1222إىل  222.122ياا ل لغرامم من  -. 746املادة 
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قاب سنلات نقوا أو دفاوا مل ثألي كبألم أ البزايري لصاركم خفيم االسام م    املليريم أو

  ايم أو القرار القضاري.القرض أجرا أو مكافأة افوق ما  لداه هلم اجل

كل ممثل لكبألم أ اااقاب  237ادة ياا ل لالغرامم املن اااوص عأليها لامل -. 747املادة 

ار القضاااري،  ايم أو القرداه له اجلساانلات القرض  بل أجرا أو مكافأة افوق ما  ل

 دون اإلخ   حبق اسرتجا  املبألغ امللفو .

ثاني من أليها يف البنل األو  والعنل اراكاب إ لى اجلرارم املن ااااوص ع -. 748املادة 

 اااقاب سااانلات  ، مع اسااابا ا  الغش   ااال  رمان أ 723إىل  722واملواد  720املادة 

ارفع  طم لزنلات، دينهم، ميكن أنالقرض أو لاض منهم من   م من احلقوق املراب

 لك، احلكم لاحلبس مللةأو يم ك ا ميكن، لاإلضافم إىل ذ 1.022.222الغرامم إىل 

 ارتاوا لني سبم أشهر وسنبني.

 خفية االسم املبسطةركة الفصل الاامن: اجلرائم املتعلقة بالش

 907 م االساام املبزااطم املواداطبق عألى مفوضااي  زااالات الصااركم خفي  -. 749املادة 

 .763و 760و

ليت  امت للعوة مزاااااريو شاااااركم خفيم االسااااام مبزاااااطم ا   0.222.222ياا ل لغرامم 

 اجل هور إىل االكبباب.

، ل فم مباشرة عألى كل شاخص  ل زاو  فاأليا  269إىل  267اطبق أ كام املواد من 

أو  بزطم حتت اسم أو حمل رريسأو لواسطم شخص آخر، إدارة شركم خفيم االسم م

 مزريي الصركم. 

 اليةأحكام خمتلفة وانتق :الباب الفرعي اخلامس

 لقانون آجا  كامألم.كل اآلجا  املن وص عأليها يف هذا ا -. 752املادة 

أل قك م أن عأليها يف هذا القانون، ميكن ل الاقولات املن ااااوصإذا مت النطق ل  لى 

ه يف منه عألى نفقم احملكوم عألي اأمر إما لنصاااااار  رارها كام  أو لنصاااااار مزاااااابخرج
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 ليت ااينها.ال قف اليت حتلدها أو ل ع نه يف األماكن ا

 ألهأليم البجاريم.فض  عن ذلك، ميكن لأل قك م أن اقضي لزقوا ا

ركات اليت ساااابنصااااأ فوق اراب  أ كام هذا القانون عألى الصااااازاااارى  -. 752املادة 

نه ال البجارة  يط البطبيق، عألى أ الو ن من ااريذ دخو  األ كام املباألقم لزاااااااااااااااجل

 ليت سبق إجنازها.يكون الزما القيام جملدا ل جراءات البأسيس ا

لور هذا القانون خاضااااام ا اااابح الصااااركات املؤساااازاااام  بل ااريذ  اااا  -. 750املادة 

الي ت يط البطبيق أو فور إشاااااااااهار البمه عنل انبهاء الزااااااااانم الثانيم للخوله  أل كا

 .ءمبها مع األ كام املذكورةامللخألم عألى النظام األساسي لألصركم   ل م 
ملقبضيات و إذا ا بضاى األمر، اسببلا  ا يكون اهللف من هذ  امل ءمم نزاذ أو اغيري أ 

ه القانون ذا لقانون وإدخا  ما يزاابألطمه النظاميم لأل كام اآلمرة املن ااوص عأليها يف

اسي القليم مم إما لباليل النظام األساملذكور من إضافات، وميكن إجناز هذ  امل ء

 أو لاعب اد آخر جليل.
م ايم املزاااااه ني وفق شااااروا  ااااق  ميكن أن يبخذ  رار امل ءمم هذا، من  رف مج

ساااااااسااااااي خمالفم ن النظام األانونيم أو مالقرارات الااديم عألى الرغم من أيم أ كام  

 لقانون.ملقبضيات املبنافيم مع هذا اشريطم أن ال يألقق الباليل يف املض ون سوى ا
دمج   رأمساهلا لطريقم أخرى غريإال أنه ال ميكن حتويل الصااااااااااااااااااااركم أو الطيادة يف

ل النظام  ضاااا ن الصااااروا املبطألبم لبالي اال بيا ي أو األرلاا أو ع وات اإل اااالار إال

 .األساسي

ورة ي ساابل من األسااباب، البت ل اا   إذا ااذر عألى مجايم املزاااه ني، أل -. 753املادة 

 فبه ألى موافقم رريس احملك م ل اقيقم، يارض مصرو  م ءمم النظام األساسي ع 

 ونيني. اضي االسباجا  لطألل من ممثألي الصركم القان

زاه ني اليت ايم املءمم، ازجل ذلك مجإذا مل يزبل  األمر إجراء أيم م  -. 754املادة 

ألى ألساااااسااااي. ويطبق هذا القانون ع اصااااهر ملاولبها ك ا يصااااهر  رار االيل النظام ا 
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 الصركم فور القيام لهذ  اإلجراءات.

ألجل أ كام هذا القانون داخل ا عنل علم م ءمم النظام األسااااساااي مع -. 755املادة 

هاء هذا األجل ا عنل انبي املخالفم هلاحمللد أع  ، اابرب مقبضااااايات النظام األسااااااسااااا 

 كأن مل اكن.

المسي ليبألغ عألى األ ل املبألغ ا عنل علم الطيادة يف رأمسا  الصاااااااااااركم -. 756املادة 

ن م اليت  ل رأمساهلا ع، يباني عألى الصركات خفيم االس692املن وص عأليه يف املادة 

ويألها إىل حتفروض، حبل الصااااااااركم أو  هذا املبألغ اختاذ  رار  بل ان اااااااارام األجل امل

فوق رأس ملا و  لها رأمسا  أدنى يشاركم أخرى ال افرض عأليها الن وص البصريايم ا 

 املا  املبوفر.

كام الصاااااااركات اليت مل ابقيل لأ  حتل لقوة القانون عنل ان ااااااارام األجل املفروض

 الفقرة الزالقم.

ارة دأو يم أعضااااااااااااااء جمألس إ 222.122إىل  222.02ياا ل لغرامم من  -. 757املادة 

ذا النظام األساااااسااااي مع أ كام ه  الصااااركات الذين اا لوا علم الا ل عألى م ءمم

 القانون.

ءمم سااااابم أشاااااهر يبوجل خ هلا م  متنح احملك م مهألم جليلة ال ابجاوز -.758املادة 

 م.النظام األساسي لألصركم مع أ كام هذ  امللون

 12.222 ملب اااااااارفون املانيون لغرامم منعنل علم ا رتام هذ  املهألم اجلليلة، ياا ل ا

 أو يم. 02.222إىل 

رت   اص املؤسازني  بل نصر   يباني عألى شاركات املزااه م اليت أ ال    -.759املادة 

ك  بل لات أو حتويألها إىل أسااااااهم وذلهذ  امللونم الا ل عألى إعادة شااااااراء هذ  الزاااااان 

 ر املذكور.ان رام الزنم الثانيم املواليم لباريذ النص

 .اه نييم الاامم غري الااديم لأل زيقرر البقويل أو إعادة الصراء من  رف اجل ا
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املليريم  ، أعضاء أجهطة اإلدارة أو722دة ياا ل لنفس الاقولات املن وص عأليها يف املا

 ص عأليه يف هذ  املادة.أو البزيري الذين مل ينجطوا اإلجراء املن و

ملرابم لهذا قم املباألقم لامل واضااايع األغيت كل األ كام القانونيم الزاااال -. 762املادة 

 الكباب خ و ا:

ن الكباب األو  املكونم لألباب الثال  م 23إىل  18يام: املواد من  املالونام البجاار    -

 املباألق لالصركات البجاريم؛

املطبق  62/11/1838املنقح  و  الصااااركات و مرسااااوم  1837يوليو  02 انون  -

 هلذا القانون يف املزبا رات؛

كات ذات املزااااااؤوليم املنقح الرامي إىل اأساااااايس الصاااااار 1900مارس  7 انون  -

 احمللودة. 
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 ادييف التجمعات ذات النفع االقتص :الباب الرابع

 القتصاديإنشاء التجمعات ذات النفع ا :الباب الفرعي األول

 أحكام عامة :الفصل األول

فع أو أكثر اصكيل جت ع ذي ن ميكن لصاخ اني  بيايني أو اعبباريني   -. 762املادة 

يع الوسااااااااااااارل اليت من شااااااااااااأنها  ا ب ااااااااااااادي لينهم مللة حملودة من أجل إاا م مج

 نصاا.زني أو زيادة نبارج هذا الازهيألواطوير النصاا اال ب ادي لألعضاء وحت

 ميكن أن والال ب ااادي ألعضاااره جيل أن يكون نصااا البج ع عألى  ااألم لالنصااا ا  

بزااام ال ميكن أن خيو  حتقيق وا يكون له أكثر من  الع مزاااعل هلذا النصاااا، و 

 األرلاا لذااه.

 ميكن أن يؤسس البج ع لرأس ما  أو للونه.

صااااارياي أوانظي ي أوحتظى ميكن ألشاااااخاص ميارساااااون مهنم  رة ختضاااااع لقانون ا 

 يه.و أن يصاركوا فلاحل ايم،أن يصكألوا جت اا ذا نفع ا ب ادي أ

 ألبفاوض، ويال كل شااارا خمالفال ميكن حلقوق أعضااااره أن متثل سااانلات  الألم ل 

 كأن مل يكن.

نصاااااا ه ألبج ع ذي النفع اال ب اااااادي ليبقلد الطالع البجاري أو امللني ل -. 760املادة 

قوم ا كان هلفه جتاريا ميكن أن ياخلاص ساااواء كان أعضاااام  جتاراأوغري جتار. إذ

 أدنا . 736ملادة لأع ا  جتاريم لصكل أساسي مع مراعاة أ كام ا
ارسم ي أن حيل حمل أعضاره يف ممال ميكن لألبج ع ذي النفع اال ب ااد  -. 763املادة 

 كل من األشكا ، ولكنه ميكننصاا هم أو أن يزابغل شاهرة أ ألهم البجاريبأي ش   

انويا أن ينصاائ أ اا  االاا فرعيا ث أن يزاابا ل ل اافم ابايم لاض عنا اارهذا األ ااألو  

 وأن حيوز عألى إجيار جتاري ألغراض نصا ه.
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األهأليم  الصخ يم االعبباريم ولكامليب بع البج ع ذو النفع اال ب ادي ل -. 764املادة 

عألى  ن أن يكون هذا البزااااجيل دلي اعببارا من ااريذ ازااااجيأله يف سااااجل البجارة دو 

 فرضيم الطالع البجاري لألبج ع.

للون اقييل  مزاااؤولني مجاعيا و يكون األشاااخاص الذين ا ااارفوا لاسااام البج ع  بل 

أخذوها واليت  يبق ل البج ع االلبطامات اليت اليت  ااموا لهاا ما مل    الود عن األع اا   

 يفرتض أنها متت لامسه منذ البلايم.

م ل اااااااادرة عن البج ع ذي املنفا جيل أن اصاااااااري املزااااااابنلات والوثارق ا  -. 765املادة 

املنصاااورات ساااارل والفوااري واإلع نات واال ب اااديم و املوجهم إىل الغري وخ اااو ااا الر  

 : ب ااااديموعم لابارة "جت ع ذو منفام افم لصاااكل واضاااح إىل ازااا يم البج ع مبباملخبأل

 أولالابارة اخب ارا: "ت . ذ .ن . ق".

خب ارا نفام ا ب ااديم"أوالابارة ا ال ميكن اسابخلام "ازا يم جت ع ذو م   -. 766املادة 

 كام هذ  امللونم."ت.ذ.ن.ق" إال من  بل البج اات اخلاضام أل 

 اد(ةقد التجمع ذي املنفعة االقتصع :الفصل الااني

 اديم لألقواعل الااممخيضع عقل البج ع ذي املنفام اال ب  -,767املادة 

واجبات  اديم انظيم البج ع و قوق وحيلد عقل البج ع ذي املنفام اال ب -. 768املادة 

 لاقل خطيا.أعضاره مع مراعاة أ كام هذ  امللونم.حيرر ا

 باليم: اال ب اديم عألى البيانات ال ذي املنفام البج عحيبوي عقل  -. 769املادة 

 از يم البج ع؛ .7
 هلف البج ع؛ .0
 امللة اليت يزبغر ها البج ع؛ .0
 عنوان مقر البج ع؛ .2
قر نوني، عنوان اإل امم أو املاالسااااااام، الانوان أو البزااااااا يم، الصاااااااكل القا  .4
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جل ىل ر م ساااجل البجارة ان واالجب اعي لكل عضاااو يف البج ع، اإلشاااارة إ 

 ل  هلم يف البج ع إذا كانوالكل من أعضااااااااره، لاإلضاااااااافم إىل ااريذ دخو 

نوا هلم ال بضااااء إىل اإلعفاء امل انبزااابوا إليه لال اصاااكيأله، اإلشاااارة عنل ا  

 ل انبزالهم؛لصأن أي مزؤوليم اباألق لليون البج ع  ب
ه ها ورأس املا  الذي ساااااهم ليقيل عنل اال بضاااااء املصاااااركات اليت ساااالدو .3

 كل عضو.
ن جل البجارة وميكن لكل عضااااو أقيل الاقل األ ااااألي ومجيع  اااايغه املاللم يف سااااي

 يطالل لنزخم منه.

 ها.ى الغري إال من ااريذ إشهارال ميكن اال بجاج لبالي ت الاقل األ ألي لل

 دي  قوق وواجبات األعضاااااااء يفحيلد عقل البج ع ذي النفع اال ب ااااااا -. 772املادة 

عضاااء وكذلك وينظم شااروا البناز  عن  قوق األ البج عااامألهم في ا لينهم ولاجتا  

 ريقم مزااطرة القرارات اجل اعيم و شااروا االنبزاااب أو االنف ااا  عن البج ع وينظم 

مفيلة  لب ااافيم ويصاااري إىل أي إجراءات اإلدارة ومرا بم البج ع وحيلد شاااروا احلل وا

 حلزن سري البج ع.
ي حيلد ام اال ب ااااااديم لنظام داخألفميكن اك يل عقل البج ع ذي املن -. 772املادة 

 ر. رق سري البج ع وال خيضع هذا النظام لإلشها

 حقوق األعضاء وواجباتهم :الفصل الاالث

ل  الليون، و إال يبق ل كحيلد الاقل حبريم اشااااااارتار كل عضاااااااو يف -. 770املادة 

 عضو ن يبا مبزاويا.
خري عألى ذمبهم اخلا اااااااااام، وهم يألبطم أعضاااااااااااء البج ع لليون هذا األ -. 773املادة 

ألخري ألى عكس ذلك، وإذا  بل هذا امبضااامنون ما مل انص اافا يم مع مباا ل آخر ع 

ن ون حب ااااص مبزاااااويم ما مل ابضاااا م  قبهم عألى انفراد ف ن أعضاااااء البج ع مألطم

 عكس ذلك اافا يم مع الغري.
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 لال إخطار لاد الليون املزاااابققم عألى عضااااو إالبم لزااااال ميكن للارأ البج ع املطال

 دون جلوى لألبج ع ل جراء غري  ضاري.
ا مسح ملوجودة، ميكن لاضو جليل إذلاسبثناء  الم البناز  عن األسهم ا -. 774املادة 

صااااار  رار زااااااله إىل البج ع مع مراعاة نالاقل لذلك أن يافي من الليون الزاااااالقم النب

 اإلعفاء.
لاض  يف الاقل، أن يبناز  عن ميكن ألي عضااو، وفق الصااروا احمللدة  -. 775املادة 

  ه بناز  جطريا أو كأليا عن  أو كامل    ه لاضو آخر، ال ميكن لألاضو أن ي

 ألى عكس ذلك أ ل لنود الاقل.لألغري إال لال رضى لا ي األعضاء ما مل ينص ع
كن بط ن وال مي ارألم ال ي  ظ البناز  عن األساااااااااااااااااااهم خطيا حتت -. 776املادة 

ىل يأله يف ساااااااااااااجل البجارة وإل غه إ اال بجاج له عألى البج اأوالغري إال لال ازاااااااااااااج 

 البج اأو بوله له يف وثيقم مؤرخم.

نفيذ نه يف أي و ت مع مراعاة اميكن ألي عضو يف البج ع أن ينزقل م -. 777املادة 

لذي، لدها الاقل، ويب بع الاضاااااو امجيع واجبااه جتا  البج ع وفق الصاااااروا اليت حي

 ال بيا ي.ينزقل، عنل اال بضاء،  صاركبه ون يبه يف ا
 ق الصااااااااااااااروا احمللدة يف الاقللألبج ع، خ   وجود ، أن يقبل أعضاااااااااااااااء جلدا وف

 األساسي. 

 نفع االقتصادينظام سري التجمعات ذات ال :الباب الفرعي الااني

 تصاد(ةإدارة التجمع ذي املنفعة االق :الفصل األول

كون  بياي أو مانوي. ويف  الميلار البج ع من  بل شااااخص أو أكثر   -. 778املادة 

اايني  ا ممث  دار ا عنه، وميكنشااخص مانوي هو اإلداري ف نه ياني شااخ ااا  بياي 

 أشخاص  بيايني ك داريني من غري األعضاء.
دي أو عنل علم وجود،مجايم ينظم عقل البج ع ذي النفع اال ب ااااااااااااااااا -. 779املادة 

اهم وشروا داريني وحيلد    يااهم وسألطام، إدارة البج ع وياني اإلاألعضاء، حبري
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 عطهلم.
ع أليم  بج ع ولأعضاااااره أن يقوم لأيميكن لإلداري يف إ ار ع  ااه لال -. 782املادة 

 رارات اجل ايم عألى عكس ذلك.ازيري يف  ا  البج ع إذا مل ينص الاقل أو  

يع األع ا  ألطم اإلداري البج ع من خ   مجي يف إ ار الا  ات مع الغري -. 782املادة 

 .قييل يف الزألطم جتا  الغرياليت الخل يف غرضه. ال ميكن اال بجاج لأي ا

  البضااااامن،  زاااال احلالم، جتا يكون اإلداريون مزااااؤولني فرادى أو ل -. 780املادة 

عقل خرق  يم املطبقم عألى البج اات وعنالبج ع أو الغري عن خماالفام األ كام القانون  

س ارر علد من اإلداريني يف نفالبج ع واألخطاء املراكبم يف ازااااااااااايريهم، إذا شااااااااااا 

  الباويض عن األضرار.األع ا ، ف ن احملك م حتلد مصاركم كل منهم يف

 ا لو اإلداريني لنفس الاقولات ك يبارض امل ثألون اللار ون لألشاااااااااااااااااخاص املانويني

 كانوا هم أنفزهم إداريني.

ليت  ل مم دعوى لباويض األضرار اعضاء البج ع ليس فقط إ اميكن أل -. 783املادة 

ويف  رار اليت اارض هلا البج ع،يبارضااااون هلا شااااخ اااايا وإمنا م  قم ااويض األضاااا 

 بج ع. الم اإلدانم ف ن الباويضات اخلا م متنح لأل

 الفصل الااني: مجعيات األعضاء

 ختاذ أي  رار من أجل حتقيقاب بع مجايم أعضااااااااااء البج ع لزاااااااااألطم ا -. 784املادة 

ر لألبزااايري ألطااهم وااني مرا با أو أكثهلفها. وااني إداريا أو أكثر لألبج ع وحتلد سااا

قرير بغيريات النظام األساااااسااااي وا وااني عنل اال بضاااااء مفوضااااي احلزااااالات واقوم ل 

 لالصروا اليت لب ليل أو البغيريبق أو اأ كام النظام اللاخألي ك ا ابت يف احلل املز

 حيلدها الاقل.
ايات أل اااوات إىل األعضااااء للى اجل حيلد الاقل البأسااايزاااي لألبج ع ماايري إساااناد ا

 اااااب اذ  رارات اجل ايم وفق النولاكزااااه ف ن الاضااااو يب بع ل ااااوت وا ل. يبم اخت 
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 اإلمجا .ل ويف غياب ذلك ابخذ  رارااها القانوني و واعل األغألبيم احمللدة يف الاقل

اء جل ايم وجولا لطألل رلع أعضاااااااااإذا مل ينص الاقل عألى ذلك، اناقل ا -. 785املادة 

 البج ع عألى األ ل.

 فعة االقتصاد(ةالفصل الاالث: مراقبة التجمع ذي املن

ا را ل وا لأوأكثر، ساااااواء كانوابم مرا بم ازااااايري البج ع من  بل م -. 786املادة 

خارجهم  يارهم من لني األعضاااء أو منأشااخا ااا  بيايني أو مانويني، عألى أن يبم اخب 

ري  ع، عنلما يكون مرا ل البزاااايوفق الصااااروا احمللدة يف الاقل البأساااايزااااي لألبج  

جلطاريم ك ا ليات امللنيم وافس املزااؤوشااخ ااا مانويا ف نه ياني ممث  دار ا يبق ل ن 

 لو كان هو نفزه مرا با لألبزيري.

الات وا لأوأكثر يف نفس يألبطم البج ع كذلك لبايني مفوض  زااااااااااااا -. 787املادة 

أل ل وا وا لا من أعضاااره عألى االظروف لالنزاابم لصااركات املزاااه م إذا كان عضاا  

 خيضع هلذا الواجل.

ن ااوص ات ذات النفع اال ب ااادي املمع مراعاة لألقواعل اخلا ام لالبج ا  -. 788املادة 

يم ونفس زااالات لنفس الوضااايم القانون عأليها يف هذا الباب الفرعي يب بع، مفوض احل

 زالات شركات خفيم االسم.الزألطات واملزؤوليات اليت يب بع لها مفوض  

ل ألى وجه البضااااااامن  زااااااد أو عيكون املرا بون مزااااااؤولني عألى انفرا -. 789املادة 

صااااااااااااااااروا ها خ   اأديم مهامهم وفق الاحلالم عن األخطاء والبهاونات اليت يراكبون

 والقواعل الاامم لألقانون.
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 تغيري وحل التجمع :الباب الفرعي الاالث

 التغيري :الفصل األول

لنفع ه مع ااريف البج ع ذي اميكن ألي شاااركم أو جت ع يبناسااال هلف -. 792املادة 

صاء شخص أن يرتال عألى ذلك  ل أو إن اال ب ادي أن يبقو  إىل مثل هذا البج ع دون

رار يبقو  إىل شاااركم اضاااامن لق  مانوي جليل و ميكن لبج ع ذي نفع ا ب اااادي أن

 انوي جليل.إنصاء شخص ممجاعي من أعضاره دون أن يرتال عألى ذلك  ألو

 د(ةحل التجمع ذي املنفعة االقتصا :الفصل الااني

 ديم ك ا يألي: يبم  ل البج ع ذي املنفام اال ب ا -. 792املادة 

 لانبهاء األجل احمللد له؛ .7

 لبققيق أو انبهاء غرضه؛ .0

 دي؛لقرار من مجايم البج ع ذي النفع اال ب ا .0

 لقرار  ضاري؛ .2

ضو يف البج ع، ما مل ينص علوفااااااااااااااااة شخص  بياي أو حبل شخص مانوي  .4

 الاقل عألى عكس ذلك؛

لاقل و يف اجل ايم ما مل ينص ا نااااااع أو غيااااب ماألن عنه لصخص  بياي عض   .3

 عألى عكس ذلك؛

أو  لبزاايري أو مرا بم ملؤساازاام لب اافيم  ضاااريم أو إف س شااخ ااي أو منع من ا   .1

 ص الاقل عألى عكس ذلك؛شخص مانوي االع لاضو يف البج ع ما مل ين

قل أو أجل البج ع حملدا يف الا عضااااو وا ل أو أكثر إذا مل يكن لانزااااقاب .7

 الاقل عألى عكس ذلك. من خ    بيام الا ل املزبهلف ما مل ينص
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رار البج ع ف ن وعنلما يزااا ح الاقل لاساااب  8و 7و 3يف احلاالت املصاااارإليها يف البنود 

فاء  ع يف ااااااألون  انونيا ويبم الوالاضااااااو أو األعضاااااااء الذين يزاااااااه ون يف  ل البج  

 حبقو هم ك ا يف  الم االنزقاب.

خري و وا ل ف ن أمام هذا األإذا كانت مجيع األسااهم حتت ا اارف عضاا   -. 790املادة 

 أجل سنم وا لة لبزويم الوضع.

 .ن البج ع يبم  أله لقوة القانونالوضع لانبهاء األجل ف ويف غياب ازويم 

 يم ي إىل ا افيبه، وازاب ر الصاخ   يؤدي  ل البج ع ذي النفع اال ب ااد  -. 793املادة 

اريني غ ق، ويزاااااب ر القانون والاقل سااااا املانويم لألبج ع ألغراض الب ااااافيم ولغايم اإل

 لالنزبم لزري البج ع أثناء ع أليات الب فيم.

 مالتصفية والبطالن والتقاد :الفرعي الرابعالباب 

 ع االقتصاديالتصفية وقسمة التجمع ذي النف :الفصل األول

بل  غياله يبم اايني م ااااااف من  ابم الب اااااافيم وفقا أل كام الاقل ويف -. 794املادة 

أ ل  لبايني لقرار  ضاااااري لطألل من مجايم األعضاااااء، وإذا مل ازاااابطع اجل ايم يبم ا 

 األعضاء ون يبم اوزيع فارض األ و  لنيشخص ماأ، لال سلاد اللياألعضااء أو أي  

 زيم عألى   ص مبزاويم.وفق الصروا احمللدة يف الاقل وإال يبم البق

 الفصل الااني: حالة البطالن والتقادم

 الفرع األول: يف حاالت البطالن

والت ا ب اااااااادي أو أع ا  أو ملا ال ميكن النطق لبط ن جت ع ذي نفع -. 795املادة 

نوني. يال ذا البط ن ميأليه  را م نص  ااغيري الاقل إال يف احلالم اليت يكون فيها ه

ألى خر ها هذ  امللونم ال ياا ل ع كأن مل يكن كل اشرتاا خمالف لقاعلة آمرة من

 لبط ن البج ع.
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س لالاقل و ملاوالت البج ع اليت ال متنبج لط ن أع ا  أال ميكن أن ي -. 796املادة 

عامم أو   ل أسباب لط ن الاقود ل ورةإال عن خرق نص مألطم من هذ  امللونم أو عن أ

 أ كام عقل البج ع ذي النفع اال ب ادي.

 لاريا.احملك م يف أص القضيم الب ينبهي الا ل للعوى البط ن يوم لت -. 797املادة 

ن للون أثر ذا األخري ينقل لقوة القانوإذا مت النطق لبط ن البج ع ف ن ه -. 798املادة 

 ل الذي ينطق له القضاء.رجاي. ولالنزبم لألبج ع يكون لألبط ن أثر احل

وي ال بجاج للى اآلخرين من ذال ميكن ألي من البج ع أو أعضاااااااااااره ا -. 799املادة 

قص يف الرضى النااج عن الاجط أو الن  نالنوايا احلزنم لالبط ن، ومع ذلك ف ن البط

ل عضاااااو و من ميثألونه شااااارعا أو من  بميكن اال بجاج له للى الغري من  بل الااجط أ

 البج ع الذي اارض رضا  لألايل.

ه أو ال  ق لالبج ع أو لأعضااااار اقع املزااااؤوليم البضااااامنيم عن الضاااارر   -. 822املادة 

ا يطاولون ري أو اإلداريني الااذين كااانو الااالغري من جراء لط ن البج ع عألى عااااق اإلد 

 بج ع املزؤولني عنه.  وظارفهم و ت  لو  البط ن ومن  بل أعضاء ال

 التقادم :الفرع الااني

أسيس لال   وامللاوالت ال  قم لألباااااابقادم دعوى لط ن البج اأواألع ا -. 822املادة 

 ث   سنوات اعببارا من يوم البارض لألبط ن.

مللاوالت ألى لط ن البج ع واألع ا  واابقادم دعاوى املزاااااااؤوليم املبنيم ع -. 820املادة 

لبط ن ليوم الذي ي ااابح فيه  رار اال  قم لألبأسااايس لال مخس سااانوات اعببارا من ا

 نهاريا.

 أحكام جزائية :الباب الفرعي اخلامس

ام عألى أي خمااالفاام أل كاا   222.122إىل  222.62ياااا اال لغراماام من    -. 823املااادة 

 من هذ  امللونم. 733و  730املاداني 
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 ااااااادي البج اات ذات النفع اال ب اطبق عألى اإلداريني ومرا يب ازاااااايري -. 824املادة 

 كن غري مطالقم لطبيام  واعلاأل كام املباألقم لالصاااااااااااااااااااااااركات البجاريم ما مل ا

ألى بيق أ كام  انون الاقولات عالبج اات ذات النفع اال ب اااااااادي دون مزااااااااس لبط 

 : مجيع الو ارع املصكألم جلنقم اال بيا  كل من

يات ، من هذ  امللونم أن ع أل022املادة  ا يف اإلع ناملصااااار إليه يفالذين  اااار و .7

ن سوء وجودها أو الذين  ار وا ع  االكبباب نطيهم و قيقيم وهم عألى عألم لالم

 ا ؛ رف الصركم  ل مت دفاها ف  ل أن األموا  اليت مل اوضع نهاريا حتت ا

ريق عن   اكبباب أو دفع، الذين   ااااااااألوا أو  اولوا احل ااااااااو  عألى ع أليات   .0

 ل ورات مت إ لارها عن سوء  حماكاة االكبباب أو اللفع أو عن  ريق منصا 

  ارع كاذلم؛وع أليات اكبباب ودفع ال وجود هلا أو أيم و

ات اكبباب أو دفع، لنصاااار الذين  اموا عن سااااوء   اااال من أجل   ااااو  ع ألي  .0

شااك ألى أنهم مرابطون أو عألى وأمساء أشااخاص متت ازاا يبهم خ فا لألققيقم ع 

 ؛الراباا لالبج ع ارابا ا من أي نو  كانا

 رد أو عن  ريق جرد الليزاااااااااياملزاااااااااريون الذين يقومون يف غياب ع أليات اجل .2

 لبوزيع أرلاا وه يم لني املزاه ني؛

أو  رلاا يقومون عن   ااااااال، لبا يماملزاااااااريون الذين،  بى يف غياب اوزيع أيم أ .4

ع احلقيقي خفاء الوضااااعرض   اااايألم غري  ااااقيقم عألى املزاااااه ني لق اااال إ  

 لألبج ع؛

ها أو ام الزااألطات اليت يب باون لاملزااريون الذين يقومون عن سااوء   اال لاساابخل .3

ألقم اما ياأل ون أنه خمالف مل اااااأل ااااوات اليت يبوفرون عأليها ل اااافبهم اساااابخل

رى كانوا يهب ون لها البج ع من أجل غرض شاااااخ اااااي أو خللمم شاااااركم أخ  

 مباشرة أو لصكل غري مباشر.
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بل املزاااريين ملنيا عن اجلنح املراكبم من   ألس املرا بم مزاااؤولنيال يابرب أعضااااء جم

 ها. اجل ايم الاامم لال عأل هم لإال إذا مل يقوموا، لبض ينها يف اقريرهم إىل

ين وأعضاء ملزريين كل عألى  لة ولني املزريوهلذا الغرض ابم املزاواة لني اإلداريني وا

 جمألس الر الم يف شركات البو يم لاألسهم.

ن املزاااااااااااااااااااس من  انون الاقولاالو 637كون الاقولات هي اليت انص عأليها املادة وا

من  انون  679م ل  بيا  ولبطبيق املادة لبطبيق هاذ  املاادة عألى مجيع األع اا  املكون   

 ألمانم.الاقولات عألى مجيع األع ا  املكونم خليانم ا

 أحكام خمتلفة :الباب الفرعي السادس

ام ا الباب، يبم اطبيق األ كلالنزااااااااااااابم لكل ما مل ينص عأليه يف هذ -. 825املادة 

بفقم مع لبطامات والاقود ما دامت ماملباألقم لالصااااااااااااركات  ا فيها أ كام ملونم اال 

  ادي و بيابها وهلفها.املقبضيات اخلا م لألبج اات ذات النفع اال ب

لبضاااامن ي وشاااركات انفع اال ب اااادابم املزااااواة لني البج اات ذات ال -. 826املادة 

 اعل ماليم.رة اجل اعيم يف  الم وجود م في ا يباألق لبطبيق األ كام املباألقم لاملزط

 ااااادي  اعيا جتا  جت ع ذي نفع ا بازااااري آثار القرار القضاااااري الذي يفبح إجراء مج 

عضااااء بو م لالنزااابم لكل وا ل من ألالنزااابم جل يع أعضااااره. اكون اإلجراءات املف 

باا لالنزاابم قواعل واألعراف يف  الم االران لاضااها دون املزاااس لالالبج ع مزاابقألم ع

جل اعيم، ن النطق لها لال فبح املزاااااااطرة ا لبطبيق الاقولم امللنيم واجلناريم اليت ميك

ى  لة يف داريني ومرا يب البزاايري كل عأليف  الم م اااعل ماليم، ابم املزاااواة لني اإل 

لم يف شاااركات لر اريين وأعضااااء جمألس ازاااالبج اات ذات النفع اال ب اااادي ولني امل

 .البو يم لاألسهم
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 :-. 827املادة 

ألرلاا ونها غري مألطمم لضريبم اختضع البج اات ذات النفع اال ب ادي، رغم ك .7

م خطم احملاساااااابيم عنلما ي اااااال ر  ل لبطام ل علاد وثارق حماساااااابيم مطالقم لأل

بوفر لليها لألضااااارارل أو عنلما ي الاامم  أع اهلا إىل احلل املصاااااار إليه يف امللونم

 مفوض  زالات؛

 ضااع لنظام حماساايب  طاعي، إذا كان نصاااا البج ع ذي النفع اال ب ااادي خي 

 ايم أن اقرر كذلك أن إعلاداال حماساااااااااااااااااببه وفقا هلذا النظام. ميكن لألج 

كثر من عي املنب ي إليه وا ل أو أاحلزاالات جيري وفق النظام احملاسيب القطا 

 أعضاره؛

 ألقزالات اجلاريم ألعضاره.أرلاا البج ع ذي النفع اال ب ادي لحتو   .0

اخلاالمي ميكن أن اقياال  يف البج اااات ذات النفع اال ب ااااااااااااااااااااااااااادي والطااالع

ت مع اء يف  زااالات أداء اخللمااملصاااركات اال بيا يم املزاابققم عألى األعضاا  

ار االنبظاليم يف  زااالات البزااويات وساالادها عنل اال بضاااء، يف نهايم الزاانم امل 

ر يف لم لال. ميكن حل ص االشرتالالنزبم لألجطاء اليت اباألق خبلمات مل اق

األعضاء  أمسا  أن يصار إليها من  بلالبج اات ذات النفع اال ب اادي اليت هلا ر 

ذات  فم املقلمم إىل البج ااتيف  زاااالااهم عألى أنها مصااااركات. ميكن لألزاااأل  

رإليها  يم لألخلمات أن يصااا بياالنفع اال ب ااادي واليت ال اصااكل مصاااركات ا

. كاء من أجل ع أليات مصرتكميف حماسابم األعضااء املانيني كقزاالات الصر   

   زاااالات األعضااااء كنوااجاقيل   اااص رلح البج ع ذي النفع اال ب اااادي يف

ألعضاء نفع اال ب ادي لالنزبم لماليم. يرتال عألى   اص خزارر البج ع ذي ال 

 ات اك يأليم ازااجل يف  زااالات كو زاال احلالم اكوين أر االة ودفع مصااار  

ذي النفع  أليم. اقيل مطألولات البج عاألعباء املناسبم أو مزاه ات أو سألف اك ي
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  م االلبطامات.اال ب ادي لألغري يف  زالات أعضاره يف  ار

 زاااااك   ملصاااااارإليها يف البنل األو  اقوم البج اات ذات النفع اال ب اااااادي غري ا

عراف اليت انبج ألطمم ألعضارها ولألقواعل واألمل زالااها وفقا لألقواعل والاادات ا

 عن واجبااها اجلباريم وواجبات أعضارها.

م  ع  بل اجل ايم اليت اقولكل عضااااااااو احلق يف أن يطألع عألى  زااااااااالات البج  .0

ب ااادي البج اات ذات النفع اال  حب اارها و بل إعلاد  زااالااه اخلا اام. األبطم 

باألق لنفس الواجبات في ا يت اليت جيل عألى أعضااارها وشااركارهم نصاار  زااالا 

 لهذا النصر.

ودها ي إللطاميم اإلع ن عن وجختضاااااع البج اات ذات النفع اال ب ااااااد  -. 828املادة 

 وفقا أل كام امللونم الاامم لألضرارل.

 بم املهنم. ال ختضع البج اات ذات النفع اال ب ادي لضري

الصغل  يف مضا ون  انون دي مؤسازام   اابرب البج اات ذات النفع اال ب اا  -. 829املادة 

 وختضع لألبصريع االجب اعي كرب ع ل.

في ا  نفع اال ب اااادي ولني الصاااركاتابم املزااااواة لني البج اات ذات ال -. 822املادة 

ت اليت ص اطبيقه. وانطبق االمبيازايباألق لبطبيق أ كام  انون االسااااابث ارات ون اااااو

رلاا يف ع أليات أو أق حب اااا ااااهم ميكن أن ازاااابفيل منها عألى األشااااخاص في ا يباأل

 البج ع.

 و البجاريم ولألصااااركات ذاتميكن لأل ؤساااازااااات الا وميم ال ااااناعيم أ -. 822املادة 

 ب ااااااادي في ا لينهاأومع أشااااااخاص الرأمسا  الاامم أن اصااااااكل جت اات ذات نفع ا 

 و لرأمساليم خا اااااااااام كأليا. جيل بيايني أو مانويني، خيضاااااااااااون لألقانون اخلاص أ

اري وا ل ميثل أن يبوفر عألى ما ال يقل عن إد لنفع اال ب ااااديعنلرذ عألى البج ع ذي ا

الاامم  ري أو الصركات ذات الرأس ما املؤسزات الاامم ذات الطالع ال ناعي والبجا
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ونيم الات وفقا لأل قبضاااااايات القان األعضاااااااء. يبم اايني مفوض وا ل أو أكثر لألقزاااااا  

 م.ااها لاللوللاامم وع  املنظ م لأل ؤسزات والصركات ذات الرأس ما  ا

 طبيقيم ولوجه خاص من أجلميكن اسااااابك ا  هذا الباب  راسااااايم ا -. 820املادة 

ء، من ممارساااام لاض األنصااااطم  متكني جت اات ذات نفع ا ب ااااادي، عنل اال بضااااا 

ملا و  ألخري مبو فا، وفقا لألن ااااااوص ااملنظ م أو اخلاضااااااام ل عب اد إذا كان هذا ا

  .لها، عألى اصكيل لاض أنوا  البج ع
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 األوراق التجار(ة :الكتاب الاالث

 الكمبيالة :الباب األول

 الفصل األول: إنشاء الكمبيالة وشكلها

 :ابض ن الك بيالم البيانات الباليم -. 823املادة 

 املزبا ألم يف حترير ؛ ذكر الك بيالم يف نص الزنل ذااه ولالألغم .7

 البوكيل اجملرد واملطألق للفع مبألغ ماني؛ .0

 ه(؛عأليه اللفع )املزقوب عألياسم من جيل  .0

 ليان أجل احلألو ؛ .2

 ليان املكان الذي جيل فيه اللفع؛ .4

 أمر ؛اسم من جيل له اللفع أو من يكون اللفع ل .3

 الزنل؛ ليان الباريذ واملكان الألذين أنصئ فيه ا .1

أي  ريقم البو يع إما لاليل أو ل او يااااااع منصئ الزنل )الزا ل(، ويكون هذا .7

 أخرى غري خط اليل.

  يال ذكورة لالفقرات املبقلمم فإذا خ  الزااااااااانل من أ ل البيانات امل -. 824ادة امل

 ايم:ك بيالم إاليف األ وا  املانيم لالفقرة اآل

اء  جرد ل احلألو  اابرب واجبم األدإن الك بياالام اليت ال حتبوى عألى لياان أجا     .7

 اال    عأليها؛

وب عأليه انل اساام املزااقملبني  إذا مل ياني مكان خاص لأللفع ف ن املكان ا .0

  زقوب عأليه؛يال مكانا لأللفع ويف الو ت نفزه مقرا لأل

 املكان ارها اابرب مألبطما لها يفإن الك بيالم اليت مل يذكر لها مكان إنصااااا .0

 املبني  انل امسالزا ل.
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 ا ل نفزه. ل اكون الك بيالم حمررة ألمر الز -. 825املادة 

 ه.زوميكن أن اكون مزقولم عألى الزا ل نف

 ك ا ميكن أن اكون مزقولم حلزاب أجنيب.

قوب عأليه  املو ن الذي له مقر املزاااوميكن أن يصااارتا لها اللفع يف مقر أجنيب أو يف

 يف مو ن آخر.

األوم ملرج يف ك بيالم ليوم م يال كأن مل يكن كل اشااااارتاا لألفوارل -. 826املادة 

 أو ألجل يبلأ من ااريذ ماني .

ام ماا ال ألغ لاأل رف الكامألم واألر إن الك بيالم اليت يكبل فيها املب -. 827املادة 

 ألم.بألغ املكبوب لاأل رف الكاماكون ماب لة عنل وجود فرق لينه ا إال يف امل

األر ام ال ساااااواء لاأل رف الكامألم أو ل إن الك بيالم اليت يكبل مبألغها مرارا عليلة

  ل مبألغ يذكر لها.أاكون ماب لة عنل وجود فرق لينه ا إال يف 

لا ألم   اارون الذين ليزااوا جتارا اكون إن الك بيالم اليت يألبطم لها القا -. 828املادة 

 يت خيبص لها كل الطرفني  بقالالنزااااااااااااااااااااااابم هلم للون أن ينا  ذلك من احلقوق ال

 أل كام ملونم االلبطامات والاقود.

اللبطام أهأليم ا شااااااااخاص ليزاااااااات هلمإذا كانت الك بيالم حمبويم عألى او ياات من أ

يس من اص وه يني أو عألى او ياات ل وجبهاأوعألى او ياات مطورة أو منزاااولم ألشاااخ 

و و ع وا او ياهم عألى الك بيالم أشاااأنها ألي سااابل آخر إلطام األشاااخاص الذين وضاااا

اضااااااااااااااااايم لبطامات املو اني اآلخرين معأليها لامسهم، ف ن ذلك ال مينع من أن اكون ا

 عأليهم.
ذلك شخص مل يكن له اوكيل منه ل اه عألى ك بيالم كنارل عنكل من وضع او ي

حلقوق كون له إنقام لاللفع نفس ايكون مألبطما شخ يا  قبضى هذ  الك بيالم وا

وكيل الذي ري األمر لاملثل لالنزااابم لألاليت كان ملوكأله املطعوم أن حي ااال عأليها وجي

 يبجاوز  لود وكالبه.
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 اللفع.يض ن الزا ل القبو  و -. 829املادة 

ن شاارا يقضااي ل عفاره من ضاا ا وميكن له أن يافي نفزااه من ضاا ان القبو ، وكل

 اللفع يال كأن مل يكن.

 الفصل الااني: يف املؤونة

م، لذي ازقل حلزاله الك بيالاملؤونم عألى الزاا ل أو عألى الصاخص ا   -. 802املادة 

 احلامل فقط.وبطما شخ يا لأل ظهرين وهذا ال مينع من لقاء الزا ل حلزاب غري  مأل

ينا م إذا كان املزااااااااااااااااااقوب عأليه ملاكون املؤونم موجودة عنل  ألو  أجل الك بيال

بقل مألكيم األ ل مبألغ الك بيالم. ان لألزاا ل أو ملن ساقبت حلزاله  بألغ يزاوي عألى  

جود املؤونم. بااا ال. إن القبو   رينم عألى و  املؤونام  اانونياا إىل محألام الك بياالام عألى ال      

 رين.ت لوجودها لالنظر لأل ظهوهذا القبو  مثب

ر أن  ااال أن يثبت يف  الم اإلنكاوعألى الزاااا ل و ل  ساااواء   ااال القبو  أو مل حي 

ن اال بجاج وإال لطمه ض انها  بى ولو أ املزقوب عأليه كانت لليه املؤونم عنل احلألو 

  ل أ يم لال اآلجا  املاينم.

 الفصل الاالث: يف التظهري

م  م سااااقبها ألمر اكون  الألكل ك بيالم وإن مل يصاااارتا فيها  اااارا  -. 802املادة 

 ل نبقا  لطريقم البظهري.

الزااااانل   ر"أو عبارة مماثألم ف  يكونوإذا أدرج الزاااااا ل يف نص الك بيالم "ليس ألم 

أن يكون  النبارج املرتابم عأليها.وميكن ال  ل نبقا  إال ل اااااااااااااااايغم اإل الم الااديم و

أول ااا  ه سااواء أكان  ال  لألزاانلأوال، ا  املزااقوب عأليالبظهري  ا اا   بى ل اا 

يالم ص ميكن هلم أن يظهروا الك بالزااا ل أو أي مألطم آخر سااوا ، وهؤالء األشااخا  

 من جليل.



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 098 

ن مل األق عأليه البظهري يال كأجيل أن يكون البظهري جمردا ومطألقا وكل شاااااااارا ي

 يكن.

 إن البظهري اجلطري لا ل.

 الم اظهري عألى لياض.يال  ث والبظهري "املصرتا لألقامل"

 ملضافم(.و عألى ور م مألققم لها )أي اجيل أن يكون البظهري عألى الك بيالم ذااها أ

ريقم أخرى او ياه إما لاليل أو لأي   وجيل أن يكون مصاااب   عألى او يع املظهر ويقع

 غري مكبولم لاليل.

او يع املظهر ال  ر عألىل منه أو أن يقب ااوجيوز أن ال ياني يف البظهري الصااخص املزاابفي 

قيقا إال األخرية ال يكون البظهري  اااااااا غري  )وهو اظهري عألى لياض(. ويف هذ  احلالم

 إذا كان عألى ظهر الك بيالم أو عألى املضافم.

 .قوق الناشئم عن الك بيالمإن البظهري انبقل  قبضا  مجيع احل -. 800املادة 

 :لوإذا كان البظهري عألى لياض ف نه ميكن لألقام

 خر؛أن ميأل البياض لوضع امسه أو اسم شخص آ .7

 أن يظهرها لصخص آخر؛ أن يظهر الك بيالم من جليل عألى لياض أو .0

 أل البياض وللون اظهري.أن يزألم الك بيالم إىل أجنيب للون أن مي .0

 إذا ا بضى شرا خ ف ذلك. إن املظهر ضامن لألقبو  واللفع إال -. 803املادة 

ضاااااااااااااااا ان ذ  احلالم ف  يكون مألطما لالاظهري جليل ويف هوميكن له أن مينع كل 

 لألشخا الذين اظهر هلم الك بيالم في ا لال.

غري  لصااارعي إذا أثبت  قه لزاااألزاااألمإن ماساااك الك بيالم يابرب  امألها ا -. 804املادة 

م اال ألى لياض والبظهريات املصاااااااااطبمنقطام من البظهريات ولو كان آخرها اظهريا ع

 و ع هذا عألى لياض مبباا لبظهري آخر ف غيم وإذا كان البظهريعألى هذا الوضااااااااااااع ال

 .لم  قبضى البظهري عألى لياضالبظهري األخري حي ل عألى أنه اكبزل الك بيا
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قه حلواد  فقامألها الذي يثبت  إذا انبطعت الك بيالم من شاااااااااخص لأي  اد  من ا

ن  ل اكبزاااابها عن كا البخألي عنها إال إذاعألى النقواملبني لالفقرة الزااااالقم ال يألطم ل

 ها.سوء نيم أو كان اراكل خطأ جزي ا عنل اكبزال

لك بيالم ال ميكنهم أن إن األشااااااااااااخاص امللعى عأليهم  قبضااااااااااااى ا -. 805املادة 

 ل أو عألى ع  بهم الصاخ ايم لالزا   يب زاكوا ضال احلامل لوساارل املاارضام املبنيم    

اإلضااارار  اله الك بيالمل عنل اكبزاااحبامأليها الزاااالقني ما مل يكن احلامل  ل اا 

 لامللين.

" ي اام ل ساااااااااااااااااااااااااابيفاااء"أو"    إذا كااان البظهري حمبويااا عألى عبااارة   -. 806املااادة 

كن اليت افياال جمرد البوكياال في   لألقبض"أو"لااالوكااالاام" أو غري ذلااك من الابااارات   

ن لك بيااالاام ولكنااه ال ميكن لااه أ  لألقاااماال أن ميااارس مجيع احلقوق املبفرعاام عن ا  

 يل الوكالم.يظهرها إال عألى سب

اارضااام وا ضااال احلامل إال لوساااارل املوال ميكن يف هذ  احلالم لأل ألبطمني أن يب زاااك

 اليت كان من امل كن هلم ماارضم املظهر لها.
و  ينقضاااااااااااي  ك ها لوفاة املوكل أإن النيالم اليت يبضااااااااااا نها البظهري البوكيألي ال

 لفقلانه األهأليم.
م رهنا" وضااوعم ضاا انا"أو"القي م موضااوعم إذا كان البظهري حيبوى عألى عبارة "القي م

حلقوق  كن لألقاامل، أن ميارس مجيع ا أو غري ذلاك من الاباارات اليت افيال الرهن في   

ى ساااااابيل ظهري ف  يال اظهري  إال عألاملبفرعم عن الك بيالم ولكنه إذا   اااااال منه ا

 الوكالم.
عألى ع  ااهم  موسارل املاارضم املبنيوال ميكن لأل ألبطمني أن يب زاكوا ضل احلامل ل 

 لين.زأل ه الك بيالم اإلضرار لاملالصخ يم لاملظهر إال إذا اا ل احلامل عنل ا
ظهري سااالق نفس النبارج املرتابم عن ا يرتال عألى البظهري لال  ألو  األجل -. 807املادة 

جل املاني ا  عن اللفاأولال انقضاااااء األعألى أن البظهري احلا اااال لالاال بجاج لاالمبن
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 اإل الم الااديم. ال بجاج ال يرتال عأليه إال نبارجإل امم ا

م اال بجاج ما بل انقضااااء األجل املاني إل امإن البظهري للون ليان لبارخيه يابرب وا اا  

 مل اقم احلجم عألى خ فه.

 ذلك زورا. حيظر اقليم اواريذ األوامر لاللفع وإال كان

 يف القبول :الفصل الرابع

اريذ ملزااااااقوب عأليه  قر  إىل اميكن أن يارض  بو  الك بيالم عألى ا -. 808املادة 

 اسك هلا.احلألو  سواء من  بل احلامألومن أي شخص آخر م

ل أو رضها لألقبو  مع حتليل أجميكن لألزاا ل أن يصارتا يف كل ك بيالم وجوب ع  

و جنيب ألك بيالم واجبم اللفع عنل أعلمه، وله أن مينع عرضاااها لألقبو  ما مل اكن ا

ن انت مزااااااااقولم للفاها لال ملة ميف مو ن غري الذي له مقر املزااااااااقوب عأليه أو ك

 اال   .

 ماني. بو  ال ميكن و وعه  بل أجلوميكن له أيضا اشرتاا أن عرض الك بيالم لألق

ذلك أو ا لألقبو  مع اايني أجل لكل مظهر لألك بيالم ميكن له اشارتا وجوب عرضااه 

 ل  را  نع عرضها لألقبو . للون اايني له ما مل يكن الزا ل 

نم من ل أن اارض لألقبو  يف خ   سااااااإن الك بياالت اليت الفع لال أجل اال    جي

 اارخيها.

 األجل املذكور. وجيوز لألزا ل أن ياني أج  أ  ر أو أ و  من

 وميكن لأل ظهرين اخبطا  اآلجا  املذكورة.

رع و أو يف البطويل لالبضااااااااني جتار لإذا كانت الك بيالم  ل أنصااااااائت لبنفيذ اافاق ل

ه قل ف نه ال ميكن لأل زااااااقوب عأليالزااااااا ل لالباهلات اليت البطمبها  قبضااااااى الا 

بجارة جل مناسااال لألارف اجلاري يف الاالمبنا  من الب اااريح لالقبو   جرد انقضااااء أ 

 لألبارف عألى البضارع.
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امل اااااريف و قوا األجل مع محل النفقاتإن االمبنا  من القبو  يرتال عأليه  انونيا ساااا

 عألى املزقوب عأليه.

اليوم  قبو  عأليه مرة ثانيم يفميكن لأل زاااااااقوب عأليه أن يطألل عرض ال -. 809املادة 

بجالم م أن اقبل منهم دعوى لال اسااااااالذي يألي الارض األو  وال ميكن لذوى امل ااااااألق

 ال بجاج.هذا الطألل إال إذا كان هذا الطألل مض نا يف ا

 ا لألقبو .لك بيالم لأل زقوب عأليه عنل عرضهعن ا ال يكون احلامل مألطما لالبخألي

كأل م يارب عنه لكأل م " بو "أولاكبل ع مم القبو  عألى الك بيالم و -. 832املادة 

ه و جمرد إمضاااااء املزااااقوب عألي  أخرى متاثألها واكون ممضاااااة من املزااااقوب عأليه، 

 ل لر الك بيالم اابرب منه  بوال.

بغي عرضااااها جل ما من اال    وإذا كان ينأ وإذا كانت الك بيالم واجبم اللفع لال

مت فيه ما  يؤرخ القبو  لاليوم الذي لألقبو  يف أجل ماألوم  قبضى شرا خاص جيل أن

ل عألى   القبو  من الباااريذ فاا نااه جياا  مل يطألاال احلاااماال أن يؤرخ ليوم الارض. وإذا خ 

غفا  إلن والزااااااااااااا ل، أن يثبت هذا ااحلامل،  فظا حلقو ه يف الرجو  عألى املظهري

 لا بجاج حيرر يف األجل القانوني.
 لأل زاااااقوب عأليه أن حي ااااار  يف  جيل أن يكون القبو  جمردا ومطألقا لكنه ميكن

 جطء من مبألغ الك بيالم.
 ثااالاام  واردة يف نص الك بيااالاام يابربوكاال اغيري آخر حياالثااه القبو  يف البيااانااات ال  

عرب لها عن  ه ال اايغم اليتى ما اضاا نبرفض لألقبو  عألى أن القالل يبقى مألطما  قبضاا

 القبو .
قوب عأليه ري املكان الذي له مقر املزإذا عني الزاا ل يف الك بيالم مكانا لأللفع غ 

القبو   لأل زقوب عأليه اايينه عنل للون أن ياني شاخ اا آخر جيل اللفع لليه ميكن  

 .اللفع لنفزه يف مكان األداء وإذا  بل للون أن ياينه حي ل عألى أنه البطم

  ااايغم  ملزاااقوب عأليه جاز له أن ياني يفا كانت الك بيالم واجبم اللفع يف مقر او إذ
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 ه.القبو  عنوانا لنفس املكان الذي جيل اللفع ل

 ألو .لفع ما لالك بيالم عنل احلإن القبو  يألطم املزقوب عأليه لأن ي -. 832املادة 

ى القالل ألنفزاااه القيام مباشااارة ع وعنل علم اللفع ميكن لألقامل وإن كان الزاااا ل

و  802اني ما حيق  ألبه  قبضاااى املاد لاللعوى النامجم عن الك بيالم لأل طالبم لكل

800  . 

بل عألى الك بيالم ثم شاااطبها   إذا وضاااع املزاااقوب عأليه  ااايغم القبو    -. 830املادة 

جا   جم   ويال البصاااطيل وا اا  بل إرإرجا  الك بيالم حي ل عألى امبناعه من القبو

 بت خ فه.اللين ما مل يث

القبو   ار م احلامل أو أي مو ع آخر لعألى أنه إذا كان املزاقوب عأليه  ل أعألم كبال 

 عن القبو . مألطما هل ا  ا اض نبه ال يغم اليت عرب لها

 يف الكفالة :الفصل اخلامس

 أليا أو جطريا كفيل.إن دفع الك بيالم ميكن أن يض نه ك -. 833املادة 

ل أن ااطى ن أ ل املو اني لالك بيالم وجيأو  بى مويكون هذا الضاااا ان من أجنيب 

ن الذي ولكبل مزاااااابقل يبني له املكا الكفالم لكبالم عألى ذات الك بيالم أو ذيألها

 متت فيه.

يل عأليها ا يف مؤداها ثم يو ع الكفويارب عنهاا لكأل اات كهاذ  "ياب ال لألكفاالام"أو       

 ل مضاره.

ان ى ظهر الك بيالم إال إذا كألواابرب الكفالم  ا اااااااااااااااااألم  جرد او يع الكفيل ع

  ا ل البو يع املزقوب عأليهأوالزا ل.

 و .وإال عل الزا ل هو املكف وجيل عألى الكفالم أن ااني الصخص الذي يكفأله

 كفو .يألبطم الكفيل  ثل ما البطم له امل -. 834املادة 
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آخر  م الذي ضاا نه لا   ألي ساابل ويكون البطام الكفيل  ااقيقا وإن يكن االلبطا

 غري عيل يف الصكل.

ضااااااا ون له ق املرتابم عأليها جتا  املإذا دفع الكفيل الك بيالم ف نه يكبزااااااال احلقو

 واملألبطمني له  قبضى الك بيالم.

 الفصل السادس: يف حلول األجل

 :باليمميكن سقل الك بيالم عألى الوجو  ال -. 835املادة 

 للى اال   ؛ -أ

 أو ألجل ما لال اال   ؛ -ب

 يببلئ من ااريذ ماني؛أو ألجل  -ج

 أو ليوم ماألوم. -د

  ألم.خرى أو آجا  مباا بم فهي لاأما الك بياالت اليت ياألق سقبها عألى آجا  أ

لفع عنل للى اال    اكون واجبم ال إن الك بيالم املزاااقولم لألوفاء لها -. 836املادة 

ب اار اارخيها وميكن لألزااا ل أن خي اقلميها وجيل أن اقلم لأللفع يف خ   ساانم من

ن لأل ظهرين اخب اااااااااااار اآلجا  هذا األجألوأن يصااااااااااارتا أج  أ و  منه ك ا ميك

 املذكورة.

ا لأللفع     أن يصاارتا علم اقلميهميكن لزااا ل الك بيالم الواجبم اللفع للى اال

 رض من ااريذ  ألوله. بل أجل ماني ويف هذ  ال ورة يببلئ أجل الا

اريذ ا لال اال    حيلد إما لبإن  ألو  الك بيالم املزااااااااااااقولم ألجل م -. 837املادة 

 القبو  أو لباريذ اال بجاج.

ه  ل مت يف ارخياه ياال لاالنظر لألقاالال أنا      وإذا مل حيرر ا بجااج فا ن القبو  لالون لياان اا     

 لم لألقبو .اليوم األخري من األجل املاني لارض الك بيا

   حي ل يف كثر من ااريذ ماني أو لال اال أ إن  ألو  الك بيالم املزاقولم لصهر أو 
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لباريذ املقالل بم فيه اللفع وإن مل يوجل االباريذ الذي يقالأله من الصااهر الذي جيل أن ي

 كور.فاحلألو  يقع يف اليوم األخري من الصهر املذ

ا أو و علة أشااهر ون ااف من اارخيه إذا كانت الك بيالم مزااقولم للفاها لال شااهر أ 

 هر الكامألم. نه جيل أن يبلأ حبزاب األشمن اال    ف

منب ف فرباير(  - ن افه )منب اف يناير   إذا كان احلألو  وا اا يف البلاء الصاهر أو يف 

ه اليوم األو  ألى وجوهاه املخبألفام أناه يراد ل   اخل أو يف آخر  فا ناه يفهم من هاذا البابري ع   

 صهر.أو اليوم اخلامس عصر أو اليوم األخري من ال

سبوعان لل يراد له ما ف نه ال يراد له أسبو  أو ألث انيم أيام وخب زم عصر يوأما البابري 

 م.أجل  لر  مثانيم أيام أو مخزم عصر يوما اام

 .إن البابري لن ف شهر يراد له مخزم عصر يوما

ن أن يف يوم ماألوم يف لألل ميك إذا كانت الك بيالم مزااااااااقولم للفاها -. 838املادة 

رب ماينااا  لك بيااالاام فاا ن ااااريذ احلألو  ياب   مكااان حترير ا  ختبألف يوميبااه عن يومياام 

 للفع.حبزل ما اصري له اليوميم املاب لة يف مكان ا

ا من ااريذ في اليوميم للفاها يف أجل موإذا كانت الك بيالم مزقولم لني لأللين خمبأل

ذ يباني ااريالل له يف يوميم مكان اللفع وماني، فا ن يوم حتريرهاا يرجع إىل اليوم املقا   

 احلألو  اباا لذلك.

 ة الزالقم.ا لألقواعل املبينم يف الفقرإن اآلجا  املاينم لارض الك بيالم حتزل وفق

ات لك بيالم عألى شاااااار أوجمرد ليان عألى أن هذ  القواعل ال اطبق إذا اشااااااب ل نص ا

 فم.افيل أن النيم ماقودة عألى اابا   واعل خمال

 يف األداء :الفصل السابع

جل ما من للفع يف يوم ماألوم أو يف أجيل عألى  امل الك بيالم الواجبم ا -. 839املادة 

و يف أ ل لام لألالفع يف يوم وجوب دفاهاا أ   اااريذ ماني أو لاال اال    أن يقالم الك بياا    
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 يومي الا ل البالاني له.

 م عرضها لأللفع.ويابرب عرض الك بيالم عألى  جرة مقا م  ثال

فاه ما حيق لأل زاااااااااااااااااااقوب عأليه عنل د (230-0225)ماللم( )القانون ر م 428املادة 

 .لال أن يؤشر عأليها لاخل ص لالك بيالم أن يطألل من احلامل ازألي ها إليه

 ريا.ميكن لألقامل أن يقبل دفاا جط (:230-0225)القانون ر م 

بيالم يطألل وضااع اأشاارية عألى الك  ويف  ااورة اللفع اجلطري حيق لأل زااقوب عأليه أن

 او ي . لاخل ص وأن يأخذ منه

 ه ذمم سا بها ومظهريها.وكل ما يلفع من أ ل مبألغ الك بيالم اربأ من

 من املبألغ. وجيل عألى احلامل أن حيرر ا بجاجا في ا ابقى

 ي بها  بل  ألو  األجل.ال جيرب  امل الك بيالم عألى ازألم   -. 842املادة 

البباات  من ل  ا ينصااااااااااااأ عن ذلك وإذا دفع املزااااااااااااقوب عأليه  بل احلألو  ف نه يبق

 واألضرار.

الليزا  ل قيح إال إذا كان  ل اراكلومن يلفع عنل احلألو  لررت ذمبه عألى الوجه ا

 زاااألزااال البظهريات ال من  اااقم  أو خطأ جزاااي ا وجيل عأليه أن يزااابوثق من  اااقم ا  

 إمضاءات املظهرين.

لنقود نو  من النقود مل اكن من اإذا اشااااااارتا لالك بيالم دفع مبألغها ل -. 840املادة 

 زاااااااااااااااااال  نقود الرارجم يف الب د عألىالرارجم  كان األداء في كن دفع مبألغها لال

  ألل دفع لفع يف األجال فألألقامل اخليار يف  ي بهاا يوم احلألو . وإذا ااأخر املالين عن الا    

 يف الب د. ا يوم اللفع لالنقود الرارجمهمبألغ الك بيالم من احلألو  وإما حبزل  ي ب

نه ميكن اجلاري  كان األداء عألى أ اقلر  ي م النقود األجنبيم عألى مقبضااااى الارف

 لم.زل القي م احمللدة لالك بيالألزا ل أن يصرتا  زاب املبألغ الواجل أدام   

 من ا ل اشااااارتا األداء لنو  خاصوال اطبق القواعل الزاااااالق ذكرها إذا كان الزااااا
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 األي لنقود أجنبيم.النقود وهذا يقبضي اشرتاا إمتام األداء الف

ل الزااااااااقل يم مع النقود املبلاولم يف حمإذا ااني مبألغ الك بيالم لنقود ابفق لالبزاااااااا 

م األداء عألى أن املق اااااااااود لذلك إمتا واألداء ولكنها ختبألف من  ي  القي م، فيق ل

ملا و  له يف ا رتام النظاام النقالي ا   مع لاالنقود املبالاولام يف مكاان األداء وهاذا كألاه      

 اجل هوريم اإلس ميم املوريبانيم.

 بيالم لأللفع يف يومإذا مل اارض الك    (: 230-0225)ماللم()القانون ر م 438املادة 

ألى وجه يقق لكل ملين ازااااااااااااااأليم املبألغ ع احلألو  أو يف أ ل يومي الا ل الباليني له ف

وحت ل  عألى احلامل م ااااااريف اإليلا  الوديام إىل  ااااانلوق الودارع واألمانات واكون

 عأليه أضرار  واباااه.

جألها و لك بيالم و ااريذ  ألو  أاحيوي ساانل اإليلا  ااريذ  (:230-0225)القانون ر م  

إليلا ، أ  .وعنلما اكب ل ع أليم ا اسم الصخص املزبفيل الذي جرى اإليلا  لامسه

ملبألغ املود  قالل ازألم الك بيالم. يزألم اال يبقى عألى امللين ساوى ازاأليم سانل اإليلا  م   

ري خءات أخرى غري ازاااااااأليم هذا األإىل من يزااااااابظهر لزااااااانل اإليلا  من دون أي إجرا

 ا .وإمضاء احملاسل الا ومي املودعم لليه األمو

 بها أو   ااورة ضاايا  الك بيالم أو ساار  ال اقبل املاارضاام يف األداء إال يف  -. 844املادة 

 البزويم أو الب فيم القضاريم حلامألها.

كن مبض نم  يغم القبو  في  إذا ضااعبأوسار ت الك بيالم ومل اكن   -. 845املادة 

هكذا عألى ها ثانيم أو ثالثم أورالام وملالكها أن يطألل الوفاء لها  قبضاااااى نزاااااخم من

 اوالي ارايبها الالدي مع إعطاء كفالم.

لضااااااااااااااااارام أو : إذا كانت الك بيالم ا(230-0225القانون ر م ))جليلة( 468املادة 

ى نزااخم ملطالبم للفع ما لها  قبضاااملزاارو م مصااب ألم عألى  اايغم القبو  ف  ميكن ا 

يضااااااااااااااااام من الرتايل إال  وجل إذن عألى عر منها ثانيم أو ثالثم أو رالام أو غريها عألى
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 ان.   دفاار  ولصرا اقليم ض القاضي املخبص، لال أن يثبت مألكيبه هلا من خ

كن  بيالم، سااواء أكانت أم مل اا مل يب كن من ضاااعت منه أو ساار ت عأليه الكإذ

م أو غريها انيم أو الثالثم أو الرالامبضاااا نم ل اااايغم القبو  من ان حيضاااار نزااااخبها الث  

ه م أو املزاااااااارو م والبق اااااااايل عألي في كن له أن يطألل دفع ما لالك بيالم الضااااااااارا

ن خ   أن يثبت املاأ مألكيبه م  قبضاى إذن عألى عريضام من القاضاي املخبص عألى   

 دفاار  ولصرا أن يقلم ض انا عنه.

بينم لالفقراني ه لاملطالبم  زل اإلجراءات املإذا امبنع املطألوب من اللفع لال القيام عألي

ه و املزاااااارو م  فظا جل يع  قو الزااااااالقني فيجل عألى مالك الك بيالم الضااااااارام أ 

 حترير ا بجاج.  

م أو املزاااارو م. البالي حلألو  الك بيالم الضااااارا يف اليوم جيل أن حيرر هذا اال بجاج

ملظهرين يف فيجل اوجيهها لألزاااااااا ل وا 801أما البنبيهات املن اااااااوص عأليها يف املادة 

 اآلجا  املاينم يف هذ  املادة ذااها.

لثانيم أن م ألجل احل و  عألى النزخم اجيل عألى مالك الك بيالم الضاارام أو املزرو  

مسه وعنايبه ا هو واجل عأليه من املزاااااااااعلة لااألخري  بأله أن ميل    يطألل من املظهر

ى ي اال ملنوا  من مظهر إىل مظهر  بلألزاااي للى املظهر له الزااالق ويزاارى عألى هذا ا

 يف.لضارام أو املزرو م امل ارإىل سا ل الك بيالم ويبق ل مالك الك بيالم ا

إذا مل  أع    ضي ث ثم أعوام 0و 1ني ينقضي البطام الكفالم املن وص عأليه لالفقرا

 يم.يقلم يف خ   هذ  امللة  ألل أو مبالام  ضار
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دفع ال أو ن القبولعاع الفصل الاامن: يف دعوى الرجوع لالمتن

 واالحتجاج وسند الرجوع

 الدفع أو لقبولالفرع األول: دعاوى الرجوع لالمتناع عن ا

للعوى الرجو   جيوز لألقامل القيام ( :230-0225القانون ر م ))جليلة( 748املادة 

 عألى املظهرين والزا ل ولا ي املألبطمني: 

 عنل  ألو  األجل إذا مل حي ل اللفع؛ .7

 و بى  بل احلألو ؛ .0

 لقبو ؛إذا   ل االمبنا  الكألي أو اجلطري عن ا .0

نه أل زقوب عأليه سواء كان  لر ميف  الم البزويم أو الب فيم القضاريم ل .2

و من ااريذ ه ولو مل يثبت ذلك لال حبكم أفع ديون بو  أم ال أو او ف عن د

  جط أمواله للون جلوى؛ 

اني فيها زا ل الك بيالم اليت ال يبيف  الم البزويم أو الب فيم القضاريم ل .4

 القبو .

وا  عوى الرجو  لالضاااااااا ان يف األ عألى أنه ميكن لألضااااااااامنني الذين أ ي ت عأليهم د

أيام من إ امم  لزاااااااااااالقني، أن يقلموا يف خ   ث ثمااملبينم يف البنلين الثاني والثال  

لب اس يت للارراها مقرهم  ألبا لاهذ  اللعوى عأليهم لرريس احملك م املخب اااااااااااااام ال 

عألى  لبايني الو ت الذي جيل فيه آجا . وإذا كان الطألل مثببا ف نه ي ااااااااااااااااااالر أمرا

آلجا  امل نو م ا م لاألمر للون أن ابجاوزالضاااااااااااااامنني دفع مبألغ األوراق البجاريم املاني

 . ال  لأل اارضم أو االسبئناف الباريذ املاني لألقألو . وهذا األمر ال يكون

ن القبو  أو جيل إثبات االمبنا  ع (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  848املادة 

  أو ا بجاج ن ا بجاج لاالمبنا  عن القبواالمبنا  عن اللفع حبجم رمسيم وهو عبارة )ع

 اللفع(.لاالمبنا  عن 
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  وإذا كانت ملاينم لارض الك بيالم لألقبووجيل حترير االمبنا  عن القبو  يف اآلجا  ا

أليها جل الارض يف احلالم املن وص ع ل عرضت لأل رة األوىل يف اليوم األخري من أ

  اليوم البالي.، وميكن أيضا حترير اال بجاج يف809لالفقرة األوىل من املادة 

م أو يف أجل ما لال يالم الواجبم اللفع يف يوم ماألوعن دفع الك ب إن اال بجاج لاالمبنا 

الا ل  يها جيل حترير  يف أ ل يوميمضي ملة من اارخيها أو من ااريذ اال    عأل

لفع للى إذا كانت الك بيالم واجبم الالباليني لأليوم الواجل فيه دفع الك بيالم، و

رير اال بجاج نم لالفقرة املبقلمم لبقبياال   ، فيجل حترير ا بجاج عألى الصروا امل

 لاالمبنا  عن القبو .

بجاج رض الك بيالم لأللفع ومن اال إن اال بجاج لاالمبنا  عن القبو  يافي من ع

 لاالمبنا  عن اللفع.

جري  جط كان  لر منه  بو  أو ال أو أوإذا او ف املزقوب عأليه عن دفع ديونه سواء أ

ان إال لال أن مل أن يقوم للعوى الرجو  لالض ألقاممبألكااه للون جلوى ف  ميكن ل

ا  كم ها ولال حترير ا بجاج. وإذيارض الك بيالم عألى املزقوب عأليه للفع  ي ب

  أم ال أو اريم سواء أكان  لر منه  بوعألى املزقوب عأليه لالبزويم أو الب فيم القض

اني  بوهلا، بب فيم القضاريم ال يإذا  كم عألى سا ل الك بيالم لالبزويم أو ال

امل من لب فيم القضاريم لب كني احلفيكفي اإلدالء لاحلكم القاضي لالبزويم أو ا

 القيام للعاوي الرجو .

يل األداء لبزألم إذا رضي احلامل عألى سب (230-0225)ماللم( )القانون ر م 948املادة 

ك ملركطي املوريباني و إما شاااااااايإما شاااااااايك عادي وإما  والم م اااااااارفيم عألى البنك ا

اة لهذ  مل اااااااارفيم علد املبالغ املؤدلريلي، وجل أن ياني يف هذا الصاااااااايكأواحلوالم ا

يكات إلجراء لطبيام احلا  عألى الصااااااالطريقم وااريذ اساااااابققا ها، وال ينطبق هذا ا

ات  امل ااارفيني ضااا ن ر ااايل الا ألي  واحلواالت امل ااارفيم املؤسااازااام من أجل أداء لني  

 اجلاريم لينهم لواسطم إ لى غرف املقا م.
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ادي و مل يقع أدام ، إذا و ع البزااااليل  قبضااااى شاااايك ع  (:230-0225القانون ر م ) 

املن وص  و ن وفاء الك بيالم يف األجلف نه يبم اال بجاج لالم وفاء هذا الصيك يف م

 من ملونم البجارة. 960عأليه يف املادة 

ء يك و كذلك الببأليغ إجراويقع اال بجاج لالم وفاء الصاااااا (:230-0225القانون ر م ) 

زم الخل  اص احملألي  ي  يكون من ال وا لا، إال يف  الم وجود دوا  اباألق لاالخب

رف مر لاحلوالم و مت رفضاااه من   مأمورين رمسيني. و إذا   ااال البزاااليل لواساااطم أ  

ء علم جرايقطع منه، يكون إمركط ال ااااكور الربيليم احلارط لألقزااااااب الذي سااااا 

لي خ   ألمر لاحلوالم أو ال اااك الربيالوفاء موضاااو  ابأليغ يف مو ن القارم ل  ااالار ا 

 مثانيم أيام من ااريذ اإل لار.

من أجال القيام   إذا كاان اليوم األخري  ( 230-0225)مااللام()القاانون ر م    528املاادة  

وم عطألم رفيم أو الصااايك الربيلي ي اااادف ي لالببأليغ لإلشاااهار لالم األداء لألقوالم امل ااا 

لاطل اليت ملوالي النقضاااااااااااره، أما أيام ارمسيم، ميلد هذا األجل  بى أو  يوم الا ل ا

نيم األيام اليت و  كم أيام الاطل القانابخألل األجل، فبابرب داخألم يف  زاله والخل يف

و إ امم أي إجراء أي مطالبم لالوفاء أ ال جيوز فيها،  بقا ملقبضااااايات  انونيم خا ااااام،

 ا بجاج.
 املاداني ال يف األ وا  املن اااااوص عأليها يفال مينح يوم من البأجيل  انونيا أو  ضااااااريا إ

 .809و 827
 بيالم وم ااااريف كغ، إن مل يؤد مبألغ الويباني عألى املزاااقوب عأليه الذي يبألقى الببألي

ك بيالم إىل وم اااريف الببأليغ، أن يرجع ال الببأليغ لاالنبهاء اال بجاج لال وفاء الصاايك

فااااء املاااأمور فورا ا بجااااجاااا لاااالم و   املاااأمور الا ومي القاااارم لااااإلجراء وحيرر هاااذا  

 الك بيالم.

 ا  ويافياحلني حمضر يثبت علم اإلرج إذا مل يرجع املزقوب عأليه الك بيالم  رر يف

 .823ادة احلامل يف هذ  احلالم من البقيل لأ كام امل
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 322.222إىل  82.222ا لغرامم من ويصاااااكل علم إرجا  الك بيالم جنقم ياا ل عأليه

 بم أشهر.أو يم أو لاقولم احلبس كذلك من ث ثم إىل س

ىل م لألوفاء لور م جتاريم إال يؤدي ازااااااااااااااااأليم أمر لاحلوال   (:230-0225)القانون ر م  

 البجليل.

ه يف أيام لقبوألواللفع إىل املظهر لجيل عألى احلامل اوجيه إخطار لالم ا -. 852املادة 

ل   م الارض يف  اااااااااورة اشااااااااارتاا الرجو الا ل األرلام اليت األي يوم اال بجاج أو يو

 م اريف.

الزا ل هلا  ين، إذا كانت الك بيالم ابضا ن اسام  نفذوجيل عألى املوثقني والالو  امل

مبنا  ن ازاااجيل اال بجاج لأساااباب االومقر ، إع مه يف ظرف مثانيم وأرلاني سااااعم م

ان ع اإلخطار لالببأليغ وإال كعن اللفع وذلك لواساااااطم مكبوب مضااااا ون الو اااااو  م

 عأليهم غرم الضرر.
لغض  لواساااااطم نص انظي ي يض حتلدوااطي هذ  الرساااااالم لأل وثقأواملنفذ  قوق ااو

 النظر عن  قوق الطالع والض ان.
ن ياألم ليوم لألوغ اإلخطاااار إليااه أ  وجياال عألى كااال مظهر خ   يومي الا ااال البااااليني 

طااارات ع ذلااك أمساااء الااذين وجهوا االخ املظهر لااه لاااإلخطااار الااذي لألغااه وأن يبني لااه م  

 و  إىل الزا ل. بى الو ى هذا املنوا  الزالقم وعناوينهم، وجيري األمر الرجييا عأل
 لزالق.او  من ااريذ لألوغ اإلشاار اوابلأ اآلجا  املذكورة أع   يف سريان املف

وجه ألفقرات الزاااااااالقم، فيجل أن يوإذا  ااااااالر إخطار أل ل مو اي الك بيالم وفقا ل

 اإلخطار عينه يف األجل نفزه إىل كفيأله.

يكفي اوجيه كببه ل ورة ال اقرأ، فنه أو ويف  الم ما إذا مل يبني أ ل املظهرين عنوا

 اإلخطار إىل املظهر الذي يبقلمه.

لو هه عألى أيم  ااااااااورة من ال ااااااااور و ومن وجل عأليه اوجيه اإلخطار ميكن له أن يوج

 كانت مق ورة عألى جمرد إرجا  الك بيالم.
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 ملاني.وجيل عأليه إثبات أنه وجه اإلخطار يف األجل ا

لربيل يف األجل سالم اليت ابض ن اإلخطار إىل ارويابرب أن األجل  ل روعي إذا ساأل ت ال 

 املذكور.

أنه  ر، ف  يبارض  قه لألزاااااااااااااقوا عألىومن ال يوجه اإلخطار يف األجل املاني في ا م

وز ن اق ااري  لكن للون أن يبجايكون عنل اال بضاااء مزااؤوال عن الضاارر الناشاائ ع  

 الباويض مبألغ الك بيالم.

ن لكفيل لواسااااااطم شاااااارا الرجو  للور أو اميكن لألزااااااا ل أو املظه -. 850املادة 

أليه، كبوب عألى الزنل مع او ياه ع"م ااريف"أوللون ا بجاج أو أي شرا مماثل له م 

ن القبو  من حترير ا بجااج لاالمبنا  ع  إعفااء احلاامال مبى أراد القياام لالعوى الرجو      

 أو اللفع.

  املانيم وال اض الك بيالم يف اآلجعألى أن الصااااااااارا املذكور ال يافي احلامل من عر

 من اوجيه اإلخطارات ال زمم.

 ب زك لها ضل احلامل.أما إثبات علم مراعاة األجل فيكون عألى من ي

إذا  األقق مجيع املو اني، أما إذا كان الصااااااارا  اااااااادرا عن الزاااااااا ل، ف ن نبارجه

 بجاجا ىل ساااااوا ، وإذا أ ام احلامل ااشااااارت ه مظهر أو كفيل ف ن نبارجه ال ابالى إ

لصاارا بق ل   اااريفه، وإذا كان امن الصارا الذي ضاا نه الزااا ل، ف نه ي لالرغم 

يع يفه ميكن اساابيفامها من مج ااادرا عن مظهرأوكفيل و رر ا بجاج، ف ن م ااار 

 املو اني.

امألها ا وكفيألها مألطمون مجياا حلإن سا ل الك بيالم و الألها ومظهره -. 853املادة 

و ألى هؤالء األشااااااااخاص منفردين أع عألى وجه البضااااااااامن ويكون لألقامل  ق الرجو 

 امااهم .ايل الذي اوالت عأليه البطجمب اني للون أن يكون مرغ ا عألى مراعاة الرت

 أدى  ي بها. ويثبت هذا احلق لكل مو ع عألى الك بيالم مبى
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انوا ال قني نع الرجو  عألى اآلخرين ولو كوإن الالعوى املقامم عألى أ ل املألبطمني ال مت 

 لعوى أوال.ملن وجهت عأليه ال
لل كل من : ميكن لألقامل أن يطا( 230-0225)جليلة( )القانون ر م   548املادة 

 أ ام عأليه دعوى الرجو :

 دفاها؛  ألغ الك بيالم اليت مل حي ل  بوهلا أو .7

  اريف األخرى؛  اريف اال بجاج واوجيه اإلشاارات وامل .0

 املبالغ األخرى املزبققم عرفا. .0

لم مقلار خ م جل ف نه يطرا من مبألغ الك بيا بل   و  األوإذا أ ي ت دعوى الرجو  

لا ل يف ي املوريباني( اجلاري له اوحيزل عألى نزبم اخل م الرمسي )لألبنك املركط

 ااريذ القيام لاملكان الذي له مقر احلامل.
 طالل ضامنيه:من دفع مبألغ الك بيالم ميكنه أن ي -. 855املادة 

 لكامل املبألغ الذي دفاه؛ .7

 لذله من م اريف؛ ا  .0

 املبالغ األخرى املزبققم عرفا. .0

 كان مارضااااااااا لألرجو ، حيق لهكل مألطم أ ي ت عأليه دعوى الرجوعأو -. 856املادة 

 راء.م مع اال بجاجوالبو يل لاإللمقالل دفاه لأل بالغ أن يطألل ازأليم الك بيال
 باه.اطيل عألى اظهري  واظهري من وكل مظهر أويف مبألغ الك بيالم ميكن له البص

لذي مل بو  جطري،ف ن دفع املبألغ اإذا أ ي ت دعوى الرجو  لال   و    -. 857املادة 

عطاره ألى هاذا الالفع لاالك بياالم وإ    اقبال فياه الك بياالام، حيق لاه أن يطألال النص ع      

صااهودا ألم له نزااخم من الك بيالم ماو ااي  فيه، وجيل عألى احلامل فوق ذلك أن يزاا 

 ال.ه من إ امم دعوى الرجو  في ا للي كن  طالقبها لأل ل مع اال بجاج

املظهرين و  ازقط  قوق احلامل عن(: 230-0225)جليلة( )القانون ر م  858املادة 

 جا  املاينم: لل الك بيالم، لال انقضاء اآلالزا بني و غريهم من املألبطمني لاسبثناء  ا
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 ال   ؛ا  أو يف أجل ما لال اارض الك بيالم الواجل دفاها للى اال   -

   أو اللفعأو لبقرير اال بجاج لاالمبنا  عن القبو -

 لرجو  ل  م اريف.أو لارض الك بيالم لأللفع يف  الم شرا ا -

ت احلألو  ويف ا أثبت وجود املؤونم يف و عألى أن الزقوا ال حي ل يف  ق الزا ل إال إذ

 لك بيالم.األى الصخص الذي سقبت عأليه هذ  احلالم ال يبقى لألقامل إال  ق القيام ع

 ذي اشرت ه الزا ل، ازقط  قوقوإذا مل اارض الك بيالم لألقبو  يف األجل ال

لزا ل ما مل يقبض مض ون الصرا أن ا احلامل يف الرجو  لالم اللفع أو القبو  ماا

 مل يق ل سوى إعفاره من ض ان القبو . 

هر الب زك ظهريات، ف  ميكن لغري املوإذا ورد شرا لبايني أجل الارض يف أ ل البظ

 له.

كن اذليأله دون وإذا  ا   ارل ال مي (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  958املادة 

و  وة املاينم كوجود نص  انوني أ عرض الك بيالم أو حترير اال بجاج يف اآلجا 

  اهرة، ف ن اآلجا  املذكورة يقع متليلها.

ن هذا اإلخطار له لالقوة القاهرة وأن يض  وجيل عألى احلامل أن يبادر إىل إخطار املظهر

قى أ كام ؤرخه ويو ع عأليه واطبق في ا لعألى الك بيالم أو الور م املضافم هلا وأن ي

 .802املادة 
و اللفع رة إىل عرض الك بيالم لألقبو  أوعألى احلامل أن يبادر لال زوا  القوة القاه

 اال بجاج عنل اال بضاء.  ولبقرير
 نه ميكن وما البلاء من أجل احلألو  فوإذا اسب رت القوة القاهرة أكثر من ث ثني ي

 اكن  بيالم أو حترير ا بجاج ما ملالقيام للعوى الرجو  للون  اجم إىل عرض الك

كبم ذات سبنفار اجليش أو كارثم أو نهذ  اللعوى ماألقم لأمل أ و  سي ا  قبضى "ا

 خلمات امل ارف"  قبضى ن وص ع ومي أو انقطا  اخللمات الا وميم أو الع 

 خا م.
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 ، ف ن ملة     أو لال ملة ما من اال  وفي ا خيص الك بيالم الواجبم اللفع للى اال

و  القوة خطر فيه احلامل املظهر له حبلالث ثني يوما اببلئ من ااريذ اليوم الذي أ

ك بيالم الواجبم جا  الارض، وأما في ا يباألق لالء آالقاهرة  بى ولو كان  بل انقضا

    املاني ث ثني يوما إىل ملة أجل االاللفع لال أجل ما من اال   ، فبضاف ملة ال

 لالك بيالم

احلامل أو فاا  الصخ يم احملضم املب ألم لوال اابرب من  بيل  االت القوة القاهرة األ

 امم اال بجاج. لالصخص الذي كألفه لارض الك بيالم أو إ

م احملرر فيها ميكن حلامل الك بيال (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  628املادة 

قررة لألقيام اوجبه عأليه اإلجراءات امل ا بجاج لاالمبنا  عن اللفع، لصكل منف ل ع ا

عألى  القاضي ل جراء  جط حتفظي للعوى الض ان، أن يزب لر إذنا عألى عريضم من

 ألني واملظهرين هلا.امل بألكات املنقولم لزا ل الك بيالم والقال

 االحتجاجاتالفرع الااني: 

 القسم األول: الشكل

   منفذ.ألواللفع لواسطم موثق أو علحيرر اال بجاج لاالمبنا  عن القبو -. 862املادة 

 وجيل إ امم اال بجاج: 

 قر م أو لآخر مقر ماروف له و قر الصااااااااخص الذي كان جيل عأليه دفع الك بيال

ذي  بألها و قر الغري النل احلاجم األشااااااااااااااااااااخاص املاينني لالك بيالم للفع ما لها ع

ذب يف ، ويف  الم اإلع ن الكالطريقام البالخال،كل ذلك جيل حترير  لكبل وا ل   

 املقر، يزبق اال بجاج ل جراء حب  حتر .
ظهري ص الك بيالم والقبو  والبيصااااب ل اال بجاج عألى  ااااورة  رفيم لن  -. 860املادة 

يذكر فيه ما إذا بألغ الك بيالم واللفع و موالزقل اال بيا ي املبينم لها مع اإلشارة ل

ه عن ربا مع ليان أسااااباب امبناعكان الصااااخص الذي جيل عأليه اللفع  اضاااارا أو غا 

 اللفع أو عجط  أو امبناعه عن البو يع.
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ل ااااااور ن  امل الك بيالم في ا علا اال يقوم مقام اال بجاج أي إجراء آخر ي اااااالر ع

 وما لالها. 823و 820املن وص عأليها لاملاداني 

 اال من ن أن حيبفظوا لنزااخم  بق األجيل عألى املوثقني والالو  املنفذي -. 863ملادة ا

  ااااريف وغرم الضااارر لألخ ااام ك ا  اال بجاجات وإال كانوا عرضااام لألاط  حت ل امل

 م وا مقالل او ااااايل لكاال احملكجيل عأليهم  حتت  ارألم نفس الاقولات أن يزاااااأل 

لو ااو  جهوا له لواسااطم مكبوب مضاا ون ااملخب ام اليت للارراها مقر امللين أو أن يو 

ك بياالت  بجاجات لاالمبنا  عن دفع المع اإلخطار لالببأليغ نزخم  بق األ ل من اال

زام عصر  إمتام هذا اإلجراء يف ظرف مخ املبضا نم لألقبو  وسانلات األمر ويباني عأليهم  

 يوما من إ امم اال بجاج. 

 القسم الااني: اإلشهار

فم منبظ م يوميا و زااال ميزاااك كاال ضااابط احملك م املخب ااام ل ااا  -. 864املادة 

ين  ار م امسيم ة من املوثقني والالو  املنفذالرتايال األ لي لناء عألى اإلع نات الوارد 

ويف  ملقبولم، ويف الزاااااااااااااااااانلات ألمر لكل ملين لاال بجاجات لالم دفع الك بيالم ا

لبييبألغ لألصااايكات الربيليم اللفع الصااايكات، وكذلك احلا  لالنزااابم إلفادات علم ا

 لها من  رف مراكط الصيكات الربيليم.

 ويقيل عألى القار م:

 يك الربيلي؛ااريذ اال بجاج أو إفادة علم اللفع لألص .7

و  احله مت إنصاء الور م أأمساء وألقاب ووظارف ومقر الصخص الذي ل .0

 الصيك، الزا ل لألك بيالم؛

 ووظارف ومقر املكببل كم،أمساء وألقاب أو البزااا يم املخ اااو ااام لألصااار    .0

 ألصيك أو لقالل لألك بيالم؛لألزنل لألمر أو لأل زقوب عأليه لالنزبم ل

 ااريذ األجل إذا كان له حمل؛ .2
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 مبألغ الزنلات؛ .4

علم  لربيلي املقيل عألى إفادةالرد عألى اال بجاج أو سبل الرفض لألصيك ا .3

 البزليل.

جاج أو  يام يوم اال ب البلاء من جيوز لكل  الل لال انقضاااء أجل شااهر -. 865املادة 

ن يزب لر والبلاء من نفس الباريذ، أ إفادة علم البزاليل لألصيك الربيلي، خ   سنم 

ذكورة زااااخم من القار م االمسيم املمن كباب ضاااابط احملاكم املانيم، عألى نفقبه، ن

 أع  . 832لاملادة 

 لين عألى اإليلا  مقالل و اااال لأل يقوم كاال الضاااابط للى احملك م املخب اااام، لناء 

يل شاهل دة لالم البزاليل أو لو ل ازل لالصايء ولاال بجاج، لالصايك الربيلي ولاإلفا  

طبيقا عألى أسااااس القار م املالة ا عألى ازاااليل الصااايك، وعألى نفقم امللين، لالصاااطل  

 فادة علم البزليل.و عألى إ، عألى ا ريح اال بجاج أ832لنص املادة 

ملاألن يف ليت األى انقضااااء أجل الصاااهر اوميكن اسااارتجا  الوثارق املودعم خ   الزااانم ا

 ال الضبط يف النهايم.الفقرة األوىل،  ي  يبم اسب مها من يلي كا

وجل قار م البيانات املالة  حيظر لبااا أي نصااااار لأي شاااااكل كان، ل  -. 866املادة 

 ارض لبق ل الباويض عن الضرر.وذلك حتت  ارألم البمقبضيات هذا القزم 

القزام. وينص لاخل وص   الرتايبات ال زمم لبطبيق هذا 7حتلد  رساوم  -. 867املادة 

 م املنفذين ولكباب ضاااااااابط احملك عألى مبألغ الباويض املزاااااااابقق لأل وثقني والالو 

 املخب م الذين  اموا  خبألف اإلجراءات.

  

                                                           
دول المنفذين الذين ع، يحدد المبالغ المستحقة للموثقين و ال3007ابريل  00اريخ بت 070-3007المرسوم رقم  - 7

حرروا احتجاجات عدم الوفاء ولكتاب ضبط المحكمة المختصة عن مختلف االجراءات الموكلة اليهم.الجريدة 

 .0270الرسمية عدد:
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 اآلجالالقسم الاالث: متد(د 

ل و كارثم، أو خطر عام، وااطيف  الم اسااااااابنفار القوات املزاااااااألقم، أ  -. 868املادة 

اليم، ميكن م اللولم، أو اجمل وعات الرتامل اااا  الا وميم املزااارية أو اخلاضاااام لر ال

آلجا ، عألى جطءأوعألى كامل  راساااااااااااااايم مبخذة من  رف جمألس الوزراء، متليل ا

اهلادفم إىل لاال بجاجات والب اااااااااارحيات األخرى يامالرتاب، اليت كان جيل فيها الق

 ألبلاو . يانم الطاون لالنزبم لكافم القيم القالألم ل

لقالألم ل آجا  االسبققاق لألقيم اويف نفس الظروف وحتت نفس الصاروا، ميكن متلي 

 لألبلاو .

 الفرع الاالث: سند الرجوع

ن شاااااخص يب بع حبق الرجو  أ ما علا اشااااارتا ات خمالفم، جيوز لكل -. 869املادة 

 زااااااقولم لال اال    عألى أ ليزااااابخألص دينه لواسااااااطم  والم جليلة)اساااااارتجا ( م 

 ضامنيه ويبم الوفاء لها يف مقر هذا األخري.
 ق  800و  802أليها يف املاداني وحيبوى االسااااااارتجا  فضااااااا  عن املبالغ املن اااااااوص ع

 االسرتجا .الز زرة و ق  الع 
ا لزار امل، ف ن مبألغها حيلد  بقإذا كانت  والم االسارتجا  مزاقولم من  رف احل  

 مكان ذي سلدت فيه احلوالم األوىل يف والم مزالدة لال اال   ، مزاقولم لاملقر ال  

 مقر الضامن. 
د  بقا رف املظهر، ف ن مبألغها حيلوإذا كانت احلوالم االساااارتجاعيم مزااااقولم من   

 سرتجا  املقر  ي  يوجل مقر الزا ل لمزلدة لال اال   ، مزقولم ل لزار  والم

 يف املكان الذي يوجل له مقر الضامن.

 الفصل التاسع: التدخل

أو  ن ياني من يباهل لالقبو ميكن لألزاااااااااا ل أو ألي مظهر أو كفيل أ  -. 872املادة 

 اللفع عنل احلاجم.
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يه فارلة ملين مارض لألقيام عأللوميكن لالصاااااااااروا الباليم ألي شاااااااااخص أن يبلخل  

 للعوى الرجو  ليقبل ويلفع الك بيالم.
بطما و الغري أي شاخص آخر كان مأل وميكن أن يكون املبلخل املزاقوب عأليه نفزاه أ  

  قبضى الك بيالم علا  الألها.
اليني و جأله يف ظرف يومي الا ل البوجيل عألى املبلخل إل غ الصاااااااخص الذي الخل أل

عن اق ري    عنل اال بضاء لالضرر الناشئذا األجل يكون مزاؤوال إذا أه ل مراعاة ه

 يالم.للون أن يبجاوز ااويض هذا الضرر مبألغ الك ب
 الفرع األول: القبول بطر(قة التدخل

كون له يف مجيع األ وا  اليت يإن القبو  لطريقم البلخل ميكن   اااو -. 872املادة 

 الرجو   بل  ألو  األجل. فيها حلامل الك بيالم اليت يباني  بوهلا  ق

ألداء ف  دفاها عنل احلاجم  كان ا وإذا اضا نت الك بيالم اايني شخص لقبوهلا أو 

ني أو   عألى من  ااااااااااالر منه هذا البايميكن لألقامل القيام للعوى الرجو   بل احلألو

ن  بوهلا لم عألى الصاااخص املاني فامبنع ععألى املو اني ال  قني إال إذا عرض الك بيا

 هذا االمبنا  لا بجاج.وأثبت 

 لبلخل.المبنا  عن القبو  لطريقم اويف غري ذلك من أ وا  البلخل ميكن لألقامل ا

و   ا له   ميكن له القيام  بل احلألوأما إذا رضااااي لالبلخل عألى ال ااااورة املبقلمم ف

 ألى املو اني ال  قني.من  ق الرجو  عألى من  لر القبو  ألجأله أو ع

لخاال ك ااا يااه لااالك بيااالاام واو ياااه من املبااباالخاال جياال النص عألإن القبو  لطريقاام ال

برب القبو  إذا أغفل هذا البايني فياجيل أن يبضا ن اايني الصخص الذي  لر ألجأله و 

 عألى األك ال ورة  ادرا لفارلة الزا ل.

لبلخل ملظهرين البالاني ملن  اااااااااااااااااالر االقالل لطريقم البلخل يكون مألطما لألقامل وا

 الذي البطم له.لفارلاه عألى الوجه 

ن يطألبوا ر لفارلاه أو الضاااااامنني فيه ألالرغم من القبو  لطريقم البلخل حيق ملن  ااااال
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 أن يزااااااااااااااااألم هلم الك بيالم 800و  802داني من احلامل مقالل دفاهم املبألغ املبني لاملا

 ء.واال بجاج مع البو يل لاإللراء عنل اال بضا

 الفرع الااني: األداء بطر(قة التدخل

ز فيها  مجيع األ وا  اليت جيوميكن   ااااااو  األداء لطريقم البلخل يف -. 870املادة 

 ألجألو بأله.لألقامل القيام للعوى الرجو  سواء عنل  ألو  ا

 ء ألجأله.اه عألى الصخص الذي يقع األداوجيل أن يص ل األداء مجيع املبألغ الواجل دف

وز فيااه إ اااماام آلخر يوم جيليوم البااالي ك ااا جياال أن يبم هااذا األداء عألى األكثر يف ا

 اال بجاج لالم اللفع.

أو  خألني هلم مقر  كان األداءإذا كاانات الك بياالام مقبولام من مبال       -. 873املاادة  

جم املكان لألداء عنل احلا كانت اصاااااااااب ل عألى اايني أشاااااااااخاص يقع مقرهم لنفس

 عنل ع هؤالء األشاااااااااخاص وأن يقيمفيجل عألى احلامل أن يارض الك بيالم عألى مجي

ه إ امم اليوم البالي الذي جيوز في اال بضااااااااااااااااااء ا بجاجا لالم اللفع عألى األكثر يف

 اال بجاج.
جم ني الصاااااااااااااااخص الذي يقوم عنل احلاوإذا مل حيرر ا بجاج يف األجل املبقلم ف ن ع

ون يف  ل املظهرون البالاون هل ا ي ااابقلاألداء أو من  ااالر  بو  الك بيالم لفارلاه و

 من البطامااهم.
الرجو   اء لطريقم البلخل يفقل  قإن  امل الك بيالم الذي يرفض األد -. 874ة املاد

 عألى الصخص الذي   ل األداء لفارلاه.

لم وياني اه ل لراء يوضاااع عألى الك بياإن األداء لطريقم البلخل جيل إثبا -. 875املادة 

اء  ا   ياني هذا الصخص يابرب األد فيه الصخص الذي   ل األداء لفارلاه وإذا مل

 ل ا  الزا ل.

ه ل ساااااابق حترير  إىل من   اااااال منجيل أن ازاااااألم الك بيالم واال بجاج إذا كان   

 األداء لطريقم البلخل.
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لخل احلقوق الناجتم عن يكبزاااااااال الصااااااااخص الذي يؤدي لطريقم الب   -. 876املادة 

ه ال ال أنألبطمني له  قبضااااااااااى الك بيالم إالك بيالم عألى من  ام لاألداء عنه وعألى امل

 جيوز له أن يظهر الك بيالم من جليل.

  األداء لفارلاه.واربأ ذمم املظهرين البالاني لأل و ع الذي مت

ه إلراء يهم من يرتال عألى األداء منويف  الم اطا م علة مبلخألني لألداء يفضاااااااااااااااال عأل

بقى له  ق   القااعالة مع عأل ه لها ال ي  أكثر عالد من املألبطمني ومن يبالخال خ فاا هلاذ     

ل و   اااااااااااال األداء من املبلخل  ااااااااااااا   عألى املألبطمني الذين كانوا يربمون لالرجو

 األفضأليم.

 الفصل العاشر: تعدد النظائر والنسخ

 الفرع األول: تعدد النظائر

 ر منها مماثألم.ميكن حترير الك بيالم يف علة نظار -. 877املادة 

عبرب كل وا ل ا  نص الك بيالم وإالوجيال أن اكون هاذ  النظاارر ماينام لاألر ام يف    

 منها ك بيالم مزبقألم لذااها.

ل عألى نظري وا ل حيق له أن يطأل كال  اامال لك بياالام مل ياذكر لهاا أنها  ررت يف       

صااااااااأن ل عأليه أن خيا ل يف هذا النفقبه ازااااااااألي ه نظارر منها مبالدة وألجل ذلك جي

له  ظهرل  لاملزااااااعلة لألزااااااي للى املاملظهر له مباشااااارة ك ا جيل عألى املظهر أن مي

 ني ى املظهرين أن يايلوا اضااااوهكذا  ااااودا  بى الو ااااو  إىل الزااااا ل وجيل عأل 

 اظهريااهم عألى النظارر اجلليلة.

ن األداء مربئ لألذمم ولو مل يصااااااارتا أ إن األداء الذي يبم ل  لى النظارر -. 878املادة 

 ا طما ألى أن املزااااااقوب عأليه يبقى مألعألى هذا النقو يبطل مفاو  النظارر األخرى، ع

 يقبضيه كل نظري مبض ن لألقبو  مل يزرتجاه.
ونون  واملظهرين البالاني له يكإن املظهر الذي أ ا  النظارر ألشاااااااااااااااااااخاص خمبألفني
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 ياهم واليت مل يقع إرجاعها.مألبطمني  قبضى مجيع النظارر املبض نم لبو 
اسااام  رىيه أن يذكر لالنظارر األخمن وجه أ ل النظارر لألقبو  وجل عأل -. 879املادة 

امل ذا الصخص أن يزأل ه إىل احلالصاخص الذي يكون ليل  هذا النظري وجيل عألى ه 

 الصرعي لنظري آخر.
ل أن يثبت القيام للعوى الرجو  إال لا وإذا امبنع من ازاااااااااأليم النظري ال ميكن لألقامل

 لا بجاج:  
 ن  ألبه؛أن النظري املوجه لألقبو  مل يزألم إليه ع .7
 حل و  عأليه ا  قبضى نظري آخر.اأن القبو  أو األداء مل ميكن  .0

 الفرع الااني: يف تعدد النسخ

 ها نزخا.حيق حلامل الك بيالم أن يزبخرج من -. 882املادة 
 اااااااااال مع ما اشااااااااااب ل عأليه من جيل أن اكون النزااااااااااذ حمبويم عألى نقل مل ق لأل

 حلل الذي انبهي إليه.البظهريات والبيانات األخرى وأن يبني فيها ا
يها ما ليت جرت عألى األ اااااااااااال ويرتال عألوكفالبها لاني الكيفيم اوميكن اظهريها 

 يرتال عأليه من النبارج.
ن يزألم ليل  األ ل وجيل عأليه أ جيل أن ياني يف النزاخم الصخص الذي  -. 882املادة 

 هذا األ ل إىل احلامل الصرعي لألنزخم.
خاص شااااااااااام للعوى الرجو  عألى األوإذا امبنع من ازااااااااااألي ه ف  ميكن لألقامل القي

إليه لال  بت لا بجاج أن األ ااال مل يزاااألم املظهرين أو الكافألني لألنزاااخم إال لال أن يث

  ألبه.
لابارة خراج النزااخم، شاار ا يؤدى لا وإذا اضاا ن األ اال لال آخر اظهري  اررقبل اسااب  

ى لهذا عألى النزااااااخم"أواضاااااا ن عبارة أخر الباليم "البلاء من هنا ال ي ااااااح البظهري إال

 ال عألى األ ل يكون لا  .الذي ميضي في ا ل املانى ف ن البظهري
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 الفصل احلادي عشر: التغيريات

لبغيري ألشاااااخاص املو اون عأليها لال اإذا ورد اغيري يف نص الك بيالم فا -. 880املادة 

 يكونون واملو اون عأليها  بل البغيري مألطمون  ا اضاااااااااااااا نه النص الذي اناوله البغيري

 مألطمني  ا اض نه النص األ ألي.

 الفصل الااني عشر: التقادم

قط  ضي م واملوجهم عألى  الألها ازمجيع اللعاوى الناشئم عن الك بيال -. 883املادة 

 ث ثم أعوام من ااريذ   و  أجل األداء.

حملرر ضي عام من ااريذ اال بجاج اوازاقط دعاوي احلامل ضل املظهرين والزا ل   

لرجو  ل  انت الك بيالم مصب ألم عألى شرا اكيف امللة القانونيم أو ااريذ احلألو  إذا 

 م اريف.

إجراء  امم اللعوى إال من يوم آخرال ازاااااااارى ملة مرور الطمن يف  ا  إ  -. 884املادة 

  ضاري.

يف كبل  اإلدانم أو اعرتاف لاللينوال ينطبق مرور الطمن إذا كان  ل  ااااااالر  كم ل

 القا ع. اوجه إليه الا لعألى من  مزبقل إن  طع ملة البقادم ال يزري  ك ه إال

راءة عنل الطألل لأداء ميني عألى ل عألى أن األشاااااااااااااااااخاص امللعى عأليهم لاللين يألطمون

زااااااان نيم ألفوا عألى أنهم يابقلون عن  ذمبهم ك ا يألطم ورثبهم أو خألفامهم عألى أن حي

 أنه مل يبق شيء من اللين.

م لاالوفاء  ال متكن املطاالبا   (:230-0225مكررة )جاليالة( )القاانون ر م     488املاادة  

لي من أيااام إال حبألو  اليوم األو  البااا لك بيااالاام حياال ااااريذ الوفاااء لهااا يف يوم عياال،   

خ اااو اااا    ألخرى املباألقم لالك بيالم والا ل. ك ا أنه ال ميكن القيام لاإلجراءات ا

 ل.البقليم لألقبو  و اإل بجاج إال خ   يوم ع 
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ي، ميلد هذا هذ  اإلجراءات هو يوم عيل رمس إلسبك ا  أ لإذا كان األجل امل نوا 

 ابخألال األجل  ا األجال. أماا أياام األعيااد اليت    األجال لغاايام اليوم األو  الباالي إلنبهااء هاذ      

 املذكور، ف نها داخألم يف  زاله.

لم األعياد و اابرب  ك اا  ثاا   (:230-0225ثاالثاا )جاليالة()القاانون ر م       488املاادة  

 ضم".ام املو وفم لأنها "عطل ماوالرمسيم األي

قانونيم أو ال اصاااااااااااااااا ل اآلجا  ال (:230-0225رالاا)جليلة()القانون ر م  488املادة 

 اإلافا يم يومها الذي ابلأ فيه.

ن ااااوص   ضاااااريم في ا علا احلاالت امل  ال يقبل أي يوم منقم سااااواء أكانت  انونيم أو 

 من هذا القانون. 809و 827عأليها يف املواد 

عألى اقليم  : امل ااااااريف املرتابم (230-0225خامزاااااا)جليلة()القانون ر م  488املادة 

ن هذا ملكألفم لاللفع مغألقم  ا  كوك بيالم لألقبو  خ   يوم اكون فيه املؤساازاام ا 

 نفس اليوم جتاريم لألبزااااليل حيل أجألها يف اليوم من أيام الا ل، أو عألى اقليم أي ور م

ل ليوم هذا  يصااار الزااا ل يف الو ت املناساا  الذي ملاكون عألى نفقم املزااقوب عأليه 

 راعي هذا اإلشاار.اإلغ ق، أو عألى الزا ل أو احلامل الذي مل ي

رف اإلغ ق املقلم لألزااااااااا ل من   يابرب مقلما يف الو ت املناساااااااال اإلشاااااااااار ليوم 

ألى ألال وجبها هذا األخري ملينا، عاملزااااااقوب عأليه عنل إلرام الا أليم اليت أ ااااااابح   

 ير.اقل

 الباب الااني: يف السند لألمر

 :حيبوي سنل األمر عألى (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  588املادة 

الألغم يف نفس النص واملكبولم ل  يغم شرا األمر أو از يم الزنل امللرجم .7

 املزبا ألم لبقرير ؛

 الوعل ل   يل وال شرا للفع مبألغ ماني؛ .0

 اايني  ألو  أجل اللفع؛ .0
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 اايني املكان الذي  رر فيه اللفع؛  .2

 و ألمر ؛اايني الصخص الذي جيل أن يبم اللفع له أ .4

 ا الزنل؛اايني املكان والباريذ الألذين  رر فيه  .3

 إمضاء حمرر الزنل أي )املألبطم(. .1

 املادة أ ل البيانات املذكورة يف ال ي ح كزنل ألمر الزنل اخلالي من -. 886املادة 

 لفقرات الباليم.الزالقم إال يف احلاالت املن وص عأليها يف ا

 .  يال واجل اللفع عنل اال   إن سنل األمر الذي مل ياني فيه ااريذ احلألو

هو نفزااه و إنصاااره هو مكان اللفع إذا مل يكن لالزاانل اايني خاص ف نه يال مكان

 املكان الذي له مقر املألبطم.

مبه كان ع ل املألبطم أو مكان إ اإذا مل ياني مكان  انل اسااااااااااااااااام املألبطم أعبرب م

 مكانا لأللفع.

 انل  ابرب حمررا لاملكان املبنيإن ساااااانل األمر الذي مل يذكر له مكان إنصاااااااره ي 

 اسم املألبطم.

ر إ امم األمر اعبرب منصااااأ يف مق نل إذا مل ياني  انل اساااام املألبطم مكان إنصاااااء ساااا  

 املألبطم.

ن اليوم الذي األمر اعبرب هذا الباريذ م إذا مل ياني يف سااانل األمر ااريذ اكبباب سااانل 

 سألم فيه الزنل لأل زبفيل.

نافيم ألقم لالك بيالم ما مل اكن ماطبق عألى سااااانل األمر األ كام املبا -. 887املادة 

 لطبيابه وذلك يف األ وا  اآلايم:

 (؛807 - 801ظهري )من املادة الب .7

 (؛868-860 ألو  األجل )املادة  .0

 (؛823إىل  869األداء )املواد  .0
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 (؛832و 809و 808و 803إىل  827دعاوي الرجو  لالم اللفع )املواد  .2

 (؛836إىل  831اال بجاجات )املواد  .4

 ( ؛839الرجو  )املادة  .3

 (؛873إىل  870اللفع لطريقم البلخل )املواد  .1

 ( ؛881و  882النزذ )املاداني  .7

 (؛880البغيريات )املادة  .5

 (؛882إىل  886البقادم)املادة  .72

منع بهم لها  ك ا و زاب اآلجا  وأيام األعياد الرمسيم وأيام الا ل املص .77

 (.802آجا  البأجيل )

لي أجنيب لالك بيالم الواجبم اللفع ل واطبق أيضاااا عألى سااانل األمر األ كام املباألقم 

( 862ملادة عأليه )الفقرة الرالام من ا أو يف مو ن غري املو ن الذي له مقر املزاااااااااااقوب

نبارج (، واأل كام املباألقم ل817دفاه )املادة  ولاخب ف البيانات املباألقم لاملبألغ الواجل

  ولنبارج إمضاااااء شااااخص ليس ليل  819دة الصااااروا املبينم لاملا  وضااااع اإلمضاااااء عألى 

 (.818اوكيل أو جتاوز  لود وكالبه )املادة 

( ويف 826و  866الكفالم )املاداني ك ا اطبق عألى سااااااااااااانل األمر األ كام املباألقم ل

 الكفيل ذ  املادة، ف نه إذا مل يانيال اااورة املن اااوص عأليها لالفقرة الزاااادسااام من ه  

 عألى املألبطم لزنل األمر. يكفأله ف ن كفالبه اال مق ورة الصخص الذي

ل كيفيم اليت يألبطم لها  اليكون حمرر سااااااااااااااااااانل األمر مألطما عألى ال -. 888املادة 

 الك بيالم.

ل أن ل ملة من اال    عأليها جيإن الزاااااااااانلات لألمر الواجل دفاها لا -. 889املادة 

 .808ادة املاارض عألى او يع مكبببها يف اآلجا  املاينم ل

الزاااااانل.  ذ البو يع عأليها ل مضاااااااء حمررويبلأ األجل الذي جيري لال اال    من ااري
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يكون يجل إثبات امبناعه لا بجاج ووإذا امبنع احملرر من وضاااااااااااااااع او ياه لبارخيه ف 

 اارخيه مبلأ ألجل اال   .

ن و ا لألمر إال إذا كان ذلك م ال ميكن لأل لين الوفاء لواساطم سانل   -. 892املادة 

م ما إذا مل  بى يف هذ  ال ورة ويف  ال عأليه  ارا م من الطرفني ومبينا عألى الفااورة 

ف ن اللارن  ما اليت األت إرساااا  الفااورة،ي ااال سااانل األمر إىل اللارن خ   الث ثني يو

عأليها  لى امللين  زاال الصااروا املن ااوص ل ميكنه أن ي االر ك بيالم واجبم القبو 

 . ويال الغيا كل اشرتاا خمالف.808لاملادة 

ب ليل آجا  املباألقم لاإلشااااااااااهار ول 838و 328اطبق مقبضاااااااااايات املواد  -. 892املادة 

 عألى سنل لألمر. اال بجاجات، عألى اال بجاج املال لالم اللفع

 يف الشيك :الباب الاالث

 يف إنشاء الشيك وشكله :الفصل األول

 يبض ن الصيك البيانات الباليم: -. 890املادة 

 غم اليت كبل لها؛از يم شيك ملرجم يف نص الزنل نفزه لالأل .7

 البوكيل املطألق اجملرد للفع مبألغ ماني؛ .0

 اسم املزقوب عأليه؛ .0

 اايني املكان الذي جيل فيه اللفع؛ .2

 اايني ااريذ إنصاء الصيك ومكانه؛ .4

 الزا ل.اسم واو يع  .3

ملادة البيانات املذكورة يف ا ال ي ااااح شاااايكا الزاااانل الذي ينق ااااه أ ل -. 893املادة 

 الزالقم إال يف احلاالت اآلايم:

 ص عأليه، مكان اللفع ما مل خي يابرب املكان املاني  انل اسم املزقوب .7

م إىل جانل اسااااام املزاااااقوب  يف الزااااانل خ ف ذلك، وإذا عينت علة أمكن
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  أوال؛يف املكان املاني عأليه، يكون اللفع

ع يف ومن أي ليان آخر يكون اللفوإذا كان الصااااااايك خاليا من هذ  البيانااأ .0

 أل زقوب عأليه؛املكان الذي اوجل له املؤسزم الرريزيم ل

  انل برب منصأ يف املكان املبنيإذا خ  الصايك من ليان مكان إنصااره، اع   .0

 اسم الزا ل.

من  رف  يك غري مطالق لألشكا  املزأل مشيابرب غري  ا  ألن يكون شيكا، أي 

يابرب  لبيانات املفروضاام، ولكنه  لاملؤساازاام امل اارفيم،أوأي شاايك  ل خ  من أ ل ا 

 ا الزنل.سنلا عاديا إلثبات اللين إذا اوفرت شروا هذ

صاء رفيم اكون لليها، و ت إنال جيوز ساقل شيك إال عألى مؤسزم م   -. 894املادة 

 يها  وجل الصااااااايك  بقا الافاقهلا الب ااااااارف ف الزااااااانل أر ااااااالة لألزاااااااا ل حيق  

  رحيأوض أ.

ون كل مؤسااازااام  رض، وكل هيئم يق ااال لاملؤسااازااام امل ااارفيم يف مفهوم هذا القان

 ن ازقل عأليها الصيكات.خيو  هلا القانون    يم مزك  زالات ميكن أ

ا ل وىل وضااع الر اايل مع أن الزاايألطم الزااا بأوالصااخص الذي يزااقل حلزاااله أن يب

 امل دون غريهم.ب غري  يبقى مألطما شخ يا لأل ظهرين واحلحلزا

ن من ساااااقل عأليهم الصااااايك كانت وعألى الزاااااا ل دون غري  أن يثبت عنل اإلنكار أ

ال مرور جود الر يل واو ع اال بجاج للليهم أر الة و ت إنصاره. وإال كان ضامنا لو 

 اآلجا  احمللدة.

يم عألى شكل ريم اإلسا ميم املوريبان  هوإن الزانلات املزاقولم والواجبم البزاليل لاجل   

 غري مؤسزم م رفيم. شيكات، ال اابرب شيكات  قيقم، إذا سقبت عألى

بربت ألى الصااايك عبارة القبو  اعال خيضاااع الصااايك لألقبو . وإذا كببت ع -. 895املادة 

 كأن مل اكن.
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ه ر يل  ليق عألى الصيك الذي يوجل لغري أنه جيل عألى املزاقوب عأليه أن يؤشر لالب 

حمبفظا  قى ر ايل الصيك يف هذ  احلالم يقالأله إذا  ألل الزاا بأواحلامل منه ذلك ويب 

 .ىل غايم انبهاء أجل البقليمله ل ا  احلامل وحتت ض انم املزقوب عأليه إ

ال لالم لصيك. وال جيوز رفض الب ليق إيبم الب ليق لبو يع املزقوب عأليه عألى وجه ا

 كفايم الر يل.

وا مل لق لصيك يزقل  بقا لألصرجيوز لناء عألى  ألل الزاا ل أن يزاببل  الصايك ا   

 .893 املن وص عأليها يف الفقرة األخرية من املادة

 ميكن اشرتاا دفع الصيك: -. 689املادة 

 نه لكأل م "ألمر"؛إىل شخص مز ى ماأوللون شرا  ريح يارب ع .7

هذا ألمر"أوأي لفظ آخر ليس إىل شاخص مز ى مع شرا يارب عنه لكأل م "ل  .0

 املانى؛

 لألقامل. .0

أوأيم ه عألى عبارة "أو حلامأله"الصاايك املزااقوب مل ااألقم شااخص مزاا ى واملن ااوص في   

الصيك  امأله. وجيري احلكم نفزه عألىعبارة أخرى افيل هذا املانى، يابرب شايكا حل 

 اخلالي من ليان اسم املزبفيل.

 جيوز أن يزقل الصيك ألمر الزا ل نفزه.

 يزقل الصيك حلزاب الغري. جيوز أن

 ا  ساااقبه لني علة مؤسااازاااات   ال جيوز أن يزاااقل الصااايك عألى الزاااا ل نفزاااه إال  

 ك حلامأله.ممألوكم لنفس الزا ل لصرا أال يكون هذا الصي

 ن مل يكن.يابرب اشرتاا الفارلة يف الصيك كأ -. 897املادة 

ان ألغيار ساااااواء أكان يف املكجيوز اشااااارتاا دفع الصااااايك  قر أ ل ا -. 898املادة 

لغري ن آخر، لصاارا أن يكون هذا االذي يوجل له مو ن املزااقوب عأليهأويف أي مكا
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 مؤسزم م رفيم.

ا كان ار ضااااااااال إرادة احلامل، إال إذ ال جيوز فضااااااااا  عن ذلك اايني هذا احملل املخب

 املركطي يف املكان نفزه. كالصيك مزطراأواحملل املخبار حملدا لالبن

ألغ احملرر  ام يف آن وا ل اعبرب املبإذا  رر مبألغ الصاااااااايك لاأل رف واألر  -. 899املادة 

 لاأل رف عنل االخب ف.

ذكورة اء الصااااايك وفقا لأل قبضااااايات امل ويف هااني احلالبني، يألطم املزاااااقوب عأليه لأد

 أع  .

ال ابوفر فيهم أهأليم  إذا كان الصاااااااااااااايك حي ل او ياات أشاااااااااااااااخاص  -. 922املادة 

ها ألي  يني أو او ياات ليس من شااااأنااللبطامأواو ياات مطورةأواو ياات أشااااخاص وه

 شااااااااخاص الذين و ع لامسهم، ف نساااااااابل آخر أن األطم األشااااااااخاص املو اني له أو األ

 م.البطامات املو اني اآلخرين اظل مع ذلك  قيق

 للون افويض مكبوب للى خرال جيوز او يع شااااايك نيالم عن شاااااخص آ -. 922املادة 

ل املألطم يض مزبق، ف ن مو اه هو الو ياملزاقوب عأليه.وإذا مت او يع الصايك للون افو  

 م عنه.ت سبؤو  إىل من ادعى النياللاللفع، ف ن سلد  آلت إليه احلقوق اليت كان

 م.ويزري احلكم نفزه عألى من جتاوز  لود النيال

يابرب غري الزاااااا ل ضاااااامن لألبزاااااليل و   (230-0225)ماللم( )القانون ر م 209املادة 

 موجود كل شرا يقضي لبقألأله من هذا الض ان.

لوفاء  قبضاااى شااايك مزاااألم   ال يبجلد اللين لقبو  دارن ا (:230-0225القانون ر م ) 

ت إىل أن قى  ار ا لكل ما له من ضااا اناإليه. و يرتال عألى ذلك، أن اللين األ اااألي يب

 يبم الوفاء لالصيك املذكور.

نبه حتت كل شااايك ابوفر مؤو (230-0225مكررة )جليلة( )القانون ر م  920ة املاد

ا حلامل  وافقم الزااا ل، ما اارف الزااا ل جيل أن ي االق من  رف الزااا ل أو ا 
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وا ا الصااايك لآخر  اااادر وفق الصااار  علا  الم اخبيار املزاااقوب عأليه أن يزاااببل  هذ 

 من هذا القانون. 893املن وص عأليها يف املادة 

يم يثبت هويبه لوثيقم رمس جيل عألى شااااخص يقلم شاااايكا لألبزااااليل أن  -. 923املادة 

 حت ل  وراه.

 في ا خيص األشخاص الطبيايني: .7

 لطا م الباريف الو نيم؛ .0

 ؛لطا م اإل امملالنزبم لألجانل املقي ني .0

 قي ني.يم لالنزبم لألجانل غري املجواز الزفرأوما يقوم مقامه إلثبات اهلو .2

 في ا خيص األشخاص املانويني:  .4

ك از هذ  الا أليم، وكذلألشخاص الطبيايني املخولني إلجن أو هويم الصخص .3

 ضرارل.ل عنل اإلدارة الاامم لألر م البزجيل فيزجل البجارةأور م البزجي

 تداول الشيك :الفصل الااني

 ص مزاا ى يكون  ال  لألبلاو إن الصاايك املصاارتا وفام  مل ااألقم شااخ    -. 924املادة 

 األمر"أوللونه.لطريق البظهري سواء كان مبض نا  را م شرا "

يم عبارة بض ن عبارة "ليس ألمر"أوأالصايك املصارتا وفام  مل األقم شخص مز ى، وامل   

 .شكل وآثار احلوالم الااديم أخرى افيل هذا املانى ال يبلاو  إال  قبضى

هري بطم آخر، وجيوز هلؤالء اظجيوز البظهري لألزااااااااا ل نفزااااااااهأوألي مأل  -. 925املادة 

 الصيك من جليل.

 را وكل شاااااارا مقيل له يابربجيل أن يكون البظهري ل   يل وال شاااااا -. 926املادة 

 كأن مل يكن.

 إن البظهري اجلطري لا ل. -. 927املادة 

 ويابرب لا   كذلك اظهري املزقوب عأليه.
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 ألى لياض.يال البظهري لألقامل  ثالم اظهري ع -. 928ة املاد
 زقوب عأليه ثالم إلراء إال إذا كان لأليابرب البظهري إىل املزقوب عأليه   -. 929املادة 

 ليت سقل عأليها الصيك.علة مؤسزات و  ل البظهري مل ألقم مؤسزم غري ا
وأن هأوعألى ور م مب اااااألم "و اااااألم" جيل أن يقع البظهري عألى الصااااايك ذاا -. 922املادة 

 يو اه املظهر.
ملظهر يقب اااااار البظهري عألى او يع ا  وجيوز أن ال ياني اساااااام املزاااااابفيل ك ا جيوز أن 

ن ن البظهري  اااااااااااااااااااااااقيقا إال إذا كا)البظهري عألى لياض(، ويف هذ  احلالم ال يكو

 مكبولا عألى ظهر الصيكأوالو ألم.

عن الصاااااااايك وال سااااااااي ا مألكيم  ينقل البظهري مجيع احلقوق الناشاااااااائم -. 292املادة 

 الر يل.

 :جيوز لألقامل يف  الم البظهري عألى لياض

 ؛أن ميأل البياض لامسهأولاسم أي شخص آخر .7

 خر؛أن يظهر الصيك من جليل عألى لياضأولصخص آ .0

 ون اظهري .أن يزألم الصيك لألغري دون ملء البياض ود .0

 خمالف. يض ن املظهر الوفاء ما مل يرد شرا -. 920املادة 

ا  من يؤو  طم لالضاا ان يف هذ  احلالم جتوجيوز لأل ظهر أن مينع اظهرياجليلا، وال يألب

 إليهم الصيك لبظهري ال ق.

زااألزااألم امأله الصاارعي مبى أثبت  قه ليابرب احلارط لصاايك  الل لألبظهري   -. 923املادة 

 بظهري األخري عألى لياض.لمن البظهريات غري منقطام ولو كان ا

ري ا كأن مل اكن ومبى كان البظهواابرب يف هذا الصااااااأن البظهريات املصااااااطل عأليه

صااااااااايك ألى البظهري األخري مكبزااااااااابا لألعألى لياض مببوعا لبظهري آخر اعبرب املو ع ع

  وجل البظهري عألى لياض.
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بقا أل كام   جيال املظهر مزؤوال إن البظهري الوارد عألى شايك لألقامل  -. 924املادة 

 نل إىل شيك ألمر.الرجو ، وال يرتال عن هذا البظهري حتو  الز

لذي اد  كان، ف ن املزبفيل اإذا فقل شاخص  يازة شيك ألمر، ألي    -. 925املادة 

 إذا ال يألطم لالبخألي عنه إال 916ادة يثبت  قه فيه لالكيفيم املن ااااااااااااااوص عأليها يف امل

 عأليه خطأ جزي ا. كان  ل   ل عأليه لزوء نيمأواراكل يف احل و 

ل الصاااايك أن يب زااااكوا جتا   ال جيوز لألشااااخاص امللعى عأليهم لزااااب  -. 926املادة 

ني ما مل يم لالزاا ل وحبامأليه الزالق احلامل لاللفو  املزاب لة من ع  ااهم الصاخ ا   

 إلضرار لامللين.زاله الصيك ايكن احلامل  ل اا ل لاكب

ل رة "مبألغ البق ااااااااايل"أومن "أججيوز لألقامل مبى اضاااااااا ن البظهري عبا  -. 927املادة 

كيل أن ميارس مجيع أيم عبارة أخرى افيل جمرد البو االساااااااااااابخ ص"أو"البوكيل"أو

 بوكيل.ه أن يظهر  إال عألى سبيل الاحلقوق الناجتم عن الصيك، غري أنه ال جيوز ل
اليت ميكن   زااااكوا جتا  احلامل إال لاللفو لأل ألبطمني يف هذ  احلالم أن يبوال جيوز 

 الب زك لها جتا  املظهر.
 نه األهأليم.وكيألي لوفاة املوكل أو لفقلاال انبهي الوكالم اليت يبض نها البظهري الب

جل جاج أو احلا ااااااال لال انقضااااااااء أال يرتال عن البظهري ال  ق ل  ب -. 928املادة 

 إال آثار احلوالم الااديم.البقليم 
ة الزالقم، ما األجل املصار إليه يف الفقر يابرب البظهري للون ااريذ  ا ا   بل انقضااء  

 مل يثبت خ ف ذلك.
 ل اطويرا.مينع اقليم ااريذ األوامر لاللفع، ف ن و ع ع

 الضمان االحتياطي :الفصل الاالث

 طريا ض انا ا بيا يا.جيوز أن يض ن وفاء الصيك كأليا أوج -. 929املادة 

و من عأليه، ك ا جيوز أن يكون ول ويقلم هذا الضاااا ان من الغري، ما علا املزااااقوب 

 أ ل املو اني عألى الصيك.
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ااهأوعألى و اااااااألم أو حمرر يكبل الضاااااا ان اال بيا ي عألى الصاااااايك ذ   -. 902املادة 

 مزبقل يذكر فيه مكان  لور .
م هلا ويو اه بيا ي"أو أيم عبارة أخرى مماثأللابارة "عألى ساااابيل الضاااا ان اال ويارب عنه 

 الضامن اال بيا ي.
مل  يع الضااا ان عألى وجه الصااايك ما ويابرب الضااا ان اال بيا ي  ا ااا  من جمرد او  

 يباألق األمر لبو يع الزا ل.

قلما مي  لم لفارلاه وإال اعبرب جيل أن ياني يف الضاااااااااااااااااا ان اال بيا ي الطرف الذ

 ل ا  الزا ل.

 ون.فيم اليت يألبطم لها املض يألبطم الضامن اال بيا ي لنفس الكي -. 902املادة 

ي ساابل اللبطام املضاا ون لا   أليكون ااهل الضااامن اال بيا ي  ااقيقا ولو كان ا

 كان غري الايل يف الصكل.

ضااا ون قوق الناشااائم عنه جتا  امليكبزااال الضاااامن اال بيا ي عنل وفاره لألصااايك احل

 جل الصيك.وجتا  األشخاص املألطمني حنو هذا األخري  و

 شيكالفصل الاالث مكررجد(د: يف ضمانات ال

 القسم األول: يف الضمان اإلحتياطي

 بألغ  : ميكن ضااااااااا ان الوفاء(230-0225مكررة)جليلة( )القانون ر م  029املادة 

 الصيك كأليا أو جطريا لض ان ا بيا ي.

 اني زااااااااااااقوب عأليه أو  بى من أ ل املوالغري ما علا املويكون هذا الضاااااااااااا ان من 

 لالصيك.

يا ي سواء عألى مينح الض ان اإل ب (:230-0225ثالثا)جليلة()القانون ر م  029املادة 

كان الذي متت زبقألم يبني فيها الباريذ واملالصايك أو عألى الور م املب ألم له أو لور م م 

 فيه.

ألم و يذيل بيا ي" أو لأيم  ااااااايغم أخرى مماثإ ويارب عنه لكأل ات "مقبو  كضااااااا ان 
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 لبو يع ضامن الوفاء مع ليان امسه و عنوانه.

إال إذا  ضاامن الوفاء عألى وجه الصيك  ويابرب الضا ان اإل بيا ي  ا ا   جرد او يع  

ال  الضااا ان اسااام املضااا ون وإ كان  اااا ل البو يع هو الزاااا ل. وجيل أن يذكر يف

 يابرب الض ان ماطى لألزا ل.

 اء  ثل ما البطميألبطم ضامن الوف  (:230-0225رالاا:)جليلة()القانون ر م  029ادة امل

 له الصخص الذي منقه الض ان.

ي ساابل لبطام الذي ضاا نه لا   ألويكون البطام ضااامن الوفاء  ااقيقا وإن كان اإل 

 آخر غري عيل يف الصكل.

م عن الصيك الناجتنه يكبزال احلقوق  إذا أوفى الضاامن اإل بيا ي  بألغ الصايك، ف   

 قبضى الصيك.جتا  املض ون واملألبطمني جتا  هذا األخري  

 القسم الااني: يف التأشري

نم لوجود البأشااااري ميثل ضاااا ا  (:230-0225)جليلة()القانون ر م  خامزااااا 029املادة 

 الر يل يف ااريذ وضاه عألى الصيك.

 لر يل.اوفر ا لبأشري إذا ماال جيوز لأل  ريف املزقوب عأليه أن يرفض وضع ا

 رف البنك لبج يل الر يل.عألى أن وضع البأشري ال يقبضي االلبطام من  

 القسم الاالث: يف التصد(ق

أو  امأله  ميكن لزا ل الصيك (:230-0225سادسا )جليلة()القانون ر م  029املادة 

عألى  صاايك إذا كان احلزاااب مبوفراأن يطألل من امل ااريف املزااقوب عأليه، ا االيق ال

 زا ل.ال لاملوافقم املكبولم لألالر يل. وعألى كل  ا  ال ميكن ا ليق الصيك إ

حلامل املزااقوب عأليه و فا عألى ا عنلما يبم ا االيق الصاايك، يبقى ر اايل  يف ضاا ان  

 من هذا القانون.  906ملادة بقليم املصار إليه لاإىل نهايم أجل ال

 وة ف املزقوب عأليه، ابض ن، عوينبج الب اليق عن وضع  يغم عألى الصيك من  ر 
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لصااااايك وذكر ارخيه واملبألغ الذي  رر له اعألى او ياه، البيانات املباألقم لالب اااااليق وا

قم ميكانيكيم يلبيانات لاسبا ا   راملؤسزم املزقوب عأليها. و جيل أن اوضع هذ  ا

 ات عن كونها موثو م.لألرت يم أو الطباعم ال متقى اوفر كل الض ان

الم أليم شاايك م االق، متكن، اإلساابجيف مجيع احلاالت اليت يكون مطالبا فيها لبزاا

ن وص يك مت إ لار  ض ن الصروا املهلذ  املطالبم ل افم مقبولم عن  ريق ازأليم ش 

 نون.مكررة من هذا القا 920عأليها يف املادة 

 نات الشيكالقسم الرابع : يف البطاقات املسماة ضما

ع حتت ا رف يزوغ لألبنك أن يض(: 230-0225سالاا )جليلة()القانون ر م  029املادة 

لض ان ل أن يبني لوضاوا يف لطا ات ا زلناره لطا ات يطألق عأليها ضا انات الصايك. جي  

 املض ونم.يكات احللود اللنيا لأل بالغ الفرديم لالنزبم لألص

طم عن  ريق شاايكات مضاا ونم لواساا  و ميكن لألطلناء املزاابفيلين إجناز ازااليلااهم 

 اقليم البطا م.

 التقد(م والوفاء :الفصل الرابع

 .الصيك مزبقق الوفاء  جرد اال    -. 900املادة 

 ويابرب كل ليان خمالف لذلك كأن مل يكن.

 وم اقلميه.باريذ إل لار ، جيل وفام  يف يكالصيك املقلم لألوفاء  بل اليوم املبني فيه 

ميه مزاااابقق الوفاء لها، وجل اقلإذا كان الصاااايك  ااااادرا  وريبانيا و -. 903املادة 

 لألوفاء داخل أجل عصرين يوما.

ملبني عألى كون واجل الوفاء من اليوم اإذا كان الصااايك  اااادرا خارج موريبانيا ف نه ي 

 وجه الصيك كباريذ إل لار .

  م  ثالم اقلميه لألوفاء.يابرب اقليم الصيك إىل غرفم املقا -. 490املادة 

قليم وفاء ولو لال انقضاااااااء أجل اجيل عألى املزااااااقوب عأليه أن يقوم لال -. 905املادة 
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يف املادة  يك خر ا لألمر املن وص عأليهالصايك، ك ا يباني عأليه الوفاء إذا أ لر الص 

 .930أواملنع املن وص عأليه يف املادة  931

االسبا ا     الم فقلانه أو سار به أو ال اقبل ماارضام الزاا ل عألى وفاء الصايك إال يف   

يباني عألى  و الب فيم القضاريم لألقامل.البلليزاي لألصيكأواطويرهأويف  الم البزويم أ 

 ألم يف يف ا كانت الوسيألم املزباالزاا ل أن يؤكل كبالم ماارضابه ل فم فوريم ك  

 م لالوثارق املفيلة.اارضاألك الكبالم، وأن يلعم األك امل

الصااايكات املزاااأل م أل اااقاب   يباني عألى كل مؤسااازااام م ااارفيم أن ابني عألى  ااايغ 

ل آخر غري لم املاارضاام اساابنادا إىل سااباحلزااالات، الاقولات اليت يبارضااون هلا يف  ا

 األك األسباب املن وص عأليها يف هذ  املادة.

ريس وألساااااااباب أخرى، أمر ر ملذكورإذا  ام الزاااااااا ل لاملاارضااااااام لالرغم من املنع ا

 .ى ولو كانت هنار دعوى أ أليماحملك م لناء عألى  ألل احلامل، لرفع اليل  ب

 يبه عألى آثار الصيك.ال اأثري لوفاة الزا بأوفقلان أهأل -. 906املادة 

ه إيا  ل عنل وفاره لألصااايك لبزاااألي جيوز لأل زااقوب عأليه أن يطالل احلام  -. 907املادة 

 يه أن يرفض الوفاء اجلطري.جيوز لأل زقوب عألمع البو يع عأليه وال 
ها مألطمم ملؤسازاام امل ارفيم املزااقوب عألي  إذا كانت املؤونم أ ل من مبألغ الصايك، ف ن ا 

فض هذا وال ميكن لألقامل عأليه أن ير لارض أداء الصاااااااايك يف  لود املؤونم املبوفرة،

 األداء اجلطري.
يك وأن ياطى ات الوفاء عألى الصاالل ل ثبيف  الم الوفاء اجلطري لأل زااقوب عأليه أن يطا

 إلراء لذلك.
قوق لبوا اال عألى الصاايك ذااه من  ويافي هذا البو اايل املثبت عألى ساانل مزاابقل كا 

 الطالع اجلباري.
ن املبألغ ظهرين لقلر القي م املؤداة مإن األداءات اجلطريم اربئ ذمم الزااااااااااااااااااااا بني وامل

 األ ألي. 
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 ملبألغ البا ي.اوجيل عألى احلامل القيام لا بجاج علم وفاء 

 يح.ارتض عأليه عألى الوجه ال قافرتض لراءة ذمم من ويف شيكا غري م -. 908املادة 

زااااألزاااال ألبظهري لأن يبققق من انبظام ايألطم املزااااقوب عأليه عنل وفاء الصاااايك القالل ل

 هرين.البظهريات، لكنه ال يألطم لفقص او ياات املظ

احمللد  م جاز وفاء مبألغه يف األجلإذا اشاااااارتا وفاء الصاااااايك لا ألم أجنبي -. 909املادة 

كان لألقامل  ا مل يقع الوفاء يوم البقليملبقلميه لاألو يم  زاال ساااار  يوم الوفاء. ف ذ 

 .، يوم البقليم أو يوم األداءخيار املطالبم  بألغ الصيك  زل سار األو يم

 .ي م الا ألم األجنبيم لاألو يم يببع الارف الزارل يف موريبانيا يف اايني 

فاء لا ألم ذا اشرتا الزا ل أن يبم الوال ازاري القواعل الزاالف ذكرها يف  الم ما إ  

 أجنبيم.

  عن ختبألف  ي بها يف لألل إ ااااالار إذا عني مبألغ الصااااايك لا ألم حت ل امسا مصااااارتكا

 ون لا ألم لألل الوفاء. ي بها يف لألل الوفاء، فيفرتض أن األداء يك

البقليم   ال ااااارف اجلاري لها الا ل يومقبضااااايات هذ  املادة مع مراعاة  واننياطبق م

 لألوفاء.

سااابنادا و سااار به أن يطالل لالوفاء اجيوز ملالك الصااايك يف  الم فقلانه أ -. 932املادة 

 إىل نظري ثان أو ثال  أو رالع وهكذا.

لع وهكذا، اظري ثان أو ثال  أو روإذا عجط من فقل الصااايكأوسااارق عأليه عن اقليم ن

أمر من وق وأن حي ل عألى ذلك الوفاء لجاز له أن يطالل لوفاء الصايك الضااراأواملزار   

 الم.ألصيك للفاار  وأن يقلم كفرريس احملك م املخبص لصرا أن يثبت مألكيبه ل

املزروق ل عألى مالك الصايك املفقودأو يف  الم رفض الوفاء، عألى الطألل املذكور، جي

م الا اال  بجاااجااا حيرر عألى األكثر يف يوأن يقاالم ا لكي حيااافظ عألى مجيع  قو ااه

 967املادة  اإلع مات املن وص عأليها يف املوالي النقضااء أجل البقليم. وجيل أن اوجه 
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 اينم يف املادة املذكورة.إىل كل من الزا ل واملظهرين داخل اآلجا  امل

جل زااروق احل ااو  عألى نزااخم ثان، و إذا أراد مالك الصاايك املفقودأوامل -. 932املادة 

  امسه يباني عألى هذا األخري أن ياريعأليه أن يبوجه لالطألل إىل مظهر  املباشاااااااااااااااااار. و

هر الذي ملطالبم من مظهر إىل املظويزاااعل  عألى مطالبم مظهر  هو وهكذا اب اااعل ا

 و املزروق.رر مالك الصيك املفقود أوا بأله  بى انبهي إىل سا ل الصيك. ويبق ل ال 

لال  629ة  الفقرة الثانيم من املاديزاااااقط البطام الكفالم املصاااااار إليه يف -. 930املادة 

 م.أيم مطالبم أو مبالام  ضاري ان رام ملة سبم أشهر إذا مل اقع خ   امللة

 الشيك املسطر :الفصل اخلامس

ثار ر  ويكون هلذا البزاااطري اآلجيوز لزااا ل الصااايك أو  امأله أن يزاااط  -. 933املادة 

 املبينم يف املادة املواليم.

 ا ا.صيك ويكون البزطري عاما أو خيقع البزطري لوضع خطني مبوازيني عألى وجه ال

فيم"أو ي ليان أو نقطم "مؤسزم م ريكون البزطري عاما إذا مل يكن لني الزطرين أ

رفيم كان لني الزااطرين اساام مؤساازاام م اا  البزااطري خا ااا إذاعبارة مماثألم ويكون 

 "مؤسزم م رفيم".

ز حتويأله أما البزطري اخلاص ف  جيو جيوز أن حيو  البزاطري الاام إىل ازاطري خاص.  

 إىل ازطري عام.

 كن.م امل رفيم املاينم كأن مل ييابرب الصطل عألى البزطري أو عألى اسم املؤسز

أل ل  شاايكا مزااطرا ازااطريا عاما إال  وب عأليه أن يويفال جيوز لأل زااق -. 934املادة 

 زلناره أو ملؤسزم م رفيم.

م زاااطريا خا اااا إال إىل املؤسااازااا   ال جيوز لأل زاااقوب عأليه أن يويف شااايكا مزاااطرا ا  

 ب عأليها. املؤسزم امل رفيم هي املزقو امل رفيم املاينم أو إىل زلونه إن كانت هذ 
بق يل ن األجأ إىل مؤسزم م رفيم أخرى لأمع ذلك جيوز لأل ؤسازام امل ارفيم املاينم    
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  ي م الصيك.
ؤسزم ر إال من أ ل زلنارها أو مال جيوز ملؤسازام م ارفيم أن حت ال عألى شايك مزاط      

 م رفيم أخرى.
ين اثنني إال إذا ااألق األمر لبزاااااطري وال ميكن أن يوفي بألغه من  رف املزاااااقوب عأليه

 أ له ا ألجل البق يل من غرفم املقا م.
ورة نل علم مراعاة األ كام املذكوب عأليه أو املؤساااازاااام امل اااارفيم ع يزااااأ  احملزاااا 

 أع  ، يف  لود مبألغ الصيك.
ون دراجها يف احلزااااب واليت اكاابرب  ثالم شااايكات مزاااطرة، الصااايكات املاني إ 

  ادرة لاخلارج ومزبققم الوفاء  وريبانيا.

 يف الرجوع لعدم الوفاء :الفصل السادس

 املظهرين يرجع عألى أن الصيك حلامل جيوز (225-0202جليلة القانون ر م  (935 املادة
 عن االمبنا  وأثبت ُيوَف ومل القانوني األجل  لمه يف إذا اآلخرين واملألبطمني والزا ل

 :اآلايم الطرق الوفاء ل  لى
 ؛ – ا بجاج – رمسي حمرر .7
 يوم ذكر مع الصيك ذات عألى مؤرخ ومكبوب عأليه املزقوب عن  ادر ليان .0

 اقلميه؛
 املناسل الو ت يف  لم الصيك أن يذكر فيه املقا َّم غرفم عن  ادر مؤرخ ليان .0

 .الفع  ي به ومل
 جل البقليم.جيل أن يقام اال بجاج  بل انقضاء أ -. 936املادة 

 ملوالي. امم اال بجاج يف يوم الا ل اإذا و ع البقليم يف آخر يوم من األجل جاز إ
 من يوجه إىل أن الصيك  امل عألى جيل (225-0202جليلة القانون ر م  (.937 املادة
 املواليم ع ل أيام (8) مثانيم داخل لالم الوفاء إشاارا الزا ل إىل وكذا الصيك له ُظهر
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 هذا من  )) جليلة 960 املادة يف املذكور البيان  لور ليوم أو إ امم اال بجاج ليوم
 .البقليم يوم م اريف للونالرجو   اشرتاا  الم ويف القانون
 ومو نه الزا ل اسم الصيك يبض ن كان إذا املنفذ الال  أو الضبط كبالم عألى جيل

 ونيملالوسارل االلكرت أو املض ون لالربيل الوفاء رفض األخري لأسباب هذا يصار أن

 يف املذكور البيان أو اال بجاج إل امم أيام املواليم (2) أرلام داخل أثرا انبج اليت املبا م

 .أع  ))جليلة960املادة 

 من له ياألم أن اإلع م، األقيه املواليم ليوم ع ل أيام (2) أرلام داخل ُمظهر كل عألى جيل

 وعناوينهم وهكذا الزالقم اإلع نات وجهوا الذين أمساء وأن ياني الصيك، له ظهر

 .اإلع م ازألم من البلاء هذ  اآلجا  وازري الزا ل، إىل الو و   بى لالببالع

 اوجيه وجل الفقرة الزالقم، أل كام  بقا الصيك مو اي أ ل إىل إع م وجه إذا

 .نفزه األجل ض ن ضامنه اال بيا ي إىل ذااه اإلع م

 اإلع م اوجيه يكفي مقروءة، لكيفيم غري عينه إذا أو عنوانه امُلظهرين أ ل ياني مل إذا

 .الزالق له امُلظهر إىل

 .الصيك إرجا   جرد ولو لأيم  ريقم يوجهه ،أن إع ما يوجه أن عأليه كان ملن جيوز

 األجل هذا ويابرب .احمللد داخل األجل له  ام أنه يثبت أن اإلع م وجه من عألى جيل

 .احمللد األجل داخل لإلع م املبض نم الرسالم يف الربيل وضات إذا مرعيا

 ويكون  قه، سااقوا  أع   املصااار إليه األجل داخل اإلع م يوجه مل من عألى يرتال ال
 ضيبجاوز الباوي أن دون ل ه اله، فيه ازااابل الذي عن الضااارر اال بضااااء عنل مزااائوال
 .الصيك مبألغ
من  بيا ي أن يافي  امل الصيكجيوز لألزاا ل وألي مظهر أو ضاامن ا    -. 938املادة 

ل   كبل عألى الصااايك شااارا "الرجو   إ امم ا بجاج عنل مباشااارة  قه يف الرجو  إذا

  لالبو يع.م اريف"أو"للون ا بجاج"أو شر ا مماث  مذي 
مات ع خل األجل املاني وال من االال يافي هذا الصاااااارا  امل الصاااااايك من اقلميه دا
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إثبات  امل لالم مراعاة هذا األجلالواجل عأليه اوجيهها، وعألى من يب زاااااااااك  بل احل

 ذلك.
لر   عألى كل املو اني، وإذا  اااإذا كان الصااارا  اااادرا عن الزاااا ل، فبزااارى آثار

أ ام   يني فبزاااااري عأليه و ل ، وإذاالصااااارا عن أ ل املظهرين أو الضاااااامنني اال بيا

ل  لذي كببه الزااااااااااااا ل، ف نه يبق ل و ا احلامل اال بجاج لالرغم من الصاااااااااااارا

 يني، ملظهرين والضاااامنني اال بيام ااااريفه. أما إذا كان الصااارا  اااادرا عن أ ل ا  

 ا عألى مجيع املو اني.ف ن م اريف اال بجاج إن وجل ميكن الرجو  له

 ل.ألى وجه البضامن حنو احلاميزأ  مجيع املألبطمني  قبضى شيك ع -. 939املادة 

ني دون ء األشااااخاص منفردين أو جمب ايوجه اللعوى ضاااال مجيع هؤالحيق لألقامل أن 

 لبطامهم.أن يكون مألطما لاابا  الرتايل الذي  لر له ا

 يب بع لاحلق ذااه كل مو ع لصيك ويف مبألغه.

لو كانوا ن إ اامم اللعوى جتا  اآلخرين و ال متنع الالعوى املقاامام عألى أ ال املألبطمني م    

 .ى أوالال قني ملن أ ي ت عأليه اللعو

 الرجو  عأليه: جيوز حلامل الصيك مطالبم من له  ق -. 942املادة 

  بألغ الصيك غري املؤدى؛ .7

 امل اريف اليت حت ألها؛ .0

 املبالغ األخرى املزبققم عرفا. .0

 يه: جيوز ملن ويف الصيك أن يطالل ضامن -. 942املادة 

 لاملبألغ الذي وفا  كام ؛ .7

 امل اريف اليت حت ألها؛ .0

 املزبققم عرفا. املبالغ األخرى .0

 كان مارضااااااا له أن يطالل يف جيوز لكل مألبطم و ع ضاااااال  الرجو  أو -. 940املادة 
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 لراء  ا وفا .مقالل الوفاء لبزألي ه الصيك مع اال بجاج وإ

 لبظهريات ال  قم.جيوز لكل مظهر ويف الصيك أن يصطل اظهري  وا

آلجا  يك أو إ امم اال بجاج ضااا ن اإذا  الت  وة  اهرة دون اقليم الصااا -. 943املادة 

 املن وص عأليها ملدت األك اآلجا .
ود  الم ا إىل من ظهر له الصاااااايك لوججيل عألى احلامل، أن يوجه للون اأخري، إخطار

ألى و ااااأله. و يو اه عألى الصاااايك ذااه أو ع القوة القاهرة وأن يقيل هذا اإلخطار ويؤرخه

 .967 زاد عألى ذلك اطبق أ كام املادة وفي ا ما
ء دون لقاهرة، أن يقلم الصاااااااااااااااايك لألوفاجيل عألى احلامل،  جرد انبهاء  الم القوة ا

 اأخري، وأن يقيم اال بجاج عنل اال بضاء.
الذي  ام  يوما حتزل من ااريذ اليوم إذا اسب رت القوة القاهرة أكثر من مخزم عصر

ذا الباريذ و و  القوة القاهرة، ولو كان هالصاااااااااااااايك ل له احلامل ل خطار من ظهر له 

لصاايك أو جو  من غري  اجم إىل اقليم اوا اا  بل انقضاااء أجل اقليم الصاايك، جاز الر

ق  وفم مللة أ و   قبضااااااااااااااااااااى اطبيإ امم اال بجاج، ما مل اكن دواعي الرجو  مو

 ن وص خا م.
ك و ن كألفه قم حبامل الصااايصاااخ ااايم املباألال اابرب من  بيل القوة القاهرة األفاا  ال

 لبقلميه أو إ امم اال بجاج.

 الفصل السابع: تعدد النظائر

كان  ل الصيك يف علة نظارر إذالاسبثناء الصيكات لألقامل، جيوز سق -. 944املادة 

 مزقولا يف لألل ومزبقق الوفاء يف لألل آخر.
عبرب كل انت كل نزخم ر  ه وإال إذا ساقل شيك يف علة نظارر وجل أن يوضع يف م 

 نزخم شيكا مزبق .
اء يبطل م ولو مل يصااااااارتا أن هذا الوفإن الوفاء لأ ل النظارر يربئ الذم -. 945املادة 

 أثر النظارر األخرى.
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لاون بألفني وكذلك مظهروها البايكون املظهر الذي أ ا  النظارر إىل أشاااااااخاص خم

 ازرتجع.ااهم ولو مل مألطمني  وجل مجيع النظارر اليت حت ل او يا

 الفصل الاامن: تغيريات الشيك

لبغيري  ا املو اون ال  قون هلذا ا إذا و ع اغيري يف نص الصااااااايك، البطم -. 946املادة 

  ألي.فيألبطمون  ا ورد يف النص األ ورد يف النص املغري. أما املو اون الزالقون

 التقادم :الفصل التاسع

رين  ضي رين والزا ل واملألبطمني اآلخهابقادم دعاوى احلامل ضل املظ -. 947املادة 

 يم.سبم أشهر البلاء من ااريذ انقضاء أجل البقل

ي ساابم اضااهم اجتا  الباض اآلخر  ضاا ابقادم دعاوى خمبألف املألبطمني لوفاء الصاايك ل

 ضل . غ الصيك أو من يوم رفع اللعوىأشهر البلاء من يوم  يام املألبطمني لرد مبأل

ضااااء أجل عأليه  ضاااي سااانم البلاء من انق املزاااقوب ابقادم دعوى  امل الصااايك ضااال

 البقليم.

ل يبقى احلق يف اقليم دعوى ضاااااااااااا غري أنه يف  الم سااااااااااااقوا  ق الرجو  أو البقادم

 ااال هلم  ملألبطمني اآلخرين الذين  ل حيالزاااا ل الذي مل يقلم مقال  لألوفاء أو ضااال ا  

 إثراء غري مصرو .

بلاء من رفع دعوى للى القضااااااااء إال ال مال ازاااااااري آجا  البقادم يف  ال -. 948املادة 

أ ر له  جا  إذا  ااااالر  كم لاإلدانم أوااريذ آخر مطالبم  ضااااااريم، وال اطبق هذ  اآل

 امللين يف حمرر مزبقل.

 ع.ي اختذ إزاء  اإلجراء القا ال يزري أثر  طع البقادم إال عألى الصخص الذ

نااه مل يبق حيققوا لااالي ني ألطألاال أن عألى أنااه جياال عألى املاالعى عأليهم لااالاالين عناال ا  

ابقلون عن أن حيألفوا ميينا عألى أنهم ي لذمبهم شاايء منه ك ا يألطم ورثبهم أو خألفامهم
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  زن نيم أنه مل يبق شيء من اللين.

 يف االحتجاجات :الفصل العاشر

أو أ ل أعوان كبالم ضاااااااااابط  جيل أن يقام اال بجاج لواسااااااااااطم منفذ -. 949املادة 

ف له. ويألطم م لوفاء الصاااااااايك أو آخر مو ن مارواها مو ن املألطاحملك م املوجود للارر

 ء حتر  بل إ امم اال بجاج.يف  الم وجود ليان خا ئ يباألق لاملو ن إجرا

لوفاء  ألصاااايك والبظهريات واإلنذاريصااااب ل اال بجاج عألى النص احلريف ل -. 952املادة 

م لالوفاء ياب املألطلكامل،  ضاااااورأوغ ي م الصااااايك ويبني فيه لاإلضاااااافم إىل عنوانه ا

جلطري إىل ضااه، ويصااار يف  الم الوفاء اوأسااباب رفض الوفاء والاجط عن البو يع أو رف

 املبألغ الذي مت أدام .

اج واارخيه وا يف نص الصيك إىل اال بجيألطم املنفذون و أعوان كبالم الضبط لأن يصري

 مع او ياهم عألى ذلك.

 .(225-0202من القانون ر م  5مألغاة  وجل املادة  -. 952املادة 

 ابأليغ الزا ل الوفاء، أمر  ثالم يابرب (225-0202جليلة القانون ر م (. 950 املادة

 .القانون هذا من )جليلة(960 يف املادة عأليه ا املن وص البيان أو اال بجاج

 عألى ألمر وفقا ميارس، وفاره أن علم ليان أو ا بجاج لأّلغ الذي الصيك حلامل جيوز

 .الصيك عألى املو اني حتفظيا اجتا   جطا عريضم،

 أن احلجط لال يوما (62) أجل ث ثني انبهاء عنل الوفاء علم  الم يف الصيك حلامل جيوز

 .احملجوزة ليع األشياء  ألل إىل يا ل

  ضاري، غري إجراء  ريق عن الصيك لألوفاء اقليم عن الناجتم امل اريف الزا ل يبق ل

 يف  ي م الصيك مع امل اريف هذ  لأداء عأليه املزقوب يقوم كافيماملئونم  كانت وإذا

 .وا ل آن

 ت مزااائوليبهم الصاااخ ااايم أن  يألطم أعوان كبالم ضااابط احملك م، وحت -. 953املادة 
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كامألم  جاج وأن ينزخوا اال بجاجاتحيبفظوا لليهم لنزاخم مطالقم لأل ال من اال ب  

ن ومو ع عأليه ومصااااهود ل ااااقبه م   يوما ليوم ولرتايل اارخيي عألى سااااجل خاص مر م

  رف القاضي.

 أحكام عامة وزجر(ة :الفصل احلادي عشر

 جاج لصأنه إال يف يوم ع ل.ال جيوز اقليم الصيك أو إ امم ا ب -. 954املادة 

قم لالصااااااااااايك ون إلجناز اإلجراءات املباألإذا كان آخر يوم من األجل الذي حيلد  القان

ذكور إىل يوم وم عطألم  انونيم، ملد األجل املي وخا ااااااااام لبقليم أو إل امم اال بجاج،

 الا ل املوالي.

   زاله.واابرب أيام الاطل اليت ابخألل األجل داخألم يف

يات  انونيم ليت ال جيوز فيها  بقا ملقبضاااالخل يف  كم أيام الاطل القانونيم، األيام ا

 ا بجاج. خا م إجراء أيم مطالبم لالوفاء أو إ امم أي
 نيم املباألقم لالصيك.األو  ض ن اآلجا  القانوال يلخل اليوم 

 .926دة أل وا  املن وص عأليها يف املاال مينح أي اأجيل  انوني أو  ضاري إال يف ا

لين شااااااااايك وفاء للينه، ويبقى ال ال يبجلد اللين لقبو  اللارن ازاااااااااألم -. 955املادة 

 املذكور. إىل أن يقع الوفاء لالصيك األ ألي  ار ا لكل ماله من ض انات مرابطم له
زطر أو املاام ت البجاريم لصايك م  جيل أن يقع كل وفاء لني البجار يف -. 956املادة 

 يم  أو  1.222.222لبقويل إذا زاد املبألغ عألى 
من %0ن قم لغرامم ال يطيل مبألغها عياا ل عألى علم مراعاة مقبضاااااايات الفقرة الزااااااال 

 املبألغ املويف.
 ألى وجه البضامن.يزأ  كل من اللارن وامللين عن هذ  الغرامم ع

 ااالر شااايكا  ياا ل الزاااا ل الذي ي (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  759املادة 

ري ا من يضااااااااع له ااريذ إنصاااااااااء غ دون أن ياني فيه مكان إ اااااااالار  أو اارخيه وكذ

من  %3رفيم، لغرامم  لرها  قيقي، وكذا من يزاقل شايكا عألى غري مؤسازام م     
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 مبألغ الصيك.

ن أن يكون يا لأداء الغرامم ذااها دويكون املظهر األو  أو  امل الصايك مألطما شاخ   

ان ك مكان إ اااااااالار  أو اارخيه أو كق الرجو  عألى أ ل إذا مل يبني يف الصاااااااايله  

ملذكورة كل ه. ويألطم أيضا لأداء الغرامم احي ل اارخيا ال  قا لباريذ اظهري  أو اقلمي

 ارخيه.يبني فيه مكان إ لار  أو ا من وفَّى أو األقى عألى سبيل املقا م شيكا مل

داء الصااااايك  ني أو مل يقم لبوفري املؤونم أل لياا ل لنفس الغرامم الزاااااا ل الذي أغف

زااابق ل اساااب مه لألصااايك، عألى عألم ماقلميه.ك ا ياا ل لها املزااابفيل الذي كان عن

 لالم اوفر الر يل.

ن أن اصاا ل م اقلميه ف ن الغرامم ال ميكإذا كان مبألغ املؤونم أ ل من  ي م الصاايك يو

 إال الفرق لني مبألغ املؤونم و ي م الصيك.

ض ونها  يغ شيكات عألى لياجيل عألى كل مؤسزم م رفيم ازألم لطل -. 958املادة 

غم، و سم الصخص الذي سأل ت له ال ي الألم لألوفاء ل انلو ها أن ابني يف كل  يغم ا 

 أو يم عن كل خمالفم. 12.222إال  بقت عأليها غرامم  لرها 

ا أن ناديقهيك سااقل عألى  اااألطم كل مؤساازاام م اارفيم ارفض وفاء شاا -. 959املادة 

 لوفاء.ازألم احلامل أو لوكيأله شهادة لاالمبنا  عن ا

ديقها ساااقبا  اااقيقا، كل مؤسااازااام م ااارفيم ارفض وفاء شااايك ساااقل عألى  ااانا  

 رض، اابرب مزاااااااااؤولم عن الضااااااااارر وكانت لليها مؤونم ودون أن يكون هنار أي اا

 س لارب انه.احلا ل لألزا ل عن علم انفيذ أمر  وعن املزا

 غ شاايكات رهن إشااارة األشااخاصاملؤساازاام امل اارفيم لاجملان  ااي اضااع -. 962املادة 

 كات.املبوفرين لليها عألى  زاب يباامل فيه لالصي

فض ازاألي ها  اا ل  زاب  يغ   جيوز لكأل ؤسازام م ارفيم، لال ااأليل  رارها، ر   

،أو الزاا ل للى املزقوب عأليه  شايكات غري ال ايغ املزاأل م لزاقل مبالغ من  رف    
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 ا.ألل اسرتداد ال يغ املزأل م سالقكل و ت أن اط ل عب اد وجيوز هلا يف

هري ألم ل نبقا  عن  ريق البظجيوز ازاااأليم  ااايغ شااايكات مزاااطرة مزااابقا وغري  ال    

يم أو يباألق األمر  ؤسازم م رف   قبضاى شارا  اريح من املؤسازام امل ارفيم ما مل      

 مؤسزم مماثألم.

يت متكنه  الأله،  اايغ شاايكات غريال جيوز أن ازااألم ملن له  زاااب م ااريف أو لوكي 

ت عب اد، وذلك خ   عصاااار ساااانوا من سااااقل مبالغ ماليم للى املزااااقوب عأليه أو ل  

ونم كافيم لالوفاء نبيجم علم وجود مؤ البلاء من الباريذ الذي أخل فيه  ا ل الصيك

 .931يف املادة  إذا مل ميارس    يم البزويم املن وص عأليها

فاء شيك ؤسزم امل رفيم اليت رفضت وملاباني مراعاة مقبضايات هذ  املادة من  رف ا 

 م م ااارفيم أخطرت لاإلخ  لالم وجود مؤونم كافيم وكذا من  رف كل مؤسااازااا 

 ريباني.لالوفاء ال سي ا من  رف البنك املركطي املو

ك عأليها اليت رفضااات وفاء شاااي جيل عألى املؤسااازااام امل ااارفيم املزاااقوب -. 962املادة 

وزاه واليت حلزاب ل رجا  ال يغ اليت يف  الالم وجود مؤونم كافيم أن اأمر  اا ل  

أن ال ي االر اليت اابرب من زلنارها، و يف  وزة وك ره إىل مجيع املؤساازااات امل اارفيم 

قل مبالغ ماليم من  رف ملة عصاااار ساااانوات شاااايكات غري األك اليت متكن من ساااا   

 ملزااقوبدها. خترب املؤسازاام امل ارفيم ا  الزاا ل للى املزااقوب عأليه أو اليت يبم اعب ا 

 اب احلزاب اآلخرين.عأليها يف نفس الو ت وك ء زلنارها وكذا أ ق

يق لار الصاايكات مع مراعاة اطبغري أنه ل ااا ل احلزاااب أن يزاابايل إمكانيم إ اا   

 إذا أثبت أنه: 930الفقرة األوىل من املادة 

اره من ري مؤونم كافيم موجودة ألدأدى مبألغ الصاااااااااااايك غري املويف أو  ام لبوف .7

 عأليه. رف املزقوب 

 .930املادة  أدى الغرامم اجلباريم املن وص عأليها يف .0
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ألى  ااااااااااا ل احلزاااااااااااب أن يؤديها حتلد الغرامم اجلباريم اليت جيل ع -. 960املادة 

 السرتجا  إمكانيم إ لار الصيكات ك ا يألي:

 وص وضاو  اإلنذار األو  املن من مبألغ الصايك أوالصايكات غري املؤداة م  5%  -

 ؛903عأليه يف املادة 

 ذار الثانيمن مبألغ الصيك أو الصيكات موضو  اإلن12% -

 كذا اإلنذارات ال  قم.من مبألغ الصيك موضو  اإلنذار الثال  و 20%  -

ا ل  زااااااب مصااااارتر عألى وجه  إذا و ع اإلخ   لالوفاء من  رف  ااااا -. 963املادة 

واملادة  932ملادة لفقرة الثانيم والثالثم من االبضامن أم ال اطبق لقوة القانون مقبضيات ا

م زاااابم هلذا احلزاااااب أو لالنزااااب  عألى لا ي املصاااارتكني يف احلزاااااب سااااواء لالن   931

 صخ يم لأل خل لالوفاء.لألقزالات املصرتكم األخرى وكذا احلزالات ال

( 0إىل مخس) (1) سنم من لاحلبس ياا ل 8(225-0202جليلة القانون ر م ( 964 املادة

 ) :أو يم  022.222 ( ألف ماريت إىل  (22.222ألف ) أرلاني من ارتاوا ولغرامم سنوات

 عأليه؛ املزقوب للى  قيقم غري اللفع ل فم  اارضم يقوم الذي الصيك سا ل. .7

 شيكا؛ َزووَر أو َزيوَف شخص كل .0

 مطور؛ أو مطيف شيك حماولم اسبخلام أو لاسبخلام عألم، عن  ام شخص كل .0

 فورا اسبخ  ه يبم ال أن شيك شرا اظهري أو لقبو  عألم عن  ام شخص كل .2

 .الض ان سبيل له عألى حيبفظ وأن

                                                           
 الشيكات، حاملو تنص علي أنه: يسترجع 3030فبراير  00بتاريخ  000-3030انتقالية من القانون رقم  أحكام  :4المادة - 8

 في حقوقهم أمام المحاكم الجزائية المعروضة الجارية رصيد بدون  الشيك قضايا مدنية في أطرافا انتصبوا الذين

 من )جديدة( 078 المادة على المتهم تأسيسا ببراءة القاض ي القرار أو الحكم صدور  تاريخ ابتداء من الصرفية الدعاوي 

 .القانون  هذا

 تأسيسا ببراءة المتهم القاض ي القرار أو الحكم صدور  تاريخ من يوما ابتداء (30) أجل انقضاء قبل باالحتجاج القيام يجب

 .القانون  هذا من )جديدة( 078 المادة على
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 الصيك مؤونم من جطء أو كل عألم لزقل عن  ام الذي وكيأله أو الصيك سا ل .4

 أو لاملزبفيل اإلضرار   ل وسيألم أخرى أي أو البقويل  ريق عن لال إ لار 

 الغري؛

  زاب عألى مزقوب شيك عألم ل  لار عن  ام الذي وكيأله أو الصيك سا ل .3

 مغألق؛

 .شيك مزروق لاسبخلام عألم عن  ام شخص كل .1

 .إا فها ويبم املطورة أو املطيفم الصيكات ا ادر

 هذ  إلنباج مالة كانت أو اليت اسبا ألت واألدوات واألجهطة واآلالت املواد م ادرة وابم

 .مالكها عألم دون اسبا ألت إذا إال لقرار  ضاري الصيكات

 يف احلاالت املخب ااااااام  لأل قك م جيوز (225-0202جليلة القانون ر م  (.965 املادة
 يف والزا ل عأليه، احملكوم ختضع أن أع  ، )جليلة( 932 املادة يف عأليها املن اوص 
 سبيل عألى له حيبفظ فورا وأن اسابخ  اه   يبم ال أن شارا  شايك  اظهري أو جرميم  بو 
من  سااااانوات، (0) ومخس (1) سااااانم لني ارتاوا خ   ملة القضااااااري، لأل نع الضااااا ان

 عأليه املزااااقوب للى مبالغ ماليم سااااقل من فقط متكنه اليت غري شاااايكات إ اااالار
املنع  ويرفق .املاجل لالنفاذ مصاااااا وال املنع هذا أن يكون وميكن .ماب لة وشاااااايكات

 يف أو  وزاه يف املوجودة  ااايغ الصااايكات  ل رجا  يألطمه عأليه احملكوم إىل موجه لأمر
 أن لأل قك م املخب ااام وجيوز له. ساااأل بها اليت امل ااارفيم إىل املؤسااازااام وك ره  وزة
 اليت لألكيفيم و بقا ااينها اليت اجلرارل لاملنع يف القاضااي لألقكم مألخص لنصاار اأمر

 .عأليه احملكوم نفقم وذلك عألى حتلدها
 أن احملك م املخب م عألى جيل (225-0202جليلة القانون ر م  (مكررة 965 املادة

 جيل الذي لاملنع القاضي القرار من لواسطم مزبخرج املوريباني املركطي البنك خترب

 .املنع لذلك امل رفيم املؤسزات خيرب أن عأليه للور 
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 املركطي البنك  رف من له م رفيم ُأخربت مؤسزم كل عألى جيل املنع هلذا ونبيجم

 .دفاار شيكات وك ره وكذا عأليه احملكوم ازأليم عن أن متبنع املوريباني

 سنبني ( إىل1شهر) من لاحلبس ياا ل (225-0202جليلة القانون ر م  (ثالثا 965 املادة

 أ لر من كل أو يم، ) 02.222 ( ألف عصرين إىل ) 0.222 ( ألفي من ( ولغرامم0)

 ضل  ال ادر لأل نع أو خر ا 931 املادة لأ كام ع   إليه املوجه األمر شيكات رغم

 .)جليلة(  930 من املادة األوىل الفقرة  قبضى

 الصيكات كانت إذا املادة هذ  األوىل من الفقرة يف عأليها املن وص الاقولات اضاعف

 )جليلة(  930املاداني  يف إليهم املصار األشخاص  رف من لإلنذار واملنع خر ا مزقولم

 .كافيم مؤونم وجود لالم عنل البقليم وفامها يقع ومل ،)مكررة( 930 و

 :أو يم 022.222 إىل 02.222 من لغرامم ياا ل

 لألب رف؛ والقالألم املوجودة عن املؤونم اقل  ؤونم ي را الذي عأليه املزقوب 

 م القانوني اآلجا  داخل لالب ريح اليت األطمه املقبضيات خيالف الذي عأليه املزقوب

 من األوىل الفقرة يف عأليها لاجلرارم املن وص وكذا الصيكات ازليل لاوارض

 هذ  املادة؛

 األوىل والفقرة 931 و 909 و  900املواد  مقبضيات خيالف الذي عأليه املزقوب 

 جليلة(.(  930املادة  من

عن علم وجود املؤونم  جيل عألى املزاااااااااااااقوب عأليه، ل ااااااااااااارف النظر -. 966املادة 

يك كل شايك أ الر لواسطم  يغم ش   ونق اهاأوعلم  الأليبها لألب ارف، أن يويف مبألغ  

الل أو لواسطم  يغم مل يط 932من املادة   ام لبزألي ها خر ا ملقبضيات الفقرة الرالام

ليل دون اسااابصاااارة  أو لواساااطم  ااايغم ساااأل ها لطلون ج  931لاسااارتجاعها  بقا لأل ادة 

 سالقم للى البنك املركطي املوريباني.

ليها  لى  يغ الصيكات املصار إإذا رفض املزاقوب عأليه وفاء شايك  الر لواساطم إ    
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ز هذا املبألغ داء مبألغ الصاايك دون أن يبجاويف الفقرة األوىل، يألطمه عألى وجه البضااامن أ

 م الوفاء.لضرر امل نوا لألقامل لزبل علإىل الباويض عن اأو يم لاإلضافم  122.222
يات ك، أن يثبت مراعااه لأل قبضااااجيل عألى املزااااقوب عأليه يف  الم رفضااااه وفاء شااااي

لقانونيم غ الصاايكات وكذا االلبطامات االقانونيم املباألقم لفبح احلزاااب ولبزااأليم  ااي  

 كات. يغ الصيألمر لاسرتجا  الناجتم عن اإلخ   لالوفاء سي ا في ا خيص ا
 شيك أدى  ي م الذي عأليه املزقوب حيل (225-0202جليلة القانون ر م  (967 املادة
 يف  قو ه، يف احلامل حمل لألب رف علم  الأليبها أو نق انها أو املؤونم انالام رغم

 933 املادة من الثالثم يف الفقرة عأليها املن وص احلالم لاسبثناء  لمه الذي  لود املبألغ
 لألب رف لالصكل  الأليبها وعلم نق انها أو املؤونم إثبات انالام الغايم هلذ  وجيوز
 .القانون هذا من )جليلة ( 960 املادة يف احمللد
 أيم إىل الألجوء عن النظر احلزاب ول رف من البألقاري اال بطا   الم غري يف له جيوز
  ضاري غري إجراء ريق  عن احلزاب  ا ل إىل إنذارا يوجه أن  انونيم أخرى، وسيألم
 .الزالقم لألفقرة اطبيقا املزبقق املبألغ للفع ااريذ اإلنذار من يوما ث ثني أجل يف

 الث ثني أجل خ   الوفاء مل يبم إذا القانون هذا من )جليلة(900 املادة أ كام اطبق
 .اإلنذار ااريذ من يوما
ت ألبنك املركطي املوريباني حتاألطم املؤساااازااااات امل اااارفيم لالب ااااريح ل   -. 968املادة 

لكل  930فقرة الزااااااادساااااام من املادة  ارألم البارض لألغرامات املن ااااااوص عأليها يف ال

 ملركطي املوريباني. اد  إخ   لاألداء داخل أجل حيلد  البنك ا
 كات.يات اإلخ   لوفاء الصيبوىل البنك املركطي املوريباني مركطة ا رحي
أليها أل ؤسزات اليت ميكن أن ازقل عابألغ هذ  املاألومات من  رف البنك املركطي ل

 الصيكات.
 .930ات املادة ميركط وينصر املنع امل را له اطبيقا ملقبضي
ويبألغها  930ن اااااااااااااااااااااوص عأليها يف املادة ك ا ميركط املاألومات املباألقم لاجلرارم امل

 لوكيل اجل هوريم.
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ا مكونم لنفس اجلرميم في  309ملادة اابرب األفااا  املااا ال عأليها يف ا    -. 969املاادة  

 خيص اطبيق  الم الاود.

 عقولات احلبس. ال ميكن الا ل ل يقاف البنفيذ إال في ا خيص

جل ين وإمتام املؤونم خ   أإذا  ام سااااااااا ل شاااااااايك للون مؤونم لبكو  -. 972املادة 

زاابم إليه قولم احلبس أو إسااقا ها لالنع عصاارين يوما من ااريذ البقليم، جاز ختفيض

 أو لالنزبم لكل مزاهم أو مصارر.

ان ل  ا ل جيوز حلامل الصيك الذييف  الم املبالاات الطجريم ضل الز -. 972املادة 

لنظر بألغ يزاااوي  ي م الصاايك ل اارف ا  رفا ملنيا أن يطالل أمام القضاااء الطجري  

بار ل اال بضااااااااااء. ك ا جيوز له أن خينعن  قه يف املطالبم لالباويض عن الضااااااااارر ع

 املطالبم للينه أمام القضاء امللني.

يثبت  رف امللني وعلم اسابخ ص ما جيوز لألقاضاي الطجري يف  الم علم انب ااب الط  

ن يؤدي زاااقوب عأليه ولو األقاريا لأوفاء الصااايك من عنا ااار اللعوى أن حيكم عألى امل 

ضاف له بألغا يااد   ي م الصيك واحلامل الصايك إضافم إىل م اريف انفيذ احلكم م 

ذا امل اريف رفا البلاء من يوم البقليم وكعنل اال بضااء املبالغ األخرى املطالل لها ع 

به صااااااااايك إن مل يكن ذلك لبق ااااااااايل  ي الناجتم عن علم الوفاء إذا مل يبم اظهري ال

 وكان أ أله لاملألف.
حي ل عألى  الصايك أن  ز لأل زابفيل من يف  الم اطبيق مقبضايات الفقرة الزاالقم، جيو  

ل ااورة  يف  الم  يامه  رفا ملنيا نزااخم انفيذيم من احلكم ضاا ن الصااروا املبطألبم 

  قيقم.

 309إىل  809من  اطبق مقبضيات املواد (:230-0225)جليلة( )القانون ر م 097املادة 

د واليت ال ملن وص عأليها يف هذ  املواعألى الصايكات الربيليم ال اادرة وفقا لألصروا ا  

 والي لبو ل مكبل الصيكات لها.يقع الوفاء لها عنل نهايم اليوم الثامن امل

 . يل هذا الباب عنل اال بضاءيرجع إىل األعراف القار م عألى وجه  قيح لبك
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 وسائل أداء أخرى :الباب الرابع

ويل أموا  كيف ا كانت اابرب وسااااااايألم أداء متكن أي شاااااااخص من حت -. 739املادة 

 الطريقم أو اخلطم البقنيم املزبا ألم لذلك.
ملؤساازاام  ساايألم األداء من جهم ولني احتلد االافا ات لني املؤساازاام امل االرة و ااا ل و  

نه جيل كيفيم وسااارل األداء، غري أامل االرة والباجر املنخرا من جهم أخرى شااروا و

 م املبينم في ا لال.حترتم هذ  االافا ات  واعل النظام الااأن 

لألرجو  فيه،  ا لواسطم وسيألم أداء غري  اللاألمر أو االلبطام لاألداء امل نو -. 974املادة 

أو البزااويم  ا  أو ساار م أو وساايألم األداءال ميكن البارض عألى األداء إال يف  االت ضااي

 أو الب فيم القضاريم لأل زبفيل.
خب ااوص وسااارل األداء   329املادة  ياا ل لالاقولات املن ااوص عأليها يف -. 975ادة امل

 موضو  هذا الباب:
 كل من زيف أو زور وسيألم أداء؛ .7
 ة؛سيألم أداء مطيفم أو مطوركل من اسبا ل عن عألم أو  او  اسبا ا  و .0
 اء مطيفم ومطورة.كل من  بل عن عألم أداء لواسطم وسيألم أد .0
ص عأليها يف املادة عألى وسارل األداء املن و 309مقبضيات املادة اطبق  -. 976املادة 

976. 
املواد  أو املطورة وحيكم   ااااادرة ا اااادر وحتطم وسااااارل األداء املطيفم  -. 977املادة 

اء، إال إذا كانت مالة إلنباج األك األشااااي واآلالت واألجهطة واألدوات اليت اساااابا ألت أو

 اسبا ألت دون عألم مالكها.
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 ر(ةالرابع: العقود التجا الكتاب

 أحكام عامة :الباب األول

قانون الكباب لأل كام الاامم ل ختضااع الاقود املن ااوص عأليها يف هذا -. 978املادة 

ل نو  من  وص عأليها يف هذ  امللونم لكااللبطامات والاقود ولأل قبضايات اخلا م املن 

 الاقود.

لارف  ااااااااوص عأليها يف هذا الباب لاارابط األ راف يف أ ل الاقود املن -. 979املادة 

ق واسااااااااااع و يف البجارة ماألوم عألى نطااملاألوم أوالذي يفرتض عأل ه من  رفهم والذي ه

ا أنهم م البجاريم املابربة. ك ولصاااااكل منبظم لروالط من نفس ال ااااانف ضااااا ن الاين

 م.يرابطون لامل ارسات اليت أ اموها في ا لينه

 اريم يفرتض البضامن يف االلبطامات البج -. 982ادة امل

 رةالعقود املتعلقة بوسطاء التجا :الباب الااني

 يف عقد الوساطة :الباب الفرعي األول

و الذي يبكألف لامسه اخلاص إن الوساااااااايط يف مادة البيع والصااااااااراء ه  -. 982املادة 

 ا م.ء البضاعم لاوض أجرة الوسولكن حلزاب موكأله أي مفوضه إجراء لياأ وشرا

وضاااااااو  عقل الوساااااااا م  بقا  جيل عألى الوسااااااايط أن ينفذ الا أليات م -. 980املادة 

 لباألي ات مفوضه.

ا، إال ى الوسااايط البقيل لها  رفيألإذا اضااا ن عقل الوساااا م ااألي ات حملدة، وجل ع

و الارف إذا ظهر أن  بيام البفويض أ إذا ا بضاااااااى األمر اختاذ املبادرة لفزاااااااذ الاقل 

 انا ض هذ  الباألي ات.

حله وسايط الب رف ك ا لو كانت م ا إذا ااألق األمر لباألي ات مقيلة، وجل عألى ال

 .أكثر اببع ممكن هو نفزه مزبهلفم، ولبببع الباألي ات ال ادرة
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وسااايط  جل ااألي ات خا ااام، جيل عألى الإذا كانت الباألي ات غري مقيلة،أو إذا مل او

 ضه وا رتام الارف.أن يب رف لالطريقم األجلر ل يانم م ا  مفو

 اب مفوضه.جيل عألى الوسيط أن يب رف ل لق حلز -. 983املادة 

ياها خلاص البضارع اليت كألف لبوال ميكنه عألى وجه اخل اوص أن يصرتي حلزاله ا 

 أو ليع لضاراه هو إىل مفوضه.

وضااااااو  مفيلة مباألقم لالا أليم م جيل عألى الوساااااايط اقليم أيم ماألومات -. 984املادة 

أمانم مع ااه وأن يقلم له  زااالااه لالوسااا م إىل مفوضااه وأن يطألاه عألى مجيع ا اارف  

 إمتام الا أليم.

ه ويضااا عن وسااا به، مزاابققا ل جيل عألى املفوض أن يزاالد لوساايطه اا -. 985املادة 

  أليم مرحبم أم ال.فور انفيذ  ملأموريبه لغض النظر عن كون الا

نيم  ااااارف واملزاااابققات القانو جيل عألى املفوض أن ياوض لألوساااايط امل -. 986املادة 

عألى أن و ، أو فقط ضااااروريم لألا أليم،اليت حت ألها هذا األخري لصاااارا أن اكون الزمم

 اكون مرفقم لالوثارق امل ل م هلا.

يونه ضاااال املفوض  ق  بس ألي وساااايط من أجل ضاااا ان الوفاء لكل د  -. 987املادة 

 البضارع اليت حبوزاه.
ألف ا م من أجل لياها يف  الم اعنلما اكون البضاااااارع املرساااااألم لالوسااااا  -. 988املادة 

لبألف جو  ضاال النا ل وأن ي  ظ اظاهر وجل عألى الوساايط أن حيافظ عألى  قوق الر

 ن يبألغ املفوض دون اأخري.وأن يا ل لقلر املزبطا  عألى  يانم الصيء وأ
 له.يف غياب ذلك، يزأ  عن الضرر النااج عن أع ا

سااااببألف   رسااااألم لالوسااااا م من أجل البيع ن البخوف واردا لأن البضااااارع املعنلما يكو

 ها.وسيط مألطم لالا ل عألى ليا اضرا واكون م ألقم املفوض حتبم ذلك، ف ن ال
ملفوض الزااار احمللد له من  رف ا يألطم الوساايط الذي لا  لزااار أ ل من -. 989املادة 

ارة وأن ه كان  ل جنل مفوضاااه خزااان لياجتا  هذا األخري لالفارق إال إذا لرهن عألى أ
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 الظروف مل از ح له لاختاذ أوامر .

راعاة اويض الضاااااااااارر النااج عن علم مإذا و ع منه خطأ، وجل عأليه زيادة عألى ذلك ا

 الاقل.

رة له أوامر الذي يبيع فوق الث ن ال اد ال يزابفيل الوسايط الذي يصارتي لأ ل الث ن أو   

 املفوض من الفارق.

ئوليبه إذا يب ااارف الوسااايط حتت مزااا(: 230-0225)جليلة( )القانون ر م  299 ادةامل

 ض.منح ختفيضا أو سألفم لألغري دون موافقم املفو

خري أنه قه من خزااااارة إذا أثبت هذا األغري أنه يألطم اآلمر لباويض الوساااايط عن ما حل

 إمنا ا رف ض ن م ألقم اآلمر.

ام عألى االلبطامات األخرى الوا  ال يزااااأ  الوساااايط عن ازااااليل أو انفيذ -. 992املادة 

كان ان ذلك هو الارف البجاري يف معوااق الذين ااامل ماهم إال إذا ضاااااااااا نها أو ك

 مطاولبه.

 ق يف ااويض إضااااايف يلعى ضاااا ان لألوساااايط الذي يكون ضااااامنا ملن يباامل ماه احل 

 الوفاء.

كاب أع ا  ا م إذا  ام عن سوء نيم لاراالوس يفقل الوسيط كل  ق يف -. 990املادة 

فض مما ى مما هو سار الصراء أو أخيف  ق مفوضه سي ا إذا أعألن لأل فوض سارا أعأل

 هو سار البيع.

هو  ض احلق أن يابرب الوسااااايط نفزاااااهفضااااا  عن ذلك ويف احلالبني األخرياني، لأل فو

 املصرتي أو البارع.

اه ولامسه ل النقل الذي يبكألف مقالل أجروكيينط  الوسايط املرسل أو   -. 993املادة 

نه ب مفوضااه منطلم الوساايط إال أ الصااخ ااي ل رسااا  أو إعادة إرسااا  البضااارع حلزااا     

 ملنظ م لاقل النقل.خيضع مع ذلك في ا خيص نقل البضارع لأل كام ا
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 ا ل سااي ا عن و ااو  البضاااعم يف يزااأ  الوساايط املرساال أو الوكيل الن  -. 994املادة 

 الم القوة  ا إال ما كان من فال الغري أولدة وعن الفزاااااااد واخلزااااااارة فيهاآلجا  احمل

 القاهرة.

بألغ رر أن يزاااالد ل ااااا  زلونه مجيل عألى الوساااايط املاب ل للى اجل ا -. 995املادة 

  ا  اجل ارر.احلقوق والضرارل والغرامات احمل ألم من  رف م

ىل مبألغ  ارر الذي يزاااالد إللى اجل حيل حمل اجل ارر يف احلقوق، الوساااايط املاب ل

 قوم اجل ارر  بايبها.الثأل  من احلقوق والضرارل والغرامات اليت ا

ط  مزؤوال جتا  مفوضه عن كل خ يابرب الوسايط املاب ل للى اجل ارر  -. 996املادة 

عن  ذلك عن أي ضرر ميكن أن ينبجيف الب رحيأويف اطبيق الباريفم اجل ركيم وك

 غرامات.الضرارل والاأخري يف ازليل احلقوق و

 ايم منه. أليات اجل ركيم اليت جرت لانويزأ  أمام إدارات اجل ارر واخلطينم عن الا

 السمسرة :الباب الفرعي الااني

ن نم رلط ع  م لني أشااااخاص مإن الزاااا زااااار هو الذي ميارس عادة مه  -. 997املادة 

 شخاص.م ت أو مفاوضات لني هؤالء األأجل ازهيأل وإجناز أو إلرام اافا ات أو ماا

األ راف وأن حي اااار نطاق  جيل عألى الزاااا زااااار أن يظل مزاااابق  عن  -. 998املادة 

ملزااااعي ن يبذ  كل االباا ل وأ نصاااا ه يف رلط  ااا ت األشاااخاص الذين يرغبون يف 

 لغيم ازهيل االافا ات لينهم.

 ما كان من اافاق األ راف. ف  ميكنه إذن أن يلخل شخ يا يف ماامألم إال

 :جيل عألى الز زار أن -. 999املادة 

 لاقل؛يقوم لكل ما هو الزم لألب كني من إلرام ا -

م امااكينهم من البااااماال عن ليناام اااأن يطود األ راف لااأي ماألومااات الزماام لب  -

 لاملوضو .
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ا ع للفع ؤه ت ومطايا ليزااات له يف الوإذا  لم الزااا زاااار الطرف اآلخر ناعبا إيا    

 كاذلم.ار الناجتم عن ا رحيااه ال رف إىل الباا ل ف نه يكون مزؤوال عن األضر

 ذلك اريم حلزاله اخلاص سواء متال حيق لألز زار أن ينجط ع أليات جت -. 2222املادة 

 .م الغري أو لواسطم شخص وسيطل ورة مباشرة أو غري مباشرة وسواء أيضا لاس
من نزااااابم  ابكون أجرة الزاااا زاااااار  (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  2222املادة 

 مئويم من مبألغ الا أليم.

ا من  رف املصااارتي الا ولم ال يبم حت ألها ولو جطري  نإذا كان البارع و ل  هو اآلمر ف

 بارع.لل خت م من الث ن الاادي املقبوض من  رف ال

لذي مت الا ولم ع وة عألى الث ن ا إذا كان املصااااااااااااااااارتي و ل  هو اآلمر، ف نه يبق ل

 ازليل  إىل البارع.

زاااااااااابققم مللنزاااااااااابم املقالألم لألا ولم اإذا كان الطرفان ه ا من أعطى األوامر، ف ن ا

 ع هذا األخري.لألز زار حتلد و اوز  لينه ا لاافاق مصرتر م

 لمها أو  لاقل نبيجم لأل األومات اليتحيق األجر لألز زار  جرد إلرام ا -. 2220املادة 

 املفاوضات اليت  ادها.
 ااو  بقق الزاا زااار األجر إال لال   إذا كان الاقل  ار ا عألى شاارا ااأليقي ف  يزاا 

 الصرا.
  يربم الاقلالز زار إذا اافق عأليها وإن ملجتل م اريف 

جودة ا عألى الباريفم إن كانت موازاااااااالد األجرة اليت مل حتلد اعب اد -. 2223املادة 

 وإال فبقلد  بقا لألارف.
ر ذات أخذ يف احلزاب مجيع الانا عنل غياب الارف، ف ن لألزا زار احلق يف أجرة ا 

 ال ألم لال فقم.
 اارف يف الباويض عن م اااريفه إذا ا قه يف األجرة ويفقل الزاا زااار  -. 2224املادة 

أو اسبألم من  جتا  من  لرت له منه األوامر مل ألقم الغري املباا ل للون مراعاة البطامه

 .غري عألم هذا األخري أجرة من الغري املباا ل
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 يف عقد الوكالة التجار(ة :الباب الفرعي الاالث

ب ومكألف لو ااااافه  اااااا ل مهنم  منبلالوكيل البجاري هو شاااااخص -. 2225املادة 

البأجري أو ل لرام عقود لألصااااراء والبيع و مزاااابقألم وعألى وجه اللوام لاملفاوضاااام وا ب اال

خرين  وجتار أو وك ء جتاريني آلبقليم اخللمات لاسااام ول اااا  منبجني و اااناعيني  

 للون أن يكون مرابطا ماهم لاقل لألا ل.

مل اااااااااااألقم لوك ء البجاريني وموكأليهم يف اااربم الاقود اجلاريم لني  -. 2226املادة 

 املصرتكم لأل راف.

 بباد .لبطام ال لق واإلع م املختضع روالط الوكيل البجاري مع موكأله لوجوب ا

أن   هأ مانت، وجيل عألى املوكلجيال عألى الوكيال البجااري أن ينفاذ ماأموريبه ك     

 ميكن الوكيل البجاري من انفيذ مأموريبه.

ألى  ا علا اافاق مكبوب ينص عوز لألوكيل البجاري دون إذن،وفيجي -. 2227املاادة  

 خ ف ذلك، أن يقبل متثيل موكألني آخرين.
وافقم ة من منصااآت أ ل موكأليه دون موال جيوز له  بو  متثيل منصااآت منافزاام لوا ل

 هذا األخري.
 هايم الاقل، أن يزااااااااااااااااااابخلم أوال جيوز لألوكيل البجاري  بى لال ن -. 2228املادة 

و من  رف موكأله ل ااافم ساااريم، أ  عن املاألومات اليت كان  ل ا ألع عأليها يكصاااف

 ل.األك اليت ا ألع عأليها لبألك ال فم  وجل الاق

 ي وموكأله يكون لألوكيل احلق يفإذا اافق عألى  ظر منافزاااااااااام لني الوكيل البجار

 ااويض خاص عنل انقضاء الاقل.

 الد أو  ي م األع ا  يصاااااااكلكل عن ااااااار من الباويض مبغري اباا ل -. 2229املادة 

 وسا م أو ع ولم.

اف حلق يف ع ولم مطالق لألعريف  الم ساااااااااااكوت الاقل، يكون لألوكيل البجاري ا
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 ه انبلاله.املا و  لها يف القطا  من النصاا الذي يغطي

ي اام   حلق يف ااويض اراعى فيااهيف  ااالاام غياااب الارف، يكون لألوكياال البجاااري ا   

 مجيع الانا ر ذات ال ألم لال فقم.

لطلناء م جغرافيم أو جم وعم من الألوكيل الذي خيبص دون سوا   نطق -. 2222املادة 

 امها خ   ملة عقل الوكالم.املاينني احلق يف ع ولم عن أي  فقم يبم إلر

ل ل ع أليم جتاريم مربمم لايزااااااااااااابقق الوكيل البجاري ع ولم عن ك  -. 2222املادة 

ل بم أسااااااساااااا عن نصاااااا ه خ   عق بهاء عقل الوكالم عنلما اكون ال ااااافقم مرتاان

 ن ااريذ انبهاء الاقل.الوكالم وو ع إلرامها يف أجل ماقو  البلاء م

أو أكثر  اوزيع الباويض لني اثنني علا ما اقبضيه الظروف انط  ا من -. 2220املادة 

ألخرية ولم إذا كانت هذ  ااري ع من الوك ء البجاريني ال يزاااااااااااااابقق الوكيل البج

 مزبققم سالقا:

اقل مربمم  بل جريان الا ل ل لألوكيل املبقلم عأليه  وجل  اااااااااااافقم جتاريم -

 الوكالم؛

 الم.مم لال انبهاء عقل الوكلألوكيل الذي خألفه  وجل  فقم جتاريم مرب -

اض من  رف املوكألومنذ افرت ازااابقق الا ولم جرد انفيذ ال ااافقم  -. 2223املادة 

هبه لبنفيذ و أيضااااا  جرد  يام الغري من جها اطبيقا ل افاق احلا ااال مع الغري أ انفيذ

 ال فقم.

ى األكثر ما ر الث ثم اليت اسااابقق فيها عأل اؤدى الا ولميف اليوم األخري املوالي لألشاااه

 مل يبفق األ راف عألى خ ف ذلك.

م لني ال إذا ثبت أن الاقل املربال ميكن انقضاااااااااااااء احلق يف الباويض إ -. 2224املادة 

روف فيذ املذكور غري عارل إىل ظاألغيار واملوكل ساااااااااااااااوف ال ينفذ وكان علم البن

 ااطى لأل وكل.
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من  ق أو عرف خمالف، أن يزاااابفيلال حيق لألوكيل البجاري، علا اافا -. 2225املادة 

من األك  ه الااديم لنصا ه، ولكن فقطااويض النفقات وامل ااريف النامجم من مطاولب 

 كأله.اليت  ام لبق ألها  وجل ااألي ات خا م من مو

 ال فقم.   احلالم وإن مل يبم إلراميكون ااويض النفقات وامل اريف مزبققا يف هذ

ن أن اكون اينم لانبهاء األك امللة، دوينبهي عقل الوكالم املربم مللة م -. 2226املاادة  

 هنار ضرورة لوضع  ل له لأي شكل من األشكا .

اه إىل عقل األ راف انفيذ  لال ان راممل يبقو  الاقل املربم مللة ماينم والذي يوا ل

لد امللة لألاقل غري حمن يضااااع  لا غري حملد امللة. ميكن لكل  رف من األ راف أ

 لواسطم إخطار مزبق.

شااااهران م لألزاااانم األوىل من الاقل ويكون أجل اإلخطار املزاااابق شااااهرا وا لا لالنزااااب

 الثالثم ولألزنوات ال  قم. للخو  الزنم الثانيم منه وث ثم أشهر للخو 

 فقا لنهايم الصهر امللني.يف غياب اافاق خمالف، يكون أجل اإلشاار موا

ة اإلخطار  حملد امللة، يبم ا بزاااااااااب ملو  عقل حملد امللة إىل عقل غرييف  الم حت

 لني األ راف. املزبق للءا من أو  رلط لألا  ات الباا ليم

 أ  ر. ال حيق لأل راف االافاق عألى أجل إخطار مزبق

 ن يكون أجل اإلخطار املزاااااااااابقإذا   اااااااااال اافاق األ راف عألى آجا  أ و  وجل أ

 ل ولألوكيل.مب اث  لالنزبم لأل وك

 راف ل لزابل خط  جزيم من أ ل األ ال اطبق هذ  املقبضايات، عنلما يبم فزاذ الاق  

 أو ورود  الم  اهرة.

به ضااااااااايم، يف  الم انبهاء ع  يزااااااااابقق الوكيل البجاري ع وة ااوي -. 2227املادة 

 ر. وكأله دون مزاس لباويضات حمب ألم عن األضرا

ملطالبم ذا مل يصاااااااار موكأله لنيبه يف ا إ يفقل وكيل البجارة  قه يف ااويض الضااااااارر
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 لبلاء من انبهاء الاقل.حبقو ه لواسطم عقل غري  ضاري خ   أجل سنم ا

م الباويض عن الضااااااارر يف  ال يزااااااابفيل كذلك ذوو  قوق الوكيل البجاري من  ق

 او ف الاقل النااج عن وفاة الوكيل.

 حلاالت اآلايم:ة الزالقم يف ا املادال يزبقق الباويض املن وص عأليه يف -. 2228املادة 

 ألوكيل البجاري؛إذا ما مت إنهاء الاقل لزبل خط  جزيم ل .7

ربرا وكيل البجاري ما مل يكن مإذا ماا كاان هاذا البو ف نااجتا عن فال ال     .0

أو عجط أو مرض الوكيل  لظروف انزااااااااال إىل املوكل أو راجام إىل سااااااااان

 يال من ل حبي  ملن إرادة الوكيالبجاري أو لوجه عام لأيم ظروف خارجم ع

 لم؛امل كن أن يطألل مبالام نصا ه ل فم ماقو

إىل الغري   قو ه والبطامااه الاقليم إذا ماا  اام الوكيال البجااري لالبناز  عن     .0

 لاافاق مع املوكل. 

 ض:يزاوي احلل األدنى ملزبقق الباوي -. 2229املادة 

 لاقل؛ا البامم البنفيذ من شهرا من الا ولم البلاء من الزنم األوىل -

 قل؛نيم البامم البنفيذ من الاشهرين من الا ولم البلاء من الزنم الثا -

 ن الاقل؛الثالثم البامم البنفيذ م ث ثم أشهر من الا ولم البلاء من الزنم -

ل البجاري وموكأله حيالد لكل  ريم مزاااااااااااااااااااااااااابقق الباويض لني الوكي  -

 مم البنفيذ من الاقل.الباال الزنم الثالثم لالنزبمملهألم األ لميم امل بلة إىل ما ل

ة من ال  االثأ عصااار شاااهرا األخري ألجل  زااااب الباويض يابرب املبألغ احلا ااال من م 

 انفيذ الاقل.

 ى الاقل لزااااااابل خط  جزااااااايم من أ ل ال اطبق هذ  املقبضااااااايات يف  الم ما إذا انبه

 األ راف، أو و و   الم القوة القاهرة.
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لالوكيل  ا أواافاق يزاابثنى له إضاارارارتيابرب كأن مل يكن كل اشاا -. 2202املادة 

 .1219إىل  1213البجاري من مقبضيات املواد من 

اقل، جا  كأل ا ازااألم خ   ملة اليألطم كل  رف عنل نهايم الاقل ل ر -. 2202املادة 

ن حلزااااااااب الطرف اآلخر ولكن دو ساااااااواء من عنل الطرف اآلخر أو من عنل األغيار

 ار.مزاس يف ذلك حبق احلبس لفارلة هذا الطرفأوذ

 العقود املصرفية :الباب الاالث

 احلساب املصريف :الفصل األول

  ، أو  زاب ألجل.امل ريف، إما  زاب لاإل  احلزاب -.2200املادة 

 و ألجل عأحكام مشرتكة بني احلسابات باإلطال :الفرع األول

 بح أي  زاب، البققق:جيل عألى املؤسزم امل رفيم،  بل ف -. 2203املادة 

ألى هويم  الل احلزاااب لناء عفي ا خيص األشاخاص الطبيايني، من مو ن و  -

ل املقي ني أو ولطا م اإل امم لالنزااااابم لألجانأليانات لطا م ااريفه الو نيم، 

أله لالنزاااااااااااابم لألجانل غري ر م جواز الزاااااااااااافر أو أي وثيقم ااريف حتل حم

 املقي ني؛
هويم البز يم وعنوان املقر، وفي ا خيص األشاخاص املانويني، من الصكل و  -

خولني إجناز ع أليات يف وساااااااألطات الصاااااااخص أو األشاااااااخاص الطبيايني امل  

ر م  كات أو ر م سجل البجارة أوم الضاريبم عألى الصار  احلزااب، وكذا ر  

 الضريبم املهنيم )الببانه(.
 ارق املقلمم.ازجل املؤسزم امل رفيم موا فات ومراجع الوث

م أو يف نفس الطلون ويف نفس الوكاليف  الم االد احلزالات املفبو م ل -. 2204املادة 

زاابق    احلزااالات يا ل ممن هذ علة وكاالت لنفس املؤساازاام امل اارفيم، ف ن ك  

 عن اآلخر، ما ملينص عألى خ ف ذلك.
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 من.ت مجاعيم مع أو للون اضاميكن لأل ؤسزم امل رفيم فبح  زالا -. 2205املادة 

 واغيري.جيل أن ميزك كصف احلزاب دون شطبأ -. 2206املادة 

 ألى األ ل. اوجه نزخم من الكصف لألطلون كل ث ثم أشهر ع

 الصروا املن وص عأليها يف يكون كصاف احلزااب وسيألم إثبات وفق   -. 2207املادة 

 القانون.

 احلساب باإلطالع :الفرع الااني

ييل ق امل رف مع زلونه عألى اقاحلزاب لاإل    عقل  قبضا  يبف -. 2208املادة 

جمها اب دارنم وملينم، واليت للديونه ا املببادلم يف كصف و يل عألى شكل ألو

 لة أ ل األ راف.اسبخراج ر يل مؤ ت لفارميكن يف كل  ني 

 :ص عألى خ ف ذلك خارج احلزابغيار أنه يفرتض، إال يف  الم الن -. 2209املادة 

 انونيم؛الليون املض ونم لبأمينات اافا يم أو   .7

   الااديم.الليون اليت ال انبج عن ع  ات األع ا .0

 لباليم.اك ل األعراف املهنيم املقبضيات ا -. 2232املادة 

اردة ريقم  زاب املبالغ الويصاري كصاف احلزااب ل افم واضقم إىل       -. 2232املادة 

 فيه.

ينقل إىل ملين احلزااااااب . حي ااااار دين امل ااااارف كل ث ثم أشاااااهر و   -. 2230املادة 

 .زم  ا هو مب اش مع األعرافويزاهم ا ب اال يف اكوين ر يل لفارلة املؤس

خلا اااام فااها امل يطة وذاايبها اافقل الليون املزااااجألم يف احلزاااااب  اااا  -. 2233املادة 

م أو إ لى ضااو  أداء أو مقا اام أو مبالاواابرب مؤداة، وآنذار ال ميكنها أن اكون مو

  رق البنفيذ أو البقادم ل ورة مزبقألم.

حلزااااب، إال إذا لام لالليون احملولم انقضاااي الضااا انات الصاااخ ااايم أو الاينيم املرابط 

  ولت لاافاق  ريح عألى ر يل احلزاب.
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 الطلون.  ل  إىل فبح اعب اد لفارلةال يؤدي اافاق عألى فبح احلزاب لو -. 2234املادة 

 رف الطلون، ما مل حي ااااال عألىجيل أن يؤدي احلزااااااب امللين الارضاااااي  اال من   

 موافقم املؤسزم امل رفيم.

ن هذا غببه يف الر يل املؤ ت،يكو ارف  زل ر ميكن لألطلون أن يب -. 2235املادة 

 الر يل  ال  لألقجط من  رف أي دارن لألطلون.

 إجراء خ ااام أو وضاااع  ل إال إذا منح امل ااارف مكصاااوفا، ال ميكنه -. 2236املادة 

 ف ل املباألق لفبح اعب اد.لالصروا الصكأليم واألجل املن وص عأليه يف ال

قلمم حلزااااااب ناجتا عن ور م جتاريم م ا ين ا يكون ازاااااجيل دين يف -. 2237املادة 

ين الرريزي. ال البو ل  قالألها من امللإىل امل ارف، يفرتض أن البزاجيل مل يبم إال ل  

 يار يف:ااريذ االسبققاق، فألأل  رف اخل ونبيجم لذلك إذا مل يؤد الور م البجاريم يف

 البجاريم؛ مبالام املو اني من أجل اسبخ ص الور م -

أداء  للين امل اااااريف النااج عن علميل امللين لألقزااااااب، اأواقييل يف الر ااااا -

ين، ويف ي هذا القيل إىل انقضااااااء اللالور م أو دينه الاادي ردا لألقرض. ويؤد

 لطلون.هذ  احلالم ارجع الور م البجاريم إىل ا

إذا  ي من الطرفني، للون إشاااااريوضاااع  ل لألقزااااب لاإل    ل رادة أ -. 2238املادة 

باألق لفبح ار املن ااااوص عأليه يف الباب املكانت املبادرة من الطلون، ومع مراعاة اإلشااااا

 االعب اد إذا كانت املبادرة من امل رف.

 لون.ضاريم لألطم أو البزويم أو الب فيم القيقفل احلزاب أيضا لالوفاة أو انالام األهألي

يل به ولانبهارها يبقلد الر ااااااعنل إ فا  احلزاااااااب متنح ملة لب اااااافي  -. 2239املادة 

 النهاري.

م اإل فا  لناجتم عن ع أليات جاريم يو يألم فرتة الب اافيم، انقل الليون ا -. 2242املادة 

 إىل احلزاب.
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ملؤ ت ليت ابم مقا اااااابها مع الر اااااايل اال يؤدي  يلها إىل انقضااااااارها إال يف احللود ا

 ذلك. املوجود يوم اإل فا ، مع ا ب ا  اغيري  لال

 احلساب ألجل :الفرع الاالث

يلا  ألجل هو احلزااااااااااب ألجل أو اإل (:230-0225)جليلة( )القانون ر م  2242املادة 

قلرة عنل   ملة ماينم مقالل مكافأة م زااب إدخار جت ل فيه األموا  املزبث رة خ  

يم. ال س سانوات حبزال املؤسازاات امل رف    اإللبلاء. وارتاوا هذ  امللة من شاهر إىل مخ 

 .مل رفريح لألطلون، ولصرا موافقم اجيلد احلزاب ألجل لال  ألو  أجأله إال لطألل  

 لة الطلون عنل االسبققاق.ازلد الليون  ي  هي املرابم لفار -. 2240املادة 

 أله  وافقم امل رف.ميكن لألطلون إنهاء احلزاب  بل أج -. 2243املادة 

 رت م عنل فبح احلزاب.يؤدي هذا اإلنهاء املزبق إىل اجلطاءات املص

 إ(داع النقود :الفصل الااني

ا ود   وجبه شااااااااخص نقودا كيف عقل إيلا  النقود هو الاقل الذي ي -. 2244املادة 

لها هلا  ق الب اارف فيها حلزااا  كانت وساايألم اإليلا ، للى مؤساازاام م اارفيم خيو    

 وص عأليها يف الاقل.اخلاص، مع البطامها لردها  زل الصروا املن 

مر غري مو ع من ألم لالرد إذا أدى لناء ال يبقألال املود  لاليه من االلبطا   -. 2245املاادة  

  جط.  رف املود  أو وكيل عنه لاسبثناء  الم وجود

 إ(داع السندات :الفصل الاالث

 لألم لألبلاو .قولم ولالزنلات األخرى القااباألق وديام الزنلات لالقيم املن -. 2246املادة 

و ممارسم   الزنلات املودعم لليها أال جيوز لأل ؤسزم امل رفيم اسبا ا -. 2247املادة 

 ا مل يصرتا خ ف ذلك  را م.احلقوق املرتابم عنها يف غري م ألقم املود  م

لانايم اساام الزاانلات وأن اوليها اعألى املؤساازاام امل اارفيم أن اضاا ن  ر  -. 2248املادة 
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   لليه املأجور.وداليت افرضها القواعل الاامم لألقانون عألى امل

 يم من املود .ال جيوز هلا البخألي عنها إال لباألي ات كبال

يزبخرج  م لبق يل مبألغ األرلاا وماجيل عألى املؤسزم امل رفيم أن اقو -. 2249املادة 

بقق  وجل عام، مجيع املبالغ اليت از من رأس املا  وما يلفع عن االسبه ر، ولوجه

 ا مل يصرتا خ ف ذلك.ل مالزنلات املودعم عنل  ألو  األج

  املفبوا ي ا لبقييلها يف  زاب اإل  اوضع املبالغ احمل ألم حتت ا رف املود  وال س

 لامسه.

نقها ازاااألم الزااانلات اليت يبم م  جيل عألى املؤسااازااام امل ااارفيم كذلك أن اا ل عألى  

 جمانا وأن اضيفها لألوديام.

ملرابطاام فظاام عألى احلقوق اىل احملاااك ااا جياال عأليهااا القيااام لااالا أليااات اليت ارمي إ   

 ات واخلبم عأليها.لالزنلات كالبج يع واملااوضم وجتليل القزي 

ق يكون فيها ملالك الزااااااااااااااانلات    جيل إع م املود  لالا أليات اليت -. 2252املادة 

طر االسااااباجا  واارض احلقوق خل  اخليار. وجيل عألى املؤساااازاااام امل اااارفيم يف  الم  

 ونم مع اإلشاار لالبو ل.ض الضيا ، اوجيه اإلنذار لرسالم م

لواجبم ملراسااااااااألم ع وة عألى الا ولم ايبق ل املود  يف مجيع هذ  األ وا  م اااااااااريف ا

 عادة.

ي ات ألها يف الو ت املناساااال لباألجيل عألى املؤساااازاااام امل اااارفيم، يف  الم علم او اااا   

  مل ميارسها لنفزه.املود ، أن اا ل عألى ض ان الاو  احلقوق اليت

 زارة لالبور م.ة إال عألى القيم املال اطبق هذ  املاد

ا ذلك لات عنلما يطألل املود  منهاألبطم املؤسااازااام امل ااارفيم لرد الزااان    -. 2252املادة 

 داخل اآلجا  اليت افرضها شروا  فظ الوديام.

رد ذات ه اإليلا ، و جيل أن يصاااااا ل اليبم رد الوديام مبلريا لاملكان الذي   اااااال في
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 فان أو أجاز القانون رد املثل.اشرتا الطرالزنلات املودعم إال إذا 

صاااافا كل ث ثم أشااااهر، إىل املود  ك األبطم املؤساااازاااام امل اااارفيم لأن ابا ، يف نهايم

  ام أو سنلات لاحلزاب.حبزاب الزنلات املودعم، سواء كانت سنلات جم

 شخاص املاينني من  رفه.ال ارد الوديام إال لأل ود  أو لأل -. 2250املادة 

الزنلات ملود  لكل مطالبم اباألق لجيل عألى املؤسزم امل رفيم إع م ا -. 2253املادة 

 قرار  ضاري.د الزنلات املبناز  فيها إال لاملودعم لليها. وال حتو  هذ  املطالبم دون ر

 التحو(ل :الفصل الرابع

ء عألى ها إنقاص  زاب املود ، لناالبقويل ع أليم م ارفيم يبم  قبضاا   -. 2254املادة 

 خر.ر  الكبالي لقلر مبألغ ماني يقيل يف  زاب آأم
 متكن هذ  الا أليم من: 

 ا  زاااااب، للى املؤساااازاااام نقل مبألغ نقلي من شااااخص إىل آخر، لكل منه .7

  خمبألفبني؛امل رفيم ذااها أو للى مؤسزبني م رفيبني
 م لاسااااام نفس الصاااااخص للى  نقل مبألغ نقلي لني  زاااااالات خمبألفم، مفبو .0

 ؤسزبني م رفيبني خمبألفبني؛وللى ماملؤسزم امل رفيم ذااها،أ
خص ل املبألغ إىل دارن  زااااب شااا إذا كان املزااابفيل من البقويل مكألفا لنق .0

 بقويل.آخر، وجل ذكر اسم هذا األخري يف أمر ال
مر أو بالغ مت اقييلها حبزاااااب اآلي ااااح األمر لالبقويل سااااواء ااألق    -. 2255املادة 

 م.اق عأليه مع املؤسزم امل رفي بالغ جيل اقييلها له، داخل أجل سبق االاف
من و ت  ا لأل بألغ الذي يباني نقألهي اابح املزاابفيل من البقوي ت مالك  -. 2256املادة 

 ر.خ  ه من  رف املؤسزم امل رفيم من  زاب اآلم
 حلني.جيوز الرتاجع عن األمر لالبقويل إىل ذلك او

اوالاه إىل وفاء له  ار ا لض انااه و يبقى اللين الذي  لر أمر البقويل -. 2257املادة 

 .أن يقيل املبألغ فا  يف دارن  زاب املزبفيل
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نفيذ ارف اليت حيألها حمأله يف ايزااااأ  امل اااارف اآلمر عن أخطاء امل اااا  -. 2258املادة 

ألك مل اااااااااااارف اآلمر يف الرجو  عألى اواء اخبارها أم ال، مع  فظ  ق االبقويل ساااااااااااا

 امل ارف.
زاااألم ويل ولو متت مااينبه لزاانل م ي ااح لآلمر ماارضاام انفيذ أمر البق   -. 2259املادة 

 ضاريم.ة البزويم أو الب فيم القلأل زبفيل اعببارا من يوم  لور احلكم  بل فرت

 فتح االعتماد :الفصل اخلامس

 وضااااع وسااااارل لألداء حتت ا اااارف فبح االعب اد هو البطام امل اااارف ل -. 2262املادة 

 لود مبألغ ماني من النقود.املزبفيل أو األغيار املاينني من  رفه يف  

 .ال يال الر يل امللين الارضي فبقا ل عب اد

 لدة.ألبجليل أو ال أو مللة غري حميفبح االعب اد مللة حملدة  الألم ل -. 2262املادة 

فيض ملاه ل ورة  رحيم أو ض نيم وال خت فزذ فبح االعب اد مللة غري حملدة ال جيوز

قل هذا د عنل فبح االعب اد دون أن يإال لال ابأليغ إشااااااااااااااااااار كبالي وانبهاء أجل حيل

 األجل عن سبني يوما. 

ون امل ااااااااااارف اء امللة احمللدة من غري أن يكينبهي االعب اد املفبوا لقوة القانون لانبه

 ر املزبفيل لذلك.مألطما ل شاا

مل اارفيم  ماينم ف نه ميكن لأل ؤساازاام ا سااواء كان االعب اد مفبو ا مللة ماينم أو غري

راكاله  زااااااااابفيل عن اللفع أو يف  الم ا فل االعب اد للون أجل يف  الم او ف لني لأل

 سبا اله ل عب اد.خلطأ جزيم يف  ق املؤسزم املذكورة أو عنل ا

ها املزااؤوليم رف املؤساازاام امل اارفيم إىل حت يألت من  يؤدي علم ا رتام هذ  املقبضايا 

 املاليم.

لي هو االعب اد املزااااااااااااااااااابن (:230-0225)جليلة( )القانون ر م مكررة 2262املادة 
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 ص آمر لفارلة ع يل له ويكوناالعب اد الذي يفبقه أ ل البنور لطألل من شااااااااااااااااااخ

رع املالة لألنقل. ينصااأ البضااارع أثناء نقألها أو مضاا ونا حبيازة الوثارق املب ثألم فيها البضااا

ع الذي ميكن أن يكون أ اااااا   االعب اد املزاااااابنلي ل اااااافم مزاااااابقألم عن عقل البي   

 لبكوينه و ابقى البنور أجنبيم عنه.

العب اد لبنفيذ : يألطم البنك فااح ا(230-0225ثاالثاا)جاليلة()القانون ر م     2262املاادة  

 اد لصاارا  عقل فبح االعبعأليها يف شااروا اللفع القبو  واخل اام والبلاو  املن ااوص 

بقه و أليها االعب اد املبفق عألى فأن اكون الوثارق مطالقم لألساااااااااااااااااااااس اليت انبنى ع

 شرو ه.

عب ااااد جيوز أن يكون اال (:230-0225رالااااا)جاااليااالة()القاااانون ر م  2262املاااادة 

 املزبنلي  ال  لألرجو  فيه أو غري  الل له.

 .ذا نص شرا  ريح عألى خ ف ذلكإ ويابرب كل اعب اد غري  الل لألرجو  فيه إال

اد القالل ال يكون االعب   (:230-0225خامزاااااااااااا)جليلة()القانون ر م  2262املادة 

ه يف كل ز لألبنك اغيري  أو الرجو  فيلألرجو  فيه مألطما لألبنك جتا  املزاااااااااااااااابفيل وجيو

 ن إخطار املزاااااابفيل، لصاااااارا أن الو ت، سااااااواء  قض إراداه أو لطألل من زلونه دو

 سل.سوء نيم أو يف و ت غري منا يكون احلق يف البغيري أو الرجو  مزبا   عن

لذي ال رجو  يقبضي االعب اد ا(: 230-0225ادسا)جليلة()القانون ر م س 2262املادة 

يم لزاانلات ا  املزاابفيل أو احلامألني حبزاان ن فيه البطام البنك البطاما لااا و مباشاارا جت

م الاقل.   للون موافقم مجيع من مشألهسااااااااااقل. و ال جيوز إلطا  هذا االلبطام أو اغيري

 هذ  احلالم ياه مؤيالا من لنك آخر يألبطم يف  فميكن أن يكون االعب ااد الاذي ال رجو    

ن لنك آخر أن اإلخطار ال ااادر لأل زاابفيل م البطاما لااا و مباشاارا اجتا  املزاابفيل. عألى

 ا هلذا االعب اد.لاالعب اد املفبوا له ال يابرب لذااه اأييل

كل من  قم عألى البنك أن يبأ (:230-0225ساالاا)جليلة()القانون ر م   2262املادة 

يه أن يبادر يف لبنك أن يبألقى الوثارق وجل عأللقم الوثارق لباألي ات اآلمر. إذا رفض امطا

 عأليه. ات نظر  إىل اخلألل الذي و فأ  ر اآلجا  ل خطار اآلمر لهذا الرفض و إلف
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وال إذا كانت ال يكون البنك مزؤ (:230-0225ثامنا)جليلة()القانون ر م  2262املادة

لأي شاااااااايء  ليت األقاها. و ال يكون مألطماالوثارق عألى الظاهر منها مطالقم لألباألي ات ا

 اد.في ا يباألق لالبضاعم املفبوا لصأنها االعب 

املزااااابنلي  ال يكون االعب اد (:230-0225ااسااااااا)جليلة()القانون ر م  2262املادة 

بفيل املاني ألبنك الذي جهط االعب اد لأل ز ال  لألنقل أو لألقزا م إال إذا كان مرخ اا ل  

 ات و علة أشااخاص اساابجالم لباأليمن اآلمر لأن يلفاه كأله أو لاضااه لصااخص وا ل أ

اد اح االعب   وجل إذن  ااريح من البنك فااملزاابفيل األو . و ال جيوز نقل االعب اد إال

 را خب ف ذلك.و ال جيوز النقل إال مرة وا لة ما مل يوجل ش

 يف عقد احلساب اجلاري :الفصل السادس

 أحكام عامة :الفرع األول

رتسألم شخ ان لينه ا ماامألم مز حي ل عقل احلزاب اجلاري إذا اافق -. 2260املادة 

ا ال يت يقلمها كل منه ا لآلخر  عألى أن يلخ  يف  زاااااااب لطريق دفاات القبض ال

ريانها مع يه ا واملبوللة عن ع أليات جياكون مااه  االألام لبفكياك الليون املرتابم لكأل    

انفراد  جيريانها لبزااويم عألىيم لاضااه ا عألى أن ياب لا عوضااا عن خت اايص كل ع أل

بوفر نيم لاالن ااهار يف فضاال  زاااب م  ابكرر لبكرر الباامل لينه ا،  ريقم ازااويم آ

 يف احلا .

وما لالها  1236املن وص عأليه يف املادة  وال انطبق القواعل املباألقم لاحلزااب اجلاري 

ال مبى انبهت إ لطرفني ال يصر  يف إثبااهاإذااشرت أن دفاات القبض البييقوم لها أ ل ا

 دفاات الطرف اآلخر.

كون ت أل اال الفريقني واليت ال امجيع الااليون املرتاباام عألى ماااام   -. 2263املااادة 

 يبضاا ن نونيا إدخاهلا يف احلزاااب ما ملموثقم لضاا انات  انونيم أو اافا يم، حي اال  ا
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 خارجا عنه. االافاق شرو ا عامم أو خا م ألن يبقى لاضها

ا جيوز إدخاهلا م من أ ل الفريقني أو من غريه وثقم لضااا انات اافا يعألى أن الليون امل

 يع من مشألهم الاقل.يف احلزاب  قبضى اافاق خاص أو  ريح لني مج

غ نقليم  ل الفريقني اصااب ل عألى مبال إذا كانت لاض الليون املرتابم أل -. 2264املادة 

 وعها جيوز ري مثأليم يف جمألى أشااااااياء غمن غري النقود اليت من جنس لا ي الليون أو ع

لألم هلا يف األو  إثبات اللفاات املقا لألفريقني إدخاهلا يف احلزاااااااب اجلاري لصاااااار ني،

ن احلزاااااب أليم وجولا والثاني النص عألى أألواب مزاااابقألم ال الرج لها سااااوى األموا  املث

ل حلالم جيا إىل علة ألواب. ويف هذ  ااجلاري حيبفظ لو لاه لالرغم من اقزااي ه مادي

ا إىل جنس اب املخبألفم من امل كن  ألبهأن اكون مجيع الفوا ل الناجتم عن هذ  األلو

ى األكثر اايينه من الفريقني أو عأل وا ل إلدماجها يف لاضاااها لاضاااا يف كل و ت يقع

 متم سوى فاضل وا ل.عنل  فل احلزاب اجلاري  بى ال يربز يف اخلا

لطرفني ا أو جتاريا لاعببار  اااافم اييكون احلزاااااب اجلاري عقلا ملن -. 2265املادة 

 ب املقيلة فيه.وكل دفام من دفاات القرض ابكيف ل يغم احلزا

ألو  لة ماينم ف ن  فأله حي ل حبإذا كان احلزاب اجلاري حملدا يف م -. 2266املادة 

 األجل أو  بأله  قبضى اافاق الطرفني.

 ت حبزاااال يف كل و م ف ن  فأله يبموإذا كان احلزاااااب اجلاري غري حملد  لة ماين

إن مل يبفق عألى اره يف اآلجا  املبفق عأليها وإرادة أ ال الفريقني مع مراعااة البنبياه لا نها     

 ليت يقبضيها الارف.أجل، فينبهي الاقل لال البنبيه يف اآلجا  ا

احلجر  فأله لوفاة أ ل الفريقني أوويف مجيع احلاالت ف ن احلزااااااب اجلاري حي ااااال   

  نبفا  لال ألح اال بيا ي.ه أو  بوله لعأليه أو إعزار  أو اقألي 

  مزبقق الثالبم يف يوم القفل فاض إن  فل احلزااب اجلاري يؤلف من نبيجم احلزااب  

ليت متت خ فاه أو كاانات لاض الا ألياات ا     األداء يف احلاا  إال إذا اافق الفريقاان عألى  
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 فاضل.لها أن الخل اغيريات عألى ايف مقالألها دفاات ومل ازبوف نهايبها من شأن

 يف نتائج احلساب اجلاري :الفرع الااني

فر ب ارف  زل مصيئبه في ا او لكل فريق احلق يف كل و ت يف أن ي -. 2267املادة 

 له من نبيجم احلزاب ما مل يرد شرا خب فه.

شيء  حلزااب ثم انقرض أو احنط منه إذا ادخل دين أل ل الفريقني يف ا -. 2268املادة 

 جل إما إلطا  الا ل لالفضاااااااللزااااااابل  اد   ارئ عأليه لال اقييل  يف احلزااااااااب و

بج عن  ا سايجل إ ا ا احلزاب  ا ين  احملبوى عأليه أو احلط منه لالقلر املناسال ك 

 ذلك.

 الفقرة خلاص ال ريح املصار إليه يفإذا مل يرد شرا خمالف لاالافاق ا -. 2269املادة 

لرج  ل للين أل ل الفريقني مف ن مفاو  الضا ان املباألق يف األ  1236الثانيم من املادة 

  ىل فاضااال احلزااااب عألى فرض وجود لاحلزااااب اجلاري ينبقل لقلر اللين املضااا ون إ 

 فأله.نبيجم احلزاب املذكور و ت   للون اعببار يف البغيريات اليت  ل اطرأ عألى

إال إذا مت إشهار   املباا لينج له عألى غري وعألى أن انبقا  هذا الض ان ال جيوز اال بجا

 لض ان املابرب.عألى الطرق املقررة لالقانون لأل قافظم عألى ا

لل اب اجلاري من فضاال آخر مقاال جيوز  را فضاال ا بوى عأليه احلزاا  -. 2272املادة 

 له.

ري يبو ف خضااااااااااوعها لألقواعل إذا أدخألت الليون يف احلزاااااااااااب اجلا -. 2272املادة 

 ر الطمن.اخلا م لها املباألقم  رو

فل ر الطمن عألى الفاضااااال لال  اطبق  واعل القانون يف خ اااااوص ساااااقوا احلق  رو

 احلزاب.

 بضيات هذا الفر .يرجع إىل األعراف واافاق األ راف إلك ا  مق

رهن  اريم أل ل الفريقني ف ن كليف  الم البزااااويم أو الب اااافيم القضاااا  -. 2270املادة 
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اسال  ضااري أو كل  ق اوثقه عألى مك   عقاري ساواء أكان اافا يا أو مقررا حبكم 

زبقر ضال احلزااب اجلاري الذي  ل ي  يكون إ لاثه  ا ا  يف فرتة الريبم لضا ان فا  

ت، ضاااايم احلزااااب اجلاري  ل أسااافر يف الذمم، يكون الغيا يف  الم ما إذا كانت و

 الفريق. و ت اكوين هذ  الض انات، عن دين يف ذمم هذا

فريقني و يفي عألى ما ارال أل ل الجراء  جط اميكن يف كل و ت إ -. 2273املادة 

 لقانون.لاحلزاب اجلاري  زل اإلجراءات اليت  ررها ا

على  ئية للدافع يف صورة عملية خصمآثار التسو(ة القضا : الفرع الاالث

 سندات جتار(ة دخلت يف احلساب اجلاري

خ ااااام  ن اللارنيم مبالغ ناجتم عنإذا  يلت يف احلزااااااب اجلاري لانوا -. 2274املادة 

لو لال ل الارض فيجوز ملن ازااااأل ها وساااانلات جتاريم وإذا مل الفع  ي م الزاااانلات عن 

ملليونيم مبألغا ان املقالل لأن يلرج يف عنوان االبزااويم القضاااريم ملزااأل ها أن يثببها لالانو  

 من هذ  امللونم. 802مل اريف املقررة لاملادة امزاويا لقي بها االمسيم مضافا إليه 
 ألداء.البيألم ازلد عنل  ألو  أجل ا وال يقبل القيل الاكزي إال لالنزبم لألزنلات

با ر ااايل احلزااااب اجلاري مثب إذا  ل  لال القيل الاكزاااي أن كان -. 2275املادة 

زاابأل ها أن و ا اافيم  ضاااريم فيجوز مل للين يف ذمم من سااألم الزاانلات يف  الم ازااويم أ 

بالغ اليت له مع ذلك أن جي ع لني امل حيبفظ لهاا مه اا كاان ااريذ  ألو  أجألها وميكن   

وق قبضااااااها عن  ريق اسااااابا ا  احلقيقبض في ا لال من املصااااارتكني يف االلبطام  

  البفأليزم ع احل م اليت انوله من أمواوالض انات املب ألم لالزنلات املقيلة عكزا م

، كل ذلك اله احمل ور لال القيل الاكزيأسفر عنه ر يل  زالسابيفاء دينه الذي  

 اآلايم. 1273مع اال بفاظ لبطبيق املادة 
ل زااااااابألم الزااااااانلات أن يقبض  وج ال جيوز يف أيم  ا  من األ وا  مل -. 2276املادة 

يل امللين يف بألغا إمجاليا يبجاوز مبألغ ر  ريقم اجل ع املن وص عأليه لاملادة الزالقم م

حل اااااااام فينبج عن ذلك أن  قه يف ا احلزاااااااااب اجلاري لال إجراء القيل الاكزااااااااي
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 انون.قوة القاحلا ألم من ا فيم مزأل يها أو افأليزه ينقص ل

لبفأليس اريذ الب ااافيم القضااااريم أو ا وزيادة عألى ذلك ذا كانت ميطانيم احلزااااب يف ا

لاكزي زألم الزنلات  بل القيل ا ل أسفرت عن ر يل  زاب ملين سالقا لالنزبم مل

ملادة مبألغا يقم اجل ع املقررة يف نفس الألزاانلات ال جيوز ملزاابأل ها أن يقبض  وجل  ر 

ع حمزااااولم عألى يادة احل اااام اليت انوله يف البوزييل عكزااااا لطإمجاليا يفوق املبألغ املق

 ااام ينبج عن ذلك أن  قه يف احلالر ااايل امللين من احلزااااب  بل القيل الاكزاااي و  

 قوة القانون.احلا ألم من ا فيم مزأل يها أو افأليزه ينقص ل

 يف اخلصم :الفصل السابع

مل  بل زاام امل اارفيم لأن الفع لألقااخل اام اافاق األبطم  قبضااا  املؤساا -. 2277املادة 

ل  ألو  أجل ن الزااااااانلات القالألم لألبلاو  عناألوان مقالل مبألغ أوراق جتاريم أو غريها م

 ا املألبطم األ ألي.دفاها عألى أن يألطم لرد مبألغها إذا مل يف له

 ميكن لاافاق خاص النص عألى خ م جطايف.

 نيم.الف ل لاألعراف املهاك ل مقبضيات هذا 

ل من أل ااأليني لالزاانلات واملزاابفي  لأل ؤساازاام امل اارفيم جتا  امللينني ا   -. 2278املادة 

 ملباألقم لالزنلات املخ ومم.اخل م واملصرتكني يف االلبطام مجيع احلقوق ا

إليها يف ، زيادة عألى احلقوق املصااارلأل ؤساازاام امل اارفيم اجتا  املزاابفيل  -. 2279املادة 

غ املزبققم ملطألولم واضاف إليه املبالأع    ق منف ال يف اسابيفاء املبالغ ا   1278 املادة

 عرفا يف مثل هذ  احلالم.

ياب مللفوعم مه ا كان الزااااابل يف غميارس هذا احلق يف  لود مبألغ الزااااانلات غري ا

ا يف فقا لأل قبضاايات املن اااوص عأليه البزااليل، ويف  الم  زاااب جار، لني األ راف و  

 .1273إىل  1272املواد من 
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 حوالة الد(ون املهنية :الفصل الاامن

خص نصا ه املهأ أو لكل ش ميكن لكل شخص  بياي أثناء مطاولم -. 2282املادة 

غري حتويل كل دين مزاااااااابقق عألى ال مانوي خاضاااااااع لألقانون اخلاص أو القانون الاام 

ا ملهأ أو شاااخ اااا مانويا خاضاااا ساااواء أكان شاااخ اااا  بيايا أثناء مطاولم نصاااا ه ا  

 ؤسزم م رفيم.م مليق جمرد ازأليم  ار لألقانون اخلاص أو القانون الاام وذلك عن  ر

ألي أو لين احملا  سااااواء مقالل ازاااابيق كينقل البناز  لأل ؤساااازاااام املبنازلألها مألكيم ال

 زم أو سبزأل ه لأل قيل.جطئ ملبألغه أو ض ان لكل ارب ان سأل به املؤس
ل والاقود يكون كل دين  ال اساااااااااااابثناء من أ كام ملونم االلبطامات -.2282املادة 

له غري احللو  وكان مبألغه وااريذ  ألو مبو علألبقويل  بى وإن نبج عن ا اااااااااااااااااارف  

 حملدين.
 او ع القار م من  رف احمليل. -.2280املادة 

 اؤرخ من  رف احملا  له.
 ابض ن البيانات الباليم: 

 البز يم"سنل  والم ديون مهنيم"؛ .7

 ذا الف ل؛اإلشارة إىل أن احملرر خاضع ملقبضيات ه .0

 ملزبفيلة؛ااسم أو از يم املؤسزم امل رفيم  .0

اليت  زااابم لكل وا ل منها لألانا ااار الرقم الليون احملالم مع اإلشاااارة لالن .2

ها ن ومكان األداء ومبألغمتكن من اصاخي ها وخ و ا ذكر اسم امللي 

 م الفااورة؛و ي بها وااريذ اسبققا ها وا ب اال ر 

ن ال رقم  األومااي، يزاا ح لالباريف لها فغري أنه  ني يبم نقل الليون احملالم لطريق م

د الليون مت النقل لواسااطبها وإىل عل ميكن أن ختب اارعألى اإلشااارة إىل الوساايألم اليت 

من هذ   0وا ب اال  6و  0و  1البنود  ومبألغها اإلمجالي إضااااااافم إىل البيانات موضااااااو  

 املادة.
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يثبت   يع  هذ  الليون حيق لأل قا  له أن يف  االام املناازعم املباألقم لوجودأولنقل أ ل   

 ملبألغ اإلمجالي يف القار م.ارل أن دينه موضو  املنازعم يلخل يف االوس

ألمر رب ان املضاااااا ون إذا ااألق اكل البيانات اليت ازاااااا ح لالبققق من اال .4

 ل  الم عألى وجه الض ان.

 يابل له مؤرخ من  رف احملا  له ف  إذا كان الزااانل غري مو ع من  رف احمليل وغري

  ل البيانات املصارإليها أع  . ه أحلوالم ديون مهنيم مبى كان ينق
 اليت اض ن اللين. انقل احلوالم لأل قا  له الض انات -. 2283املادة 

 يض ن احمليل لالبضامن أداء اللين احملا .
فيم ار ال انقل إال ملؤساااازاااام م اااار   ميكن أن انجط القار م ألمر، وآنذ -. 2284املادة 

 أخرى.
لباريذ اف ويواجه له األغيار، من ايزااااااارى مفاو  احلوالم ما ي  األ ر -. 2285املادة 

 امللون عألى القار م.
ليون املالدة غري ملى احلقوق املرابطم لالالبالاء من هاذا الباريذ ال ميكن لأل قيل أن ي  

 لالقار م دون موافقم احملا  له.

ا  من األداء ين احملع امللين لاللميكن لأل قاا  لاه يف أي و ت أن مين   -. 2286املاادة  

   له.ورة  قيقم إال لاألداء لأل قالني يلي احمليل.ال يبقألل امللين عنل ذلك ل 

باشاااااارة. لين أن يألبطم لأن يؤدي له ملناء عألى  ألل احملا  له ميكن لأل  -. 2287املادة 

م دين وب مانون ب: "سااااااااااانل  بو   واليثبت هذا االلبطام حتت  ارألم البط ن،  كب

 مهأ".

لصااااااااخ اااااااايم اللفو  املبنيم عألى ع  ااه اهذ  احلالم ال ميكن مواجهم احملا  له ليف 

 لين اإلضرار لامللين.لاحمليل، إال إذا اا ل احملا  له لقبوله ال
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 رهن السندات :الفصل التاسع

ن شاااااااااكألها، واكون خاضاااااااااام ميكن رهن القيم املنقولم مه ا كا -. 2288املادة 

 ملقبضيات الباليم.لأل قبضيات املباألقم لرهن  يازي مع مراعاة ا

لو لوفاء لكل االلبطامات،  بى وجيوز رهن القيم املنقولم لضاااااااااااا ان ا -. 2289املادة 

  بألغ النقود. كان املبألغ املزبقق غري حملد إن ااألق األمر

 . ألم احل و  عنل إنصاء الرهنأيضا لض ان انفيذ البطامات حمبك ا جيوز 
عل  ارطا  نلات القيم عألى اعببار آخرإذا سابق لأللارن املراهن أن  از س  -. 2292املادة 

 هلا كلارن مراهن من و ت إلرام الاقل.
رطا هلااا إال خر ف  يااال الاالارن املراهن  اااإذ كاااناات القيم املرهوناام لياال الغري العببااار آ 

عنل    زااااااااااب خاص يباني عأليه فبقهالبلاء من ااريذ اقييلها من  رف هذا الغري يف

 أو   ألل. 
  يال ا يف سج ت الصركم امل لرة فإذا كانت القيم حمل شهادة امسيم اثبت اقييل

 يل الض ان.اللارن املراهن  ارطا هلا إال من ااريذ حتو
، ف نه  يا عن االلبطام املض ونإذا كان مقلم الرهن غري مزاؤو  شخ  -. 2292املادة 

 .ال يكون مألطما إال عألى وجه الض انم الاينيم

  جتا  ازة الصاااااااااااايء املرهون  ل انازيابرب الغري الذي عينه الطرفان حلي -.2290املادة 

يكن  سباب سالقم عن الرهن، ما ملاللارن املراهن عن  ق  بس الصايء ل ااحله، أل  

 ه ازألم املرهون.ل ل ا بفظ  را م لهذا احلق عنل  بو

أو جتا   ريذ إنصااااره ساااواء لني األ راف يبقى امبياز املراهن  ار ا من اا -. 2293املادة 

ن الزاانلات لين أو الزاانلات املزااأل م عوضااا ع الغري عألى النااج واملبالغ املزاابوفاة من ال

 اليت كانت أعطيت عألى وجه الرهن.

ي لأللين لبطامااه االساابققاق الفوريرتال عن كل إخ   مقلم الرهن لا -. 2294املادة 
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زاااويم آلجا  ضاا انات عينيم جليلة ماملضاا ون، ما مل يقلم للي  عن ذلك يف أ  اار ا

 عألى األ ل لألض انم املفقودة أو الضارام.

 0222ن م أشااهر إلىزاانبني ولغرامم مياا ل لاحلبس مللة ارتاوا لني سااب -. 2295املادة 

سااااانلات  للون موافقم املالك لرهن أو يم مقلم الرهن أو  ارط  الذي يقوم 12.222إىل 

ء نيم يف ياارض لأيم وسااايألم كانت ولزاااو   سااابق رهنها مع الاألم أنها مألك لألغري أو الذي

 ق اللارن املراهن.ممارسم  قوق األغيار احلارطين لألرهن أو  قو

 الفصل التاسع مكرر جد(د : سند اخلزن

ن أي إيلا  جيري البأكل م ( :230-0225)جليلة( )القانون ر م مكررة  5922املادة 

 م ازااابخرج من ساااجل أ اااو  و ازاااألم   لاملخازن الاامم لواساااطم أو اااا  مؤرخم و مو ا 

 لأل ود .

رع املودعم و مقر  و كذلك  بيام البضا وحتبوي هذ  األو ا  عألى إسم املود  و مهنبه

 و حتليل  ي بها. يهاو ل فم عامم كل البيانات اخلا م لالبارف عأل

نفس  اسب ارة ض ان حتبوي عألى وجيل أن األقق لكل و ال حتت از يم سنل لألخطن  

 البيانات املوجودة يف و ل اخلطن.

نل اخلطن ميكن نقل الو ال و س  (:230-0225ثالثا)جليلة()القانون ر م  5922املادة 

ل اخلطن ني  ألل من  امل الو اال وسااماا أو ل اافم منف ااألم عن  ريق البظهري. عنل أ

ر الذي يرضاااااااايه من احل ااااااااص وأن ماا، جيل أن جتطأ البضاااااااااعم املودعم عألى القل

جل من ت اخلطن مزاااوي لألالد املبوايزااببل  الزاانل األ ااألي يالد من األو ااا  وساانلا

 احل ص.

خلطن منف   يقوم اظهري سنل ا (:230-0225جليلة()القانون ر م )رالاا  5922ملادة ا

 ه عن سنل اخلطن. عن الو ل، مقام رهن البضارع ل ا  املبخألى ل

أن  و ااال ل اااا  املبخألى له، عألى يبقو   ق الب ااارف يف البضااااعم  وجل اظهري ال 
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ملض ون لزنل ، لوفاء اللين ا-م الو لإذا مل يكن سانل اخلطن منقوال  اقب   -يقوم، 

 زاب مثن ليع البضاعم.مبألغه عألى  اخلطن أو لالز اا لزلاد 

ظهري الو اال جيل ليان ااريذ ا(: 230-0225جليلة()القانون ر م )خامزاا  5922املادة 

اخلطن  . و جيل أن يبني اظهري سااانلو سااانل اخلطن، ساااواء ل  البه ا ماا أو منف اااألني  

و اسم  بققا هارل اللين املض ون و ااريذ اساملنف ل ع وة عألى ذلك، املبألغ املالي و فو

 اللارن و مهنبه و مقر .

  له أ   عن جيل عألى املبناز (:230-0225جليلة()القانون ر م )سادسا  5922املادة 

رافقم له و ت املزاااابود  مع البيانات املساااانل اخلطن أن يقوم لبقييل البظهري عألى سااااج 

طن أن ن أ يل إليه و ااال أو سااانل اخل يصاااار إىل هذا البقييل يف سااانل اخلطن. ميكن مل 

 بظهريات اجلاريم ل احله.يقيل يف سج ت األ و  اليت اسبخرجت منها ال

ل اااافم  ميكن حلامل الو اااال (:230-0225جليلة()القانون ر م )ساااالاا 5922املادة 

لزاانل  قاق، أن يزاالد اللين املضاا نمنف ااألم عن ساانل اخلطن،  بى  بل ااريذ اإلساابق

 اخلطن.

امللين  ونه ماروفا و ليس مبفقا معإذا كان  امل سااانل اخلطن غري ماروف أو  ا  ك

زااااااابقق مع األوان، ف ن املبألغ امل بل و  الصاااااااروا اليت لناء عأليها سااااااايجري الوفاء   

لذي يبقى عنل إدارة املزاااااابود  الاام ا  الفوارل املزاااااابققم إىل ااريذ اإلساااااابققاق يود  

 إلسبيلا .مزؤوال عنها و اكون البضاعم  رة  وجل هذا ا

زااااابقق يكون سااااانل اخلطن م (:230-0225جليلة()القانون ر م )ثامنا   5922املادة 

 نفس املكان. شار البظهري األ ألي إىل مقر آخر يفال إذا أالوفاء لاملزبود  الاام، إ

امل ساااااااانل اخلطن منف اااااااا  عن وعنلما ال يقع الوفاء عنل اإلسااااااابققاق، ميكن حل 

لبضاااااعم إجراء  ضاااااري، أن يقوم لبيع ا الو اااال، لث انيم أيام لال اإل بجاج وللون أي

 املراهنم. 
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القيام  اخلطن، ميكن هلذا األخرينل يف  الم الوفاء له من  رف املو ع األ ااااااألي لزاااااا 

ن  اجم م من ااريذ اإلساابققاق ومن دولبيع البضاااعم ضاال  امل الو اال لال مثانيم أيا 

 إىل أي إعذار لاللفع.

ملزبود  الاام، جيل عألى إدارة ا (:230-0225جليلة()القانون ر م )ااساا   5922املادة 

ف لا أليات مور الا ومي املكألوفر لأل أعنل اقليم سااااااااااانل احملبج لالم الوفاء له، أن ا

 البيع مجيع البزهي ت من أجل القيام لذلك.

 الل :اإلسبظهار  قضر البيع و مق وعأليها أن ال ازألم البضاعم لأل صرتي إال عنل

ألف عألى بياز، و كذلك املبألغ املزاااابإثبات وفاء احلقوق و امل اااااريف ذوي اإلم .7

 أساس سنل اخلطن.

أليها ألقامل يف احلالم املن اااااوص عإسااااابيلا  الطارل، إن وجل، عألى أنه ياود ل .0

 .602لالفقرة الثانيم من املادة 

ألغ دينه من يبقاضاااى اللارن مب (:230-0225عاشااارا)جليلة()القانون ر م  5922املادة 

 ذلك لامبياز وأفضاااااااااأليم عألى كلمثن البيع مباشااااااااارة ومن دون إجراءات  ضااااااااااريم و

  اليت األي :دون إجراء ع أليات  را غرياللارنني، ومن 

 ريم اجملباة عألى البضاعم؛احلقوق اجل ركيم وغريها من الرسوم البق .7

كاليف وات البأمني و غريها من ااكاليف اإلسااااب مو البيع و البخطين و ع  .0

 احلفاظ عألى الصيء.

املزااابقق ألغ  ن املبألغ الطارل عألى املبإذا مل حيضااار  امل الو ااال عنل ليع البضااااعم، ف  

 لاام.حلامل سنل اخلطن يود  للى إدارة املزبود  ا

أن  من  امل الو اااااال أو ساااااانل اخلطن يف أي و ت، عألى إدارة املزاااااابود  الاام، لطألل

ين املضااا ون يت هلا امبياز فوق الذي لأللا ااافي الليون و البكاليف املذكورة آنفا و ال

الاام، ر م  إدارة املزاااابود ملزااااألم من لناء عألى ساااانل اخلطن. و يبني جلو  الب اااافيم، ا

  له.كل من الو ل و سنل اخلطن املرجو  إليها من خ
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خلطن : ليس حلامل سااانل ا(230-0225جليلة()القانون ر م ) ادي عصااار 5922املادة 

الم أنها به  قو ه عألى البضااااعم ويف  الرجو  ضااال املقرتض واملظهرين إال لال ممارسااا

 غري كافيم لألبزليل.

 يع البضاعم.املظهرين إال من يوم إجناز ل مل ارسم دعوى الرجو  ضلال ازري اآلجا  

راء البيع يف الرجو  إذا مل يقم ل ج يفقل  امل سااااااانل اخلطن، يف مجيع األ وا ،  قه

 خ   الصهر املوالي لباريذ اإل بجاج.

امل سنل حلامل الو ال و   (:230-0225ثاني عصار)جليلة()القانون ر م   5922ملادة ا

نه،   الم   اااااو  احلل  املؤمن ماخلطن عألى الباويضاااااات عن البأمني املزااااابققم يف 

 لبضاعم املؤمنم.نفس احلقوق واإلمبيازات اليت اكون هلم عألى ا

و   أو  ميكن ملن أضا ( : 230-0225ثال  عصر)جليلة()القانون ر م  5922املادة 

و منح  مر من القاضااااي لال إثبات مألكيبهم أساااانل لألخطن أن يطألل و حي اااال لواسااااط 

ققا ه، إن و عألى وفاء اللين عنل اسب ضا ان، عألى نزخم ثانيم، إن ااألق األمر لو ل، 

 ااألق األمر لزنل لألخطن.
لا وميم : يزاوغ لأل ؤسزات ا (230-0225رالع عصار)جليلة()القانون ر م   5922املادة 

ن أ ل وراق جتاريم مع اإلعفاء مألألقرض أن ازااااابقبل سااااانلات اخلطن ك ا لو كانت 

 البو ياات املزبألطمم  قبضى نظامها.

فاار الااديم ع وة عألى الل(: 230-0225خامس عصر)جليلة()القانون ر م  5922املادة 

ن متزاك  ن، جيل عألى إدارة املزابود  أ لألبجارة و الزاجل األم لألو اا  و سانلات اخلط   

اداني ليت  ل حت ال عنلها  قبضى امل اساجل أ او  يرمي إىل البققق من اإليلاعات   

 ااساا. 1290ثامنا و  1290

 فقم.اؤشر الزج ت و ار م من أو   فقم إىل آخر  
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 كراء الصناد(ق احلد(د(ة :الفصل العاشر

البنك  و الاقل الذي  قبضا  يضعأن عقل كراء ال ناديق احلليليم ه -. 2296املادة 

 ينم لاوض.حتت ا رف املكرتي  نلو ا أوجطءا منه ملة ما

افظم اليت يقبضااايها احلا  لأل ق عألى امل ااارف أن يبخذ مجيع الوساااارل -. 2297املادة 

 عألى س مم ال ناديق والقيام عألى مرا ببها.

م من أسااباب عألى امل اارف اختاذ مجيع ما يألط يق فيجلوإذا أمل خطر لزاا مم ال ااناد 

يف  بل  ألو  اخلطر ولو كان ذلكاحليطم ليب كن املكرتون من افريغ  اااااااناديقهم  

ه إخطارات وال يكون البنك مألطما لبوجي غري األيام والزاعات املخ  م عادة لطياراها

 فرديم ملكرتيي ال ناديق.

وكيأله.  يارة ال اااانلوق إال ملكرتيه أوح لطال جيوز لأل  اااارف أن يزاااا   -. 2298املادة 

ي عألى أن ثألم لأليت جيل ازألي ها لأل كرتوجيل عأليه أن ال حيبفظ لليه لأي مفاايح مما

 لكراء.ياها إليه عنل انبهاء أمل اابقى هذ  املفاايح مألكا لألبنك الذي جيل ارج

أنها شااا  ه أي شااايء أو مادة منجيل عألى املكرتي أن ال يضاااع ل ااانلو  -. 2299املادة 

كرتين.وإذا جطء منها اليت لغري  من امل اإلضاارار لزاا مم البنك أو لكيان ال ااناديق أو 

ن رريس كن فزذ الاقل لقرار اسباجالي مأه ل املكرتي الوفاء لهذا االلبطام ف نه مي

 احملك م املخب م.

ود قمن  انون الا 769م وفقا لأل ادة إن البوكيل الذي  يغ لابارات عام -. 2222املادة 

 ه.املوكل والب كني من زيارا وااللبطامات يبض ن افويض اكرتاء  نلوق لاسم

ل  ل من مثن الكراء يف األجإذا ختألف املكرتي عن أداء  زااااااااااااط وا -. 2222املادة 

نم جيه امل ااارف جمرد رساااالم مضااا و املاني فزاااذ عقل الكراء لال شاااهر من ااريذ او

 الل  اه لأل ااانلوق لقرار اساااباجالي الو اااو  لقيت للون جلوى. ويزااارتجع البنك  ياز 

 لألبنفيذ عألى مزودة احلكم.
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م املاينني ذ لأن حيضاااار يف اليوم والزاااااعولال ابأليغ البنبيه لأل كرتي عألى يل عل  منف

ف ملنفذ الذي حيرر حمضاارا ي اا  له،حي اال فبح ال اانلوق عنوة حبضااور ذلك الال  ا   

 ألمر.كل من يه ه ا فيه حمبويات ال نلوق ميكن اال بجاج لها عألى

ريها من األشااااااااااااياء اليت مشألها وحيبفظ امل اااااااااااارف لاملبالغ والزاااااااااااانلات والقيم وغ

ت بادة. وميكن لألبنك يف كل و اجلردويودعها لاسااااااااام املكرتي وفق الصاااااااااروا املا 

ر حمضااار قضااااء عام وا ل من ااريذ حتريإيلاعها ل ااانلوق الودارع واألمانات ولالة ان

ألى ألى يل نارل  ضااااااري ياني لأمر ععالو اااااف جيوز لألبنك اساااااب ااااالار اإلذن لبياها   

 عريضم.
جه ال ااااااقيح يف آخر مقر  قيقي حي اااااال اوجيه الرسااااااارل وازااااااأليم الوثارق عألى الو

ملكرتي عنل ملقر املخبار الذي ياينه الأل كرتي ماروف من امل رفأوعنل اال بضاء يف ا

 كراء ال نلوق.
 عريضاام ل جراء  جط حتفظي كل شااخص ليل  ساانل انفيذيأوأمر عألى -. 2220املادة 

ارف من ن ال اانلوق املؤجر لأ ل امل ااجيوز له أن يا ل إىل او يف ال اانلوق أو جطء م

  رف املكرتي املاني يف الزنل.
لذي ناء عألى جمرد اقليم الزاااااااااانل اوهلذا الغرض يطألل الال  املنفذ من امل اااااااااارف ل

 نه مينع عألى ليه ويف  الم الرد لاإلجياب فوجود ال ااانلوق ليب ااارف  وجبه أن يؤيل 

ريت ضارا يذكر له الزنل الذي أج البنك الرتخيص لالو او  إىل ال انلوق وحيرر حم  

وم ل خطار  ظرف مثان وأرلاني ساعم يق قبضاا  املبالاات ويزألم منه نزخم لألبنك و يف 

 السب م.اإلخطار لاالو و  مع  املكرتي لبو يف  نلو ه لواسطم رسالم مض ونم

فيظي في كن لأل كري احل ااااااااااااااو  إذا كان الال  املنفذ ليل  أمرل جراء  جط حت

بوى عأليها ه لأن يأخذ أشااياء من اليت حياسااباجاليا عألى الرجو  يف القرارأوالرتخيص ل

 ال نلوق.

قوم كن له لال إنذار املكرتي أن يوإذا كان الال  املنفذ ليل  ساااااااااااااااانل انفيذي في 
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 اإل  ا.اليت ازبوجبها ع أليم الفبح و ح ال نلوق لال اأمني امل اريف باشرة فب

البجاريم  انون اإلجراءات امللنيم و وعنل فبح ال ااااااااانلوق جيري البنفيذ  بقا أل كام

 طم حتت  ووجلت أوراق ف نها ارال يف واإلداريام. لكن،إذا كاان احملجوز عأليه غاربا  

 ك حتت ا رف مكرتي ال نلوق.نخبم الال  املنفذ والبنك ماا ويبقيها الب

ن كراء ا كافيا لب كينه من اساااابيفاء مثوعألى القارم لاملبالام أن يلفع لألبنك ازاااابيق

 ال نلوق ملة او يفه.

 يف رسالة الضمان :الفصل احلادي عشر

لف اال عنلما اطبق مقبضاايات هذا ا (:230-0225)جليلة ( )القانون ر م  2223املادة 

انم الضل اب الضا انم املزابقألم أو ضا    اكون ال افقم األ األيم اليت من أجألها مت اكبب  

  القانوني إىل أو عنلما اصري  واعل البناز حم ورة يف اجل هوريم اإلس ميم املوريبانيم

 ألى أ ل النطا .أن البصريع املوريباني هو البصريع املنطبق ع

ملزاابقل البطاما  اابرب رسااالم الضاا ان ا  (200-0224)جليلة( )القانون ر م 2224املادة 

أل زبفيل ألي ات منه، لبزاليل مبألغ حملد ل من الضاامن، اعببارا ل لبطام من اآلمر ولبا 

سااااااااااالم جراءات املبفق عأليها واابرب رلناء عألى أو   ألل من هذا األخري أو  زاااااااااال اإل

مر ولباألي ات ل، اعببارا ل لبطام من اآلضالضا ان الضال املزابقل البطاما من ضامن ال   

جراءات ألل من هذا األخري أو  زل اإلمنه لبزليل مبألغ حملد لألضامن لناء عألى أو   

 املبفق عأليها.

 صياغة رسالة الضمان :الفرع األول

 اااارألااام  : ال ميكن أن يبم، حتااات(230-0225القاااانون ر م ))جاااليااالة( 2225املاااادة 

انويني و ضاا انم الضاال إال من  رف أشااخاص ماملزاابقألم أالبط ن، اكبباب الضاا انم 

 هلم نصاا ا ب ادي.
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شااااأنها أن  ات والاقود والو ارع اليت منوانصااااأ البطامات مزاااابقألم ومب يطة عن االافا ي

 اقوم عألى أساسها أ  .

امن الضااال إن رسااااليت الضااا ان وضااا   (200-0224)جليلة( )القانون ر م 2226املادة 

ط ن، بوب مصاااار فيه، حتت  ارألم الباملزااابقألني ال افرتضاااان، لل جيل اثبااه ا  ك 

 إىل: 

 زبقل ؛از يم الض ان املزبقل أو ضامن الضل امل -

 اسم اآلمر ؛ -

 اسم املزبفيل ؛ -

 اسم الض ان أو ضامن الضل ؛ -

الض ان   ام اليت  وجبها  لرت رسالماالافا يم األساسيم أو املزبنل أو الوا -

 املزبقل أو رسالم ضامن الضل املزبقل؛ 

 لضل املزبقل ؛املبألغ األعألى لألض ان املزبقل أو ضامن ا -

 الض ان ؛ الباريذ أو احلل  الذي يؤدي إىل انقضاء -

 شروا  ألل البزليل عنل اال بضاء ؛ -

 ضل من اسبثناءات الكفالم.الض ان و ضامن الاسبقالم اسبفادة  -

 آثار رسالة الضمان :الفرع الااني

ان ال ميكن  ق املزااااابفيل يف الضااااا  (200-0224)جليلة( )القانون ر م 7222املادة 

كانيم ألى خ ف ذلك. غري أن علم إمالبناز  عنه ما مل ينص شارا أو اافاق  را م ع 

ألغ  ل حيق له يف  قه يف البناز  عن أي مب البناز  عن  ق املزبفيل يف الض ان  ال يؤثر

 إثر اقليم  ألل مطالق  وجل الض ان.

امن الضااال يزاااري نفاذ الضااا ان وضااا  (200-0224)جليلة( )القانون ر م 8222املادة 
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نفاذه ا  ه ا فيه، ما مل ينص عألى ساارياناملزاابقألني البلاء من الباريذ الذي مت إ االار

 يف و ت ال ق.

نهم يف ل املزاابقل ال ميكن الرجو  عااألي ات اآلمر والضاا ان املزاابقل أو ضااامن الضاا  

 لة. الم ض ان مزبقل أو ضامن ضل مزبقل حملدي امل

لضاال زااذ الضاا ان املزاابقل أو ضاا ان اأو ضااامن الضاال عألى البوالي ف ميكن لألضاا ان

 املزبقل غري حملدي امللة.

ن الضاال إال يف ال يألطم الضاا ان وضااام  (200-0224)جليلة( )القانون ر م 9222املادة 

لزااالقم املزاابقألني مع خ اام اللفاات ا  لود املبألغ احمللد يف الضاا ان أو ضاا ان الضاال

 طامه ا.ملقبضى الب اليت متت من  رفه ا وفقا

يخ م منه م عألى أن مبألغ االلبطام سميكن أن انص الض انات وضامنات الضل املزبقأل

امن الضل و مقالل أن يقلم لألضاامن أو ضا  مبألغ حملد أو  الل لألبقليل لبواريذ ماينم، أ

 ام.الوثارق املصار إليها هلذا الغرض يف االلبط

وجل الضاااا ان ينبج  ألل البزااااليل  ( 200-0224)جليلة()القانون ر م  2222املادة 

رسااااالم  م لأي وثيقم أخرى انص عأليهااملزاااابقل عن وثيقم مكبولم من املزاااابفيل ومرفق

انفيذ  املأخوذ عألى اآلمر  ناساااابم الضاااا ان. جيل أن يصااااري هذا الطألل إىل البق ااااري  

 االلبطام الذي مت  وجبه اكبباب الض ان.

من يصري قل عن وثيقم مكبولم من الضابينبج  ألل البزاليل  وجل ضا ان الضل املز  

 .زبفيل و بقا ملقبضيات الض انفيها إىل أنه األقَّى  ألل ازليل  ادر عن امل

ل ضااا ان املزااابقل أو ضااا ان الضااا جيل أن يكون أي  ألل ازاااليل مطالقا ملقبضاااى ال

يقلم   ينص عألى خ ف ذلك، جيل أناملزبقل الذي  وجبه يبم  ألل البزليل، وما مل

لضل قل، أو يف مكان إ لار ض ان ال يف مكان إ الار الضا ان املزاب    ألل البزالي 

 املزبقل يف  الم ض ان الضل املزبقل.
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و ضامن الضل  يبوفر كل من الضامن  (200-0224)جليلة()القانون ر م 2222املادة 

ن ل البزااااليل مع مقبضاااايات الضاااا ا  عألى مهألم مخزاااام أيام ع ل لألنظر يف مطالقم  أل

غ املزبفيل كنه ا رفض الطألل إال لصرا إل املزبقل. وال مي املزابقل أو ضا ان الضال   

 ج و   ااريذ انقضاااء هذ  املهألم، أو الضااامن يف  الم ضاا ان الضاال، يف أجل أ  ااا   

 املخالفات اليت اربر هذا الرفض.

ارق ن  ألل املزااااابفيل ومجيع الوثجيل عألى الضاااااامن أن حييل،  للون أجل، نزاااااخم م

قوم هذا األخري امن يف  الم ضا ان الضل، عألى أن ي إىل الضا  امل اا بم هلا إىل اآلمر أو 

 لنقألها إىل اآلمر.

ض ان  آلمر أو ضاامن الضل يف  الم جيل عألى الضاامن أن يقوم، للون أجل، ل شااار ا  

 ل    مبألغ الضااااا ان ولأي ع ل أوالضااااال، الذي عأليه أن يبألغ اآلمر، لأي ختفيض يف

 م.يينهي هذا الض ان غري ااريذ انبهاء ال   

نع البزاااااااااااااليل ال ميكن لآلمر أن مي  (200-0224)جليلة()القانون ر م 2220املادة 

ب بع ف   ء لالبازااف أوالغش، ويلألضااامن إال إذا كان   ألل ازااليل املزاافيل يب اا  

 الصروا. ضامن الضل جتا  الضامن لنفس الزألطم ض ن نفس

او من  الضااااامن يارفال اذا كان ال ميكن لآلمر ان مينع البزااااليل لضااااامن الضاااال ا

  ء لالبازف او الغش .شأنه ان يارف ان  ألل ازليل املزبفيل يب ف  

امن الضل الذي يبوفر الضاامن أو ض    (200-0224)جليلة()القانون ر م  2223املادة 

لطاون ن الضاال املزاابقألني عألى نفس ايقوم لالبزااليل وفقا ملقبضاايات الضاا ان أو ضااام 

 املبا م لألكافل ضل اآلمر.

بقل أو ضاااا ان ينبهي الضاااا ان املزاااا    (200-0224)جليلة()القانون ر م  2224ملادة ا

 الضل املزبقل يف إ لى احلاالت الباليم: 

 قررة ؛يف اليوم املاني أو لانبهاء املهألم امل -
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 ان يها يف الضااا ان املزااابقل أو ضااا  لارض الوثارق املربرم لألذمم املن اااوص عأل -

 ؛الضل املزبقل لألضامن أو لضامن الضل 

امن من البطامه  وجل لب ااااااريح مكبوب من  رف املزاااااابفيل يربئ الضاااااا   -

امن يربئ ضاااامن الضااال من الضااا ان املزااابقل أو لب اااريح مكبوب من الضااا

 البطامه  وجل ض ان الضل املزبقل.

 همالفصل الااني عشر)جد(د(: رسالة التفا

ي البطام رسااااااااااااالم البفاهم ه (:200-0224مكررة)جليلة()القانون ر م  2224املادة 

واجبه جتا  ملقالم إىل املالين يف انفيذ  ل  لاالفاال أو عالم الفاال الاذي يهالف إىل الالعم ا       

 دارنه.

 يف الرهن :الباب الرابع

ن ال املاالين عناال احليااازة وره  الرهن نوعااان، رهن يفرتض ماااه ختألي -. 2225املااادة 

 يفرتض فيه ذلك.

زااااال الصاااااروا  ملالات البجهيطيم أو لباض املواد  وايزاااااوغ أن يباألق األخري لاألدوات 

 ن هذا الباب.املن وص عأليها يف الف ألني الثاني والثال  م

 الرهن احليازي التجاري :الفصل األول

م ع ل صاائ من ااجر أو غري   ناسااب خيضااع الرهن احليازي لأل نقو  املن -. 2226املادة 

طامات وما لالها من  انون االلب 1022 جتاري، لأل قبضااااااااااايات الاامم الواردة يف املواد

 من هذهامللونم. 1119إىل  1117ن والاقود وكذا لأل قبضيات الواردة يف املواد م

غري ااجر الغري، سااواء  ام له ااجر،أويثبت الرهن لالنزاابم لأل باا لين و -. 2227املادة 

وما لالها من  1118 كام املادة من اجل ضااااااااا ان ع ل من األع ا  البجاريم  بقا أل

 لف ل.ع املقبضيات الواردة يف هذا ا انون االلبطامات والاقود لقلر ما اب ءم م
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يم ساااأل ت ري  ااقيح يصااري إىل أن األك الق  يثبت رهن القيم القالألم لألبلاو  لواسااطم اظه 

 عألى وجه الض ان.

مللنيم مسيم لألصركات البجاريم أو اك ا أن األساهم و  اص االسابفادة والزنلات اال   

ساااطم كن أن يثبت رهنها أيضاااا لوااليت يبم انبقاهلا لبقويل يف ساااج ت الصاااركم مي 

 كورة.حتويل عألى وجه الض ان يقيل يف الزج ت املذ

 جه الرهن.ق البجاريم املزأل م له عألى وميكن لأللارن املراهن أن يزبويف  ي م األورا

ملرهون إال إذا الصاايء ا ياز  ار ا عألىيف مجيع احلاالت، ال يزااب ر االمب -. 2228املادة 

ا لين ازة شاااااخص آخر مت اافاق املباوضاااااع هذا الصااااايء ولقى يف  يازة اللارنأويف  ي

 عأليه.

يف   اااااارفه يف خمازنه أو ساااااافنه أو يابرب اللارن  ارطا لألبضااااااارع، مبى كانت حتت ا

نل و اااوهلا، سااانل شاااقنها أو أي سااا  اجل ارر أو يف خمطن ع ومي أو كان ليل ،  بل

 آخر لألنقل.

جل ساااااااااابققاق، ميكن لأللارن داخل أيف  الم علم الوفاء يف ااريذ اال -. 2229ادة امل

يع األشااياء ء املرهون، إن وجل، أن جيري لساابام أيام ولال الببأليغ لأل لين وملالك الصااي 

 املرهونم لاملطاد الاألأ.

لصاااخص دة  قرها مو ن اللارن أو ايقوم لالبيع كاال الضااابط للى احملك م املوجو

داريم اخلا ااام راءات امللنيم والبجاريم واإلعأليه وذلك وفق مقبضااايات  انون اإلج املبفق

 لالبيو  الناجتم عن احلجط البنفيذي.

ون ء املرهون أو لالب ااااارف فيه ديابرب لا   كل شااااارا يزااااا ح لأللارن لب ألك الصاااااي

 مراعاة املقبضيات املصارإليها أع  .
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 رهن األدوات واملعدات :الفصل الااني 

ض ن جتا  البجهيط املهنيم ميكن أن ي إن أداء مثن ا بناء أدوات ومالات -. 2202املادة 

ذلك لرهن موا  الضااااااااااروريم ألداء الث ن، والبارع أو جتا  املقرض الذي يقلم لألبارع األ

 .يقب ر عألى األدوات أو عألى املالات املصرتاة

 يبم الرهن  وجل سنل رمسيأوعريف. -. 2202املادة 

 بارع.الرهن يف سنل البيع إذا مت لفارلة اليض ن 

داء الث ن ذي يقلم األموا  ال زمم أليضااااا ن يف سااااانل القرض إذا مت لفارلة املقرض ال

 لألبارع.

اها املقرض ن، إىل أن املبالغ اليت دفجيل أن يصاااار يف هذا الزااانل، حتت  ارألم البط  

 كان موضوعها أداء مثن األدوات املصرتاة.

ا عن طاء و اااااف لكل منها لل م لب ييطهات املصااااارتاة يف الزااااانل وإع جيل جرد األدو

لك إىل لأل صاارتي، ويصااار يف الزاانل كذ األدوات األخرى اجملانزاام هلا، واليت هي مألك

 نبقا  يف ات، أويصاااار، إىل  الأليبها، لاملكان الذي اوضاااع فيه ل ااافم ثالبم األك األدو

 احلالم املااكزم.

ماحنني  ون الذين يبلخألون ل ااااااافم وك ء أوالضاااااااامنيابرب  ثالم مقرضاااااااي األموا  

قوة هيط. وحيألون حمل اللارنني للضاااااااااااااا ان ا بيا ي أو مظهرين عنل منح  روض البج

يقبل  خي ام أويضاا ن ا بيا يا أو  القانون. وجيري نفس احلكم عألى كل من يظهرأو

 األوراق املؤسزم مقالل الليون املذكورة.

زاااال من يوم لرهن يف أجل أ  ااااا  ث ثون يوما حتاجيل حتت  ارألم البط ن، أن يربم 

 ن ل لها.ازأليم مالات البجهيط لاألماكن اليت جيل أن ا

وما ل الرهن خ   أجل عصااااااارين يجيل ، حتت  ارألم البط ن، أن يقي -. 2200املادة 

جل خاص ااج عنه من جمرد البقييل يف سااامن ااريذ الزااانل املنصااائ. ويثبت االمبياز الن 
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 رراها.زبغل األدوات املرهونم للاضبط احملك م املخب م اليت امتزكه كبالم 

اري، ه ممارساا لنصااا  ناعي أو جت  إذا كان املصارتي مقيلا يف ساجل البجارة ل افب   

ب اام الذي متزااكه احملك م املخ وجل أن يقيل كذلك هذا الرهن يف سااجل البجارة

 املقيلة فيه مؤسزبه.

نفزااااااااااااااااااه أو جراء اقييل امبياز  أن يود  لإل جيل عألى اللارن املراهن -. 2203املادة 

ها األدوات املخب م املزبغألم للاررا لواساطم غري  لال ازاجيأله لكبالم ضبط احملك م  

رفيا أو نصااائ لألرهن احليازي إذا كان عاملرهونم، أ ل نظارر سااانل البيع أو القرض امل

 نزخم منه إذا كان رمسيا.

 شاااااارة عادي. ميكن ااويض أ له ا ل قيرفق اللارن املراهن جلولني حمررين عألى ور

 عألى نزخم أو نزخم الزنل.

م  ساجل ويزاألم لألطالل نزخ  ينقل كاال الضابط مضا ون اجللولني يف   -. 2204املادة 

 عألى إجراءات البقييل. من الزنل مع أ ل اجللاو   ي  يصهل يف أسفأله

 يصب ل اجللوالن عألى:  

 ا؛وامللين ومهنبه للارن االسم الصخ ي والاارألي واملو ن لكل من ا .7

 ااريذ الزنل و بيابه؛ .0

 املباألقم لاالسبققاق؛ مبألغ اللين امل را له يف الزنل والصروا .0

 ل نف، ر م البزألزل..إخل(؛امل يطات األساسيم لأل الات )الا مم، ا .2

أن هذ  اإلشارة، عنل اال بضاء، ل املكان الذي جيل أن ان ال له املالات أو  .4

 املالات  الألم ل نبقا ؛

ملطألوب  داررة احملك م املخب اااااام ااملو ن املخبار من  رف اللارن املراهن يف .3

 البقييل يف كبالم ضبطها.
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جل بجارة يل الرهن كذلك يف سااإذا كان املصاارتى مقيلا يف سااجل ال  -. 2205املادة 

 هون األ ل البجاري.البجارة وفقا لنفس الصروا الواجبم لبقييل ر
ة عألى ذلك، املكان ملادة الزالقم جيل أن يبينا ع وا يف اغري أن اجللولني املصار إليه 

ها  الألم نل اال بضاااااااء، أن يصااااااري إىل أن الذي جيل أن ازاااااابغل فيه املالات املثقألم، وع

 ل نبقا .
لااالرهن جياال أن يااذكر لطرة    كاال انااازألو ألو  اافااا ي لاااالنبفااا     -. 2206املااادة 

ريذ احملرر خ   الاصااااارين يوما من اا ا،البقييلات أو البقييل إذا كان املصااااارتى ااجر

منه إىل  خم من احملرر املذكورأو نزااخمالرمسي أو الاريف املثبت لذلك عنل ازااأليم نزاا

 كبالم الضبط.
قألت منافع  مقالل اللين املضاا ون، انبإذا أنصاائت أوراق  الألم لألبلاو  يف -. 2207املادة 

وراق يكون إنصااااااااااااااء هذ  األ ريطم أنالرهن لقوة القانون إىل احل ألم املببالاني شااااااااااااا

 لاو  البقييل.من و ا عأليه يف حمرر الرهن ومصارا إليه يف ج
عأليها يف  ن يقوموا لاإلجراءات املن اااااوص جيل عألى احل ألم املببالاني، إن ااذر ذلك، أ

 املادة الزالقم.

 ألق لهذا اللينملبالع األو  االمبياز املباإذا أنصااااااااائت علة أوراق يف مقالل اللين ميارس ا

 .حلزاب مجيع اللارنني ولالنزبم جمل و  اللين

عألى امللين  1121عأليها يف املادة  جيل، حتت  ارألم الاقولات املن ااوص -. 2208املادة 

املبالغ  لاضااااااااااااها  بل الوفاء أو اساااااااااااارتداد الذي يريل أن يبيع مجيع األدوات املثقألم أو

ا ، إن ااذر ي االسااااباجاهن أو إذن  اضاااااملضااا ونم أن يطألل مقلما موافقم اللارن املر 

 ذلك.

 لبخ يص. ار املا  املثقل عقارا لا يزب ر امبياز اللارن املراهن إذا -. 2209املادة 

م عألى األموا  املثقألم لاألساااااااااااااااااااابقي ميارس امبياز اللارن املراهن عألى -. 2232املادة 

 االمبيازات األخرى لاسبثناء:
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 امبياز امل اريف القضاريم؛ .7

 ء؛احملافظم عألى الصيامبياز م اريف  .0

 نون االلبطامات والاقود.االمبياز امل نوا لأل أجورين  قبضى  ا .0

از مسي ولاألساااابقيم عألى امبيوميارس عألى اخل ااااوص جتا  كل دارن  ااااا ل رهن ر 

ي جب اعي و ااااااناديق القرض الطراعاخلطينم وامبياز ال اااااانلوق الو أ لألضاااااا ان اال 

مبياز اللارن ا  املثقل يف اسبغ له، وكذا اوامبياز لارع األ ال البجاري الذي يلخل امل 

 املراهن عألى جم و  األ ل املذكور.

لاالارن ن اال بجاااج لااه جتااا  كاال من ا غري أنااه جياال عألى املنبفع من الرهن ليب كن م

ل املذكور للارن املراهن عألى جم و  األ اااملراهن رهنا رمسيا ولارع األ اال البجاري وا

اءات امللنيم للارنني وفق مقبضاااااايات  انون اإلجرؤالء االذين ساااااابق اقييلهم أن يبألغ هل

غ، حتت ألرهن. وجيل إجناز هذا الببأليوالبجاريم واإلداريم نزااااخم من الزاااانل املنصاااائ ل  

 رام الرهن. ارألم البط ن، خ   الصهرين املواليني إلل

املصااار  رهونمقيلة إذا مت نقل املالات املحيل لقوة القانون اجل الليون امل -. 2232املادة 

ل للارنني املقيلين  بما مل يقم امللين ل ع م ا 1101إىل  ااافبها الثالبم  قبضاااى املادة 

سااااااااااابغ هلا الانوان اجلليل الذي يابطم ايوما عألى األ ل لاطمه عألى نقل املالات ول 10

ملبألغ يومااا من ااااريذ اإلع م ا  10ا خ   فيااه. وجياال عألى الاالارنني املراهنني أن يقومو  

هذا النقل  يوم الذي انبهى فيه إىل عأل همخ   اخل زاااااام عصاااااار يوما املواليم لألإليه أو

بغل يف وجود، وإذا كانت املالات ازاااااااااااالبقييل الانوان اجلليل عألى هامش البقييل امل

اإلشااااارة إىل  لباريذ األو  إىل اارخيه معداررة حمك م أخرى، يباني عأليهم أن يايلوا ا

 م.ك الانوان اجلليل يف سجل هذ  احمل

قيلين يف ساااجل  في ا خيص اللارنني امل 1101ع وة عألى ما سااابق اطبق أ كام املادة  

 البجارة.
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لنهاريم، نوات البلاء من ازويبه احيفظ البقييل االمبياز خ   مخس سا  -. 2230املادة 

 األجل املذكور. وينبهي مفاوله إن مل يبم جتليل   بل ان رام

 وجيوز جتليل  خب س سنوات أخرى.

 1102الذييزااااألم  بقا لأل ادة  جيل أن يصاااا ل كصااااف البقييل املوجود -. 2233ادة امل

ن أن يزااااألم لكل  الل كصااااف البقييل املبخذة  قبضااااى هذا الف اااال، ك ا ميك

ضااااااااى ذت عألى املا  املذكور  قبيقب اااااااار عألى إثبات وجود أو علم وجود اقييل اخت

 الكباب الثاني أو  قبضى هذا الف ل.

لليون ملاالات املرهونام إىل  ألو  ا  يؤدي احلجط البنفياذي الوا ع عألى ا  -. 2234املاادة  

اني لاالمبياز ا احلجط إىل اللارنني املنبفاليت يضاااااااا نها هذا االمبياز. وجيل أن يبألغ هذ

ذ املاني وما عألى األ ل  بل الباريالناشاائ  قبضااى هذا الف اال يف أجل مخزاام عصاار ي   

 لألبيع.
عي و أدوات خم اا اام الساابا ا   اانا  لصااراء مالات أ إذا منح القرض -. 2235املادة 

هايم األجل أو املرهون عنال علم األداء يف ن  أمكن لألباارع أو لأل قرتض أن يباالع ليع املاا    

 ك.عنل  ألو  اللين ولو ن ت الاقود عألى خ ف ذل

ت فيه السااااباجا  الذي ي اااالر أمرا يثبهلذ  الغايم ميكنه أن يرفع دعوى إىل  اضااااي ا

 طاد الاألأ.األموا  املرهونم عن  ريق امل لين اللبطامااه ويأذن لبيععلم انفيذ امل

 يع.و  البيع لال خ م نفقات البيزبويف اللارن املراهن  قو ه مباشرة من حم 

ك م م، يود  الفرق لكبالم ضاابط احملوإذا كان حم ااو  البيع يفوق املبالغ املزاابقق 

  ي.يبقى الراهن ملينا لالباكس لفارلة كل من له احلق يف ذلك. ويف  الم الا
ض أو لبيع أن يقيم دعوى ضااااااال املقرتال ميكن ل اااااااا ل االمبياز الذي يقوم ل جراء ا

 ا  املرهونم.ملطالبم حبقو ه عألى مثن األمواملظهرين أو الضامنني اال بيا يني إال لال ا

ع ز البيني يوما حتزاااااال من ااريذ إجناإذا مل يكف الث ن لبزاااااليل دينه منح أجل ث ث 

 منني اال بيا يني. ليقيم دعوى ضل املقرتض أو املظهرين أو الضا
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عي، وات خم  م ل سبا ا  الطراإذا منح القرض لصراء مالات أو أد -. 2236املادة 

ألو  اللين،  ااريذ االساابققاق أو عنل  أمكن لألبارع أو املقرض يف  الم علم الوفاء يف

خ ف  لبطامات ولو ن اااااات الاقود عألىأن يثبت لأمر اسااااااباجالي علم انفيذ امللين ل 

 ذلك.
دوا  ي بها ياني خبريا أو علة خرباء ليقلو يأمر القاضاااااي لاسااااارتجا  املالات املرهونم 

 لباريذ اسرتدادها.
ملالات يف خلبري أو اخلرباء يباشااااااااااار ليع اإذا مل يقبل أ ل األ راف املبألغ الذي  لد  ا

 املطاد الاألأ.
زاااابققم، ينبفع و مثن البيع يفوق املبالغ املإذا كانت  ي م البقلير الذي  بأله الطرفان أ

ى املصاااااارتى عألى اللفع ويف  الم الاكس يبق يارتض دارن آخر املصااااارتي لالفرق ما مل 

 ملينا لالبا ي.
أو  كنه أن ميارس دعوى ضااااااال املقرتضإذا  ام  اااااااا ل االمبياز ل جراء البيع ف  مي

 هونم.ت  قو ه عألى مثن األموا  املراملظهرين الضامنني اال بيا يني إال لالإثبا

نا اار أخرى ذا الف اال واملطألوب لياها مع عه إن األموا  املثقألم  وجل -. 2237املادة 

يلة إذا ألطم لث ن خاص عنل افبباا املطا من األ ل البجاري ياني هلا مثن خاص أو اقلر

 قلير اخلبري.دفرت الصروا املصرتي لأخذ األك األموا  لال ا

خل زم عصر  نه املاني يف البقييل خ   اجيل أن يبألغ البيع إىل  اا ل االمبياز يف مو 

 ألك األموا  إل امم ي  ميكنه أن يطألل إخراج ا 1162ما املن اااوص عأليها يف املادة يو

أما يف االمبياز أو من  ل حمألهم، و دعوى الفزااااااااذ إذا ااألق األمر لالبارع أو  ااااااااا ل 

 1160ني اء البيع  بقا أل كام املادامجيع احلاالت فأل ااااااااااا ل االمبياز أن يبالع إجر

 .  1163و

بل كل  اااألم من ليع هذ  امل بألكات  إذا مل يطألل إخراج األموا  خت اااص املبالغاحمل

نبها  اااال اللين وامل اااااريف اليت اضاااا اوزيع لأل زاااابفيلين من البقييل يف  لود مبألغ أ
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 البقييل.

 المبياز.يزألم او يل لذلك من  رف اللارن املنبفع من ا

الذي  قا  إىل  اضاااى املزاااباج ت جيوز لأللارن يف أي و ت أن يبقلم   -. 2238املادة 

ضاااري ه املالات   اال اايني وكيل  يوجل يف داررة اخب ااا ااه احملل الذي ازاابغل في

قها األف أو و ع هذ  املااينم أن املالات  ل حل ملاااينام  الم املالات املرهونم. إذا نبج عن  

مرا عوى أمام القاضااااي ذااه لي اااالر أاخب سااااها ك  أو لاضااااا جاز لأللارن أن يقيم د

 لاالسبققاق الفوري لأللين.

ملادة لاقولات املن ااااوص عأليها يف اي اااارا دار ا لهذا االساااابققاق ل اااارف النظر عن ا

1121. 

م فني املانيني أو  وجل  كيصااااطل عألى البقييل سااااواء لرضااااى الطر -. 2239املادة 

 يكبزي  وة الصيء املقضي له.

جلطري يل الكألي أو ام لالبصااااطال ميكن لكاال الضاااابط عنل وجود احلكم أن يقو

 إال لال أن يبم رفع اليل ل فم  قيقم.

للعوى ارفع  اللعوى، األ أليم ف ن هذ  اوإذا مليوافق اللارن عألى البصطيل املطألوب يف

  دارراها.أمام احملك م املخب م اليت مت ازجيل الرهن يف

 ألى هامش البقييل.يبم البصطيل لالنص عأليه ن  رف كاال الضبط ع

 راف.البصطيل، ملن  ألبها من األ  وازألم شهادة

اون لأل زااااؤوليات املن ااااوص يقوم كباب الضاااابط لاإلجراءات وخيضاااا -. 2242املادة 

 .1023عأليها يف املادة 

اوا  لرها م أشهر وسنبني ولغرامم يرتياا ل لاحلبس مللة ارتاوا لني سب -. 2242املادة 

بقا أل كام هذا الف ااال كل مصااارتأو ارط لألموا  املرهونم   12222إىل  0222لني 

غيريها أو  ساااااااها أو  او  اخب ساااااااها أو لب ام ع لا ل ا فها أو  او  إا فها أو لاخب
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 قو ه. رمان اللارن من الب بع حب  او  اغيريها لأي وجه من الوجو ، و  ل لذلك

ان من شااااااااأنه  رم   ل الليزاااااااايك ا جتري نفس الاقولات عألى كل من  ام لأي ع

 ز.ملرهونم أو إلضااف هذا االمبيااللارن من االمبياز املخو  له يف األشياء ا

 املواد: رهن بعض املنتجات والفصل الاالث

أن يرهنها  بينم يف  ار م اضااااااااااها اإلدارةجيوز ملالك املنبجات واملواد امل -. 2240املادة 

 انبقل  يازاها إىل اللارن. وفق الصروا احمللدة يف هذا الف ل من غري أن

ا وإما أن ي املقرتض الذي ي اابح  ارسااا هل ميكن لقاء هذ  املنبجات واملواد إما لني يل

 .ازألم لألغري   ل  راسبها  وجل اافاق  ريح

 واليت هلا امل اثألم ألخرىا املنبجات عن ماديا رهونمامل املنبجات لف ااال احلارس يألطم ال

 .لأل قرتض مألك هي

 املباا لين افاقا فيه يبني عريف أو مسير لزاااانل الرهن يثبت أن جيل -. 2243 املادة

 .الف ل هذا يف عأليها املن وص املقبضيات اابا  عألى

 واملقرتض قرضامل من كل ومو ن و ااافم أليموالاار الصاااخ ااايم  األمساء الزااانل يبني

 الل يق والبقليل رهونمامل املنبجات و ي م مقلارو وموا فم ونوعيم القرض وملة ومبألغ

 .عأليه مؤمنا ملنبجا كان إذا ما  الم يف ؤمنامل وعنوان اسم وكذا إيلاعها ملكان

 ذات عألى ارابت ليتا الزااااااالقم الرهون ذااه نلالزاااااا يف يبني أن املقرتض عألى يباني

 .واملواد املنبجات

 مللةافوق كوراملذ الصااكل عألى املضاا ونو املثبت القرض منح جيوز ال -. 2244 املادة

 .سنم

 .أجأله ألو   من البلاء أشهر ث ثم لأج يف الصكأليات لنفس جتليل  وجيوز

 خاص سجل يف الف ال  هذا املبينميف واالصار  وفق ألرم عقل كل يقيل -. 2245 املادة

 .املرهونم وادوامل املنبجات للارراها لاوج اليت احملك م ضبط لكبالم ميزك
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 من أ ل نذم املقيلة الرهون ار م   الل لكل الضاااابط كاال يزااااألم -. 2246 املادة

 .قييلا أي وجود علم اثبت هادةش أو املقرتض لاسم أشهر وث ثم سنم

 أو املضاااااا ون اللين رد إثبات عألى ناءل البقييل عألى البصااااااطيل يبم -. 2247 املادة

 .اليل رفع  قبضى

 أو اللين ازااليل إىل ويصااار اللين ازااليل ىعأل احملك م ضاابط كاال املقرتض يطألع

 .1120 املادة يف املذكور الزجل يف اليل رفع إىل

 .البقييل ألىع البصطيل شهادة املقرتض إىل وازألم

 يقع مل إذا أشاااهر وث ثم سااانم مضاااي الل البقييل عألى األقاريا يصاااطل -. 2248 املادة

 اللارن حيبفظ األجل هذا داخل جتليل  الم ويف .املذكور األجل انقضاااء  بل جتليل 

 .األ أليم امبياز  للرجم

 لالرتاضي لياها أو ماملرهون املنبجات با ا اس لاحلقفي املقرتض حيبفظ -. 2249 املادة

 ةلقو الرهن ينبقل ملنبجاتا اساابا ا   الم ويف. قرتضامل الخل للون ولو اللين أداء  بل

 يكن مل ما  راف،األ اافاق  لود يف ساااااابا ا اال هذا عن املرتال لأل نبج القانون

 البيع عألى اللارن يوافق مل إن املصرتى، إىل زأليمالب يبم وال ذلك، خب ف شارا  هنالك

 .األخري هذا اسبيفاء لال إال

 . اسبققا ه اجل بل  ولو املرهونم لاملنبجات املض ون اللين يرد أن لأل قرتض جيوز

 من أيام صاااارةع اجل داخل لاللين لوفاءا علم  الم يف لأل قرض جيوز -. 2252 املادة

 لال أمرا لرريسا وي اااالر احملك م لرريس االمق لذلك يرفع أن االساااابققاق، ااريذ

 اليت والزاااااعم انواملك اليوم فيه حيلد فاهر يوم من يوما عصاااار مخزاااام اجل انبهاء

 ماحلال يف البيع هذا يف لكذ عألى ع وة األمر ويأذن .املرهونم الزألع ع وميا فيها سببا 

 .انفيذي لسن عألى اللارن فيها يبوفر ال اليت
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 عصر خب زم البيع يذاار  بل مض ونم لرساالم  ماحملك  رريس لأمر عأل ا امللين حياا

 األماكن يف ااألق مأل ااقات  ريق عن األمر هذال الا وم حياا ك ا األ ل، عألى يوما

 اإلشاااهار ويااين. جلرارلا يف األمر لنصااار يأمر أن اأيضااا له وجيوز. الرريس ياينها اليت

 .البيع حمضر يف إليه لاإلشارة

 .غياله أو مللينا  ضور إىل أيضا احملضر هذا يف يصار

 لاملطاد لالبيع ملباألقما واإلداريم والبجاريم لنيمامل اإلجراءات  انون مقبضااااااايات اطبق

 .الاألأ

 من أمر  جرد فامل اااري  را لال البيع نمث من دينه املقرض يزاابويف -. 2252 املادة

 .احملك م رريس

 عألى لرجو ا لأل قرض يبقى ف  ،1102 لأل ادة  بقا البيع مت إذا -. 2250 املادة

 الزااااااألع مثن يف قو ه  إثبات لال إال  بيا ينياال الضااااااامنني أو واملظهرين املقرتض

 .املرهونم

 من حيزاااال يوما  ثنيث أجل اللين، لوفاء لث نا كفايم علم  الم يف املقرض، مينح

 .اال بيا يني نيالضامن أو واملظهرين قرتضامل عألى الرجو    ل الزألام ليع يوم

 إىل 0222 من غراممول وسنبني اشهر سبم نيل ارتاوا مللة لاحلبس ياا ل -. 2253 املادة

 دون  بل من ارهنه و ع  ل كان ساااألاا رهن أو كاذب لب اااريح أدىل مقرتض 12222

 إضاااارارا ع لا رهنال أاألف أو للد أو اخبألسأو لذلك اجلليل لأل قرض إشاااااار ساااالق 

 .لاللارن

 املخب م حملك ما رريس إىل  قا  يطألل أن و ت كل يف لأللارن جيوز -. 2254 املادة

 املخطون  الم ممااين أجل من  ضاااااري وكيل اايني املرهونم، األشااااياء  فظ  كان

 .الرهن حمل

 أمام دعوى يقيم أن رنلأللا جاز لألنقص، اارض  ل ناملخطو أن املااينم هذ  عن نبج إذا
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 .لأللين فوريال لاالسبققاق األمر  ل  االسباجا   اضي ل فبه ذااه القاضي

 املادة يف أليهاع املن اااوص الاقولات عن لنظرا ل ااارف االسااابققاق لهذا دار ا ي ااارا

 .الزالقم

 لاضااه أو كأله املقرتض لاملبألغ ياالتأوك ب ألمر ساانلات سااقل جيوز -. 2255 املادة

 حمرر إىل راقاألو يف أيضاااااا يصاااااار ك ا اقاألور هذ  إىل القرض حمرر يف ويصاااااار

 يف احمللد لباريذا من ألال األوراق هذ  اقاساااااابقق يكونباريذ ال أن وجيل. القرض

 .الاقل

 األوراق هذ  وختضااااع .اللين ضاااا انات من االنبفا  له املظهر إىل األوراق اظهري ينقل

 .ألمر الزنلو لالك بيالم املباألقم األ كام جل يع

 وخيضاااون 1023 املادة موضااو  جراءاتلاإل فورا الضاابط كباب يقوم -. 2256 املادة

 .فيها عأليها املن وص لأل زؤوليات

 جد(د : رهن الد(ن الفصل الرابع

 البط ن، ألم ار حتت جيل،(: 230-0225 ر م القانون( )جليلة)مكررة 2256 املادة

 إذا أو املرهونم الليونو املضاا ونم  الليون اينيا يبضاا ن   كبوب اللين رهن حيرر أن

 و امللين ذكر مثل طهالب يي از ح أن شأنها من اليت الانا ر مزبقبأليم، ديونا كانت

 .اسبققا ها ااريذ و هااقيي  أو الليون مبألغ و الوفاء حمل

  جرد اللين عألى  قا يكبزاااال اللارن  نف مزاااابقبأليا، دينا الرهن حمل كان إذا

 اللين كان إذا الإ اللين، من جطء عألى الرهن يقع أن جيوز ك ا. األخري هذا نصااااأة

 .لألقز م  الل غري

 .ذلك خ ف عألى افاأل ر يبفق مل ما ملراهن،ا اللين اوالع الرهن يص ل أن ميكن

 أو  اضاار يند رهن أثر يزااري (:230-0225 ر م القانون()جليلة)ثالثا   2256 املادة

  ألو  أو اساابققاق وأ نصااأة ااريذ كان مه ا امهإلر ااريذ من األ راف لني مزاابقبألي
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 الزاااجل يف اقييل  من لاءالب الغري عألى له   بجاجل  ال  يكون و املراهن اللين أجل

 حمل فيه يوجل الذي لبأللا  انون و اللين عألى طبقامل القانون كان أيا ذلك و البجاري

 .له امللين إ امم

 يبألغ أن ملراهن،ا لاللين امللين عألى له اجل  بج  ال  اللين رهن ليكون جيل،

 .الاقل يف األخري هذا ضمين أن أو امللين إىل  كبوب الرهن

 أن عألى  ااقيقم مل ااف اللين يزاابويف أن  ل و لألراهن يكون ف نه ذلك، غياب يف و

 مراعاة مع و الفخم شااااااارا وجل إذا إال راهن،امل لأللارن مبألغه للفع مألطما يكون

 .امللونم هذ  من عاشرا 1103 املادة مقبضيات

 امللين انضاااا ام وأ الببأليغ لال (:230-0225 ر م القانون()جليلة)رالاا   2256 املادة

 هذا يزاااابويف أن  ل و املراهن لأللارن يكون  نهف الاقل، إىل لرهن املضاااا ون لاللين

 البوالع، من ذلك غري ىلإ الفوارل أو املز ى ا امل رأس منه ساواء   اقيقم  ل افم  اللين

 . رفه من اباشر مل وفاءال أجل من املبالام أن  ا  يف  بى

 اللارن ف ن ضااا ون،امل اللين اسااابققاق عألى لقاساااا املراهن اللين اسااابققاق كان إذا

 خمولم مؤساازاام  ىلل مفبوا  زاااب داخل لضاا انا ساابيل عألى لاملبالغ حيبفظ املراهن

 االلبطام انفيذ مت ذاإ الراهن إىل ل رجاعها طمامأل يكون أن عألى الساااااابقباهلا  انونا

 دون لالبزليل إعذار  الل و له الوفاء عن املض ون لاللين امللين ياجط عنلما. املض ون

 املزااالدة غري املبالغ  لود يف ذلك و دينه وفاءل األموا  املراهن اللارن خي اااص جلوى

 .منه

 لأللارن جيوز ملراهن،ا اللين اسابققاق  عألى القاسا  املضا ون  اللين اسابققاق  كان وإذا

  ريق عن ذلك و له، املرابطم احلقوق ىلإ لاإلضاااااااافم اللين هذا نفزاااااااه مينح أن

 .االافاق يف عأليها صاملن و لالصروا أو املخب م احملك م

 .املراهن اللين أجل  ألو  ينبظر أن ميكنه ك ا
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 فام و مت الذي بألغامل كان إذا  (:230-0225 ر م القانون) (جليلة)خامزا 2256 املادة

 ل ااافبه زارل هو  ا اهليب األخري هذا ف ن ملضااا ون،ا اللين مبألغ يفوق املراهن لأللارن

 .غيا ال ابربي خمالف شرا كل و الراهن عن وكي 

 ملصريفا الفصل اخلامس جد(د: رهن احلساب

 لألقزاااااب الرهن يابرب (: 230-0225 ر م القانون()جليلة) سااااادسااااا   2256 املادة

 الرتايبات مراعاة مع األخري هلذا املنظ م لقواعلا عأليه اطبق و. لأللين رهنا امل اااااريف

 .الف ل هذا يف الواردة

 م رفيا زالا  يكون عنلما (:230-0225 ر م القانون()جليلة) سالاا   2256 املادة

 اليوم يف النهاري، أو املؤ ت اللارن، الر ااايل اأي املراهن اللين ف ن الرهن حمل هو

  زاااال اجلاريم، ألياتالا  ازااااويم مراعاة مع أليه،ع املؤمن املا  ليع فيه جيري الذي

 الليون بخ ااايصل احلجط جما  يف ملوريبانيا البصاااريع يف عأليها املن اااوص الصاااروا

 مزااااطرة فبح م ال يف و البقفظات نفس ةمراعا مع. لألقرض مؤساااازاااام  للى اجلاريم

 ازاااري املراهن لارنال  قوق ف ن املضااا ون، لينلال امللين ضااال اجل اعيم لإلجراءات

 .الفبح هذا فيه جيري الذي اليوم يف لألقزاب اللارن الر يل عألى

 يف يب اااارف  أن نلألراه فيها ميكن اليت روفالظ عألى األ راف لني البوافق ميكن

 .ناملراه احلزاب عألى املقيلة املبالغ

 امل ريف، زاباحل رهن يزب ر (:230-0225 ر م القانون) (جليلة) ثامنا 2256 ملادةا

 .كامألم ل فم ملض ونا اللين وفاء و احلزاب ألقغ يبم مل ما البيع، إجراء لال  بى

سابات و القيم املنقولة و ح الفصل السادس جد(د: رهن حقوق الشركاء

 السندات املالية

 قوق  اكون أن جيوز: (230-0225 ر م القانون()جليلة) ااسااااااااااا 2256 املادة
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 أي يف عنها لألبناز  القالألم األك و البجاريم اتالصاااارك يف املنقولم القيم و الصااااركاء

 . ضاري أو افا يا رهن حمل البجاري، لزجلا يف لألبقييل خاضع آخر اعبباري شخص

  كبوب ملنقولما القيم و الصااركاء  قوق هنر حيرر أن البط ن،  ارألم حتت جيل،

 : الباليم البيانات يبض ن

 امللين؛ هو يكن مل ذاإ الراهن و امللين و اللارن اايني -

 أ االر الذي بارياالعب لألصااخص البجاري لزااجلا يف البقييل ر م و املقر عنوان -

 املنقولم؛ القيم و الصركاء  قوق

 أر امها؛ اال بضاء، عنل و حتليلها  ريقم أو الزنلات علد -

 و ملاه و قلير ا و مبألغه مثل املضااااا ون اللين لب ييط ازااااا ح اليت الانا ااااار -

 .اسبققا ه

 من أللارنل الرتخيص ميكن: (230-0225 ر م القانون()جليلة) عاشااارا 2256 املادة

 القيم و صااركاءال  قوق عألى لألرهن زااجيلا إجراء أجل من املخب اام احملك م  رف

 لزاااانلات لبقفظيا لاحلجط املباألقم لرتايباتا القضاااااري الرهن عألى ازااااري. املنقولم

 .لها ملا و ا الرتايبات  وجل املنظم االشرتار

 .الزالقم ادةامل يف عأليها املن وص ناتالبيا القضاري القرار يبض ن أن جيل

 ايباتالرت مراعاة مع (:230-0225 مر  القانون()جليلة) عصاااااار  ادي 2256 املادة

 الرهن يكون ال انيم،امل األشااخا اااالعبباريم  و البجاريم لالصااركات املباألقم اخلا اام

 الواردة الصروا  زال  و النطاق يف الغري عألى له جل  بجا  ال  القضااري  أو االافا ي

 .البجاري الزجل يف اقييل  جرى إذا إال امللونم هذ  يف

 لالرتخيص القرار الل البوالي، عألى النهاري، لالبزااجي و املؤ ت البزااجيل إجراء جيل

 .له املقضي الصيء  وة ألىع احلارط الب ليق  رار و الرهن يف

 لألصااركم ابأليغه أو نلالره إشاااار يقع أن ع  ،أ الوارد البزااجيل عألى ع وة ميكن،

 أو املنقولم القيم و الصاااااركاء  قوق  ااااالرأ الذي االعبباري الصاااااخص أو البجاريم
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 .الصركاء حلقوق املثببم الزنلات

  قوق رهن خيو : ( 230-0225  مر القانون()جليلة)عصااااااار  ثاني   2256 املادة

 : لأللارن املنقولم والقيم الصركاء

 امللونم؛ هذ  لرتايبات  بقا   ارسبه يقوم لألبببع  قا -

 امللونم؛ هذ  رتايباتل  بقا   ارسبه يقوم لألبيع  قا -

 م؛امللون هذ  لرتايبات قا ب   ارسبه يقوم لألفضأليم  قا -

 كان إذا ملراهنم،ا املنقولم القيم و رتاراالشاااااا  قوق منافع جبايم يف احلق -

 .ذلك عألى اافقوا  ل األ راف

 عألى اتالزألف عن خارجا (:230-0225  مر القانون()جليلة) عصر ثال    2256 املادة

 املطبق لبنظيما كان إذا القرض، مؤسااازاااات و املاليم لأل ؤسااازاااات جيوز الزااانلات،

 واليت املزاااارة ملنقولما القيم عألى أشاااهر ث ثم ةملل  روضاااا متنح أن لذلك، هلا يزااا ح

 لالبور ااام عأليها البنفيذل يقوم أن لاللين، الوفاء علم  الم يف املراهن، لأللارن ميكن

 .االسبققاق جلأل البالي اليوم يف إجراءات دون من

 تالزااانلا  زااااب رهن (:230-0225  مر القانون()جليلة)عصااار رالع   2256 املادة

 من غريها و نقولمامل القيم مجيع الراهن  اااااااصخي  وجبه الذي االافاق هو املاليم

 .االلبطام ض ان أجل من حلزابا هذا يف امللرجم املاليم الزنلات

 الصااخص جتا  وأ األ راف لني سااواء ؤساازااا، م املاليم الزاانلات  زااالات رهن يابرب

 .احلزاب  ا ل  رف من ومو ع مؤرخ ا ريح ىعأل لناء والغري، امل لر االعبباري

 : الباليم البيانات البط ن،  ارألم تحت لألرهن، املنصئ الب ريح يبض ن و

 ؛الراهن و امللين و اللارن اايني .7

 هن؛لألر األو  لألساس ملكونما املاليم الزنلات  بيام و علد .0

 و ملاه و قلير ا و مبألغه مثل املضاااا ون ناللي لب ييط ازاااا ح اليت الانا اااار .0
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 اسبققا ه؛

 .ناملراه اخلاص احلزاب ألىع البارف من متكن اليت الانا ر .2

 ملاليم،ا الزنلات اكون  (:230-0225 مر  القانون()جليلة)عصر خامس  2256 املادة

 أو لها اساااااببللت اليت واألك املراهن احلزااااااب من اللارن اجلانل يف أ ااااا  املقيلة

 .الرهن أساس يف داخألم الفوارل، و ملنافعا كذلك و كانت حنو أي عألى املألققات

 احلزاااب من اللارن انللاجل املقيلة كانت، ع ألم أيل املبالغ، و املاليم الزاانلات اابرب

 لباريذ ازااااألي ها عو   ل لألرهن، املنصاااائ  ااااريحالب ااريذ عألى ال قم ل اااافم املراهن

 .املذكور الب ريح

 املراهن حلزااابا ماسااك من حي اال أن  ألل، ردجم عألى لناء املراهن، لأللارن ميكن

 لأي واملبالغ ملاليما لألزااانلات جردا ابضااا ن يممال لزااانلات  زاااالات لرهن إفادة عألى

 .ملذكورةا اإلفادة ازأليم لباريذ مقيلة ع ألم

 ملراهنا احلزاااب يبخذ (:230-0225 مر  القانون()جليلة)عصاار سااادس  2256 املادة

 خصالصااا  رف من وممزاااور زاااب احل  ااا ل  لاساام  مفبوا خاص  زااااب شااكل 

 .املالي الوسيط أو راإل لا  بأله من و ع الذي االعبباري

 زاااباحل يكون عنلما (:230-0225 مر  القانون()جليلة)عصاار سااالع  2256 املادة

 ف ن  هور،اجل من أموا  اساااابقبا  يف له مرخص غري شااااخص  رف من ممزااااوكا

 لاجلانل قيلا امللونم هذ  من عصاااااار خامس1103 ةلاملاد املذكورة  والفوارل املنافع

 مؤسااازااام  فاارد يف املراهن احلزااااب  ل اااا لاسااام مفبوا خاص  زااااب من اللارن

 .االموا  هذ  اسبقبا  يف هلا مرخص

 الب ااااريح  ريذاا من املراهن احلزاااااب نم مك   جطءا اخلاص احلزاااااب هذا يال

 .لالرهن

 أن خلاص،ا احلزاااااااب ملاسااااااك موجه  ألل ردجم عألى لناء املراهن، لأللارن ميكن

 هلذا اللارن اجلانلل املقيلة لالكامل لنقليما لأل بالغ جرد ابضااا ن إفادة عألى حي ااال
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مدونة التجارة 428 

 .الباريذ ذلك يف احلزاب

 مع ملراهنا اللارن حيلد (:230-0225 ر م القانون()جليلة)عصاااار ثامن 2256 املادة

 يف يب اارف أن ألخريا هلذا ميكن خ هلا من يتال الرتايبات املراهن احلزاااب  ااا ل

 اللارن يزاااابفيل. حلزااااابا هذا يف املقيلة الكامألم النقليم املبالغ و املاليم الزاااانلات

 النقليم املبالغ و املاليم الزااااااااانلات عألى بسلألق  ق من األ وا ، كل يف املراهن

 .املراهن احلزاب يف املقيلة لالكامل

 رخص  لو املراهن، لألقزااااااااب ماساااااااكا يسل الذي املراهن اللارن يكون عنلما

 يف املقيلة لالكامل مالنقلي املبالغ و ملاليما الزاانلات يف لالب اارف احلزاااب ل ااا ل

 عن احلزاااب اسااكم ل ع م املراهن اللارن و احلزاااب  ااا ل يقوم املراهن، احلزاااب

 .الب رف هذا لصروا الكبالم  ريق

 .املراهن اللارن افقممو للون الواردة لباألي اتا يبالى أن احلزاب ملاسك جيوز وال

 الذي راهنامل لأللارن يزوغ: (230-0225  مر القانون()جليلة)عصر ااسع   2256 املادة

 املبالغ وكذلك املاليم تلالزنلا يباألق ما يف ألداءا ومزبقق املقلار ماني ثالت، دين له

 أيام الث انيم خ   لرهنا لبققيق يقوم أن ملراهن،ا لاحلزاااب املقيلة لالكامل النقليم

 لال ذلك و اباحلزاااا  ااااا ل مع مزاااابقا عأليه االافاق مت آخر أجل أي  ألو  عنل أو

 و. الو و  مض ون لريل  ريق عن إليه له يبا  أو هل يزاألم  لأللارن لالوفاء إنذار اوجيه

 ماسااك إىل وكذلك مللينا هو يكن مل إذا الراهن ىلإ لأل لين املوجه اإلنذار هذا يبألغ

 .املراهن ناللار هو األخري يكن مل إذا احلزاب

 الباليم البيانات لبط نا  ارألم حتت الزااالقم، رةلالفق عأليه املن اوص  اإلنذار ويبضا ن 

 : لالكامل

 أيام الث انيم خ   اللارن  رف من رهنال حتقيق ميكن الوفاء، علم عنل -7

  اااا ل مع بقامزااا عأليه االافاق جرى جلأ ألي لالنزااابم االسااابققاق عنل أو



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 429 

 .املراهن احلزاب

 أن أع  ، ليهإ املصاااار األجل نقضااااءا غايم إىل احلزااااب، ل اااا ل ميكن -0

 إليه سااابناداا ال زم من سااايكون لذيا الرتايل عألى احلزااااب ماساااك يطألع

 اخبيار  زاال  ياها،ل أو املاليم الزااانلات وأ لأل بالغ البامم املألكيم خت اايص 

 .اللارن

 و املراهن اللين مبألغ  لود يف (:230-0225 ر م القانون()جليلة)عصرون 2256 املادة

 يبم ملراهن،ا احلزاااااب  ااااا ل  رف من ملبنيا الرتايل مراعاة مع اال بضاااااء، عنل

 : لباليا النقو عألى احلزاب هذا رهن حتقيق

 عن مباشااارة راهن،امل احلزااااب يف املقيلة للالكام النقليم لأل بالغ لالنزااابم -7

 املراهن؛ اللارن إىل البامم املألكيم حتويل  ريق

  اااا ل  لد  منظم، ساااوق داخل الاوهلا  املقبو املاليم لألزااانلات لالنزااابم -0

 ساااااوق يف لبيعا  ريق عن املراهن، للارنا غياله، يف أو، املراهن احلزااااااب

 .اهناملر اللارن  رف من لدةاحمل الك يم مألكيم منح أو منظم

 يكون إغ ق ساااار خرآ عألى لناء املراهن، لارنال  بل من الك يم هذ  حتليل يقع و

 .منظم سوق يف مبوفرا

 .لرهنا حتقيق عن الناجتم  اريفامل كل املراهن احلزاب  ا ل يبق ل

 .البققيق هذا من حمل لا املبألغ من امل اريف هذ  اقبطع و

 للارنا يابرب عنلما (:230-0225  مر القانون()جليلة) وعصاااارون وا ل 2256 املادة

 اوفرت،  ل لرهنا حتقيق شااروا أن ملراهن،ا احلزاااب ماسااك هو ليس الذي املراهن،

 هو ك ا لبققيقا لهذا يقوم أن احلزاااب كميزاا ممن مكبوب، لواسااطم يطألل، ف نه

 .أع   الواردة عصر ااسع 1103 املادة يف من وص
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مدونة التجارة 422 

 لكية الفكر(ةجد(د : رهن حقوق امل الفصل السابع

 يماملألك  قوق رهن (:230-0225  مر القانون()جليلة) وعصااارون  اثنان 2256 املادة

  قوق لاض أو لك البطام لض ان الراهن  اص خي  وجبه الذي االافاق هو الفكريم

 ال اااناعيم والا مات  االخرتا لراءات مثل قبأليم،املزاااب أو املوجودة الفكريم املألكيم

 .والقوالل والب اميم والبجاريم

 .ا ضاري أو لاالافاق فكريمال املألكيم  قوق رهن يكون أن ميكن

 م ارأل حتت جيل،: (230-0225  مر القانون()جليلة)وعصاااارون ث     2256 املادة

 البيانات بضااا ني مكبوب لواساااطم الفكريم املألكيم  قوق رهن حيرر أن البط ن،

 : الباليم

 اللارن؛ وه األخري هذا يكن مل إذا الراهن و امللين و اللارن اايني -7

 لبقليلها؛ از ح أو ض ونمامل لاحلقوق اارف اليت الانا ر -0

 و ملاه و لير اق أو مبألغه مثل ملضاااااا ونا اللين اايني ابيح اليت الانا اااااار -0

 .اسبققا ه

 ارخص أن ميكن (:230-0225  مر القانون()جليلة)وعصااااااارون ارلع 2256 املادة

 .لفكريما املألكيم  قوق عألى رهن جيلاز ل جراء لأللارن املخب م احملك م

 االشرتار سنلات ألىع البقفظي لاحلجط ملباألقما الرتايبات القضاري الرهن عألى ازري

 .البنفيذ  رق و ألجبايمل املبزطم اإلجراءات نظيما املبض ن القانون لرتايبات املنظم

 .لزالقما املادة يف الواردة ناتالبيا القضاري القرار يبض ن أن جيل

 قوق  رهن يصاا ل ال (:230-0225  مر القانون()جليلة) وعصاارون مخس 2256 املادة

 حمل الفكريم كيماملأل  ق اساااااابغ   عن لناجتما واملنافع البوالع الفكريم املألكيم

 .أل رافا من خمالف شرا وجل إذا إال الرهن،

 الرهن يكون ال: (230-0225 مر  القانون()جليلة)وعصاااااارون ساااااات 2256 املادة

 الصاااااروا  زااااال و احللود يف الغري عألى له جل  بجا  ال  القضااااااري أو االافا ي
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مدونة التجارة 422 

 .البجاري الزجل يف اقييل  جرى إذا إال امللونم، هذ  يف عأليها املن وص

 يف لالرتخيص القرار للا البوالي عألى النهاري والبزاااجيل املؤ ت البزااجيل  اختاذ جيل

 .له املقضي الصيء ة و عألى احلا ل  رارا ليقه و الرهن

 البنظيم عأليها ييزاار اليت الزااج ت أ ل ألىع مقيلا  قا الرهن حمل كان إذا جيل

 اإلشهار لقواعل األقماملب الصاروا  كذلك ابوفر نأ الفكريم، املألكيم جما  يف املطبق

 .البنظيم هذا يف عأليها املن وص

  قوق رهن خيو  (:230-0225  مر القانون()جليلة)وعصااااارون سااااابع 2256 املادة

 :لأللارن الفكريم املألكيم

 امللونم؛ هذ  ضياتملقب  بقا ميارسه لألبببع  قا -

 امللونم؛ هذ  ياتملقبض  بقا ميارسه لألبيع  قا -

 .امللونم هذ  قبضياتمل  بقا ميارسه لألفضأليم  قا -

 ياالئتمان االجيار الباب اخلامس:

 :إجياري ارب ان عقل يال -. 2257 املادة

 كان مه ا التاآل أو أواملالات يطيمالبجه امل بألكات إكراء ع أليم كل .7

 كألولاض ملالكا مع حيلد  لباريذ  ألكيب أن من املكرتي متكن اكييفها

 االرب ان) ليراق الال عألى الكراء جلأ ان اااااارام عنل املكرتاة امل بألكات

 (. الاقاري اإلجياري

 املالك  رف نم شااارامها مت مهأ لغرض املالة لألاقارات اكراء ع أليم كل .0

 املكرتي ييفهااك كان كيف ا الا أليم هذ  متكن  ي  حلزاله لنامها أو

 أجل  اااااارامان عنل املكراة ألموا ا لاض أو لكل مالكا ي ااااااري أن من

 ؛(الاقاري اإلجياري ناالرب ا) اقلير ألال عألى الكراء
 يكون جياري،إ ارب ان ع أليم اصااا ألها  تممبألكا عن البناز   الم يف -. 2258 املادة

 .ضامنا يبقى الذي ملبناز ا البطامات نفس الا أليم ةمل  يألم يبق ل أن له املبناز  عألى
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مدونة التجارة 420 

 اليت الصروا ألىع البط ن،  ارألم حتت ،االجياري االرب ان عقود انص -. 2259 املادة

  رق لاقودا األك ابضاااا ن ك ا املكرتي من لطألل وجتليلها فزااااخها فيها ميكن

 .املباا لين لني لوثها  امل كن لألنطاعات الوديم الب فيم
 لأداء ملباألقما الباا ليم لبطامااهال املكرتي انفيذ علم  الم يف -. 2262 املادة

 احملك م رريس كوني األداء، الواجبم جيارياال االرب ان عن النامجم املزاااااابققات

 علم وا ام مااينم الل الاقار ل رجا  لألمر ب اخم ل سباجا   اضيا ل افبه  املخب ام 

 .األداء
 الوسارل كل اسبنفاد لال إال املادة هذ  من األوىل الفقرة موضو  املزطرة إىل يألبجأ ال

 .النطا  إلنهاء 1109 املادة يف املصارإليها الوديم
 عألى لبارفا من ميكن إلشاااااهار ارياالجي االرب ان ع أليات ختضاااااع -. 2262 املادة

 .لا ألياتا األك موضو  األموا  وعألى األ راف

 مؤساازاام  من  ألل عألى ناءل املنقو  االجياري الرب انلا األمر ااألق إن اإلشااهار هذا يبم

 ساااجل متزاااك اليت الضااابط كبالم يف الغايم ذ هل مفبوا ساااجل يف االجياري االرب ان

 .البجارة
 رريزاايم  اافمل مزااج  املكرتي يكون ليتا األك هي املخب اام الضاابط كبالم اكون

 احملك م بطضااا فكبالم مزاااج  يكن مل ذاوإ  رفها من امل زاااور البجارة لزاااجل

 .حلاجيااها ااا ل اليت سزبهمؤ دارراها يف يزبغل اليت املخب م
 البقييل  رة يف املذكورة املاألومات ألىع امللخألم البالي ت اصاااااااهر -. 2260 املادة

 .املوجود

 ذلك إىل اإلضااافمل ف نه الضاابط كبالم خب اااصا يف اغيريا يقبضااي البغيري كان إذا

 كبالم سااااجل إىل املال  القيل لنقل اقوم نأ االجياري االرب ان مؤساااازاااام  عألى جيل

 .املخب م الضبط
 البلاء الزالقم أل وادل اطبيقا  انونيم ل فم تمت اليت البقييل أثر يزري -. 2263 املادة
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مدونة التجارة 423 

 .اارخيها من

  ضاااري  لقرار انفيذا ماوإ األ راف لني اافاق باتإث عألى لناء إما البقييل عألى يصااطل

 .له املقضي الصيء  وة اكبزى

 .لدجت مل ما سنوات خب س البقييل ابقادم

 .البقييل الم  من مزبخرجا أو زخمن  الل لكل الضبط كاال يزألم -. 2264 املادة

 ال ف نه الزالقم، ادةامل يف عأليها املن وص اراإلشه إجراءات انجط مل إذا -. 2265 املادة

 املكبزاابم املكرتي ق قو ذوي أو اللارنني اجهممو االجياري االرب ان ملؤساازاام ميكن

 عألم عألى كانوا انينيامل أن أثببت إذا إال ا، ألكيبه ا بفظت اليت لاحلقوق لاوض،

 .احلقوق لبألك

 كل وكذا كراءال عقل يصهر الاقاري، االجياري االرب ان موضو  يف -. 2266 املادة

 .الاقاري البقفيظ صأنل املطبقم لألقواعل  بقا ريمالاقا احملافظم يف عأليه يطرأ االيل

 . اشهاره يتم لم أن بالعقد األغيار يواجه ال -. 2267 المادة

 الباب السادس: عقد النقل

 الفصل األول: أحكام عامة

 اجل هوريم اكون اليت اللوليم  ياتاالافا مقبضااااااايات،  مراعاة مع -. 2268 املادة

 لمقال النا ل  قبضا  اهليب اافاق هو النقل عقل  نف فيها،  رفا املوريبانيم اإلس ميم

 .ماني انمك إىل شيئا أو شخ ا ينقل لأن مثن

 ال ااااااااانام ار إجي لاقل املباألقم لاامما القواعل من كل النقل عقل عألى ازاااااااااري

 .الباليم واملقبضيات

 عرضااااا لباجرا فيها يبكألف اليت حلالما عألى النقل عقل  واعل اطبق -. 2269 املادة

 .عبياديما ل فم النقل ميارس يكن مل وإن أشياء أو أشخاص لنقل و قالل
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مدونة التجارة 424 

 الااني: نقل األشياءالفصل 

 أن غري منه،  ألبه اإذ النقل ساانل النا ل ىلإ يزااألم أن املرساال عألى يباني -. 2272 املادة

 .لألنقل نلس يوجل مل ولو لألنا ل لصيءا ولبزأليم الطرفني لرتاضي يبم الاقل

 االلبطامات نفزااااه، املرساااال هو يكن مل إن إليه، املرساااال يبق ل ال -. 2272 املادة

 .النا ل جتا  ذلكل ض أ أو  ريح  بو  منه  لر إذا إال النقل عقل عن الناشئم

 أن و رسااااال امل  رف من ومو اا رخامؤ النقل سااااانل  يكون أن جيل -. 2270 املادة

 :يبض ن

 عبارة إىل رةاإلشاااااااا مع الصااااااايء إليه وجهامل واملكان إليه املرسااااااال عنوان .7

 اال بضاء؛ عنل" لألقامل"أو"لألمر"

 كانت وإذا علدها، وأ ساابها  أو  ج ها أو هالألنقألووزن املالة األشاياء  نوعيم .0

 عأليها؛ ومماملرس والا مات ر امواأل البغأليف شكل يذكر  رود، يف

 ل؛والنا  املرسل من كل وعنوان اسم .0

 املبالغ وكذا ،ذلك إىل اإلشاااااارة فيجل هدفا مت  ل كان وإذا النقل، مثن .2

 مزبقا؛ عنها امل اريف أداء املفروض تاإلرساليا  وجل لألنا ل املزبققم

 اخأله؛د النقل ينفذ أن جيل الذي األجل .4

 .أل رافا حيلدها اليت األخرى االافا ات .3

 أغفل الذي املرسااال  نف اخلطورة، الصاااليلة املواد من لألنقل املالة األشاااياء كانت إذا

 املزااااؤوليم  واعل   زاااال حتلثها، اليت ضاااارار األ لباويض مألطم نوعها إىل اإلشااااارة

 .البق رييم

. إمضاااره لال لالنق ساانل من نزااخم أل رساالل يرجع أن النا ل عألى جيل -. 2273 املادة

 النا ل إمضاء حي ل ذيال النزخم اظهري ف ن قامللأل أو لألمر حمررا الزانل  كان وإذا

 لألقواعل وآثار  ظهريالب شاااكل وخيضاااع. لألنقل الألمالق األشاااياء  يازة ينقل ازاااألي ه أو
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مدونة التجارة 425 

 .الك بيالم مادة يف عأليها املن وص

 املرساال جتا  النا ل رف  من املو ع النقل ساانل يف اذكر مل اليت لاالافا ات حيبج ال

 .ألمرأولألقاملل احملرر الزنل  امل جتا  وال إليه،

 األشياء  الم عنه  ألممنف لوثيقم أو النقل نلسا  عألى يبني أن لألنا ل حيق -. 2274 املادة

 األشاياء  هذ  اعبربت فظ،حت للون  بألها ف ذا. فيه ايبزاأل ه  الذي الو ت يف لألنقل املالة

 عأليها البارف ميكن ال اليت الايوب أما. أليفلالبغ يباألق خارجي عيل كل من خاليم

 يمأ إللاء دون لألنقل ملالةا األشااياء  بل ولو ثبااهاإ يف النا ل  ق يزااقط ف  اخلارج يف

 .حتفظ أو م  ظم

 الرتايل  زااال ألنقلل املالة األشاااياء  رساااا ل يقوم أن النا ل عألى جيل -. 2275 املادة

 املرسااااألم ءأواملكاناألشاااايا نو  الرتايل هذا لمع إىل يلفاه مل ما له اساااابأل ها الذي

 .رة اه فجاريأو وة  اد  زبلل ذلك عأليه آخرأوااذر سبل إليهأوأي

  اد  بللزااااا نقألها يف كبري أخريا األشاااااياءأو  ااااال نقل ااذر إذا -. 2276 املادة

 املرسااااال خيرب نأ النا ل عألى وجل أل راف،ا أل ل منزاااااوب غري  اهرة فجاريأو وة

 نزااخم لألنا ل يرجع نأ عألى الاقل يفزااذ أن حلالما هذ  يف لأل رساال وجيوز. فورا لذلك

 .1179 املادة أ كام  بق ااويضا له يلفع وأن النقل سنل

 يأمر أن أو ماملنقول األشااااياء يزاااارتجعو النقل يو ف أن لأل رساااال حيق -. 2277 املادة

 أخرى لكيفيم يهاف يب ااارف أن أو النقل سااانل يف املاني إليه املرسااال لغري لبزاااألي ها

 .احلاالت  زل 1179و 1178 املاداني  كامأل  بقا لألنا ل ااويضا يؤدي أن شريطم

 لسن له يقلم من أوامر فيذلبن إال النا ل يألطم ف  لألمر أو لألقامل النقل سانل  كان إذا

 .الزنل هذا ازأليم ومقالل إلمضاره احلامل النقل

 : املرسل أوامر لبنفيذ مألطم غري النا ل ي بح

 املكان إىل يهف ا ل أن جيل كان الذي الو ت يف أو األشياء و او    جرد .7
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 ازألي ها؛  ألل ليهإ املرسل يكون أن و إليه املرسألم

 .لنا لا  رف من إشاار أوب لنقلا لزنل إما إليه املرسل او ل عنل .0

 خمالفم أوامر زااابلل لبنفيذ  ال زم الو ت وأ النقل مزاااافم ازدادت إذا -. 2278 املادة

 فألألنا ل إليه، ملرسااالا أو املرسااال عن  اااادرة ليلةج ااألي ات لزااابل أو األوىل لألوامر

  قه عن فض  وذلك و ت،ال يف أو املزافم يف يادةالط لنزبم يقلر إضاايف  مثن يف احلق

 . لمها ليتا والبزبيقات امل اريف اسبيفاء يف

 أ ل إىل نزااال ا ال  اهرة  وة أو جاريف  اد  لزااابل  النقل او ف إذا -. 2279 املادة

 من  لمه ملا إضااافم عماملقطو لأل زااافم لالنزاابم الإ الث ن النا ل يزاابقق ال األ راف،

 .ضروريم وازبيقات م اريف

 .مثن أي النا ل زبققي ف  انفيذ ، يف الصرو  ل ب نفزها لألسباب النقل او ف وإذا

 :اآلايم القواعل  بقت رسلامل ل رادة النقل او ف إذا -. 2282 املادة

 املبفق الث ن  ااافن يؤدي أن املرسااال عألى لوج انط  ه  بل النقل او ف إذا .7

 اليت لضاااروريما األخرى وامل ااااريف غواإلفرا الصاااقن م ااااريف وكذا عأليه

 النا ل؛ دفاها

 وكذا كام  نهمث يؤدي أن املرسااال عألى لوج انط  ه لال النقل او ف إذا .0

  ني إىل لنا لا  لمها اليت األخرى فوامل ااااري واإلفراغ الصاااقن م ااااريف

 .رسلامل إىل املنقولم البضارع إرجا 

 لألارف  بقا أو افاأل ر  بل من احمللد جلاأل داخل النقل يبم أن جيل -. 2282 املادة

 .ماقوال يابرب ذيال األجل داخل فيبم إال و البجاري

 الزااااالقم، أل ادةل  بقا احمللدة اآلجا  الل ما إىل الو ااااو  اأخر إذا -. 2280 املادة

 البأخري اسااااابغرق إذاو. البأخري ملة مع بناسااااالي النقل مثن من ا بطاعا النا ل حت ل

 فضاا  ذلك كل كأله، النقل مثن يف لنا لا  ق سااقط لالو ااو  املقرر األجل ضاااف
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 . انالض لالم يقضي شرا لكل ثرأ وال األضرار من زاد ما ااويض عن
 نبج أو إليه املرساال أو ساالاملر هو فيه املبزاابل أن بتأث إذا البأخري عن النا ل يزااأ  ال

 .خطئه إىل زلين ال فجاري  اد  أو  اهرة  وة عن
 .البأخري لبربير النقل ارلوس كفايم علم أو وجود علم يكفي ال

  ني إىل ياهاإ ازاااأل ه منذ وعوارها اءاألشاااي ضااايا  عن النا ل يزاااأ  -. 2283 املادة

 .املزؤوليم ذ ه من إعفاره إىل يرمي شرا لكل أثر وال إليه، لأل رسل ازألي ها
 :إىل راجع لاوارا أو الضيا  أن أثبت ذاإ مزؤوليم كل من النا ل يافي -. 2284 املادة

 خطئه؛ إىل نزلي ال  اهرة  وة أو فجاري  اد  .7

 ابها؛ بي يف األشياءأو يف ذااي عيل .0

 .إليه املرسل أو املرسل أوامر أو فال .0

 .أع   الثال  بنلال يف املصارإليها احلالم يف إال النقل مثن النا ل يزبقق ال

 .البا ي اجلطء عن لالنق مثن النا ل اسبقق لماملنقو األشياء من فقط جطء هألك إذا

 لل فقزاال،  هنقأل وسااارل  داخل أشااياء نم ازااأل ه ع ا النا ل يزااأ  ال -. 2285 املادة

 .قألهان   ل البضارع لبألقي الةامل األمكنم يف إليه سألم ع ا كذلك

 أو الوزن يف لنقص لطبيابها عادة ضابار مما األشاااااااياء كانت إذا -. 2286 املادة

 الارف جرى ع ا طيلي الذي النقص لقلر إال لالنا  يزااااأ  ف  نقألها،  جرد احلجم

 .فيه لالبزامح

  زل ثبت إذا لزالقما لالفقرة املذكور الوجه ألىع املزؤوليم لبقليل الب زك جيوز ال

 .فيه البزامح رارب اليت األسباب عن نصأي مل احلا ل النقص أن الو ارع ظروف

  رود، أو أمحا  لةع عألى موزعم وا ل نقل نلسااا  وجل املنقولم األشاااياء كانت إذا

 عنل وزنه كان ذاإ  رد أو محل لكل النزاابمل البزااامح فيه جيوز الذي القلر  زاال

 .أخرى لطريقم إثبااه امل كن من كان أو النقل لزنل  لة عألى مذكورا اإلرسا 
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 الذين النا ألني لك عن ا االر اليت األخطاءو األفاا  عن النا ل يزااأ  -. 2287 املادة

 النقل ل جناز فهميكأل أو لهم يزاااباني لذينا األشاااخاص مجيع عن وكذا حمأله حيألون

 ذلك خ ف عألى اافاق لك ويابرب إليه، لأل رسل ولماملنق األشاياء  ازاأليم  غايم إىل وذلك

 .له أثر وال لا  
 مل ف ن لنقل،ا سنل مضا ون   قبضاى  ا الضاي  عن النااج الضارر  حيلد -. 2288 املادة

 يف الا ل لها ارياجل وال فم اجلنس نفس من هي اليت األشاياء  مثن  زال   لد يوجل

 . اإل    مكان
 عأليها يوجل اليت احلالم يف  ي مالصايء،  لني الفرق  بألغ الاوار عن النااج الضارر  يقلر

 . سألي ا و ي به

  واعل ضااااااررال  ي م لبقلير  بقت يم،جزاااااا أوخطأ الليس النا ل عن  اااااالر إذا

 .البق رييم املزؤوليم

 لألنا ل املزأل م ازمهملو و املزافرين أمبام ضيا  عن النااج الضارر  حيلد -. 2289 املادة

 .وا ام لكل اخلا م لظروفا  زل و ي بها لنوعيبها ا ريح دون

 اللين وسااانلات النقودو الفنيم األشاااياء و لث ينما األشاااياء عن يزاااأ  ال النا ل أن غري

 وال إليه، ازاااااااألي ها نلع مااينبها اقع مل اليت رقالوثا أو واألوراق القيم من وغريها

 من املقبولم و لها راامل اااا لالقي م إال األفها وأ األشااااياء ضاااايا   الم يف مألطما يكون

 . رفه

  واعل لضاااااااررا  ي م لبقلير  بقت الليس أو خطأ وأعوانه النا ل عن  ااااااالر إذا

 .البق رييم املزؤوليم

 عقل لبطاماتا مجيع عن احلألو ،  ريق نع املبالاون النا ألون يزااااأ   -. 2292 املادة

 النقل، وسنل لألنقل الةامل األشياء ازأل هم جرد  وذلك النقل سنل عن انبج ك ا النقل

 مل وإذا هلم املزاااأل م اءاألشاااي  الم أخرى وثيقم ويفأ النقل سااانل يف يثببوا أن هلم وحيق

 .1172 ملادةا أ كام لصأنهم  بقت حتفظ أي يبلوا
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 .املنقولم ءاألشيا لو و  فورا إليه املرسل يصار أن النا ل عألى -. 2292 املادة

 الباألي ات مجيع نفذي أن املنقولم، ألشياءا و و   بل النا ل، عألى جيل -. 2290 املادة

 .ألشياءا األك عألى لاحملافظم باألقمامل إليه املرسل له يوجهها  ل اليت

 أن جيل كان الذي ماليو لال أو املنقولم اءاألشاااي و اااو  لال إليه، لأل رسااال وميكن

  ا الغري لفارلة أو اهلفارل النقل عقل عن ناجتمال احلقوق مجيع ميارس أن فيه، ا اال

 املنقولم األشااياء للبزاالي يطالل أن احلني لكذ منذ وميكنه الباويض، دعوى ذلك يف

 .النقل وسنل

 .ليهإ املرسل  ثالم لألقامل أو لألمر احملرر النقل سنل  امل يابرب

 األشااااياء إليه نقلا أن جيل الذي املكان يف إال النقل مثن يزاااابقق ال -. 2293 املادة

 .و وهلا ولال

 بماملرتا وامل اريف واخلطن لالنق مثن لأداء املنقولم ءاألشيا ازأل ه عنل إليه املرسل يألطم

 لالوفاء يألطم ك ا جألها،أ من النا ل  لمها اليت مالاادي والبزاابيقات األشااياء األك عألى

 .النقل عقل جراء من يبق ألها أن نميك اليت األخرى االلبطامات   يع

 يبقلم الذي الصااخص في مل إذا املنقولم شااياءاأل لبزااأليم النا ل يألطم ال -. 2294 املادة

 .لالبطامااه السب مها

 ويف إذا إليه املرسااال ىلإ املنقولم األشاااياء يزاااألم نأ النا ل عألى جيل نطا   يام  الم يف

 .لصأنه ملبناز ا الفرق ل يلا  و ام بققا،مز يابرب  الذي املبألغ األخري هذا

 من املو ع النقل ساااانل نزااااخم له يقلم مل إذا نقولمامل األشااااياء لبزااااأليم النا ل يألطم ال

 .ألقاملل أو ألمر أو امسيا كان سواء  رفه،

 عقل عن الناجتم ونهدي جل يع ضاا انا ملنقولما األشااياء  بس لألنا ل حيق -. 2295 املادة

 .الزالقني  قوق آخرهم ارسمي النا ألني االد  الم ويف. النقل

 احلبس حلق يرجع ي اف الزاااألع حمل الزاااالقم ملادةا أل كام  بقا املودعم املبالغ حتل
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 .لألنا ل املخو 

  الزالقني والنا ألني املرسل عألى و الرج يف  قه نا ل آخر يفقل -. 2296 املادة

 نيالزااالق لألنا ألني الواجبم وأ له الواجبم املبالغ زاابويفي أن دون املنقولم األشاياء  ساألم  إذا

 .ل يلاعها يطالل ملن أو لأل رسل أو

 املبالغ من وغريها ودعمامل املبالغ عن الزاااالقني والنا ألني املرسااال جتا  مزاااؤوال ويبقى

 .إليه املرسل عألى  الرجو حبق ا بفاظه مع هلم املزبققم

 النا ل ضااور حب فقص ل جراء البزاااأليم نلع يقوم أن إليه لأل رساال  حيق -. 2297 املادة

 إ البها عألى ال  خارجيم ع مم أيم اظهر مل ولو بهاو اف  املنقولم األشاياء   الم إلثبات

 هلذا نبللنيم خرباء لواساااااااطم الفقص لكذ إجراء يطألل أن له ميكن ك ا. لاوار

. أيضاااا لألنا ل حلقا هذا وخيو . املكان انيل القضااااريم الزاااألطم  ريق الغرضاااأوعن

 عألى الرجو  ق  إليه ولأل رساااال له، طاللي الذي الطرف الفقص م اااااريف ويبق ل

 هذا إىل ينزااال ررضااا أو ضااايا  وجود ابني إذا افي  امل ااااريف هذ  السااابيفاء النا ل

 .األخري

 ضاااال متارس نأ وجيوز نا ل آخر أو  أو ضاااال الباويض دعوى متارس -. 2298 املادة

 .له ام  الذي النقل أثناء   ل ل  الضرر أن ثبت إذا الوسيط النا ل

 يرجع أن يف اخليار له كان إليه، انزل ال أفاا  أجل من ااويض للعوى نا ل اولع إذا

 هو األخري هذا كان مبى الوساااايط النا ل ألىع أو مباشاااارة ساااابقه الذي النا ل عألى

 .الضرر عن املزؤو 

 ما  لود يف لنا ألنيا مجيع لني املزاااؤوليم زعتو الضااارر عن املزاااؤو  اايني ااذر إذا

 أثناء حيل  مل الضاااارر أن أ لهم يثبت مل ام النقل مثن من منهم وا ل لكل يرجع

 .له  ام الذي النقل

 أي أو نطا   لو  وأ الرفض  الم يف أو ليهإ املرساال النا ل جيل مل إذا -. 2299 املادة
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 فورا لذلك املرساال شاااارإ النا ل عألى وجل ملنقولما األشااياء ازااأليم دون حيو  آخر مانع

 .ااألي ااه وانبظار

  الألم غري أوامر أعطى وأ اجلواب يف املرساال اأخر أو لأل رساال اإلشاااار اوجيه ااذر إذا

 .املرسل مزؤوليم تحت يودعه أن أو آمن مكان يف الصيء يضع أن لألنا ل جاز لألبنفيذ،

 عألى وجل ا ،احل لقاء يف خطر هنالك نوكا لأله ر عرضااااام األشاااااياء كانت إذا

 كذلك ميكنهو  البها، فقص املكان لاني القضااااريم الزاااألطم من يطألل أن النا ل

 الغرض هلذا للممنب أخرى ساااألطات أو قضااااريمال الزاااألطم حبضاااور لبياها يزااابأذن أن

 املرسااال يصاااار نأ النا ل عألى وجيل امل ااااريفو النقل مثن من يزااابققه ما واسااابيفاء

  ارألم حتت والبيع  اإليلا لو و  أجل أ رب يفو ممكنا ذلك كان مبى إليه واملرسااال

 .الباويض

 األضااارار كل عن أ ويزااا املنقولم األشاااياء الكم   اااا  يابأ أن النا ل عألى جيل

 .خطئه عن املرتابم

 األشياء وازأليم لالنق مثن دفع  جرد  لالنا ضل اللعاوى مجيع ازقط -. 2022 املادة

 .مزبقا نقلال مثن دفع إن حتفظ للون املنقولم

 اللعوى ف ن البزااأليم، عنل مارفبه ا اباذر لاواروا اجلطري الضاايا  كان إذا ذلك ومع

 :شرا ألىع النقل مثن  ووفاء الصيء ىاألق لال  بى  ار م ابقى النا ل ضل

 إىل البزاااأليم لني احلا ااال الو ت أثناء و ع  ل البألف أو الضااايا  أن يثبت أن .7

 إليه؛ املرسل  رف من واالسب م النا ل

 الضااارر افاكبصااا  جرد مت  ل رباءاخل لواساااطم الفقص  ألل يكون وأن .0

 . سب مل املواليم الزبام األيام وداخل

 الاوار الضااررأو كان ىمب املادة هذ  يف لواردةا لالبقفظات يب زااك أن لألنا ل جيوز ال

 .اجلزيم خطئه أو الليزه عن ناجتا
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 يف نقل األشخاص :الفصل الاالث

 الزاااااألطم اهاضااااا الذي اللاخألي لنظاما حيرتم أن املزاااااافر عألى جيل -. 2022 املادة

 .املخب م احلكوميم
 :اآلايم القواعل  بقت قاالنط   بل الزفر ااذر إذا -. 2020 املادة

 الركوب له  ق لاملناساا الو ت يف النط قا مكان يف املزااافر يوجل مل إذا .7

 كام ؛ نالث  دفع عأليه جيل  وا األ كل ويف املواليم، الر ألم يف

 ااذر إذا أما ،كام  الث ن دفع عأليه جلو املزاااافر ل رادة الزااافر ااذر إذا .0

 ااويض؛ للون اقلال فيفزذ  اهر عارق أي أو املرض أو الوفاة لزبل الزفر

 مثن اسااارتداد يف احلق فألأل زاااافر لنا لا فاألوخط  لزااابل الزااافر ااذر إذا .0

 الضرر؛ عن الباويض وكذا النقل

 أي أو النقل وساايألمل اباألق  اهرة  وة أو يفجار  اد  لزاابل الزاافر ااذر إذا .2

 ي ااالر أن ندو وذلك خطريا جياأله وأ الزااافر مينع أن شاااأنه من آخر سااابل

 النا ل بطموال  رف أي من ااويض نللو الاقل فزاااااذ  رف أي عن اخلطأ

 .مزبقا ضه ب  ل إذاكان النقل مثن ل رجا 

 القواعل بقت  اافاق هنار يكن ومل  قاالنط لايل الزااافر او ف إذا -. 2023 املادة

 :اآلايم

 كام ؛ النقل مثن دفع عأليه وجل لطريق،ا يف ل راداه املزافر او ف إذا .7

 يف البو ف ألىع املزاااااافر خبطئه زااااافرأوأرغمال مبالام عن النا ل امبنع إذا .0

 دفاه  ل كان إن د اسرتدا له وحيق النقل نمث للفع املزافر يألطم ف  الطريق

 الضرر؛ عن لالباويض املطالبم يف  قه عن فض  مزبقا،

 أو النقل وسااايألمل اباألق  اهرة  وة أو يفجار  اد  لزااابل الزااافر او ف إذا .0

 ودون املقطوعم ماملزاااف  قلار إال لنقلا مثن يزاابقق ف  املزااافر، لصااخص
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مدونة التجارة 403 

 . رف أي من ااويض

 .رالضر عن الباويض يف حلقا فألأل زافر الزفر اأخر إذا -. 2024 املادة

 القيام يف فارلة لبأخريا هذا لزااابل لأل زاااافر ابق مل مابادأوإذا غري البأخري كان إذا

 النقل مثن زااارتجعي أن أو الاقل يفزاااذ أن ررالضااا ااويض عن زيادة له  ق لالزااافر،

 .دفاه الذي

 . اهرة وة  أو فجاري  اد  عن اجتان البأخري كان إذا لأل زافر ااويض ال

 الر ألم خط يف نمماي اكن مل أماكن يف زاافرال أثناء النا ل او ف إذا -. 2025 املادة

 اأخري يف لفاأله أو ىأخر وساايألم لأي ازاابل أو دةاحملل الطريق غري  ريقا سااألك إذا أو

 .والباويض قلالا فزذ يف احلق فألأل زافر الو و ،
 يف ال زم الو ت يبو ف نأ أخرى وأشياء سألاا ملزافرا عن زيادة ينقل الذي لألنا ل جيوز

 .فيها ألشياءا هذ  افريغ عأليه جيل اليت األماكن

 .فهخ  عألى األ راف يبفق مل ما ذلك كل

 عألى ضااروريم اتإ اا   األمريأوإجراء الف الزاافر اأخري يف ازاابل إذا -. 2026 املادة

 هنار يكن ملو خطريا أمرا الزااافر وا اااألمم جيال مبو ع غري النقل،أوخطر وسااايألم

 :آلايما القواعل  بقت األ راف، لني اافاق
 أن له جاز  ااا  ات،اإل إمتام أو املانع ا زو انبظار لأل زاااافر ميكن مل إذا .7

 ملقطوعم،ا املزافم  لود يف لنقلا مثن يلفع أن شريطم الاقل يفزذ

 مثن عألى ضاااايفإ مبألغ أي للفع يألطم  ف الزااافر اسااابئناف انبظار فضااال إذا .0

 .البو ف ملة يألم  والطاام اإليواء له يض ن أن النا ل عألى النقل،وجيل

 .و ع إذا الزفر يف البأخري اثبت شهادة ذلك، ألل  إذا املزافر، لبزأليم النا ل يألطم

 وعنل لبقريم،ا الر  ت أثناء الث ن يف داخ  املزااااااافر  اام يابرب -. 2027 املادة

 البجاري الث نل لأل زااااااافرين الطاام يقلم أن الزاااااافينم رلان عألى جيل ذلك خ ف

 .املبلاو 
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مدونة التجارة 404 

 ما الصااخ اايم لألوازموا األمبام عن إضااايف نمث أي للفع املزااافر يألطم ال -. 2028 املادة

 ه كها أو ملزاااافرا أمبام ضااايا  عن النا ل أ ويزااا ذلك، خ ف عألى االافاق يبم مل

 زأ ي ال أنه غري ،1189و 1180 إىل 1186 من وادامل يف عأليها املن وص القواعل  زل

 .املزافر لها حيبفظ اليت األمبام عن

 النقل مثن فاءالسااااابي ولوازمه املزاااااافر أمبام عألى احلبس  ق لألنا ل -. 2029 املادة

 .الزفر أثناء املقلمم واخللمات

 وال النقل  خ  املزاااافر لصاااخص ل  قما األضااارار عن النا ل يزاااأ  -. 2022 املادة

 .املبضرر خط  أو ةالقاهر القوة  الم ل ثبات إال املزئوليم هذ  من إعفام  ميكن

 البلالري مجيع بخذي أن النا ل عألى وجل لنقلا أثناء املزااااافر اويف إذا -. 2022 املادة

 ازألي ها  ني إىل الألوازمو األمبام عألى احملافظم جلأ من الورثم م األقم  حل ايم ال زمم

 .فيها احلق له ملن

 ملرا ببها الا أليات هذ  يف يبلخل أن له جاز  اضااارا اهلالك  قوق ذوي أ ل كان إذا

 لني اوجل والألوازم مباماأل أن فيه يثبت ا اارحيا  هلبزااألي النا ل يطالل أن يف احلق وله

 .يليه
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مدونة التجارة 405 

 افسةيف حر(ة األسعار واملن :الكتاب اخلامس

 أحكام عامة :الباب األول

 جل يع ميكنو وال ااناعم البجارة ريمحل  بياي مك ل املنافزاام  ريم -. 2020 املادة

 عن املنجرة القواعل عألى احملافظم مع ابنافس نأ ا ب ااادي لنصاااا املطاولم املؤساازااات

 .املصرو  افسالبن وأعراف اال ب ادي اامال النظام ومبطألبات البجارة انظيم

 الاام ل ا ا من لأسباب مربرا فزملأل نا اقييل كل يكون أن جيل -.2023 املادة

 .املق ود الغرض مع ومبناسبا

 مطألقم اساابقالم يف جراره من امللين يكون لذيا املنافزاام علم اشاارتاا لا   يكون

 .املهأ لبكوينه مطالق نصاا ملطاولم

 عن الكف واجل إىل يؤدي ااجر كل له ق ليب الذي لاالمانم االلطام -. 2024 املادة

 .فزملأل نا مصروعم غري  ريقم أي اسبا ا 

 يف حر(ة األسعار :الباب الااني

 الغذاريم، املوادو واألدوات والزااااألع وجاتواملنب البضااااارع اساااااار حتلد -. 2025 املادة

 املنافزم لواسطم اخللمات، وكذا حمأليني  نيعوا انباج من أو مزبوردة كانت ساواء 

 .9وم رس  ار بها حتلد اليت ماخلا  واخللمات املنبوجات لاسبثناء

  ااااولات أو يماسااابثنار ا بكار  االت خذتأ إذا ما  الم ويف أنه غري -. 2026 املادة

 عن املنافزااام من احلل يف وانظي يم صاااريايما مقبضااايات كذلك أو الب وين يف دار م

 ظروف أو مبأزمم ملوضاااااي نبيجم هلا، املفرا الرتفيع أو وضاااااها عنل االسااااار   ريق

 ماني،  طا  يف الزااوق يف اعبياديم غري جأليا بلوا وضااايم أو عامم كارثم أو اساابثناريم

 لناء يبخذ مقرر اسااطملو مؤ بم اجراءات يبخذ نأ ميكنه لالبجارة املكألف الوزير ف ن

                                                           
لتحديد يحدد قائمة المنتوجات و الخدمات الخاصة الخاضعة  3007ابريل  00بتاريخ: 076/3007المرسوم رقم: - 9

 .0270االسعار. الجريدة الرسمية عدد:
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مدونة التجارة 406 

 . االساار انظيم  ل  وذلك الزوق، مرا بم جلنم رأي عألى

 : مصرو  ريغ ازاري يابرب (:230-0225 ر م القانون()جليلة) مكررة 2026 املادة

 املخب م؛ داريماإل الزألطم  رف من حمللدا األعألى الزار عألى الطارل الزار -

 ب م؛املخ الزألطم  رف من لداحمل الزار أ ل عن النا ص الزار -

 أو كاذلم األومات  اإلداريم الزااألطم ويلاط  ريق عن عأليه احمل ااو  الزااار -

 القليم، امزاابواه عألى ختفيضااها، رىج البكألفم، سااار من عنا اار ل لقاء

 .مضبو م لبزارة كأساس تاسبخلم  ل الانا ر هذ  كانت إذا

 حمظورة ارساااتمم لأنها او ااف (:230-0225 ر م القانون()جليلة)ثالثا 2026 املادة

 : لألساار

   ااااال عن قل ع يبم خبلمات لألقيام  ألل أو خبلمم  يام أو ملادة ليع كل -

 حمظور؛ لزار

 عن عقل  بمي خبلمم لألقيام  ألل لك أو مواد لصاااراء  عرض أو شاااراء كل -

 ابضاا ن ااورةلف مرفق شااراء أي   اال نع ماقودا ويال. حمظور لزااار   اال

  قيقم؛ غري أنها يظهر ليانات

 اابرب مواد مازألي يبض ن شراء عرض وأ شاراء  وكل لألبيع عرض أو ليع كل -

 أو يارهااخب جرى اليت أو اريهاازااااااااا جرى اليت من كيفا و ك ا أ ل

 ا رتا ها؛

  بوهلا مت اليت ممخبل القيام  ألبات أو تخلما اقليم عرض أو خلمات اقليم -

 أع ا  قليما ابضااا ن واليت أع  ، هاإلي املصاااار  لألصاااروا  بقا   ااال عن

 أجل من ا رتا ها أو اخبيارها جرى اليت نم جودة أو  ي م أ ل اابرب خلميم

 .اخللمات هذ  ألداء الزار  زاب

 واقليم صااااراءال وعروض الصااااراء أع ا و اخللمات اقليم عروض أو البيو  -
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 كألها؛ش كان أيا سريم أجرة  نابض اليت اخللمات اقليم و ألبات

 أوعروض ليوعات أو أخرى خلمات وأ مواد لبيع رلط أو خمطونات  بس -

  اخللمات اقليم أو ليوعات

 حمظورة ارسااااتمم  ثالم يال (:230-0225 ر م القانون( )جليلة)رالاا 2026 املادة

 :لألساار

 كان أيا لاللين وأ املقزاااااطم لالبجطرم بيوعاتل يقوم الذي البارع، البطام علم -

 ال يغ ض ن ار م،الق الا أليم لصروا فادةإ املزبفيل املصرتي لبزاأليم  شاكألها، 

 لنزاااخم لبارعا حيبفظ أن جيل. املخب ااام اإلداريم الزاااألطات  رف من احمللدة

 .املصرتي عاو ي حت ل اإلفادة هذ  من ثانيم

 الزاااااجل يف ييلاق دون من جتاريم أع ا ل  اااااناعي أو ااجر أو منبج أي  يام -

 .البجاري

 الوارد لالبيوعات يقومون الذين الباراني ىعأل أيضاااا الزاااالقم املقبضااايات اطبق -

 .املاليم ؤسزاتوامل البنور لواسطم أع   ذكرها

 يف شفافية السوق وسريها حبر(ة :الباب الاالث

 يف الشفافية :الفصل األول

  انون ف ن اراألساااا  جما  يف حبريم يمالبجار النصاااا ات  مورساااات إذا -. 2027 املادة

 ض ان مع مقبو  ىمزبو يف واخللمات الزألع لأسااار  اال بفاظ من ساي كن  املنافزام 

 .الو أ ابالرت كامل وعألى املواد للك لالنزبم وجيل وكاف منبظم متوين

 ملزااابهألكا يصاااار أن خلمات  اااا ل كلو لأل واد لارع كل عألى جيل -. 2028 املادة

 لاألساااااااار خرىأ  ريقم أيم أو لاملأل ااااااقات واإلع ن والب اااااانيف الرت يم  ريق عن

 احمللدة الطرق زاال  لألبيع اخلا اام والصااروا ليمالباا  لأل زااؤوليم احملب ألم واحللود
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 .لالبجارة املكألف الوزير من  قرر

 لزااااابل إال هألكلأل زاااااب خلمم اقليم أو ادةم ليع عن االمبنا  جيوز ال -. 2029 املادة

 يف أخرى مادة ءشاارا أو مفروضاام ك يم صااراءل مادة ليع اشاارتاا مينع ك ا. مصاارو 

 .مادة رىأوشراءأخ خلمم مقالل خلمم داءأ اشرتاا كذلك و خلمم أو الو ت نفس

 وأ ملواد شاااراء كل يكون أن جيل: (230-0225 ر م القانون( )جليلة) 2002 املادة

 عنل الفااورة أليملبزااااا البارع ويألطم ااورةف موضاااااو  مهأ نصااااااا أجل من خلمم أداء

 حترر أن جيل  اك يطألبها أن املصاااااارتي وعألى اخللمم أداء أو البيع ع أليم اكب ا 

 اله اإل بفاظ يألطمه ا هامن لنزخم واملصرتى لبارعا من كل حيبفظ نزخبني يف الفااورة

 .األ ل عألى سنوات( 6) ث   مللة

 اخللمم أداء أو عالبي وااريذ وعناوينهم افاأل ر أمساء الفااورة اوضااااااااح أن وجيل

 وأ املبيام لأل واد لنزاابملا الرسااوم من خاليا لو لةا وسااار املاب لة والبزاا يم والك يم

 حتليل إىل اإلضافمل ممنو م، خ وم أو نقا اتا أو ختفيضات وأي املقلمم اخللمات

 .البزليل ااريذ كان ه ام اخللمم واأديم البيع عنل املبألغ

 ألملاجل  لارع أو منبج كل عألى جيل(: 230-0225 ر م القانون()جليلة) 2002 ملادةا

 وشاااروا أسااااار  رقمال ذلك،  ألل إذا البيع، رضلغ املصااارتى إىل يبألغ أن مزااابورد أو

 لبخفيضااااات ا اال بضاااااء، وعنل لبزااااليلا كيفيم عألى البيع شااااروا واصااااب ل لياه

 .واخل وم

 إشااهار وخ ااو ااا  اري،البج اإلع م  واعل راعاةمل  بقا وساايألم لأي اإلل غ هذا ويبم

 الاامم والصروا ألساارا لوارح وابأليغ والب نيف يموالرت  لاملأل قات واإلع ن األسااار 

 . الفااورات وضع جما  يف القواعل مراعاة أيضا عوم مناسبم أخرى  ريقم أي أو لألبيع

 ممونيهم  رف نم املوزعني مكافأة كيفيم عن كباليا اإلل غ يبم أن جيل ك ا

 .خا م خلمات مقالل



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 409 

 222.12 لني رتاواا لغرامم ياا ل(: 230-0225 ر م القانون()جليلة) 2000 املادة

 عأليه يثبت البيع ضلغر مصرت أو مزابورد  أو لاجل ألم لارع أو منبج كل أو يم 122.222و

 .  لأل زبهألكني سلةفا أو ال   يم منبهيم منبجات ليع

 اىل 222.12 نم لغرامم ااا ل (:230-0225 ر م القانون()جليلة)مكررة2000 املادة

 .خادعم جتاريم ممارسم كل او يم 122.222

 أو ع مم او خرىأ خلمم أو سااألام  مع خألطا قختأل ممارساام  كل خادعم ممارساام  اابرب

 .  افسملن مميط آخر رمط أي أو جتاري اسم

 .حماضر واسطمل احلالي الف ل يف اليها املصار املخالفات م  ظم ابم. 2003 ملادةا

 الوزير  رف نم املاينون اللولم  ءوك أو موظفو احملاضااااااار حيرر -. 2004 املادة

 .لالبجارة املكألف

 .10مرسوم واسطمل احملاضر حترير كيفيم حتلد -. 2005 املادة

 من و البجارةل املكألف لألوزير-(:230-0225 ر م القانون()جليلة. ) 2006 املادة

 املخالف نحم  ااااا  يم مرساااااوم  وجل ايننيامل الوك ء و املوظفني من يفوضاااااهم

 زيبجاو وال او يم 0222 عن مبألغها يقل ال نقليم م ااااااحلم من االسااااابفادة امكانيم

 . او يم 122.222

 :حلمم ا موضو  اكون أن  را  الباليم لأل خالفات ميكن ال -. 2007 املادة

 مطورة؛ أو  قيقم غري راتفااو ازأليم إىل البيع أدى إذا .7

 أع  ؛ 1019 املادة يف حملد هو اك  البيع عن االمبنا   الم يف .0

 .أع   1000 املادة ارايبات خمالفم  الم يف .0

 آخر لال نمسااا غضاااون يف املخالفم كرارا أو امل ااااحلم رفض  الم يف -. 2008 املادة

                                                           
يتعلق بتحرير محاضر مالحظة المخالفات االمنصوص  3007ابريل  00بتاريخ  063/3007المرسوم رقم: - 10

 .0270عليها في الفصل االول  من الباب الثالث من الكتاب الخامس من مدونة التجارة. الجريدة الرسمية عدد:
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 احملك م إىل القضيم رفعل لالبجارة املكألفم لوزارةا يف املخب م امل اا   اقوم خمالفم

 .املخب م

 لغرامم لزاااالقما لاملواد عأليها ملن اااوصا اجلرارم اراكاب عألى ياا ل -. 2009 املادة

 .أو يم 022.222و 122.222 لني ارتاوا ماليم

 و ملأمورينا لألوك ء ميكن -(:230-0225 ر م القانون()مكررة. ) 2009 املادة

 لألج هور املفبو م البيع اماكن اىل الولوج البجارةل املكألفم الوزارة  رف من احملألفني

 .املنبوجات نقل اثناء ألهمع  أيضا وميارسون.لنصا ها املؤسزم فيها اقوم اليت املباني أو

 : جط ، املخب م رميماهل الزألطم من إذن لال ايضا ميكنهم

 املخالفم؛ موضو  املواد مجيع -

 لألقيام خم ااا ااام   كانت أو اساااابخلمت اليت النقل ووساااارل  االجهطة مجيع -

 لاملخالفم؛

 .أموريبهم  القيام لبزهيل اخلا م  بيابها كانت مه ا الوثارق مجيع -

 من إذن لال البجارةل املكألفم الوزارة  رف من احملألفني و املأمورين لألوك ء ميكن

 اساابخلمت اليت املناز  و املخازن و البجاريم،  تاحمل اغ ق املخب اام اهلرميم الزااألطم

 .لفماملخا حمل املنبوجات لبخطين ك ق ت

  بى املخالفم لحم املنبوجات لبخطين  كانك اسااابخلم الذي احملل إغ ق يبوا ااال

 لال او الغرامم بزااااليلل أو لالبققيق  امت اليت اجلهم مع ودي حبل النهاريم البزااااويم

 .  ضاري  رار

 لمنافسةالفصل الااني: يف املمارسات املقيدة ل

 يا ل جراا كل أو يم 222.022 و 222.122 لني ارتاوا لغرامم ياا ل -. 2032 املادة

 أدنى  زااابوى تااللبطاما عألى موز  ااجر محل عألى مباشااار، غري أو مباشااار لصاااكل

 .رحبي هلامش أو خلمم قليما ألجل أو سألام أو مادة ليع ألساار
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 وأ املنبج لباليما امل ارساااااات حت ل (:230-0225 ر م القانون()جليلة)  .2032 املادة

 : لالباويض ليمواألطمهاملزؤو أواحلريف ال ناعي أو الباجر

 لأللفع آجا  أو أسااااار عألى منه حي ااالأو ا ب اااادي شاااريك جتا  ميارس أن .7

 مكونا  قيقي الل ق مربرة وغري ييطيممت أوشااراء ليع أو رق لألبيع أوشاروا 

 فيها؛ امبيازا أو نافزمامل عن عارقا الصريك هلذا لذلك

 ال عنلما لمات،خ اقليم لطألبات أو وادم مصرتى لطألل االسابجالم  يرفض أن .0

 نوايا ويذ عن  ااااادرة وكانت عادي غري  الع أي الطألبات هذ  اكبزااااي

  زنم؛

 أو نفزه الو ت يف أخرى مواد لصاراء  ساواء  مخلم اقليم أو مادة ليع يرلط أن .0

 .أخرى خلمم لبقليم

 لينها اليت األك ريغ عنوان او ر م اىل اليم او هاافي ر ااااايل لبقويل القيام .2

 .الطلون

  رف من وأ م ااألقم له شااخص  أي  رف نم املخب اام احملك م للى اللعوى وارفع

 .لالبجارة املكألف الوزير

 سةيف املمارسات املنافية للمناف :الفصل الاالث

 جتاري نبجم كل احلا اال الضاارر عن لالباويض ويألطم مزااؤوال يكون -. 2030 املادة

 :  أو ريف  ناعي أو

 للون  ألبه ليماق عألى سااالق شاارا أو ازامبي عألى احل ااو    ااألو او  إذا .7

 خبلمم ءاال بضااااا وعنل مبناساااال جم  لصااااراء مكبوب لالبطام يصاااافاه أن

 كباليا؛ عأليها فاقاالا ومت املوز   رف من مطألولم

 ألا  اتل لقطيام البهليل رألم ا حتت حي ااااااااال أن أو او    ااااااااال إذا .0

 البجاريم لألصاراكم  شاروا  أو البيع  رق أو فعالل آجا  أو البجاريمأواألسااار 
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 ألبيع؛ل الاامم القواعل عن   ء خارجم

 للون وذلك م ار  جتاريم ع  م طرياج كان ولو مفاجئم ل ااااااافم  طع إذا .0

 األعراف أو زااااالقمال البجاريم الا  ات االعببار لاني يأخذ مكبوب إع م

 .املهن نيل ما لاالافا يات عأليها املن وص

 انفيذ علم الم  يف إع م للون الفزاااااذ يمإمكان دون الزاااااالقم األ كام حتو  ال

 .القاهرة القوة ورة  يف أو اآلخر الطرف من االلبطامات

 (ة املنافسةالفصل الرابع: املمارسات املضادة حلر

 البصااااااوريم امل ارساااااات كل حتظر( 230-0225 ر م القانون( )جليلة)2033 ملادةا

 منها الق ل كان ذاإ األخرى البقالفات أنوا  لوك ال رحيم والبفاه ات واالافا ات

 خب ااوص احلرة زااماملناف سااري إفزاااد أو ضااييقا أو منع ازاابل أن شااأنها من كان أو

 :إىل ارمي ما عنل وخا م ما سوق

  أخرى؛ ؤسزاتم  رف من املنافزم ارسممم  ريم من أو الزوق ولوج من احلل -7

 البصااجيع  اسااطملو وذلك الزااوق  ريم فالل األساااار حتليل أمام عقبات وضااع -0

 ا؛خفضه أو األساار لرفع اال طناعي

 ر البها؛ وأ البقأ والبقلم ث اراتواالسب واملنافذ اإلنباج من احلل -0

 .الب وين م ادر أو ال فقات اوزيع -2

 ذااها الصااااااااروا  زاااااااال حيظر  (230-0225 ر م القانون( )جليلة)2034 املادة

 :مؤسزات جم وعم أو مؤسزم  رف من املفرا االسبغ  

 منها؛ أساسي جطء أو ماللاخألي الزوق عألى مهي ن ملو ع -7
 متألك ال ممونم وأ زلونم شااركم  فيها اوجل اليت اال ب اااديم  الببايم حلالم -0

 .هاجتاه لاخللمات والقيام والب وين لأل باجرة للي  خيارا
 وأ البيع يف أو الصااراء وأ البيع عن االمبنا  يف اإم اخل ااوص عألى اإلفراا هذا ويب ثل
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  طع يف وكذلك ييطيممت ليع ظروف يف أو ألبوزيعل أدنى سار فرض أو املصروا الصاراء 

 غري جتاريم صااروال الرضااوخ يرفض الا يل نأ أساااس عألى فقط مبنيم جتاريم ع  ات

 .مربرة
   ارسااام يباألق ا ليلنلاا أو اافاق أو ااهل يأ له أثر وال غيا ال يابرب -. 2035 املادة

 .أع   1062و 1066 املاداني يف حمظور نصاا

 .الاام لقانونا ملقبضيات وفقا مهبم رف  كل  رف البط منن هذا إثارة متكن

 : اليمالب امل ارسات 1062و 1066 املاداني أل كام ختضع ال -. 2036 املادة

 يأوانظي ي؛اصريا نص عن الناجتم امل ارسات .7
 اقلم ضاا ان أنهاشاا من أنه يثببوا أن امراكبوه يزاابطيع اليت امل ارسااات .0

 املنفام نم عادال جطءا أل زااابخلمنيل سااابجألل وأنها واجب اعي ا ب اااادي

 عألى لقضاااااءا إمكانيم املانيم ؤساااازاااااتامل إعطاء دون عنها ساااابنبج اليت

 .املانيم املواد نم أساسي جلطء لالنزبم املنافزم
 غنى ال كان إذا ما  الم يف إال املنافزاام عألى ودا ي امل ارسااات هذ  افرض ال أن وجيل

 .البقلم هلف حتقيق لغرض عنها
 مزااااه م مبينم ناءاالسااابث هذا من االسااابفادة للطأل املؤسااازاااات  األطم احلالم هذ  ويف

. املزااااه م هذ  بققيقل الضاااروريم واآلجا  ب اعيواالج اال ب اااادي البقلم يف الا أليم

 .االسبثناء ذاه شروا الوزراء جمألس عن  ادر 11مرسوم وسيقلد
 سااانم إىل شاااهرين من لاحلبس ياا ل (230-0225 ر م القانون( )جليلة)7203 املادة

 يف احملقق  األع ا ر م من 0%  لود يف أو يم 822.222 إىل 02.222 من ماليم ولغرامم

 هااني ل  لى أو املن ااااااارمم املاليم الزااااااانم   خ املاأ الفاعل  رف من موريبانيا

 أو  اا يما يف  اساام ولصااكل شااخ اايا يصااارر  بياي شااخص كل فقط، الاقولبني

 .1062 و 1066 املاداني يف ليهاإ املصار امل ارسات انفيذ أو انظيم

                                                           
، يحدد شروط االستفادة من االستثناء من ممارسات 3007ابريل  00بتاريخ   060-3007المرسوم رقم  - 11

 .0270المفاهمات.الجريدة الرسمية عدد:
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 ا ب ااااادي فاعل كل يألطم (:230-0225 ر م القانون( )جليلة)مكررة 7203 املادة

 .مصروعم و ألي مس األخرية هذ  اكون أن أجل من  رة ل فم املنافزم سري  راعاة

 البطور ر ألمع إىل شااااابى لأشاااااكا  متيل اتممارسااااا أي خمالفات أنها عألى اابرب و

 .الزوق لقوانني اإلجيالي

 أو فردي  الع هلا يكون أن ميكن أل نافزاااامل منافيم لأنها او ااااف اليت امل ارسااااات

 .ملواليما الرتايبات يف مبني هو ك ا مجاعي

 الرتايبات اةمراع مع حتظر:  (230-0225 ر م القانون( )جليلة)ثالثا 7203 املادة

 أو  اااريح افاهم أو حتالف أو اافاق أو ممارسااام أي اخلا ااام، البنظي يم و البصاااريايم

 أن أنهاشااا من أو منها الق ااال كوني كان، سااابل ألي و شاااكأله كان أيا ضااا أ

 : اليت األك منها خا م و احلرة املنافزم ريس إفزاد أو اضييق أو منع يف ابزبل

 البوزيع؛ أو لألبيع بكألفمال أساار ختفيض أمام عقبم اقوم -

 لألساار؛  طنعامل اإلخنفاض أو اإلرافا  اصجع -

 البقأ؛ البقلم اايق -

 .ة ر ل فم املنافزم ااا ي من حتل -

 القانون، كمحب لا   يكون (:230-0225 ر م القانون( )جليلة) رالاا 7203 املادة

 .ثالثا 1067 ملادةا  وجل احملظورة مل ارساتلا  ألم عألى جيري اوا ؤ أو ااهل كل

 من إثبااه بضااااء،اإل  عنل وميكن،. أل رافا  بل من البط ن لهذا الب زاااك ميكن

 املن ااوص  الزااوق  ا بممر جلنم رأي إليها يبألغ أن جيل اليت الاام احلق حماكم  رف

 .1028 املادة يف عأليها

 ع ل، أي نع الرتكيط ينبج (:230-0225 ر م القانون( )جليلة) خامزااا 7203 املادة

  قوق أو ألكاتممب لاض أو كل منفام أو مألكيم انبقا  يزااابألطم شاااكأله، كان أيا

 لان املؤساازااات   نم جم وعم أو ملؤسااازاام  لزاا اا ا عأليه يرتال املؤساازاام،   البطامات أو
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 . امسا اأثريا أخرى مؤسزات أو مؤسزم ألىع مباشرة، غري أو مباشرة ل فم متارس

 الزاااوق يف هي نام مو اا انصااائ أن شاااأنها نم لألرتكيط ع أليم أو مصااارو  أي خيضاااع

 املكألف لوزيرا  رف من لأل وافقم لزاااااوق،ا هذا من أسااااااساااااي جطء يف أو اللاخألي

 .لالبجارة

 كانت أيا الرتكيط يملا أل املانيم املؤسزات لك عألى الزالقم الفقرة مقبضيات اطبق

 مراعاة مع ذلك و ا ب ااااديا لها املرابطم تاملؤسااازاااا كذلك و موضاااوعها أو أ رافها

 : ه ا شر ني

 62 عألى ألخريةا املاليم الزااانم خ   امجمب  املؤسااازااات  هذ    ااام اطيل أن -

 اللاخألي زاااااااوقال يف أخرى ااام ت أي وأ الصاااااااراءات و البيو  من لاملئم

 جطء يف أو الباض لاضاااااها اوضي خلمات أو منبجات أو ساااااألع خب اااااوص

 الزوق؛ هذا من أساسي

 حملد مبألغ ألىع املؤساازااات هذ   ققبه لذيا اإلمجالي األع ا  ر م يطيل أن -

 . رسوم

 لني الفارق ملانيم،ا املؤسزات  رف من ققاحمل اإلمجالي، االع ا  ر م ياأ -

 القي م و لألضااااارارل اخلاضاااااع غري ياإلمجال املؤسااااازاااااات هذ  أع ا  ر م

 .وكيل لواسطم أو اشرةمب اجلاريم ل ادرااها احملزولم

 الوزير يبخذ أن ميكن (:230-0225 ر م القانون( )جليلة) ساااااادساااااا 7203 املادة

 أي املاأ القطا  له لعالبا الوزير مع مصاارتكم فمل اا أو انفراد عألى لالبجارة املكألف

 منافزاااام بققيقل ال زمم الصااااروا اسااااباادة أو خبألق كفي  يكون إ بيا ي إجراء

 .وافيم

 اصاااااااكل أن شاااااااأنها من أوامر  راعاة الرتكيط ع أليم حتقيق رلط ميكنه ك ا

 اليت األضاارار نع لألباويض كافيم اكون  اعياإلجب و اإل ب ااادي الن و يف مزاااه م
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 .املنافزم ا يل

 مصاااارو  يأ يارض ان جيل (:230-0225 ر م القانون( )جليلة)سااااالاا 7203 املادة

 لواسطم املانيم ال رافا  بل من لالبجارة ملكألفا الوزير عألى اركيط، أي أو لألرتكيط

 أو اإلنلماج أو إلافاقا إلرام ااريذ من يوما رعصاا  مخزااام أجل يف ذلك و الرتكيط عقل

 .لألر الم مصاركم بناءا  أو اإللبطامات و حلقوقا مبادلم أو البيع عرض عن اإلع ن

 عألى لرتكيطا اأثريات من البخفيف إىل ميير لالبطام، الببأليغ يصااااااااافع أن ميكن

 .املنافزم

 إل غه من أشااااهر ث ثم خ   لالبجارة كألفامل الوزير  رف من احلا اااال الرد علم

 .له املرافقم اهلاتالب كذلك و لألرتكيط أو طالرتكي ملصرو  ض أ  بو  مقام يقوم

 أي اختاذ الرتكيط أليمع  أو  صارو   املانيم اتلأل ؤسازا   األجل، هذا خ   جيوز، ال و

 ل اافم الزااوق وضااايم يرياغ إىل أو الرتكيط ع أليم يف الرجو  اساابقالم إىل يؤدي إجراء

 .مزبلميم

 عألى يبوجل ألرتكيطل ع أليم أو مصااارو   أي عن ارةلالبج املكألف لألوزير ابأليغ  الم يف

 : لباليما الانا ر يبض ن مألف اقليم األ راف

 النبارج و   مذكرة و لألببأليغ خلاضااااعا الاقل مصاااارو  أو الاقل من نزااااخم -

  الا أليم؛ هذ  من املنبظرة

 يف األ راف زاتلأل ؤس الصركاء و سااسيني األ املزااه ني  و املزاريين  الرقم -

 حمأله؛ الوا ام أو الاقل

 و املانيم ؤساااازاااااتلأل  األخرية الث ثم ليماملا لألزاااانوات الزاااانويم احلزااااالات -

 وق؛الز من املانيم الصركات كل   ص

 و املا  رأس يف املصااااركم مبألغ إىل شاااارةاإل مع الفرو ، املؤسااازاااات  الرقم -

 الرتكيط؛ ع أليم ىلإ لالنزبم ا ب اديا هال املرابطم املؤسزات الرقم كذلك

 اإل بضاء؛ نلع احلزالات، مفوضي اقارير من نزخم -



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 437 

 .الرتكيط مصرو  انزيق  و  اقرير -

 ااجر أو منبج أي عألى حيظر(: 230-0225 مر  القانون( )جليلة) ثامنا   7203 املادة

 خلمات، اقليم تلطألبا االساابجالم يرفض مأنجم وع يف أو منفردا سااواء  ااناعي، أو

 عألى مبوفرين هاأ ااقال يكون و عادي غري لع ا أي الطألبات هذ  اكبزااي ال عنلما

 القيام أو املواد ليع كوني ال و الضااروريم اليزاار أو ال زمم البجاريم و الفنيم الضاا انم

 .لها املا و  النظم و القوانني  قبضى ممنوعا لاخللمم

 رسالم شكل يف ذاراع لواسطم خ و ا و وسايألم  لأي البيع عن االمبنا  إثبات ميكن

 .ضالغر هلذا لطألل خمو  يلوك أي  رف من حمرر حمضر أو مض ونم

  رف من راءاتاإلج مبالام دون ملبضاااررا الطرف  بل من الصاااكوى ساااقل حيو  ال

 .اإلدارة

 وأ ااجر أو نبجم أي عألى حيظر: (230-0225 ر م القانون( )جليلة)ااساا 7203 املادة

 مربرة اكون ال متييطيم ليع شااروا ميارس نأ جم وعم، يف أو منفردا سااواء  ااناعي،

 .اخللمم أو لألب وين البكألفم سار يف لفوارق

 هذ  انلرج عنلما لممخب القيام أو البجاريم ضاااتلألبخفي الب ييطي غري الطالع ويبققق

 .لألبيع الاامم الصروا ض ن األخرية

 ااجر أو نبجم أي عألى حيظر: (230-0225 ر م القانون( )جليلة) عاشاارا 7203 املادة

 إسااالا  أو ملنبجاتا أسااااار عألى دونيا  الاا ضيفر أو حيبفظ أو مينح أن  اااناعي أو

 لواساااااطم أو اايريأوامل الباريفم  ريق عن اءساااااو البجاريم البخفيضاااااات أو اخللمات

 .شكألها أو  بيابها تكان مه ا فرديم أو مجاعيم ممارسات

 مادة أي اوزيع حيظر:: (230-0225 مر  القانون( )جليلة)عصاااار  ادي 2037 املادة

 امل ون  رف من  مامل نو البجاريم لبخفيضاااات ا  را لال اكألفبها مثن من أ ل لث ن

 .البيع إجراء عنل

 ملادانيا مقبضيات اطبق ال: (230-0225 مر  القانون( )جليلة)عصر ثاني 2037 املادة
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 : عألى خا م ل فم عصر  ادي-1067و عاشرا-1067

 لزرعم؛ لألفزاد عرضم نتكا مبى لألبألف القالألم املنبجات -

 جتاري؛ نصاا يرياغ أو لبو ف عأليها ملكر ا أو املربرة اإلراديم البيوعات -

 الاادات اطور صاخل و وجه عألى لزبل لااما لألطألل ازبجيل مل اليت املواد -

 اقنيم؛ حتزنات ظهور أو الاامم

 .املخب م الزألطات  رف من املرخ م الرتوجييم البيوعات -

 يف مراقبة السوق ومحا(ة سريها :الباب الرابع 

 يف مراقبة السوق :الفصل األول

 املكألف الوزير سااااااألطم حتت للاخأليا البجاري النصااااااا  مرا بم ابم -. 2038 املادة

 .البقايل و  ع افزمواملن واالسبه ر الب وينل املكألفم امل ا   رف من لالبجارة
 نأ من لالبأكل أع   8106 املادة يف إليها املصااااااار امل ااااااا  اقوم -. 2039 املادة

 يض نون البجهيط وأ االسابه ر  لزاألع  مزابوردين  أو منبجني من اال ب ااديني  الوك ء

 عألى البضاااااارعو املواد خمبألف من اجلودةو الكم  ي  من ومرضااااايا منبظ ا متوينا

 .الو أ الرتاب كافم
 .لأل خطونات دار م ومبالام منبظ م ر الم الغرض هلذا متارس وهي

 الب اااريح لنظام اخلاضااام  البضااارع  و ملوادا  ار م حتليل  رسااوم  يبم -. 2042 املادة

 ابم اليت ملخالفاتوا الب ااااااريح هذ  فيها ريجت اليت الظروف وكذلك لاملخطونات،

 .ماا ببها

 أساااار عألى دار م ر الم أيضااا لالبجارة فماملكأل الوزارة م ااا  متارس -. 2042 املادة

 عن لألكصاااف روريمالضااا لالبققيقات اقوم فر مم زيادات  الم ويف واخللمات الزاااألع

 .أسبالها

  ريم ض ان عألى ىأخر جهم من لالبجارة ماملكألف الوزارة م ا  ازهر -. 2040 املادة
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 وك ء علةوا لأو من  ااادر مناف  اارفا كل وساايكون كامألم ل ااورة املنافزاام

 .فوري حتقيق موضو  ا ب اديني

 لألقيام البجارةل املكألفم الوزارة  بل من املؤهألون الوك ء خيو  -. 2043 املادة

 إىل 1022و 1017 ملوادا يف عأليها املن ااوص  كاماأل اطبيق يبطألبها اليت لالبققيقات

 : يألي ما أع   1020

 شااااركم أيم من أو أو رفيم  ااااناعيم وأ جتاريم مؤساااازاااام أيم يطألبوامن أن .7

 لألسااااار املربرة لوثارقا إل غهم مهنيم هيئم مأي ومن مطرعم أيم ومن واااونيم

 املخبألفم؛ ا رهاعن إىل وحتأليألها لليها املطبقم

 الو. البااونيم أو حلرفيما أو الطراعيم أو لبجاريما املؤسزات لأل ااينم يطوروا أن .0

 عنه؛ ينوب من وأ املؤسزم  ا ل حبضور الإ الطيارة هذ   ثل القيام ميكن

 ملزااااابنلاتا اال بضااااااء عنل حيجطوا أنو املزااااابنلات من نزاااااخم يطألبوا أن .0

  هامهم؛ لألقيام الضروريم

 امل ااا  ويف شااالهها وما الا وميم اإلدارات يف الوثارق كافم عألى يطألاوا أن .2

 .املاينم

 مجيع لفقص املالقي خرباء يكألف أن رةلالبجا املكألف لألوزير ميكن -. 2044 املادة

 قلمواي أن اخلرباء ءهؤال عألى وجيل. أع   1026 املادة يف عأليها املن اااااوص الوثارق

 .الزالقم ملادةا يف عأليها املن وص لوثارقا عألى اال    يف احلق وهلم اقارير
  إىل 222.02 من غرامم و أشاااااهر  ثمث إىل شاااااهر من لاحلبس ياا ل -. 2045 املادة

 عألى آخرل أو لصاااااااكل يارتض من كل فقط الاقولبني ل  لى أو أو يم 822.222

 لألنص اطبيقا أع   1026 املادة يف إليهم املصار ءالوك  لها كألف اليت املهام ممارسم

 .الزالق

 النظم ا رتامو اجلودة لر الم البجارةل املكألفم الوزارة م ااااااا  اقوم -.2046 املادة

 . رسوم حتلد صروال وفقا الغذاريم لاملواد املباألقم
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 القياس وأدوات يناملواز لفقص لالبجارة ماملكألف الوزارة م اااا  اقوم -. 2047 املادة

 . رسوم حتلد شروا  زل

 الفصل الااني: يف جلنة مراقبة السوق

 لناء 12 رسااوم نييا سااام موظف يرأسااها لزااوقا ملرا بم جلنم إنصاااء يبم -. 2048 املادة

 الزااوق مرا بم نمجل اصااكيألم مرسااوم وحيلد. ارةلالبج املكألف الوزير من ا رتاا عألى

 .سريها و واعل
 البلاو  امللني ب علأل ج امل ثألني الزااوق ممرا ب جلنم ألعضاااء ميكن ال -. 2049 املادة

 .م ألقم فيها هلم  ضيم يف
 صالن اااااااو إعلاد عنل حلكومما  بل من الألجنم هذ  ازااااااابصاااااااار -. 2052 املادة

 مباشاارة غري أو اشاارةمب اناكاسااات ملقبضاايااها ناكو  ل اليت البصااريايمأوالبنظي يم

 :اخل وص وعألى الزوق اطور عألى
 ك يم؛ لقيود سوق ولوج أو مهنم مطاولم إخضا  عنل 
 ملنا ق؛ا لاض يف مانام  قوق ا امم عنل 
 بيعال لصروا أو لاألساار اباألق مب اثألم ممارسات فرض عنل. 
 من  ألل عألى اءلن الظروف نفس يف راءهاآ الزااااوق مرا بم جلنم اقلم -. 2052 املادة

 املاب لة ملزاااااااااابهألكنيا ومنظ ات والنقاليم هنيمامل واملنظ ات اإل ألي يم اجمل وعات

 . هاخب ا جما  يف كل البجاريم والغرفم
 يف مفرا افا ار إىل اؤدي خطرية لاتالضاااطرا الزاااوق اارض  الم يف -. 2050 املادة

  ار م لوضاااع الزاااوق مرا بم جلنم اقوم بثناريم،اسااا أزمم  الم عن ناجم غري األسااااار

 .بماملناس اإلجراءات واقرتا  االرافا عانت اليت واخللمات لالزألع
 يف لالبجارة ملكألفا الوزير  رف من املقرر بلخللأل النهاريم املقرت ات  اااااياغم وابم

                                                           
، المحدد لظرق  إنشاء لجنة لمراقبة السوق الجريدة الرسمية 3007ابريل  00بتاريخ   067-3007المرسوم رقم  - 12

 0270العدد 
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 .الوزراء جمألس أمام يقلم ليان

 من البجارة اعللقو اخلطرية اجلرارم كلل الزاااااوق مرا بم جلنم ابألغ -. 2053 املادة

 .لالبجارة املكألف الوزير  رف

 أن ك ا. لألجنما ااهل يطألل أن البجارةل املكألف الوزير ل مكان و -. 2054 املادة

 والصاااركات ؤساازااات  امل  ألل عألى أولناء فزااها، ن األقاء من اباهل أن ازاابطيع  الألجنم

 لاملزااارات  قاباأل  ضاايم  كل خيص في ا 1001 املادة يف املصااارإليها واهليئات البجاريم

 .الزوق سري و ريم لألصفافيم املقيلة
 إذا. الطألل  اا ل  إىل االساب ا   فارلة ذلك يف رأت إذا الألجنم ل مكان -. 2055 املادة

 أنها أو 1062 و 1066 املاداني اطبيق جما  يف لخلا ال  لمت اليت الو ارع أن اعبربت

 لالم احلالم هذ  يف مزبل  رار إىل ختألص نأ في كنها كافيم عنا ر عألى ازبنل ال

 .القضيم يف البققيق
 .الطألل  ا ل إىل الألجنم  رف من القرار هذا يبألغ
 لالبجارة ملكألفا الوزير يزاااابطيع  لود  ويف الرأي هذا إىل نادااسااااب -. 2056 املادة

 : ماألل مقرر لواسطم
 ا لى هلجتا اعبباري شااااخص أي أو مؤساااازاااام  لأيم نقليم عقولم يألقق أن .7

 اكن مل إذا 1062 و 1066 املاداني يف عأليها املن ااااوص احملظورة القضااااايا

 املبألغ ويزاااااوي. 1063 املادة قبضاااايات  مربرة ضاااال  املزااااجألم امل ارسااااات

  األع ا ر م من %0 نزااببه ما مؤساازاام  عألى لألبطبيق القالألم لألاقولم األ  ااى

 . رمماملن املاليم الزنم   خ موريبانيا يف الرسوم دون احملقق
 م يني ث ثم وه لألغرامم األ  اااى احلل ف ن مؤسااازااام املخالف يكن مل وإذا

 أو يم؛( 6.222.222)
 كافم اذلاخت املبور م املؤسااااااازااااااام  وأ االعبباريني األشاااااااخاص يألطم أن.0 .0

 .رةاحل املنافزم ال رتام اإلجراءات
 مقرر  وجل يبخذ أن ذلك عألى زيادة جارةلالب املكألف الوزير ل مكان -. 2057 املادة
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 األقق امللانم مل ارسااااما كانت إذا حتفظيم جراءاتإ الألجنم من ا رتاا عألى ولناء ماألل

 املؤسازم  أو املزابهألك  م  األق  أو املاأ أولالقطا الو ني لاال ب ااد  فوريا لالغا ضاررا 

 .اللعوى  ا بم
 األ راف لطامإ وكذلك املانيم امل ارساااااام ااأليق اإلجراءات هذ  اصاااااا ل أن وميكن

 .االسباجا  واجهممل ضروري هو ما عألى اقب ر نأ وجيل. الزالقم احلالم إىل لالرجو 
 كانت إذا لنيالما إىل املألف حييل أن رةلالبجا املكألف لألوزير ميكن -. 2058 املادة

 .1067 ملادةا يف عأليها املن وص رميملألج أساسا اصكل املذكورة امل ارسم

 الستهالكيف اللجان احمللية لألسعار وا :الاالث الفصل

 ابألف السبه روا لألساار حمأليم نمجل مقا ام كل مزبوى عألى انصأ -. 2059 املادة

 .املقا اات  كام يرأسهاو الوالة  رف من وااني أعضاء سبم من
 واطور اللوارر ب وينل املباألقم املصااااكل افمك يف احملأليم الألجان انظر -. 2062 املادة

 مباشاارة منه زااخمن احلاكم يوجه شااهريا قريراا الألجنم وحترر. واالساابه ر األساااار

 .لالبجارة املكألف الوزير إىل

 نييف مجعيات الدفاع عن املستهلك :الفصل الرابع

 عن أللفا ل انصاااااأ مجايات داخل  واينبظ أن املزااااابهألكني ل مكان -. 2062 املادة

 الوزير من ا رتاا ألىع لناء مرسوم حيلد. صروعمامل الوساارل  لكل اجل اعيم م ااحلهم 

 .اعب ادها يبمل اجل ايات هذ  عألى ألبيبهاا جتل اليت الصروا لالبجارة املكألف

 املباألقم ىاللعو املزااااااابهألكني اياتمج  رف من الالالم أمام اقام -. 2060 املادة

 .الاامم القواعل يف احمللدة لصرواا  زل اجل اعيم م احلهم عن لاللفا 

 ترتيبات خمتلفة :الفصل اخلامس

 اإلنباج ا اتنصاااااا كافم عألى امللونم ذ ه يف احمللدة القواعل اطبق -. 2063 املادة

 .لا وميونا األشخاص لها يقوم اليت األك ذلك يف  ا واخللمات والبوزيع
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 وما 1003 ملادةا يف املذكورون اخلرباءو اللولم ووك ء موظفو يألطم -. 2064 املادة

 .لالبجارة ملكألفا الوزير مواجهم يف إال هأامل الزر إفصاء لالم أع  ، يأليها

 بقا  احمل ااألم امل ااادراتو الاقولات حم ااو  اوزيع 13 رسااوم حيلد -. 2065 املادة

 .الكباب هذا أل كام

 هذا قبضاااى  احملققم وامل اااادرات الغرامات حم اااو  من جطء يوز  -. 2066 املادة

 اطبيقا يبخذ زاريو  قرر حتلد إجراءات زل  اللولم ووك ء موظفي عألى الكباب

 .أع   املادة يف املذكور لأل رسوم

 الثال  لبابا من الثاني الف اااال ضاااا ن ةالوارد اجلرارم مااينم متكن -.2067 املادة

 الوزارة ءوك   رف من حمرر حمضااااار ساااااطملوا الرالع الباب من األو  والف ااااال

 . ضاري حتقيق لواسطم وأ لذلك املخب ني لالبجارة املكألفم

  

                                                           

يتعلق بتوزيع محصول العقوبات و المصادرات المحصلة.   3007ابريل  00بتاريخ  077/3007المرسوم رقم: -0

 .0270الجريدة الرسمية عدد 
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 يف صعوبات املؤسسات :الكتاب السادس

 أحكام عامة :الباب األول

 نونالقا هذا مفهوم يف املؤساازاام  ااأ (230-0225 ر م القانون( )جليلة)8206 املادة

 شخص لك وكذلك  ريف أو  ناعي وأ جتاري لنصااا  ممارس  بياي شاخص  كل

 . ب اديا نصاا ذي اخلاص القانون من اعبباري

 القانون من اعبباري شاااخص شاااكل هلا ع وميم مؤسااازااام  أي أيضاااا املؤسااازااام  ااأ

 .اخلاص

 لألصااااخص نونيالقا امل ثل أو الطبياي الصااااخص امللين املؤساااازاااام،  لرريس ويق اااال

 .االعبباري

 .ل اولااها اخأليالل اال بياا انظيم ألىع ازهر أن املؤسزم عألى جيل -. 2069 املادة

 يف عأليها  ااوصاملن الصااروا وفق خارجي ا بياا موضااع كذلك األخرية هذ  اكون

 .1072 إىل 1071 من املواد

 هي الكباب هذا  وجل الواردة املزا ر (225-0202 ر م القانون جليلة (2072 املادة

 :البالي النقو عألى

 دارأ مع رضاري اافاق إجياد إىل اهلف مزطرة وهي الرضاريم البزويم .7

 اللفع؛ عن البو ف  الم يف ليزت ولكنها ل اولات َاُ رُّ مؤسزم

 ديونها وازليل املؤسزم عألى احلفاظ إىل اهلف مزطرة وهي القضاريم البزويم .0

 لألبناز ؛ خمطط أو لألبزويم خمطط لواسطم

 ازليل أجل من امَلِليِن أ و  حتقيق إىل اهلف مزطرة وهي امل بألكات ا فيم .0

 .ديونه
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مدونة التجارة 445 

 لدفعالصعوبات السابقة للتوقف عن ا :الباب الااني

 االحتياط :الفصل األول

  ناعملال املكألفم الوزارة للى ابكون (225-0202 ر م القانون جليلة (2072 املادة

 نصاا عن املاطيات مجع ابوىل "اال ب اديم املؤسزات مبالام جلنم" از ى جلنم

 َاوفر ما لكل لأل لين الرريزي املقر للارراها اليت احملك م رريس وُاَواِفي املؤسزات

 .ذلك منها ُ ألل كأل ا ماألومات من لليها

 .ماهلا رأس ثأل  خزارُاها َاْبأُلغ مؤسزم لكل املخب م احملك م رريس الألجنم وخترب

 .عأليها املاروضم البزويم لرامج يف رأيها اطألل أن لأل قك م وميكن

 .مرسوم لواسطم ع ألها و رق الألجنم اصكيألم حتلد

 للألا  الاامم اإلدارة من كل ُاْصِاُر (225-0202 ر م القانون جليلة (2070 املادة

 اخلطينم وم ا  ياالجب اع لألض ان الو أ وال نلوق لألضرارل الاامم واإلدارة

 وجولا، ال قي، لألبأمني الو أ وال نلوق الصغل لطل الو أ واملكبل الا وميم

 أع ا  من ا  ظه  ا البجاريم احملك م ورريس اال ب اديم املؤسزات مبالام جلنم

 عنل وخا م امللونم، هذ  أل كام خاضام مؤسزم أيم نصاا اسب رار اهلد أن ميكن

 .اللين  ألو  ااريذ من أشهر ث ثم مضي لال ديونها لاض أو كل ازليل علم

  ارألم حتت احلزالات، مفوض ُيأْلَطُم (225-0202 ر م القانون جليلة (2073 املادة

 البوضيقات كل أجل وللون كباليا املؤسزم ُمَزيِّر من يطألل لأن امللنيم، مزؤوليبه

 .زماملؤس نصاا اسب رار اهلد أن شأنها من و ارع من ملهامه أداره أثناء ي  ظه ما  و 

 مْقنع غري َردُُّ  كان أو َيُرْد مل ف ن .أيام (12) عصرة أجل يف كباليا الرد األخري هذا وعألى

 إىل يلعو االسباجا  وعنل املؤسزم إدارة جمألس عألى األمر احلزالات مفوض َيارض

 يبجاوز ال أجل يف ذلك كل احلاجم،  زل الصركاء أو لأل زاه ني عامم مجايم عقل

 .الرد أجل انقضاء أو الرد األقيه ااريذ من شهرا
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 مزاه ني جم وعم أو %0 األ ل عألى ميبألك مزاهم ألي االسم، خفيم الصركم يف جيوز،
 يطرا أن ماليم، سنم كل خ   مراني الصركم رأمسا  من 0% األ ل عألى ميبألكون

  زل الاام، امللير الرريس أو الر الم جمألس رريس أو اإلدارة جمألس رريس عألى أسئألم
 رريس يقوم لألخطر االسبغ   موا ألم اارض أن شأنها من وا ام أي خب وص احلالم،
 لردلا احلالم،  زل الاام، امللير الرريس أو الر الم جمألس رريس أو اإلدارة جمألس
 لألفقرة اطبيقا املطرو م األسئألم عألى أيام (12) عصرة أجل خ   مكبولم لطريقم
 .تاحلزالا مفوض إىل عأليه واجلواب الزؤا  لنزخم األجل نفس خ   ويبا  الزالقم

 رًاُمَزيِّ ليس شريك ألي جيوز ف نه االسم خفيم الصركات غري من األخرى املؤسزات ويف
 أي خب وص املزري عألى أسئألم مكبولم لطريقم يطرا أن ماليم سنم كل خ   َمرََّااِن
 مكبولم لطريقم لالرد املزري يقوم .لألخطر االسبغ   موا ألم اارض أن شأنها من وا ام

 خ   ويبا  الزالقم لألفقرة اطبيقا املطرو م األسئألم عألى أيام (12) عصرة أجل خ  
 .داموجو كونه  ا  احلزالات، مفوض إىل عأليه واجلواب الزؤا  من لنزخم األجل نفس
 إىل ريرااق املؤسزم  زالات مفوض يرفع (225-0202 ر م القانون جليلة (2074 املادة
 أيام( 8) مثانيم أجل يف البجاريم احملك م رريس وإىل اال ب اديم املؤسزات مبالام جلنم
 .املخا ر نفس اسب رار ال ظ إذا الزالقم لاملادة عأليها املن وص اإلجراءات إمتام من

 لاسب راريم اضر أن ميكن و ارع عألى يطَّألع عنلما البجاريم، احملك م لرريس
 .رريزها يزبلعي أن املؤسزم،

 من 1710 لاملادة يهإل املصاااار اإلشااااار ألقيا عنل احملك م رريس يبادر -. 2075 املادة

 اختاذها يابطم اليت البلالري لبيان ملطالببه ماملؤساااازاااا مزااااري لاساااابلعاء امللونم، هذ 

 إجراءات فبحل ويأذن لذلك أج  وحيلد  ااااااولات من املؤسااااازااااام يارتض ما لبفادي

 .ذلك يف ضرورة رأى إن القضاريم البزويم
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 التسو(ة عن طر(ق الرتاضي :الفصل الااني

 املصار املؤسزات من مؤسزم متر عنلما (225-0202 ر م القانون (جليلة 6720 املادة

 بغ  االس موا ألم ضُاارِو أن شأنها من ل اولات القانون هذا من 1038 املادة يف إليها

 احملك م رريس ياهل أن ميكن اللفع، عن البو ف  الم إىل ا ل أن دون من لألخطر

 اافاق إلرام إىل لالزاي يكألف ُم ا  اايني لغيم املؤسزم مزري من عريضم لواسطم

 .اللارنني مع

 وكذا  ألوهلا وآجا  لالليون و ار م املاليم الوضايم عن لكصف الطألل هذا يرفق

 .اال بضاء عنل لاملؤيلات م قولا يكون اافاق مصرو 

 رريس ييزبلع لالطألل، او أله  جرد (225-0202 ر م القانون (جليلة 7720 املادة

 عألى لألق و  املؤسزم رريس الضبط كاال لواسطم مكببه، يف املخب م احملك م

 .اوضيقااه

 ف ن املؤسزم، وضايم ا قيح عألى ازاعل أن شأنها من امللين ا رتا ات أن ابني إذا

 ث ثم ابجاوز أن ميكن ال اليت مه به وملة  بيام وحيلد امُل ا  ياني احملك م رريس

 .امُل ا  من لطألل وا لة مرة لألبجليل  الألم أشهر (6)

 مفوض من حي ل، أن اايينه مت الذي امُل ا  أو املخب م احملك م لرريس ميكن
  و اوخ االجب اعي الض ان وهيئات الا وميم واإلدارات الا ا  وممثألي احلزالات

 البنور أخطار  ركطة املكألفم امل ا  وكذلك اال ب اديم املؤسزات مبالام جلنم
 عن د يقم ماألومات ااطيه أن شأنها من اليت اإلفادات كل عألى البزليل، وعوارض
 .لأل لين واملاليم اال ب اديم الوضايم
 جراءاتإل الفااح القرار خيضع ال (225-0202 ر م القانون (جليلة مكررة 7720 املادة

 .إشهار ألي لطألبها الرافض أو الرضاريم البزويم
 .لزريبها يألبطم أن الرضاريم البزويم ل جراءات الاألم له   ل شخص كل عألى
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 هحبقو  يب بع أن امُل ا  يف يصرتا (225-0202 ر م القانون( جليلة 7820 املادة
 املانيني األشخاص جتا  وحمايلا مزبق  يبقى وأن املهنيم مؤه اه يثبت وأن امللنيم

 أي حتت مباشرة، غري أو مباشرة ل فم األقى،  ل يكون أال وجيل .الرضاريم لالبزويم
 ميارس شخص أي من أو دارنيها أ ل من أو املانيم املؤسزم من ازليلا أو ااويضا  فم،
 ال .اإلجراءات فبح لقرار الزالقبني الزنبني خ   عأليه، متارسها أو عأليها، سيطراه
 .كُ  ا  لأل زريين الرالام اللرجم  بى  هر أو  رالم ذي اايني ميكن
 .سنوات مخس من أ ل منذ الوظيفم ارر أو اخللمم يف  اض كل عألى املنع هذا ويزري
 املذكورة لألصروا يزبجيل عأل ه، وفق لأنه، لبايينه، إشاار  فور امُل ا ، ي را
 فورا  ماملخب احملك م رريس ُيصار أن اإلجراءات سري خ   و ت أي يف وعأليه .أع  
 لرريس احلالم، هذ  ويف الصروا، هلذ  يزبجيل ماه يال مل  ارئ لأي اأخري، ودون

 .لآخر ويزببلله مه به ينهي أن اال بضاء، عنل احملك م،
  ريق عن البزويم إجراءات افبباا عنل املؤسزم، مزري  وافقم احملك م رريس حيلد

 .امُل ا  ااويض  رق الرتاضي،
 من مو ام وثيقم يف البزبيق ومبألغ مبألغها وسقف امُل ا  ااويض حتليل ماايري اضبط
 .اإلجراءات فبح لقرار األقق وامُل ا ، امَللين
 لذلك خيرب ف نه يكفي ال للايم احمللد املبألغ أن مه به، سري أثناء، امُل ا  رأى إذا

 وإذا ويضلألبا اجلليلة الصروا امللين  وافقم حيلد الذي اأخري، دون احملك م رريس
 .امُل ا  مه م إنهاء يقع االافاق يبم مل

 عنل أاااب حتليل لقرار موضوعا يكون الذي امُل ا  ااويض مبألغ املؤسزم ابق ل
 .حي ل مل أم اافاق   ل سواء اإلجراءات نهايم
 لازهي  ه م امُل ا  يضطألع (225-0202 ر م القانون (جليلة مكررة 7820 املادة
 ماا ليها مع اال بضاء، عنل أو الرريزيني ودارنيها املؤسزم لني رضاري اافاق الرام

 املؤسزم من احل و  الغرض هلذا وميكنه .املؤسزم  اولات إنهاء لهلف االعبياديني
 .املفيلة املاألومات مجيع عألى
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 احملك م، رريس امُل ا  ُيطألع )225-0202 ر م القانون (جليلة ثالثا 7820 املادة

 لو و  وخيرب  املفيلة امل  ظات مجيع له ويقلم مه به اقلم  الم عألى منبظ م، ل فم

 .عأليها ا  عه فور اللفع عن البو ف  الم

 .اللفع عن البو ف  الم لو و  فورا احملك م رريس خيرب أن املؤسزم مزري عألى

  بقا اللفع عن البو ف  الم لو و  إشاار  فور و ت، أي يف احملك م، رريس يقوم

 ويمالبز ل نهاء أخرى وسيألم لأي أو الزالقبني الفقراني يف عأليها املن وص لألصروا

 .وامل ا  امللين إىل االسب ا  لال امُل ا  ومه م الرضاريم

 لاللفع إنذار موضو  املؤسزم كانت إذا (225-0202 ر م القانون (جليلة 7920 املادة

 ميكن اافاق، عن البق  فرتة أثناء الرضاريم البزويم إىل ملعو دارن  ريق عن مبالام أو

 يؤجل أن امل ا  رأي أخذ ولال املزري  ألل عألى لناء احلالم هذ  يف احملك م لرريس

 وانبهي اللارنني أ ل  رف من املبخذة املبالام إجراءات لو ف ويأمر املزبققم املبالغ دفع

 .الرضاريم البزويم لنهايم البلالري هذ 

 يكون وال الضبط كبالم للى البلالري لهذ  احملك م رريس عن ال ادر األمر يود 

 .لالزريم البطامه عألى وينص أجل دون اللارن إىل األمر ويبألغ إشهار ألي موضوعا

 شروا حتليل يف األ راف خيضع ال (225-0202 ر م القانون (جليلة 2820 املادة

 منها واحلط الليون جلولم االافاق هذا يص ل أن وميكن  يود أيم إىل البزويم اافاق

 .اإلجراءات من وغريها الفوارل سريان واو ف

 اافاق، عألى احل و  اسبقالم  الم يف (225-0202 ر م القانون) جليلة 2820 املادة

 مه م ينهي الذي احملك م رريس إىل لذلك مكبولا اقريرا أجل، دون امل ا ، يقلم

 كل يف لأل زري، ميكن .املزري إىل االسب ا  لال الرضاريم، البزويم وإجراءات امل ا 

 هيين احلالم هذ  ويف الرضاريم البزويم وإجراءات امل ا  مه م إنهاء يطألل أن و ت،

 .أجل دون اإلجراءات احملك م رريس
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 بزويمال إجراءات ينهي الذي القرار يبألغ (225-0202 ر م القانون جليلة (0820 املادة

 كذلك اللارنني وإىل وامل ا  املزري إىل اافاق، دون امل ا  ومه م الرضاريم

 .إشهار ألي موضوعا يكون وال .أجل دون امل احلم إىل امللعوين واملباا لين

  ألل عألى لناء احملك م، لرريس ميكن (225-0202 ر م القانون جليلة (3820 املادة
 رفض ميكن وال مغألقم جألزم يف املو ع االافاق عألى ي ادق أن  ر ا، األشل الطرف

 ال يغم لوضع الضبط كاال يقوم .الاام لألنظام خمالفا االافاق كان إذا إال امل اد م
 .االافاق أل راف البنفيذيم النزذ يزألم أن وميكن البنفيذيم

 الذي االافاق حمبوى يايل وال ازجيل أو إشهار ألي موضوعا امل اد م  رار يكون ال
 .سريا يبقى
 . ان ألي  ال  االافاق عألى امل اد م  رار يكون ال

 الب فيم أو القضاريم البزويم فبح  الم يف (225-0202 ر م القانون جليلة (4820 املادة
 لأل ؤسزم أ رضوا الذين األشخاص ديون ف ن عأليه، م ادق اافاق إجراء لال القضاريم

 ريبهاواسب را نصا ها موا ألم أجل من نقليم مبالغ الرضاريم البزويم إجراءات أثناء
 من 1099 املادة يف عأليها املن وص الرابم  زل وازلد امللين أموا  عألى لاالمبياز اب بع

 .القانون هذا
 الرضاريم، البزويم إجراءات أثناء لأل ؤسزم، يقلمون الذين األشخاص ديون اب بع ك ا
 هذا  ي م  لود يف االمبياز لنفس واسب راريبها نصا ها موا ألم أجل من خلمم أو ماال
 .اخللمم أو املا 
 عألى وال املا  رأس زيادة عن الناجتم املزاه ات عألى الزالقبني الفقراني أ كام اطبق ال

 .الرضاريم البزويم إجراءات لفبح الزالقم الليون

  بل يبأكل أن احملك م رريس عألى أع  ، جليلة 1086 املادة أ كام من اسبثناء

 قاالافا يف  رفا ليزوا الذين اللارنني حبقوق يضر ال االمبياز لأن االافاق عألى امل اد م

 .املؤسزم اسبغ   اسب رار يض ن وأنه
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 ويبألغ، املض ونم املبالغ وعألى االمبياز عألى لالرتاضي االافاق عألى امل اد م  رار يصري

 املو اني واملباا لين كذلك اللارنني وإىل الاامم النيالم إىل الضبط، كبالم لواسطم

 .البجارة سجل يف ويزجل االافاق عألى

 فاقاالا انفيذ أثناء ومتنع ااألق (225-0202 ر م القانون جليلة (مكررة 4820 املادة

 لهلف املؤسزم عقارات أو ملنقوالت الفرديم املبالاات وكل القضاء أمام اللعاوى كل

 روضماملف اآلجا  الفرتة نفس أثناء االافاق يقطع ك ا االافاق حمل الليون اسبخ ص

 يف احمللدة لالليون املباألقم احلقوق سقوا  ارألم حتت لاالافاق املص ولني اللارنني عألى

 .االافاق

 واملألبطمني لألرهنيم ماال خ  وا أو شخ يم ض انم عألى وافقوا الذين لألشخاص ميكن

 .االافاق لبنود يب زكوا أن املصرتكني

 نطقي االافاق، انفيذ علم  الم يف (225-0202 ر م القانون جليلة (ثالثا 4820 املادة

 .األ راف أ ل  ألل عألى لناء لفزخه احملك م رريس

 الرضاري واالافاق الرضاريم البزويم القضاريم الب فيم أو القضاريم البزويم فبح ينهي

 املبالغ خ م لال كامألم  قو هم اللارنون يزرتجع احلالبني هااني ويف القانون لقوة

 .املقبوضم

 ملؤسسة املرتبطةإجراءات معاجلة صعوبات ا :الباب الاالث

 بالتوقف عن الدفع

 شروط الفتح :الباب الفرعي األول

 املؤسازات  يعمج عألى األ كام لهذ  أليهاع املن اوص  اإلجراءات اطبق -. 2085 املادة

 لأ ااوهلا ألداءا الواجبم ديونها اجهممو اساابقالم يف اكون واليت 1038 املادة مفهوم يف

 عن البزااااويم  ارإ يف أمضاااايت البطامات عن صااااأتن اليت الليون ذلك يف  ا املبوفرة

 .لالها وما 1073 ةلاملاد عأليها املن وص الرتاضي  ريق
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 عصاار مخزاام يف املااجلم إجراءات بحف  ألل املؤساازاام رريس عألى جيل -. 2086 املادة

 .اللفع نع لألبو ف ال  قم األكثر عألى يوما

 لكبالم  ألبه ماملؤساااازاااا رريس يود  (230-0225 ر م القانون( )جليلة) 8720 املادة

 م اااقولم  اكون أن وجيل اللفع و فا أساااباب ا ااارحيااه  ااألن احملك م، ضااابط

 : الباليم لالوثارق

 اري؛البج لالزجل البقييل من مزبخرج -7

 و زاااب احل اايألم اخل ااوص عألى اضاام اليت البألخي اايم املاليم الكصااوف -0

 السبخلامات؛وا لأل وارد مالي وجلو  النبارج

 اخلطينم؛ ليان -0

 وامللينني؛ نياللارن ومقر االسم يانل مع واأل و  لالليون ر  ي كصف -2

 امل نو م مالايني و الصخ يم ناتوالض ا واخل اوم  لأل او   مف ال  كصاف  -4

 مزرييها؛ أو ماملؤسز  رف من عأليها املبق ل أو

 من االسبققاق طأللل اخلاضام املنقولم ألموا ل اإلشاارة  مع امللين أموا  جرد -3

 لأل ألكيم؛ ا بيا ي الصر امل قولم واألك مالكيها  رف

 امللفوعم؛ غري األجور و ي م املؤجرين علد -1

 األخرية؛ ث  ال لألزنوات لألضريبم اضاماخل واألرلاا األع ا  ر م  ي م -7

 الا ا ؛ ممثألي وعنوان اسم -5

 وجه ألىع املزااااااؤولني األعضاااااااء ار م  اعبباري، لصااااااخص األمر ااألق إذا -72

 وعناوين مساءأ وكذلك ومقارهم مسارهمأل اإلشاااارة مع ديونه عن البضاااامن

 .مزرييه

 وم ل ا لأل ال  القممط اكون أن و والبو يع ذالباري الوثارق هذ  كل حت ل أن جيل

 .امل را  رف من عأليها
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مدونة التجارة 453 

 

 إال اكون أن كنمي ال أو اوفرها ممكن ريغ الوثارق إ لى كانت إذا ما  الم يف

 .املانع هذا بواع ل إشارة الب ريح حيوى أن جيل نا  م

 .لوثارقا هذ  ازألم احملك م، ضبط كاال يؤكل

 225-0202 ر م القانون من 5 املادة  وجل مألغاة مكررة 8720 املادة

 مه ا ارننيالل أل ل لأللعوى فببا يا  قا  املزااااااااطرة فبح ميكن -. 2088 املادة

 حيلد أن جيل. ألداءا وواجل املقلار وماني ققاحم اللين كان مبى دينه  بيام كانت

 لأل قك م ميكن. عأليه قومي الذي الزنل إىل يصري و هدين مبألغ لأللارن االفببا ي املقا 

 انفيذ علم  الم يف سااي ا  ال الاامم النيالم من طأللل أو األقاريا املزاااطرة ابلأ أن أيضااا 

 .1073 املادة يف أليهع املن وص الودي االافاق ارإ  يف املربمم املاليم االلبطامات

 لاباه أن ملخب ما لأل قك م ميكن:  (230-0225 ر م القانون) مكررة 8820 املادة

 أو الاامم المالني ممثل  رف من مقلمم تماألوما عألى لناء خا اااااام األقاريم ل اااااافم

 و وجودهم ا   اخلاص لألقانون ملنب يما اإلعبباريم لألشااااخاص احلزااااالات مفوضااااي

 الذين لألا ا ، لب ثيأليما اهليئات أو إلعبباريما االشااخاص هذ  يف األعضاااء و الصااركاء

 علم  الم يف ذلكك ولكن الباهل، هذا اربر نأ شااااأنها من اليت الو ارع هلا يبينون

 عأليه املن اااوص رتاضاااي ال  ريق عن البزاااويم إ ار يف املربمم املاليم اإللبطامات انفيذ

 من لانايم لين،امل لاساااااابلعاء الرريس قومي. الاامم النيالم من لطألل أو 1073 لاملادة

 جألزم يف املخب م ماحملك  أمام لأل ثو  اري، ض غري إجراء لواسطم و الضبط كاال

 .عألنيم غري

 و األقاريا الباهل اربر نأ شااأنها من اليت الو ارع ألىع الرريس يطألاه امللين، ميثل عنلما

  اااولات يف أو للفعا عن او ف  الم يف لكونه امللين اعرتف إذا. م  ظااه يزاابقبل

 هذا ف ن لوضااايم،ا هذ  مثل يف لأنه شااخ ااي ا بنا  الرريس للى   اال أو ا ب اااديم
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 حلب ااااااقي ال ااااااألح ا رتاا و لالب ااااااريح ليقوم يوما( 62) ث ثني مهألم مينقه األخري

 و مطألقم  اافمل املزااؤولون اإلعبباري لصااخصا ألعضاااء  األجل ذات مينح و. الوضااايم

 .ديونه عن مبضامنم

 .عألنيم جألزم يف ابت ملخب ما احملك م ف ن األجل، هذا ولانقضاء

 . مفيلة ألنيمع جألزم أو  يف احملك م ابت و ذلك يلون امللين، ميثل ال وعنلما

 وذلك اويف وأ لنصا ه  لا وضع و ريفااجرأ ضل املزاطرة  فبح ميكن -. 2089 املادة

 .الو ارع هلذ  اسالق اللفع عن البو ف كان إذا وفااه من أو اعبطاله سنم خ  

 مجيع ا جت اعبباري لصاااااخص املباألقم مالبزاااااوي لفبح القاضاااااي احلكم أثر يزاااااري

  األعضاء األشخاص

 البضامن وجه وعألى حملودة غري ل ورة زؤولنيامل االعبباري الصخص يف الصركاء أو

 .ريم ضا ازويم مزطرة منهم ا لو كل جتا  احملك م افبح. ديونه عن

 اعبطاله نم ساانم داخل اضااامن شااركم يف مبضااامن شااريك ضاال مزااطرة فبح ميكن

 .االعبطا  هلذا القاس اللفع عن الصركم او ف يكون عنلما

 لباجرا مؤساااازاااام  مكان يف وجودةامل لأل قك م االخب اااااص يكون -. 2092 املادة

 .املاأ العبباريا الصخص أو الصركم أومقر الرريزيم

 مجيع يف لألنظر ككذل خمب اام أمامها، ااجلمامل مزااطرة افبح اليت احملك م اكون

 .لها املب ألم اللعاوى

 أو املزطرة بزيريل املباألقم اللعاوى ا م،خ ل افم  احملك م اخب ااص  إ ار يف الخل

 .الباب اهذ مقبضيات اطبيق  ألها يقبضي اليت

 و ت أي يف املخب م، لأل قك م ميكن (225-0202 ر م القانون جليلة (2920 املادة

 وجود علم ظهر إذا لأل  بألكات ا فيم إىل األخرية هذ  حتو  أن القضاريم البزويم من

 .لألبزويم جليم فر م
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 لأل ثو   انونيا اسبلعاره أو املؤسزم لرريس اسب اعها لال املزطرة فبح يف احملك م ابت

 .املصورة غرفم أمام

 ل مكانه يكون أن دون مفيلة أ واله أن هلا يببني شخص لكل االسب ا  أيضا ميكنها

 يف رأيه إللاء مؤهل شخص كل من اطألل أن ميكنها ك ا املهأ، لالزر الب زك

 .األمر

 .1071 املادة يف عأليها املن وص الألجنم رأي اطألل أن لأل قك م ميكن

 .املرا بني أ ل أو امللين أو البفأليزم أمني  ألل عألى لناء احملك م ابت

 .ااهلها من األكثر عألى يوما عصر اخل زم خ   وابت

 ممجاعي مزطرة فبح ينبج أن ميكن ال (225-0202 ر م القانون جليلة(0920 املادة

 .البجاريم احملك م من حبكم إال امل بألكات لب فيم أو القضاريم لألبزويم

 من  اض اايني مجاعيم، إجراءات يف الصرو   رار  بل البجاريم احملك م لرريس جيوز

 ابجاوز ال ملة خ   إليه اقرير واقليم ل علاد واكأليفه افأليزم، أمني أو احملك م

 وا رفااه، امللين وضايم خب وص املاألومات كل مجع أجل من يوًما، (62) ث ثني

 او ف  الم يف لالفال املؤسزم كانت إذا ما لالبققق اخل وص وجه عألى يز ح لصكل

 من الاكس عألى أنها أو وضايبها لبزويم فر م هنار كانت إذا ما وحتليل اللفع عن

 .فيه رجام ال لصكل مرتديم وضايم يف ذلك،

 البقرير عألى لناء اال بضاء، وعنل األوىل، اجلألزم يف البجاريم احملك م حتكم

 أجل انقضاء  بل  ك ها ا لر أن ميكنها وال الزالقم؛ الفقرة يف عأليه املن وص

 .ااهلها ااريذ من يوًما (10)عصر مخزم

 لأل لين االسب ا  لال املزطرة، فبح خب وص املصورة غرفم يف املخب م احملك م ابت

 اسبلعارهم أو الا ا  ينبخبهم ممثألني ث ثم أو الا ا  مناديل وإىل املؤسزم جلنم وممثألي

 . انونيم ل فم
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 .لألجألزات الاام اجللو  ض ن القضيم اقيل أن املباهلة لأل قك م ميكن ال

 لب فيم أو القضاريم لالبزويم ا را أن اللفع عن البو ف ا  ظ اليت احملك م عألى
 .امل بألكات

 ف نها وإال لإلنقاذ  الألم املؤساازاام أن هلا يببني عنلما القضاااريم لالبزااويم لالب ااريح اقوم
 .امل بألكات لب فيم ُا را
 األشااااخاص مجيع جتا  اللفع عن اعبباري شااااخص لبو ف القاضااااي القرار أثر يزاااري 
 كل ضل احملك م، وا را ديونه عن واضامنيم حملدة غري ل فم املزئولني األعضااء 
 .امل بألكات لب فيم وإما القضاريم لالبزويم إما منهم وا ل
 االسااابئناف حملك م ميكن .ل سااابئناف  ال  احملك م عن ال اااادر احلكم يكون
 لب اااافيم أو القضاااااريم لالبزااااويم األقاريا ا اااارا أن األوىل، اللرجم  كم األغي عنلما

 .امل بألكات
 أمني وظارف ممارسااام شاااروا حتلد .البفأليزااام وأمني املنبلب القاضاااي احملك م ااني

 .انظي ي لنص البفأليزم
 مؤ بم ل اااافم احملك م حتلد (225-0202 ر م القانون جليلة (مكررة 3920 املادة
 أن يابرب البقليل هذا غياب ويف اللفع، عن البو ف ااريذ اإلجراءات فبح  كم يف
 .له نطق الذي القرار ااريذ يف   ل  ل األخري هذا
 شااااهرا (18)عصاااار مثانيم األ وا ، مجيع يف اللفع، عن البو ف ااريذ يبجاوز أال جيل
 .املزطرة فبح لقرار النطق  بل

 فبح  رار عألى ال ق لقرار اللفع عن البو ف ااريذ املخب اااام احملك م ابل  أن ميكن
 .الزالقم الفقرة يف املبينم احللود يف وذلك املزطرة

 الباريذ غري اللفع عن لألبو ف آخر ااريذ لبقليل القيام إىل يهلف  ألل أي ُيقبل ال
 أشهر( 3) سابم  خ   أجل انقضااء  لال وذلك ال ق، لقرار أو الفبح  رار لواساطم  امُلَايَّن
 البو ف ااريذ يبقى اليوم هذا من والبلاء القانونيم لإلع نات جريلة يف النصار  ااريذ من
 .نهاريم ل فم حملدا اللفع عن
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 امتليله جيل زاااطرةامل أن ابني إذا: (230-0225 ر م القانون( )جليلة) 4920 املادة

 احملك م بقىا املاليم ذمبها الاخل للزااااب أخرى مؤساااازااااات  علة أو مؤساااازاااام  إىل

 .املوضو  يف خمب م ااهلها سبق اليت املخب م،

 .األ ألي امللين ألىع ازري اليت اإلجراريم لالقواع نفس لاابا  اخب ا ها ومتارس

 التسو(ة القضائية :الباب الفرعي الااني

 تسيري املؤسسة :الفصل األول

 لالبزويم القاضي احلكم يؤدي (225-0202 ر م القانون جليلة (2095 املادة

 أو البزويم خمطط عألى امل اد م  بى اارخيه من البلاء القانون، حبكم القضاريم،

 امللين متثيل أو مزاعلة أو مرا بم  يام إىل  ضاريم، ا فيم إىل القضاريم البزويم حتويل

 والب رف ممبألكااه ل دارة املباألقم الب رفات لكل لالنزبم البفأليزم أمني  رف من

 .فيها

 أنه غري األغيار، عألى لها حيبج ال املزاعلة، هذ  دون من امللين ياقلها اليت الب رفات

 .النيم  زن لصرا لها يب زكوا أن هلؤالء جيوز

 البزيري وأع ا  البقفظيم لاألع ا   قيقم ل فم لو ل  يقوم أن لأل لين جيوز أنه مع

 اقليم شرا املهنم، ألعراف  بقا لأل ؤسزم، املألوف النصاا ض ن الخل اليت الاادي

 .البفأليزم ألمني لذلك اقرير

 عألى لأل قافظم عنه غنى ال لب رف القيام االعبباري الصخص مزري أو امللين رفض وإذا

 من فيه له يرخص أن شريطم لو ل ، له القيام البفأليزم ألمني يزوغ ف نه املاليم، الذمم

 :ب األمر يباألق عنلما خ و ا كذلك، احلالم واكون املنبلب القاضي  رف

 حتفظيم؛ إجراءات اختاذ. .7

 املزبققم؛ والليون األوراق لاسبخ ص القيام .0
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 وشيك لبألف املارضم أو البكاليف لاهظم عأليها احملافظم اكون اليت املواد ليع .0

 القي م؛ يف عاجل الخنفاض أو

 .مبالابها أو عقار أو منقو  عألى للعوى القيام .2

 لأع ا  لألقيام االعبباري الصخص ملزري أو لأل لين مزاعلاه منح البفأليزم أمني رفض إذا

 أو ياالعببار الصخص ملزري أو األخري هلذا ميكن ف نه الب رف، أو اإلدارة  بل من

 يف دعوى أمامه ارفع الذي املنبلب القاضي من  رار لواسطم ذلك عألى جيرب  أن املرا بني

 .اسببلاله  ألل احلالم هذ  يف وميكنهم .الصأن هذا

 225-0202 ر م القانون من 5 املادة  وجل مألغاة مكررة 5920 املادة

 يزااااام،البفأل أمني عألى: (230-0225  مر القانون( )جليلة) ثالثا مكررة5920 املادة

 امللين  قوق  ااايانم  أجل من ال زمم األع ا  لكافم يقوم أن  هامه ا  عه  جرد

 .األخري هذا مليأ مواجهم يف

 املباألقم ييلاتالبق اللارنني كبألم اساااااامل يألب س أن اخل ااااااوص، وجه عألى وعأليه،

. نفزااااه امللين طألبهاي مل واليت لألنصااار  اخلاضااااام توالاقارا املنقوالت عألى لالبأمينات

 .اايينه ثبتا لصهادة  ألبه البفأليزم وكيل وي قل

 وماه البفأليزم وكيل مأما حيضار  أن امللين عألى لجي الفبح،  رار من أيام ث ثم خ  

 .اوإ فاهل فق ها أجل من حماسبم دفاار

 هذا من لطألل مالبفأليزاااا ألمني يزااااأل ها أن اللفاار هذ  عألى لأليل واضااااع كل وعألى

 .األخري

 مارتف مانام ساااباب أ أثبت إذا عنه ينوب من ينبلب أن اليل واضااااع أو لأل لين ميكن

 .مصروعم لأنها

 جلو  يال بفأليزااااااامال أمني ف ن امللين،  رف نم إليه املوازنم اقليم علم  الم يف

 .عأليها حي ل اليت ماتاملاألو و واألوراق حملاسبما ووثارق اللفاار لواسطم الوضايم،
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 هلا ليس اليت أل لينل هماملوج الرساااارل ف ن لأل  بألكات، القضااااريم الب ااافيم  ا  يف

 . اضرا كان نإ فبقها، ع أليم امللين صهلي و. البفأليزم ألمني ازألم شخص  الع

 لفبح القاضي القرار من البلاء (225-0202 ر م القانون جليلة (رالاا 5920 املادة

 البط ن،  ارألم حتت جيوز، ال ف نه اعبباري، شخص ضل اجل اعيم لإلجراءات مزطرة

 أن ال، أو أجرا يبقاضون سريني، أو عألنيني فاأليني، أو  انونيني كانوا سواء لأل زريين

 خيصار لواسطم إال ل شرتار، آخر سنل أي أو األسهم أو االشرتار   ص عن يبنازلوا

 . رفه من احمللدة الصروا ض ن املنبلب القاضي من

 سنلات أو   ص أو األسهم عن البناز   الأليم لالم املخب م احملك م واقضي

 كان أيا االعبباري الصخص ازيري يف لالبلخل  ام شخص أي حيوزها اليت االشرتار

 .البلخل هذا من البأكل فيه جرى الذي الو ت

 يف أو البفأليزم أمني يلي لني االشرتار وسنلات و  ص لألسهم املثببم الزنلات اود 
 .يليه لني له لالقيام املزريين األخري هذا ينذر الطوعي اإليلا  هذا غياب
 والزجل االعبباري الصخص سج ت يف لالبأشري اال بضاء عنل البفأليزم أمني يقوم

 .املزريين من امل ألوكم الزنلات عن البناز   الأليم علم عألى البجاري
 لالم ازجيل أو إيلا  شهادة لأل زريين ويزألم االشرتار لزنلات ليانا البفأليزم أمني ُيِالُّ

 .االعبباري الصخص مجايات يف لاملصاركم هلم الز اا أجل من البناز  إمكانيم
 مزريي  رف من إليه املزأل م الزنلات حبفظ مزؤوليبه حتت البفأليزم أمني يقوم

 أو مالبزوي خمطط حي ر الذي احلكم  لور لال إال ُيرجاها أن ميكنه وال .الصركم
 الالالم اأمر ملن و ت، أي يف لبزألي ها، يقوم أن عألى امل بألكات، ا فيم ع أليات خبم

 .له لبزألي ها
 لوضع الفبح  رار يأمر أن جيوز (225-0202 ر م القانون جليلة (خامزا 5920 املادة

 واملخازن واملقبنيات واألثا  واألوراق واللفاار واحلقارل واخلطارن ال ناديق عألى األخبام

 ل فم مزئولني أعضاء له اعبباري لصخص األمر ااألق وإذا لأل لين ااود اليت واملباجر
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 كذلك يؤمر أن ميكن .األعضاء هؤالء من وا ل كل ممبألكات عن حملودة، غري
 .االعبباري الصخص مزريي ممبألكات عألى األخبام لوضع
 .األخبام لوضع يقوم الذي املنبلب القاضي إىل لالقرار إشاارا فورا الضبط كاال يبا 

 من  ألل عألى لناء وإما األقاريا إما املخب م احملك م لرريس ميكن القرار هذا و بل

  ضاة من جالزا  اضيا غياله، ويف مزاعليه أ ل ياني أن دارنني، علة من أو وا ل دارن

 سر م أو امللين اخبفاء  الم يف فقط ولكن األخبام، لوضع يقوم األوىل اللرجم حمك م

 .جطريا أو كأليا أمواله

 لألقاضي ميكن ف نه األخبام، لوضع أمرت اليت هي املخب م احملك م كانت إذا

 أو ماألخبا يضع أن من األخري هذا يافي أن البفأليزم، أمني من ا رتاا عألى لناء املنبلب،

 :منها َيزببال أن يف له ُيرِخص

 الكصف يف وأسراه لأل لين لالنزبم الضروريم وكذلك املنقولم األشياء. .7

 عأليه؛ املاروض

 القي م؛ يف سريع اخنفاض أو وشيك لبألف امُلَارَّضم األشياء .0

 الز اا مت  ل كان إن مؤسزبه أو لأل لين املهأ لألنصاا الضروريم األشياء .0

 .االسبغ    بالام

 املنبلب القاضي حبضور البفأليزم أمني  رف من واقيي ها األشياء هذ  جرد لالبالي يبم

 نيألم وازألم األخبام من احملاسبم ومزبنلات دفاار ازبخرج .احملضر عألى يو ع الذي

 وال ظ   رها األخري هذا يكون أن لال املنبلب القاضي  رف من البفأليزم

 .عأليها وجلها اليت احلالم حمضر ، يف لاخب ار،

 القيام فيها يألطم اليت أو لألقبو  املالة أو األجل   رية احملفظم الزنلات ازبخرج ك ا

 وازألم  فواو البفأليزم،  اضي  رف من األخبام حتت الوضع من حتفظيم، ل جراءات
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 البفأليزم أمني يقوم األخبام، وضع من أيام ث ثم خ   .لاسبخ  ها ليقوم البفأليزم ألمني

 .اجلرد ع أليات إجراء لق ل رفاها لالب اس

 فأليزاامالب أمني يقوم: (230-0225  مر القانون( )جليلة) سااادسااا مكررة5920 املادة

 رساااااالم لواسااااطم  ا انوني اسااااابلعاره لال أو األخري هذا حبضااااور  امللين أموا   رد

 .مكبولا ثراأ ختألف وسيألم لأي أو. الو و  مض ونم

 أو ألخبام ختضاع  مل اليت املنقولم لألشاياء  صاف ك يوضااع لاجلرد، القيام مع ولالبطامن

 الذي لالصخص زبانيي أن البفأليزام  ألمني زاوغ ي. واقيي ها جردها لال منه اسابخرجت 

 .ألكاتامل ب اقييم لصأن وكذلك رداجل لبقرير يباألق في ا جمليا يرا 

 أمني كان اإذ خاص، ليان حمل جل اررا ابايم حتت املوضاااااوعم  البضاااااارع اكون

 .لها عألم عألى البفأليزم

 إعلاد يبم ف نه رد،  القيام دون من امللين فاةو لال اجل اعيم املزااااطرة افبح عنلما

 رسااالم لواسااطم انونيا  لاساابلعارهم أو املاروفني مالورث حبضااور مبالابه أو األخري هذا

 النيالم ممثل نيكو أن وميكن مكبولا ثراا ختألف  ريقم لأي أو الو اااو  مضااا ونم

 .لألجرد  اضرا الاامم

 و البجاريم، حملك ما ضبط لكبالم فورا لاه اإ  اود  نزخبني لواسطم اجلرد حيرر

 .البفأليزم أمني حبوزة األخرى ابقى

 والنقود البضااارع يزاامالبفأل ألمني ازااألم  بألكات،امل ا اافيم  الم يف اجلرد إمتام عنل

 الذي امللين مقبنياتو ومنقوالت واألوراق اللفاارو اللين وساااانلات البجاريم واألوراق

 .اجلرد  ار م سفلأ يف حيرر  ل  رار عهلاه يف يأخذها

 يقوم أن امللين من وراف يطألل أن البفأليزاام أمني ىعأل جيل القضاااريم، البزااويم  الم يف

 الضااا ان  ااانلوقو واجل ارر الضااارارل  اااألقممل عأليه املفروضااام الب اارحيات    يع

 . االجب اعي
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 .ب رحياتال هذ  إيلا  البفأليزم أمني يرا ل

 يطود  أن امللين من وراف يطألل أن البفأليزاام أمني عألى جيل القضاااريم الب اافيم  الم يف

 خمبألف لبقليل الضروريمو البجاريم اللفاار من بنبجاز ال اليت املاألومات من لالانا ر

 .املزبققم إلجب اعيا الض ان واشرتاكات واحلقوق الضرارل

 اإلجب اعي  انالضااا و ااانلوق واجل ارر ضااارارلال إدارات إىل البفأليزااام أمني حييل

 .وزاهحب املوجودة واألك امللين رف  من املقلمم املاألومات من الانا ر

 يوما، الاصاارين خ   ،امللين يزاابجل مل إذا و ع  أ إليه ا املصااار احلالبني كألبا يف

 ك ا البفأليزم؛ اضي  له يصار و البخألف هذا األخري هذا يزاجل  البفأليزام  أمني لطألل

 لضااا انا  ااانلوق و اجل ارر و الضااارارل إدارات إىل أيام( 12) الاصااارة خ   يبألغه،

 الا أليات خب ااوص زاهحبو املوجودة املاألومات نم لالانا اار اطويله ا مع اإلجب اعي

 .امللين رف  من املزلدة األجور و أجنطت اليت

 لال املؤسزم نصاا يبالع (225-0202 ر م القانون جليلة (سالاا مكررة 5920 املادة

 سقوا إىل القضاريم لالبزويم لاحلكم النطق يؤدي ال .القضاريم البزويم  كم إ لار

 .األجل

 نصااا ها عن املؤساازاام لبو يف اأمر نأ و ت أي يف لأل قك م ميكن، -. 2096 املادة

 أمني من األلم  ألل عألى لناء وذلك ريمالقضااااااااا لب اااااااافيبها والنطق جطرياأوكأليا

 اقرير عألى لناء األقاريا أو املؤساااازاااام  رريس من أو احلزااااالات مفوض البفأليزاااامأومن

 .املنبلب لألقاضي

 لبقليم اجلاريم دالاقو لبنفيذ يطالل أن و ل  البفأليزااام أمني ل مكان -. 2097 املادة

 لال القانون لقوة لاقلا ويفزااذ. املؤساازاام  مع باا لامل لألطرف لصااأنها املباا ل اخللمم

 .شهرا افوق مللة جواب دون ليظ البفأليزم أمني إىل إنذار اوجيه

 لفبح الزااالقم لبطامااهالا املؤساازاام وفاء علم رغم لالبطامااه يفي أن املباا ل عألى جيل
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 لها الب ريح  ق لارننيال منح سوى االلبطامات ذ ه انفيذ علم عن يرتال وال. املزاطرة 

 .اخل وم  ار م يف

 دعوى إىل ذلك ؤديي أن ميكن الاقل، انفيذ لاممبا البفأليزااااام أمني خيبار ال عنلما

 اآلخر لألطرف كنمي أنه غري. اخل اااوم  ار م يف مبألغها يلرج األضااارار عن الباويض

 دعوى يف البت يبم  بى للألاق انفيذا املؤساازاام لفاهاا اليت الطارلة املبالغ إرجا  اأجيل

 .األضرار عن الباويض

 الاقل فزاااذ أو لغاءإ أو جتطرم القضااااريم زاااويم الب فبح جمرد عن يرتال أن ميكن ال

 .ااا لي شرا أو  انوني مقبضى أي من لالرغم

 عألى يفرض راش لأي االعبلاد ميكن ال الكراء،  ق افويت  الم يف -. 2098 املادة

 .أليزمالبف أمني جتا  إليه بناز امل مع اضامنيم البطامات املبناز 

 البزويم، فبح كم   لور لال  انونيم  فمل الناشئم الليون سلاد يبم -. 2099 املادة

 .لض انات أو زاتلامبيا ال أم مقرونم كانتأ سواء أخرى ديون كل عألى لاألسبقيم

 :البفأليزم أمني احلكم يكألف (225-0202 ر م القانون جليلة (2322 املادة

 البزيري؛ ع أليات  را بم إما. .7

 لاضها؛ يف أو البزيري ختص اليت األع ا  مجيع يف املؤسزم رريس  زاعلة إما .0

 لو ل ، يقوم لأن الاامم، النيالم من  ألل عألى لناء أو اسبثناريم ل فم إما، .0

 .لأل ؤسزم اجلطري أو الكألي لالبزيري

 .األقاريا أو منه لطألل البفأليزم أمني مه م و ت أي يف اغري، أن املخب م لأل قك م ميكن

 املؤسزم زاالات   يزابا ل  أن البفأليزام  ألمني األ وا  مجيع يف ميكن -. 2322 املادة

 .املؤسزم قمم أل فيه ملا الربيليم أو امل رفيم

 رهن لبقليم فأليزمالب ألمني أو املؤسزم لرريس املنبلب القاضاي  يرخص -. 2320 املادة

 .راض ألقأوا إىل أولالبو ل رهن، أو رمسي
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 النهاري االخب اص ابجاوز أو حملدة غري اضاي الرت أو ال األح  موضاو    ي م كانت إذا

 .ام اد به عألى يارض ذلك ف ن لأل قك م،

 إعداد احلل :الفصل الااني

 املاليم مليطانيما يال ، اقرير يف يبني أن البفأليزاااااااام أمني عألى جيل -. 2323 املادة

 خلبري احملب ألم اعلةولاملز رريزها  صاركم ذلكو لأل ؤسازام   واالجب اعيم اال ب ااديم 

 لألبزااااويم خمططا ماإ املؤسااازاااام  أمني يقرتا نيم،امليطا هذ  ضاااوء  وعألى. خرباء دة أو 

 .القضاريم الب فيم أو األغيار أ ل إىل عنها البناز  أو املؤسزم اسب راريم يض ن
 أشاااهر أرلام   اااا أ أجل داخل املنبلب لقاضااايا عألى اال رتا ات هذ  اارض أن جيل

 .البفأليزم أمني ل أل من وا لة مرة جيلد نأ وميكن املزطرة، فبح  كم  لور األي
 مباشاارة ملنبلبا القاضااي يزاابلعى ع ا  زااممخ من أ ل ازاابخلم اليت املؤساازااات يف

. أيام عصاارة داخل زااويملألب ماقولم لا رتا ات ليهإ يبقلم لأن يألطم الذي املؤساازاام رريس

 احلزااالات مفوض نم اقرير عألى لناء احملك م  رف من لالب اافيم الب ااريح يبم وإال

 .يم انون ل ورة املؤسزم رريس مسا  لال

 اليت اناتوالضاا  اخل ااوم ازااليل رق  البزااويم خمطط مصاارو  حيلد -. 2324 املادة

 .انفيذ  لض ان شخص كل يصرت ها

 .ماملؤسز مبالام لألجنم أجل دون ويبألغ

 أن شااااأنها نم اليت املاألومات عألى  احل ااااو البفأليزاااام ألمني ميكن -. 2325 املادة

 جلنم  ريق نع لأل ؤسااازااام  واملاليم  ااااديماال ب الوضاااايم عن  اااقيقم فكرة ااطيه

 أي  ريق عن أو يمالا وم واهليئات اإلداراتو احلزااالات ومفوضااي املؤساازااات  مبالام

 .خمالفم صريايما مقبضيات أي من الرغم عألى آخر، شخص

 .ذلك عألى املنبلب القاضي البفأليزم أمني يطألع
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 إىل عروض قليما املؤساازاام عن األغيار نم يقبل املزااطرة، فبح  جرد -. 2326 املادة

 من الثال  الف ااال يف احمللدة الكيفيم وفق يهاعأل احلفاظ إىل اهلف البفأليزااام أمني

 .الفرعي الباب هذا

 ويقيل البفأليزم أمني يراقر إيلا  ااريذ لال قبهس وال املذكور الارض اغيري ميكن ال

 أن شريطم ،املخطط حب ر القاضي ك ماحمل  كم  لور  ني إىل  اا به  الارض

 الارض  اااا ل بقىي وال. البقرير إيلا  أليي الذي الصاااهر خ   احلكم هذا ي ااالر

 .ذلك عألى وافق إذا إال فاالسبئنا  الم يف سي ا ال له مقيلا

 .لبقأليألها يقوم لذيا البفأليزم أمني لبقرير الاروض األقق

 اللرجم إىل ارهمأ ااااه أو أ ارلهم أو ملؤساااازاااام ا مزااااريو يقلمه الذي الارض يقبل ال

 .وسيط شخص  ريق عن وأ مباشرة له اقلموا سواء الثانيم،

 عألى ملؤسااازاااما الساااب راريم خمطط  رتااا البفأليزااام أمني يابطم  ين ا -. 2327 املادة

  زل املزري، من أو اإلدارة جمألس من يطألل ا ،امل رأس يف اغيري إىل يهلف احملك م

 ألمني وميكن كاءالصااااار مايم أوج الااديم ريغ الاامم اجل ايم اسااااابلعاء األ وا ،

 النظام هاعألي ينص اليت األشااااكا  زاااال  اجل ايم لنفزااااه يزاااابلعي أن البفأليزاااام

 .اال بضاء عنل األساسي،

 املبألغ  لود إىل ملا ا رأس اأسااايس إعادة عألى لا لا إىل البلايم يف ملعوة اجل ايم إن

 كانت إذا لصااااركما رأمسا  رلع عن يقل ال نأ الواجل البفأليزاااام أمني يقرت ه الذي

 يف املثببم اتاخلزااااااار لفال الصااااااركم ما  أسر رلع عن اقل الذاايم األموا  رموس

 لفارلة فيه والطيادة املا  رأس ختفيض منها طأللي أن ميكن ك ا. احملاسااابيم الوثارق

 .ملخططا لبنفيذ يألبطمون أشخاص علة أو شخص

  بو  عألى جللدا املكبببني أو الصاااااااركاء  وأ املزااااااااه ني البطامات انفيذ يبو ف

 .اكن مل كأن الافاقا لنود اعبربت وإال لأل خطط، احملك م
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مدونة التجارة 466 

 أن لك،ذ ازاابلعى  املؤساازاام  راريماسااب   كانت إن لأل قك م ميكن -. 2328 املادة

 لناء وذلك زااريينم علة أو مزااري اسااببلا  ألىع املؤساازاام  ازااويم خمطط اعب اد ااألق

 .األقاريا أو البفأليزم أمني  ألل عألى
 و  اااص األساااهم عن البناز   الأليم المل احملك م اقضاااي أن ميكن الغرض، هلذا

 كانوا  انونيني نمزاريي  علة أو مزاري  وزهاحي اليت الب ااويت  ق وشااهادات الصاركم 

 مللة ااينه  ضاري كيلو جال اقرر وأن ال، أم راأج يبقاضاون  كانوا ساواء  فاأليني، أم

 هذ  عن لالبناز  اأمر أن ميكنها ك ا. نهاع الناشااائ الب اااويت  ق ميارس حتلدها

 .اخلربة ساسأ عألى حتلد  لث ن احل ص أو األسهم
 .ملادةا هذ  اطبيق لغرض انونيا  لأل زريينأواسبلعامهم االسب ا  يبم
 أجل من لها لبقلما يبم اليت املقرت ات بنيلأل را  البفأليزااااام أمني يبألغ -. 2329 املادة

 .باملنبل القاضي مرا بم حتتو إلعلادها اباا وذلك الليون، ازليل
 لصاااأن للينه را ااا دارن كل موافقم عألى ا،مجاعي أو فرديا البفأليزااام أمني حي ااال

 يف املؤساازاام راريماسااب  خمطط انفيذ لضاا ان هممن يطألبها اليت والبخفيضااات اآلجا 

 ث ثني اجل داخل باجلوا علم يكون فرديا، مهل اساابصاااراه  الم ويف. األ وا  أ زاان

 .موافقم  ثالم لبفأليزما أمني رسالم األقي من البلاء يوما

 لاسااااابصاااااارة األمر ااألق ساااااواء لبفأليزاااااما أمني لرسااااالم  يألي ما يألقق -. 2322 املادة

 :فرديمأومجاعيم

 ذات لألخ ااوم اف اايألي ليان عم املؤساازاام  وخ ااوم أ ااو  لوضااايم كصااف .7

 الااديم؛ واخل وم االمبياز

 امل نو م؛ لض اناتا إىل اإلشارة مع ملؤسزما ورريس البفأليزم أمني ا رتا ات .0

 .املرا بني رأي .0

 هؤالء جيب ع مجاعيا، اللارنني سااابصاااارة ا البفأليزااام أمني يقرر  ين ا -. 2322 املادة

  ااقيفم يف لعاءاالسااب إشاااار نصاار ميكن ك ا .منه اساابلعاء عألى لناء رراساابه حتت
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مدونة التجارة 467 

 يف الغرض اهلذ خم اااااا اااااام  لو م يف إع نهو القانونيم اإلع نات نصاااااار هلا خمو 

 .احملك م
 إرسا  ااريذ من رينوالاص والوا ل عصار  اخلامس اليوم لني ما االجب ا  ياقل أن جيل

 وعن القضاريم البزويم موضااي  عن اقريرا اللارنني إىل البفأليزام  أمني يقلم. االسابلعاء 

 .املزطرة فبح منذ املؤسزم نصاا سري

 ازاااليل  رتا اتا لصاااأن ممثل أو  اضااار ارند كل موافقم عألى كبالم احل اااو  يبم

 عألى وافقمم  ثالم اجل اعيم ساااااابصااااااارة اال يف املصاااااااركم علم يكون. اخل ااااااوم

 . زمالبفألي أمني من املقلمم اال رتا ات
 نهايم عنل ارنونالل  لمها اليت األجولمل  ار م البفأليزااااااام أمني يال -. 2320 املادة

 .اجل اعيم أو الفرديم اسبصاراهم
 املؤسااازااام رريس اسااابصاااارة لالبو ااال رإشااااا مع مضااا ونم لرساااالم ابم -. 2323 املادة

 .البفأليزم أمني هلم غهيبأل الذي البقرير لصأن واملرا بني

 .يامأ مثانيم أجل داخل   ظبه  البفأليزم أمني املؤسزم رريس يبألغ

 الدائنني مجعية :مكرر الااني الفصل

 فبح عنل اللارنني مجايم اصكل (225-0202 ر م القانون ( جليلة مكررة 2323 املادة
 احلزالات مفوض اايني إللطاميم خاضام مؤسزم كل  ق يف القضاريم لألبزويم مزطرة
 مخزني الزنويم ماام اها ر م يبجاوز أو الا ل، لها اجلاري البصريايم الن وص وفق
 الزنم خ   عام  00 وعصرين مخزم عن يقل ماال اصغل أو أو يم (02.222.222)مأليون
 .املزطرة لفبح الزالقم
 املؤسزم رريس من أو البفأليزم أمني من  ألل عألى لناء املخب م، لأل قك م ميكن ك ا

 ةالفقر يف املذكورة الصروا غياب يف اللارنني مجايم اصكيل مزبل،  كم و وجل
 .وجيهم أسباب لذلك اوفرت مبى الزالقم

 . ان أي احلكم هذا يقبل ال
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مدونة التجارة 468 

 ."اجل ايم " لاسم لال  اللارنني مجايم إىل يصار

 :لصأن البلاو    ل اجل ايم اناقل (225-0202 ر م القانون (جليلة ثالثا 2323 املادة

  1626 املادة يف إليه املصار املؤسزم نصاا السب راريم البزويم خمطط مصرو 
 أع  ؛

  وفقا اللارنون يقرت ه الذي املؤسزم نصاا السب راريم البزويم خمطط مصرو 
 أدنا ؛ 12-1616 املادة من الثالثم الفقرة ملقبضيات

 اطبيق عنل املؤسزم نصاا السب رار البزويم خمطط ووسارل أهلاف اغيري 

 أدنا ؛ 1601 املادة مقبضيات
 أدنا ؛ 1630 املادة ملقبضيات  بقا املاني البفأليزم أمني اسببلا   ألل 
  16-1616 املادة يف إليها املصار امله م األ و  من أكثر أو وا ل عن البناز 

 أدنا ؛
 أدنا  جليلة مكررة 1608 املاد يف احمللد املؤسزم عن البناز  خمطط. 
 :من اجل ايم ابألف (225-0202 ر م القانون (جليلة رالاا 2323 املادة

 اسببلاله، ا رتاا   ل فيها اناقل اليت احلالم لاسبثناء رريزا، البفأليزم أمني 

 املنبلب؛ القاضي فريأسها

 املؤسزم؛ رريس 

 إىل البفأليزم أمني يزأل ها اليت لها امل را الليون  ار م يف املزجألني اللارنني 

 البفأليزم أمني ُيْبِل مل الذين أدنا ، 1202 املادة ملقبضيات وفقا املنبلب القاضي

 ابم عنلما وذلك احملك م إىل ل  البها أو لرفضها ا رتاا أي ديونهم لصأن

 الفقرة يف عأليها املن وص القار م إيلا  ااريذ  بل ل ناقاد اجل ايم دعوة

 املنبلب القاضي هلم يأذن مل ما الضبط، لكبالم أدنا  1208 املادة من األوىل

 أشغاهلا؛ يف لاملصاركم
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مدونة التجارة 469 

 يف عأليها املن وص القار م يف ديونهم  بو  مقررات أدرجت الذين اللارنني 

 ل ناقاد اجل ايم دعوة ابم عنلما وذلك أدنا ، 1208 املادة من األوىل الفقرة

 .الضبط لكبالم القار م هذ  إيلا  ااريذ لال

 لواسطم أو فيليو مؤمتر أو اهلااف لواسطم شخ يا، اجل ايم أشغا  اللارنون حيضر
 .وكيل
 أمني من للعوة اجل ايم اناقل (225-0202 ر م القانون جليلة (خامزا 2323 املادة

 رريس من لطألل أو األقاريا املنبلب القاضي  رف من لذلك  يامه علم  الم ويف البفأليزم
 .لها امل را اخل وم من 62 % ميثألون الذين اللارنني من أكثر أو وا ل من أو املؤسزم

 .املنبلب القاضي من للعوة اناقل اجل ايم ف ن البفأليزم، أمني لاسببلا  األمر ااألق إذا

 اإلع نات نصر هلا ُمَخَو   قيفم يف ُينصر إشاار لواسطم ل ناقاد اجل ايم دعوة ابم
 لو م عألى ألقويا والا وميم اخل و يم اإلع نات لنصر خم  م جريلة يف أو القانونيم
 اسبلعاء لواسطم االناقاد إىل اللعوة ميكن ك ا احملك م، يف الغرض هلذا مالة
 .إلكرتونيم لطريقم أو املخبار، مو نهم يف اللارنني إىل يوجه

 إىل فيه ويصار .الاوهلا وموضو  اجل ايم عقل وساعم ويوم مكان اإلشاار هذا يبض ن

  قر أدنا  7-1616 املادة يف عأليها املن وص الوثارق عألى اال    يف اللارنني  ق

 أن إىل اإلشاار يف يصار أن جيل ك ا .اإلشاار يف حيلد آخر مكان أي يف أو املؤسزم

 .اجل ايم ابخذ   رار أي عألى موافقم  ثالم يابرب وكيأله أو اللارنني من أي  ضور علم

  بقا االسب راريم خمطط ووسارل أهلاف اغيري لصأن لألبلاو  اجل ايم دعوة  الم يف
 املوافقني غري اللارنني عألى أنه إىل كذلك اإلشاار يف يصار أدنا ، 1601 املادة ملقبضيات

 خ   لا رتا ااهم يبقلموا أن االسب راريم خمطط يف الواردة البخفيضات اغيري عألى

 .اجل ايم اناقاد
  ايماجل الناقاد اللعوة اوجه (225-0202 ر م القانون جليلة (سادسا 2323 املادة
 :أجل داخل
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مدونة التجارة 472 

 مصرو  املنبلب القاضي عألى البفأليزم أمني عرض ااريذ من أيام (0) زممخ .7
 1626 املادة مقبضيات وفق املؤسزم اسب راريم إىل اهلادف البزويم خمطط
 املذكور؛ املخطط مصرو  لصأن لألبلاو  اجل ايم دعوة  الم يف أع  ،

 البزويم خمطط  صرو  البفأليزم أمني او ل لباريذ املوالي الا ل يوم يف .0
 12-1616ادةامل مقبضيات وفق اللارنون يقرت ه الذي املؤسزم نصاا السب راريم

 املذكور؛ املخطط مصرو  لصأن لألبلاو  دعواها  الم يف أدنا 
 ووسارل أهلاف اغيري لصأن البفأليزم أمني اقرير إيلا  لباريذ املوالي الا ل يوم يف  .0

 مقبضيات وفق احملك م للى املؤسزم، اسب راريم إىل اهلادف البزويم خمطط

 لصأنه؛ لألبلاو  دعواها  الم يف أدنا ، 1601 املادة من األوىل الفقرة

 ل فبه املنبلب القاضي إىل االسببلا  مألب س اقليم ااريذ من أيام (0) مخزم  .2

 البفأليزم أمني اسببلا  ا رتاا لصأن لألبلاو  دعواها  الم يف لألج ايم، رريزا

 علة أو دارن  رف من املألب س يقلم أن عألى أع   0-1616 املادة ملقبضيات  بقا

 لها؛ امل را الليون ثأل  عن يقل ال ما ميبألكون دارنني

 دعواها  الم يف املنبلب، القاضي إىل البناز   ألل اقليم ااريذ من أيام (0)مخزم  .4

 .16-1616  املادة يف إليها املصار امله م األ و  عن البناز  لصأن لألبلاو 

 عصرين عن اجل ايم اناقاد وااريذ اإلشاار نصر ااريذ لني الفا ل األجل يقل أال جيل

 أيام (12) عصرة وعن املادة هذ  من األو  البنل يف عأليها املن وص احلالم يف يوما (02)

 .احلاالت لا ي يف

  ايماجل ملاوالت ل قم يصرتا (225-0202 ر م القانون جليلة (سالاا 2323 املادة

 .لها امل را الليون مبألغ ثألثي األ ل عألى ميبألكون الذين اللارنون حيضرها أن

 فيه وحيلد الصأن، لهذا حمضرا اجل ايم رريس حيرر الن اب، هذا اوفر علم  الم يف

 اناقادها ااريذ من أيام (12) عصرة أجل يبجاوز أال عألى اجل ايم الناقاد جليلا اارخيا
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مدونة التجارة 472 

 لالطرق أو املخبارة مقرااهم إىل رسالم لواسطم املاروفني لأللارنني دعوة واوجه .األو 

 .اإللكرتونيم

 خم  م جريلة يف أو القانونيم اإلع نات نصر هلا ُمخو   قيفم يف لذلك إشاار ُينصر

 أيا م قيق اجل ايم ملاوالت  ينها واكون والا وميم، اخل و يم اإلع نات لنصر

 .احلاضرون اللارنون ميبألكه الذي اللين مبألغ كان

 :يألي ك ا جم وعات ث   يف اللارنون ي نف

 الض انات؛ أ قاب اللارنون .7

 االجب اعيم؛ الليون أ قاب اللارنون  .0

 .الااديون اللارنون  .0

 . ل  عألى اللارنني من جم وعم كل ا وت

 بخذا حبقو هم البزويم خمطط َي س أو ُيَغيُِّر الذين اللارنون إال املخطط عألى ي وت ال

 امل ثألون، أو احلاضرون اللارنون عأليها يوافق عنلما  قيقم لكيفيم اجل ايم  رارات

 مبألغ ن ف لليونهم اإلمجالي املبألغ يصكل الذين اللارنني، من جم وعم كل داخل

 .الب ويت يف شاركوا الذين امل ثألني أو احلاضرين اللارنني ديون

 عن املبخألفني اللارنني  انونيم ل فم املناقلة اجل ايم  رف من املبخذة القرارات األطم

 .احلضور

 يضع نأ البفأليزم أمني عألى يباني (225-0202 ر م القانون جليلة (ثامنا 2323 املادة

 اناقاد ااريذ غايم وإىل اإلشاار لنصر املوالي اليوم من البلاء اللارنني ا رف حتت

 :الباليم والوثارق املاألومات اجل ايم،

 نصاا السب راريم البزويم خمطط مصرو  لصأن لألبلاو  اجل ايم دعوة  الم يف .7

 :اللارنون يقرت ه الذي البزويم خمطط أو املؤسزم
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مدونة التجارة 470 

 األ و  وضايم فيها  ا لأل ؤسزم املاليم لالوضايم املباألقم املاألومات 

 الااديم؛ واخل وم االمبياز ذات لألخ وم ليان مع واخل وم

 املؤسزم؛ أل و  مف ل جرد 

  رف من املقرتا أع  ، 1626 املادة يف إليه املصار البزويم خمطط مصرو  

  الم يف األقاها اليت لالاروض اال بضاء، عنل م قولا، البفأليزم أمني

 أدنا ؛ 1607 املادة يف إليه املصار اجلطري البناز 

 املؤسزم اسب راريم إىل اهلادف البزويم خمطط مصرو  اال بضاء وعنل 

 12-1616 املادة من الثالثم الفقرة مقبضيات وفق اللارنون يقرت ه الذي

 أدنا ؛

 البزويم خمطط ووسارل أهلاف اغيري لصأن لألبلاو  اجل ايم دعوة  الم يف .0

 أدنا ؛ 1601املادة مقبضيات وفق املؤسزم اسب راريم إىل اهلادف

 احملك م؛ عأليه  اد ت ك ا االسب راريم خمطط 

 البخفيضات ِنزل فيها  ا املخطط هذا عألى إدخاهلا املقرتا البالي ت 

 املقرت م؛

 أدنا ؛ 1601 املادة من األوىل الفقرة يف إليه املصار البفأليزم أمني اقرير 

 لأل ؤسزم املاليم لالوضايم املباألقم املاألومات. 

 املادة يف إليها املصار األ و  عن البناز  لصأن لألبلاو  اجل ايم دعوة  الم يف .0

 إليه ا املصار امُلَقيََّنم األ و  والرقم البناز   ألل من نزخم أدنا ، 1616-16

 .املادة نفس يف

 أع   املذكورة الوثارق عألى اال    وكيل، لواسطم أو شخ يا دارن، لكل ميكن

 .نفقبه عألى منها نزذ عألى واحل و 
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مدونة التجارة 473 

 ا  عه البفأليزم أمني رفض أو املذكورة الوثارق عألى اال    من دارن أي يب كن مل إذا

 األجل داخل عأليها لاال    له اإلذن   ل املنبلب القاضي إىل األمر رفع ميكنه عأليها،

 .أع   األوىل الفقرة يف إليه املصار

 .اناقادها عنل اجل ايم ا رف حتت أع   املذكورة املاألومات البفأليزم أمني يضع

 ماتاملاألو من أي اسبا ا  ميكن ال (225-0202 ر م القانون جليلة (ااساا 2323 املادة

 ضل القانون هذا من أدنا  12-1616و 7-1616 واملادة الزالقم املادة يف إليها املصار

 مل ما ال رحيم  وافقبها إال كانت جهم أي أمام أو دعوى أو مزطرة أي يف املؤسزم

 .ع ومي للين األمر يباألق

 ور م يماجل ا اناقاد عنل ُا زك (225-0202 ر م القانون جليلة (عاشرا 2323 املادة

 واألَقق  رفهم من واوَ ع .اال بضاء عنل وك رهم أو اللارنني ومو ن هويم ُاَبيُِّن  ضور

 .ال زمم البوكي ت لها

 االجب ا  اناقاد ومكان ااريذ فيه وُيض ِّن رريزها يوِ ُاه اجل ايم الجب ا  حمضر ُيقَرر

 ونبارج عأليها ضماملارو والوثارق لألوغه مت الذي والن اب الاوهلا وموضو  أع اله وجلو 

 .الزالقم الفقرة يف عأليها املن وص احلضور ور م له وُاألَقق الب ويت

 ىعأل اجل ايم وافقت إذا (225-0202 ر م القانون جليلة (عصر  ادي 2323 املادة

 يقوم البفأليزم، أمني  رف من املقرتا املؤسزم اسب راريم إىل اهلادف البزويم خمطط

 إلي املذكور املخطط لرفع اجل ايم، اناقاد لباريذ املوالي الا ل يوم يف األخري هذا

 .احملك م

 .إليها إ البه ااريذ من أيام( 12)  عصرة أجل داخل املخطط عألى احملك م ا ادق

 عألى وجل املقرتا، املؤسزم اسب راريم إىل اهلادف البزويم خمطط اجل ايم رفضت إذا

 أمني إىل لليل  خطط يبقلموا أن املخطط هذا ل ا  ي واوا مل الذين اللارنني

 .اناقادها ااريذ من يوما( 10) عصر مخزم أجل داخل وذلك البفأليزم،
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مدونة التجارة 474 

 الفقرة يف إليهم املصار اللارنني أغألبيم  رف من او ياه مت إذا إال لليل خمطط لأي ُيابل ال

 .وا ل لليل خمطط عألى إال يو ع أن دارن ألي جيوز وال الزالقم

 متت اليت األك ابجاوز ختفيضات البليل املخطط مصرو  اَض ن إذا احلالم، هذ  ويف

 موا ل الذين لأللارنني الكباليم لاملوافقم املخطط هذا إرفاق َاَايََّن االسبصارة، فرتة خ  

 .اجلليلة البخفيضات

 الا ل يوم يف البليل املخطط لصأن لألبلاو  اجل ايم لاقل اللعوة البفأليزم أمني يوجه

 .له او أله لباريذ املوالي

 لباريذ املوالي الا ل يوم يف البفأليزم أمني يقوم البليل، املخطط عألى اجل ايم وافقت إذا

 .احملك م إىل لرفاه اجل ايم، اناقاد

  .إليها إ البه ااريذ من أيام( 12) عصرة أجل داخل البليل املخطط عألى احملك م ا ادق

 يف عأليه املن وص األجل داخل اللارنني  رف من لليل خمطط اقليم علم  الم يف

 رنون،اللا ا رت ه الذي املخطط لصأن  رارا اجل ايم ابخذ مل أو أع  ، الثالثم الفقرة

 عأليه املن وص األجل انبهاء لباريذ املوالي الا ل يوم يف احملك م إىل البفأليزم أمني يرفع

 خمطط مصرو  احلالم،  زل اجل ايم، اناقاد لباريذ أو أع   الثالثم الفقرة يف

 . رفه من ا رتا ه سبق الذي االسب راريم

 املادة يف عأليها املن وص  الصروا وأن جلي املخطط أن رأت إذا لأل قك م، ميكن

 ااريذ من أيام (12) عصرة أجل داخل املخطط هذا عألى ا ادق أن مبوفرة 1616-11

 خ   لاالسبئناف يقوم أن املخطط عألى الب ويت رفض دارن لكل ميكن .إليها إ البه

 .املخطط حي ر الذي لاحلكم النطق من البلاء أيام (12) أجل

   ل االسب راريم خمطط مصرو  احملك م إىل يرفع عنلما البفأليزم أمني عألى يباني

 .اجل ايم اجب اعات  قاضر ُيرِفقه أن عأليه امل اد م
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مدونة التجارة 475 

 مصرو  عألى احملك م ا ادق (225-0202 ر م القانون جليلة (عصر ثاني 2323 املادة

 اللارنون عأليه سيق ل ما أن هلا ابني إذا املؤسزم اسب راريم إىل اهلادف البزويم خمطط

 كانوا اليت املبالغ األ ل، عألى يزاوي، البزويم، خمطط مصرو  إ ار يف مبالغ، من

 من لأ ل  بألوا الذين اللارنني لاسبثناء املؤسزم، ا فيم متت لو في ا عأليها سيق ألون

 .ذلك

 الزالقم الفقرة يف املذكور املخطط مصرو  عألى احملك م م اد م علم عألى يرتال

 أع  ، 0-1616 املادة مقبضيات وفق البفأليزم أمني من للعوة جليل من اجل ايم اناقاد

 .احملك م  رار يف ورد  ا البقيل مع جليل خمطط ا رتاا لصأن البلاو    ل

 ىعأل اجل ايم وافقت إذا (225-0202 ر م القانون جليلة (عصر ثال  2323 املادة

 إىل اهلادف البزويم خمطط ووسارل أهلاف اغيري ض ن املقرت م، البخفيضات

 يوم يف احملك م إىل اجل ايم حمضر لرفع البفأليزم أمني يقوم املؤسزم، اسب راريم

 ااريذ من أيام (12) عصرة أجل خ   عأليه امل اد م   ل اناقادها لباريذ املوالي الا ل

 .إليها إ البه

 مل الذين اللارنني من دارن لكل أمكن املقرت م، البخفيضات اجل ايم رفضت إذا

 أمني رحير احلالم هذ  ويف البفأليزم، أمني إىل جليلة ختفيضات يقلم أن عأليها، يوافقوا

 خمطط ووسارل األهلاف اغيري ض ن املقرت م البخفيضات ُيَض نه اقريرا البفأليزم

   ل م،اجل اي اناقاد لباريذ املوالي الا ل يوم يف احملك م إىل ويرفاه االسب راريم،

 .إليها إ البه ااريذ من أيام( 12) عصرة أجل داخل عأليه امل اد م

 خمطط مصرو  كل يبض ن (225-0202 ر م القانون جليلة (عصر رالع 2323 املادة

 مه م املصرو  مقلم يابربها اليت املؤسزم لأ و  الرقم لألج ايم اقلميه يبم لألبزويم

 .املخطط لبنفيذ
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مدونة التجارة 476 

 االسب راريم خمطط انفيذ خ   الزالقم الفقرة يف إليها املصار ال رقم حتيني ميكن

 وأ أدنا  1618 املادة  قبضيات مص ولم وغري مألكيبها يف كانت أخرى أ و  ل ضافم

 وذلك ،االسب راريم خمطط عألى امل اد م  بل ال رقم ض ن اكن مل جليلة أ و 

 عصرة أجل داخل فيه َيُبت الذي املنبلب القاضي إىل اللارنني أ ل ُيقلمه ُمَبَرر لطألل

 .إيلاعه ااريذ من أيام (12)

 اجل ايم،  وافقم إال أع   األوىل الفقرة يف إليها املصار األ و  عن البناز  ميكن ال

 .البفأليزم أمني إىل املؤسزم رريس  رف من مقلم  ألل عألى ولناء

 يف لذلك اقريرا احملك م إىل البفأليزم أمني يرفع البناز ،  ألل عألى اجل ايم وافقت إذا

 .ااهلها لباريذ املوالي الا ل يوم

 إ البه ااريذ من أيام (12) عصرة أجل داخل املذكور البناز   رار عألى اجل ايم ا ادق

 .إليها

 خر ا ألِرم عقل كل َيبطل أدنا ، 1618 املادة من األخرية الفقرة مقبضيات مراعاة مع

 ث   أجل داخل  لم م ألقم ذي كل من لطألل املذكور، البناز   الأليم علم لقاعلة

 .ذلك القانون يزبألطم  ين ا إشهار  ااريذ أو الاقل إلرام ااريذ من البلاء سنوات

 ملواسط دارن لكل حيق (225-0202 ر م القانون جليلة (عصر خامس 2323 املادة

 املؤسزم  قر اال    االسب راريم خمطط انفيذ فرتة  يألم البفأليزم أمني من مقلم  ألل

 :عألى

 واخل وم األ و  وضايم فيها  ا لأل ؤسزم املاليم لالوضايم املباألقم املاألومات 

 الااديم؛ واخل وم االمبياز ذات لألخ وم اف يألي وليان

 اخلطينم؛ الفقات 
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مدونة التجارة 477 

 اللبطامااها املؤسزم انفيذ عألى اؤثر أن ميكن اليت املاليم غري املاألومات 

 نزذ عألى احل و  وكيل لواسطم أو شخ يا دارن لكل ميكن .مزبقب 

 .نفقبه عألى أع   املذكورة الوثارق من

  ايماجل ملاوالت اقبل ال (225-0202 ر م القانون جليلة (عصر سادس 2323 املادة

 عألى امل اد م  ألل يف البت ل لد وهي احملك م أمام املقلمم األك ماعلا منازعم، أي

 .اجل ايم مقرت ات

 ن وصامل املقبضيات اطبق (220-0201 ر م القانون جليلة (عصر سالع 1616 املادة

 املؤسزم اسب راريم أجل من البزويم  خطط املباألقم املكرر الثاني الف ل هذا يف عأليها

 اباارض مل ما أدنا ، مكررة 1608 املادة يف احمللد املؤسزم عن البناز  خمطط عألى

 .الفر  هذا مقبضيات مع

 الباب هذا يف عأليها املن وص القضاريم البزويم ل جراءات املباألقم املقبضيات لا ي اطبق

 ملادةا مقبضيات وفق لأللارنني مجايم اصكيل ابطألل اليت املزا ر عألى الثاني الفرعي

 .املكرر الثاني الف ل هذا اتمقبضي مع اباارض  مل ما أع  ، 1616-1

 اختيار احلل :الفصل الاالث

 أو عنها البناز  وأ لنصااا ها املؤساازاام يام  اسااب رار إما احملك م اقرر -. 2324 املادة

 رريس أل وا  الساااب ا ا لال البفأليزااام أمني قريرا عألى لناء وذلك القضااااريم ا ااافيبها

 .الا ا  ومنلولي واملرا بني املؤسزم

 225-0202 ر م القانون من 5 املادة  وجل مألغاة جليلة 2325 املادة

 .225-0202 ر م القانون من 5 املادة  وجل مألغاة مكررة 2325 املادة

 225-0202 ر م القانون من 5 ةاملاد  وجل مألغاة ثالثا مكررة2325 املادة

 225-0202 ر م القانون من 5 ةاملاد  وجل مألغاة رالاا مكررة2325 املادة

 225-0202 ر م القانون من 5 ةاملاد  وجل مألغاة خامزا مكررة2325 املادة
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مدونة التجارة 478 

 استمرار(ة املؤسسةالقسم األول: 

 225-0202 ر م القانون من 5 املادة  وجل مألغاة جليلة 2326 املادة

 225-0202 ر م القانون من 5 املادة  وجل مألغاة مكررة 2326 املادة

 225-0202 ر م القانون من 5 دةاملا  وجل مألغاة ثالثا مكررة 2326 املادة

 ساااااااب راريمإ احملك م اقرر (:230-0225 ر م القانون) رالاا مكررة 2326 املادة

 . ومهاخ وسلاد وضاها لبزويم ليمج إمكانيات هنار كانت إذا املؤسزم

 البغيريات ىلإ احلا ، ا بضاااى إن حملك م،ا اقرر  الذي االساااب راريم خمطط يصاااري

 ا اافيم  رق قبضااىو  املواليم لأل كام فقاو املؤساازاام  ازاايري عألى إدخاهلا الواجل

 .1603 إىل 1600 من لأل واد اطبيقا احمللدة اخل وم

 الليون حتقيق  أليمع انبه مل ولو  بى ريماالساااب را خمطط اقر أن لأل قك م ميكن

 .1208 إىل 1218 من املواد مقبضيات  زل متت اليت

 إن النصاا،  طاعات اضل عن البناز  أو اإلضافم أو لالبو يف االساب راريم  هذ  ارفق

 الثال  الفرعي الباب اتملقبضي املادة هذ  وفق بمي الذي البناز  خيضع احلا ، ا بضى

 .الكباب هذا من

 القرارات ذ ه كانت إذا الصااااااغل  انون يف عأليها املن ااااااوص القواعل اطبيق جيل

 .لا لا عقود فزذ إىل سبؤدي   ،أع املذكورة لإلسب راريم امل ا بم

 سااالقم ارعو  عن شايكات  إ الار  نعم موضاو   املؤسازام   اكون  ين ا -. 2327 املادة

 انفيذ فرتة   خ املنع آثار لو ف اأمر نأ لأل قك م ميكن البزااااااويم، فبح حبكم

 .املؤسزم هذ  خ وم وسلاد املخطط

 .القانون وةلق املنع لو ف  لا املخطط فزذ يضع

 اقوميا اريماالسااااااااب ر خمطط يف الواردة توالكيفيا االساااااااابققا ات ا رتام يابرب

 .ل خ الت
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مدونة التجارة 479 

 خمطط ي اااااااااالر  الذي احلكم يف اقرر، أن لأل قك م ميكن -. 2328 املادة

 ضاااااااااروريم ابربهاا اليت األموا  عن لبناز ا إمكانيم علم االساااااااااب راريمأولغري ،

 . ماحملك حتلدها مللة وذلك امنه ارخيص دون املؤسزم السب راريم
 ذي كل من لطألل املذكورة البناز   الأليم علم لقاعلة خر ا الرم عقل كل يبطل

 .قلأونصر الا إلرام ااريذ من بلاءال سنوات ث   أجل داخل  لم م ألقم
 . ؤسزملأل البجارة لزجل األموا  عن البناز  إمكانيم علم اقييل يبم
 لبقاء الضروريم سياألسا النظام اغيريات إىل االسب راريم خمطط يصري -. 2329 املادة

 .املؤسزم
 اجل ايم اسااااي،األساااا النظام يف الواردة األشااااكا  وفق البفأليزاااام، أمني يزاااابلعى

 .االسب راريم خمطط عأليها صين اليت البغيريات لبنفيذ املخب م
 .نواتس ست ابجاوز ال أن ألىع االسب راريم خمطط ملة حتلد -. 2302 املادة

 خمطط ووسارل أهلاف اغري أن ميكن ال (225-0202 ر م القانون( جليلة 2302 املادة

 من لطألل املخب م احملك م من حبكم إال املؤسزم، اسب راريم إىل اهلادف البزويم

 ووسارل أهلاف اغيري شأن من كان إذا .البفأليزم أمني اقرير عألى ولناء املؤسزم رريس

 اللارنون، عأليها وافق اليت اآلجا  أو البخفيضات عألى سألبا البأثري االسب راريم خمطط

 0-1616 و 2-1616 املاداني مقبضيات وفق اجل ايم اسبلعاء البفأليزم أمني عألى وجل

  .أع  

 وألي األ راف إىل االسب ا  لال اع   10-1616 املادة أل كام  بقا احملك م ابت

 أن لأل قك م ميكن ك ا . انوني لصكل اسبلعارهم لال أو األمر، يانيه شخص

 املادة يف عأليها املن وص واآلثار لألصكأليات وفقا االسب راريم خمطط لفزذ اقضي

 .أدنا  1603

 خ   اللارنني من امل نو م البخفيضاااتو اآلجا  عألى احملك م اصااهل -. 2300 املادة

 .احلا  ضىا ب إن والبخفيضات، جا اآل هذ  ختفض أن وميكنها االسبصارة
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مدونة التجارة 482 

 اآلجا  مراعاة مع ء،لألدا مو لة آجاال لارننيال لا ي إىل لالنزااااابم احملك م افرض

 املؤجألم، الليون خيص في ا وذلك املزااطرة،  فبح بل  األ راف عأليها اافق اليت األلال

 يبم أن وجيل .االسااااااب راريم خمطط انفيذ لةم عن اآلجا  هذ  اطيل أن ميكن وال

 .سنم داخل األو  الزلاد
 يقل أن ميكن ال احلالم، هذ  يف و اعليما ااااا اكون أن االسااااابققاق ملبالغ ميكن

 .املخطط يف املاب ل مبألغها جم و  من%0 نزبم عن الزنوي مبألغها
  رف نم آجاألوختفيضاااااات ومنح ملخططا يف دين  يل عن يرتال ال -. 2303 املادة

 .خل وما لاب يف نهاري لصكل  بوله اللارن،
 لال إال اخل اااوم لاب يف لال اقبل مل اليت لليونا ألداء املخ ااا ااام  املبالغ دفع يبم ال

 .الباب هذا يف نهاري لصكل  بوهلا
 من اللارنني زاابققاتم أداء يبم رمسي، لرهن أو خاص لامبياز مثقل مألك ليع  الم يف

 ذوي لأللارنني ألداءا لال البيع مثن من لاام،ا االمبياز أ اااااقاب  أو الضااااا انات هذ 

 .األسبقيم

 ةلقو لها املباألقم لفوارلا وارجأ املزاابققم املبالغ  أو أ اال من املزاابق األداء هذا يقطع

 .القانون

 الضااااارورة نلع أمكن رمسي، رهن أو ازلامبي مثق  املألك كان إذا -. 2305 املادة

 لأل قك م ميكن و االمبيازات نفس الثاني لألضاا ان كان إذا لآخر، ضاا ان اسااببلا 

 .السببلا ا لهذا اأمر أن اافاق غياب  ا  يف

 لأل قك م كنمي املخطط يف احمللدة مااهاالبطا املؤساازاام  انفذ مل إذا -. 2306 املادة

 لفزاااذ البفأليزااام منيأ إىل االساااب ا  ولال ارننيالل أ ل من األقارياأولطألل اقضاااي أن

 .لأل ؤسزم لقضاريما الب فيم واقرر االسب راريم خمطط

 املبالغ خ ااام الل وضااا انااهم، ديونهم امللك لأل خطط اخلاضااااون اللارنون ي ااارا

 .اسبيفامها مت اليت
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مدونة التجارة 482 

 من هلم  ا ريماالساااب را خمطط لفبح احلكم لال  قهم نصاااأ الذين اللارنون ي ااارا

 . ديون

 .السب راريما خمطط لبنفيذ املؤسزم مت ا إذا املزطرة لقفل احملك م انطق

 التنازل :القسم الااني

 لصكل يزبغل نأ شأنه من الذي النصاا ألىع اإللقاء إىل البناز  يهلف -. 2307 املادة

 ذمم وإلراء صااااالن لذلك اخلا اام الصااغل منا اال كألولاض عألى واحملافظم مزاابقل

 أن جيل األخرية حلالما ويف. جطريا أو كأليا ماإ البناز  ويكون اخل ااوم من املؤساازاام

 عنا اااار  ج و  يباألق نأ وجيل عنها، املبناز  ريغ األموا   ي م إنقاص إىل يؤدي ال

 . مزبقألم أو كامألم النصاا، لأوجه طاعات  علة أو  طاعا اكون اليت اإلنباج
 البناز  خمطط يف املضاا نم غري األم ر با ا املؤساازاام   السااب راريم خمطط غياب يف

 وفق املؤساااازاااامل اخلا اااام اللعاوى كل يقيمو احلقوق كل البفأليزاااام أمني وميارس

 .القضاريم الب فيم نلصأ عأليها املن وص والطرق الكيفيم

 اقليم الغري من ُيقبل املزطرة، فبح  جرد (225-0202 ر م القانون (جليلة 8230 املادة
  .منها فر  أو املؤسزم شراء لهلف البفأليزم أمني إىل عروض

 أو القضاريم البزويم حتت الوا ع االعبباري الصخص مزري يقلمه الذي الارض يقبل ال
 سواء الثانيم اللرجم  بى الطبياي الصخص امللين أو املزريين هؤالء أ هار أو أ ارب
 .وسيط شخص  ريق عن أو مباشرة له اقلموا
 ف نه حتليلها، مت اليت لألصروا مزبوفيا لألصراء عرضا البفأليزم أمني يبزألم عنلما
 البفأليزم أمني جألزم، أو  خ   اكألف، اليت قك م لأل اأخري، دون لببأليغه يقوم

 رأيه ول عطاء لأل ؤسزم واجب اعيم ا ب اديم موازنم ول علاد البزيري يف امللين  زاعلة
 .احملك م إىل اقرير  يبألغ أن عألى الصراء، عروض أو عرض خب وص

 له وأعألم  لد  أن له سبق الذي األجل داخل عرض لكل البفأليزم أمني إل غ جيل
 اليت ماجلألز ولني لالارض البفأليزم أمني او ل ااريذ لني يف ل أن جيل ك ا .املرا بني
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مدونة التجارة 480 

 لني اافاق   ل إذا إال يوما، (10) عصر مخزم ملاه أجل احملك م خ هلا فيه انظر
 .واملرا بني البفأليزم وأمني املؤسزم رريس
 :إىل اإلشارة عرض كل يبض ن

 والب ويل؛ لالنصاا اخلا م البو اات. .7

 سلاد ؛ وكيفيم البناز  مثن. .0

 البناز ؛ إجناز ااريذ. .0

 املاأ؛ النصاا  زل وآفا ه البصغيل مزبوى. .2

 الارض؛ انفيذ ض ان ألجل املقلمم الض انات. .4

 .لألبناز  الباليبني الزنبني خ   األ و  ليع او اات. .3

 يكون  ين ا لأل ؤسزم األخرية الث   املاليم لالزنوات اخلا م الوثارق لالارض ارفق

 .ل علادها مألطما الارض  ا ل

  ا ل يألطم أن ميكنه ك ا .اك يأليم شرو ا يطألل أن املنبلب لألقاضي ميكن

 .واملاليم واحملاسبيم القانونيم وضايبه لصأن اإلفادات كل له يقلم لأن الارض

 جليم من لالبأكل از ح اليت الانا ر مجيع احملك م عألى البفأليزم أمني يارض

 .الاروض

 البصغيل السبقرار ملة أ و  الظروف، أ زن يف يض ن، الذي الارض احملك م ختبار

 .اللارنني مزبققات وأداء عنها املبناز  لاجمل وعم املباألق

 وممثل لينامل البفأليزم أمني خيرب (225-0202 ر م القانون جليلة (مكررة 8230 املادة

 .املزبأل م الاروض  ض ون واملرا بني الا ا 

 أو خبري  رف من احملب ألم ولاملزاعلة امللين  صاركم يال، لأن البفأليزم أمني يكألف

 .ملأل ؤسز واالجب اعيم اال ب اديم امليطانيم فيه يبني اقريرا خرباء علة

 .و بيابها و ج ها املؤسزم  اولات م لر واالجب اعيم اال ب اديم امليطانيم ابني
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مدونة التجارة 483 

 الزوق و الم النصا ات وكيفيم اإلمكانيات  زل البزويم آفاق البقرير حيلد

 قلممامل الاروض  زل الليون ازليل كيفيم وحيلد .الب ويل أجل من املبا م والوسارل

 احملب ألم االجب اعيم الظروف وكذلك البصغيل وآفاق مزبوى وياألل يارض ك ا .لألبناز 

 .النصاا مبالام أجل من

 ف نه ا ب اديم، ألسباب الا ل عن لألف ل مبخذة إجراءات عألى املخطط ينص عنلما

 دةإعا ازهيل أجل من لها القيام املطألوب اإلجراءات وحيلد الزالقم لاإلجراءات يذكر

 .هلم والباويض شغألهم يف املهلدين الا ا  ارايل

 لألبناز  خمططا إما م،واالجب اعي اال ب اديم امليطانيم عألى لناء البفأليزم، أمني يقرتا

 .القضاريم الب فيم وإما

 مصرو   و  لألبلاو  اللارنني مجايم األبئم (225-0202 ر م القانون جليلة (9230 املادة

 الثاني الف ل من لالها وما 1-1616 املواد أل كام  بقا املؤسزم عن البناز  خمطط

 .أع   مكرر

 أو أع   11-1616و 12-1616 املاداني أل كام  بقا لألبناز  خمططا احملك م اقر

 .القضاريم  لالب فيم ا را

 البفأليزم وأمني امللين من لكل  انونيم ل فم واالسبلعاء االسب ا  ولال ذلك علا وفي ا

  ا ،الا مناديل ذلك، غياب ويف املؤسزم، جلنم عن امل ثألني وكذلك املرا بني وأ ل

 ا را أو لألبفويت خمططا واقرر البفأليزم أمني اقرير عألى لناء ابت احملك م ف ن

 .القضاريم لالب فيم

 أمني  رف من امللين ودعاوى  قوق ومتارس البناز   خطط املص ولم غري األم ر ابا 

 .امل بألكات ا فيم خب وص عأليها املن وص الرتايبات  زل البفأليزم
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مدونة التجارة 484 

 لأل ل البزيري أجل من الكراء من ملة لألبناز  املنظم املخطط أيضا يص ل أن ميكن

 البزيري أجل من الكراء عقل يكون احلالم، هذ  يف .جطريم أو كأليم ل فم البجاري

 .نهايبه عنل لالصراء اللبطام مبض نا

 ميكن ال ف نه ا ب اديم، ألسباب الا ل عن مجاعي ف ل عألى املخطط ينص عنلما

 ،غيالها يف أو املؤسزم، جلنم إل غ لال إال احملك م  رف من املخطط عألى امل اد م

 .الصغل  انون أل كام  بقا ماهم والبصاور الصغل مفبش وكذلك الا ا  مناديل

 أجل يف لها القيام يألطم اليت الا ل عن الف ل  االت اخل وص، وجه عألى املخطط يبني

 ابأليغ جمرد عألى لناء اآلجا  نفس خ   الف ل هذا وجيري لاحلكم الب ريح لال شهر

 القانون يف عأليها املن وص لاإلشاار املباألقم احلقوق مراعاة مع البفأليزم، أمني  رف من

 .لألصغل اجل اعيم واالافا ات واملااهلات

 األشخاص املخطط يذكر  (225-0202 ر م القانون (جليلة مكررة 9230 املادة

 وضايم لبزويم والضروريم  رفهم من املقلمم الباهلات كافم وُيَبيُِّن لبنفيذ  املألطمني

 ويألهاومت املؤسزم عألى احلفاظ و رق النصاا  زبقبل الباهلات هذ  واباألق املؤسزم

 الض انات اال بضاء، عنل وكذلك، املزطرة لفبح احلكم  بل الناشئم الليون وازليل

 .انفيذ  ض ان أجل من امل نو م

 من املطمام االجب اعيم الرتايبات وكذلك البصغيل وآفاق نزبم وُياألل املخطط يارض

 .النصاا مبالام أجل

 أنهم  بيل من  بى املخطط، لبنفيذ املكألفني األشخاص عألى يفرض أن ميكن ال

 .املخطط هذا إعلاد خ   لها البطموا اليت الباهلات غري أخرى أعباء شركاء،

 يواجه ألن  الألم احلكم هذا ارايبات املخطط حب ر القاضي احلكم  قبضى اكون

 .اجل يع لها
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مدونة التجارة 485 

 ال زمم األع ا  لكل احملك م،  رف من املقرر لأل خطط انفيذا البفأليزم، أمني يقوم

  .البناز  حتقيق أجل من

 املبناز  إىل مزئوليبه، حتت ياهل أن البفأليزم ألمني جيوز الاقود، هذ  اجناز انبظار يف
 .عنها املبناز  املؤسزم لبزيري له

 عأل ا احملك م رريس وحييط البناز  خمطط انفيذ عألى لالزهر البفأليزم أمني يكألف
 .الا ا  مناديل غيالها، يف أو، املؤسزم جلنم له خيرب ك ا املخطط انفيذ لالم
 إلجياريا االرب ان عقود احملك م حتلد ( 225-0202 ر م القانون( جليلة 2332 املادة
 عألى لناء النصاا عألى لألقفاظ الضروريم اخللمات أو لالزألع البطويل أو الكراء عقود أو

 .لها غلاإلل  البفأليزم أمني يقوم اليت امللين مع املباا لة األ راف م  ظات
 كل من الرغم عألى املزطرة، فبح عنل لها املا و  الصروا وفق الاقود هذ  انفيذ جيل
 مبالام انلض  احملك م، افرضها أن ميكن اليت األداء آجا  مراعاة مع خمالف، شرا
 . انوني لصكل اسبلعاره أو املباا ل إىل االسب ا  لال النصاا

 ارب ان  وجل املزبأجر زاو  إذا آجاله انبهي إجياري ارب ان عقل عن البناز   الم يف

 اطا  ال اليت املبالغ وفاء  الم يف إال اخليار هذا مطاولم ميكن ال .الصراء خيار إجياري

 األ راف من لبوافق القي م هذ  حتلد أن عألى امل بألكات  ي م  لود يف وذلك مزبققم

 .البناز  ااريذ إىل لالرجو  احملك م  بل من غياله يف أو

 كان إذا  بى الاقود، هذ  عن البناز   ثالم املخطط حي ر الذي احلكم يكون

 .البجاري األ ل لكراء مزبو ا البخألي

 لواسطم رخصا أن لأل قك م جيوز  ( 230 -0225 ر م القانون( مكرر 2332 املادة

 الصخص فارلةل البزيري، أجل من كراء قلع إلرام يف املخطط حي ر الذي احلكم

 ولألبصغيل أللارننيل لألوفاء أ و  اسب رار نض ا من ميكن لألصراء عرضا  لم الذي

 .عقاري إجيار ض ن ي اس خمالف شرا وجود  الم يف  بى وذلك
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مدونة التجارة 486 

 احلكم من سنبني   خ املؤسزم عن يبناز  أن لجي البزيري، أجل من إجيار  الم يف

 .املخطط حي ر الذي

 واآلجا  الصروا ض ن لالصراء البطامه لبنفيذ  البزيري أجل من املزبأجر يقم مل إذا

 املخطط انفيذ وضمف من لطألل ضل  البزويم مزطرة افبح املخطط، لواسطم احمللدة

 عن او فه إثبات لكذ يبطألل أن دون ومن  ألقمم له شخص أو اجل هوريم وكيل من أو

 .اللفع

 مرا ل مصورة ولال ءالكرا ملة انقضاء  بيل  م،احملك من يطألل أن له جيوز أنه، إال

 يثبت عنلما وذلك لث نا لاسبثناء أ   عأليها الن وص الصروا االيل املخطط، انفيذ

 .الصروا هلذ  وفقا الصراء عن عجط 
 يف املصارإليها لاقودا عن البناز  يف ابت نأ احملك م عألى يباني  ين ا -. 2332 املادة

 كاال يزبلعي ،1622 املادة يف عأليها املن وص تالض انا نقل يف أو الزالقم، املادة

 لرسالم اجلألزم ىلإ الض انات  امألو امأليو املباا لة، األ راف أو الطرف الضبط

 .لالبو ل اإلشاار مع مض ونم
 انفيذا لبناز ا إلجناز الضااااااروريم ع ا األ كل البفأليزاااااام أمني يربم -. 2330 املادة

 .احملك م حتضر  الذي لأل خطط

 إىل مزااااؤوليبه، تحت ياهل، أن البفأليزاااام منيأل جيوز الاقود، هذ  إجناز انبظار يف

 .لماملبناز املؤسزم ازيري له املبناز 

 .املزطرة فل  غايم إىل البفأليزم أمني مه م الوم

 .اللارنني عألى اوزياهو البناز  مثن ازليل الل املزطرة لقفل  ك ها احملك م ا لر

 .ممبألكااها عن املك اناز   الم يف جتاريم شركم  ل يبم

 يفوت أن ام ،ك البناز  مثن يلفع مل امد ما له لأل بناز  ميكن ال -. 2333 املادة

 ألجل يكريها نأ أو كضااااااااا ان مينقها ألكهاأوأنمي اليت املاديمأواملانويم األموا 

 .املخطونات لاسبثناء البزيري
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مدونة التجارة 487 

 األموا  عن از لالبن البفأليزاااااااام أمني ريراق عألى لناء احملك م ارخص أن ميكن

 أجل من ال كراره أو كضاااااا انم لبخ ااااااي ااااااها و جطريا، أو كأليا املاديمأواملانويم

 .له ناز املب مينقها اليت لض اناتا احملك م اراعي أن وجيل البزيري،

 األموا  لك جيال لصرا البناز  خمطط اقرن أن لأل قك م ميكن -. 2334 املادة

 .حملك ما حتلدها مللة لألبناز  ألم ال غري منها عنهاأولاضا املبناز 
 عألى لناء زالقبنيال املاداني أل كام  اخر ألرم عقل كل إلطا  يبم -. 2335 املادة

 .نصر  أو لاقلا إلرام من البلاء نواتس ث   داخل يقلمه م ألقم ذي كل  ألل
 عأليها املن وص قبضياتامل لبنفيذ عأل ا لبفأليزما أمني إليه املبناز  حييط -. 2336 املادة

 إليه املبناز  يف مل إنو لألبفويت، مواليم ماليم سنم كل نهايم عنل البناز  خمطط يف

 أمني  ألل عألى ناءل أو املخطط لفزذ اقضي نأ األقاريا لأل قك م أمكن لالبطامااه،

 .اللارنني أ ل أو البفأليزم
 للفع عارلها  صوخي القضاريم الب فيم شكا أ وفق األموا  ابا  احلالم، هذ  يف

 .املقبولني اللارنني مزبققات
 من ااني أن از البن مثن أداء علم الم  يف املخب ااام لأل قك م ميكن -. 2337 املادة

 خا اااا إداريا  اااألقمم ذي كل من أو البفأليزاام  أمني من  ألل عألى نفزاااهاأولناء األقاء

 .أشهر ث ثم اوزابج ال أن عألى وملاها مه به وحتلد

 .صورةامل غرفم يف إليه  سب ا ل إليه املبناز  الضبط كاال يزبلعي
 . مراببهم  زل اللارنني لني لبناز ا مثن البفأليزم أمني يوز  -. 2338 املادة

 اساابققاق ساازااملأل ؤ املؤساازاام عن الكألي  البناز خبطط القاضااي احلكم عن يرتال

 .احلالم غري الليون

 عبارة ناز الب يكون عنلما لبيع،ا مثن من   ااام احملك م خت اااص -. 2339 املادة

 اوزيع لغرض م راأل هذ  من جطء لكل مسي،ر خا أولرهن لامبياز مثقألم أموا  عن

 .األفضأليم  ق وممارسم الث ن
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 عن لالبناز  ضاااااا نمامل لألموا  املطهر ألث نل الكامل األداء غايم إىل -. 2342 املادة

  الم يف إال ممارسااابه ببعا  ق من املزاابفيلين  ارننيلألل ميكن ال اثقألها، اليت البقييل

 .عنه  املبناز املا  يف له املبناز  ا رف

 اضااا ن اليت اخلا ااام واملنقولم الاقاريم لضااا اناتا حت ل إليه لأل بناز  ينبقل أنه غري

. الض انات هذ  هل اباألق ما  متويل من  كناب  بى لأل ؤسازم  منقه مت  رض ازاليل 

 املبفق االساابققا ات من اللارن جتا  ذمبه يربئ أنل مألبطما إليه املبناز  يكون عنلرذ،

 الوفاء آجا  اعاةمر مع املألكيم، حتويل من البلاء مزاااااابققم اظل واليت ماه عأليها

 وميكن 1662 املادة من 6 الفقرة يف عأليها املن اااوص الصاااروا وفق ختويألها امل كن

 .الض انات ذوي واللارنني له املبناز  لني اافاق م ال يف الفقرة هذ  مقبضيات خمالفم
 خيرب الزااااالقم، ادةامل من األوىل الفقرة يف عأليها املن ااااوص احلالم يف -. 2342 املادة

 البفأليزااام أمني ألمويا مبناز  ما  يف ا ااارف كلل مزااابقا البفأليزااام أمني له املبناز 

 .لبببعا  ق من املزبفيلين اللارنني لذلك

 التصفية القضائية :الباب الفرعي الاالث

 أحكام عامة :الفصل األول

 ذاإ القضاريم، ب فيمال مزطرة افببح: (230-0225 ر م القاون( )جليلة) 2340 المادة

 . فيه رجام ال لصكل خمبألم املؤسزم وضايم أن ابني

 .1092 إىل 1080 من املواد يف عأليها املن وص املزطرة  واعل واطبق

 أمواله ازيري نع القانون لقوة امللين أليخت إىل لالب فيم القاضي احلكم يؤدي

 الب فيم دامت ام الوجو ، من وجه لأي هاامبألك اليت األك و بى فيها، والب رف

 لصأن دعاوى وإ امم يناملل  قوق   ارسم لبفأليزما أمني يقوم. لال اقفل مل القضاريم

 .لقضاريما الب فيم فرتة  يألم املاليم ذمبه

 إثبات لهلف ملينا ا رف يكون وأن الصخ يم ويهدعا ميارس أن لأل لين ميكن أنه غري
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 ف نه ااويضا، نحم إذا أنه غري ضقيبها، نيكو  ل جنقم أو جنايم مقرتف إدانم

 .املفبو م املزطرة لفارلة يزبخألص

 امل بألكات اهيمم إثبات يبم: (230-0225 ر م القانون()جليلة) مكررة 2340 املادة

  بقا أل  بألكات،ل لب فيم أو  ضاريم بزويمل ضل  امل را امللين لطوج الصخ يم

 .الطوجيم نظام لقواعل

 امللين زوج  رف من ماملكبزب األم ر أن وسارلال   يع اثبت عنلما لألكبألم، ميكن

 املكبزبم األم ر ملض اطالل أن األخري، ذاه  لمها أموا   ريق عن اكبزالها جرى

 .األ و  إىل الطريقم لهذ 

 له الذي الطوج  رف نم القواعل هلذ  اطبيقا لها املقام امل بألكات إسباادة متارس ال

 .امل بألكات هذ  لها ملثقألما والبأمينات اللين لصرا إال م ألقم،

 عألى احلكم ميكن (:230-0225  مر القانون()جليلة) ثالثا مكررة 2340 املادة

 إىل أو اللفع عن البو ف أخريا إىل املخطئم لب رفااهم اأدو الذين ال، أم اللارنني الغري،

 عألى لناء ذلك و ألكبألمل احلا ل الضرر  عن لباويضلا الليون، زيادة أو األ و  إنقاص

 ملصرتكما امل ألقم حلزاب يب رف لذيا البفأليزم أمني  رف من مرفوعم دعوى

 .لأللارنني

 يب ثل، الذي نزلاأل احلل الضرر، عن باويضال أجل من املخب م، احملك م ختبار

 هذ  أ قاب من أللارننيل لالنزبم البأمينات  ق إسقاا يف وإما ااويضات، دفع يف إما

 .الض انات

 اأذن أن املخب م لأل قك م ميكن ال (225-0202 ر م القانون (جليلة 2343 املادة

 هذا جيال أال لصرا الب فيم ألغراض إال امل بألكات ا فيم  الم يف النصاا لاسب رار

 .خطر يف اللارنني م ألقم أو الاامم امل ألقم االسب رار
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مدونة التجارة 492 

 احملك م اأمر مل ما له اإلذن من أشهر (6) ث ثم مضي لال النصاا اسب رار ينبهي

 النصاا اسب رار فرتة ابجاوز أن ميكن ال األ وا  كل ويف وا لة ملرة لبجليل  املخب م

 من مزبل  رار وجود  الم يف إال امل بألكات لب فيم النطق ااريذ من أشهر (3) سبم

 يبألغ البفأليزم أمني من اقرير عألى لناء احملك م ابت .جليم لأسباب املخب م احملك م

 .الاامم النيالم ممثل إىل

 احملك م رريس إىل االسبغ   نبارج أشهر ث ثم كل يبألغ أن البفأليزم أمني عألى جيل

 احلزاب يف املودعم النقليم املبالغ ذلك، عألى ع وة يبني، وأن الاامم، النيالم ممثل وإىل

 .الب فيم ملزطرة املفبوا

 كراء قلع فزاااااذ إىل القانون، قوةل القضااااااريم، الب ااااافيم اؤدي ال -. 2344 املادة

 .املؤسزم لنصاا املخ  م الاقارات

 املن اااوص لصااروا ا  زااال افويبه أو الكراء يف االساااب رار البفأليزاام،  ألمني ميكن

 .الكراء لهذا ملب ألما وااللبطامات احلقوق مجيع عم املكري مع املربم الاقل يف عأليها

 ويزااري. منه ألل   جرد الاقل فزااذ الكراء، اسااب رار علم البفأليزاام أمني  رر إذا

 .الطألل يوم من أثر 

 ساااالقم سااابابأل   اااوله من البأكل أو فزاااذال  ألل يابطم الذي املكري عألى جيل

 ث ثم داخل ألبه   بل، من ذلك يفال مل نإ يرفع، أن القضااااااريم لالب ااااافيم لألقكم

 .احلكم  لور من أشهر

 حتقيق األصول :الفصل الااني

 الث ن أن غري. ريالاقا لألقجط املقررة ءاتاإلجرا وفق الاقار ليع يبم -. 2345 املادة

 حيلد اإلشهار ياتشكأل وحتليل لألبيع ألساسيما الصروا وكذا لأل طايلة االفببا ي

 لرريس االسب ا و املرا بني م  ظات ألقىا لال وذلك املنبلب القاضي  رف من

 . انونيم ل فم هاسبلعار أو البفأليزم وأمني املؤسزم
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مدونة التجارة 492 

 القضاريم الب افيم  أو البزاويم  افبباا  بل فيه  شار  عقاري  جط إجراء و ف يبم  ين ا

  قو ه يف احلاجط اللارن حمل حيل أن بفأليزااامال ألمني ميكن الب ااافيم، هذ  نبيجم

 يقوم الذي البفأليزاام نيأم حلزاااب منجطة اابرب اليتو لها  ام اليت لإلجراءات لالنزاابم

 مت اليت املر ألم نم انط  ا الاقاري احلجط مبالام آنذار وميكن. الاقارات لبيع

 .و فه إىل أدت ليتا املزطرة فبح  كم لفال فيها او يفه

 وديمأولالث ن يلة طا إما الصااروا، نفس تحت يأذن أن املنبلب لألقاضااي ميكن ك ا

 كان إذا حيلدها يتال والصاااروا لألث ن وفقا ضااايلالرتا وإما حيلد ، الذي االفببا ي

 اناز  إىل البو اال ا مإا املقلمم الاروض أو هاومو ا الاقارات حمبوى  بيام شااأن من

 .داملطا لباأليم القيام  ادار ميكن وديم مطايلة ىلإ الألجوء  ا  يف. الصروا لأفضل ودي

 الرهون من لألاقود هرياط  ثالم الزالقم ألفقراتل اطبيقا ابم اليت املطايلات اكون

 .الرمسيم

 املنازعات مراعاة عم اللارنني، ارايل وحيلد لبيعا نااج لبوزيع البفأليزاااااام أمني يقوم

 .احملك م أنظار عألى املاروضم

 أو ملنقولما األ ااااو  جم و  أو جطء نم مكونم إنباج لو لات ميكن -. 2346 املادة

 .لشام اناز  موضو  اكون أن الاقاريم

 ميكنه الذي لاألج وحيلد الب ألك عروض ىعأل احل ااااو  إىل البفأليزااام  أمني يزااااى 

 ألمني هعرضاااااا يقلم أن مانى شااااااخص يأل وميكن. الاروض هذ  اسااااااب م خ له

 .البفأليزم

 من البنود يف أليهاع املن وص البيانات عألى  ليصاب  وأن كباليا الارض يكون أن جيل

 ب اااام،املخ احملك م ضاااابط لمكبا للى الارض إيلا  ويبم 1608 املادة من 0 إىل 1

 .الارض ذاله املنبلب القاضي يبألغو. عأليه اال    ماأ لكل ميكن  ي 

 وذلك عنها از البن مت اليت األم ر نم وا ل لكل البناز  مثن من   اااام خت ااااص
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 .األفضأليم  ق وممارسم الث ن لبوزيع
 خ   املاأ لألصااااخص الفاأليني أو القانونيني ينلأل زااااري وال لأل لين ميكن ال أنه غري

 الغايم للخو  القرالم نم الثانيم اللرجم  بى هار ريبأوأ اا ألي وال القضاااريم الب اافيم

 .لألصراء يبقلموا أن
 احلا  ا بضااااى إنو واملرا بني، املؤساااازاااام  يسرر مسا  لال املنبلب، القاضااااي يقوم

 أكثر له يبلو الذي الارض لاخبيار اإلنباج، ةو ل لها ازاااابغل اليت احمل ت مالكي

 .لأللارنني لوفاءوا البصغيل اسب راريم نض ا من الظروف أفضل يف وميكن جليم

 .البناز  عقود شأن يف اقريرا البفأليزم أمني يقلم

 ألموا  الرتاضاااايل الاألأ،أوالبيع لاملطاد علالبي املنبلب القاضااااي يأمر -. 2347 املادة

 عألى اال    لالو  انونيا اساااابلعاره أو هالرريزاااا االسااااب ا  لال األخرى املؤساااازاااام 

 .املرا بني م  ظات

 من البأكل  اال   عأليه الودي البيع صاارو  م عرض يطألل أن املنبلب لألقاضااي  ميكن

 . لدها اليت الصروا ا رتام

 املؤسزم رريسو املنبلب القاضاي  من يصلرتخ البفأليزام،  ألمني ميكن -. 2348 املادة

 ختص  فقم ول لرام م  احل يقوم أن  انونيا، رهاسبلعا لال إليه االساب ا   يبم الذي

 .الاقاريم عاوىوالل احلقوق فيها  ا اعممج اللارنني اام اليت النطاعات مجيع
 الخب اااااصا حملدةأوابجاوز غري  ي م اذ ال اااافقم أو امل اااااحلم موضااااو  كان إذا

 .احملك م  رف من عأليها د ملأل  ا ختضع ف نها لأل قك م، النهاري
 أداره عنل نبلب،امل القاضي  رف من له وناملأذ البفأليزم ألمني ميكن -. 2349 املادة

 .لماحملزو األشياء أو امللين  رف من املرهونم األموا  فك لأللين

 من ابلأ أشااهر ساابم جلأ خ   البفأليزاام أمني ألىع يباني اإلمكانيم هذ  ااذر  الم يف

 .لرهنا لبققيق القيام لقضاريما الب فيم لفبح القاضي احلكم ااريذ

 مخزم أجل داخل األوىل فقرةال يف إليه املصاار  لاإلذن املراهن اللارن البفأليزام  أمني يبألغ
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مدونة التجارة 493 

 .الرهن حتقيق  بل يوما عصر

 املنح الرهن قيقحت  بل يطألل أن دينه  بو  معل من لالرغم املراهن لأللارن ميكن

 .لألرهن القضاري

 البفأليزاام أمني إىل مثنه أو املرهون إرجا  عأليه جلو كألياأوجطريا دينه  بو  يبم مل إذا

 .دينه من املقبولم احل م  فظ مع

 .البيع مثن إىل لقانونا وحبكم احلبس  ق ينقل مالبفأليز أمني  رف من البيع  الم يف

 .البفأليزم أمني من لطألل ل ، ي  الم يف الرهن عألى البصطيل يبم

 الليون آجا  ألو   القضاريم الب فيم بحلف القاضي احلكم عن يرتال -. 2352 املادة

 .لال حتل مل اليت

 رهن أو  يازي رهن خا ااااأوعألى امبياز ألىع املبوفرين لأللارنني ميكن -.2352 املادة

 املبالاات إجراء يف  ق ممارساااااااام امل بازة، الليونه الاامم لألخطينم وكذا عقاري،

 من أشاااهر ث ثم أجل خلدا املثقألم األموا  ب ااافيم ل البفأليزااام أمني يقم مل إذا الفرديم

  ل يكونوا أن مشااريط وذلك القضاااريم  اافيمالب لفبح القاضااي احلكم  االور ااريذ

 .للا اقبل مل وإن  بى لليونهم  ر وا

 .1620 املادة من 0 و 6 و 1 لفقراتا اطبق امللين عقارات ليع  الم يف

 أمني من  ألل عألى لناء أو نفزااااه ألقاءا من املنبلب، لألقاضااااي ميكن -. 2350 املادة

 .مقبوال كان مبى وناللي من لقزط مزبق لأداء ريأم أن اللارنني، أ ل أو البفأليزم

 وفاء الد(ون :الفصل الاالث

 اللارنني لني موا األ لبوزيع احلا ،  بضااىا إذا املنبلب، القاضااي يأمر -. 2353 املادة

 .له مجياا إخطارهم ألىع ويزهر البوزيع هذا يف    هم ويضبط

 السبيفاء املقبولني ننياللار من وا ل لكل لبفأليزام ا أمني يوجه لالبوزيع، األمر  جرد

 الغرض هلذا فبواامل اخلاص احلزاب عألى هلفارلا مزقولا شايكا  القزا م  من   ابه 
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مدونة التجارة 494 

 . رفيمامل املؤسزم أو الاامم اخلطينم يف

 خ م لال واملقبولم احملققم الليون ذوي رننياللا لني األ او   مبألغ يوز  -. 2354 املادة

 .لاارألبه وأ لأل لين امل نو م إلعاناتوا امل بألكات ا فيم ونفقات م اريف

 يف نهاريا البت يبم مل اليت الليون يوازي ا األمو مبألغ من جطء ا بيا يا، يوضااااااع،

 .ملانويما األشخاص مزريي ع وات  بوهلا،سي ا

 عألى اللارن ملياا اللين، أ ل لزلاد ندي لض ان خم ص ما  مثن يكف مل إذا

 .عاد كلارن – دينه نم دفاه يبم مل ملا لالنزبم - الض ان

 األ و  من لبفأليزام ا أمني أاااب فيها  ا اتامل بألك ا افيم  ونفقات م ااريف  اقبطع

 . يعلألج لالنزبم منها كل  ي م  زل عألى
 :لباليا النقو عألى الاقارات يعل من احلا ألم األموا  اوز  -. 2355 املادة

 اوزيع وإىل عنه ملبناز ا املا  ليع إىل ألو و ل املبخذة اللعوى م اريف للارأ .7

 لالذات؛ الث ن
 حبزل كل لقانونيا األجل يف املزجألني ينياالنف ال أو الاقاريني لأللارنني .0

 ارات؛الاق سجل يف البزجيل يف ارايبه
 جمل و  نزبملال الاقار  ي م  زل اصاخل االمبياز ذوي األجور للارأ .0

 األ و ؛

 القانون؛ يف املوضو  الرتايل زلحب الاام االمبياز أ قاب لأللارنني .2

 .الااديني لأللارنني .4

 يف املبينم اللارنني اتفئ إ لى  طألوب لألوفاء مامتا كافيا األموا  مثن يكن مل إذا

 يف لاحملا اام ءهؤال يصاارتر الرابم، فسن يف واآلايم املادة هذ  من 0 و 2 و 6 و 1 البنود

 .ديونهم جمل و  لالنزبم البوزياات

 :يألي ك ا املنقوالت يعل من احلا ألم األموا  اوز  -. 2356 املادة

 وإىل عنه ملبناز ا امل بألك ليع إىل ألو و ل املقامم اللعوى م اريف للارأ .7
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مدونة التجارة 495 

 لالذات؛ الث ن اوزيع

 م ألقم يف لينامل ما  عألى احملافظم جلأ من املزبققم امل روفات للارأ .0

 سالق؛ باريذل نصأ دين سنل  قبضى اللارنني

 جمل و  لنزبملا املنقو   ي م  زل اصاخل االمبياز ذوي األجور للارأ .0

 األ و ؛

 الرهن؛ نصاءإ ااريذ  زل املنقو  هنلر ض ان عألى احلارطين لأللارنني .2
 كل ل شااهار ضااعخا لامبياز أو  يازي هنلر ضاا ان عألى احلارطين لأللارنني .4

 ة؛البجار سجل يف ازجيأله رابم حبزل
 الوارد املنقو  ألىع كل املنقوالت، عألى اصخ امبياز عألى احلا ألني لأللارنني .3

 االمبياز؛ عأليه
 لقانون؛ا يف املوضو  الرتايل زلحب الاام االمبياز ذوي لأللارنني .1
 .الااديني لأللارنني .7
 يف املبينم اللارنني اتفئ إ لى  طالل لألوفاء مامتا كافيا األموا  مثن يكن مل إذا

 يف لاحملا م الءهؤ يصرتر الرابم، نفس يف واآلاني املادة هذ  من 7و 3و 0و 0و 1 البنود

 .ديونهم جمل و  لالنزبم البوزياات

 أنه عألى اللارن رالي املضاا ون، اللين مبألغ من أ ل البيع مثن كان إذا -. 2357 املادة

 .مزبققا ىلق وفي ا األخرى األموا  ل لد عاد

 ا اااافيم لم ا عن اقريرا أشااااهر لزاااابما خ   البفأليزاااام أمني يضااااع -. 2358 املادة

 وإىل اللارنني يعمج إىل ن ااااه  ويبألغ الضااااابط ملكبال البقرير هذا ويود  امل بألكات

 هذا من املنبلب ضاااااايالقا يافه مل ما امللين لكوكذ منهم اايينه مت املرا بينأومن

 .اإلل غ
 .إجنازها حبزل الرجييا الب فيم ألياتع  عألى امللين البفأليزم أمني يطألع
 مكفاي لالم اخلبم  رار يؤدي ال (225-0202 ر م القانون( مكررةجليلة 9235 املادة
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مدونة التجارة 496 

 كان إذا إال امللين ضل واهمللعا الفرديم امل ارسم حلق اللارنني اسارتجا   إىل األ او  
 ك ا .اللارن لصااااااااااااخص مرابطم  قوق عن أو لأل لين جطاريم إدانم عن ناجتا اللين

  قو ه امللين حمل يف اللين ساالد الذي املصاارتر امللين أو الغري دين ضاا ن من يزاارتجع
 .امللين ضل الفرديم املبالام يف

 احلاالت يف الفرديم املبالام  قوق ال أم مقبولني كانوا ساااااواء  اللارنني كل يزااااارتجع
 :الباليم

 البجاريم؛ األهأليم سقوا 

 لالبفالس؛ امللين إدانم 

 دارنني؛ علة أو أ ل جتا  امللين من غصا احملك م ال ظت إذا 

 ا فيم ملزطرة له مزريا كان الذي االعبباري الصخص أو امللين إخضا  مت إذا 

 فبح  بل سنوات( 0) سمخ من أ ل منذ األ و  كفايم لالم خب ت ممبألكات

 هلا؛ خيضع اليت املزطرة

 حمكوم مزري ضل لها وم را ممبألكات لب فيم مزطرة املزطرة، كانت إذا 

 .اخل وم لبزليل عأليه

 .احلزالات شأن يف اقريرا البفأليزم أمني يقلم -. 2362 املادة

 املبسطة القضائية التصفية :الرابع الفصل

 يملألب ف مزطرة اسبقلا  يبم (225-0202 ر م القانون جليلة (مكررة 2362 املادة

 .الف ل هذا مراعاة مع القضاريم الب فيم لقواعل ختضع املبزطم القضاريم

 بزطمامل القضاريم الب فيم اطبق (225-0202 ر م القانون ( جليلة ثالثا 2362 املادة

 أع ا  ر م عألى أخرى، جهم من ويبوفر جهم، من ثالبم أ و  أي ميألك ال الذي امللين عألى

 من علد وعألى الرسوم، من خا  أو يم (6.222.222) م يني ث ثم مبألغ عن يقل سنوي

 (.0) مخزم يزاوي أو يقل الا ا 
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مدونة التجارة 497 

 لذلك  ألبا يقلم أن املبزطم، القضاريم الب فيم من االسبفادة يف يرغل الذي امللين عألى

 املذكورة الصروا يزبويف أنه يثبت وأن القضاريم، الب فيم فبح و ت يبجاوز ال أجل يف

 .املادة هذ  من الزالقم الفقرة يف

 يلا وإ لبقرير البفأليزم أمني يقوم (225-0202 ر م القانون( جليلة رالاا 2362 املادة

 لبققيق ويقوم .لبايينه الباليم يوما الث ثني ظرف يف املخب م احملك م للى اقرير

 الفااح لألقكم الباليم الث ثم األشهر خ   لالرتاضي أو الاألأ لاملطاد ليع يف األ و 

 لاملطاد ابا  لياها يبم مل اليت األ و  ف ن األجل، هذا ولانقضاء .القضاريم لألب فيم

 .الاألأ

 والليون لها لألوفاء أولويم ذات اابرب أن شأنها من اليت الليون لبققيق البفأليزم أمني يقوم

 .لاألجور املباألقم

 البفأليزم أمني يقوم األ و ،  ي م وحت يل الليون و بو  البققيق إجراءات خبام ويف

 .املخب م احملك م ضبط كبالم للى يودعه لألبوزيع مصرو  ل علاد

 .إشهار موضع املصرو  هذا إيلا  يكون

 وأن البفأليزم، أمني  ضور للون البوزيع مصرو  عألى يطألع أن األمر يه ه ملن ميكن
 اإلشهار ااريذ من اعببارا أيام، 12  لر  أجل يف املنبلب، القاضي أمام عأليه يارتض
 .أع   الفقرة يف الوارد
 وسيألم لأي املانيني اللارنني إىل يبألغ  رار لواسطم االعرتاضات يف املنبلب القاضي يبت
 .إليه املرسل  رف من الفاألي االسب م عأليها يرتال أن شأنها من
 . ان أي موضع يكون أن لقرار  ميكن وال
  ل املصرو  كان إذا ال ادر لألقرار أو لأل صرو  وفقا البوزيع لا أليم البفأليزم أمني يقوم
 .عأليه االعرتاض مت

 فبح لال أشهر 6 أ  ا  أجل يف (225-0202 ر م القانون( جليلة خامزا 2362 املادة
 .املزطرة خببم لالنطق املخب م احملك م اقوم املبزطم، القضاريم الب فيم ع أليم
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مدونة التجارة 498 

 املبزطم الب فيم مزطرة ملة متلد أن ماألل  رار  وجل املخب م لأل قك م وميكن
 (.0) شهرين ابجاوز ال لفرتة

 اقرر أن املبزطم، القضاريم الب فيم خ   و ت أي يف املخب م، لأل قك م ميكن
 احلالبني يف احلالي الف ل يف الواردة االسبثناءات اطبيق علم ماألل  رار  وجل
 :الباليبني

 مبوفرة؛ اكن مل املبزطم املزطرة اطبيق شروا أن ابني إذا 

 اثار أن ميكن لاملزؤوليم أو الريبم لفرتة مرابطم دعوى أن ابني مت إذا. 

ساطر املعاجلة القواعد املشرتكة مل :الباب الفرعي الرابع

 والتصفية القضائية

 أجهزة املسطرة :الفصل األول

 وأمني املنبلب القاضي ملزطرةا فبح  كم ض ن احملك م ااني -. 2362 املادة

 .البفأليزم
 أو املؤسااازااام  رريس أ ارب إىل البفأليزااام  أمني وأ املنبلب القاضاااي  مه م إساااناد مينع

 .الغايم  دخا ل الرالام اللرجم غايم إىل مزرييها

 القاضي املنتدب :الفرع األول

 الزريع الزري عألى احملك م سألطم حتت عالوا  املنبلب القاضي يزهر -. 2360 املادة

 .ملبواجلةا امل ا  مجيع محايم وعألى لأل زطرة

 أو امللين مسا  وصاخل اا وجه عألى وميكنه. يلةمف يراها اليت املاألومات كل وجي ع

 والورثم الطوج فيه  ا آخر شااخص أي أو لارننيوال واالايهم املانوي الصااخص  مزااريي

 .اللفع عن و فا  الم يف املبويف لأل لين املاروفون

  رف من ألعيط أن خمالف، يأواراييباصاااااريا مقبضاااااى أي عن النظر لغض ميكنه

 املؤسزم مبالام نموجل الا ا  م ألقم ممثأليو وأعضاء واحملاسبني احلزاالات  مفوضاي 



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 499 

 القرض مؤسازات و االجب اعي والضا ان  ال بيااا وهيآت الا وميم واهليآت واإلدارات

 مجيع عألى لبزااليلا وإخ الت امل اارفيم وارئالط  ركطة املكألفم امل ااا  وكذلك

 واملاليم ال ب اااااديما الوضااااايم عن د يقا  ااااوراا ااطيه أن شااااأنها من اليت املاألومات

 .لأل ؤسزم
 املزطرة عن لناشئما املنازعات   يع قريراا احملك م إىل املنبلب القاضي يرفع

 .اجل اعيم

 .املنبلب لقاضيا اسببلا  لأل قك م و ت كل يف ميكن

 واملطالل نازعاتوامل الطألبات يف أوامر  قبضاااى املنبلب القاضاااي يبت -. 2363 املادة

 دون األجل هذا لانقضاءو إليه اللعوى رفع من يامأ مثانيم خ   اخب اا اه   يف اللاخألم

 .لالرفض  رارا اختذ  ل يال منه رد

 الضااابط كاال من يملانا وابألغ احملك م كبالمل املنبلب القاضاااي  رارات فورا اود 

 .  احلهم سمت  ل الذين األشخاص كل ىلإ لالو و  إع م مع مض ونم ولرسالم

 أيام مثانيم   خ الضااابط كبالم للى  اااريحا  جرد لاملاارضااام فيها الطان وميكن

 .املادة هذ  من ألوىلا الفقرة يف عأليه املن وص جلاأل  زل أو ابأليغها أو إيلاعها من

 القاضي رارات  واألغى فبال  األقاريا بتا أن األجل نفس خ   لأل قك م ميكن

 .املنبلب

 .هلا جألزم أو  يف احملك م ابت

 ضل املوجهم ضماملاار يف احملك م ابت ماعنل لألقكم املنبلب القاضي جيألس ال

 . رار 

 أمني التفليسة :الفرع الااني

 يقلم أن لبفأليزااااااما أمني عألى جيل: (230-0225 ر م القانون()جليلة) 2364 املادة

 .املزطرة أ راف ا جت واحلياد االسبق ليم ض انات كافم
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مدونة التجارة 522 

  كم من البلاءا يمالقضااار والب اافيم البزااويم تلا أليا لالقيام يزاامالبفأل أمني يكألف

 .  إغ  ها  ني إىل املزطرة فبح

 .البناز  أو  راراالسب خمطط عألى البفأليزم أمني يزهر

 .الب فيم  اضي إشراف تحت الليون لبل يق البفأليزم أمني يقوم

 لالب ااااارف  ل و البفأليزااااام أمني خيبص أل فوضل لها ارتفامل لاحلقوق اال بفاظ مع

 .  ومل ألقبهم اللارنني لاسم

 عألى اقع اليت الباا ليمو القانونيم الواجبات ا رتامل مهامه إ ار يف البفأليزاام أمني يألطم

 . املؤسزم رريس عااق

 الب فيم، اضي  عن  ادر مزابل   رار وجل  اسابثناريم  ل افم  األجل متليل ماعلى

 ازااااأل ه من ببارااع شااااهر خ   القاضااااي هذا إىل يقلم أن البفأليزاااام أمني عألى جيل

 : خمب را اقريرا ملهامه،

 لأل لين؛ الظاهرة الوضايم  و  .7

  ااااااااديماال ب اخل  ااااااام يبني ا  الوضاااااااايم هذ  وميطات أساااااااباب  و  .0

 لأل ؤسزم؛ واالجب اعيم

 .املبطالقم امللين  رتا اتا عن الناجتم البزويم فاقآ  و  .0

 .اايينهم مت ل  كان إذا املرا بني رأي إحلاق جيل

 ميب مل وإذا. الاامم المالني ممثل إىل م  ظااه عم فورا البقرير يمالب اااف  اضاااي حييل

 . الاامم النيالم ثلمم ل شاار الب فيم  اضي وميق احمللد األجل يف البقرير اقليم

 إىل الب ااااافيم ضاااااي ا يرجع يزااااامافأل أمناء علة أو أمني ل ضاااااافم يامالق يألطم عنلما

 . لبايينه اقوم اليت املخب م احملك م
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مدونة التجارة 522 

 .لهأااا  ار م وكذا فأليزمبال أمني وظيفم ممارسم شروا 14مرسوم حيلد

 سري حبزان  لبفأليزام ا أمني أاااب رلط من كنمت اليت القواعل املرساوم  حيلد أن جيل

 .اإلجراءات

 اءاألق من لبفأليزااما أمني يبالع (:230-0225 ر م القانون( )جليلة)مكررة 2364املادة

 .منها عأليه ما فاءو و ديون من ماله اسبخ ص و امللين منقوالت و لضارع ليع نفزه

 خا م ل فم مفبوا اب ز داخل واإلسابخ  اات   بيو ال من املبأايم األموا  فورا اود 

 أجل من يرجع مبالغ ا ر لال وذلك الاامم طانماخل أو الربيل أو م اارفيم مؤساازاام للى

 أن البفأليزم منيأ وعألى والنفقات أل  روفاتل خم ا ام   البفأليزام   اضاي  إىل اقليرها

 عن عرفا املزااابققم لغلاملبا يألطم ك ا املذكورة األموا  إيلا  املنبلب لألقاضاااي يثبت

 .ل يلاعها ميق مل اليت املبالغ خب وص البأخري

 لأل زاااااطرة خلاصا احلزااااااب داخل املودعم ا األمو عألى ماارضااااام أي إجراء يقبل ال

 .اجل اعيم

 ل لرام و  اااااحلم  يقوم أن البفأليزاااام اضااااي  من لرتخيص البفأليزاااام، ألمني ميكن

 اللعاوى و حلقوقا فيها  ا اللارنني، بألمك اهم اليت النطاعات مجيع ختص  اااافقم 

 .الاقاريم

 األسااباب و الصااروا و املنبظرين ال اافقم و ل ااألحا نطاق البفأليزاام أمني ا رتاا يضاابط

 .إلجراءا هذا ملثل اإل ب اديم و القانونيم

 أو حملدة غري ممالي  ي م ذا ال ااااافقم أو ال اااااألح كان إذا ذلك، عألى ع وة جيل،

 أو ال اااااألح عألى امل ااااااد م ابم أن لبجاريم،ا لأل قك م النهاري اإلخب ااااااص ابجاوز

 .بجاريمال احملك م من  رار لواسطم ال فقم

  اضااااااي  رار  بل أيام ث ثم امللين، إىل الضاااااابط كاال يبألغ األ وا ، مجيع ويف

                                                           
يحدد شروط ممارسة وظيفة امين التفليسة وقائمة اتعابه.  3007ابريل  00بتاريخ  068/3007المرسوم رقم: - 14

 0270الجريدة الرسمية العدد 
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مدونة التجارة 520 

 وسيألم لأي أو لو و ا مضا ونم  رساالم  لواساطم  ذلك و البفأليزام  أمني ا رتاا البفأليزام، 

 .مكبولا أثرا ختألف

 يفك أن لأللين أداره عنل البفأليزم،  اضي  رف نم له املأذون البفأليزم، ألمني ميكن

 ممبألكات عألى ملقلما احليازة رهن أو لأل نقو  احليازي الرهن اللارنني كبألم ل اااا 

 .امللين

 لب اافيم القاضااي رلألقرا املواليم أشااهر( 6) ث ثم لأج خ   البفأليزاام أمني يكن مل إذا

 إجراءات لاشااااار أو ةاحلياز رهن أو املنقو  زياحليا الرهن لفك  ام  ل امل بألكات،

 البببع يف  قه لجلي من يزااااابأنف أو ميارس نأ املراهن لأللارن ميكن ف نه لياه ا،

 .البفأليزم أمني إىل لذلك اقرير يقلم أن شرا الفردي

 من اإلجب اعي نوالضاا ا احليطم ومؤساازااات   ارراجل وإدارة الاامم اخلطينم ازاابفيل

 مثل الصااااروا سنف ضاااا ن ميارسااااونه و  بازةامل ديونها حت اااايل أجل من احلق نفس

 .احليازة رهن و نقو لأل  احليازي الرهن أ قاب اللارنني

 أليزمالبف أمني اسببلا  لأل قك م ميكن (225-0202 ر م القانون (جليلة 2365 املادة

 :من لطألل

 امللين  رف من املرفوعم الصكاوى عألى لناء أو األقاريا املنبلب القاضي 

 املرا بني؛ أو اللارنني أ ل أو

 لأل ادة  بقا اجل ايم هذ  فيها اصكل اليت احلاالت يف اللارنني مجايم 

  .أع   1616-1

 البت املنبلب القاضي عألى جيل البفأليزم، أمني عط  إىل ارمي الصكوى كانت إذا

 .احملك م عألى الاط  يارض أو الطألل لرفض أيام الث انيم خ  
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 أمام الصكوى رفع ميكن املنبلب، القاضي يبت أن دون األجل هذا ان رام مت إذا

 املن وص لألصروا  بقا القرار ضل لالبارض الطان في كن َلتَّ إذا أما احملك م،

 .1208 املادة يف عأليها

 ويبم البفأليزم أمني وشروا املنبلب القاضي اقرير إىل املصورة غرفم يف احملك م ازب ع

 .عألنيم جألزم يف لاحلكم النطق

 أنه غري مجاعيم، ل ورة الب رف فاأليهم افأليزم، أمناء علة اايني اسبثناء مت إذا

 الب رف سألطم أكثر أو منهم وا لا مينح أن الظروف  زل املنبلب القاضي ل مكان

 عن و لهم مزؤولني الزألطم هذ  املخولني البفأليزم أمناء يكون احلالم هذ  يف .لانفراد

 . رفهم من املراكبم األخطاء

 القاضي أمام اللعوى ارفع البفأليزم، أمني ع أليات من ع أليم أي ضل شكوى و ات إذا

 .أدنا  1203 املادة يف عأليها املن وص الصروا  زل يبت الذي املنبلب

 .مواسبصاراه اللارنني إع م أجل من البلالري كل البفأليزم أمني يبخذ

 حيلدها دوريم وفق اجل اعيم املزطرة وسري مه به عن اقرير لبقليم البفأليزم أمني يألطم
 احلاالت مجيع ويف شهريا اقريرا يقلم أن عأليه جيل ذلك، غياب ويف املنبلب، القاضي
 .ذلك منه املنبلب القاضي  ألل كأل ا
 ألمني  زالااه قلمي أن وظارفه عن ختأليه لعن البفأليزم أمني عألى جيل -. 2366 املادة

 لواسااطم  انونيم ورةل اا امللين واساابلعاء نبلبامل القاضااي  قضاار اجلليل البفأليزاام

 .الو و  مض ونم رسالم
 ف نه الغري رف  من خاص  زاب يف أل لينل مزبققم أموا  أودعت إذا -. 2367 املادة

 املزااطرة لاساام زاامالبفألي أمني يفبقه  زاااب ىلإ أو املؤساازاام   زاااب إىل حتويألها يبم

 األموا  ازقل ال. احملب ألم االعرتاضاات  فك ىعأل لاحل او   يبكألف أن عألى اجل اعيم

 .املنبلب القاضي من رار   قبضى إال الطريقم لهذ  امللفوعم
 من ملزااابأل م ا واألوراق الزاااج ت  عن مزااااؤوال البفأليزااام  أمني يكون -. 2368 املادة
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 خ     ااام مقلم أي نم أو اللارنني من أو خرياأل هذا  رف من امل ألوكم أو امللين

 .حلزالاتا اقليم يوم من اعببارا سنوات مخس
 النيابة العامة :الفرع الاالث

  :2369 املادة

 القاضي  رف من اجل اعيم ملزطرةا سري عألى اجل هوريم وكيل يطألع .7

 حلقارلا كل عألى اال    يطألل أن فرتة كل يف وميكنه املنبلب،

 .اجل اعيم املزطرةل املباألقم الوثارق أو والزج ت
  رف من إال قالوثار أو املاألومات ألىع اإل    لالم اال بجاج ميكن ال

 اجل هوريم؛ وكيل
 يكن مل إذا رياألخ هذا من لطألل نبلبامل القاضاااي اجل هوريم وكيل يطألع .0

 إلدارة مفيلة اكون جطاريم إجراءات أي من يماملبأا البيانات كل عألى األقاريا

 .البققيق يمسر مراعاة مع اجل اعيم املزطرة
 املراقبون :الفرع الرابع

 علة أو مرا با نهم لقرار ياني أن نبلبامل لألقاضااي زمن كل يف ميكن -. 2372 املادة

 . ثمث عألى علدهم يطيل ال أن ألىع اللارنني لني من خيبارهم مرا بني

 عألى الن ااف  ميثألون ذينال اللارنني من  ألل عألى مرا بني اايني إلطاميا يكون أنه إال

 .مراجام الغري لليونا فيها  ا الليون جم و  من األ ل

 نم األو  اخبيار يبم أن عألى ويزااهر مرا بني ث ثم املنبلب القاضااي ياني احلالم هذ  يف

 الثال  ميثل أنو الا ا  ممثألي  رف من نيوالثا الضااا انات أ اااقاب  اللارنني  رف

 .الااديني اللارنني

 غايم إىل انويامل الصااااخص  مليري أو مللينا وأ ااااهار  أ ارب من أي اايني ميكن ال

 اخبيار  مت مانوي لصااااااااااخص ك  ثل أو ا لك ر الغايم ل دخا  الرالام اللرجم

 .ك را ل
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 ياني الذي املنبلب القاضااااي من ا رتاا عألى ناءل املرا بني ااط  أن لأل قك م ميكن

 .الاط  إجراء لال خألفهم

 أع اله يف البفأليزم أمني املرا بون يزاعل (225-0202 ر م القانون( جليلة 2723 املادة

 .املؤسزم مرا بم مه م يف املنبلب والقاضي

 امللين  رف من املقلم املاليم احلالم وكصف احملاسبم يف البققيق  ق هلم دار ا خيو 

 مالبفأليز أمني  رف من املنجطة األع ا  وعن املزطرة وضايم عن لبقرير واملطالبم

 .لها  يم اليت واللفاات احمل ألم واملبالغ

 و ناسبم الليون مراجام إجراء وخ   املؤسزم نصاا موا ألم لصأن اسبصاراهم جتل

 .امللين ممبألكات ليع

 .لأمر يبت الذي املنبلب القاضي أمام دعوى أي رفع ميكنهم

 .شخ يم ول ورة لاجملان لا أله املرا ل يقوم

 .اجلزي م أخطارهم عن إال املرا بون يزأ  ال

 املاليم الوضايم عألى مباشرة اال    يف احلق لأللارنني املرا بني،  ه م املزاس دون

 .لأل لين

 أحكام عامة :الفرع اخلامس

 احلكم  اااريفم لبغطيم فورا اكفي أن نامللي أموا  ابزااع ال عنلما -. 2370 املادة

 واالعرتاض اجلرارل يف إدراجه أو وااأليقه أليغهواب القضااااااريم الب ااااافيم أو لالبزاااااويم

 ومتليل الاجط ليلوازااا اال بجاج لالم ألب اااريحل اللعوى أو األخبام ورفع واحلراسااام

 هذ  ازبيق ف ن م،املانوي األشخاص ملزريي الصخ ي احلق سقوا اجل اعيم املزا ر

 أن عألى الا وميم نماخلطا  رف من املنبلب اضيالق من أمر أسااس  عألى يبم امل ااريف 

 .حت يل أو  من لامبياز هلا اويف
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 الب ااااافيم أو يملالبزاااااو النا ق احلكم ئنافاساااااب إجراءات عألى القاعلة هذ  اطبق

 .القضاريم

 أي إدارة يف اشااااارتكوا الذين كل عألىو البفأليزااااام أمني عألى حيظر -. 2373 املادة

 وديا أو مباشرة غري وأ مباشرة ل فم ذلك مت اءساو  لامسهم يصارتوا  أن مجاعيم مزاطرة 

  ضااااااريم ا ااااافيم أو ازاااااويم  الم يف الوا ع مللينا أموا  الاألأ املطاد  ريق عن أو

 .قاريمع أو منقولم لاضا أو ك  لأل  بألكات

 .خمالف اشرتاا كل الغيا يكون

 اإلجراءات التحفظية :الفصل الااني

 أن احلالم،  زاالو مه به يف الصاارو  جرد  البفأليزاام أمني عألى يباني -. 2374 املادة

 عألى احلفاظ جلأ من الضاااروريم الب ااارفات   يع القيام املؤسااازااام  رريس من يطألل

 .لنفزه لها لبفأليزما أمني يقوم أن أو ملينها نم  قو ها ومحايم اإلنباجيم  لرااها

 أو الرمسيم الرهون يعمج لبقييل املؤساازاام لاساام ياملألق ال زمم ال اافم البفأليزاام ألمني

 أو اختاذها ه لأ  ل املؤساااااازاااااام  رريس يكون يتال االمبيازات أو احليازيم الرهون

 .جتليلها

 احملاسبيم واللفاار ثارقلألو احلارط الغري أومن ماملؤسز رريس من البفأليزام  أمني حي ال 

 .دراسبها   ل
 رهن وضااااها لمع  الم يف أو الزااانويم احلزاااالات إعلاد علم  الم يف -. 2375 املادة

 اقيي ا لليه بوفرةم ماألومات أو وثيقم كل عألى ااعب اد البفأليزااام أمني يال اإلشاااارة،

 .لألوضايم
 عألى األخبام لوضااااع البفأليزاااام أمني أمري أن املنبلب لألقاضااااي ميكن -. 2376 املادة

 .املؤسزم أموا 
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 ألموا   رد قومي أن األخبام، رفع  ألل ام إذا البفأليزااام ألمني ميكن -. 2377 املادة

 .املؤسزم

 . االسرتجا أو االسبققاق اوىدع ممارسم دون اجلرد غياب حيو  ال

 أو لقانونينيا لأل زريين ميكن ال زطرة،م فبح  كم  لور من البلاء -. 2378 املادة

 أو االشرتار   اص  اوايفو أن البط ن،  ارألم تحت ال، أم كانوا مأجورين الفاأليني،

 واليت الصااركم اخلد  قو هم متثل اليت ب ااويتال  ق االساابث ار شااهادات أو األسااهم

 . حملك ما حتلدها اليت الصروا فقو إال املزطرة، فبح  كم موضو  كانت

 يفبقه  ل،جم خاص  زاااب إىل الب ااويت ق  االساابث ار شااهادات  أو األسااهم  حتو 

 وال احلالم، زاال  املالي الوساايط أو لصااركما ومتزااكه  امألها لاساام البفأليزاام أمني

 .ملنبلبا القاضي من ارخيص دون زاباحل هذا يف ع أليم لأيم القيام ميكن

 عن البناز   الأليم معل إىل اال بضاء، عنل م،الصارك  ساج ت  يف البفأليزام  أمني يصاري 

 .املزريين   ص

 يف حلقو هم ثألمامل    اا ااهم  حتويل مت لذينا الصااركم ملزااريي البفأليزاام أمني يزااألم

 يف لاملصاركم مهل از ح شهادة أع  ، أليهع املن اوص  اخلاص احلزااب  إىل الصاركم 

 .الصركم مجايات

 .املزطرة  فل عنل البناز  م الألي علم فرتة القانون لقوة انبهي

 لرريس وجهمامل الرساااااارل لبزاااااأليم أمري أن املنبلب لألقاضاااااي ميكن -. 2379 املادة

 فبقها، حيضاار نأ إخبار ، لال املؤساازاام رريسل وميكن البفأليزاام أمني إىل املؤساازاام

 . شخ ي  الع اهل اليت الرسارل كل فورا ليهإ يايل أن البفأليزم أمني عألى وجيل

 أو البناز  أو االسب راريم خمطط حي ر لذيا احلكم  الور  عنل اإلجراء هذا ينبهي

 .القضاريم الب فيم خبم عنل
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 رريس ميارسااااها ليتا لاألع ا  املباألقم راألجو املنبلب القاضااااي حيلد -. 2382 املادة

 .املانوي الصخص مزريو أو املؤسزم

 حي ااااااألوا نأ الزااااااالقم الفقرة يف وريناملذك لألشااااااخاص ميكن األجر، غياب يف

 .املنبلب القاضي هاحيلد إعانات عألى اارألبهم،ول هلم الصركم، أ و  من لاال بطا 

 وقف املتابعات الفرد(ة :الفصل الاالث

 دارنون هايقي   ضاااااريم دعوى كل قوياأل املزااااطرة فبح  كم يو ف -. 2382 املادة

 :إىل ارمي املذكور احلكم  بل نصأت ديون أ قاب

 املا ؛ نم مبألغ لأداء امللين عألى احلكم -

 .ا امل من مبألغ أداء لالم عقل فزذ -

 عألى أو ملنقوالتا عألى هؤالء يقي ه بنفيذلأل إجراء كل وياألق احلكم يو ف ك ا

 .الاقارات

 .قاحلقو فزذ أو سقوا  ارألم تحت احمللدة اآلجا  لذلك اباا او ف

 للينه الب ااااااريحل امللعى اللارن يقوم نأ إال اجلاريم اللعاوى او ف -. 2380 املادة

 يف لكنها  انونيم، ل اافم البفأليزاام أمني ساابلعاءا لال القانون، لقوة آنذار واوا اال

 .مبألغها و  ر ليونال إثبات إىل فقط ارمي احلالم هذ 

 .دينه ا ريح من لنزخم  قك ملأل اإلدالء امللعي اللارن عألى جيل

 موا ألم لال ل ادرةا له املقضي الصيء قوةل املكبزبم القرارات اض ن -. 2383 ملادةا

 .لاألمر املانى من لطألل احملك م ضبط االك  رف من الليون  ار م يف اللعوى،

 يف عأليها ن ااوص امل األك غري البنفيذ  رقو القضاااريم  اللعاوى ازااب ر  -. 2384 املادة

 .منه بادرة  موا ألبها لال أو للعوىا يف البفأليزم أمني إدخا  لال 1681 املادة
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 منع أداء الد(ون السابقة :الفصل الرابع

  بل نصااأ دين لك أداء منع القانون قوةل املزااطرة فبح  كم عن يرتال -. 2385 املادة

 . لور 

 وذلك لألقكم، لزااالقما الليون لأداء البفأليزاام ألمني يأذن أن املنبلب لألقاضااي ميكن

 نصاااااا مبالام ازاااابألطمه كانت إذا انونيا،  حمبوس شاااايء اساااارتجا  أو الرهن لفك

 .املؤسزم

 لطألل وذلك لزالقم،ا املادة ملقبضيات ر اخ مت ازليل أو عقل كل يألغى -.2386 املادة

 أو الاقل إلرام ذااري من البلاء سااانوات   ث  أجل داخل يقلمه م اااألقم  ذي كل من

 .ذلك من ءالبلا األجل يزري إلشهار،ل خيضع الاقل كان إذا و. اللين أداء

 رفاوقف سر(ان املبالغ املستحقة ع :الفصل اخلامس

 .فاعر املزبققم املبالغ سريان املزطرة فبح  كم يو ف -.2387 املادة
 احمللد احلكم ريذاا من البلاء عرفا بققماملزاا املبالغ سااريان يزاابأنف -. 2388 املادة

 .االسب راريم ملخطط

 حقوق املكرتي :الفصل السادس

 املكرتي يزاابفيل ،الاقل فزااذ مت إذا( 230-0225 ر م القانون( )جليلة)8923 املادة

 هذا عألى ال ق ااريذ يف زاابققا اليت أو املزاابققم شااهرا( 10) عصاار اإلثأ عن لامبياز

  جرد لها املطالبم ميكنه اليت و إليه متنح نأ ميكن اليت الباويضااااات وعن القرار

 .لالفزذ الب ريح

 املزاااااااااابقق اءالكر مجيع عن لألكبألم رنادا ذلك، عألى ع وة املكرتي، ويكون

 .املزطرة بحلف القاضي القرار عألى  قال ااريذ يف لها امل را والباويضات

 يزاااااابفيل لاقل،ا فزااااااذ يبم مل إذا (230-0225 ر م القانون)  جليلة 2923 املادة

 بل  املزااابققم الكراء نمث من األخرية شاااهرا( 10) عصااار اإلثأ عن ل مبياز املكرتي
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 مثن من شااهرا( 10) عصاار اإلثأ عن كذلك و املزااطرة لفبح القاضااي القرار  االور

 أن له جيوز وال. ارالقر هذا عألى ال ق ااريذ يف ازااااابقق اليت أو املزااااابققم الكراء

 الفبح،  رار ر اااالو لال يزاااابقق، الذي أو قاملزاااابق غري الكراء مثن لوفاء يطالل

 إذا ذلك و إسبققا ه ريذلبا اباا, الكبألم عألى لك،ذ عألى ع وة لصأنه، دارن هو والذي

 له امل نو م األك أن وأ لها اال بفاظ مت  ل اقلال خ   له املقلمم الضاااا انات كانت

  .كافيم اابرب املزطرة فبح  رار منذ

 مكرتي امبياز ف ن ؤجرةامل احمل ت ألثا  انبطا  أو ليع و  اال الاقل فزااذ يبم مل إذا

 ميكن و لفزااااذ،ا  الم مثل نفزااااها الطريقمل ميارس و الليون نفس يضاااا ن الاقار

 .انونا  املزبقق الكراء عقل زذلف يطالل أن لأل كرتي ذلك، عن فض 

 خب اااوص البجاري أل ااالا لارع وامبياز الاقار رتيمك امبياز لني اناز  و و   الم يف

 .األولويمل حيظى الذي هو األخري ذاه امبياز ف ن املنقولم، الانا ر لاض

 الكفالء :الفصل السابع

 اضاااامنيا ممضااا ون أو مظهرة كبببم،م اللبطامات احلامل لأللارن ميكن :2392 املادة

  ضاااريم، ا اافيم وأ ازااويم إلجراء خاضاااني ،االلبطام يف أكثر أو شااريكني لواسااطم

 .الوفاء متام إىل لزنل  االمسيم القي م لصأن للينه ي را أن

 :يب زكوا أن ال، مأ كانوا مبضامنني لألكف ء، ميكن ال

 االسب راريم؛ خمطط  قبضيات -

 .1687 ادةامل يف عأليه املن وص رفاع املزبققم املبالغ سريان لو ف -

 الب ااافيم وأ البزاااويم إلجراء خلاضاااانيا االلبطام يف لألصاااركاء يزااا ح ال :2390 املادة

 لها القيام مت ليتا األداءات لصااأن لاض ضاال هملاضاا رجو   ق يزاابا ألوا أن القضاااريم

 اللين مبالغ  و جم يفوق إجراء كل  قبضاااااى مامللفوع املبالغ جم و  كان إذا إال
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 لصااركاء لبطاماتاال ارايل وفق الفارض ذاه خي ااص احلالم هذ  يف واوالاه، أ اا 

 .اآلخر لباضا يض نهم الذين االلبطام يف امللين

 يف املؤساازاام لني اضااامنيا مكبببم لبطاماتال احلامل اللارن او اال إذا -. 2393 املادة

  كم  لور  بل ينهد من لبزبيق آخرين ألبطمنيم ولني  ضااريم  ا افيم  أو ازاويم   الم

 وحيبفظ البزااابيق هذا خ ااام لال إال للينه راي ااا أن ميكنه ال ف نه املزاااطرة، فبح

 .املزبقق البا ي يف لكافألنيوا االلبطام يف الصركاء ضل حبقو ه

 فيما بدينه يصررر  نأ الجزئي باألداء قام الذي الضررامن أو االلتزام في للشررري  يمكن

 .المدين ذمة إبراء في أداه ما كل يخص

 امتيازات األجور :الفصل الاامن

 أو ازااويم  الم يف البأل ذة وعقل الصااغل قلع من املبأايم الليون اضاا ن -. 2394 املادة

 الصااغل  انون يف حمللدةا واملقادير األسااباب عألى ميقو لألجور لامبياز  ضاااريم، ا اافيم

 .لالض انات املباألقم واأل كام

 فبح حلكم واليمامل أيام الاصااارة أ  اااا  لأج يف البفأليزااام أمني يزااالد -. 2395 املادة

 االمبياز ذات ا ا ال ديون كل املنبلب لقاضاااايا من  رار جمرد عألى ولناء املزااااطرة

 .اقاضوها أن مهل سبق اليت املبالغ خ م لال اخلاص

 الليون من أي  بل يونالل لهذ  الوفاء جيل ليه،ل ال زمم األموا  وجود علم  الم يف

 .األموا  من   يألم أو  ومن األخرى

 آخر، شااخص أي وأ البفأليزاام أمني من سااألفم ضااللف املذكورة الليون ازااليل  الم يف

 املبالغ   ااااو  جرد  له الوفاء وجيل قو هم  يف الا ا  حمل املقرض جراءها حيل

 .ذلك دون طا اج آخر دين أي  يام دون الضروريم
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 منع التقييد :الفصل التاسع

 احلكم لال مبيازاتاال وال الرهون وال يمالرمس الرهون اقييل ميكن ال -. 2396 املادة

 .املزطرة لفبح

 االسرتداد :الفصل العاشر

 لنصر الباليم أشهر ثمالث  أجل يف إال ملنقو ا اسرتداد ممارسم ميكن ال -. 2397 ملادةا

 .القضاريم  فيمالب أو البزويم لفبح القاضي احلكم

 من البلاء املزطرة حفب يوم إجيار عقل موضاو   يه اليت لألموا  لالنزابم  األجل يزاري 

 .انبهاره أو الاقل هذا فزذ ااريذ

 الاقل ارإشااااه ساااابق إذا ك الك، قه  إثبات من ما   ااااا ل يافي -. 2398 املادة

 .املا  هذا موضو 

 مت إذا ريا،جط أو كأليا عينيم، انتك إذا البضااااارع اساااارتداد ميكن -. 2399 املادة

 .فاسذ شرا ققحت إثر  ضاري،أو لقرار اءسو املزطرة فبح  كم  بل لياها فزذ

 لقرار مااينبه وأ البيع لفزاااااذ احلكم مت نإ و  بى االسااااارتداد يقبل أن جيل ك ا

 أ ي ت  ل الفزاذ  وأ االسارتداد  دعوى كانت إذا املزاطرة،  فبح حلكم  ضااري،ال ق 

 .الث ن أداء ريغ لزبل البارع للن من احلكم هذا  بل

 يف ازألي ها يبم مل  املا املؤسازام   إىل ساألم املر البضاارع  اسارتداد  ميكن -. 2422 املادة

 .املؤسزم هذ  حلزاب لبياها املكألف لالا ولم الوكيل خمازن أو خمازنها،

 لناء الليس، دون وهلاو اا  بل ليات  ل البضااارع نتكا إذا االساارتداد يقبل ال أنه غري

 . قيقم نقل وسنلات فوااري عألى

 عألى سواء أل ؤسزمل املزأل م البضاارع  من هلاين املوجود اسارتداد  ميكن -. 2422 املادة

 .امالكه حلزاب لبياها أو الوديام وجه
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 لكاملا األداء شاااارا حتت ملبياما البضااااارع اساااارتداد أيضااااا ميكن -. 2420 املادة

 فبح و ت اينهال موجودة البضاااااااااارع هذ  نتكا إذا مألكيبها، نقل مقالل لألث ن،

 الا أليات نم جم وعم ينظم حمرر يف ردي أن ميكن الذي الصااااارا هذا. املزاااااطرة

 األكثر عألى بالمك عأليه مبفقا يكون أن جيل ،األ راف لني عأليها املبفق البجاريم

 .البزأليم  ني

 خلا اااااما الصاااااروا نفس وفق لايأا االسااااارتداد ميارس أن ميكن -. 2423 املادة

 ضااااررا يصاااكل  ال ااساااارتداده كان إذا آخر منقو  ما  يف امللجمم املنقولم لاألموا 

 يف لالغ نقص إىل ساارتجا اال هذا يؤدي أن ودون فيه امللمج واملا  نفزااها لألموا  ماديا

 . لأل ؤسزم األخرى األ و   ي م

 يلي لني كانت ذاإ املثأليم، األموا  عألى الايأ االسااااارتداد  ميارس أن ميكن ك ا

 .اجلودة نفس ومن ال نف نفس من ألموا  مصرت

  اال، أدى  ل لبيعا مثن كان إذا السرتدادا ميكن ال األ وا  مجيع يف -. 2424 املادة

. لألوفاء أج  سااارتدادلاال املطالل اللارن من ىلرضااا مينح أن املنبلب لألقاضاااي وميكن

 املزاااطرة لفبح احلكم لال  اااقيح لصاااكل نصاااأ يند  ثالم  ينئذ الث ن أداء ويابرب

 .اجل اعيم

 .امللين فقم وا االسرتداد  ألل قبلي أن البفأليزم ألمني ميكن -. 2425 املادة

 يف يبت الذي نبلبامل القاضاااااي أنظار عألى لطأللا عرض يبم املوافقم، ااذر  الم يف

 .االسرتداد  قم

 أمكن يبه،مألك لصااااأن حتفظ  ل لبارعا كان ما  ليع إعادة مت إذا -. 2426 املادة

 أو ك بيالم ازأليم  موضاو  يكن مل أو يؤد مل لذيا الث ن من اجلطء أو الث ن اسارتداد 

 ااريذ عنل واملصاارتي امللين لني اجلاري احلزاااب يف اقييل  مت وال أوشاايك، ألمر ساانل

 .اجل اعيم املزطرة لفبح احلكم
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 اليت ألم را أن الوسااااارل لكل ثبااهإ لال البفأليزاااام، ألمني ميكن -. 2427 املادة

 أن األخري ذاه دفاها لقيم اكبزاااااابت  ل رونالقا اااااا ألنام  أو امللين زوج ميألكها

 .األ و  لاب إىل امل بألكات ضم يطألل،

 فرتة الر(بة :الفصل احلادي عشر

 لفبح حلكما ولغايم اللفع عن البو ف ااريذ من الريبم فرتة ابلأ -. 2428 ملادةا

 .دالاقو لباض لالنزبم لبو فا عألى سالقم ملة إضافم مع املزطرة،

 حتد(د تار(خ التوقف :الفرع األول

 ال أن جيل لذيا اللفع عن البو ف اريذا املزااااطرة لفبح احلكم يبني -. 2429 املادة

 .املزطرة فبح  بل شهرا صرع مثانيم األ وا ، مجيع يف يبجاوز،

 .احلكم ااريذ من فعالل عن البو ف للايم ابربا الباريذ، هذا احلكم يبني مل إذا

 أمني من للطأل وذلك مرات علة أو رةم اللفع عن البو ف ااريذ اأجيل ميكن

 .البفأليزم

 عصااار اخل زااام أجل انبهاء  بل املخب ااام حملك ما إىل الباريذ اغيري  ألل اقليم جيل

 الباليم أو لبناز ا خمطط أو االساااااااب راريم طخمط حيلد الذي لألقكم الباليم يوما

 .القضاريم الب فيمل احلكم مت إذا الليون  ار م إليلا 

 بطالن بعض العقود :الفرع الااني

 عن البو ف ااريذ للا امللين له  ام قاللم للون عقل كل لا   يابرب -. 2422 املادة

 .اللفع

 الزالقم الزبم ألشاهر ا يف املربمم مقالل لونل الاقود ابطل أن لألقك م كذلك ميكن

 .اللفع عن البو ف لباريذ

 كل أو أداء كل أو  قالل قلع كل ابطل أن لأل قك م ميكن -. 2422 املادة

 .اللفع نع البو ف ااريذ لال مللينا له  ام إذا كفالم أو لض ان اأسيس
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 إلطا  كنمي ال الزاااااااالقم، املادة مأ كا من واسااااااابثناء أنه، غري -. 2420 املادة

 اللين نصوء مع بطامنل أو  بل واملؤسزم بيابها  كانت مه ا الضا انات  أو الكفاالت

 .املض ون

 كأوشي ألمر سانل  وأ ك بيالم أداء ل اقم  1211 املادة أ كام متس ال -. 2423 املادة

 .املهنيم الليون عن البخأليل لأل قبضيات  بقا افويبه مت دين أو

 الك بيالم سا ل ضل امللفو  السرتداد دعوى رفعي أن البفأليزام  ألمني ميكن أنه غري

 الصيك من بفيلاملزا  ضال  وكذا لالزاقل  مراآل ضال  الغري، حلزااب  ساقل   الم أويف

 الزااااا بني هؤالء أن بتث إذا املبناز  اللين من لواملزاااابفي األمر لزاااانل األو  واملظهر

 .اللين حتويل أو مالبجاري الور م اكبزاب  تو اللفع، عن لالبو ف عألم عألى كانوا

 .املؤسزم  و أ مجع إعادة   ل لبط نا دعوى البفأليزم أمني ميارس -. 2424 املادة

 مل اااألقم  ممث ل ااافبه البفأليزااام نيأم من دعوى أسااااس عألى متكن -. 2425 املادة

 اللفع عن البو ف أخريا يف رمسيا أساااااه وا الذين ال أم دارنني األغيار إدانم اللارنني

 ذلك جراء  ااااالاحلا الضااااارر عن لألباويض جط ع زيادة أو امللين أموا  إنقاص أويف

 .اللارنني لكبألم

 حتد(د خصوم املؤسسة :الفصل الااني عشر

 التصر(ح بالد(ون :الفرع األول

 املزااطرة، فبح ور اال  بل ما إىل دينهم دالذين،ياو اللارنني كل يوجه -. 2426 املادة

 اللارنون شااخ اايا  صاااري. البفأليزاام أمني إىل هملليون ا اارحيهم املأجورين، لاساابثناء

 مو نهم يف احلا  ضىا ب وإذا شاهره ا،  مت اريإجي ارب ان عقل أو ضا انات  احلامألون

 . املخبار

 .سنل يف مثببم كنا مل وإن  بى لالليون الب ريح جيل 

 .اخبيار  من كيلو أو عون لواسطم أو لنفزه ليونلال لالب ريح يقوم أن لأللارن ميكن
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مدونة التجارة 526 

  قبضاااااى وناللارن ينبظم (:230-0225 ر م القانون( )جليلة) مكررة 2426 املادة

 دون و ل  البفأليزم منيأل خيو  البفأليزم، أمني ألهميث احتاد أو كبألم ضا ن  الفبح  رار

 .اللارنني كبألم لاسم الب رف غري 

  بى الفبح، لقرار لزاالقم ا لألفرتة دينهم يرجع ذينال اللارنني مجيع من الكبألم ابكون

 أن لصرا وذلك لقرار،ا هذا عألى ال ق ااريذ ىلإ راجع اسبققا ه أجل حتليل كان لو

 .له يابل ال دين اللين هذا يكون ال

 اللفع عن البو ف ااريذ نم ابلأ اليت الريبم فرتة  خ  امللين لها يقوم اليت الب اارفات

 أو اللارنني بألمك عألى لها حيبج ال ملزااااااطرة،ا لفبح القاضااااااي القرار لباريذ وانبهي

 .لها اال بجاج لالم الب ريح ميكن

 : الباليم ب رفاتال الريبم فرتة يف أجريت إذا لها  ل  بجاج  الألم غري اكون

 اقاريم؛ال أو املنقولم أل ألكيمل النا ألم عوض ل  الب رفات كل .7

 اآلخر؛ الطرف البطام من أكثر امللين البطام فيه جياوز مااوضم عقل كل .0

 لوفاء األمر ااألق ذاإ إال أجألها، حيل مل نلليو  ريقبه كانت مه ا وفاء كل .0

 جتاريم؛ ور م

 يف عادة ملقبولما الوفاء  رق غري ريقم  لأي جيري  الم لليون وفاء كل .2

 لطا ات أو اإل بطاعات أو البقويل أو األوراق وأ النقل مثل البجاريم املاام ت

 يف ع  م ارلطها ليونل اإلافا يم أو لقضاااريما القانونيم، املقا اام أو االرب ان

 .لينها ما

 عألى ؤساااسم ضااا ان كل و إافا ي ازي ي رهن أو إافا ي عقاري رهن كل .4

 .عأليها الباا ل سبق ليونل امللين، أموا  عألى يرتال منقو 

 رهن وأ حتفظيم ل ااافم  ضااااء له م ااارا عقاري لرهن مؤ ت ازاااجيل كل .3

 .حتفظي  يازي
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 احلقت إذا لباليم،ا لالب ااارفات اللارنني بألمك عألى اال بجاج لالم الب اااريح ميكن

 : ضررا لها

 الزبم خ   اجلاريم مالاقاري أو املنقولم كيملأل أل النا ألم عوض ل  الب رفات .7

 الريبم؛ لفرتة الزالقم أشهر( 3)

 احمل اااااألم أو مل نو ما الاقاريم أو املنقولم تالبأمينا عألى اجلاريم البقييلات .0

 عن امللين او ف لمحبا عألم عألى منها زبفيلامل يكون عنلما مب زمم، لليون

 اللفع؛

 عنل عألم ألىع امللين مع ملباامألنيا األشااااخاص  كان إذا لاوض الب اااارفات .0

 اللفع؛ عن امللين او ف حبالم الب رفات هذ  إلرام

 حبالم الوفاء عنل عألم عألى املزاابألم كان ذاإ مزاابققم، لليون الطوعي الوفاء .2

 .اللفع عن امللين او ف

 لالب ااااارفات اجاإل بج لالم لألب اااااريح لعوىل القيام و ل  البفأليزااااام ألمني ميكن

 النهاري احل ر إيلا  للا اللعوى هذ  ميارس أن نهميك وال الريبم فرتة خ   اجلاريم

 .الليون حلالم

 لداخ لالليون يحالب ااار اقليم جيل (:230-0225 ر م القانون( )جليلة) 7242 املادة

 لبألقي اب لةم جريلة يف املزاااااطرة  فبح م ك نصااااار  ااريذ من البلاء شاااااهرين  أجل

 خارج القا نني للارننيا إىل لالنزااابم لصاااهرين ألجلا هذا وميلد القانونيم، اإلع نات

 .املوريبانيم اإلس ميم اجل هوريم

 عصاار  زااممخ الب ااريح أجل ينبهي 1097 املادة يف إليهم املصااار املباا لين خيص في ا

 ال قا الباريذ ذاه كان إذا الاقل، موا ااألم نع البخألي عألى احل ااو  ااريذ لال يوما

 .األوىل قرةالف يف عأليه املن وص األجل لباريذ

 املزااطرة فبح  كم  االور لباريذ ملزاابققا اللين مبألغ الب ااريح يضاام -. 2428 املادة

 .القضاريم البزويم لممزأ يف املؤجل اللين  زط حتليل مع
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 .له ونامقر اللين يكون  ل الذي االمبيازأوالض ان  بيام الب ريح حيلد

 سااار  زاال الو نيم لا ألما إىل البقويل يبم ألجنبيم،ا لالا ألم لليون األمر يباألق عنلما

 .املزطرة فبح  كم  لور لباريذ ال رف

 :  أيضا الب ريح ويص ل

 عن نامجا يكن مل إذا ومبألغه اللين وجود اثبت أن شااأنها من اليت الانا اار .7

 ال؛ل مبألغه حيلد مل إذا ينلألل اقيي ا ذلك، ااذر وإن سنل،

 انفيذ مع ريانهاساا اساابئناف  الم يف رفاع املزاابققم املبالغ ا بزاااب كيفيم .0

 االسب راريم؛ خمطط

 .نطا  موضو  للينا كان إن اللعوى إليها رفات اليت احملك م إىل اإلشارة .0

 نزاااذ شاااكل ألىع الوثارق هذ  اقليم وميكن .اإلثبات وثارق جلو  لالب اااريح يرفق

 .اك يأليم ثارقو أو أ وهلا اقليم و ت يأ يف يطألل أن البفأليزم ألمني وميكن

 ديونه ومبألغ  ارنيهلل عأليها م اااد ا  ار م البفأليزاام ألمني امللين يزااألم -. 2429 املادة

 اليت احلالم ثناءلاساااب وذلك املزاااطرة فبح كم   ااالور لال األكثر عألى أيام مثانيم

 .اللفع عن لالبو ف حالب ري عألى لناء املزطرة فيها فبقت

 املبالغ إىل اإلشارة عم دارن كل مو ن أو ومقر اتالبز ي أو األمساء القار م هذ  اضم

 واالمبيازات اناتوالضاا  اللين و بيام زااطرة،امل فبح  كم  االور يوم يف املزاابققم

 .دين لكل املقرتنم

 ال 7121 املادة يف احمللدة اآلجا  داخل ريحلالب ااا القيام يبم ال  ين ا -. 2402 املادة

 ذاه عنهم املنبلب القاضااي فعر إذا إال اوز  مل اليت لغواملبا البوزياات يف اللارنون يقبل

 ال احلالم، هذ  يفو. إليهم ياود ال لب ااااريح ا علم ساااابل  أن يثببون عنلما الزااااقوا 

 .ألبهم  لباريذ املواليم وزيااتالب اقزيم يف إال املصاركم ميكنهم

 . 1213 املادة ياتملقبض خر ا شخ يا يصاروا مل الذين اللارنون لالزقوا يواجه ال
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مدونة التجارة 529 

  رار  لور ااريذ نم البلاء سانم  أجل داخل الإ الزاقوا  رفع دعوى ممارسام  ميكن ال

 .املزطرة فبح

 رفع إىل اميمر دعوى موضااااو   اكن ومل هال ي ااااارا مل اليت الليون دعوى انقضااااي 

 .الزقوا

 حتقيق الد(ون :الفرع الااني

 اإلعفاء من التحقيق :القسم األول

 واملطالبات يونالل مراجام جتل  (230-0225 ر م القانون( )جليلة) 2402 املادة

 أشاااهر األرلام   خ وجتري. الليون و أل اااو ا أه يم كانت مه ا وذلك لاالسااارتداد

 . الفبح لقرار املواليم

 ،عينوا إن واملرا بني لينامل حبضااور الليون لبقليم اااب البفأليزاام أمني لاملراجام ويقوم

 الو و  مض ون وفمظر لواسطم  انونيم ل افم  لاسابلعارهم  القيام لال غيالهم، أويف

 .مكبولا أثرا ختألف يألموس لأي أو لاالسب م إي ا   ألل مع

  رار نصر لباريذ لبالينيا الصاهرين  مهألم إنقضااء  ايمغ وإىل الفبح  رار  الور  من البلاء

 أ اااااااقاب أو اادينيال اللارنني مجيع عألى لجي القانونيم، لإلع نات  ريلة الفبح

 أمني أمام أللينل ساااااانلااهم  اقليم الا ا ، اءلاساااااابثن  لألكبألم، املكونني البأمينات

 . نهمديو سقوا  ارألم حتت وذلك البفأليزم

 اخب ااااااص اررةد خارج املقي ني للارننيا خب اااااوص أشاااااهر ث ثم املهألم هذ  اكون

 .اجل اعيم رةاملزط فبح أمامها جرى اليت احملك م

  اااالور  بل دعوى فعر الذي لأللين ساااانل عألى بوفرامل اللارن عألى االلبطام نفس ويقع

 أي غياب يف أو، سنل جل و له لالوفاء إدانم اراسب ل أجل من لالفبح القاضي القرار

 .كلارن  قه إثبات أجل من سنل،
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مدونة التجارة 502 

 يف و البيان، اهذ مع ساااانلااهم اقليم اداإلساااارتد يف احلق أ ااااقاب عألى جيل ك ا

 .عاديني ارننيد  ثالم يابربون البيان هذا غياب

 .اللين اقادم أجل سريان او ف إىل الزنلات اقليم يؤدي

  ااالر ضااا انات نم أواملزااابفيلين املزاااجألني هممن وخا ااام املاروفني اللارنني مجيع

 رار  نصر من يوما( 10) عصر اخل زم خ   أللينل سنلااهم يقلموا مل الذين نصارها، 

  رف من فوريمو شااخ اايم  ل اافم إخطارهم بانيي القانونيم، لإلع نات  ريلة الفبح

  ألل مع مضااا ونم رساااالم لواساااطم ذلك و إلجراءا لهذا القيام لوجوب البفأليزااام أمني

  و نهم ال بضاااء،ا عنل اوجه، مكبولا أثرا فختأل وساايألم لأي أو لاالسااب م إي ااا 

 .املخبار

 جرى كان إن  ا ،الا ميثل الذي لأل را ل ،احلاالت مجيع يف اإلخطار، نفس يوجه

 .اايينه

 أو لأللين همسااااانلاا اقليم علم عنل اد،اإلسااااارتد وأ اااااقاب اللارنني  قوق ازااااقط 

 شااااهرين  املهألم ذ ه اكون. لإلخطار سااااب مهم إل املوالي الصااااهر  مهألم يف اإلساااارتداد

 احملك م خب اصا داررة خارج يقطنون لذينا اإلسرتداد وأ قاب اللارنني خب اوص 

 .عيماجل ا املزطرة فبح أمامها جرى اليت

 أو ملزااااابنلاتا عألى لناءا:   (230-0225 ر م القانون( )جليلة)مكررة 2402 املادة

  راجام البفأليزاام منيأ يقوم امللين، و الا ا  رف  من املقلمم املاألومات من انط  ا

 أو امللين إىل ساااااب ا اإل لال الليون هلذ  ار م  يال و شاااااغل عقل عن الناجتم الليون

  رف من عأليها يؤشاار و الا ا  ممثل إىل الليون  م ار ابألغ و  انونيم ل اافم إساابلعاره

 .البجاريم أل قك مل الضبط لكبالم واود  البفأليزم  اضي

 يبألغ أن اللارنني لممث عألى جيل لألا ا ، ابماملرت الليون مراجام إجراءات خب ااااوص

 ميكن  ااولات،  وجود لم ا يف. املفيلة املاألوماتو املزابنلات  كافم الا ا  ممثل إىل

 البفأليزم،  اضاي  مامأ القضايم  رفع اال بضااء،  عنلو اإلداري، إىل البوجه الا ا  مل ثل
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مدونة التجارة 502 

 ألداء خي اااا اااه  الذي الو ت القانون لقوة يابربو الكب ان لواجل الا ا  ممثل يألبطم

 رب جهم من عنه وضيا لألا ل و با لبفأليزم،ا  اضي  رف من حملدة هي ك ا مه به

 . حلالما  زل امل في، أو اإلداري أو الا ل

. الا ا  ومناديل زاااماملؤسااا جلنم يف األعضااااء ثلم احل ايم نفس يف احلق الا ا  مل ثل

 البزااااويم زااااطرةم  وجل مرتابم اساااابصااااارة أو اسااااب ا  آخر نهايم مع احل ايم انبهي

 .القضاريم

 الو ااااو ، نمضاااا و مظروف لواسااااطم أو اشاااارةمب البفأليزاااام، ألمني اللارنون يزااااألم

 اليت واملبالغ الفبحل القاضاااي القرار  ااالور يوم عنل املزااابققم الليون  بألغ ا ااارحيا

 .ا ااهااسبقق ومواعيل ال ق ااريذ يف ازبقق

 .لأللين خم  ا يكون أن ب لحي الذي الض ان  بيام الب ريح يبني

 إثبات شاااأنها من اليت الانا ااار كافم يقلم نأ ذلك، عألى ع وة اللارن، عألى وجيل

 مل إن اللين هلذا قيي اا يارض وأن سنل  من زبنبجا ال كانت إذا ومبألغه اللين  قيقم

 .ا نط حمل اللين كان إذا لةاملباه احملك م يبني وأن  افيا يكن

 نزذ عألى احل و  ميكن اليت املزابنلات   األم، مف الرقم ضا ن  البقرير، لهذا وارفق

 .مألفااهم لاسب م إي اال لأللارنني البفأليزم أمني يقلم. منها

 أن ظهر إذا املضاا ونم ريغ الليون لبل يق القيام يبم ال  ضاااريم ا اافيم أو اناز   الم يف

 إال امل بازة الليونو القضاااريم امل اااريف بغطيمل امب ااا ااه ساايبم األ ااو  حتقيق نااج

 لإلداريني وماخل ااااا جطء أو كل حت يل مت عنلرذ اعبباري لصاااااخص األمر ااألق إذا

 .لالها وما 1262 أل ادةل  بقا ال أو املأجرين نيالوا اي أو القانونيني االجب اعيني

 البفأليزااام أمني يزاااألم القضااااريم، الب ااافيم أو الكألي البناز   الم يف -. 2400 املادة

 أو البناز  مثن بضاا ني ليانا الا ل، اوليه من لوا  شااهر أجل داخل املنبلب، لألقاضااي

 .وامل بازة هامن الااديم واخل وم لأل و  اقيي ا
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مدونة التجارة 500 

 البفأليزااااام أمني ظاتم   األقيه، ولال البيان، هذا عألى لناء املنبلب القاضاااااي يقرر

 .مهعل أو الليون لبققيق القيام ضرورة

 اقرتاحات أمني التفليسة :القسم الااني

 الليون لبققيق البفأليزاااااام أمني يقوم(230-0225 ر م القانون) (ماللم) 2403 املادة

 مراعاة مع  انونيم  فمل اسبلعاره لال أو ؤسزمامل رريس وحبضاور  املرا بني  زااعلة 

 .1632 املادة من الثالثم الفقرة مقبضيات

 أو ك  طا ن حمل اإلساارتداد أو نالضاا ا أو اللين كان إذا (:230-0225 ر م القانون

 أخرى، جهم نم البفأليزاام،  اضااي إىل جهم نم إخطارا، البفأليزاام أمني يوجه لاضااا،

 مع الو ااو    ونمضاا  مظروف لواسااطم  وذلك اأامل اإلسااارتداد  ااا ل  أو اللارن إىل

 اإلشاااار هذا يبني أن جيل مكبولا؛ أثرا ألفخت وساايألم لأي أو لاالسااب م إي ااا   ألل

 .القبو  أجل من اروضامل اللين مبألغ و النطا  سبل و حمل

 يوما( 10) عصار  مخزام  مهألم داداإلسارت   اا ل  أو ولأللارن (:230-0225 ر م القانون)

 ال و املنبلب ألقاضااايل شااافهيم أو مكبولم ياناتل ليقلم اإلخطار هذا ازاااألم ااريذ من

 هذ  اكون فأليزاام؛ الب أمني مقرت ات عألى رتضيا أن األجل هذا انقضاااء  لال ميكنه

 حملك ما اخب اااااص داررة خارج نياملقي  اللارنني خب ااااوص يوما( 62) ث ثني املهألم

 .عيماجل ا املزطرة فبح أمامها جرى اليت

 كصااافا فأليزااامالب أمني يال: (230-0225 ر م القانون()جليلة) مكررة 2403 املادة

 أمني يبني. اعرتاض وأ منازعم  يام دون من انونيالق األجل انقضاااااء لال فورا لألليون

 أو مؤ بم أو اريمنه ل ااافم الليون  بو  و   مقرت ااه الكصاااف هذا ضااا ن البفأليزااام

 .رفضها

  بيام احلالم، هذ  ويف ، لأللين مل بازةا أو الااديم ال ااااااافم الكصاااااااف يبني ك ا

 .الض ان
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مدونة التجارة 503 

 .مؤ بم ل فم عادي كلارن قطف دينه ض ان يف املطاون اللارن يقبل

  اضي  رف من أليهع البو يع و مراجابه الل الضبط كبالم للى الليون كصاف  يود 

 : الباليم لانا را دين كل  بالم يبني الذي البفأليزم

 لألقبو ؛ واملؤ بمأ النهاريم وال فم املقبو  املبألغ .7

 ض ان؛ال  بيام احلالم، هذ  يفو وامل بازة الااديم اللين  فم .0

 جما  يف داخ  ليس النطا  كان وأ البق  لزاااااا عألى  ضاااايم كانت إذا .0

 .اخب ا ه

 لالم اي اار أن أو جاعااساارت أو دينا جطريا أو ألياك يألغي أن املنبلب لألقاضااي جيوز ال

  ااا ل أو للارنا  انونيم ل اافم إساابلعى وأ إسااب ع  ل يكون أن لال إال اخب ااا ااه

 إي ااااا   ألل عم مضاااا ونم رسااااالم لواسااااطم م،البفأليزاااا أمني و امللين و اإلساااارتجا 

 .كبولام أثرا ختألف وسيألم أي أو لاالسب م

 إيلا   ااااوصخب اإلساااارتجا  وأ ااااقاب ننياللار ل خطار فورا الضاااابط كاال يقوم

 عألى ع وة قانونيم؛ال لإلع نات جرارل علة أو  ريلة نصاار  لواسااطم الليون كصااف

 .الليون كصف من كامألم خمنز لأللارنني الضبط كاال يرسل ذلك،

 أو ديونهم غيتأل الذين اإلساااارتجا  قابوأ اااا لأللارنني الضاااابط كاال يرساااال ك ا

 اإللغاء، هذا ميبألغه إخطارا ضااااا انااهم، ترفضااااا أو جطريا أو كأليا إسااااارتجاعااهم

 .مكبولا أثرا ألفخت وسيألم أي أو االسب مل إي ا   ألل مع مض ونم رسالم لواسطم

  كم  لور من ءالبلا أشهر سبم أ  ا  جلأ داخل البفأليزم أمني يال -. 2404 املادة

 اساااب م مع البوالي عألى م  ظااه ل للاء ؤسااازااامامل رريس مطالبم لال املزاااطرة، فبح

 أو الرفض أو القبو ل ا رتا ااه مع لها مل ااااراا لالليون  ار م لالليون، الب اااارحيات

 .املنبلب ضيالقا إىل القار م لبفأليزما أمني ويزألم. احملك م عألى اإل الم
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مدونة التجارة 504 

 قرارات القاضي املنتدب :القسم الاالث

  بو  زاااااااامالبفألي أمني ا رتا ات ألىع لناء املنبلب القاضااااااااي يقرر -. 2405 املادة

 .اخب ا ه يف لخلا ال املنازعم أن أو اريمج دعوى وجود إما اللينأورفضهأويااين

  رف من فيه ز منا دين أو االخب اااص يف املنبلب القاضااي يبت  ين ا -. 2406 املادة

 .لالبو ل إلشاارا مع مض ونم لرسالم لضبطا كاال اللارن،يزبلعيه ا أو املؤسزم

 يف ابت اليت لالقرارات أو االخب ااااص لمع لقرارات األ راف الضااابط كاال يصاااار

 .لالبو ل إلشاارا مع مض ونم لرسالم أيام مثانيم أجل داخل اللين يف املنازعم

 يغالببأل وحيلد. عاديم رساااالمل اللارنني إىل فيها ملناز ا غري الليون لقبو  القرارات ابألغ

 جهم من لها  رن اليت واالمبيازات والض انات جهم، من أجأله من اللين  بل الذي املبألغ

 .أخرى

 ف ن ملزااطرة،ا فبقت اليت احملك م اخب اااص من املوضااو  كان إذا -. 2407 املادة

 وخيو  ئناف،االساااب  حمك م أنظار عألى رضيا املنبلب القاضاااي  أوامر ضااال  الطان

 ااريذ من ايوم عصاااااار  مخزاااااام  أجل داخل يزاااااام البفأل أمني و وامللين لأللارن الطان

 .البفأليزم ألمني لالنزبم القرار ااريذو وامللين، لأللارن اإلشاار،لالنزبم

 أمني عألى يرد مل الذيو لاضاا  أو ك  دينه يف طا ن و ع الذي لأللارن ميكن ال أنه غري

 ألمني ال رتاا املؤيل لباملنب القاضااي أمر يف يطان أن القانوني، األجل داخل البفأليزاام

 .البفأليزم

 لالم القاضي قرارال ابأليغ يؤدي أخرى،  محمك اخب اص من املوضو  يكون  ين ا

 خ هل ا جيل انشااهر ملاه أجل سااريان إىل املنبلب القاضااي عن ال ااادر االخب اااص

 .لزقواا  ارألم حتت املخب م ك ماحمل إىل اللعوى يرفع أن امللعي عألى

 إ(داع قائمة الد(ون :الرابع القسم

 اليت الخب ااااصا علم  رارات أو رفضاااها وأ اللين  بو   رارات الرج -. 2408 املادة

 .احملك م ضبط لكبالم ود ا  ار م يف املنبلب القاضي لها ينطق
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مدونة التجارة 505 

 اليت حملاكما عن ال ااااادرة القرارات صخي في ا الا أليم عألى احلكم نفس يزااااري

 ةاملاد من والثالثم ألوىلا الفقراني يف عأليها ن ااوصامل الصااروا وفق اللعاوي رفاب ليها

1207. 

 املذكورة الليون  ار م أن يفيل الرمسيم اجلريلةل ليان لنصر فورا الضبط كاال يقوم

 البقلم إمكانيم املانيني لألغيار وأن لضاااااااابط،ا لكبالم مودعم األوىل ة الفقر يف

 .النصر هذا ااريذ نم يوما عصر مخزم أجل داخل لبصكيهم

 .لضبطا لكبالم الليون ار م  عألى يطألع أن شخص لكل ميكن -. 2409 املادة

 مطالب األغيار :القسم اخلامس

 : املانيني لألشخاص ميكن -. 2432 املادة

 عن ادرةال اااااا القرارات عألى  ااااااومماخل عن اخلارج ماارضاااااام يقلموا أن -

 1207 املادة نم والثانيم األوىل رانيالفق يف عأليها املن ااااااااااوص احملاكم

 الليون؛  ار م يف واملض نم

 . املنبلب قاضيال عن ال ادرة لنهاريما القرارات ضل ماارضم يقلموا أن -

 يوما عصاار زااممخ أجل داخل و اارض  ااومماخل عن اخلارج ماارضاام اقلم أن جيل

 .1208 املادة يف إليه املصار الرمسيم ةلاجلريل النصر ااريذ من األكثر عألى

 البفأليزاااااام أمني إىل االسااااااب ا  لال  اارض املنبلب القاضااااااي يبت -. 2432 املادة

 . انونيم ل فم هماسبلعار امل ألقمأولال ذات واأل راف

 .لالبو ل شااراإل مع مض ونم رسالم اسطملو القرار لببأليغ الضبط كاال يقوم

 ااريذ من وماي عصاار مخزاام خ   الساابئنافا حمك م عألى القرار ضاال الطان يارض

  لور ااريذ من البلاء يهإل لالنزبم األجل يزري لذيا البفأليزم أمني لاسابثناء  الببأليغ،

 .القرار

 ع أليات انبهي عنلما:  (230-0225 ر م القانون( )جليلة) مكررة 2432 املادة

  انونيم ل فم سبلعارها لال أو امللين حبضرة زام البفألي أمني يقوم امل بألكات، ا افيم 
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مدونة التجارة 506 

 أثرا ختألف ألموسااي أي أو الو ااو  ضاا ونمم رسااالم لواسااطم الضاابط، كاال  رف من

 نهايم يثبت حمضاااارا حيرر الذي لبفأليزااااما  اضااااي إىل احلزااااالات لبقليم مكبولا،

 .الب فيم ع أليات

 واف اااال، بألكاتامل  ا اااافيم خببم انطق ليتا البجاريم احملك م إىل احملضاااار يبألغ

 .ودارنيه امللين رف  من البفأليزم أمني  زاب عألى اإلعرتاضات يف املناسبم، لنفس

 عألى مطالبااهم ممارسااااام يف احلق اللارنون ويزااااارتجع القانون حبكم اإلحتاد ينقل

 .انفراد

 خبم لقرار انطق ليتا املخب اام احملك م رريس  نف و بوهلا، ديونهم مراجام متت وإذا

 اللين من املقبو  ملبألغوا االحتاد و ل نهاريم فمل ااا الليون  بو  إىل يصاااري املزاااطرة،

 . له مطالبا لقي الذي وذلك

 ألن  الل ريغ ويكون الضاااابط كاال من ايملان البنفيذيم لال اااايغم احلكم يصاااا ل

 .الطان  رق من  ريقم لأي فيه يطان

 لاجلريلة أو/و مالقانوني لإلع نات  ريلةو البجاري لالزاااااااجل اخلبم  رار ينصااااااار

 .الرمسيم

 موا األ اوجل مل إذا: (230-0225  مر القانون( )جليلة)ثالثامكررة 2432 املادة

 لأل قك م كنمي إك اهلا، أو امل بألكات ا اااافيم ع أليات إجراء أجل من الكافيم

 اقضاااي أن و ات،األ من و ت أي ويف لبفأليزاااما  اضاااي من اقرير عألى لناء املخب ااام

 . األ و  فايمك لالم الا أليات ل  فا  األقاريا، و بى م ألقم ذي كل من لطألل

 .الرمسيم لاجلريلة أو/و القانونيم لإلع نات ريلةج ويف البجاري لالزجل القرار ينصر

 مطالبااه ارسااابهمم يف احلق دارن كل إىل  اااو ،األ كفايم لالم اإل فا   رار يايل

 .فرديم ل فم
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مدونة التجارة 507 

 اإل فا  ااريذ من هرأشاا ث ثم خ   الضاابط بالمك للى  زااالااه البفأليزاام أمني يود 

 .األ و  كفايم لالم

 أجل من أيام مثانيم ممهأل لليه لأن خمال م، للمقا فورا، امللين الضابط  كاال خيطر

 .اإل بضاء عنل إعرتاضات، إللاء

 .عرتاضاتإ وجود  الم يف املخب م احملك م ابت

 و الليون   ااااار لال: (230-0225  مر القانون( )جليلة) رالاامكررة 2432 املادة

 ف نه ال ااألح، عألى ي ااادق  رار لواسااطم اقفل مل القضاااريم الب اافيم مزااطرة أن  املا

 البفأليزم أمني أو نامللي من لطألل فرتة، أي يف اقضاي،  أن املخب ام  لأل قك م ميكن

 عنلما أو زااااابققمم ديون وجود علم عنل  اعيماجل املزاااااطرة ل  فا  األقاريا  بى و

 املبالغ زااااابود ا عنلما أو املا  من كفيي ما البفأليزااااام أمني ا ااااارف حتت يكون

 .اكأليفا و عرفا ل زمما املبالغ و اللين أ ل من املزبققم

 املبألغ يود  إلساااب م،ل رفضاااه أو اغيبه أو لارننيال من أكثر أو وا ل فقلان  الم يف

 لاخلطينم أو يلالرب أو م اارفيم مؤساازاام  لىل خا اام ل اافم يفبح  زاااب يف املزاابقق

 .ال مخم مقام اإليلا  إثبات يقوم و الاامم

 الصااااروا ققحت يؤكل الذي البفأليزاااام اضااااي  اقرير عألى لناء اإل فا  لهذا ي اااارا

 .املادة هذ  من 0 و 1 لالفقراني عأليها املن وص

  أو/و لقانونيما لإلع نات  ريلة أو بجاريال لالزاااااااجل القرار لنصااااااار القيام جيل

 .الرمسيم لاجلريلة

 الصاااروا ضااا ن ااه زاااال البفأليزااام أمني يقلم لأك ألها، املزااابققم الليون وفاء لال

 .أع   لاملادة عأليها املن وص



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 508 

 ي املؤسسةالعقوبات املتخذة ضد مسري :الباب الفرعي اخلامس

 العقوبات املالية :الفصل األول

 لصخص والفاألينيالقانونيينأ املزريين ألىع الف ل هذا مقبضيات اطبق -. 2430 املادة

 مزاااااطرة اجهبهمو يف افبح ا ب اااااادي نصااااااا وذي اخلاص القانون إىل منبم مانوي

 .القضاريم لألبزويم

 .املانويم األشخاص ملزريي اللار ني مل ثألنيا الطبيايني األشخاص كل كذلك واانى

 يف عأليها ملن ااوصا املاليم الاقولات ارل  اال املخب اام احملك م اكون -. 2433 املادة

 .ملزطرةا فبقت اليت احملك م هي الف ل هذا

 القانون من مانوي شااخص  اجتا  ملزااطرة ا ساااري خ   من يظهر  ين ا -. 2434 املادة

  الم يف لأل قك م، ميكن األ ااااو ، لاب يف نقص ا ب ااااادي نصاااااا ذي اخلاص

 جطريا، أو ألياك حت يأله، اقرر أن لنقص،ا هذا يف البزااايري،سااااهم  يف خط    اااو 

 .فقط منهم ألباضل أو املزريين لكل ال، أم اضامنيا

 خمطط حيلد يالذ احلكم  االور من لبلاءا ساانوات ث   مضااي لال اللعوى ابقادم

 .لقضاريما لالب فيم القاضي احلكم ااريذ ف ن ذلك، غياب يف و البزويم،

 لأل ؤسااازااام، املاليم الذمم يف األوىل لألفقرة اطبيقا ناملزاااؤولو يلفاها اليت املبالغ الخل

 خمطط يف هاعألي املن ااوص  الكيفيات فقو املؤساازاام   اساااب راريم  الم يف وخت ااص 

 .اللارنني لني ي اف لالبناسل املبالغ هذ  وز ا افويبأوا فيم، وعنل. االسب راريم

 حت يألهم مت لذينا املزؤولني جتا  ملزاطرة ا افبح أن احملك م عألى جيل -. 2435 املادة

 .اللين هذا نم ذمبهم يربروا مل لذينا منها، ك أولاضا مانوي شخص خ وم

 احملك م عألى لجي ما، لصركم القضاريم مالب في أو البزويم  الم يف -. 2436 املادة

 أن ميكن مزااؤو  لك جتا  القضاااريم الب افيم  أو البزااويم مزااطرة افبح أن املخب ام 

  :الباليم الو ارع إ لى  قه يف اثبت
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مدونة التجارة 509 

 اخلا م؛ أمواله كانت ول ك ا املؤسزم أموا  يف الب رف .7

 إخفاء  ل  الصركم سابار  حتت خ ايم شا  م األقم  ألجل جتاريم عقود إلرام .0

 ا رفااه؛

 ألغراض هام اااحل مع يبنافى لصااكل هاارب ان أو الصااركم أموا  اساابا ا  .0

 مباشرة؛ غري أو مباشرة م ا  لها له أخرى مؤسزم لبفضيل أو شخ يم

 ميكن ال مشخ ي مل ألقم اازافيم  فمل ا  عجط له حي ال  اسابغ    موا األم  .2

 اللفع؛ نع الصركم او ف إىل يؤدي أن إال

 أواالمبنا  ركم،الص حماسبم وثارق خفاءإ عألى وه يمأوالا ل حماسبم مزاك  .4

 القانونيم؛ للألقواع موافقم حماسبم كل مزك عن

 الصااركم خ ااوم يف الطيادة أو منها، ءأوجط األ ااو ، كل اخب سااأوإخفاء .3

 الليزيم؛ لكيفيم

 . قيقم كامألمأوغري ريغ حملاسبم واضقم، لكيفيم املزك، .1

 ساااااااااري نم فرتة أي يف: (230-0225 ر م القانون( )جليلة) مكررة 2436 املادة

 األشااخاص ق  يف الصااخ ااي  لاإلف س  ااراا أن املخب اام احملك م عألى املزااطرة،

 :الباليم األفاا  اراكبوا الذين

 أ روا أو  ااوهلاأ من جطءا أخفوا أو ااخبألزااو أو بهممؤساازاا   زااالات أخفوا .7

 يم؛ قيق غري لليون الليزيه لكيفيم

 شااخص طملواساا سااواء الصااخ اايم، بهمم ااألق ألجل جتاريا نصااا ا مارسااوا .0

 ا رفااهم؛ إخفاء  ل  اعبباري شخص سبار حتت أو آخر،

 واهلمأم كانت لو ك ا عبباريا شاااااااااخص أموا  أو ارب ان اسااااااااابا ألوا .0

 الصخ يم؛
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مدونة التجارة 532 

  ألح عألى ،ملؤسازابهم   أو شاخ ايا   رلاهملفا لألبلليس،   ارسابهم    األوا،  .2

 لالرذ؛ إلغام  مت

 جرت أو له ياذر ال إه ا  أو نيم لزااوء  االأع جتاراهم اساابغ   يف اراكبوا .4

 لواسطم مبينم هي ك ا البجارة أعراف و لقواعل خطرية ل افم  خمالفم منهم

 .1263 املادة

 الذين ارياعبب لصخص املزاريين  ق  يف الصاخ اي   لاإلف س كذلك ي ارا  .3

 .لالبلليس البفالس وأ لالبق ري لالبفالس إدانبهم ابم

 أو نيم ءلزاااو أع اال اال: (230-0225  مر القانون( )جليلة)ثالثا مكررة2436 املادة

 :البجارة وأعراف لقواعل جزي م خمالفم أو له ياذر ال إه اال

 أو عام ملير وأ رريس أو إداري أو ريمزاااا وظيفم أو جتاري نصاااااا ممارساااام .7

 املوريباني؛ ريعالبص عأليه ينص ملنع خ فا م في

 لها املارتف هنيمامل ولألعراف حملاسبما لقواعل مطالقم  زاالات  مزاك  غياب .0

 املؤسزم؛ أله يم لالنظر

 من لبقققا اأجيل لغيم اجلاري لزاااااارا من أ ل لث ن البيع   ااااال الصاااااراء .0

 إلف سل مؤديم وساااااارل الق ااااال، نفسل اسااااابا ا ، أو اللفع عن البو ف

 أموا ؛ عألى لألق و 

 إلرامها، و ت فر مم أنها ثبت لالبطامات ل،مقال ودون الغري حلزاب الباهل، .2

 م؛املؤسز أو امللين لوضايم لالنظر

 جتر أن إال ميكن ال اازااااافيم  ااااافمل الاجط ظل يف اإلسااااابغ   موا اااااألم .4

 .اللفع عن البو ف إىل املؤسزم

 لأل قك م يزااااااااوغ: (230-0225  مر القانون( )جليلة) رالاا مكررة2436 املادة

 : لذينا لاإلدارة القار ني  ق يف الصخ ي لاإلف س ا را أن املخب م
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مدونة التجارة 532 

 الذين أو ع  أ املادة يف إليها ملصاااااااارا األك غري جزاااااااي م أخطاء اراكبوا .7

 ة؛الكفاء علميي أنهم   ء يظهرون

 اللفع؛ عن رياالعببا الصخص لبو ف ما،يو ث ثني أجل خ   ي ر وا، مل .0

 له؛ إلطامهم مت الذي الصركم ديون من اجلطء يزلدوا مل .0

  ق من يم،اإلعببار األشااااخاص  دارةل لألقار ني الصااااخ ااااي  اإلف س حيرم .2

 عألى اعيم،مج مزطرة ضلهم ملفبو ما األشخاص هذ  مجايات يف الب ويت

 الغرض ذاهل البفأليزاااام  اضااااي ياينه وكيل  رف من احلق هذا ميارس أن

 .البفأليزم أمني من لطألل

 أليزاام،البف أمني عألى: (230-0225  مر القانون( )جليلة)خامزااا مكررة2436 ملادةا

 ممثل فورا لها خيرب أن الصااخ ااي، اإلف س اربر أن شااأنها من و ارع عألى يطألع عنلما

 . أيام ث ثم خ   لبقرير وافيه اي و البفأليزم و اضي الاامم النيالم

 البقرير، هذا مثل يابغ يف و املخب م احملك م ىلإ البقرير هذا البفأليزم  اضي يوجه

 .املخب م  ماحملك رريس إىل موجه قريرا ل علاد نفزه، األقاء من يقوم، ف نه

 احملك م رريس قومي البفأليزاام،  اضااي أو بفأليزاامال أمني اقرير عأليه يارض أن  جرد

 الضاااابط كاال نم لانايم و  ضاااااري غري راءل ج اساااابلعاء، لبوجيه فورا املخب اااام

 أيام لث انيم حملد، ومي يف لأل ثو ، االعبباري الصااااخص إدارة عألى القار ني و لأل لين

 احملك م  رف من إليهم االساااااب ا  أجل نم املخب ااااام، احملك م أمام املوعل  بل

  انونيم ل فم اسبلعاره لال أو البفأليزم أمني ضارة حب عألنيم جألزام  يف املألبئ م املخب ام 

 .مكبولا ثراأ ختألف وسيألم أي أو ض ونمم رسالم لواسطم الضبط، كاال  بل من

 نامللي عألى جيل: (230-0225  مر القانون( )جليلة) ساااادساااا  مكررة 2436 املادة

 و شخ يا ميثألوا أن ،اللعوى يف أدخألوا الذين رياالعببا الصخص إدارة عألى والقار ني
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مدونة التجارة 530 

 مؤه  شااااخ ااااا نهمع ينيبوا أن  انونيم،  اااافمل مربر مانع وجود  الم يف ميكنهم،

 .اللعوى أمامها ماملقام احملك م أمام أل رافا متثيل أو  زاعلة لألقيام  انونيا

 أو شااااخ اااايا   ثو لأل اإلعبباري الصااااخص   دارةل القار ون أو امللين يزاااابجل مل إذا

 جليل من ارهملاساااابلع اقوم أن املخب اااام ماحملك  عألى ف نه عنهم، ممثل لواسااااطم

 اكرر  الم ويف لزاالقم ا املادة يف الواردة األك لمث واآلجا  ال ايغ  نفس ضا ن  لأل ثو ،

 .إليهم لالنزبم ا ضوري املخب م احملك م ابت الغياب،

 عن النظر غضل البجاري، الزاااجل يف لصاااخ اااي ا لاإلف س القاضااايم القرارات اقيل

 الزااوالق قيفم اا خب ااوص اجلناريم إلجراءاتا  انون يف عأليها املن ااوص البقييلات

 .الالليم

 حبكم يؤدي،: (230-0225  مر القانون( )جليلة) ساااااااالاا مكررة 2436 املادة

 : مالبالي الاقولات إىل لصخ يا لاإلف س القاضي القرار القانون،

 أو البزااايري أو اإلدارة اخل اااوص وجه وعألى البجارة مطاولم من الصاااامل املنع -

 اعبباري شاخص  أي وأ فرديا شاك   ابخذ اريمجت ملؤسازام   املرا بم أو املليريم

 ا ب ادي؛ نصاا له

 هلذ  ناخل أو ك نبخل سااااااواء نبخاليما ع وميم وظيفم ممارساااااام من املنع -

 الوظيفم؛

 ؛ املهأ لألب ثيل وأ  ضاريم أو إداريم ظيفملو  الم لأي امل ارسم من املنع -

 ال اليت ملاه دحتل أن الصااخ ااي،  اإلف سل اقضااي عنلما املخب اام، احملك م عألى

 مع القانون كمحب انبهي ساانوات عصاار عألى لاطي أو ساانوات ث   عن اقل أن ميكن

 اإلف س عن لناجتما واحلقوق األهأليم من رمانواحل البجريل احمللد، أجألها انقضااااااء

 .الصخ ي

 اصاااا ل لزاااالقم، ا املادة ملقبضاااايات طبيقاا املفبو م املزااااطرة  الم يف -. 2437 املادة

 .الصركم خ وم يم،الصخ  اخل وم إىل لاإلضافم اخل وم،
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مدونة التجارة 533 

 .الصركم ا جت املزطرة فبح  كم يف حمللدا الباريذ هو اللفع عن البو ف ااريذ

 ملخطط احمللد حلكما  لور ااريذ من البلاء سنوات ث   اجل خ   اللعوى ابقادم

 .القضاريم فيمالب   كم  لور ااريذ ذلك، بغيا يف أو البناز  أو االسب راريم

 اضااااااع 1263 إىل 1262 من املواد يف عأليها املن ااااااوص احلاالت يف -. 2438 املادة

 .البفأليزم أمني من لطألل وأ األقاريا اللعوى عألى يلها احملك م

 املزاااريين أو املزاااري اسااابلعاء يبم لف ااالا هذا مقبضااايات اطبيق ألجل -. 2439 املادة

 عن إليهم االساااب ا  ل ب األ ل عألى أيام انيممث  انونيم ل ااافم اخل اااومم، يف الطرف

 .احملك م ضبط كبالم  ريق

 .بفأليزمال أمني لاسبلعاء الضبط كاال يقوم

 .ملنبلبا القاضي اقرير إىل سب ا اال لال عألنيم جألزم يف احملك م ابت

 األ راف إىل ف لال هلذا اطبيقا ل ادرةا القرارات الضبط كاال يبألغ -. 2442 املادة

 نصاااار هلا خمو   ااااقيفم يف منها زاااابخرجم وينصاااار البجارة سااااجل يف إليها ويصااااار

 يف الغرض هلذا ملخ اا ااما الألو م عألى وااألق لرمسيما اجلريلة ويف القانونيم اإلع نات

 .احملك م

 سقوط األهلية التجار(ة :الفصل الااني

 أو البزاايري أو ملليريما اإلدارةأو منع لبجاريما األهأليم سااقوا عألى يرتال -. 2442 املادة

 ولكل رفيم  أو جتاريم مؤساااازاااام لكل شاااارة،مبا غري أو مباشاااارة ل اااافم املرا بم،

 .ا ب ادي نصاا ذي مانوي شخص

 أجل من زاااطرةامل مرا ل مجيع يف لهاي اضاااع أن احملك م عألى جيل -. 2440 املادة

  بياي شاااخص لك عن البجاريم األهأليم لزاااقوا اال بضااااء، عنل لاحلكم، النطق

 :الباليم األفاا  لىإ   قه ثبببفي  ريف كل عن أو ااجر
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مدونة التجارة 534 

 عن البو ف إىل دييؤ أن إال ميكن ال زفيماا ل فم عجط له اسبغ   موا ألم .7

 اللفع؛

 كل إخفاء ألىع الا ل أو القانونيم لأل قبضااايات وفقا حماسااابم مزاااك إغفا  .0

 منها؛ الباض أو احملاسبم وثارق

 لكيفيم  اااااوماخل يف الطيادة أو نهام األ اااااوألوجطء كل اخب ساااااأوإخفاء .0

 .الليزيم

 لاحلكم، النطق لأج من املزطرة مرا ل يعمج يف يلها اضاع  أن احملك م عألى جيل

 القانون إىل نبمم مانوي مزري،شخص كل عن يمالبجار األهأليم لزقوا اال بضاء عنل

 أ ل ا رتف ال، أم امأجور وا ايا، أو انونيا  كان سااواء ا ب ااادي وذينصاااا اخلاص

 .1263 املادة يف عأليها املن وص األفاا 

 اجل من زاااطرةامل مرا ل مجيع يف لهاي اضاااع أن احملك م عألى جيل -. 2443 املادة

  ؤسازاام  مزاؤو   لك عن البجاريم األهأليم لزاقوا  اال بضااء،  عنل لاحلكم، النطق

 : الباليم األفاا  أ ل  قه يف ثبت

 خ فا جتاريم مشاارك إدارة أو ازاايري ه مم أو أو ريف جتاري نصاااا ممارساام .7

 القانون؛ عأليه نص ملنع

 وساااارل سااابخلاما أو اجلاري الزاااار من  لأ لث ن البيع   ااال لصاااراء القيام .0

 أو املزاااااطرة افبباا اجبناب لغيم ذلكو أموا ، عألى احل اااااو  ألجل جمقفم

 اأخريها؛

 أثناء كربى يمأه  اكبزااابت لالبطامات ،مقالل ودون الغري، حلزااااب القيام .0

 املؤسزم؛ وضايم لاعببار عقلها

 اللفع؛ عن فلالبو  لالب ريح يوما رعص مخزم أجل داخل القيام إغفا  .2
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مدونة التجارة 535 

 فرتة خ   آلخرينا اللارنني  زااااب عألى ارند ديون لأداء نيم ساااوء عن القيام .4

 .الريبم

 كل نع البجاريم األهأليم زاااااقوا ل اقضاااااي  أن احملك م عألى جيل -. 2444 املادة

 .يبق أله الذي اأ وهل عجط يزلد مل الصركم يف مزؤو 

 اضع أن جيل 1220 إىل 1220 من املواد يف عأليها املن وص احلاالت يف -. 2445 املادة

 وكيل أو أليزااااااااامالبف أمني  ألل عألى لناء وأ اللعوى عألى األقاريا يلها احملك م

 .اجل هوريم

  قبضى ل ادرةا القضاريم القرارات عألى 1222 ادةامل يف املصاارإليها  املقبضايات  اطبق

 .الف ل هذا

 داخل لبجاريم،ا األهأليم من حملرومنيا املزااااريين ا ااااويت  ق ميارس -. 2446 املادة

 ااينه وكيل  رف من املااجلم، زااااطرةمل اخلاضااااام البجاريم، الصااااركات مجايات

 .البفأليزم أمني  ألل عألى لناء الغرض، هلذا احملك م

 أو سااااااه همأ لبفويت منهم، لاضااااااا أو يناملزااااااري هؤالء األطم أن لأل قك م ميكن

 القيام لال اري ضاا وكيل لواسااطم جربا هالبفويب اأمر أو الصااركم، داخل   اا ااهم 

 األ اااو  من لنا  اام ا احل اام   ي م ألداء لبيعا مبألغ وخي ااص  اال بضاااء،  عنل خبربة

 .املزريين عااق عألى اليت

 من حلرمانا البجاريم األهأليم زاااااقوال القضااااااري احلكم عن يرتال -. 2447 املادة

 احلكم مت بياي  شااخص كل األهأليم علم صاا لوي. انبخاليم ع وميم وظيفم ممارساام

 من البلاء لقانون،ا لقوة األهأليم، علم او مف ويزاااااري القضااااااريم، لالب ااااافيم عأليه

 .لاألمر املاأ إىل املخب م الزألطم اوجهه الذي اإلشاار

 هلا خمو  جريلة أو يمالرمس اجلريلة يف لبجاريما األهأليم لالم القاضااي احلكم ينصاار

 .القانونيم اإلع نات نصر
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مدونة التجارة 536 

 هذا ملة حتلد البجاريم، ألهأليما لزاااااااقوا  احملك م انطق عنلما -. 2448 املادة

 املاجل النفاذل اأمر أن وميكن ساااانوات، سمخ عن اقل أن ميكن ال اليت اإلجراء،

 لقوة عنه، لنامجما االنبخاب أهأليم وعلم جاريمالب األهأليم ساااااااقوا وينبهي. لقرارها

 . كم  لور إىل اجماحل دون احمللد، األجل يف القانون

 لالب ااااافيم  كم عن نامجم انبخاليم  وميمع وظيفم ممارساااام  أهأليم علم ملة حتلد

 .سنوات مخس يف القضاريم

 مزااريي إىل وأ املؤساازاام رريس إىل خل ااوما انقضاااء لزاابل املزااطرة  فل  كم يايل

 أهأليم وعلم جاريمالب األهأليم سااااقوا عنهم ييألغ أو ويافيهم.  قو هم كل الصااااركم

 .انبخاليم ع وميم وظيفم ممارسم

 أن احملك م نم يطألل أن األ وا ، يعمج يف لاألمر، لأل اأ ميكن -.2449 املادة

 ع وميم وظيفم ارسممم أهأليم علم أو البجاريم ماألهألي ساقوا  كألياأوجطريا عنه، ارفع

 .أل و ا يف احلا ل النقص ألداء كافيم مزاه م  لم ما إذا انبخاليم،

 البجاريم األهأليم الزااقو الكامل لالرفع حملك ما  رار  االور عن االعببار رد يرتال

 .االنبخاليم األهأليم علم أو

 التفالس واجلرائم األخرى :الفصل الاالث

 التفالس :األول قسمال

 إليهم املصااار شااخاصاأل املااجلم، إجراء ااافبب  ا  لالبفالس،يف يلان -. 2452 املادة

 : الباليم األفاا  لأ  اراكبوا أنهم ابني الذين 1260 املادة يف

 إىل جلأوا أو جلاريا الزااار من أ ل لث ن بيعال   اال شااراء لا أليات إما  اموا .7

 مزااااطرة بحف جتنبأواأخري لغيم وا أم عألى احل ااااو    اااال جمقفم وسااااارل

 املااجلم؛

 امللين؛ أ و  نم جطءا أو ك  أخفوا أو اخبألزوا .0
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مدونة التجارة 537 

 مللين؛ا خ وم يف لالطيادة الليزا  اموا .0

 أو الصركم أو ملأل ؤسز  زاليم وثارق فوااخ أو وه يم  زالات  زاك   اموا .2

 .ذلك يفرض القانون نأ رغم  زالات أيم مزك عن امبناوا

 الفر  ذاه مقبضاايات اطبق: (230-0225 ر م القانون( )جليلة) مكررة 2452 املادة

 :عألى

 ،الطبيايني؛ األشخاص البجار 

 لبجاريم؛ا ال فم هلم اكون لذينا البجاريم الصركات يف الصركاء 

 إ لى يف وجلي اللفع عن او ف  الم يف  بياي شاااخص كل لالبفالس يلان 

 :الباليم احلاالت

 وذلك عقلها عنل وضااايبه إىل لالنظر مفر م أنها ثبت البطامات لاقل  ام إذا .7

 ملقالل؛ا يف ماليم  يم عألى احل و  دون

 البيع أجل من اءشاار لا أليات اللفع، عن فالبو  إثبات اأجيل   اال  ام، إذا .0

 وساااارل  با ا إسااا إىل الق ااال، لنفس أ،جل أو اجلاري الزاااار من أ ل لث ن

 أموا ؛ عألى احل و  لغيم جمقفم

 لأل قك م بطالضاا كبالم للى الب ااريحل شاارعي، مانع دون من يقم، مل إذا .0

 يوما؛ ث ثني أجل يف ذلكو اللفع عن او فه حبالم املخب م

 لليه اوجل ال أو  انونيم غري ل اااافم متزااااك أو نا  اااام  زااااالااه كانت إذا .2

 إىل لالنظر لها، فاملارت املهنيم األعرافو احملاسااابم لقواعل مطالقم  زاااالات

 املؤسزم؛ أه يم

 منها؛ جطء أو أ وله كل أخفى أو اخبألس إذا .4

 املوريباني؛ البصريع يف عأليه من وص ملنع  فاخ البجارة مهنم   ارسم  ام إذا .3

 اللارنني؛ كبألمل ضررا أحلق للارن وفاءل اللفع، عن او فه لال  ام، إذا .1



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 538 

 يف الب ويت عألى همن احل و  لغيم للارننيا أ ل مع خا ام  منافع اشارتا  إذا .7

 هلذا منفام أللجي اللارنني أ ل مع ا ااااااخ اافا ا أجرى أو الكبألم ملاوالت

 فيه  اااالر الذي اليوم من البلاء مللين،ا أ ااااو  عألى عبئا يصااااكل و األخري

 لالفبح؛ القاضي القرار

 ميطانيم أو لألنبارج  زاااب اقليم عألى لالا ل وأ لبقليم نيم، سااوء عن  ام، إذا .5

 الضااااا انات و اتل مبياز كصااااافا أو عأليه أو لأل لين املرتابم لألليون  الم أو

 نا ص؛ أو  قيح ريغ يابرب جانبه، من أو له املخ  م

 لاض أو لك لوفاء املخب ااااااام، حملك ما رريس من إذن دون من  ام، إذا .72

 من ع   أجرى أو يمالفرد املبالاات ااأليق  رار  االور  بل نصااأت اليت الليون

  نح  ام يضاااأ أو لأل ؤساازاام  الاادي  االساابغ   نطاق خارج الب اارف  أع ا 

 .ض ان

 من راممولغ ساااااانوات مخس إىل ساااااانم من لاحلبس املبفالس ياا ل -. 2452 املادة

 .فقط اقولبنيال هااني ل  لى أو أو يم 822.222 إىل 122.222

 مزاااااريي فم ااااا هلم اكن مل وإن لاقولاتا لنفس البفالس يف املصااااااركون يبارض

 .املؤسزم

 الفر  هذا يف عأليه املن ااوص لبجاريما األهأليم لزااقوا كذلك يبارض -. 2450 املادة

 الف ااال يف أليهاع املن اااوص اجلرارم أجل نم امللانون األشاااخاص إضاااافيم، كاقولم

 .هذاالباب من الثاني

 اجلرائم األخرى :القسم الااني

 :البفالس عقولات لنفس ياا ل -. 2453 املادة

 جطءا أو اك أوساارتو غريهم اخبألس ما أخفوا أو اخبألزااوا الذين األشااخاص .7

 ،1260 املادة يف ليهمإ املصار األشخاص لفارلة مالاقاري أو املنقولم األموا  من
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مدونة التجارة 539 

 لامسهم سااواء طرةاملزاا أثناء وه يم ليونل الليزاايا  اار وا الذين األشااخاص .0

 .الغري لواسطم أو

 :اآلايم اا األف أ ل ا رتف افأليزم أمني كل الاقولات لنفس أيضا وياا ل

 شخ يم غراضأل لاسبا اله إما للارنني،ا   ا  نيم ولزوء ع لا اإلضرار -أ

 غري أنها ياألم لألغري فعمنا ل عطاره وإما ه به،   يامه  ناسااابم األقاها أمواال

 مزبققم؛

 له أعلت ما ريغ يف  انونا، له ملخولما لألزاااااألطم املصااااارو  غري االسااااابا ا  -ب

 للارنني؛ا أو امللين مل ا  مااكس ولصكل

 امللين أموا  اضل ا بناء أو اساااابا ا  جلأ من له املخولم الزااااألط اساااابغ   -ج

 .الغري واسطمل أو شخ يا لذلك  ام سواء لنفزه

 لفبح القاضااي كماحل  االور لال يقوم، الذي اللارن الاقولات، لنفس أيضااا وياا ل

 امبيازات له ختو  عقود علة أو عقل ل لرام ،القضااااريم الب ااافيم أو البزاااويم مزاااطرة

 .اآلخرين اللارنني  زاب عألى خا م

 قواعد املسطرة :القسم الاالث

 من 0 و 1 عنيالفر أ كام لبطبيق وميمالا  اللعوى اقادم يزااااري ال -. 2454 املادة

 كانت إذا  اااافيمالب أو البزااااويم مزااااطرة بحف حبكم النطق يوم من إال هذاالف اااال

 .لباريذا هذا  بل ظهرت  ل اجملرمم األفاا 

 الاامم النيالم من م بالا إما الطجري قضاءال أنظار عألى اللعوى اارض -. 2455 املادة

 .ملنيا فا ر ل فبه البفأليزم أمني  رف من أو

 .1222 ملادةا يف عأليها املن وص املقبضيات اطبق

 أمني من اطألل أن ااممال لألنيالم ميكن (230-0225 ر م القانون( )ماللم) 2456 املادة

 .البيبقوزاه الوثارقو الاقود مجيع يزأل ها أن البفأليزم
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 يزااأل ها ليتا األوراق، و لزانلات ا و املزابنلات  مزااك يباني(:230-0225 ر م القانون)

 سااااري خ   أليهاع اإل    ابيح لكيفيم بطالضاااا كبالم  ريق عن البفأليزاااام، أمني

 .اللعوى

 الذي لبفأليزما أمني من  ألل عألى اءلن اإل    هذا جيري:  ( 230-0225 ر م القانون)

 أن أو األوراق و الزاانلات و املزاابنلات ذ ه من عاديم مزاابخرجات يزااقل أن ميكنه

 .الضبط االك  رف من إليه ارسل  ل م،م مزبخرجات عألى منها احل و  يألب س

 مشألها يكون ال اليت األوراق و تالزنلا و املزابنلات  ازاألم  (230-0225 ر م القانون)

 .لصأنها خمال م اطيي الذي البفأليزم ألمني رار،الق لال القضاء، للى لاإليلا  أمر

 أجل من مبالام يف فرديم  اااافمل يبلخل أن دارن ألي حيق (:230-0225 ر م القانون)

 .اللارنني كبألم اسمل البفأليزم أمني  رف من ي تأ  املبالام هذ  كانت إذا البفالس

 طرق الطعن :الفرعي السادسالباب 

 ال اااولات ااجلمم مزااطرة مادة يف  ااادرةال واألوامر األ كام اكون -. 2457 املادة

 يف إليها املصااااار ألكا علا القانون لقوة ملاجلا لالنفاذ مصاااا ولم القضاااااريم والب اااافيم

 .اخلامس فرعيال الباب من والثال  الثاني الف ل

 ال ااادرة اتالقرار ضاال اخل ااومم عن رجاخلا وماارضاام املاارضاام ابم -. 2458 املادة

 ضبط كاال للى  ريحلب البجاريم األهأليم سقواو القضاريم والب فيم البزويم لصأن

 اجلريلة يف نصاااار  وأ لالقرار النطق ااريذ من البلاء أيام عصاااارة أجل داخل احملك م

 . النصر هذا اسبألطم إذا الرمسيم

 للى لب ااااريح القمالزاااا املادة يف إليها اراملصاااا القرارات اساااابئناف يبم -. 2459 املادة

 مل ما القرار، أليغاب ااريذ من البلاء يامأ عصاااارة أجل داخل احملك م ضاااابط كبالم

 .لونمامل هذ  يف لذلك خمالف مقبضى يوجل

 .كملاحل النطق ااريذ من لبلاءا البفأليزم أمني اجتا  األجل يزري



 
 ــدلـــــوزارة العــ

 
 

 

 
 
مدونة التجارة 542 

 .القرار ابأليغ من البلاء أيام عصرة جلأ داخل لالنقض الطان يقلم -. 2462 املادة

 واجلرارم البفالس مادة يف ل ااااادرةا القرارات ضاااال الطاون ختضااااع -. 2462 املادة

 .ناريماجل اإلجراءات  انون أل كام األخرى

 أ كام خباميم

 باألقمامل األ كام كل حمل حتلو القانون هذا أ كام األغي -. 2460 املادة

 .يبض نها اليت لاملوضوعات

 الواردة الزالقم دةاملا يف املنزوخم لن وصا أ كام إىل اإل االت اابرب -. 2463 املادة

 يف هلا املطالقم أل كاما إىل إ االت لها ملا و ا البنظي يم أو البصااريايم الن ااوص يف

 .القانون هذا

 نصاااار   اريذا من أشااااهر عصاااارة  لال بيقالبط  يط القانون هذا يلخل -. 2464 املادة

 .الرمسيم لاجلريلة

 هذ  يف عأليه نصي مل ما كل يف إلساا ميما الصااريام أ كام إىل يرجع -. 2465 املادة

 .امللونم

 .لارليما لالألغم النص إىل مانا  يف يرجع الفرنزي النص يف غ وض وكل

 األجل يف لأللولم نكقانو وينفذ الرمسيم لةاجلري يف القانون هذا ينصاار -. 2466 املادة

 .1232 املادة يف عأليه املن وص
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